
 تابع : تفسير سورة األنفال

 

 41اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:

يِن َواْب ِِن }َواْعلَُمَوا أَنَّما َغنِْمتُْم ّمن َشْيٍء فَأَّن ّلّلِ ُخُمَسهُ َوِللّرُسوِل َوِلِذي اْلقُْربََى َواْليَتَاَمَى َواْلَمَساكِ     

نَزْلنَا َعلََى َعْبِدنَا يَْوَم اْلفُْرقَاِن يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَاِن َوّللّاُ َعلََى ُكّل َشْيٍء الّسبِيِل إِن ُكنتُْم آَمْنتُْم بِاّلّلِ َوَمآ أَ 

 قَِديٌر {.

قال أبو جعف ِر: وذ ِذا تعل ِيم م ِن ّ ع ِّز وج ِّل الم ِسمنين قس ِم غن ِاغممم إ,ا غنموذ ِال يق ِول تع ِالى    

 ,كره: واعلموا أيما المسمنون أنما غنمتم من غنيمة.

ختلف أذل العلم في معنى الغنيمة والفيءل فق ِال بعه ِمم: فيمم ِا معني ِان ك ِّل واه ِد منمم ِا غي ِر وا  

 صاهبه. ,كر من قال ,لك:

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا هميد بن عبد الرهمنل عن الحسن ب ِن ص ِال ل ق ِال: س ِأل  12554  

ِ ُخُمَس ِهُ وذ ِذه االَي ِة: م ِا أف ِاَء عطاء بن الساغب عن ذذه االَية: َواْعلَُموا أنَّما َغنِْمتُْم ِمْن شَ  ْيٍء فَ ِأّن ّلِلّ

ّللّاُ َعلى رُسولِه قال قل : ما الفيء وما الغنيم ِة  ق ِال: إ,ا رم ِر المس ِلمون عل ِى الم  ِركين وعل ِى 

أرضممل وأخذوذم عنوة فما أخذوا من مال رمروا عليه فمو غنيمةل وأما األرض فمي في س ِواننا 

 ذذا فيء.

 ما أُخذ َعْنوة. والفيء: ما كان عن صل . ,كر من قال ,لك:وقال آخرون: الغنيمة   

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبيل عن سفيان الثوريل قال: الغنيمة: ما أصاب المسلمون 12555  

عنوة بقتال فيه الخمسل وأربعة أخماسه لمن شمدذا. والفيء: ما صولحوا عليه بغي ِر قت ِالل ول ِيس 

 .فيه خمسل ذو لمن َسّمى ّ

وقال آخرون: الغنيمة والفيء بمعنى واهد. وق ِالوا: ذ ِذه االَي ِة الت ِي ف ِي األنف ِال ناس ِخة قولَ ِه: م ِا   

ِ وللرُسوِل... االَية. ,كر من قال ,لك: ّ  أفاَء ّللّاُ على َرُسوِلِه ِمْن أْذِل القَُرى ِلََفِ

انةل في قوله: م ِا أف ِاَء ـ هدثنا ابن ب ارل قال: هدثنا عبد األعلىل قال: هدثنا سعيدل عن قت12556  

ِ وللرُسوِل َوِلِذي القُْربَى واليَتاَمى والَمساِكيِن َواْبِن الّسبِيِل ق ِال:  ّ ّللّاُ على َرُسوِلِه ِمْن أْذِل القَُرى ِلََفَ

 ِ كان الفيء في ذسالءل ثم نسخ ,لك في سورة األنفالل فقال: َواْعلَُم ِوا أنَّم ِا َغنِْم ِتُْم ِم ِْن َش ِْيٍء فَ ِأّن ّلِلّ

ُخُمَسهُ وللّرُس ِوِل َوِل ِِذي القُْربَ ِى واليَت ِاَمى والَمس ِاِكيِن َواْب ِِن الّس ِبيِل فنس ِخ  ذ ِذه م ِا ك ِان قبلم ِا ف ِي 

 سورة الح رل وجعل الخمس لمن كان له الفيء في سورة الح رل وساغر ,لك لمن قاتل عليه.

مال ِه أذ ِل نين ِه بغلب ِة  وقد بيّنا فيما مهى الغنيمةل وأنما المال يوصل إلي ِه م ِن م ِال م ِن خ ِّول ّ  

عليه وقمر بقتال. فأما الفيءل فإنه ما أفاء ّ على المسلمين م ِن أم ِوال أذ ِل ال  ِرهل وذ ِو م ِا رنّه 

عليمم منما بص ِل ل م ِن غي ِر إيج ِال خي ِل وال رك ِاب. وق ِد يج ِوى أن يس ِمى م ِا رنّت ِه عل ِيمم منم ِا 

م ِن ق ِول القاغ ِل: ف ِاء  سيوفمم ورماهمم وغي ِر ,ل ِك م ِن س ِ همم فيأل ِال ألن الف ِيء إنم ِا ذ ِو مص ِدر

ال يء يَفيُء فَْيألا: إ,ا رجعل وأفاءه ّ: إ,ا رنّه. غي ِر أن ال ِذي ورن ه  ِم ّ في ِه م ِن الف ِيء يح ي ِه 

في سورة الح ر إنما ذو ما وصف  صفته من الفيء نون ما أوج ِف علي ِه من ِه بالخي ِل والرك ِابل 

وس ِنبينه أيه ِا ف ِي تفس ِير « ال ِدينكتاب لطيف القول ف ِي أه  ِام ش ِراغع »لعلل قد بينتما في كتابنا: 

 سورة الح ر إ,ا انتمينا إليه إن شاء ّ تعالى.

وأما قول من قال: االَية التي في سورة األنفال ناسخة االَية التي في سورة الح  ِر ف ِ  معن ِى ل ِهل   

  إ, كان ال معنى في إهدى االَيتين ينفي ه م األخرى. وقد بيّنا معنى النسخل وذو نفي ه م ق ِد ثب ِ

 بح م بخ فهل في غير موضع بما أغنى عن إعانته في ذذا الموضع.

وأما قوله: ِمْن َشْيٍء فإنه مران به كل ما وقع عليه اسم ش ِيء مم ِا خّول ِه ّ الم ِسمنين م ِن أم ِوال   

 من غلبوا على ماله من الم ركين مما وقع فيه القسم هتى الخيط والمخيط. كما:

ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا عب ِ ِد ال ِ ِرهمنل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا س ِ ِفيانل ع ِ ِن لي ِ ِ ل ع ِ ِن ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا محم ِ ِد ب ِ ِن ب  ِ ِارل 12557  

 مجاذدل قوله: َواْعلَُموا أنَّما َغنِْمتُْم ِمْن َشْيٍء قال: المخيط من ال يء.
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 هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبيل عن سفيانل عن لي ل عن مجاذد بمثله.   

 انل عن لي ل عن مجاذدل مثله.هدثني المثنىل قال: هدثنا أبو نعيم الفهلل قال: هدثنا سفي   

ِ ُخُمَس ِهُ وللّرُس ِوِل َوِل ِِذي القُْربَ ِى واليَت ِاَمى والَمس ِاِكيِن َواْب ِِن    القول في تأوي ِل قول ِه تع ِالى: فَ ِأّن ّلِلّ

 الّسبِيِل.

اختلف أذل التأوي ِل ف ِي تأوي ِل ,ل ِكل فق ِال بعه ِمم: قول ِه: فَ ِأّن ّلّلِ ُخُمَس ِهُ مفت ِاا ك ِ مل و  ال ِدنيا   

 وما فيممال وإنما معنى ال  م: فأن للرسول خمسه. ,كر من قال ,لك: واالَخرة

ـ هدثنا ابن ب ارل قال: هدثنا عبد الرهمنل قال: هدثنا سفيانل ع ِن ق ِيس ب ِن مس ِلمل ق ِال: 12558  

ِ ُخُمَسهُ وللّرُس ِوِل ق ِال: ذ ِ ذا مفت ِاا سأل  الحسن عن قول ّ: َواْعلَُموا أنَّما َغنِْمتُْم ِمْن َشْيٍء فَأّن ّلِلّ

 ك مل   الدنيا واالَخرة.

هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبيل عن سفيانل عن قيس بن مسلمل ق ِال: س ِأل  الحس ِن ب ِن محم ِدل    

ِ ُخُمَسهُ قال: ذذا مفتاا ك مل   الدنيا واالَخرة.  عن قوله: َواْعلَُموا أنَما َغنِْمتُْم ِمْن َشْيٍء فَأّن ّلِلّ

ريبل قال: هدثنا أهمد بن يونسل قال: ه ِدثنا أب ِو ش ِمابل ع ِن ورق ِاءل ع ِن ـ هدثنا أبو ك12559  

نم لل عن الهحاهل ع ِن اب ِن عب ِاقل ق ِال: ك ِان رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم إ,ا بع ِ  س ِرية 

 ِ فغنموا َخّمَس الغنيمة فهرب ,لك الُخْمَس في خمسة. ثم قرأ: َواْعلَُموا أنَما َغنِْمتُْم ِمْن َشْيٍء فَ ِأّن ّلِلّ

ِ ُخُمَسهُ مفتاا ك مل   ما في الّسَمَواِت وما في األَْرِض فجعل  ُخُمَسهُ وللرُسوِل. قال: وقوله: فَأّن ّلِلّ

 سمم ّ وسمم الرسول واهدا.

ِ ُخُمَسهُ قال:   ك ِّل 12560   ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا جريرل عن مغيرةل عن إبراذيم: فَأن ّلِلّ

 شيء.

لمثنىل قال: هدثنا عمرو بن عونل قال: أخبرنا ذ يمل عن مغيرةل ع ِن إب ِراذيمل ـ هدثنا ا12561  

ِ ُخُمَس ِ ِهُ ق ِ ِال:   ك ِ ِّل ش ِ ِيءل وخم ِ ِس   ورس ِ ِولهل  ف ِ ِي قول ِ ِه: َواْعلَُم ِ ِوا أنَم ِ ِا َغنِْم ِ ِتُْم ِم ِ ِْن َش ِ ِْيٍء فَ ِ ِأّن ّلِلّ

 ويقسم ما سوى ,لك على أربعة أسمم.

ىل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا س ِ ِعيدل ع ِ ِن قت ِ ِانةل ق ِ ِال: كان ِ ِ  ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا اب ِ ِن ب  ِ ِارل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا عب ِ ِد األعل ِ 12562ِ  

الغنيمة تقسم خمس أخم ِاقل فأربع ِة أخم ِاق لم ِن قات ِل عليم ِال ويقس ِم الخم ِس الب ِاقي عل ِى خمس ِة 

 أخماقل فخمس   والرسول.

ـ هدثنا عمران بن موسىل قال: هدثنا عبد الوارثل ق ِال: ه ِدثنا أب ِانل ع ِن الحس ِنل ق ِال: 12563  

 بالخمس من ماله وقال: أال أرضى من مالي بما رضي ّ لنفسه. أوصى أبو ب ر رضي ّ عنه

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا محمد بن فهيلل عن عبد الملكل عن عطاء: َواْعلَُم ِوا أنَم ِا 12564  

ِ ُخُمَسهُ وللّرُسوِل قال: خمس ّ وخمس رسوله واهدل كان النبّي ص ِلى ّ  َغنِْمتُْم ِمْن َشْيٍء فَأّن ّلِلّ

 عليه وسلم يحمل منه ويصنع فيه ما شاء.

ه ِ ِدثني المثن ِ ِىل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا الحج ِ ِاثل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا أب ِ ِو عوان ِ ِةل ع ِ ِن المغي ِ ِرةل ع ِ ِن أص ِ ِحابهل ع ِ ِن    

ِ ُخُمَس ِهُ ق ِال: ك ِل ش ِيء  ل الخم ِس للرس ِولل ول ِذي  إبراذيم: َواْعلَُموا أنَما َغنِْمتُْم ِمْن َش ِْيٍء فَ ِأّن ّلِلّ

 نل وابن السبيل.القربىل واليتامىل والمساكي

 وقال آخرون: معنى ,لك: فإن لبي  ّ خمسه وللرسول. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثنا أبو كريبل قال: هدثنا وكيع بن الجراال عن أبي جعفر الراىيل ع ِن الربي ِع ب ِن 12565  

قس ِمما أنسل عن أبي العالية الرياهيل قال: كان رسول ّ صلى ّ علي ِه وس ِلم ي ُِْستَى بالغنيم ِةل في

على خمسة ت ون أربعة أخماق لمن شمدذال ثم يأخذ الخمسل فيهرب بي ِده في ِهل فيأخ ِذ من ِه ال ِذي 

قبض كفه فيجعله لل عبةل وذو سمم ّل ثم يقس ِم م ِا بق ِي عل ِى خمس ِة أس ِمم في  ِون س ِمم للرس ِولل 

 وسمم لذي القربىل وسمم لليتامىل وسمم للمساكينل وسمم البن السبيل.

حاقل ق ِال: ه ِدثنا أب ِو جعف ِر ال ِراىي ع ِن الربي ِع ب ِن أن ِسل ع ِن أب ِي العالي ِة: هدثنا أهمد ب ِن إس ِ   

ِ ُخُمَسهُ.... إلى آخر االَي ِةل ق ِال: ف  ِان يج ِاء بالغنيم ِة فتوض ِعل  َواْعلَُموا أنَما َغنِْمتُْم ِمْن َشْيٍء فَأّن ّلِلّ

س ِممال ث ِم فيقسمما رسول ّ صلى ّ عليه وس ِلم خمس ِة أس ِممل فيجع ِل أربع ِة ب ِين الن ِاق ويأخ ِذ 

يهرب بي ِده ف ِي جمي ِع ,ل ِك الس ِممل فم ِا ق ِبض علي ِه م ِن ش ِيء جعل ِه لل عب ِةل فم ِو ال ِذي ُس ِمي  ل 
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ثم يقسم بقيته على خمس ِة أس ِمم: س ِمم للنب ِّي «ل ال تجعلوا   نصيبا فإن   الدنيا واالَخرة»ويقول: 

 البن السبيل.صلى ّ عليه وسلمل وسمم لذوي القربىل وسمم لليتامىل وسمم للمساكينل وسمم 

وقال آخرون: ما سمي لرسول ّ صلى ّ عليه وسلم من ,لك فإنما ذو مران ب ِه قرابت ِهل ول ِيس   

   وال لرسوله منه شيء. ,كر من قال ,لك:

ـ هدثني المثنىل قال: هدثنا أبو صال ل ق ِال: ه ِدثنا معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل ع ِن اب ِن عب ِاقل 12566  

ة أخماقل فأربعة منما لمن قاتل عليمال وخمس واهد يقسم على قال: كان  الغنيمة تقسم على خمس

أربع فربع   والرسول ولذي القربى يعني قرابة النبّي صلى ّ عليه وسلم فم ِا ك ِان   والرس ِول 

فم ِو لقراب ِة النب ِ ِّي ص ِلى ّ علي ِ ِه وس ِلمل ول ِم يأخ ِ ِذ النب ِّي ص ِ ِلى ّ علي ِه وس ِلم م ِ ِن الخم ِس ش ِ ِيألال 

 ل والربع الثال  للمساكينل والربع الرابع البن السبيل.والربع الثاني لليتامى

ِ ُخُمَس ِهُ افتت ِاا ك ِ م و,ل ِك  جم ِا     وأولى األقوال في ,لك بالصواب ق ِول م ِن ق ِال قول ِه: فَ ِأّن ّلِلّ

الحجة على أن الخمس غير جاغز قسمه على ستة أسممل ولو كان   فيه سمم كما ق ِال أب ِو العالي ِةل 

يم ِة مقس ِوما عل ِى س ِتة أس ِمم. وإنم ِا اختل ِف أذ ِل العل ِم ف ِي قس ِمه عل ِى لوجب أن ي ون خمس الغن

خمسة فما نونمال فأما على أكثر من ,لك فما ال نعلم قاغ ً قاله غير الذي ,كرنا من الخبر ع ِن أب ِي 

العاليةل وفي إجما  من ,كرت الداللة الواضحة على صحة ما اخترنا. فأما من قال: سمم الرس ِول 

جب للرسول سمما وإن كان صلى ّ عليه وسلم صرفه إلى ,وي قرابتهل فل ِم لذوي القربىل فقد أو

 يخرث من أن ي ون القسم كان على خمسة أسمم. وقد:

ـ هدثنا ب ر بن معا,ل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قت ِانةل قول ِه: َواْعلَُم ِوا أنَم ِا 12567  

ِ ُخُمَسهُ... االَيةل قال: كان نب ِّي ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم إ,ا غ ِنم غنيم ِة جعل ِ   َغنِْمتُْم ِمْن َشْيٍء فَأّن ّلِلّ

أخماسال ف ان خمس   ولرسولهل ويقسم المسلمون ما بقي. وكان الخمس ال ِذي جع ِل   ولرس ِوله 

ول ِ ِذوي القرب ِ ِى واليت ِ ِامى والمس ِ ِاكين واب ِ ِن الس ِ ِبيلل ف  ِ ِان ذ ِ ِذا الخم ِ ِس خمس ِ ِة أخم ِ ِاق: خم ِ ِس   

 مس لليتامىل وخمس للمساكينل وخمس البن السبيل.ورسولهل وخمس لذوي القُْربىل وخ

ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا اب ِ ِن ب  ِ ِارل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا عب ِ ِد ال ِ ِرهمنل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا س ِ ِفيانل ع ِ ِن موس ِ ِى ب ِ ِن أب ِ ِي 12568  

 عاغ ةل قال: سأل  يحيى بن الجزار عن سمم النبّي صلى ّ عليه وسلمل فقال: ذو خمس الخمس.

ي ِ ِر ع ِ ِن موس ِ ِى ب ِ ِن أب ِ ِي عاغ  ِ ِةل ع ِ ِن يحي ِ ِى ب ِ ِن ه ِ ِدثنا اب ِ ِن وكي ِ ِعل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا اب ِ ِن عيين ِ ِةل وجر   

 الجزارل مثله.

هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا سفيانل عن موسى بن أبي عاغ  ِةل ع ِن    

 يحيى بن الجزارل مثله.

ِ ُخُمَس ِهُ ق ِال:12569    ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هجاثل عن ابن جريج: فَأّن ّلِلّ

أربعة أخماق لمن ههر البأقل والخمس الباقي  ل وللرسول خمسه يه ِعه هي ِ  رأىل وخمس ِه 

 لذوي القربىل وخمسه لليتامىل وخمسة للمساكينل والبن السبيل خمسه.

وأما قوله: َوِلِذي القُْربََى فإن أذل التأويل اختلفوا فيممل فقال بعهمم: ذ ِم قراب ِة رس ِول ّ ص ِلى   

 ن بني ذاشم. ,كر من قال ,لك:ّ عليه وسلم م

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: ثن ِي أب ِيل ع ِن ش ِريكل ع ِن خص ِيفل ع ِن مجاذ ِدل ق ِال: ك ِان آل 12570  

 محمد صلى ّ عليه وسلم ال تحّل لمم الصدقةل فجعل لمم خمس الخمس.

 هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا شريكل عن خصيفل عن مجاذ ِدل ق ِال:   

 كان النبّي صلى ّ عليه وسلم وأذل بيته ال يأكلون الصدقةل فجعل لمم خمس الخمس.

ـ هدثنا أهمدل قال: هدثنا أبو أهمدل ق ِال: ه ِدثنا عب ِد الس ِ مل ع ِن َخِص ِيفل ع ِن مجاذ ِدل 12571  

 قال: قد علم ّ أن في بني ذاشم الفقراءل فجعل لمم الخمس م ان الصدقة.

عمارةل قال: هدثنا إسماعيل ب ِن أب ِانل ق ِال: ه ِدثنا الص ِباا ب ِن يحي ِى  ـ هدثني محمد بن12572  

المزنيل عن السدّيل عن ابن الديلميل قال: ق ِال عل ِّي ب ِن الحس ِين رض ِي ّ عن ِه لرج ِل م ِن أذ ِل 

ِ ُخُمَس ِهُ وللّرُس ِوِل... االَي ِ ة  ق ِال: ال أم: أما قرأت في األنفال: َواْعلَُموا أنَما َغنِْمتُْم ِمْن َشْيٍء فَ ِأّن ّلِلّ

 نعمل قال: فإن م ألنتم ذم  قال: نعم.
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هدثنا الحرثل ق ِال: ه ِدثنا عب ِد العزي ِزل ق ِال: ه ِدثنا إس ِراغيلل ع ِن خص ِيفل ع ِن مجاذ ِدل ق ِال:    

 ذسالء قرابة رسول ّ صلى ّ عليه وسلم الذين ال تحّل لمم الصدقة.

ةل عن هج ِاثل ع ِن عط ِاءل ع ِن ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: هدثنا أبو معاوي12573  

ابن عباق: أن نَُجدة كتب إليه يسأله عن ,وي القرب ِىل ف ت ِب إلي ِه كتاب ِا: ت ِزعم أن ِا نح ِن ذ ِمل ف ِأبى 

 ,لك علينا قومنا.

ـ قال: هدثنا الحسين قال: ثني هجاثل عن ابن جريج: فأّن ّلّلِ ُخُمَسهُ قال: أربع ِة أخم ِاق 12574  

وللرسول خمسه يهعه هي ِ  رأىل وخم ِس ل ِذوي القرب ِىل لمن ههر البأقل والخمس الباقي  ل 

 وخمس لليتامىل وخمس للمساكينل والبن السبيل خمسه.

 وقال آخرون: بل ذم قريش كلما. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثني يونس بن عبد األعلىل قال: أخبرني عبد ّ بن نافعل عن أبي مع رل عن سعيد 12575  

ابن عباق يسأله عن ,ي القربىل قال: ف تب إليه ابن عب ِاق: ق ِد كن ِا الُمِقبريل قال: كتب نْجدة إلى 

 نقول إنا ذمل فأبى ,لك علينا قومنال وقالوا: قريش كلما ,وو قُْربَى.

وقال آخرون: سمم ,ي القرب ِى ك ِان لرس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلمل ث ِم ص ِار م ِن بع ِده ل ِولّي   

 األمر من بعده. ,كر من قال ,لك:

ابن ب ارل قال: هدثنا عبد األعلىل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل أنه سألل عن سمم  ـ هدثنا12576  

,ي القربىل فقال: كان ُطْعمة لرسول ّ صلى ّ عليه وسلم م ِا ك ِان هي ِّال فلم ِا ت ِوفي جع ِل ل ِولّي 

 األمر من بعده.

ك وق ِ ِال آخ ِ ِرون: ب ِ ِل س ِ ِمم ,ي القرب ِ ِى ك ِ ِان لبن ِ ِي ذاش ِ ِم وبن ِ ِي المطل ِ ِب خاص ِ ِة. ومم ِ ِن ق ِ ِال ,ل ِ ِ  

 ال افعّيل وكان  علته في ,لك ما:

ـ هدثنا أبو كريبل قال: هدثنا يونس بن ب ي ِرل ق ِال: ه ِدثنا محم ِد ب ِن إس ِحاقل ق ِال: ثن ِي 12577  

الزذريل عن سعيد بن المسيبل عن جبير بن مطعمل قال: لما قسم رسول ّ صلى ّ عليه وس ِلم 

أن ِا وعثم ِان ب ِن عف ِان رض ِي ّ  سمم ,ي القربى من خيبر على بني ذاش ِم وبن ِي المطل ِب م  ِي 

عنهل فقلنا: يا رسول ّل ذسالء إخوتك بنو ذاشم ال نن ر فهلمم لم انك الذي جعل ِك ّ ب ِه م ِنممل 

إنُّم ِْم لَ ِْم »أرأي  إخواننا بني المطلب أعطيتمم وتركتنال وإنما نحن وذم منك بمنزلة واهدة  فق ِال: 

ثم شبك رسول ّ صلى «. إنَّما بَنُو ذاِشٍم َوبَنُو الُمّطِلِب َشْيٌء َواِهدٌ يُفاِرقُونا فِي جاِذِليٍّة َوال إْس ٍمل 

 ّ عليه وسلم يديه إهداذما باألخرى.

وأولى األقوال في ,لك بالصواب عنديل ق ِول م ِن ق ِال: س ِمم ,ي القرب ِى ك ِان لقراب ِة رس ِول ّ   

هلي ِف الق ِوم م ِنممل ولص ِحة  صلى ّ عليه وسلم م ِن بن ِي ذاش ِم وهلف ِاغمم م ِن بن ِي المطل ِبل ألن

 الخبر الذي ,كرناه بذلك عن رسول ّ صلى ّ عليه وسلم.

واختلف أذل العلم في ه م ذذين السممينل أعني سمم رسول ّ صلى ّ عليه وسلم وس ِمم ,ي   

القربى بعد رسول ّ صلى ّ عليه وسلم فقال بعهمم: يصرفان في معونة ا س ِ م وأذل ِه. ,ك ِر 

 قال ,لك:من 

ـ هدثنا أبو كريبل قال: هدثنا أهمد بن يونسل قال: ه ِدثنا أب ِو ش ِمابل ع ِن ورق ِاءل ع ِن 12578  

نم لل ع ِن اله ِحاهل ع ِن اب ِن عب ِاقل ق ِال: جع ِل س ِمم ّ وس ِمم الرس ِول واه ِدا ول ِذي القرب ِىل 

ى فجعل ذذان السممان في الخي ِل والس ِ ال وجع ِل س ِمم اليت ِامى والمس ِاكين واب ِن الس ِبيل ال يُْعَط ِ

 غيرذم.

 

ـ هدثنا ابن ب ارل قال: هدثنا عبد الرهمنل قال: هدثنا سفيانل ع ِن ق ِيس ب ِن مس ِلمل ق ِال: 12579  

ِ ُخُمَس ِهُ وللّرُس ِوِل َوِل ِِذي القُْربَ ِى  سأل  الحسن عن قول ّ: َواْعلَُموا أنَّم ِا َغنِْم ِتُْم ِم ِْن َش ِْيٍء فَ ِأّن ّلِلّ

 قال: ذذا مفتاا ك مل   الدنيا واالَخرة.

ثم اختلف الناق في ذذين السممين بعد وفاة رسول ّ صلى ّ علي ِه وس ِلمل فق ِال ق ِاغلون: س ِمم   

النبّي صلى ّ علي ِه وس ِلم لقراب ِة النب ِّي ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم. وق ِال ق ِاغلون: س ِمم القراب ِة لقراب ِة 
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ف انا على ,ل ِك ف ِي الخليفة واجتمع رأيمم أن يجعلوا ذذين السممين في الخيل والعدّة في سبيل ّل 

 خ فة أبي ب ر وعمر رضي ّ عنمما.

ـ هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أب ِو أهم ِدل ق ِال: ه ِدثنا س ِفيانل ع ِن ق ِيس ب ِن مس ِلمل 12580  

 قال: سأل  الحسن بن محمدل فذكر نحوه.

و ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا عمر بن عبيدل ع ِن األعم ِشل ع ِن إب ِراذيمل ق ِال: ك ِان أب 12581ِ  

ب ر وعمر رضي ّ عنمما يجع ن سمم النبّي صلى ّ علي ِه وس ِلم ف ِي ال  ِرا  والس ِ ال فقل ِ  

  براذيم: ما كان علّي رضي ّ عنه يقول فيه  قال: كان علّي أشدّذم فيه.

ـ هدثني المثنىل ق ِال: ه ِدثنا عب ِد ّ ب ِن ص ِال ل ق ِال: ثن ِي معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل ع ِن اب ِن 12582  

ِ ُخُمَس ِ ِهُ وللّرُس ِ ِوِل َوِل ِ ِِذي القُْربَ ِ ِى واليَت ِ ِاَمى عب ِ ِاقل قول ِ ِه: وَ  اْعلَُم ِ ِوا أنَّم ِ ِا َغنِْم ِ ِتُْم ِم ِ ِْن َش ِ ِْيٍء فَ ِ ِأّن ّلِلّ

والَمساِكيِن... االَية. قال ابن عباق: ف ان  الغنيمة تقسم على خمسة أخم ِاقل أربع ِة ب ِين م ِن قات ِل 

ن ِي قراب ِة النب ِّي ص ِلى ّ عليمال وخمس واهد يقسم على أربع ِة:  ل وللرس ِولل ول ِذي القرب ِىل يع

عليه وسلم فما كان   وللرسول فمو لقرابة النبّي صلى ّ علي ِه وس ِلمل ول ِم يأخ ِذ النب ِّي ص ِلى ّ 

عليه وسلم من الخمس شيألا. فلم ِا ق ِبض ّ رس ِوله ص ِلى ّ علي ِه وس ِلمل رنّ أب ِو ب  ِر رض ِي ّ 

ل ألن رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه عنه نص ِيب القراب ِة ف ِي المس ِلمينل فجع ِل يحم ِل ب ِه ف ِي س ِبيل ّ

 «.ال نُوَرُثل ما تََرْكنا َصدَقَةٌ »وسلمل قال: 

ـ هدثنا ابن ب ارل قال: هدثنا عبد األعلىل قال: هدثنا سعيدل عن قتانة: أنه سألل عن سمم 12583  

,ي القرب ِ ِىل فق ِ ِال: ك ِ ِان ُطْعم ِ ِة لرس ِ ِول ّ ص ِ ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِلمل فلم ِ ِا ت ِ ِوفي هم ِ ِل علي ِ ِه أب ِ ِو ب  ِ ِر 

 وعمر في سبيل ّ صدقة على رسول ّ صلى ّ عليه وسلم.

وق ِال آخ ِرون: س ِ ِمم ,وي القرب ِى م ِ ِن بع ِد رس ِ ِول ّ ص ِلى ّ علي ِ ِه وس ِلم م ِ ِع س ِمم رس ِ ِول ّ   

 صلى ّ عليه وسلم إلى ولّي أمر المسلمين. ,كر من قال ,لك:

نا عمرو ب ِن ثاب ِ ل ع ِِن عم ِران ـ هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدث12584  

بن َربيانل عن ه يم بن سعدل عن علّي رضي ّ عنهل قال: يعطى كّل إنسان نصيبه من الخمسل 

 ويلي ا مام سمم ّ ورسوله.

ـ هدثنا ابن ب ارل قال: هدثنا عبد األعلىل قال: هدثنا سعيدل عن قتانة: أنه سألل عن سمم 12585  

ة لرسول ّ صلى ّ عليه وسلم ما كان هيّال فلما ت ِوفي ُجِع ِل ل ِولّي ,وي القربىل فقال: كان طعم

 األمر من بعده.

وقال آخرون: سمم رسول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم م ِرنون ف ِي الخم ِسل والخم ِس مقس ِوم عل ِى   

 ث ثة أسمم: على اليتامىل والمساكينل وابن السبيل. و,لك قول جماعة من أذل العراق.

 لخمس كله لقرابة رسول ّ صلى ّ عليه وسلم. ,كر من قال ,لك:وقال آخرون: ا  

ـ هدثني الحرثل قال: هدثنا عبد العزيزل قال: هدثنا عبد الغفارل قال: ه ِدثنا المنم ِال ب ِن 12586  

عمرول قال: سأل  عبد ّ بن محمد بن علّي وعلّي بن الحسين ع ِن الخم ِسل فق ِاال: ذ ِو لن ِا. فقل ِ  

 ول: واليَتاَمى َوالَمساِكيِن َواْبِن الّسبِيِل فقال: يتامانا ومساكيننا.لعلّي: إن ّ يق

والصواب من القول في ,لك عندنال أن سمم رسول ّ صلى ّ عليه وسلم م ِرنون ف ِي الخم ِسل   

والخم ِس مقس ِوم عل ِى أربع ِة أس ِمم عل ِى م ِ ِا ُروي ع ِن اب ِن عب ِاق: للقراب ِة س ِممل ولليت ِامى س ِ ِممل 

ن السبيل سمم ألن ّ أوجب الخمس ألقوام موصوفين بص ِفاتل كم ِا أوج ِب وللمساكين سممل والب

األربعة األخماق االَخرين. وقد أجمعوا أن هّق األربعة األخماق لن يستحقه غي ِرذمل ف  ِذلك ه ِّق 

أذل الخمس لن يستحقه غيرذمل فغير جاغز أن يخرث عنمم إلى غيرذمل كما غي ِر ج ِاغز أن تخ ِرث 

ّ لمن سماه في كتابه بفقد بعض م ِن يس ِتحقه إل ِى غي ِر أذ ِل الس ِممان بعض السممان التي جعلما 

األخر. وأما اليتامى: فمم أطفال المسلمين الذين قد ذلك آباؤذم. والمساكين: ذم أذل الفاقة والحاجة 

 من المسلمين. وابن السبيل: المجتاى سفرا قد اْنقُِطَع به. كما:

 ب ِن ص ِال ل ق ِال: ثن ِي معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل ع ِن اب ِن ـ هدثني المثنىل ق ِال: ه ِدثنا عب ِد 12587ّ  

 عباقل قال: الخمس الرابع البن السبيلل وذو الهيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين.
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القول في تأوي ِل قول ِه تع ِالى: إْن ُكْن ِتُْم آَمْن ِتُْم ب ِاّلّلِ َوم ِا أْنَزْلن ِا عل ِى َعْب ِِدنا يَ ِْوَم الفُْرق ِاِن يَ ِْوَم اْلتَقَ ِى   

 ّللّا َعلى ُكّل َشْيٍء قَِديٌر.الَجْمعاِن وَ 

يقول تعالى ,كره: أيقنوا أيما المسمنون أنما غنمتم من شيء فمقسوم القَس ِْم ال ِذي بينت ِهل وَص ِدقوا   

به إن كنتم أقررتم بوهدانية ّ وبما أنزل ّ على عبده محمد صلى ّ عليه وسلم ي ِوم ف ِرق ب ِين 

ورمورذم على عدّوذمل و,ل ِك ي ِوم التق ِى الجمع ِان. جم ِع الحّق والباطل ببدرل فأبان فلج المسمنين 

المسمنينل وجمع الم ركينل وّ على إذ ه أذل ال فر وإ,اللمم بأيدي المسمنينل وعلى غير ,لك 

 مما ي اء قدير ال يمتنع عليه شيء أرانه.

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

قال: ه ِدثنا أب ِو ص ِال ل ق ِال: ثن ِي معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل ع ِن اب ِن عب ِاقل  ـ هدثني المثنىل12588  

 قوله: يَْوَم الفُْرقاِن يعني بالفرقان: يوم بدرل فََرق ّ فيه بين الحق والباطل.

ـ هدثنا محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيس ِىل ع ِن اب ِن أب ِي نج ِي ل 12589  

 عن مجاذدل مثله.

المثنىل قال: هدثنا أبو صال ل قال: ثني اللي ل قال: ثني عقيلل عن ابن ش ِمابل  ـ هدثني12590  

عن عروة بن الزبير وإسحاقل قال: هدثنا عبد الرىاقل ع ِن معم ِرل ع ِن الزذ ِريل ع ِن ع ِروة ب ِن 

الزبيرل يزيد أهدذما على صاهبه في قوله: يَْوَم الفُْرقاِن يوم فرق ّ بين الحّق والباطلل وذو يوم 

وذو أّول م مد شمده رسول ّ صلى ّ عليه وسلمل وكان رأق الم ركين عتبة بن ربيعة. بدرل 

فالتقوا يوم الجمعة لتسع ع رة ليلة مه  من شمر رمهانل وأصحاب رسول ّ صلى ّ عليه 

وس ِ ِلم ث ِ ِ ث مأل ِ ِة وبه ِ ِعة ع  ِ ِر رج ِ ِ ًل والم  ِ ِركون م ِ ِا ب ِ ِين األل ِ ِف والتس ِ ِع مأل ِ ِةل فم ِ ِزم ّ يومأل ِ ِذ 

 وقُتل منمم ىيانة على سبعينل وأمر منمم مثُل ,لك. الم ركينل

ـ هدثنا محمد بن عب ِد األعل ِىل ق ِال: ه ِدثنا محم ِد ب ِن ث ِورل ع ِن معم ِرل ع ِن مقس ِم: يَ ِْوَم 12591  

 الفُْرقاِن قال: يوم بدرل فرق ّ بين الحّق والباطل.

ثمان الج ِزريل ع ِن هدثنا الحسن بن يحيىل قال: أخبرنا عبد الرىاقل قال: أخبرنا معمرل عن ع   

 مقسمل في قوله: يَْوَم الفُْرقاِن قال: يوم بدرل فرق ّ بين الحّق والباطل.

ـ هدثني محمد بن س ِعدل ق ِال: ثن ِي أب ِيل ق ِال: ثن ِي عم ِيل ق ِال: ثن ِي أب ِيل ع ِن أبي ِهل اب ِن 12592  

 وم ة. عباقل قوله: يَْوَم الفُْرقاِن يَْوَم اْلتَقَى الَجْمعاِن يوم بدرل وبدر بين المدينة

ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا يحيى بن واض ِ ل ق ِال: ثن ِي يحي ِى ب ِن يعق ِوب أب ِو طال ِبل 12593  

عن ابن عونل عن محمد بن عبد ّ الثقفيل عن أبي عبد الرهمن السلمي عبد ّ بن هبي ِبل ق ِال: 

ن لس ِبع قال الحسن بن علّي ب ِن أب ِي طال ِب رض ِي ّ عن ِه: كان ِ  ليل ِة الفرق ِان ي ِوم التق ِى الجمع ِا

 ع رة من شمر رمهان.

ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثن ِي هج ِاثل ع ِن اب ِن ج ِريجل ع ِن مجاذ ِد: يَ ِْوَم 12594  

 اْلتَقَى الَجْمعاِن قال ابن جريج: قال ابن كثير: يوم بدر.

ْوَم الفُْرق ِاِن ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن ابن إسحاق: َوما أْنَزْلنا على َعْب ِِدنا يَ 12595ِ  

 يَْوَم اْلتَقَى الَجْمعاِن: أي يوم فرق بين الحّق والباطل ببدر أي يوم التقى الجمعان من م ومنمم.

ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا س ِعيدل ع ِن قت ِانة: َوم ِا أْنَزْلن ِا عل ِى َعْب ِِدنا يَ ِْوَم 12596  

 ّق والباطل.الفُْرقاِن و,اكم يوم بدرل يوم فرق ّ بين الح

 42اآلية : 
ْم القول في تأويل قوله تعالى:     }إِْ, أَنتُْم بِاْلعُْدَوةِ الدّْنيَا َوُذ ِم بِاْلع ُِْدَوةِ اْلقُْص َِوَى َوالّرْك ُِب أَْس ِفََل ِم ِن ُ 

لّيَْمِل َِك َم ِ ِْن َذلَ َِك َع ِ ِن بَيّنَ ِ ٍِة  َولَ ِْو تََواَع ِ ِدتّْم الَْختَلَْف ِتُْم فِ ِ ِي اْلِميعَ ِاِن َولَ ِ ِـَِ ن لّيَْقِه َِي ّللّاُ أَْم ِ ِراً َك ِاَن َمْفع ُِ ِوالً 

 َويَْحيََى َمْن َهّي َعن بَيّنٍَة َوإِّن ّللّاَ لََسِميٌع َعِليٌم {.

يقول تعالى ,كره: أيقنوا أيما المسمنون واعلموا أن قسم الغنيمة على م ِا بين ِه ل  ِم رب  ِم إن كن ِتم    

الباطل من نصر رسولهل إْ, أْنتُْم هينأل ِذ آمنتم با  وما أنزل على عبده يوم بدرل إ, فرق بين الحّق و

بالعُْدوةِ الدّْنيا يقول: ب فير الواني األننى إلى المدين ِةل َوُذ ِْم بالع ُِْدَوةِ القُْص َِوى يق ِول: وع ِدّوكم م ِن 
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الم ركين نزول ب فير الواني األقصى إلى م ةل َوالّرْكُب أْسفََل ِمْنُ ْم يقول: والعير فيه أبو س ِفيان 

 ع أسفل من م إلى ساهل البحر.وأصحابه في موض

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد ب ِن ث ِورل ع ِن معم ِرل ع ِن قت ِانة: إْ, أْن ِتُْم 12597  

أْسفََل ِمْنُ ْم ق ِال: أب ِو  بالعُْدَوةِ الدّْنيا قال: شفير الواني األننى وذي ب فير الواني األقصى. َوالّرْكبُ 

 سفيان وأصحابه أسفل منمم.

هدثنا ب رلقال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل قوله: إْ, أْنتُْم بالعُْدَوةِ الدّْنيا َوُذْم بالع ُِْدَوةِ    

َل ِم ِْنُ ْم القُْصَوى وذما شفيرا الوانيل كان نبّي ّ أعلى الواني والم ركون بأس ِفله. َوالّرْك ُِب أْس ِفَ 

 يعني أبا سفيانل انحدر بالعير على هوىته هتى قدم بما م ة.

ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن ابن إسحاق: إْ, أْن ِتُْم بالع ُِْدَوةِ ال ِدّْنيا َوُذ ِْم بالع ُِْدَوةِ 12598  

خ ِرجتم لتأخ ِذوذا القَُصَوى من ال ِواني إل ِى م  ِة. َوالّرْك ُِب أْس ِفََل ِم ِْنُ ْم: أي عي ِر أب ِي س ِفيان الت ِي 

 وخرجوا ليمنعوذا عن غير ميعان من م وال منمم.

ـ هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن أب ِي نج ِي ل 12599  

ع ِ ِن مجاذ ِ ِدل قول ِ ِه: َوالّرْك ِ ُِب أْس ِ ِفََل ِم ِ ِْنُ ْم ق ِ ِال: أب ِ ِو س ِ ِفيان وأص ِ ِحابه مقبل ِ ِون م ِ ِن ال  ِ ِام تج ِ ِارال ل ِ ِم 

لم ي عر محمد صلى ّ عليه وسلم ب فار قريش وال كفار ق ِريش بمحم ِد ي عروا بأصحاب بدرل و

وأصحابهل هتى التقيا على ماء بدر من يسقى لمم كلممل ف ِاقتتلوال فغل ِبمم أص ِحاب محم ِد ص ِلى ّ 

 عليه وسلمل فأسروذم.

 ه.هدثني المثنىل قال: هدثنا أبو هذيفةل قال: هدثنا شبلل عن ابن أبي نجي ل عن مجاذدل بنحو   

هدثني المثنىل ق ِال: ه ِدثنا إس ِحاقل ق ِال: ه ِدثنا عب ِد ّل ع ِن ورق ِاءل ع ِن اب ِن أب ِي نج ِي ل ع ِن    

 مجاذد مثله.

ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن السدّيل 12600  

َوُذْم بالع ُِْدَوةِ القَُص َِوى والرك ِب: ذ ِو أب ِو قال: ,كر مناىل القوم والعيرل فقال: إْ, أْنتُْم بالعُْدَوةِ الدّْنيا 

 سفيان وعيرهل أسفل من م على شاطىء البحر.

واختلف  القّراء في قراءة قوله: إْ, أْنتُْم بالعُْدَوةِ فقرأ ,لك عامة قّراء الم ِدنيين وال  ِوفيين: بالع ُِْدَوةِ   

ن. وذم ِا لغت ِان م  ِمورتان ب س ِر الع ِي« بالِع ِْدَوةِ »بهم العينل وقرأه بع ِض الم ي ِين والبص ِريين: 

 بمعنى واهدل فبأيتمما قرأ القارىء فمصيبل يُْنَ د بي  الراعي:

 َوَعْيناِن ُهْمٌر َمآقِيِمماكما نَظَر الِعْدَوةَ الُجْس,َُر  

 ب سر العين من العدوةل وكذلك ين د بي  أوق بن هجر:  

 َذّموا بإْقباِل وفاِرٍق لَْو تَُحّل الَخْيُل ِعْدَوتَمَولّْوا ِسَراعا َوما  

 .القول في تأويل قوله تعالى: َولَْو تََواَعْدتُْم الْختَلَْفتُْم فِي الِميعاِن َولَِ ْن ِليَْقِهَي ّللّاُ أْمرا كاَن َمْفعُوالً   

يعني تعالى ,كره: ولو كان اجتماع م في الموضع الذي اجتمعتم فيه أنتم أيما المسمنون وعدّوكم   

من م ومنممل الختلفتم في الميعان ل ثرة عدن عدّوكم وقلة عدنكم ول  ِن ّ  من الم ركين عن ميعان

جمع  ِ ِم عل ِ ِى غي ِ ِر ميع ِ ِان بي ِ ِن م وبي ِ ِنمم ليقه ِ ِي ّ أم ِ ِرا ك ِ ِان مفع ِ ِوالً. و,ل ِ ِك القه ِ ِاء م ِ ِن ّ ك ِ ِان 

 نصره أولياءه من المسمنين با  ورسولهل وذ ه أعداغه وأعداغمم ببدر بالقتل واألسر كما:

ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن ابن إس ِحاق: َولَ ِْو تََواَع ِْدتُْم الْختَلَْف ِتُْم فِ ِي الِميع ِاِن  ـ هدثنا12601  

ولو كان ,لك عن ميعان من م ومنمم ثم بلغ م كثرة عدنذم وقلة عدنكم ما لقيتم ِوذم. َولَِ  ِْن ِليَْقِه َِي 

ا س ِ ِ م وأذل ِ ِهل وإ,الل ال  ِ ِره ّللّاُ أْم ِ ِرا ك ِ ِاَن َمْفع ُِ ِوالً: أي ليقه ِ ِي ّ م ِ ِا أران بقدرت ِ ِه م ِ ِن إع ِ ِزاى 

 وأذلهل عن غير ب ء من م ففعل ما أران من ,لك بلطفه.

ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا اب ِن وذ ِبل ق ِال: ق ِال اب ِن ىي ِد: أخبرن ِي ي ِونس ب ِن ش ِمابل 12602  

قال: أخبرني عبد الرهمن بن عبد ّ بن كعب بن مالكل أن عبد ّ ب ِن كع ِبل ق ِال: س ِمع  كع ِب 

ل في غزوة بدر: إنما خرث رسول ّ صلى ّ عليه وسلم والمس ِلمون يري ِدون عي ِر بن مالك يقو

 قَريشل هتى جمع ّ بينمم وبين عدّوذم على غير ميعان.
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ـ هدثني يعقوبل قال: هدثنا ابن عليةل عن ابن عونل ع ِن عمي ِر ب ِن إس ِحاقل ق ِال: أقب ِل 12603  

ع ِ ِه م ِ ِن رس ِ ِول ّ ص ِ ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِلم أب ِ ِو س ِ ِفيان ف ِ ِي الرك ِ ِب م ِ ِن ال  ِ ِامل وخ ِ ِرث أب ِ ِو جم ِ ِل ليمن

وأصحابهل فالتقوا ببدرل وال ي عر ذسالء بمسالء وال ذسالء بمسالءل هتى التق  السقاةل ق ِال: ونم ِد 

 الناق بعهمم لبعض.

 َسِميٌع َعِليٌم.القول في تأويل قوله تعالى: ِليَْمِلَك َمْن َذلََك َعْن بَيّنٍَة َويْحيا َمْن َهّي َعْن بَيّنٍَة َوإّن ّللّاَ لَ   

يقول تعالى ,كره: ول ن ّ جمعمم ذنالك ليقه ِي أم ِرا ك ِان مفع ِوالًل ِليَْمِل َِك َم ِْن َذلَ َِك َع ِْن بَيّنَ ٍِة.   

وذذه ال م في قوله: ِليَْمِلَك م ررة على ال م في قوله: ِليَْقِهَي كأنه قال: ول ن ليملك من ذلك ع ِن 

 بينةل َجَمعَُ ْم.

ْمِل ِ َِك َم ِ ِْن َذلَ ِ َِك َع ِ ِْن بَيّنَ ِ ٍِة ليم ِ ِوت م ِ ِن م ِ ِات م ِ ِن خلق ِ ِه ع ِ ِن هج ِ ِة   ق ِ ِد أثبت ِ ِ  ل ِ ِهل ويعن ِ ِي بقول ِ ِه: ِليَ   

وقطع  عذرهل وعبرة قد عاينما ورآذا. َويْحيا َمْن َهّي َعْن بَينٍَة يقول: وليعيش من عاش منمم عن 

 هجة   قد أثبت  له ورمرت لعينهل فعلمما جمعنا بين م وبين عدوكم ذنالك.

 اق في ,لك بما:وقال ابن إسح  

ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن ابن إسحاق: ِليَْمِل َِك َم ِْن َذلَ َِك َع ِْن بَيّنَ ٍِة لم ِا رأى 12604  

 من االَيات والعبرل ويسمن من آمن على مثل ,لك.

ل غي ِركم وأما قوله: َوإّن ّللّاَ لََس ِِميٌِع َعِل ِيٌم ف ِإن معن ِاه: وإن ّ أيم ِا المسمن ِون لس ِميع لق ِول م وق ِو  

هين يرى ّ نبيه في منامهل ويري م عدوكم في أعين م قلي ً وذم كثيرل ويراكم عدوكم في أعينمم 

قلي ًل عليم بما تهمره نفوس م وتنطوي علي ِه قل ِوب مل هينأل ِذ وف ِي ك ِل ه ِال. يق ِول ج ِّل ثن ِاؤه لم ِم 

 م أن تعتقدوا فيما غي ِر ولعبانه: واتقوا رب م أيما الناق في منطق م أن تنطقوا بغير هّقل وفي قلوب

 الرشدل فإن ّ ال يخفى عليه خافية من راذر أو باطن.

 43اآلية : 
نَاَىْعتُْم القول في تأويل قوله تعالى:     }إِْ, يُِريَ ُمُم ّللّاُ فِي َمنَاِمَك قَِلي ً َولَْو أََراَكُمْم َكثِيراً لّفَِ ْلتُْم َولَتَ 

 لَّم إِنّهُ َعِليٌم بِذَاِت الّصدُوِر {.فِي األْمِر َولَـَِ ّن ّللّاَ سَ 

يقول تعالى ,كره: وإن ّ يا محمد سميع لما يقول أص ِحابكل عل ِيم بم ِا يه ِمرونهل إ, يري ِك ّ    

عدّوه وعدّوذم فِي َمناِمَك قَِلي ً يقول: يري مم في نومك قل ِي ً فتخب ِرذم ب ِذلكل هت ِى قوي ِ  قل ِوبمم 

اه رب ِ ِك ع ِ ِدّوه وع ِ ِدّوذم كثي ِ ِرا لف  ِ ِل أص ِ ِحابكل فجبن ِ ِوا واجت ِ ِرءوا عل ِ ِى ه ِ ِرب ع ِ ِدّوذم. ول ِ ِو أر

وخافوال ولم يقدروا على هرب القومل ولتناىعوا ف ِي ,ل ِك ول  ِن ّ س ِلممم م ِن ,ل ِك بم ِا أراه ف ِي 

 منامك من الرؤيال إنه عليم بما تخفيه الصدورل ال يخفى عليه شيء مما تهمره القلوب.

ّللّاُ فِ ِ ِي َمنَاِم َِك قَِل ِي ً: أي ف ِي عين ِك الت ِي تن ِام بم ِ ِال  وق ِد ىع ِم بعه ِمم أن معن ِى قول ِه: إْ, ي ُِِريَ ُممُ   

 فصيّر المنام ذو العينل كأنه أران: إ, يري مم ّ في عينك قلي ً.

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

أب ِي نج ِي ل  ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد بن ثورل عن معمرل عن ابن12605  

عن مجاذد: إْ, يُِريَ ُمُم ّللّاُ فِي َمنَاِمَك قَِلي ً قال: أراه ّ إي ِاذم ف ِي منام ِه قل ِي ًل ف ِأخبر النب ِّي ص ِلى 

 ّ عليه وسلم أصحابه بذلكل ف ان تثبيتا لمم.

 هدثني المثنىل قال: هدثنا أبو هذيفةل قال: هدثنا شبلل عن ابن أبي نجي ل عن مجاذدل بنحوه.   

 وقال: هدثنا إسحاقل قال: هدثنا عبد ّل عن ورقاءل عن ابن أبي نجي ل عن مجاذدل مثله.   

ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا س ِلمةل ع ِن اب ِن إس ِحاق: إْ, ي ُِِريَ ُمُم ّللّاُ فِ ِي َمنَاِم َِك قَِل ِي ً... 12606  

ع ِدّوذمل وكف ِاذم بم ِا م ِا  االَية ف ان أّول ما أراه من ,لك نعم ِة م ِن نعم ِه عل ِيممل ش ِجعمم بم ِا عل ِى

 تخول عليمم من ضعفمم لعلمه بما فيمم.

واختلف أذل التأويل في تأويل قوله: َولَِ ّن ّللّاَ َسلَّم فقال بعهمم: معناه: ول  ِن ّ س ِلم للم ِسمنين   

 أمرذم هتى أرمرذم على عدّوذم. ,كر من قال ,لك:

عميل قال: ثني أبيل عن أبي ِهل ع ِن اب ِن ـ هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني 12607  

 عباقل قوله: َولَِ ّن ّللّاَ َسلَّم يقول: سلم ّ لمم أمرذم هتى أرمرذم على عدّوذم.

 وقال آخرون: بل معنى ,لك: ول ن ّ سلم أمره فيمم. ,كر من قال ,لك:  
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معم ِرل ع ِن قت ِانة: ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد ب ِن ث ِورل ق ِال: ه ِدثنا 12608  

 َولَِ ّن ّللّاَ َسلَّم قال: سلم أمره فيمم.

وأولى القولين في ,لك بالصواب عندي ما قاله ابن عب ِاقل وذ ِو أن ّ س ِلم الق ِوم بم ِا أرى نبي ِه   

ص ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِلم ف ِ ِي منام ِ ِه م ِ ِن الف  ِ ِل والتن ِاى ل هت ِ ِى قوي ِ ِ  قل ِ ِوبمم واجت ِ ِرءوا عل ِ ِى ه ِ ِرب 

ّللّاَ َسلَّم عقي ِب قول ِه: َولَ ِْو أَراَكُم ِْم َكثِي ِرا لَفَِ  ِْلتُْم َولَتَن ِاَىْعتُْم فِ ِي األْم ِِر  عدّوذم و,لك أن قوله: َولَِ نّ 

فالذي ذو أولى بالخبر عنهل أنه سلممم منه جّل ثناؤه م ِا ك ِان مخوف ِا من ِه ل ِو ل ِم ي ُِِر نبي ِه ص ِلى ّ 

 عليه وسلم من قلة القوم في منامه.

 44اآلية : 
:     }َوإِْ, يُِريُ ُم ِ ِوُذْم إِِ, اْلتَقَْي ِ ِتُْم فِ ِ َِي أَْعي ُِ ِنُِ ْم قَِل ِ ِي ً َويُقَلّلُُ  ِ ِْم فِ ِ َِي أَْعي ُِ ِنِِمْم الق ِ ِول ف ِ ِي تأوي ِ ِل قول ِ ِه تع ِ ِالى

 ِليَْقِهَي ّللّاُ أَْمراً َكاَن َمْفعُوالً َوإِلَى ّللّاِ تُْرَجُع االُُموُر {.

لم ركين قلي ًل وإ, ي ِريمم ّ يقول تعالى ,كره: وإن ّ لسميع عليم إ, يُرى ّ نبيه في منامه ا   

الم ِ ِسمنين إ, لق ِ ِوذم ف ِ ِي أعي ِ ِنمم قل ِ ِي ًل وذ ِ ِم كثي ِ ِر ع ِ ِدنذمل ويقل ِ ِل الم ِ ِسمنين ف ِ ِي أعي ِ ِنممل ليترك ِ ِوا 

 االستعدان لمم فيمون على المسمنين شوكتمم. كما:

ـ ه ِدثني اب ِن بزي ِع البغ ِدانيل ق ِال: ه ِدثنا إس ِحاق ب ِن منص ِورل ع ِن إس ِراغيلل ع ِن أب ِي 12609  

عبيدةل عن عبد ّ قال: لقد قُللوا في أعيننا يوم بدر هتى قل ِ  لرج ِل إل ِى جنب ِي:  إسحاقل عن أبي

 تراذم سبعين  قال أراذم مألة. قال: فأسرنا رج ً منممل فقلنا: كم ذم  قال: كنا ألفا.

هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: ه ِدثنا أب ِو أهم ِدل ق ِال: ه ِدثنا إس ِراغيلل ع ِن أب ِي إس ِحاقل ع ِن أب ِي    

 د ّ بنحوه.عبيدةل عن عب

ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هجاثل عن ابن جريجل قوله: إْ, يُِريَ ُم ِوُذْم 12610  

 إِ, اْلتَقَْيتُْم في أْعيُنُِ ْم قَِلي ً قال ابن مسعون: قُللوا في أعيننا هتى قل  لرجل: أتراذم ي ونون مألة 

ا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن السدّيل ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثن12611  

ق ِال: ق ِال ن ِاق م ِن الم  ِركين: إن العي ِر ق ِ ِد انص ِرف  ف ِارجعوا فق ِال أب ِو جم ِل: االَن إ, ب ِرى ل  ِ ِم 

محمد وأصحابه  ف  ترجعوا هتى تستأص ِلوذم وق ِال: ي ِا ق ِوم ال تقتل ِوذم بالس ِ ال ول  ِن خ ِذوذم 

 نفسه.أخذال فاربطوذم بالحبال يقوله من القدرة في 

وقوله: ِليَْقِهَي ّللّاُ أْمرا كاَن َمْفعُوالً يقول ج ِّل ثن ِاؤه: قلل ِت م أيم ِا المسمن ِون ف ِي أع ِين الم  ِركين   

وأريت موذم في أعين م قلي ً هتى يقهي ّ بين م م ِا قه ِي م ِن قت ِال بعه ِ م بعه ِال وإرم ِاركم 

 ذ ِي العلي ِا وكلم ِة ال ِذين أيما المسمنون على أع ِداغ م م ِن الم  ِركين والظف ِر بم ِمل لت  ِون كلم ِة ّ

 كفروا السفلىل و,لك أمر كان ّ فاعله وبالغا فيه أمره. كما:

ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل ع ِن اب ِن إس ِحاق: ِليَْقِه َِي ّللّاُ أْم ِرا ك ِاَن َمْفع ُِوالً أي 12612  

إتمام النعمة عليه من ليسلف بينمم على الحرب للنقمة ممن أران االنتقام منه وا نعام على من أران 

أذل واليته. َوإلى ّللّاِ تُْرَجُع األُُموُر يقول جّل ثناؤه: مصير األمور كلما إليه ف ِي االَخ ِرةل فيج ِاىي 

 أذلما على قدر استحقاقمم المحسن بإهسانه والمسيء بإساءته.

 45اآلية : 
لَِقي ِتُْم فِأل َِةً فَ ِاثْبُتُواْ َواْ,ُك ُِرواْ ّللّاَ َكثِي ِراً لّعَلُّ  ِْم القول في تأويل قول ِه تع ِالى:     }يَأَيَّم ِا ال ِِّذيَن آَمن َُِواْ إِ,َا 

 تُْفلَُحوَن {.

وذ ِ ِذا تعري ِ ِف م ِ ِن ّ ج ِ ِّل ثن ِ ِاؤه أذ ِ ِل ا يم ِ ِان ب ِ ِه الس ِ ِيرة ف ِ ِي ه ِ ِرب أعداغ ِ ِه م ِ ِن أذ ِ ِل ال ف ِ ِر ب ِ ِه    

لم ِم:  واألفعال التي ترجى لمم باستعمالما عند لقاغمم النصرة عليمم والظفر بممل ثم يقول جّل ثناؤه

يا أيما الذين آمنوال صدّقوا ّ ورسوله إ,ا لقيتم جماعة من أذل ال فر با  للحرب والقتالل ف ِاثبتوا 

لقتالمم وال تنمزموا عنمم وال تولوذم األنبار ذاربينل إال متحرف ِا لقت ِال أو متحي ِزا إل ِى فأل ِة م ِن م. 

فر بممل وأشعروا قل ِوب م وألس ِنت م ,ك ِره. َواْ,ُكُروا ّ َكثيرا يقول: وانعوا ّ بالنصر عليمم والظ

 لَعَلُّ ْم تُْفِلُحوَن يقول: كيما تنجحوا فتظفروا بعدوكمل ويرىق م ّ النصر والظفر عليمم. كما:
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ـ هدثنا ب ر بن معا,ل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل ع ِن قت ِانةل قول ِه: ي ِا أيّم ِا ال ِِّذيَن 12613  

ةً فاثْبُتُوا َواْ,ُكُروا ّللّاَ َكثِيرا لَعَلُّ ْم تُْفِلُحوَن افترض ّ ,كره عند أش ِغل م ِا ت ون ِون آَمنُوا إ,َا لَِقيُتْم فِألَ 

 عند الهراب بالسيول.

ـ هدثنا ابن همي ِدل ق ِال: ه ِدثنا س ِلمة ع ِن اب ِن إس ِحاق: ي ِا أيّم ِا ال ِِّذيَن آَمن ُِوا إ,َا لَِقي ُِتْم فِأل َِةً 12614  

َواْ,ُك ِ ُِروا ّللّاَ َكثِي ِ ِرا ا,ك ِ ِروا ّ ال ِ ِذي ب ِ ِذلتم ل ِ ِه أنفس ِ ِ م والوف ِ ِاء بم ِ ِا  يق ِ ِاتلون م ف ِ ِي س ِ ِبيل ّل ف ِ ِاثْبُتُوا

 أعطيتموه من بيعت مل لَعَلُّ ْم تُْفِلُحوَن.

 46اآلية : 
الق ِ ِول ف ِ ِي تأوي ِ ِل قول ِ ِه تع ِ ِالى:     }َوأَِطيع ُِ ِواْ ّللّاَ َوَرُس ِ ِولَهُ َوالَ تَنَ ِ ِاَىُعواْ فَتَْفَ  ِ ِلُواْ َوت َِ ِْذَذَب ِريُحُ  ِ ِْم 

 اْ إِّن ّللّاَ َمَع الّصابِِريَن {.َواْصبُِروَ 

يقول تعالى ,كره للمسمنين به: أطيعوا أيما المسمنون رب م ورسوله فيما أمركم به ونماكم عن ِهل    

وال تخالفوذما في شيء. َوال تَناَىُعوا فَتَْفَ لُوا يقول: وال تختلفوا فتفّرقوا وتختل ِف قل ِوب م فتف  ِلوال 

ْذَذَب ِريُحُ ْم وذذا مثلل يقال للرجل إ,ا كان مقب ً عليه ما يحبه ويَُس ِّر يقول: فتهعفوا وتجبنوال َوتَ 

 به: الري  مقبلة عليهل يعني بذلك ما يحبهل ومن ,لك قول عبيد بن األبرص:

 كَما َهَمْيناَه يَْوَم النّْعِف ِمْن َشِطبٍوالفَْهُل لْلقَْوِم ِمْن ِري ٍ َوِمْن َعدَِن  

. وإنم ِ ِا ي ِ ِران ب ِ ِه ف ِ ِي ذ ِ ِذا الموض ِ ِع: وت ِ ِذذب ق ِ ِّوت م وبأس ِ ِ م فته ِ ِعفوال يعن ِ ِي م ِ ِن الب ِ ِأق وال ث ِ ِرة  

 ويدخل م الوذن والخلل.

َواْصبُِروا يقول: اصبروا مع نب ِّي ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم عن ِد لق ِاء ع ِدّوكمل وال تنمزم ِوا عن ِه   

 وتتركوه. إّن ّللّاَ َمَع الّصابِِريَن يقول: اصبروا فإني مع م.

 لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:وبنحو ما قلنا في ,  

ـ هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن أب ِي نج ِي ل 12615  

عن مجاذدل قوله: َوتَْذَذَب ِريُحُ ْم قال: نصركم. ق ِال: و,ذب ِ  ري ِ  أص ِحاب رس ِول ّ ص ِلى ّ 

 عليه وسلم هين ناىعوه يوم أُهد.

 رل عن ورقاءل عن ابن أبي نجي ل عن مجاذد: َوتَْذَذَب ِريُحُ ْم فذكر نحوه.هدثنا ابن نمي   

هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هجاثل ع ِن اب ِن ج ِريجل ع ِن مجاذ ِدل نح ِوهل إال أن ِه    

 قال: ري  أصحاب محمد هين تركوه يوم أُهد.

ل قال: هدثنا أسباطل عن السدّي: ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهل12616  

 َوال تَناَىُعوا فَتَْفَ لُوا َوتَْذَذَب ِريُحُ ْم قال: هرب م وجدّكم.

ـ هدثنا ب ر ق ِال: ه ِدثنا يزي ِدل ق ِال: ه ِدثنا س ِعيدل ع ِن قت ِانة: َوت َِْذَذَب ِريُحُ  ِْم ق ِال: ري ِ  12617  

 الحرب.

يد في قوله: َوت َِْذَذَب ِريُحُ  ِْم ق ِال: ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال: قال ابن ى12618  

الري : النصر. لم ي ن نصر قط إال بري  يبعثما ّ تهرب وجوه العدّول فإ,ا كان ,لك لم ي ن لم ِم 

 قوام.

ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن ابن إسحاق: َوال تَناَىُعوا فَتَْفَ لُوا أي ال تختلف ِوا 12619  

َب ِريُحُ  ِْم في ِذذب ج ِدّكم. َواْص ِبُِروا إّن ّللّاَ َم َِع الّص ِابِِريَن: أي إن ِي مع  ِم إ,ا فيتفّرق أمركم. َوت َِْذذَ 

 فعلتم ,لك.

ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال: قال ابن ىيدل في قوله: َوال تَناَىُعوا فَتَْفَ لُوا 12620  

 قال: الف ل: الهعف عن جمان عدّوه واالن سار لممل فذلك الف ل.

 47ية : اآل
الق ِ ِول ف ِ ِي تأوي ِ ِل قول ِ ِه تع ِ ِالى:     }َوالَ تَُ ون ُِ ِواْ َكال ِّ ِِذيَن َخَرُج ِ ِواْ ِم ِ ِن ِنيَ ِ ِاِرِذم بََط ِ ِراً َوِرغ َِ ِآَء الن ِّ ِاِق 

 َويَُصدّوَن َعن َسبِيِل ّللّاِ َوّللّاُ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيٌط {.

عم ِ ً إال   خاص ِة وطل ِب م ِا  وذذا تَقَدٌّم من ّ جّل ثناؤه إلى المسمنين ب ِه وبرس ِوله ال يعمل ِوا   

عنده ال رغاء الناق كما فعل القوم من الم ركين في مسيرذم إلى بدر طلب رغاء الناق و,لك أنمم 
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أخبروا بف ِوت العي ِر رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم وأص ِحابهل وقي ِل لم ِم: انص ِرفوا فق ِد س ِلم  

ا الخمر وتعزل علينا القيان وتتحدث العير التي جألتم لنصرتمال فأبوا وقالوا: نأتي بدرا فن رب بم

 بنا العرب لم انتنا فيما. فسقوا م ان الخمر كسوق المنايا. كما:

ـ هدثنا عبد الوارث بن عبد الصمدل قال: ثني أبيل قال: هدثنا أبانل قال: هدثنا ذ ام بن 12621  

م ب ِدر ق ِد ج ِاءذم عروةل عن عروة قال: كان  قريش قبل أن يلقاذم النبّي ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم ي ِو

راكب من أبي سفيان والركب الذين معه: إنا قد أجزنا القوم فارجعوا فجاء الركب الذين بعثمم أب ِو 

سفيان الذين يأمرون قري ا بالرجعة بالجحفةل فقالوا: وّ ال نرجع هتى ننزل بدرا فنقيم فيه ث ث 

لعرب وما جمعنا فيقاتلنا وذ ِم ال ِذين ليال ويرانا من غ ينا من أذل الحجاىل فإنه لن يرانا أهد من ا

قال ّ: الِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِنياِرِذْم بََطرا َوِرغاَء النّاِق والتقوا ذم والنبّي صلى ّ عليه وسلمل فف ِت  

 ّ على رسوله وأخزى أغمة ال فرل وشفى صدور المسمنين منمم.

ب ِن إس ِحاق ف ِي ه ِدي  ,ك ِرهل ق ِال: ثن ِي ـ هدثنا ابن هميدل قال: ه ِدثنا س ِلمةل ق ِال: ثن ِي ا12622  

محمد بن مسلم وعاصم بن عمرول وعبد ّ بن أبي ب رل ويزيد بن رومانل عن عروة ب ِن الزبي ِر 

وغيره من علماغنال عن ابن عباقل قال: لم ِا رأى أب ِو س ِفيان أن ِه أه ِرى عي ِرهل أرس ِل إل ِى ق ِريش 

ّ ف ِارجعوا فق ِال أب ِ ِو جم ِل ب ِ ِن  أن  ِم إنم ِا خ ِ ِرجتم لتمنع ِوا عي ِركم ورج ِ ِال م وأم ِوال مل فق ِد نجاذ ِ ِا

ذ ام: وّ ال نرجع هتى نرن بدرا وكان بدر موسما من مواسم العربل يجتمع لمم بم ِا س ِوق ك ِّل 

عام فنقيم عليه ث ثال وننحر الجزرل ونطعم الطعامل ونُسقي الخمورل وتعزل علينا القي ِانل وتس ِمع 

 بنا العربل ف  يزالون يمابوننا أبدا فامهوا

ـ ِ ِ ق ِ ِال اب ِ ِن همي ِ ِد: ه ِ ِدثنا س ِ ِلمةل ق ِ ِال: ق ِ ِال اب ِ ِن إس ِ ِحاق: َوال تَُ ون ُِ ِوا كال ِّ ِِذيَن َخَرُج ِ ِوا ِم ِ ِْن 12623  

ِنياِرِذْم بََطرا َوِرغاَء النّاِق: أي ال ت ون ِوا ك ِأبي جم ِل وأص ِحابه ال ِذين ق ِالوا: ال نرج ِع هت ِى ن ِأتي 

  يزال ِ ِون ب ِ ِدرا وننح ِ ِر بم ِ ِا الج ِ ِزر ونس ِ ِقي بم ِ ِا الخم ِ ِر وتع ِ ِزل علين ِ ِا القي ِ ِان وتس ِ ِمع بن ِ ِا الع ِ ِرب ف ِ ِ

يمابوننا أي ال ي ونّن أمركم رياء وال سمعة وال التماق ما عند الناقل وأخلصوا   النية والحس ِبة 

 في نصر نين مل ومواىرة نبي م أي ال تعملوا إال   وال تطلبوا غيره.

ـ هدثني محمد بن عمارة األسديل قال: هدثنا عبيد ّ بن موسىل ق ِال: أخبرن ِا إس ِراغيل 12624  

وه ِ ِدثنا أهم ِ ِد ب ِ ِن إس ِ ِحاقل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا أب ِ ِو أهم ِ ِدل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا إس ِ ِراغيلل ع ِ ِن اب ِ ِن أب ِ ِي نج ِ ِي ل ع ِ ِن 

 مجاذد: الِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِنياِرِذْم بََطرا َوِرغاَء النّاِق قال: أصحاب بدر.

هدثني محمد بن عم ِرول ق ِال: ه ِدثنا أب ِو عاص ِمل ق ِال: ه ِدثنا عيس ِىل ع ِن اب ِن أب ِي نج ِي ل ع ِن    

 : بََطرا َوِرغاَء النّاِق قال: أبو جمل وأصحابه يوم بدر.مجاذدل قوله

ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هجاثل عن ابن ج ِريجل ع ِن مجاذ ِدل مثل ِه. 12625  

 قال ابن جريج: وقال عبد ّ بن كثير: ذم م ركو قريشل و,لك خروجمم إلى بدر.

قال: ثني عميل قال: ثني أبيل عن أبي ِهل ع ِن اب ِن  ـ هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل12626  

عب ِاق: َوال تَُ ون ُِوا كال ِِّذيَن َخَرُج ِوا ِم ِْن ِني ِاِرِذْم بََط ِرا َوِرغ ِاَء الن ِّاِق يعن ِي الم  ِركين ال ِذي ق ِاتلوا 

 رسول ّ صلى ّ عليه وسلم يوم بدر.

ع ِن قت ِانة: َخَرُج ِوا  ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد بن ثورل عن معم ِرل12627  

 ِمْن ِنياِرِذْم بََطرا َوِرغاَء النّاِق قال: ذم قريش وأبو جمل وأصحابه الذين خرجوا يوم بدر.

ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: ه ِدثنا س ِعيدل ع ِن قت ِانة: َوال تَُ ون ُِوا كال ِِّذيَن َخَرُج ِوا 12628  

وَن َعْن َسبِيِل ّللّاِ َوّللّاُ بَِم ِا يَْعَمل ُِوَن ُمِح ِيٌط ق ِال: ك ِان م  ِركو ِمْن ِنياِرِذْم بََطرا َوِرغاَء النّاِق َويَُصدّ 

قريش الذين ق ِاتلوا نب ِّي ّ ي ِوم ب ِدر خرج ِوا ولم ِم بغ ِي وفخ ِرل وق ِد قي ِل لم ِم يومأل ِذ: ارجع ِوا فق ِد 

انطلق  عيركم وقد رفرتم قالوا: ال وّ هتى يتحدث أذل الحجاى بمسيرنا وعدننا. قال: و,كر لن ِا 

اللُّم ِ ِم إن قَُرْي  ِ ِا أْقبَلَ ِ ِْ  بِفَْخِرذ ِ ِا وُخيَ غم ِ ِا ِلتُح ِ ِانَّه »ب ِ ِّي ّ ص ِ ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِلمل ق ِ ِال يومأل ِ ِذ: أن ن

 «.َوَرُسولكَ 

ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن السدّيل 12629  

تَُ ونُوا كال ِِّذيَن َخَرُج ِوا ِم ِْن ِني ِاِرِذْم بََط ِرا قال: ,كر الم ركين وما يطعمون على المياهل فقال: َوال 

 َوِرغاَء النّاِق َويَُصدّوَن َعْن َسبِيِل ّللّاِ.
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ـ ُهدث  عن الحسين بن الفرثل قال: سمع  أبا معا, الفه ِل ب ِن خال ِدل ق ِال: ه ِدثنا عبي ِد 12630  

ِرِذْم بََط ِ ِرا ق ِ ِال: ذ ِ ِم ب ِ ِن س ِ ِليمانل ق ِ ِال: س ِ ِمع  اله ِ ِحاه يق ِ ِول ف ِ ِي قول ِ ِه: ال ِّ ِِذيَن َخَرُج ِ ِوا ِم ِ ِْن ِني ِ ِا

 الم ركون خرجوا إلى بدر أشرا وبطرا.

ـ هدثني الحرثل قال: ه ِدثنا عب ِد العزي ِزل ق ِال: ه ِدثنا أب ِو مع  ِرل ع ِن محم ِد ب ِن كع ِب 12631  

القرر ِ ِيل ق ِ ِال: لم ِ ِا خرج ِ ِ  ق ِ ِريش م ِ ِن م  ِ ِة إل ِ ِى ب ِ ِدرل خرج ِ ِوا بالقي ِ ِان وال ِ ِدفولل ف ِ ِأنزل ّ: َوال 

ي ِاِرِذْم بََط ِرا َوِرغ ِاَء الن ِّاِق َويَُص ِدّوَن َع ِْن َس ِبِيِل ّللّاِ َوّللّاُ بَِم ِا يَْعَمل ُِوَن تَُ ونُوا كالِّذيَن َخَرُج ِوا ِم ِْن نِ 

 ُمِحيٌط.

فتأويل ال  ِ م إ,ن: وال ت ون ِوا أيم ِا المسمن ِون ب ِا  ورس ِوله ف ِي العم ِل بالري ِاء والس ِمعة وت ِره   

له ال ِذين خرج ِوا م ِن إخ ص العمل   واهتساب األجر في ِهل ك ِالجيش م ِن أذ ِل ال ف ِر ب ِا  ورس ِو

مناىلمم بطرا ومراءاة الناق بزيمم وأموالمم وكثرة عدنذم وشدة بطانتمم. َويَُصدّوَن َعْن َسبِيِل ّللّاِ 

يقول: ويمنعون الناق من نين ّ والدخول في ا س م بقتالمم إياذم وتعذيبمم من قدروا عليه م ِن 

الصدّ عن سبيل ّ وغي ِر ,ل ِك م ِن أفع ِالمم مح ِيطل أذل ا يمان با ل وّ بما يعملون من الرياء و

يقول: عالم بجميع ,لكل ال يخفى عليه منه شيء و,ل ِك أن األش ِياء كلم ِا ل ِه متجلي ِةل ال يع ِزب عن ِه 

 منما شيءل فمو لمم بما معاقب وعليما معذّب.

 48اآلية : 
الَُمْم َوقَاَل الَ َغاِلَب لَُ ُم اْليَْوَم ِمَن النّاِق القول في تأويل قوله تعالى:     }َوإِْ, َىيَّن لَُمُم الّ ْيَطاُن أَْعمَ 

ا الَ ت ََِرْوَن َوإِنّي َجاٌر لُّ ْم فَلَّما تََرآَءِت اْلِفألَتَاِن نََ َص َعلََى َعِقبَْيِه َوقَ ِاَل إِن ِّي بَ ِِرَيٌء ّم ِْنُ ْم إِن َِّي أََرَى َم ِ

 إِنَّي أََخاُل ّللّاَ َوّللّاُ َشِديدُ اْلِعقَاِب {.

 ني تعالى ,كره بقوله: َوإْ, َىيَّن لَُمُم الّ ْيطاُن أَعمالَُمْم وهين ىين لمم ال يطان أعمالمم.يع   

 وكان تزيينه ,لك لمم كما:  

ـ ِ ه ِ ِدثني المثن ِ ِىل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا عب ِ ِد ّ ب ِ ِن ص ِ ِال ل ق ِ ِال: ثن ِ ِي معاوي ِ ِةل ع ِ ِن عل ِ ِّي ب ِ ِن أب ِ ِي 12632  

ال ياطين معه رايته في صورة رج ِل  طلحةل عن ابن عباقل قال: جاء إبليس يوم بدر في جند من

من بني مدلج في صورة سراقة بن مالك بن جع مل فقال ال  ِيطان للم  ِركين: ال غال ِب ل  ِم الي ِوم 

م ِ ِن الن ِ ِاق وإن ِ ِي ج ِ ِار ل  ِ ِم فلم ِ ِا اص ِ ِطّف الن ِ ِاقل أخ ِ ِذ رس ِ ِول ّ ص ِ ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِلم قبه ِ ِة م ِ ِن 

ل إلى إبل ِيسل فلم ِا رآهل وكان ِ  الترابل فرمى بما في وجوه الم ركينل فولوا مدبرين. وأقبل جبري

يده في يد رجل من الم ركينل انتز  إبليس يدهل فولى مدبرا ذو وش ِيعتهل فق ِال الرج ِل: ي ِا س ِراقة 

تزعم أنك لنا جار  قال: إنّي أَرى م ِا ال ت ََِرْوَن إن ِّي أخ ِاُل ّللّاُ َوّللّاُ َش ِِديدُ الِعق ِاِب و,ل ِك ه ِين رأى 

 الم غ ة.

حسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن السدّيل ـ هدثني محمد بن ال12633  

قال: أتى الم ركين إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جع م ال ناني ال اعر ثم المدلجيل فج ِاء 

على فرق فقال للم ركين: ال غاِلَب لَُ ُم اليَْوَم ِمَن النّاِق فقالوا: ومن أن   قال: أنا جاركم سراقةل 

 كنانة قد أتوكم.وذسالء 

ـ هدثنا ابن هميدل قال: ه ِدثنا س ِلمةل ق ِال: ق ِال اب ِن إس ِحاقل ثن ِي يزي ِد ب ِن روم ِانل ع ِن 12634  

ع ِ ِروة ب ِ ِن الزبي ِ ِرل ق ِ ِال: لم ِ ِا أجمع ِ ِ  ق ِ ِريش المس ِ ِير ,ك ِ ِرت ال ِ ِذي بينم ِ ِا وب ِ ِين بن ِ ِي ب  ِ ِر يعن ِ ِي م ِ ِن 

ك ِان م ِن الحرب ف ان ,لك أن يثبطممل فتبدّى لم ِم إبل ِيس ف ِي ص ِورة س ِراقة ب ِن جع  ِم الم ِدلجّيل و

 أشرال بني كنانةل فقال: أنا جار ل م من أن تأتي م كنانة ب يء ت رذونه فخرجوا سراعا.

ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا اب ِ ِن همي ِ ِدل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا س ِ ِلمةل ق ِ ِال: ق ِ ِال اب ِ ِن إس ِ ِحاقل ف ِ ِي قول ِ ِه: َوإْ, َىي ِّ َِن لَُم ِ ُِم 12635  

لَُ  ِْم ف ِذكر اس ِتدراث إبل ِيس إي ِاذم  الّ ْيطاُن أْعمالَُمْم َوقاَل ال غاِلب لَُ  ُِم اليَ ِْوَم ِم َِن الن ِّاِق وإن ِّي ج ِارٌ 

وت بمه بسراقة بن مالك بن جع م هين ,كروا ما بينمم وبين بني ب ر ب ِن عب ِد من ِاة ب ِن كنان ِة م ِن 

الحرب التي كان  بينمم. يقول ّ: فَلَّما تََراَءِت الِفألَتاِن ونظر عدّو ّ إلى جنون ّ من الم غ ة قد 

على عدّوذمل نََ َص على َعِقبَْيِه َوقاَل إنّي بَِريٌء ِمْنُ ْم إني أَرى ما ال أيد ّ بمم رسوله والمسمنين 

ترون وصدق عدّو ّ أنه رأى ما ال يرون. وقال: إنّي أخ ِاُل ّللّاَ َوّللّاُ َش ِِديدُ الِعق ِاِبل ف ِأورنذم ث ِم 

  ِم ال أسلممم. قال: فذكر لي أنمم كانوا يرون ِه ف ِي ك ِل من ِزل ف ِي ص ِورة س ِراقة ب ِن مال ِك ب ِن جع
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ين رونهل هتى إ,ا كان يوم بدر والتق ِى الجمع ِانل ك ِان ال ِذي رآه ه ِين ن  ِص الح ِرث ب ِن ذ  ِام أو 

 عمير بن وذب الجمحيل فذكر أهدذما فقال: أين سراقة  أسلمنا عدو ّ و,ذب.

 ـ هدثنا ب ر بن معا,ل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل ع ِن قت ِانةل قول ِه: َوإْ, َىي َِّن لَُم ِمُ 12636  

الّ ْيطاُن أْعمالَُمْم... إلى قوله: َشِديدُ الِعقاِب قال: ,كر لنا أنه رأى جبريل تنزل معه الم غ ةل فزعم 

عدّو ّ أنه ال يدى له بالم غ ةل وقال: إني أرى ما ال ترونل إني أخال ّ. وكذب وّ ع ِدّو ّل 

ل وتلك عانة عدّو ّ لم ِن أطاع ِه واس ِتعا, ب ِهل ما به مخافة ّل ول ن علم أن ال قّوة له وال منعة له

 هتى إ,ا التقى الحّق والباطل أسلممم شّر مسلم وتبرأ منمم عند ,لك.

ـ هدثني القاس ِمل ق ِال: ه ِدثنا الحس ِينل ق ِال: ثن ِي هج ِاثل ع ِن اب ِن ج ِريجل ق ِال: ق ِال اب ِن 12637  

لما كان يوم ب ِدرل س ِار إبل ِيس برايت ِه وجن ِونه عباق: َوإْ, َىيَّن لَُمُم الّ ْيطاُن أْعمالَُمْم... االَيةل قال: 

مع الم ركينل وألق ِى ف ِي قل ِوب الم  ِركين أن أه ِدا ل ِن يغل ِب م وإن ِي ج ِار ل  ِم. فلم ِا التق ِوا ونظ ِر 

ال يطان إلى أمدان الم غ ة ن  ِص عل ِى عقبي ِهل ق ِال: رج ِع م ِدبرا وق ِال: إن ِّي أَرى م ِا ال ت ََِرْوَن... 

 االَية.

ال: هدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن الماج ونل ق ِال: ه ِدثنا ـ هدثنا أهمد بن الفرثل ق12638  

مالكل عن إبراذيم بن أبي عبلةل عن طلح ِة ب ِن عبي ِد ّ ب ِن كري ِز: أن رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه 

فَةَل َو,لَك ما ُرِؤَي إْبِليُس يَْوما ُذَو فِيِه أْصغَُر َوال أْهقَُر َوال أْنَهُر َوال أْغيَُظ ِمْن يَْوِم َعرَ »وسلم قال: 

ق ِالوا: ي ِا رس ِول ّ: وم ِا «. ِمّما يََرى ِمْن تَْنِزيِل الّرْهَمِة َوالعَْفِو َعِن الذّنُوِبل إالّ م ِا رأى يَ ِْوَم بَ ِْدرٍ 

 «.أََما إنّهُ رأى ِجْبِريَل يََزُ  الَم غَِ ةَ »رأى يوم بدر  قال: 

دثنا س ِليمان ب ِن المغي ِرةل ع ِن ـ هدثنا محمد بن ب ارل قال: ه ِدثنا عب ِد ال ِرهمنل ق ِال: ه 12639ِ  

هميد بن ذ لل عن الحسنل في قوله: إنّي أَرى ما ال تََرْوَن قال: رأى جبريل معتجرا بب ِرن يم  ِي 

 بين يدي النبّي صلى ّ عليه وسلمل وفي يده اللجامل ما ركب.

ل عن همي ِد ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا ذاشم بن القاسمل قال: هدثنا سليمان بن المغيرة12640  

بن ذ ِ لل ق ِال: ق ِال الحس ِن: وت ِ  ذ ِذه االَي ِة: َوإْ, َىي َِّن لَُم ُِم الّ  ِْيطاُن أْعم ِالَُمْم... االَي ِةل ق ِال: س ِار 

إبليس م ِع الم  ِركين بب ِدر برايت ِه وجن ِونهل وألق ِى ف ِي قل ِوب الم  ِركين أن أه ِدا ل ِن يغل ِب م وأن ِتم 

ص على عقيبهل يقول: رجع م ِدبرال وق ِال: تقاتلون على نين آباغ مل ولن تغلبوا كثرةً. فلما التقوا ن 

 إني بريء من مل إني أرى ما ال ترون. يعني الم غ ة.

ـ هدثني الحرثل قال: هدثنا عبد العزي ِزل ق ِال: ه ِدثنا أب ِو مع  ِرل ع ِن محم ِد ب ِن كع ِبل 12641  

قال: لما أجمع  قريش على السيرل قالوا: إنما نتخّول م ِن بن ِي ب  ِر. فق ِال لم ِم إبل ِيس ف ِي ص ِورة 

 قة بن مالك بن جع م: أنا جار ل م من بني ب رل وال غالب ل م اليوم من الناق.سرا

فتأويل ال  م: وإن ّ لسميع عليم في ذذه األهوال وهين ىين لمم ال يطان خروجمم إل ِي م أيم ِا   

المسمنون لحرب م وقتال مل وّهسن ,لك لممل وه ِثمم عل ِي م وق ِال لم ِم: ال غال ِب ل  ِم الي ِوم م ِن بن ِي 

فاطمألنوا وأب روال وإني جار ل م من كنان ِة أن ت ِأتي م م ِن وراغ  ِم فتغي ِركم أجي ِركم وأم ِنع م آنمل 

منممل وال تخافوذمل واجعلوا جدّكم وبأس م على محم ِد وأص ِحابه. فَلَّم ِا ت ََِراَءِت الِفألَت ِاِن يق ِول: فم ِا 

َ  َِص تزاهف  جنون ّ من المسمنين وجنون ال يطان من الم  ِركينل ونظ ِر بعه ِمم إل ِى بع ِض نَ

على َعِقبَْيِه يقول: رجع القمقرى على قفاه ذاربال يقال منه: ن  ِص ي ِنُ ُص وي ِنِ ُص نُُ وص ِال ومن ِه 

 قول ىذير:

 ُذْم يَْهِربُوَن َهبِيَك البَْيِض إْ, لَِحقُواال يْنُ ُصوَن إ,ا ما اْستُْلِحُموا وَهُموا  

ْوَن يعن ِي: أن ِه ي ِرى الم غ  ِة ال ِذين بع ِثمم ّ وقال للم ركين إنّي بَِريٌء ِمْنُ ْم إنّي أَرى ما ال ت َِرَ   

 مدنا للمسمنينل والم ركون ال يرونمم إنّي أَخاُل عقاب ّ وكذب عدّو ّ وّ َشِديدُ الِعقَاِب.

 49اآلية : 
ُسآلِء ِني ِنُُمْم القول في تأويل قوله تعالى:     }إِْ, يَق ُِوُل اْلُمنَ ِافِقُوَن َوال ِِّذيَن فِ ِي قُل ُِوبِِمم ّم َِرٌض َغ ِّر َذ ِـَ 

 َوَمن يَتََوّكْل َعلَى ّللّاِ فَإِّن ّللّاَ َعِزيٌز َهِ يٌم {.

يقول تعالى ,ك ِره: وإن ّ لس ِميع عل ِيم ف ِي ذ ِذه األه ِوالل وإ, يق ِول المن ِافقون. وك ِّر بقول ِه: إْ,    

يَن فِي قُلُوبِِمْم َمَرٌض يعني: ش ِّك ف ِي يَقُوُل الُمنافِقُوَن على قوله: إْ, يُِريَ ُمُم ّللّاُ فِي ِمناِمَك قَِلي ً. والّذِ 
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ا س م لم يص  يقينممل ولم ت را با يمان صدورذم. َغّر َذ ُِسالِء ِني ِنُُمْم يق ِول: غ ِّر ذ ِسالء ال ِذين 

يقاتلون الم ركين من أصحاب محمد صلى ّ عليه وسلم من أنفسمم نينممل و,لك ا س م. و,ك ِر 

ا مم ِن ك ِان ق ِد ت ل ِم با س ِ م م ِن م  ِركي ق ِريش ول ِم يس ِتح م أن الذين قالوا ذذا القول كانوا نف ِر

 ا س م في قلوبمم. ,كر من قال ,لك:

ـ هدثنا محمد بن المثنىل قال: هدثنا عب ِد األعل ِىل ق ِال: ه ِدثنا ناونل ع ِن ع ِامر ف ِي ذ ِذه 12642  

ي ِنُُمْم ق ِال: ك ِان ن ِاق م ِن أذ ِل م  ِة االَية: إْ, يَقُوُل الُمنافِقُوَن والِّذيَن فِي قُلُوبِِمْم َمَرٌض َغّر َذ ُِسالِء نِ 

 ت لموا با س مل فخرجوا مع الم ركين يوم بدرل فلما رأوا قلة المسلمين قالوا: َغّر َذُسالِء ِنينُُمْم.

 هدثني إسحاق بن شاذينل قال: هدثنا خالدل عن ناونل عن عامرل مثله.   

ي ِى ب ِن ىكري ِال ع ِن اب ِن ج ِريجل ـ هدثني الحرثل قال: هدثنا عبد العزيزل قال: هدثنا يح12643  

عن مجاذدل في قوله: إْ, يَقُوُل الُمنافِقُوَن والِّذيَن فِي قُلُوبِِمْم َم َِرٌض َغ ِّر َذ ُِسالِء ِني ِنُُمْم ق ِال: فأل ِة م ِن 

قريش: قيس بن الوليد بن المغيرةل وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرةل والحرث بن ىمعة ب ِن األس ِون 

خلفل والعاصي بن منب ِه ب ِن الحج ِاث خرج ِوا م ِع ق ِريش م ِن م  ِة بن المطلبل وعلّي بن أمية بن 

وذم على االرتياب فحبسمم ارتيابممل فلما رأوا قلة أصحاب رسول ّ صلى ّ عليه وسلم ق ِالوا: 

 غّر ذسالء نينمم هتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عدنذم وكثرة عدّوذم

ا محمد بن ثورل عن معمرل عن الحسن: إْ, يَقُوُل ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثن12644  

الُمنافِقُوَن والِّذيَن فِي قُلُوبِِمْم َمَرٌض َغّر َذُسالِء ِنينُُمْم قال: ذم قوم لم ي دوا القتال ي ِوم ب ِدرل فس ِموا 

منافقين. قال معمر: وقال بعهمم: قوم كانوا أقّروا با س م وذم بم ةل فخرجوا مع الم ركين يوم 

 لما رأوا قلة المسلمين قالوا: غّر ذسالء نينممبدرل ف

ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا ب  ِ ِرل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا يزي ِ ِدل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا س ِ ِعيدل ع ِ ِن قت ِ ِانة قول ِ ِه: إْ, يَق ُِ ِوُل الُمن ِ ِافِقُوَن 12645  

والِّذيَن فِي قُلُوبِِمْم َمَرٌض... إلى قوله: فإّن ّللّاَ َعِزيٌز هِ يٌم قال: رأوا عصابة من المسمنين ت  ِدنت 

. و,كر لنا أن أبا جم ِل ع ِدّو ّ لم ِا أش ِرل عل ِى محم ِد ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم وأص ِحابهل ألمر ّ

 قال: وّ ال يعبد ّ بعد اليوم قسوة وعتّوا.

ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل ق ِال: ثن ِي هج ِاثل ق ِال: ق ِال اب ِن ج ِريج ف ِي قول ِه: إْ, 12646  

ِمْم َمَرٌض قال: ناق كانوا من المنافقين بم  ِةل ق ِالوه ي ِوم ب ِدرل وذ ِم يَقُوُل الُمنافِقُوَن والِّذيَن فِي قُلُوبِ 

 يومألذ ث ث مألة وبهعةَ َعَ َر رج ً.

ـ قال: ه ِدثني هج ِاثل ع ِن اب ِن ج ِريجل ف ِي قول ِه: إْ, يَق ُِوُل الُمن ِافِقُوَن وال ِِّذيَن فِ ِي قُل ُِوبِِمْم 12647  

مين ف ِ ِي أع ِ ِين الم  ِ ِركينل وقل ِ ِل َم ِ َِرٌض ق ِ ِال: لم ِ ِا نن ِ ِا الق ِ ِوم بعه ِ ِمم م ِ ِن بع ِ ِضل فقل ِ ِل ّ المس ِ ِل

الم ركين في أعين المسلمينل فق ِال الم  ِركون: غ ِّر ذ ِسالء ني ِنمم وإنم ِا ق ِالوا ,ل ِك م ِن قل ِتمم ف ِي 

أعينممل ورنوا أنمم سيمزمونمم ال ي  ون في ,لكل فقال ّ: َوَم ِْن يَتََوّك ِْل عل ِى ّللّاِ ف ِإّن ّللّاَ َعِزي ٌِز 

 َهِ يٌم.

ْل على ّللّاِ فإن معناه: ومن يسلم أمره إلى ّ ويثق به ويرض بقهاغهل ف ِإن وأما قوله: َوَمْن يَتََوكّ   

ّ هافظه وناصره ألنه عزيز ال يغلبه شيء وال يقمره أهدل فجاره مني ِع وم ِن يتوك ِل علي ِه ي ف ِه. 

وذذا أمر من ّ جّل ثناؤه المسمنين به من أص ِحاب رس ِول ّ وغي ِرذم أن يفّوض ِوا أم ِرذم إلي ِه 

لقهاغهل كيما ي فيمم أعداءذمل وال يس ِتذلمم م ِن ن ِاوأذم ألن ِه عزي ِز غي ِر مغل ِوبل فج ِاره ويسلموا 

 غير مقمور. ِهِ يُم يقول: ذو فيما يدبر من أمر خلقهل ه يم ال يدخل تدبيره خلل.

 50اآلية : 
ةُ يَْه ِِربُوَن ُوُج ِوَذُمْم القول ف ِي تأوي ِل قول ِه تع ِالى:     }َولَ ِْو ت ََِرَى إِْ, يَت ََِوفّى ال ِِّذيَن َكفَ ُِرواْ اْلَم غَِ  ِ

 َوأَْنبَاَرُذْم َو,ُوقُواْ َعذَاَب اْلَحِريِق {.

يقول تعالى ,كره لنبي ِه محم ِد ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم: ول ِو تع ِاين ي ِا محم ِد ه ِين يت ِوفى الم غ  ِة    

أرواا ال فار فتنزعما من أجسانذمل تهرب الوج ِوه م ِنمم واألس ِتاهل ويقول ِون لم ِم: ,وق ِوا ع ِذاب 

 ي تحرق م يوم ورونكم جمنم.النار الت

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  
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ـ هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن أب ِي نج ِي ل 12648  

 وأْنباَرُذْم قال: يوم بدر.عن مجاذدل قوله: إْ, يَتََوفّى في الِّذيَن َكفَُروا الَم غَِ ةُ يَْهِربُوَن ُوُجوَذُمْم 

ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا اب ِ ِن وكي ِ ِعل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا يحي ِ ِى ب ِ ِن أس ِ ِلمل ع ِ ِن إس ِ ِماعيل ب ِ ِن كثي ِ ِرل ع ِ ِن مجاذ ِ ِد: 12649  

 يَْهِربُوَن ُوُجوَذُمْم وأْنباَرُذْم قال: وأستاذمم ول ن ّ كريم ي ني.

ه: يَْه ِِربُوَن هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبيل هدثنا سفيانل عن أبي ذاشمل عن مجاذ ِدل ف ِي قول ِ   

 ُوُجوَذُمْم وأْنباَرُذْم قال: وأستاذمم ول ن ّ كريم ي ني.

ـ هدثني محمد بن المثنىل قال: هدثنا وذب بن جريرل قال: أخبرنا ش ِعبةل ع ِن يعل ِى ب ِن 12650  

ال: مسلمل عن سعيد بن جبيرل في قوله: يَْهِربُوَن ُوُجوَذُمْم وأْنباَرُذْم قال: إن ّ كنيل ولو شاء لق ِ

 أستاذممل وإنما عنى بأنبارذم: أستاذمم.

ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هجاثل ع ِن اب ِن ج ِريجل ع ِن مجاذ ِدل ق ِال: 12651  

أستاذمم يوم بدر. ق ِال اب ِن ج ِريج: ق ِال اب ِن عب ِاق: إ,ا أقب ِل الم  ِركون بوج ِوذمم إل ِى المس ِلمين 

 غ ة فهربوا أنبارذم.ضربوا وجوذمم بالسيولل وإ,ا ولوا أنركتمم الم 

ـ هدثنا محمد بن ب ارل قال: هدثنا عبد الرهمنل قال: هدثنا عبان بن راشدل عن الحس ِنل 12652  

َض ِْرُب »قال: قال رجل: ي ِا رس ِول ّ إن ِي رأي ِ  بظم ِر أب ِي جم ِل مث ِل ال  ِراهل فم ِا ,اه  ق ِال: 

 «.الَم غَِ ةِ 

ثنا إسراغيلل ع ِن منص ِورل ع ِن مجاذ ِد: ـ هدثنا محمدل قال: هدثنا عبد الرهمنل قال: هد12653  

أن رج ً قال للنبّي صلى ّ عليه وسلم: إني همل  عل ِى رج ِل م ِن الم  ِركينل ف ِذذب  ألض ِربهل 

 «.َسبَقََك إلَْيِه الَملَكُ »فندر رأسه. فقال: 

ـ هدثني يونسل قال: أخبرن ِا اب ِن وذ ِبل ق ِال: ثن ِي هرمل ِةل أن ِه س ِمع عم ِر م ِولى غف ِرة 12654  

   ّ يقول: يَْهِربُوَن ُوُجوَذُمْم وأْنباَرُذْم فإنما يريد أستاذمم.يقول: إ,ا سمع

قال أبو جعفر: وفي ال  م محذول استغني بداللة الظاذر عليه م ِن ,ك ِرهل وذ ِو قول ِه: َويَقُول ُِوَن   

وا كم ِ ِا ه ِ ِذف  م ِ ِن قول ِ ِه: َولَ ِ ِْو ت َِ َِرى إِ, الُمْجِرُم ِ ِوَن ناِكُس ِ ِ«ل يقول ِ ِون»,ُوق ُِ ِوا َع ِ ِذَاَب الَحِري ِ ِِق ه ِ ِذف  

 ُرُءوِسِمْم ِعْندَ َربِّمْم َربّنا أْبَصْرنا َوِسمْعنا بمعنى: يقولون ربنا أبصرنا.

 51اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:     },َِلَك بَِما قَدَّمْ  أَْيِديُ ْم َوأَّن ّللّاَ لَْيَس بَِظ ٍّم لّْلعَبِيِد {.

الم  ِركين ال ِذين قتل ِوا بب ِدر أنم ِم يقول ِون لم ِم  يقول تعالى ,كره مخبرا عن قيل الم غ ة لمسالء   

وذم يهربون وجوذمم وأنبارذم: ,وقوا عذاب ّ الذي يحرق مل ذذا العذاب ل م بما قَدَّمْ  أَْيِديُ ْم 

أي بم ِا كس ِ ِب  أي ِ ِدي م م ِن االَث ِ ِام واألوىار واجت ِ ِرهتم م ِن معاص ِ ِي ّ أي ِ ِام هي ِات مل ف ِ ِذوقوا الي ِ ِوم 

ق و,لك ل م بأن ّ ل ِيس بظ ِ م للعبي ِدل ال يعاق ِب أه ِدا م ِن خلق ِه العذاب وفي معانكم عذاب الحري

« أن»إال بجرم اجترمهل وال يعذبه إال بمعصيته إياهل ألن الظلم ال يج ِوى أن ي  ِون من ِه. وف ِي ف ِت  

الت ِي ف ِي قول ِه: « م ِا»من قوله: وأن ّ وجمان من ا عراب: أهدذما النصبل وذو للعطف عل ِى 

ك بما قدم  أيدي مل وبأن ّ ليس بظ م للعبيد في قول بعهممل والخفض في بَِما قَدَّمْ  بمعنى: ,ل

 قول بعض. واالَخر: الرفع على ,ِلَك بما قَدَّمْ  و,لك أن ّ.

 52اآلية : 
ذَُذُم ّللّاُ القول في تأويل قوله تعالى:     }َكدَأِْب آِل فِْرَعْوَن َوال ِِّذيَن ِم ِن قَ ِْبِلِمْم َكفَ ُِرواْ بِآيَ ِاِت ّللّاِ فَأََخ ِ

 بِذُنُوبِِمْم إِّن ّللّاَ قَِوّي َشِديدُ اْلِعقَاِب {.

يق ِ ِول تع ِ ِالى ,ك ِ ِره: فع ِ ِل ذ ِ ِسالء الم  ِ ِركون م ِ ِن ق ِ ِريش ال ِ ِذين قتل ِ ِوا بب ِ ِدر كع ِ ِانة ق ِ ِوم فرع ِ ِون    

وص ِنيعمم وفعلم ِ ِمل وفع ِل م ِ ِن ك ِذب بحج ِ ِج ّ ورس ِ ِله م ِن األم ِ ِم الخالي ِة ق ِ ِبلممل ففعلن ِا بم ِ ِم كفعلن ِ ِا 

 ا مهى أن الدأب: ذو ال أن والعانةل بما أغنى عن إعانته في ذذا الموضع.بأولألك. وقد بيّنا فيم

ـ هدثني الحرثل قال: ثني عبد العزيزل قال: هدثنا شيبانل عن جابرل عن عامر ومجاذد 12655  

 وعطاء: َكدأِْب آِل فِْرَعْوَن: كفعل آل فرعونل كسنن آل فرعون.
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يق ِ ِول: فع ِ ِاقبمم ّ بت  ِ ِذيبمم هجج ِ ِه ورس ِ ِله ومعص ِ ِيتمم ربم ِ ِمل كم ِ ِا وقول ِ ِه: فَأَخ ِ ِذَُذُم ّللّاُ ب ِ ِذُنُِوبِِمْم   

عاق ِ ِب أش ِ ِ المم واألم ِ ِم ال ِ ِذين ق ِ ِبلمم. إّن ّللّاَ قَ ِ ِِوّي ال يغلب ِ ِه غال ِ ِب وال ي ِ ِرنّ قه ِ ِاءه رانّل ينف ِ ِذ أم ِ ِره 

 ويمهي قهاءه في خلقهل شديد عقابه لمن كفر بآياته وجحد هججه.

 53اآلية : 
ِلَك بِأَّن ّللّاَ لَْم يَُك ُمغَيّراً نّْعَمةً أَْنعََمَم ِا َعلَ َِى قَ ِْوٍم َهت َِّى يُغَي ُِّرواْ َم ِا القول في تأويل قوله تعالى:     },َ 

 بِأَْنفُِسِمْم َوأَّن ّللّاَ َسِميٌع َعِليٌم {.

يقول تعالى ,كره: وأخذنا ذسالء الذين كفروا بآياتنا من م ركي قريش ببدر بذنوبمم وفعلنا ,لك    

أنعم ّ عليمم به من ابتعاثه رسوله منمم وب ِين أرم ِرذمل ب ِإخراجمم إي ِاه م ِن  بممل بأنمم غيروا ما

بينمم وت ذيبمم له وهربمم إياه فغيرنا نعمتنا عليمم بإذ كنا إياذمل كفعلن ِا ,ل ِك ف ِي الماض ِين ق ِبلمم 

 ممن طغى علينا وعصى أمرنا.

 وبنحو ما قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن السدّي:  ـ12656  

,لَك بأّن ّللّاَ لَْم يَُك ُمغَيّرا نِْعَمةً أْنعََمما على قَْوٍم هتى يُغَيُّروا ما بأْنفُِسمْم يقول: نعمة ّ محمد صلى 

 ار.ّ عليه وسلمل أنعم به على قريش وكفروال فنقله إلى األنص

وقوله: وأّن ّللّاَ َسِميٌع َعِليٌم يقول: ال يخفى عليه شيء من ك م خلقهل يسمع ك م ك ِّل ن ِاطق م ِنمم   

بخير نطق أو ب ّرل عليم بما تهمره صدورذمل وذو مجاىيمم ومثيبمم على ما يقولون ويعمل ِونل 

 إن خيرا فخيرا وإن شّرا ف ّرا.

 54اآلية : 
}َكدَأِْب آِل فِْرَعْوَن َوالِّذيَن ِمن قَ ِْبِلِمْم َك ِذّبُواْ بآيَ ِاِت َربِّم ِْم فَأَْذلَْ نَ ِاُذْم   القول في تأويل قوله تعالى:   

 بِذُنُوبِِمْم َوأَْغَرْقنَآ آَل فِْرَعوَن َوُكّل َكانُواْ َراِلِميَن {.

عل ِيممل  يقول تعالى ,كره: َغيّر ذسالء الم ركون با  المقتولون ببدرل نعمة ربمم التي أنع ِم بم ِا   

بابتعاث ِ ِه محم ِ ِدا م ِ ِنمم وب ِ ِين أرم ِ ِرذمل ناعي ِ ِا لم ِ ِم إل ِ ِى الم ِ ِدىل بت  ِ ِذيبمم إي ِ ِاه وه ِ ِربمم ل ِ ِه. َك ِ ِدَأِْب آِل 

فِْرَعْوَن: كس ِنة آل فرع ِون وع ِانتممل وفعلم ِم بموس ِى نب ِّي ّ ف ِي ت  ِذيبمم إي ِاهل وتص ِديمم لحرب ِه 

ِوبِمْم بعه ِا بالرجف ِةل وبعه ِا وعانة من قبلمم م ِن األم ِم الم ذب ِة رس ِلما وص ِنيعمم. فأْذلَْ ن ِاُذْم بِ ِذُنُ 

بالخسفل وبعها بالري . وأْغَرْقنا آَل فِْرَعْوَن في اليم. وُكّل كانُوا راِلِميَن يق ِول: ك ِل ذ ِسالء األم ِم 

التي أذل ناذا كانوا فاعلين ما لم ي ن لمم فعله من ت ذيبمم رسل ّ والجحون الَياتهل ف  ِذلك أذل ن ِا 

غي ِّ ِروا نعم ِ ِة ّ عن ِ ِدذم بالقت ِ ِل بالس ِ ِيفل وأ,للن ِ ِا بعه ِ ِمم با س ِ ِار ذ ِ ِسالء ال ِ ِذين أذل ن ِ ِاذم بب ِ ِدرل إ, 

 والّسباء.

 55اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:     }إِّن َشّر الدَّواّب ِعندَ ّللّاِ الِّذيَن َكفَُرواْ فَُمْم الَ يُْسِمنُوَن {.

ب ِربمم فجح ِدوا وهدانيت ِهل يقول تعالى ,كره: إن شّر م ِا نّب عل ِى األرض عن ِد ّ ال ِذين كف ِروا    

 وعبدوا غيره. فُمْم ال يُْسِمنُوَن يقول: فمم ال يصدقون رسل ّ وال يقّرون بوهيه وتنزيله.

 56اآلية : 
القول في تأويل قوله تعالى:     }الِّذيَن َعاَذْدّت ِمْنُمْم ثُّم يَنقُُهوَن َعْمدَُذْم فِي ُكّل َمّرةٍ َوُذْم الَ يَتّقُوَن 

.} 

ل تعالى ,ك ِره: إن ش ِّر ال ِدواّب عن ِد ّ ال ِذين كف ِروال ال ِذين عاذ ِدت م ِنمم ي ِا محم ِدل يق ِول: يقو   

أخذت عمونذم ومواثيقمم أن ال يحاربوه وال يظاذروا عليك محاربا لك كقريظة ونظ ِراغمم مم ِن 

كان بين ِك وبي ِنمم عم ِد وعق ِدل ث ِم ينقه ِون عم ِونذم وم ِواثيقممل كلم ِا عاذ ِدوا نافع ِوه وه ِاربوه 

ليكل وذم ال يتقون ّ وال يخافون في فعلمم ,لك أن يوقع بمم وقعة تجتاهمم وتمل مم. وراذروا ع

 كالذي:
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ـ هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن أب ِي نج ِي ل 12657  

لألوا عل ِ ِى محم ِد ي ِ ِوم ع ِن مجاذ ِدل قول ِ ِه: ال ِِّذيَن عاَذ ِ ِْدَت ِم ِْنُمْم ث ُِّم يَْنقُُه ِ ِوَن َعْم ِدَُذْم ق ِ ِال: قريظ ِة م ِا

 الخندق أعداءه.

 هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هجاثل عن ابن جريجل عن مجاذدل نحوه.   

 57اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:     }فَإِّما تَثْقَفَنُّمْم فِي اْلَحْرِب فََ ّرْن بِِمم ّمْن َخْلفَُمْم لَعَلُّمْم يَذّّكُروَن {.

ل تعالى ,كره لنبيه محمد صلى ّ عليه وسلم: فإما تلقين في الحرب ذ ِسالء ال ِذين عاذ ِدتمم يقو   

فنقهوا عمده مّرة بعد مّرة من قريظة فتأسرذمل فََ ّرْن بِِمْم َمْن َخْلفَُمْم يقول: فافعل بمم فع ً ي ون 

د والتبدي ِد والتفري ِق. م ّرنا َمن خلفمم من نظراغمم ممن بينك وبينه عمد وعقد. والت  ِريد: التطري ِ

وإنما أمر بذلك نب ِّي ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم أن يفع ِل بالن ِاقض العم ِد بين ِه وبي ِنمم إ,ا ق ِدر عل ِيمم 

فع ً ي ون إخافة لمن وراءذم ممن كان بين رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم وبين ِه عم ِدل هت ِى ال 

 مم في ذذه االَية من نقض العمد.يجترغوا على مثل الذي اجترأ عليه ذسالء الذين وصف ّ صفت

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثني المثنىل قال: هدثنا عبد ّ بن صال ل ق ِال: ثن ِي معاوي ِة ب ِن ص ِال ل ع ِن عل ِّيل 12658  

 ْم يعني: نّ ْل بمم من بعدذم.عن ابن عباق قوله: فإّما تَثْقَفَنُّمْم فِي الَحْرِب فََ ّرْن بِِمْم َمْن َخْلفَمُ 

هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل قال: ثني أبيل ع ِن أبي ِهل ع ِن اب ِن عب ِاق:    

 فََ ّرْن بِِمْم َمْن َخْلفَُمْم يقول: ن ل بمم من وراءذم.

تَثْقَفَ ِنُّمْم ـ هدثنا ب ر بن معا,ل قال: هدثنا يزيدل قال: ه ِدثنا س ِعيدل ع ِن قت ِانةل قول ِه: فإّم ِا 12659  

 فِي الَحْرِب فََ ّرْن بِِمْم َمْن َخْلفَُمْم يقول: عظ بمم من سواذم من الناق.

ـ هدثنا محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أس ِباطل ع ِن الس ِدّي: 12660  

مم من خلفمم من بعدذم م ِن الع ِدّول لعلم ِم فإّما تَثْقَفَنُّمْم فِي الَحْرِب فََ ّرْن بِِمْم َمْن َخْلفَُمْم يقول: ن ل ب

 يحذرون أن ينُ ثوا فيُْصنَع بمم مثل ,لك.

ـ هدثنا محمد بن عبد األعل ِىل ق ِال: ه ِدثنا محم ِد ب ِن ث ِورل ع ِن معم ِرل ع ِن أي ِوبل ع ِن 12661  

 سعيد بن جبير: فََ ّرْن بِِمْم َمْن َخْلفَُمْم قال: أنذر بمم من خلفمم.

ه ِ ِدثنا الحس ِ ِينل ق ِ ِال: ثن ِ ِي هج ِ ِاثل ع ِ ِن اب ِ ِن ج ِ ِريجل ع ِ ِن عط ِ ِاء ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا القاس ِ ِمل ق ِ ِال: 12662  

الخراسانّيل عن ابن عباقل قال: ن ل بمم من خلفمم م ِن بع ِدذم. ق ِال اب ِن ج ِريجل ق ِال عب ِد ّ ب ِن 

 كثير: ن ل بمم من وراءذم.

ّرْن بِِم ِْم ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن ابن إسحاق: فإّما تَثْقَفَنُّمْم فِ ِي الَح ِْرِب فََ  12663ِ  

 َمْن َخْلفَُمْم لَعَلُّمْم يَذّّكُروَن: أي ن ل بمم من وراءذم لعلمم يعقلون.

ـ ُهدث  عن الحسين بن الفرثل قال: سمع  أبا معا,ل قال: هدثنا عبيد ب ِن س ِليمانل ق ِال: 12664  

 ن بعدذم.سمع  الهحاه بن مزاهم يقول في قوله: فََ ّرْن بِِمْم َمْن َخْلفَُمْم يقول: ن ل بمم مَ 

ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال: قال ابن ىيدل ف ِي ق ِول ّ: فإّم ِا تَثْقَفَ ِنُّمْم فِ ِي 12665  

الَحْرِب فََ ّرْن بِِمْم َمْن َخْلفَُمْم قال: أخفمم بما تصنع بمسالء وق ِرأ: وآَخ ِِريَن ِم ِْن نُونِِم ِْم ال تَْعلَُم ِونَُمُم 

 ّللّاُ يَْعلَُمُمْم.

ل ِ ِه: لَعَلُّم ِ ِْم يَ ِ ِذّّكُروَن ف ِ ِإن معن ِ ِاه: ك ِ ِي يتعظ ِ ِوا بم ِ ِا فعل ِ ِ  بم ِ ِسالء ال ِ ِذين وص ِ ِف  ص ِ ِفتممل وأم ِ ِا قو  

 فيحذروا نقض العمد الذي بينك وبينممل َخْوَل أن ينزل بمم منك ما نزل بمسالء إ,ا ذم نقهوه.

 58اآلية : 
بِ ِْذ إِلَ ِْيِمْم َعلَ َِى َس َِوآٍء إِّن ّللّاَ الَ يُِح ِّب القول في تأويل قوله تعالى:     }َوإِّما تََخافَّن ِمن قَْوٍم ِخيَانَةً فَانْ 

 الَخاغِنِيَن {.

يق ِول تع ِ ِالى ,ك ِ ِره: وإّم ِ ِا تخ ِ ِافّن ي ِا محم ِ ِد م ِ ِن ع ِ ِدّو ل ِ ِك بين ِك وبين ِ ِه عم ِ ِد وعق ِ ِد أن ين  ِ ِ  عم ِ ِده    

وينقض عقده ويغدر بكل و,لك ذو الخيانة والغدر. فاْنبِْذ إلَْيِمْم َعلى َسَواٍء يقول: فناجزذم بالحربل 

علممم قبل هربك إياذم أنك قد فسخ  العمد بين ِك وبي ِنمم بم ِا ك ِان م ِنمم م ِن رم ِور آث ِار الغ ِدر وأ
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والخيانة منمم هتى تصير أن  وذم على سواء في العلم بأنك لمم مح ِاربل فيأخ ِذوا للح ِرب آلتم ِال 

وبينه أن يغدر  وتبرأ من الغدر. إّن ّللّاَ ال يُِحّب الخاغِنِيَن الغانرين بمن كان منه في أمان وعمد بينه

 بهل فيحاربه قبل إع مه إياه أنه له هرب وأنه قد فاسخه العقد.

فإن قال قاغل: وكي ِف يج ِوى نق ِض العم ِد بخ ِول الخيان ِة والخ ِول ر ِّن ال يق ِين  قي ِل: إن األم ِر   

بخ ل ما إليه ,ذبَ ل وإنما معناه: إ,ا رمرت آث ِار الخيان ِة م ِن ع ِدّوه وخف ِ  وق ِوعمم ب ِكل ف ِألق 

السلم وآ,نمم بالحرب. و,لك كالذين كان من بني قريظةل إ, أجابوا أبا سفيان ومن مع ِه  إليمم مقاليد

من الم ركين إلى مظاذرتمم على رسول ّ صلى ّ عليه وسلم ومحاربتمم معه بعد العمد الذي 

ي ِه كانوا عاذدوا رسول ّ صلى ّ عليه وسلم على المسالمةل ولن يقاتلوا رسول ّ صلى ّ عل

وس ِ ِلم. ف ان ِ ِ  إج ِ ِابتمم إي ِ ِاه إل ِ ِى ,ل ِ ِك موجب ِ ِا لرس ِ ِول ّ ص ِ ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِلم خ ِ ِول الغ ِ ِدر ب ِ ِه 

وبأصحابه منممل ف ذلك ه م كل قوم أذل موانعة للمسمنين رمر  مام المس ِلمين م ِنمم م ِن نالغ ِل 

 الغدر مثل الذي رمر لرسول ّ صلى ّ عليه وسلم وأصحابه من قريظة منم ِال فُح ِّق عل ِى إم ِام

 المسلمين أن ينبذ إليمم على سواء ويس,نمم بالحرب.

ومعنى قوله: َعلى َسَواٍء: أي هتى يستوي علمك وعلممم بأن كل فري ِق م ِن م ه ِرب لص ِاهبه ال   

 سلم. وقيل: نزل  االَية في قريظة. ,كر من قال ,لك:

أب ِي نج ِي ل ـ هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن 12666  

 عن مجاذد: فاْنبِْذ إلَْيِمْم َعلى َسَواٍء قال قريظة.

 وقد قال بعهمم: السواء في ذذا الموضع: الَمَمل. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثني علّي بن سملل قال: هدثنا الوليد بن مسلمل قال: إنه مم ِا تب ِين لن ِا أن قول ِه: فاْنبِ ِْذ 12667  

. كم ِا ه ِدثنا ب ي ِر ع ِن مقات ِل ب ِن هي ِان ف ِي ق ِول ّ: بَ َِراَءةٌ ِم َِن ّللّاِ إلَْيِمْم َعلى َسَواٍء أنه على مم ِل

 َوَرُسوِلِه إلى الِّذيَن عاَذْدتُْم ِمَن الُمْ ِرِكيَن فَِسيُحوا فِي األْرِض أْربَعَةَ أْشُمٍر.

وأما أذل العلم ب  م العربل ف ِإنمم ف ِي معن ِاه مختلف ِونل ف  ِان بعه ِمم يق ِول: معن ِاه: فانب ِذ إل ِيمم   

لى َعْدل يعني هت ِى يعت ِدل علم ِك وعلمم ِم بم ِا علي ِه بعه ِ م ل ِبعض م ِن المحارب ِة. واست  ِمدوا ع

 لقولمم ,لك بقول الراجز:

 َواْضِرْب ُوُجوهَ الغُدِّر األْعدَاءهتى يُِجيبُوَه إلى الّسَواِء  

 يعني إلى العدل. وكان آخرون يقولون: معناه الوسطل من قول هسان:  

 ُسوِل َوَرْذِطِمبَْعدَ الُمغَيِّب فِي َسَواِء الُمْلَحِد يا َوْيَ  أْنَصاِر الرّ  

بمعن ِى ف ِي وس ِط اللح ِد. وك ِ ِذلك ذ ِذه المع ِاني متقارب ِةل ألن الع ِ ِدل وس ِط ال يعل ِو ف ِوق الح ِ ِّق وال   

يقصر عنهل وكذلك الوسط عدلل واستواء الفريقين فيما عليه بعهمم لبعض بع ِض الممانن ِة ع ِدل 

الوليد بن مسلم من أن معناه المملل فما ال أعلم له وجما ف ِي ك ِ م من الفعل ووسط. وأما الذي قاله 

 العرب.

 59اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:     }َوالَ يَْحَسبَّن الِّذيَن َكفَُرواْ َسبَقَُواْ إِنُّمْم الَ يُْعِجُزوَن {.

َوال تَْحَس ِبّن ال ِِّذيَن َكفَ ُِروا »اختلف  القّراء في قراءة ,لكل فقرأ ,لك عامة قّراء الحجاى والعراق:    

بمعن ِى: وال تحس ِبّن ي ِا محم ِد ال ِذين «ل تحس ِبنّ »وبالت ِاء ف ِي « إنم ِم»ب سر األلف من « َسبَقُوا إنُّممْ 

كفروا س ِبقونا ففاتون ِا بأنفس ِمم. ث ِم ابت ِدىء الخب ِر ع ِن ق ِدرة ّ عل ِيممل فقي ِل: إن ذ ِسالء ال ف ِرة ال 

 كم ِ ِم بأنفس ِ ِمم فيفوت ِ ِوه بم ِ ِا. وق ِ ِرأ ,ل ِ ِك بع ِ ِض ق ِ ِّراء يعِج ِ ِزون ربم ِ ِم إ,ا طل ِ ِبمم وأران تع ِ ِذيبمم وإذ

وذ ِي «ل إنم ِم»وكس ِر األل ِف م ِن «ل يحس ِبنّ »المدينة وال وفة: َوال يَْحَسبّن الِّذيَن َكفَ ُِروا بالي ِاء ف ِي 

قراءة غير هميدة لمعنيين: أهدذما خروجمما من قراءة القّراء وشذو,ذا عنمال واالَخ ِر بع ِدذا م ِن 

يطل ِب ف ِي ك ِ م الع ِرب منص ِوبا وخب ِرهل كقول ِه: عب ِد ّ « حسبي»فصي  ك م العرب و,لك أن 

خب ِرا لغي ِر مخب ِر عن ِ ِه « يحس ِ ِب»يحس ِب أخ ِاه قاغم ِا ويق ِوم وق ِ ِامل فق ِارىء ذ ِذه الق ِراءة أص ِحب 

مذكورل وإنما ك ِان م ِرانه: رن ِّي وال يحس ِبّن ال ِذين كف ِروا س ِبقوا أنم ِم ال يعجزونن ِال فل ِم يف  ِر ف ِي 

راءت ِ ِه ,ل ِ ِك ك ِ ِذلك م ِ ِا رم ِ ِر ل ِ ِه م ِ ِن مفم ِ ِوم ال  ِ ِ م. ص ِ ِواب مخ ِ ِرث ال  ِ ِ م وس ِ ِقمهل واس ِ ِتعمل ف ِ ِي ق

وأهسب أن الذي نعاه إلى ,لك االعتبار بقراءة عبد ّل و,لك أنه فيما ,كر ف ِي مص ِحف عب ِد ّ: 
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وذ ِذا فص ِي  ص ِحي  إ,ا أنخل ِ  أنم ِم ف ِي « َوال يَْحَسبّن الِّذيَن َكفَُروا أنُّمْم َسبَقُوا إنُّمْم ال يُْعِج ُِزونَ »

كان  خالية من اسم تعمل « أنمم»وإ,ا لم ي ن في ال  م «ل أنمم»عاملة في « نّ يحسب»ال  مل ألن 

فيه. وللذي قرأ من ,لك من القّراء وجمان ف ِي ك ِ م الع ِرب وإن كان ِا بعي ِدين م ِن فص ِي  ك مم ِم: 

« أن»أه ِ ِدذما أن ي  ِ ِون أري ِ ِد ب ِ ِه: وال يحس ِ ِبّن ال ِ ِذين كف ِ ِروا أن س ِ ِبقوال أو أنم ِ ِم س ِ ِبقوال ث ِ ِم ه ِ ِذل 

ال جّل ثناؤه: َوِمْن آياتِِه يُِريُ ُم البَْرَق َخْوفا َوَطَمعا بمعنى: أن يري م. وقد ين  ِد ف ِي كما ق«ل أنمم»و

 نحو ,لك بي  لذي الرمة:

 أَرّن اْبُن ُطْرثُوٍث ُعيَْينَةُ ,َاِذبابِعاِنيّتِي تَْ ذَابُهُ َوَجعاغِلُْه  

ك ق ِراءة م ِن ق ِرأ ,ل ِك بالي ِاءل بمعنى: أرّن ابن طرثوث أن يذذب بعانيتي ت ذابُه وجعاغل ِه. وك ِذل  

على ذذا المعنى. والوجه الثاني على أن ِه أران إض ِمار منص ِوب ب « سابقين»إلى « سبقوا»يوجه 

كأن ِ ِه ق ِ ِال: وال يحس ِ ِب ال ِ ِذين كف ِ ِروا أنم ِ ِم س ِ ِبقوال ث ِ ِم ه ِ ِذل المم ِ ِز وأض ِ ِمر. وق ِ ِد وج ِ ِه «ل يحس ِ ِب»

م ِ ِا ,ل  ِ ِم ال  ِ ِيطان يخ ِ ِّول الم ِ ِسمن م ِ ِن بعه ِ ِمم معن ِ ِى قول ِ ِه: أنَّم ِ ِا ,َِلُ  ِ ُِم الّ  ِ ِْيطاُن يَُخ ِ ِّوُل أْوِلي ِ ِاَءهُ إن

إ, ك ِان ال  ِيطان عن ِده ال يخ ِّول أولي ِاءه. «ل يخ ِّول»أولياغهل وأن ,كر المسمن مه ِمر ف ِي قول ِه: 

َس ِ ِبَقُوا إنُّم ِ ِْم ال « »تحس ِ ِبن»بالت ِ ِاء م ِ ِن « َوال يَْحَس ِ ِبّن ال ِّ ِِذيَن َكفَ ِ ُِروا»وق ِ ِرأ ,ل ِ ِك بع ِ ِض أذ ِ ِل ال  ِ ِام: 

وال تحس ِبّن ال ِذين كف ِروا أنم ِم ال يعج ِزون. وال وج ِه  بمعن ِى:«ل أنم ِم»بفت  األلف من « يُْعِجُزونَ 

الت ِ ِي ت ِ ِدخل ف ِ ِي « ال»الت ِ ِي ف ِ ِي يعج ِ ِزون « ال»لم ِ ِذه الق ِ ِراءة يعق ِ ِل إال أن ي  ِ ِون أران الق ِ ِارىء ب 

ال  م ه وا وصلة. في ون معنى ال  م هينألذ: وال تحسبّن الذين كفروا سبقوا أنم ِم يعج ِزون. وال 

 ويل بغير هجة يجب التسليم لما وله في الصحة مخرث.وجه لتوجيه هرل في كتاب ّ إلى التط

ال ِِّذيَن »بالت ِاء « ال تَْحَس ِبن»قال أبو جعفر: والصواب من القراءة في ,لك عندي قراءة م ِن ق ِرأ:   

بمعن ِى: وال تحس ِبّن أن ِ  ي ِا محم ِد ال ِذين « إنُمْم ال يُْعِج ُِزونَ »ب سر األلف من « َكفَُروا َسبَقُوا إنُممْ 

كذّبوا بما سبقونا بأنفسممل ففاتونال إنم ِم ال يعجزونن ِا: أي يفوتونن ِا بأنفس ِممل وال جحدوا هجج ّ و

 يقدرون على المرب منا. كما:

ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن السدّي: 12668  

 يقول: ال يفوتون.« نَ َوال يَْحَسبّن الِّذيَن َكفَُروا َسبَقُوا إنُّمْم ال يُْعِجُزو»

 60اآلية : 
القول في تأويل قوله تعالى:     }َوأَِعدّواْ لَُمْم ّم ِا اْس ِتََطْعتُْم ّم ِن ق ُِّوةٍ َوِم ِن ّربَ ِاِط اْلَخْي ِِل تُْرِذب ُِوَن بِ ِِه 

قُواْ ِمن َشْيٍء فِي َسبِيِل ّللّاِ يَُوّل َعْدّو ّللّاِ َوَعدُّوُكْم َوآَخِريَن ِمن نُونِِمْم الَ تَْعلَُمونَُمُم ّللّاُ يَْعلَُمُمْم َوَما تُنفِ 

 إِلَْيُ ْم َوأَْنتُْم الَ تُْظلَُموَن {.

يقول تعالى ,كره: وأعدّوا لمسالء الذين كفروا بربمم الذين بين م وبي ِنمم عم ِدل إ,ا خف ِتم خي ِانتمم    

أن تعدّوه لمم م ِن االاَلت وغدرذم أيما المسمنون با  ورسوله ما اْستََطْعتُْم ِمْن قُّوةٍ يقول: ما أطقتم 

الت ِ ِي ت  ِ ِون ق ِ ِّوة ل  ِ ِم عل ِ ِيمم م ِ ِن الس ِ ِ ا والخي ِ ِل. تُْرِذب ُِ ِوَن بِ ِ ِِه َع ِ ِدُو ّللّاِ َوَع ِ ِدُّوُكْم يق ِ ِول: تخيف ِ ِون 

 بإعدانكم ,لك عدّو ّ وعدّوكم من الم ركين.

 وبنحو ما قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ثنا أبو إنري ِسل ق ِال: س ِمع  أس ِامة ب ِن ىي ِدل ع ِن ص ِال  ب ِن ـ هدثنا أبو كريبل قال: هد12669  

كيسانل عن رجل من جمينة يرف ِع الح ِدي  إل ِى رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم: وأِع ِدّوا لَُم ِْم م ِا 

 «.أال إّن الّرْمَي ُذَو القُّوةُل أالَ إّن الّرْمَي ُذَو اْلقُّوةُ »اْستََطْعتُْم ِمْن قُوةٍ 

قال: هدثنا سعيد بن شرهبيلل قال: هدثنا ابن لميعةل عن يزيد بن أبي ـ هدثنا أبو كريبل 12670  

هبيبل وعبد ال ريم بن الحرثل عن أبي علّي الممدانّيل أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: 

لى ّ قال ّ: وأِعدّوا لَُمْم ما اْستََطْعتُْم ِمْن ق ُِّوةٍ َوِم ِْن ِرب ِاِط الَخْي ِِل أال وإن ِي س ِمع  رس ِول ّ ص ِ

قاَل ّللّاُ: وأِعدّوا لَُمْم ما اْس ِتََطْعتُْم ِم ِْن ق ُِّوةٍ أال أّن الق ُِّوةَ الّرْم ُِي أال إّن »عليه وسلم يقول على المنبر 

 ثَ ثا.« القُّوةَ الّرْميُ 

هدثنا أبو كريبل قال: هدثنا محبوب وجعفر بن عون ووكيع وأبو أسامة وأبو نعيمل ع ِن أس ِامة    

بن كيسانل عن رجلل عن عقبة ب ِن ع ِامر الجمن ِّي ق ِال: ق ِرأ رس ِول ّ ص ِلى بن ىيدل عن صال  
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أال إن الق ُِوةَ »ّ عليه وسلم على المنبر: وأِعدّوا لَُمْم ما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوةٍ َوِمْن ِرب ِاِط الَخْي ِِل فق ِال: 

 ث ث مرات.« الرْمُيل أال إن القُوةَ الرْميُ 

بيل عن أسامة بن ىيدل عن صال  بن كيسانل عن رجلل عن عقبة هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أ   

 بن عامرل أن النبّي صلى ّ عليه وسلم قرأ ذذه االَية على المنبرل فذكر نحوه.

هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا أسامة بن ىي ِدل ع ِن ص ِال  ب ِن كيس ِانل    

 ليه وسلمل نحوه.عن عقبة بن عامرل عن النبّي صلى ّ ع

هدثنا أهمد بن هميدل قال: هدثنا يحيى بن واض ل قال: هدثنا موسى بن عبيدةل عن أخيه محم ِد    

بن عبيدةل عن أخيه عبد ّ بن عبيدةل ع ِن عقب ِة ب ِن ع ِامرل ع ِن النب ِّي ص ِلى ّ علي ِه وس ِلمل ف ِي 

 «.الرْميُ أال إن القُوةَ »قوله: وأِعدّوا لَُمْم ما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوةٍ 

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: ه ِدثنا أب ِيل ع ِن س ِفيانل ع ِن ش ِعبة ب ِن نين ِارل ع ِن ع رم ِةل ف ِي 12671  

 قوله: وأِعدّوا لَُمْم ما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوةٍ قال: الحصون. َوِمْن ِرباِط الَخْيِل قال: ا ناث.

أب ِي س ِلمةل ق ِال: لق ِي ـ هدثنا علّي بن سملل قال: هدثنا ضمرة بن ربيعةل عن رجاء ب ِن 12672  

 رجل مجاذدا بم ةل ومع مجاذد ُجوالَقل قال: فقال مجاذد: ذذا من القّوة ومجاذد يتجمز للغزو.

ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن السدّي: 12673  

 وأِعدّوا لَُمْم ما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوةٍ من س ا.

 ه: تُْرِذبُوَن بِِه َعدُّو ّللّاِ َوَعدُّوُكْم فقال ابن وكيع:وأما قول  

ـ هدثنا أبي عن إسراغيلل عن عثمان ب ِن المغي ِرة الثقف ِيل ع ِن مجاذ ِدل ع ِن اب ِن عب ِاق: 12674  

 تَْرِذبُوَن بِِه َعدُّو ّللّاِ َوَعدُّوُكْم قال: تخزون به عدّو ّ وعدّوكم.

أبو أهمدل قال: هدثنا إسراغيلل عن عثمانل ع ِن مجاذ ِدل ع ِن هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا    

 ابن عباقل مثله.

هدثني الحرثل قال: هدثنا عبد العزيزل قال: هدثنا إسراغيلل عن خص ِيفل ع ِن ع رم ِة وس ِعيد    

بن جبيرل عن ابن عباق: تَْرِذبُوَن بِِه َعدُّو ّللّاِ َوَع ِدُّوُكْم ق ِال: تخ ِزون ب ِه ع ِدّو ّ وع ِدّوكم. وك ِذا 

 كان يقرأ بما ترذبون.

هدثني الحرثل قال: هدثنا عبد العزيزل قال: هدثنا إسراغيلل عن عثمان ب ِن المغي ِرة وخص ِيفل    

 عن مجاذدل عن ابن عباق: تُْرِذبُوَن بِِه تخزون به.

هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أبو أهمدل ق ِال: ه ِدثنا إس ِراغيلل ع ِن خص ِيفل ع ِن ع رم ِةل    

 له.عن ابن عباقل مث

يقال منه: أرذب  العدّو ورّذبتهل فأنا أُْرِذبُه وأَُرّذبُه إرذابا وترذيبال وذو الّرَذُب والّرْذُبل ومن ِه   

 قول طفيل الغنوّي:

 َوْيُل اّم َهّي نَفَْعتُْم فِي نُُحوِرِذُمبَنِي ِك ٍب َغدَاةَ الّرْعِب والّرَذِب  

 ونِِمْم ال تَْعلَُمونَُمُم ّللّاُ يَْعلَمُمْم.القول في تأويل قوله تعالى: وآِخِريَن ِمْن نُ   

اختلف أذل التأويل في ذسالء االَخرين من ذم وما ذمل فق ِال بعه ِمم: ذ ِم بن ِو قريظ ِة. ,ك ِر م ِن   

 قال ,لك:

ـ ُهدث  عن عمار بن الحسنل قال: هدثنا ابن أبي جعفرل عن ورقاءل عن ابن أبي نجي ل 12675  

 ِمْم يعني من بني قريظة.عن مجاذد: وآَخِريَن ِمْن نُونِ 

هدثني محمد بن عم ِرول ق ِال: ه ِدثنا أب ِو عاص ِمل ق ِال: ه ِدثنا عيس ِىل ع ِن اب ِن أب ِي نج ِي ل ع ِن    

 مجاذد: وآَخِريَن ِمْن نُونِِمْم قال: قريظة.

 وقال آخرون: من فارق. ,كر من قال ,لك:  

ا أسباطل عن السدّي: ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثن12676  

 وآِخِريَن ِمْن نُونِِمْم ال تَْعلَُمونَُمُم ّللّاُ يَْعلَمُمْم ذسالء أذل فارق.

وقال آخرون: ذم كل عدّو للمسلمين غير الذي أمر النبّي صلى ّ عليه وسلم أن ي  ِّرن بم ِم م ِن   

 خلفمم. قالوا: وذم المنافقون. ,كر من قال ,لك:

This file was downloaded from QuranicThought.com



ل: أخبرنا ابن وذب ق ِال: ق ِال اب ِن ىي ِد ف ِي ق ِول ّ: فإّم ِا تَثْقَفَ ِنُّمْم فِ ِي ـ هدثني يونسل قا12677  

الَح ِ ِْرِب فََ  ِ ِّرْن بِِم ِ ِْم َم ِ ِْن َخْلفَُم ِ ِْم ق ِ ِال: أخفم ِ ِم بم ِ ِم لم ِ ِا تص ِ ِنع بم ِ ِسالء. وق ِ ِرأ: وآِخ ِ ِِريَن ِم ِ ِْن نُونِِم ِ ِْم ال 

 تَْعلَُمونَُمُم ّللّاُ يَْعلَمُمْم.

ل قال: قال ابن ىيدل في قول ِه: وآِخ ِِريَن ِم ِْن نُونِِم ِْم ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذب12678  

ال تَْعلَُمونَُمُم ّللّاُ يَْعلَمُمْم قال: ذسالء المنافقون ال تعلمونمم ألنمم مع م يقولون ال إله إال ّ ويغزون 

 مع م.

 وقال آخرون: ذم قوم من الجّن.  

 أم ِر الم ِسمنين بإع ِدان الجم ِان وآل ِة قال أبو جعفر: والصواب من الق ِول ف ِي ,ل ِك أن يق ِال: إن ّ  

الحرب وما يتقّوون به على جمان عدّوه وع ِدّوذم م ِن الم  ِركين م ِن الس ِ ا والرم ِي وغي ِر ,ل ِك 

ورباط الخيل. وال وجه ألن يقال: عني بالقّوة معنى نون معنى من معاني القّوةل وقد عّم ّ األم ِر 

 بما.

لي ِه وس ِلمل ق ِد ب ِين أن ,ل ِك م ِران ب ِه الخص ِوص بقول ِه: فإن قال قاغل: فإن رسول ّ ص ِلى ّ ع  

قيل له: إن الخبر وإن كان قد ج ِاء ب ِذلك فل ِيس ف ِي الخي ِر م ِا ي ِدّل عل ِى أن ِه «. أال إن القُّوةَ الّرْميُ »

مران بما الرمي خاصة نون ساغر معاني القّوة عليممل فإن الرمي أهد مع ِاني الق ِّوةل ألن ِه إنم ِا قي ِل 

ولم يقل نون غيرذا. ومن القّوة أيه ِا الس ِيف وال ِرم  والحرب ِةل « ةَ الّرْميُ أال إّن القُوّ »في الخبر: 

وكل ما كان معونة على قتال الم ركينل كمعونة الرمي أو أبلغ من الرمي فيمم وفي الن اية منممل 

 ذذا مع وذي سند الخبر بذلك عن رسول ّ صلى ّ عليه وسلم.

ال تَْعلَُم ِ ِونَُمُم ف ِ ِإن ق ِ ِول م ِ ِن ق ِ ِال: عن ِ ِي ب ِ ِه الج ِ ِّنل أق ِ ِرب وأش ِ ِبه  وأم ِ ِا قول ِ ِه: وآِخ ِ ِِريَن ِم ِ ِْن نُونِِم ِ ِمْ   

بالصواب ألنه جّل ثناؤه ق ِد أنخ ِل بقول ِه: َوِم ِْن ِرب ِاِط الَخْي ِِل تُْرِذب ُِوَن بِ ِِه َع ِدُّو ّللّاِ َوَع ِدُّوُكْم األم ِر 

ين بارتب ِ ِاط الخي ِ ِل  رذ ِ ِاب ك ِ ِّل ع ِ ِدّو   وللم ِ ِسمنين يعلم ِ ِونممل وال ش ِ ِّك أن الم ِ ِسمنين ك ِ ِانوا ع ِ ِالم

بع ِداوة قريظ ِة وف ِارق لم ِمل لعلمم ِم ب ِأنمم م  ِ ِركون وأنم ِم لم ِم ه ِربل وال معن ِى ألن يق ِال: وذ ِ ِم 

يعلم ِ ِونمم لم ِ ِم أع ِ ِداءل وآخ ِ ِرين م ِ ِن نونم ِ ِم ال تعلم ِ ِونمم ول  ِ ِن معن ِ ِى ,ل ِ ِك: إن ش ِ ِاء ّ ترذب ِ ِون 

فرذم بارتباط م أيما المسمنون الخيل عدّو ّ وأعداءكم من بني آنم الذين قد علمتم عداوتمم ل م ل 

با  ورسولهل وترذبون بذلك جنسا آخر من غير بني آنم ال تعلمون أم ِاكنمم وأه ِوالمم ّ يعلمم ِم 

نون مل ألن بني آنم ال يرونمم. وقيل: إن صميل الخيل يرذب الجّنل وإن الجّن ال تق ِرب نارا فيم ِا 

 فرق.

ا تن  ِر أن ي  ِون عن ِي ب ِذلك فإن قال قاغل: فإن المسمنين كانوا ال يعلم ِون م ِا علي ِه المن ِافقونل فم ِ  

المنافقون  قيل: فإن المنافقين لم ي ن تروعمم خيل المسلمين وال س هممل وإنم ِا ك ِان ي ِروعمم أن 

يظمر المسلمون على سراغرذم التي كانوا يستسّرون من ال فرل وإنما أمر المسمن ِون بإع ِدان الق ِّوة 

م ِن أم ِر بإع ِدان ,ل ِك ل ِه المسمن ِونل  رذاب العدّول فأما من ل ِم يرذب ِه ,ل ِك فغي ِر ناخ ِل ف ِي معن ِى 

فاكتفي للعلم بمنصوب واهد في ذذا الموضعل ألنه أري ِد ال تعرف ِونممل كم ِا «ل ال تعلمونمم»وقيل: 

 قال ال اعر:

 فإّن ّللّاَ يَْعلَُمنِي َوَوْذباوأنّا َسْوَل يَْلقاهُ ِك نا  

 بِيِل ّللّاِ يَُوّل إلَْيُ ْم وأْنتُْم ال تُْظلَُموَن.القول في تأويل قوله تعالى: َوما تُْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء فِي سَ   

يقول تعالى ,كره: وما أنفقتم أيما المسمنون من نفقة في شراء آلة هرب م ِن س ِ ا أو ه ِراب أو   

كرا  أو غير ,لك من النفقات في جمان أعداء ّ من الم ركين يخلفه ّ علي م في الدنيال وي ِدّخر 

ندهل هتى يوفي موذا ي ِوم القيام ِة. وأْن ِتُْم ال تُْظلَُم ِوَن يق ِول: يفع ِل ,ل ِك ب  ِم ل م أجوركم على ,لك ع

 رب م ف  يهيع أجوركم عليه.

 وبنحو ما قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

 ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن ابن إسحاق: وَما تُْنِفق ُِوا ِم ِْن َش ِْيٍء فِ ِي َس ِبِيِل ّللّاِ 12679  

 يَُوّل إلَْيُ ْم وأْنتُْم ال تُْظلَُموَن: أي ال يهيع ل م عند ّ أجره في االَخرة وعاجل خلفه في الدنيا.

 61اآلية : 
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ِليُم القول في تأويل قوله تعالى:     }َوإِن َجنَُحواْ ِللّسْلِم فَاْجنَْ  لََما َوتََوّكْل َعلَى ّللّاِ إِنّهُ ُذَو الّسِميُع اْلعَ 

.} 

يقول تعالى ,كره لنبيه محمد صلى ّ عليه وسلم: وإما تخافّن من قوم خيانة وغدرال فانبذ إليمم    

عل ِ ِى س ِ ِواء وآ,نم ِ ِم ب ِ ِالحرب. َوإْن َجنَُح ِ ِوا للّس ِ ِْلِم ف ِ ِاْجنَْ  لََم ِ ِا وإن م ِ ِالوا إل ِ ِى مس ِ ِالمتك ومتاركت ِ ِك 

,لك من أسباب الس ِلم الحربل إما بالدخول في ا س مل وإما بإعطاء الجزيةل وإما بموانعةل ونحو 

والصل  فاْجنَْ  لََما يقول: فمل إليم ِال واب ِذل لم ِم م ِا م ِالوا إلي ِه م ِن ,ل ِك وس ِألوكه. يق ِال من ِه: ج ِن  

الرجل إلى ك ِذا يج ِن  إلي ِه جنوه ِال وذ ِي لتم ِيم وق ِيس فيم ِا ,ك ِر عنم ِال تق ِول: يج ِنُ  به ِم الن ِون. 

 نابغة بني ,بيان:وآخرون: يقولون: يَْجنُِ  ب سر النونل و,لك إ,ا مالل ومنه قول 

 َجَوانَِ  قَْد أْيقَّن أّن قَبِيلَُمإ,َا ما اْلتَقَى الَجْمعاِن أّوُل غاِلِب  

 جوان : مواغل.  

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثنا محمد ب ِن عب ِد األعل ِىل ق ِال: ه ِدثنا محم ِد ب ِن ث ِورل ع ِن معم ِرل ع ِن قت ِانة: َوإْن 12680  

 نَُحوا للّسْلِم قال: للصل . ونسخما قوله: فاْقتُلُوا الُمْ ِرِكيَن َهْيُ  َوَجْدتُُموُذْم.جَ 

ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل قول ِه: َوإْن َجنَُح ِوا للّس ِْلِم إل ِى 12681  

 علي ِه وس ِلم ي ِوان  الق ِوم إل ِى الصل  فاْجنَْ  لََما قال: وكان  ذذه قبل براءةل كان نب ِّي ّ ص ِلى ّ

أجلل فإما أن يس ِلموا وإم ِا أن يق ِاتلوال ث ِم نس ِخ ,ل ِك بع ِد ف ِي ب ِراءة فق ِال: ف ِاْقتُلُوا الُمْ  ِِرِكيَن َهْي ُِ  

َوَجْدتُُموُذْم وقال: قاتِلُوا الُمْ ِرِكيَن كافّةً ونبذ إلى كّل ,ي عمد عمدهل وأمره بقت ِالمم هت ِى يقول ِوا ال 

أن ال يقبل منمم إال ,لكل وكل عمد ك ِان ف ِي ذ ِذه الس ِورة وف ِي غيرذ ِال وك ِّل إله إال ّ ويسلموال و

صل  يصال  به المسلمون الم ركين يتوانعون به فإن براءة جاءت بنسخ ,لكل فأمر بقتالمم عل ِى 

 كل هال هتى يقولوا: ال إله إال ّ.

ع ِن ع رم ِة  ـ ه ِدثنا اب ِن همي ِدل ق ِال: ه ِدثنا يحي ِى ب ِن واض ِ ل ع ِن الحس ِنل ع ِن يزي ِدل12682  

والحسن البصريل قاال: َوإْن َجنَُحوا للّسْلِم فَاْجنَْ  لََما نسختما االَية التي في براءة قوله: قاتِلُوا الّذيَن 

 ال يُْسِمنُوَن باّلّلِ َوال باليَْوِم االَِخِر... إلى قوله: َوُذْم َصاِغُروَن.

لل قال: هدثنا أسباطل عن السدّي: ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفه12683  

 َوإْن َجنَُحوا للّسْلِم فَاْجنَْ  لََما يقول: وإن أرانوا الصل  فأرنه.

ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن ابن إسحاق: َوإْن َجنَُحوا للّسْلِم فَاْجنَْ  لََما: أي إن 12684  

 نعوه إلى السلم إلى ا س مل فصالحمم عليه.

هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال: ق ِال اب ِن ىي ِدل ف ِي قول ِه: َوإْن َجنَُح ِوا للّس ِْلِم ـ 12685  

 فَاْجنَْ  لََما قال: فصالحمم. قال: وذذا قد نسخه الجمان.

فأما ما قاله قتانة ومن قال مثل قوله من أن ذذه االَية منسوخةل فقول ال ناللة عليه من كت ِاب وال   

نللنا في غير موضع من كتابنا ذذا وغيره على أن الناسخ ال ي ون إال ما سنة وال فطرة عقل. وقد 

نفي ه م المنسوخ من كل وجهل فأما ما كان بخ ل ,لك فغي ِر ك ِاغن ناس ِخا. وق ِول ّ ف ِي ب ِراءة: 

لََم ِا ألن فاْقتُلُوا الُمْ ِرِكيَن هْيُ  َوَجْدتْموُذْم غي ِر ن ِال ه م ِه ه  ِم قول ِه: َوإْن َجنَُح ِوا للّس ِْلِم فَ ِاْجنَْ  

قوله: َوإْن َجنَُحوا للّسْلِم إنَّما ُعني به بنو قريظ ِةل وك ِانوا يم ِونا أذ ِل كت ِابل وق ِد أ,ن ّ ج ِّل ثن ِاؤه 

للم ِ ِسمنين بص ِ ِل  أذ ِ ِل ال ت ِ ِاب ومت ِ ِاركتمم الح ِ ِرب عل ِ ِى أخ ِ ِذ الجزي ِ ِة م ِ ِنمم. وأم ِ ِا قول ِ ِه: ف ِ ِاْقتُلُوا 

م ِن عب ِدة األوث ِان ال ِذين ال يج ِوى قب ِول الُمْ ِرِكيَن هْيُ  َوَجْدتْموُذْم فإنما عني به م  ِركو الع ِرب 

الجزية منممل فليس في إهدى االَيتين نفي ه م األخرىل بل ك ِل واه ِدة منمم ِا مح م ِة فيم ِا أنزل ِ  

 فيه.

ـ هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن أب ِي نج ِي ل 12686  

 عن مجاذد: َوإْن َجنَُحوا للّسْلِم قال: قريظة.

وأما قوله: َوتََوّكْل على ّللّاِ يق ِول: ف ِّوض إل ِى ّ ي ِا محم ِد أم ِرهل واس ِت فه واثق ِا ب ِه أن ِه ي في ِك.   

 كالذي:

 ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن ابن إسحاق: َوتََوّكْل على ّللّاِ إن ّ كافيك.12687  
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ال ِذي تتوك ِل علي ِه س ِميع لم ِا تق ِول أن ِ ل وم ِن  وقوله: إن ِّهُ ُذ َِو الّس ِِميُِع العَِل ِيُم يعن ِي ب ِذلك: إن ّ  

تسالمه وتتاركه الحرب من أعداء ّ وأعداغك عند عقد السلم بينك وبينهل وي رط كل فري ِق م ِن م 

على صاهبه من ال روطل والعليم بما يهمره كّل فريق من م للفريق االَخ ِر م ِن الوف ِاء بم ِا عاق ِده 

 وي على خ فه لصاهبه.عليهل ومن المهِمر ,لك من م في قلبه والمنط

 62اآلية : 
القول في تأويل قوله تعالى:     }َوإِن يُِريدَُواْ أَن يَْخ ِدَُعوَه فَ ِإِّن َهْس ِبََك ّللّاُ ُذ َِو ال ِِّذَي أَي ِّدََه بِنَْص ِِرِه 

 َوبِاْلُمْسِمنِيَن {.

ن خف ِ  يقول تعالى ,كره: وإن يرن ي ِا محم ِد ذ ِسالء ال ِذين أمرت ِك ب ِأن تنب ِذ إل ِيمم عل ِى س ِواءل إ   

منمم خيانةل وبمسالمتمم إن جنحوا للسلم خداعك والم ر بك فإّن َهْسبََك ّللّاُ يقول: ف ِإن ّ ك ِافي مم 

وكافيك خداعمم إياهل ألنه مت فل بإرمار نينك على األنيان ومتهمن أن يجعل كلمته العليا وكلمة 

ّواه بنصره إي ِاه عل ِى أعداغ ِهل وب ِالمْسِمنِيَن أعداغه السفلى. ُذَو الِّذي أيّدََه بِنَْصِرِه يقول: ّ الذي ق

 يعني باألنصار.

 وبنحو ما قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن أب ِي نج ِي ل 12688  

 عن مجاذد: َوإْن يُِريدُوا أن يَْخدَُعوَه قال: قريظة.

ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا اب ِ ِن همي ِ ِدل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا س ِ ِلمةل ع ِ ِن اب ِ ِن إس ِ ِحاق: َوإْن يُِري ِ ِدُوا أْن يَْخ ِ ِدَُعوَه ف ِ ِإّن 12689  

 َهْسبََك ّللّاُ ذو من وراء ,لك.

ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن السدّي: 12690  

 ُذَو الِّذي أيّدََه بِنَْصِرِه قال: باألنصار.

 63ية : اآل
القول في تأويل قوله تعالى:     }َوأَلَّف بَْيَن قُل ُِوبِِمْم لَ ِْو أَنفَْق َِ  َم ِا فِ ِي األْرِض َجِميع ِاً ّم ِآ أَلّفَ ِْ  بَ ِْيَن 

 قُلُوبِِمْم َولَـَِ ّن ّللّاَ أَلَّف بَْينَُمْم إِنّهُ َعِزيٌز َهِ يٌم {.

ب ِين قل ِوب الم ِسمنين م ِن األوق والخ ِزرث بع ِد يريد جّل ثناؤه بقوله: وألَّف ب ِيَن قُل ُِِوبِمْم وجم ِع    

التفّرق والت ت  على نينه الحّقل فص ِيرذم ب ِه جميع ِا بع ِد أن ك ِانوا أش ِتاتال وإخوان ِا بع ِد أن ك ِانوا 

 أعداء.

وقوله: لَْو أْنفَْقَ  ما فِي األْرِض َجِميعا ما ألّْفَ  بيَن قُلُِوبِمْم يقول تعالى ,كره لنبيه محمد صلى ّ   

: لو أنفق  يا محمد ما في األرض جميعا من ,ذب وورق وعرضل ما جمع  أن  ب ِين عليه وسلم

قل ِ ِوبمم بحيل ِ ِكل ول  ِ ِن ّ جمعم ِ ِا عل ِ ِى الم ِ ِدىل فاغتلف ِ ِ  واجتمع ِ ِ  تقوي ِ ِة م ِ ِن ّ ل ِ ِك وتأيي ِ ِدا من ِ ِه 

ومعونة على عدّوه. يقول جّل ثناؤه: والذي فعل ,لك وسببه لك هتى صاروا لك أعوانا وأنص ِارا 

من بغاه سوءا ذو الذي إن رام عدّو منك مراما ي فيك كيده وينصره عليهل فث ِق  ويدا واهدة على

 به وامض ألمره وتوكل عليه.

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن السدّي: 12691  

 لُِوبِمْم قال: ذسالء األنصار ألف بين قلوبمم من بعد هرب فيما كان بينمم.وألَّف بيَن قُ 

ـ هدثنا محمد بن المثنىل قال: هدثنا محم ِد ب ِن جعف ِرل ق ِال: ه ِدثنا ش ِعبةل ع ِن ب  ِير ب ِن 12692  

ل ُِِوبِمْم ثاب  رجل من األنصارل أنه قال في ذذه االَية: لَْو أْنفَْقَ  ما فِي األْرِض َجِميعا ما ألّْفَ  بيَن قُ 

 يعني األنصار.

ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن ابن إسحاق: وألَّف بيَن قُلُِوبِمْم على المدى ال ِذي 12693  

بعثك به إليمم. لَْو أْنفَْقَ  ما فِي األْرِض َجِميعا ما ألّْفَ  بيَن قُلُِوبِمْم َولَِ ّن ّللّاَ أل َِّف بَْي ِنَُمْم بدين ِه ال ِذي 

 يعني األوق والخزرث.جمعمم عليهل 

ـ هدثنا أبو كريبل قال: هدثنا ابن يمانل عن إبراذيم الجزريل عن الوليد بن أبي مغي ل 12694  

عن مجاذد قال: إ,ا التقى المسلمان فتصافحا غفر لمما. قال: قل ِ  لمجاذ ِد: بمص ِافحة يغف ِر لمم ِا  
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يع ِا م ِا ألّْف َِ  ب ِيَن قُل ُِِوبِمْم  فق ِال الولي ِد فقال مجاذد: أما سمعته يقول: لَ ِْو أْنفَْق َِ  م ِا فِ ِي األْرِض َجمِ 

 لمجاذد: أن  أعلم مني.

ـ هدثنا عبد ال ريم بن أبي ُعميرل قال: ثني الولي ِدل ع ِن أب ِي عم ِرول ق ِال: ثن ِي عب ِدة ب ِن 12695  

أب ِ ِي لباب ِ ِةل ع ِ ِن مجاذ ِ ِدل ولقيت ِ ِه وأخ ِ ِذ بي ِ ِديل فق ِ ِال: إ,ا ت ِ ِراءى المتحاب ِ ِان ف ِ ِي ّ فأخ ِ ِذ أه ِ ِدذما بي ِ ِد 

ليهل تحات  خطاياذما كما يتحاّت ورق ال جر. قال عبدة: فقل  له: إن ذذا ليسير صاهبه وضحك إ

قال: ال تقل ,لكل فإن ّ يق ِول: لَ ِْو أْنفَْق َِ  م ِا فِ ِي األْرِض َجِميع ِا م ِا ألّْف َِ  ب ِيَن قُل ُِِوبِمْم. ق ِال عب ِدة: 

 فعرف  أنه أفقه مني.

وسىل قال: ه ِدثنا فه ِيل ب ِن غ ِزوانل ـ هدثني محمد بن خلفل قال: هدثنا عبيد ّ بن م12696  

 قال: أتي  أبا إسحاقل فسلم  عليه فقل : أتعرفني  فقال فهيل: نعم لوال الحياء منك لقبلتك.

ـ هدثني أبو األهوصل عن عبد ّل قال: نزل  ذذه االَية في المتحابين في ّ: لَْو أْنفَْقَ  12697  

 لُِوبِمْم.ما فِي األْرِض َجِميعا ما ألّْفَ  بيَن قُ 

ـ هدثني يعقوبل قال: هدثنا ابن عليةل قال: أخبرنا ابن عونل عن عمير بن إسحاقل قال: 12698  

 كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناق أو قال عن الناق األلفة.

هدثني محمد بن عبد ّ بن عبد الح مل قال: ه ِدثنا أي ِوب ب ِن س ِويدل ع ِن األوىاع ِيل ق ِال: ثن ِي    

 بابةل عن مجاذدل ثم ,كر نحو هدي  عبد ال ريمل عن الوليد.عبدة بن أبي ل

هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبو أسامة وابن نمير وهفص بن غياثل عن فهيل بن غزوانل عن    

أبي إسحاقل عن أبي األهوصل قال: سمع  عبد ّ يقول: لَْو أْنفَْقَ  ما فِي األْرِض َجِميعا ما ألّْفَ  

 ... االَيةل قال: ذم المتحابون في ّ.بيَن قُلُِوبِممْ 

وقوله: إنّهُ َعِزيٌز َهِ يٌم يقول: إن ّ الذي ألف ب ِين قل ِوب األوق والخ ِزرث بع ِد ت  ِت  كلمتمم ِا   

وتعانيمم ِ ِا وجعلم ِ ِم ل ِ ِك أنص ِ ِارا عزي ِ ِز ال يقم ِ ِره ش ِ ِيء وال ي ِ ِرنّ قه ِ ِاءه رانّل ول ن ِ ِه ينف ِ ِذ ف ِ ِي خلق ِ ِه 

 يٌم في تدبير خلقه.ه مه. يقول: فعليه فتوكلل وبه فثقل َه ِ 

 64اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:     }يَأَيَّما النّبِّي َهْسبَُك ّللّاُ َوَمِن اتّبَعََك ِمَن اْلُمْسِمنِيَن {.

يقول تعالى ,كره لنبيه محمد صلى ّ عليه وسلم: يا أيم ِا النب ِّي هس ِبك ّل وهس ِب م ِن اتبع ِك    

ثناؤه: ناذه ِوا ع ِدّوكمل ف ِإن ّ ك ِافي م أم ِرذمل وال يم ِولن م كث ِرة  من المسمنين ّ. يقول لمم جلّ 

 عدنذم وقلة عدنكمل فإن ّ مسيدكم بنصره.

 وبنحو ما قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثنا محمد بن ب ارل قال: هدثنا مسمل بن إس ِماعيلل ق ِال: ه ِدثنا س ِفيانل ع ِن ش ِو,ب 12699  

ال عبّي في قوله: يا أيّما النّبّي َهْس ِبَُك ّللّاُ َوَم ِِن اتّبَعَ َِك م َِن الُم ِْسِمنِيَن ق ِال: هس ِبك ّ بن معا,ل عن 

 وهسب من اتبعك من المسمنين ّ.

هدثني أهمد بن عثمان بن ه يم األونيل قال: ه ِدثنا عبي ِد ّ ب ِن موس ِىل ق ِال: أخبرن ِا س ِفيانل    

ما النّبّي َهْسبَُك ّللّاُ َوَم ِِن اتّبَعَ َِك م َِن الُم ِْسِمنِيَن ق ِال: هس ِبك عن شو,بل عن ال عبّيل في قوله: يا أيّ 

 ّ وهسب من معك.

هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا عبيد ّل عن سفيانل ع ِن ش ِو,بل ع ِن ع ِامرل بنح ِوهل إال أن ِه ق ِال:    

 هسبك ّ وهسب من شمد معك.

يدل ف ِي قول ِه: ي ِا أيّم ِا النّب ِّي َهْس ِبَُك ّللّاُ ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل عن ابن ى12700  

َوَمِن اتّبَعََك مَن الُمْسِمنِيَن قال: يا أيما النبّي هسبك ّ وهسب م ِن اتبع ِك م ِن الم ِسمنينل إّن هس ِبك 

 أن  وذم ّ.

 من قوله: َوَمِن اتّبَعََك مَن الُمْسِمنِيَن على ذ ِذا التأوي ِل ال ِذي ,كرن ِاه ع ِن ال  ِعبي نص ِب« َمنْ »ل  

عطفا على معنى ال ال في قوله: َهْسبَُك ّللّاُ ال على لفظهل ألنما في محل خفض ف ِي الظ ِاذر وف ِي 

محل نصب ف ِي المعن ِىل ألن معن ِى ال  ِ م: ي في ِك ّل وي ف ِي م ِن اتبع ِك م ِن الم ِسمنين. وق ِد ق ِال 

إنما في موضع رفع على العط ِف عل ِى اس ِم ّل كأن ِه ق ِال: هس ِبك «: َمن»بعض أذل العربية في 
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ّ ومتبعوه إلى جمان العدّو من الم ِسمنين نون القاع ِدين عن ِك م ِنمم. واست  ِمد عل ِى ص ِحة قول ِه 

 ,لك بقوله: َهّرِض الُمْسِمنيَن على الِقتاِل.

 66-65اآلية : 
ُروَن القول في تأويل قوله تعالى:     }يَأَيَّما النّبِّي َهّرِض اْلُم ِْسِمنِيَن َعلَ ِى اْلِقت َِاِل إِن يَُ  ِن ّم ِنُ ْم ِعْ  ِ

الّ يَْفقَُم ِوَن    االََن َصابُِروَن يَْغِلبُواْ ِمألَتَْيِن َوإِن يَُ ْن ّمنُ ْم ّمألَةٌ يَْغِلبَُواْ أَْلفاً ّمَن الِّذيَن َكفَُرواْ بِأَنُّمْم قَ ِْوٌم 

اْ ِمألَت َِْيِن َوإِن يَُ  ِن ّم ِنُ ْم أَْل ٌِف َخفَّف ّللّاُ َعنُ ْم َوَعِلَم أَّن فِيُ ْم َضْعفاً فَإِن يَُ  ِْن ّم ِنُ ْم ّمأل َِةٌ َص ِابَِرةٌ يَْغِلب ُِو

 يَْغِلبَُواْ أَْلفَْيِن بِإِْ,ِن ّللّاِ َوّللّاُ َمَع الّصابِِريَن {.

يقول تعالى ,كره لنبيه محمد صلى ّ عليه وس ِلم: ي ِا أيّم ِا النّبِ ِّي َه ِّرِض الُم ِْسِمنِيَن عل ِى الِقت ِاِل    

عل ِى قت ِال م ِن أنب ِر وت ِولى ع ِن الح ِق م ِن  ُهّ  متبعي ِك ومص ِدقيك عل ِى م ِا جأل ِتمم ب ِه م ِن الح ِق

الم  ِ ِركين. إْن يَُ  ِ ِْن ِم ِ ِْنُ ْم عْ  ِ ُِروَن رج ِ ِ ً َص ِ ِابُِروَن عن ِ ِد لق ِ ِاء الع ِ ِدّول يحتس ِ ِبون أنفس ِ ِمم ويثبت ِ ِون 

لعدّوذم يَْغِلبُوا ِمألَتَْيِن من عدّوذم ويقمروذم. َوإْن يَُ ْن ِمْنُ ْم ِمألَةٌ عند ,لك يَْغِلبُوا منمم ألفا. بأنُّمْم قَْوٌم 

ال يَْفقَُموَن يقول: من أج ِل أن الم  ِركين ق ِوم يق ِاتلون عل ِى غي ِر رج ِاء ث ِواب وال لطل ِب أج ِر وال 

اهتساب ألنمم ل ِم يفقم ِوا أن ّ موج ِب لم ِن قات ِل اهتس ِابا وطل ِب موع ِونا   ف ِي المع ِان م ِا وع ِد 

ث ِم خف ِف المجاذدين في سبيلهل فمم ال يثبتون إ,ا صدقوا في اللقاء خ ية أن يقتل ِوا فت ِذذب نني ِاذم. 

تعالى ,كره عن المسمنين إ, علم ضعفمم فقال لمم: االََن َخفَّف ّللّاُ َعْنُ ْم َوَعِلَم أّن فِيُ ْم َض ِْعفا يعن ِي 

أن في الواه ِد م ِنمم ع ِن لق ِاء الع  ِرة م ِن ع ِدّوذم ض ِعفال ف ِإْن يَُ  ِْن ِم ِْنُ ْم ِمأل َِةٌ َص ِابَرةٌ عن ِد لق ِاغمم 

يَُ ْن ِمْنُ ْم أْلٌف يَْغِلبُوا أْلفَْيِن منمم ب ِإْ,ِن ّللّاِ يعن ِي بتخلي ِة ّ إي ِاذم  للثبات لممل يَْغِلبُوا ِمألَتَْيِن منممل إنْ 

لغلبتمم ومعونت ِه إي ِاذم. َوّللّاُ َم َِع الّص ِابِِريَن لع ِدّوذم وع ِدّو ّل اهتس ِابا ف ِي ص ِبره وطلب ِا لجزي ِل 

 الثواب من ربهل بالعون منه له والنصر عليه.

 التأويل. ,كر من قال ,لك: وبنحو ما قلنا في ,لك قال أذل  

ـ هدثنا محمد بن ب ارل قال: هدثنا محمد بن محب ِبل ق ِال: ه ِدثنا س ِفيانل ع ِن لي ِ ل ع ِن 12701  

عطاء في قوله: إْن يَُ ْن ِمْنُ ْم ِعْ ُروَن َص ِابُِروَن يَْغِلب ُِوا ِمألَت َِْيِن ق ِال: ك ِان الواه ِد لع  ِرةل ث ِم جع ِل 

 الواهد باثنين ال ينبغي له أن يفّر منمما.

ـ هدثنا سعيد بن يحيىل قال: هدثنا أبيل قال: هدثنا ابن جريجل عن عمرو بن نينارل عن 12702  

ابن عباقل قال: جعل على المسلمين على الرجل ع رة من ال ف ِارل فق ِال: إْن يَُ  ِْن ِم ِْنُ ْم ِعْ  ُِروَن 

ابن عب ِاق: فم ِا أه ِّب أن َصابُِروَن يَْغِلبُوا ِمألَتَْيِن فخفف ,لك عنممل فجعل على الرجل رج ن. قال 

 يعلم الناق تخفيف ,لك عنمم.

ـ هدثنا ابن هميدل ق ِال: ه ِدثنا س ِلمةل ق ِال: ق ِال محم ِد ب ِن إس ِحاقل ثن ِي عب ِد ّ ب ِن أب ِي 12703  

نجي  الم ّيل عن عطاء بن أبي رباال عن عبد ّ بن عباقل قال: لما نزل  ذذه االَية ثقل ِ  عل ِى 

مألت ِين ومأل ِة ألف ِال فخف ِف ّ ع ِنممل فنس ِخما باالَي ِة األخ ِرى المسلمين وأعظموا أن يقاتل ع  ِرون 

إْن يَُ  ِْن فقال: االََن َخفَّف ّللّاُ َعْنُ ْم َوَعِلَم أّن فِيُ ْم َضْعفا فإْن يَُ  ِْن ِم ِْنُ ْم ِمأل َِةٌ َص ِابَِرةٌ يَْغِلب ُِوا ِمألَت َِْيِن وَ 

  ِطر م ِن ع ِدّوذم ل ِم ينب ِغ لم ِم أن يف ِّروا م ِنممل ِمْنُ ْم أْلٌف يَْغِلبُوا أْلفَْيِن قال: وكانوا إ,ا كانوا على ال

 وإن كانوا نون ,لك لم يجب عليمم أن يقاتلوال وجاى لمم أن يتحّوىوا عنمم.

ـ هدثني المثنىل ق ِال: ه ِدثنا عب ِد ّ ب ِن ص ِال ل ق ِال: ثن ِي معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل ع ِن اب ِن 12704  

ب ُِوا ِمألَت َِْيِن ق ِال: ك ِان ل  ِل رج ِل م ِن المس ِ ِلمين عب ِاقل قول ِه: إْن يَُ  ِْن ِم ِْنُ ْم ِعْ  ُِروَن َص ِابُِروَن يَْغلِ 

ع رة ال ينبغي له أن يفّر م ِنممل ف  ِانوا ك ِذلك هت ِى أن ِزل ّ: االََن َخف َِّف ّللّاُ َع ِْنُ ْم َوَعِل َِم أّن فِ ِيُ ْم 

م  ِركينل َضْعفافإْن يَُ ْن ِمْنُ ْم ِمألَةٌ َصابَِرةٌ يَْغِلبُوا ِمألَتَْيِن فعبأ ل ل رجل م ِن المس ِلمين رجل ِين م ِن ال

فنسخ األمر األّول. وقال مّرة أخرى في قوله: إْن يَُ ْن ِمْنُ ْم ِعْ ُروَن َصابُِروَن يَْغِلب ُِوا ِمألَت َِْيِن ف ِأمر 

ّ الرجل من المسمنين أن يقاتل ع رة من ال فارل ف  ِّق ,ل ِك عل ِى الم ِسمنين ورهمم ِم ّل فق ِال: 

ِمألَتَْيِن َوإْن يَُ ْن ِمْنُ ْم أْلٌف يَْغِلبُوا أْلفَْيِن بإ,ِن ّللّاِ َوّللّاُ َمَع الص ِابِِريَن إْن يَُ ْن ِمْنُ ْم ِمألَةٌ َصابَِرةٌ يَْغِلبُوا 

 فأمر ّ الرجل من المسمنين أن يقاتل رجلين من ال فار.

ـ هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل قال: ثني أبيل عن أبي ِهل ع ِن اب ِن 12705  

ما النّبِّي َهّرِض الُمْسِمنِيَن على الِقتاِل... إلى قوله: بأنُمْم قَْوٌم ال يَْفقَُموَن و,ل ِك أن ِه عباقل قوله: يا أيّ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ك ِ ِان جع ِ ِل عل ِ ِى ك ِ ِل رج ِ ِل م ِ ِن المس ِ ِلمين ع  ِ ِرة م ِ ِن الع ِ ِدّو يسّش ِ ِبممل يعن ِ ِي يغ ِ ِريمم ب ِ ِذلك ليوطن ِ ِوا 

 أوجب ِهل ول  ِن أنفسمم على الغزول وإن ّ ناصرذم على العدّول ولم ي ن أمرا عزمه ّ عليمم وال

كان تحريها ووصية أمر ّ بما نبي ِه. ث ِم خف ِف ع ِنمم فق ِال: االََن َخف َِّف ّللّاُ َع ِْنُ ْم َوَعِل َِم أّن فِ ِيُ ْم 

َضْعفا فجعل على كل رجل رجلين بعد ,لك تخفيفال ليعلم المسمنون أن ّ بمم رهيمل فتوكلوا عل ِى 

,ن بعد كل رجل من المس ِلمين عم ِن لق ِي م ِن ّ وصبروا وصدقوال ولو كان عليمم واجبا الغزو إ

ال فار إ,ا كانوا أكثر منمم فلم يقاتلوذم. ف  يغرنك قول رجالل فإني قد سمع  رجاالً يقول ِون: إن ِه 

ال يصل  لرجل من المسلمين أن يقاتل هتى ي ون على ك ِل رج ِل رج ِ نل وهت ِى ي  ِون عل ِى ك ِل 

 إن قاتلوا هت ِى يبلغ ِوا ع ِدة ,ل ِكل وإن ِه ال رجلين أربعةل ثم بحساب ,لكل وىعموا أنمم يعصون ّ

ه ِرث عل ِيمم أن ال يق ِاتلوا هت ِى يبلغ ِوا ع ِدة أن ي  ِ ِون عل ِى ك ِل رج ِل رج ِ نل وعل ِى ك ِل رجل ِ ِين 

أربعةل وقد قال ّ: َوِمَن النّاِق َمْن يَْ ِري نَْفَسهُ اْبتِغاَء َمْرَضاِت ّللّاِ َوّللّاِ َرُءوٌل بالِعب ِاِن وق ِال ّ: 

بِيِل ّللّاِ ال تَُ لُّف إالّ نَْفَسَك َوَهّرِض الُمْسِمنِيَن فم ِو التح ِريض ال ِذي أن ِزل ّ عل ِيمم ف ِي فقاتِْل فِي سَ 

 األنفالل ف  يعجزه قاغل: قد سقط  بين رمري أناق كما شاء ّ أن ي ونوا.

ـ هدثنا ابن هميدل قال: ه ِدثنا يحي ِى ب ِن واض ِ ل ع ِن الحص ِينل ع ِن يزي ِدل ع ِن ع رم ِة 12706  

اال: قال في سورة األنفال: إْن يَُ ْن ِمْنُ ْم ِعْ ُروَن َصابُِروَن يَْغِلب ُِوا ِمألَت َِْيِن َوإْن يَُ  ِْن ِم ِْنُ ْم والحسن ق

ِل َِم أّن ِمألَةٌ يَْغِلبُوا أْلفا ِمَن الِّذيَن َكفَُروا ب ِأنُّمْم قَ ِْوٌم ال يَْفقَُم ِوَن ث ِم نس ِخ فق ِال: االََن َخف َِّف ّللّاُ َع ِْنُ ْم َوعَ 

 فا... إلى قوله: َوّللّاُ َمَع الّصابِِريَن.فِيُ ْم َضعْ 

ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا جريرل ع ِن مغي ِرةل ع ِن ع رم ِةل ف ِي قول ِه: إْن يَُ  ِْن ِم ِْنُ ْم 12707  

ِعْ ُروَن َصابُِروَن قال: واهد من المسلمين وع رة من الم ركينل ثم خفف عنمم فجعل عل ِيمم أن 

 ال يفّر رجل من رجلين.

دثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن أب ِي نج ِي ل ـ ه12708  

عظن مجاذدل قول ِه: إْن يَُ  ِْن ِم ِْنُ ْم ِعْ  ُِروَن َص ِابُِروَن... إل ِى قول ِه: َوإْن يَُ  ِْن ِم ِْنُ ْم ِمأل َِةٌ ق ِال: ذ ِذا 

ل فه ِّجوا ألصحاب محمد صلى ّ عليه وسلم يوم بدرل جعل على الرجل منمم ع  ِرة م ِن ال ف ِار

 من ,لكل فجعل على الرجل رجلين تخفيفا من ّ.

ـ هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا إب ِراذيم ب ِن يزي ِدل ع ِن عم ِرو 12709  

بن نينار وأبي معبد عن ابن عباقل قال: إنما أمر الرجل أن يصبر نفسه لع رةل والع  ِرة لمأل ِة إ, 

لمون خف ِ ِف ّ ع ِ ِنممل ف ِ ِأمر الرج ِ ِل أن يص ِ ِبر ل ِ ِرجلينل والع  ِ ِرة المس ِ ِلمون قلي ِ ِل فلم ِ ِا كث ِ ِر المس ِ ِ

 للع رينل والمألة للمألتين.

ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد بن ثورل عن معمرل عن ابن أب ِي نج ِي : 12710  

  ِرون مألت ِين أن ال إْن يَُ ْن ِمْنُ ْم ِعْ ُروَن َصابُِروَن يَْغِلبُوا ِمألَتَْيِن قال: كان فرض عليمم إ,ا لقي ع

يفّروا فإنمم إن لم يفّروا غلبوال ثم خفف ّ عنمم وقال: إْن يَُ ْن ِمْنُ ْم ِمألَةٌ َصابَِرةٌ يَْغِلبُوا ِمألَتَْيِن َوإْن 

 يَُ ْن ِمْنُ ْم أْلٌف يَْغِلبُوا أْلفَْيِن فيقول: ال ينبغي أن يفّر ألف من ألفينل فإنمم إن صبروا لمم غلبوذم.

دثنا ب رل قال: ه ِدثنا يزي ِدل ق ِال: ه ِدثنا س ِعيدل ع ِن قت ِانة قول ِه: االََن َخف َِّف ّللّاُ َع ِْنُ ْم ـ ه12711  

أْلفَ ِْيِن جع ِل  َوَعِلَم أّن فِيُ ْم َضْعفا إْن يَُ ْن ِمْنُ ْم ِمألَةٌ َصابَِرةٌ يَْغِلبُوا ِمألَتَْيِن َوإْن يَُ  ِْن ِم ِْنُ ْم أْل ٌِف يَْغِلب ُِوا

 ا كان على كل رجل ع رة. وذذا الحدي  عن ابن عباق.ّ على كل رجل رجلين بعد م

ـ هدثنا ابن وكي ِعل ق ِال: ه ِدثنا يزي ِد ب ِن ذ ِارونل ع ِن جري ِر ب ِن ه ِاىمل ع ِن الزبي ِر ب ِن 12712  

الخري ل عن ع رمةل عن ابن عباق: كان فرض على المسمنين أن يقاتل الرجل منمم ع  ِرة م ِن 

ابُِروَن يَْغِلبُوا ِمألَتَْيِن َوإْن يَُ ْن ِمْنُ ْم ِمألَةٌ يَْغِلبُوا أْلف ِا ف  ِّق الم ركينل قوله: إْن يَُ ْن ِمْنُ ْم ِعْ ُروَن صَ 

,ل ِ ِك عل ِ ِيممل ف ِ ِأنزل ّ التخفي ِ ِفل فجع ِ ِل عل ِ ِى الرج ِ ِل أن يقات ِ ِل ال ِ ِرجلينل قول ِ ِه: إْن يَُ  ِ ِْن ِم ِ ِْنُ ْم ِمأل َِ ِةٌ 

 َصابَِرةٌ يَْغِلبُوا ِمألَتَْيِن فخفف ّ عنممل ونُِقصوا من الصبر بقدر ,لك.

ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن السدي: 12713  

إْن يَُ ْن ِمْنُ ْم ِعْ ُروَن َصابُِروَن يَْغِلبُوا ِمألَتَْيِن يقول: يقاتلوا مألتينل ف انوا أضعف من ,لكل فنس ِخما 

يَْغِلب ُِوا ِمألَت َِْيِن فجع ِل أّول م ِّرة الرج َِل لع  ِرةل ث ِم  ّ عنممل فخفف فقال: فإْن يَُ ْن ِمْنُ ْم ِمألَةٌ َصابَِرةٌ 

 جعل الرجل الثنين.
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ـ هدثنا الحسن ب ِن يحي ِىل ق ِال: أخبرن ِا عب ِد ال ِرىاقل ق ِال: أخبرن ِا معم ِرل ع ِن اب ِن أب ِي 12714  

عل ِيمم  نجي ل عن مجاذدل في قوله: إْن يَُ ْن ِمْنُ ْم ِعْ ُروَن َصابُِروَن يَْغِلبُوا ِمألَتَْيِن قال: ك ِان ف ِرض

إ,ا لقي ع رون مألتين أن ال يفّروال فإنمم إن لم يفّروا غلبوال ثم خفف ّ عنمم فقال: إْن يَُ ْن ِم ِْنُ ْم 

ألف م ِن  ِمألَةٌ َصابَِرةٌ يَْغِلبُوا ِمألَتَْيِن َوإْن يَُ ْن ِمْنُ ْم أْلٌف يَْغِلبُوا أْلفَْيِن بإْ,ِن ّللّاِ فيقول: ال ينبغي أن يفرّ 

 إن صبروا لمم غلبوذم.ألفينل فإنمم 

ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا الحس ِ ِنل ق ِ ِال: أخبرن ِ ِا عب ِ ِد ال ِ ِرىاقل ق ِ ِال: أخبرن ِ ِا الث ِ ِورّيل ع ِ ِن ج ِ ِويبرل ع ِ ِن 12715  

 الهحاهل قال: كان ذذا واجبا أن ال يفّر واهد من ع رة.

 ـ وبه قال: أخبرنا الثوريل عن لي ل عن عطاءل مثل ,لك.12716  

 فقد بيّنا تأويله.وأما قوله: بأنُّمْم قَْوٌم ال يَْفقَُموَن   

 وكان ابن إسحاق يقول في ,لك ما:  

ـ هدثنا ب ِه اب ِن همي ِدل ق ِال: ه ِدثنا س ِلمةل ع ِن اب ِن إس ِحاق: ب ِأنُّمْم قَ ِْوٌم ال يَْفقَُم ِوَن: أي ال 12717  

 يقاتلون على نيةل وال هّق فيهل وال معرفة لخير وال شّر.

َصابُِروَن يَْغِلبُوا ِمألَتَْيِن وإن ك ِان مخرجم ِا مخ ِرث  وذذه االَيةل أعني قوله: إْن يَُ ْن ِمْنُ ْم ِعْ ُرونَ   

الخبرل فإن معناذا األمرل يدّل على ,لك قوله: االََن َخفَّف ّللّاُ َعْنُ ْم فلم ي ن التخفيف إال بعد التثقيلل 

ولو كان ثبوت الع رة منمم للمألة من عدّوذم كان غي ِر ف ِرض عل ِيمم قب ِل التخفي ِف وك ِان ن ِدبا ل ِم 

ف وجه ألن التخفيف إنما ذو ت ِرخيص ف ِي ت ِره الواه ِد م ِن المس ِلمين الثب ِوت للع  ِرة ي ن للتخفي

م ِ ِن الع ِ ِدّول وإ,ا ل ِ ِم ي  ِ ِن الت  ِ ِديد ق ِ ِد ك ِ ِان ل ِ ِه متق ِ ِدما ل ِ ِم ي  ِ ِن للت ِ ِرخيص وج ِ ِهل إ, ك ِ ِان المفم ِ ِوم م ِ ِن 

الترخيص إنما ذ ِو بع ِد الت  ِديد. وإ, ك ِان ,ل ِك ك ِذلكل فمعل ِوم أن ه  ِم قول ِه: االََن َخف َِّف ّللّاُ َع ِْنُ ْم 

 َعِلَم أّن فِيُ ْم َضْعفا ناسخ لح م قوله: إْن يَُ ْن ِمْنُ ْم ِعْ ُروَن َصابُِروَن يَْغِلبُوا ِمألَتَْيِن َوإْن يَُ ْن ِمْنُ مْ وَ 

أن كل خبر « لطيف البيان عن أصول األه ام»ِمألَةٌ يَْغِلبُوا أْلفا ِمَن الِّذيَن َكفَُروال وقد بيّنا في كتابنا 

ه عل ِى عم ِل ثواب ِا وج ِزاًءل وعل ِى ترك ِه عقاب ِا وع ِذابال وإن ل ِم ي  ِن خارج ِا من ّ وعد في ِه عب ِان

 راذره مخرث األمرل ففي معنى األمر بما أغنى عن إعانته في ذذا الموضع.

واختلف  القّراء في قراءة قوله: َوَعِل َِم أّن فِ ِيُ ْم َض ِْعفا فق ِرأه بع ِض الم ِدنيين وبع ِض البص ِريين:   

بهم الهان في جميع الق ِرآن وتن ِوين اله ِعف عل ِى المص ِدر م ِن َض ِعَُف  «َوَعِلَم أّن فِيُ ْم َضْعفا»

الرجل ُضْعفا. وقرأ ,لك عامة قّراء ال وفيين: َوَعِلَم أّن فِيُ ْم َضْعفا بفت  الهان على المصدر أيها 

على تق ِدير فع ِ ءل جم ِع ض ِعيف عل ِى ض ِعفاء كم ِا « ُضعَفَاء»من ضعف. وقرأه بعض المدنيين: 

 والرهيم رهماء.يجمع ال ريك شركاء 

بفت  الهان «ل ُضعفا»و« وعلم أن في م َضعفا»وأولى القراءة في ,لك بالصواب قراءة من قرأه:   

أو ضممال ألنمما القراءتان المعروفتانل وذما لغتان م مورتان في ك م العرب فص ِيحتان بمعن ِى 

فإنم ِا ع ِن « ُض ِعَفَاء»واهدل فبأيتمما قرأ القارىء فمو مصيب الصواب. فأما ق ِراءة م ِن ق ِرأ ,ل ِك: 

 قراءة القّراء شا,ةل وإن كان لما في الصحة مخرثل ف  أهّب لقارىء القراءة بما.

 67اآلية : 
القول في تأويل قوله تعالى:     }َما َكاَن ِلنَبِّي أَن يَُ وَن لَهُ أَْسَرَى َهت َِّى ي ُِثِْخَن فِ ِي األْرِض تُِري ِدُوَن 

 االَِخَرةَ َوّللّاُ َعِزيٌز َهِ يٌم {. َعَرَض الدّْنيَا َوّللّاُ يُِريدُ 

يقول تعالى ,كره: ما كان لنبّي أن يحتبس كافرا قدر عليه وصار في يده من َعبَدَة األوثان للفداء    

أو للمّن. واألسر في ك م العرب: الحبسل يقال منه: مأس ِورل ي ِران ب ِه: محب ِوقل ومس ِمو  م ِنمم: 

ن ِاؤه لنبي ِه محم ِد ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم يعّرف ِه أن قت ِل الم  ِركين أناله   أسرا. وإنما قال ّ جّل ث

الذين أسرذم صلى ّ عليه وسلم يوم بدر ثم فانى بمم ك ِان أول ِى بالص ِواب م ِن أخ ِذ الفدي ِة م ِنمم 

 وإط قمم.

وقوله: هتى يُثِْخَن فِي األْرِض يقول: هتى يبالغ في قتل الم ركين فيم ِال ويقم ِرذم غلب ِة وقس ِرال   

أثخ ِ ِن ف ِ ِ ن ف ِ ِي ذ ِ ِذا األم ِ ِر إ,ا ب ِ ِالغ في ِ ِهل وُه  ِ ِي أثخنت ِ ِه معرف ِ ِةل بمعن ِ ِى: قتلت ِ ِه معرف ِ ِة.  يق ِ ِال من ِ ِه:

تري ِ ِدون: يق ِ ِول للم ِ ِسمنين م ِ ِن أص ِ ِحاب رس ِ ِول ّ ص ِ ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِلم: تري ِ ِدون أيم ِ ِا المسمن ِ ِون 

ع ِ ِرض ال ِ ِدنيا بأس ِ ِركم الم  ِ ِركينل وذ ِ ِو م ِ ِا ع ِ ِرض للم ِ ِرء منم ِ ِا م ِ ِن م ِ ِال ومت ِ ِا ل يق ِ ِول: تري ِ ِدون 
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م  ِ ِركين مت ِا  ال ِ ِدنيا وُطْعمم ِ ِا. َوّللّاُ يُِري ِ ِدُ االَِخ َِرةَ يق ِ ِول: وّ يري ِ ِد ل  ِ ِم ىين ِ ِة بأخ ِذكم الف ِ ِداء م ِ ِن ال

االَخرةل وما أعدّ للمسمنين وأذل واليت ِه ف ِي جنات ِه بق ِتل م إي ِاذم وإثخ ِان م ف ِي األرضل يق ِول لم ِم: 

نيا وأس ِبابما. واطلبوا ما يريد ّ ل م وله اعملوا ال ما تدعوكم إليه أذواء أنفس م من الرغبة في الد

َوّللّاُ َعِزيٌر يقول: إن أنتم أرنتم االَخرة لم يغلب م عدّو ل مل ألن ّ عزيز ال يقم ِر وال يغل ِبل وإن ِه 

 َهِ يٌم في تدبيره أمره خلقه.

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ال: ثن ِي معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل ع ِن اب ِن ـ هدثني المثنىل ق ِال: ه ِدثنا عب ِد ّ ب ِن ص ِال ل ق 12718ِ  

عباقل قوله: ما كاَن ِلنَبِّي أْن يَُ وَن لَهُ أْسَرى هت ِى ي ُِثِْخَن ف ِي األْرِض و,ل ِك ي ِوم ب ِدر والمس ِلمون 

يومألذ قليل فلما كثروا واشتدّ سلطانممل أنزل ّ تباره وتعالى بعد ذذا في األسارى: فإّم ِا َمن ِّا بَْع ِدُ 

النب ِ ِّي والم ِ ِسمنين ف ِ ِي أم ِ ِر األس ِ ِارى بالخي ِ ِارل إن ش ِ ِاءوا قتل ِ ِوذم وإن ش ِ ِاءوا وإّم ِ ِا فِ ِ ِدَاًء فجع ِ ِل ّ 

 استعبدوذم وإن شاءوا فانَْوذم.

ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل قوله: م ِا ك ِاَن ِلنَبِ ِّي أْن يَُ  ِوَن 12719  

ا... االَيةل ق ِال: أران أص ِحاب نب ِّي ّ ص ِلى لَهُ أْسَرى هتى يُثِْخَن في األْرِض تُِريدُوَن َعَرَض الدنيْ 

ّ عليه وسلم يوم بدر الفداءل ففانوذم بأربعة آاللل ولعم ِري م ِا ك ِان أثخ ِن رس ِول ّ ص ِلى ّ 

 عليه وسلم يومألذ وكان أّول قتال قاتله الم ركين.

ق ِال:  ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا ابن فه ِيلل ع ِن هبي ِب ب ِن أب ِي عم ِرةل ع ِن مجاذ ِدل12720  

 ا ثخان: القتل.

ـ هدثني الحرثل قال: هدثنا عبد العزيزل قال: هدثنا شريكل عن األعمشل عن سعيد ب ِن 12721  

جبيرل في قوله: ما كاَن ِلنَبِّي أْن يَُ  ِوَن لَ ِهُ أْس َِرى هت ِى ي ُِثِْخَن ف ِي األْرِض ق ِال: إ,ا أس ِرتموذم ف ِ  

 تفانوذم هتى تثخنوا فيمم القتل.

نا عبد العزيزل قال: هدثنا إسراغيلل عن خصيفل عن مجاذد: ما كاَن ِلنَبِّي أْن ـ قال: هدث12722  

 يَُ وَن لَهُ أْسَرى... االَيةل نزل  الرخصة بعدل إن شأل  فُمّن وإن شأل  ففَاِن.

ـ ُهدث  عن الحسين بن الفرثل قال: سمع  أبا معا,ل قال: هدثنا عبيد ب ِن س ِليمانل ق ِال: 12723  

في قوله: م ِا ك ِاَن ِلنَبِ ِّي أْن يَُ  ِوَن لَ ِهُ أْس َِرى هت ِى ي ُِثِْخَن ف ِي األْرِض يعن ِي: سمع  الهحاه يقول 

 الذين أسروا ببدر.

ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن ابن إسحاق: ما كاَن ِلنَبِّي أْن يَُ وَن لَهُ أْسَرى من 12724  

م م ِ ِن األرض. تُِري ِ ِدُوَن َع ِ َِرض م ِ ِن ع ِ ِدوه. هت ِ ِى ي ُِ ِثِْخَن ف ِ ِي األْرِض: أي ي ِ ِثخن ع ِ ِدّوهل هت ِ ِى ينف ِ ِيم

الدّْنيا: أي المتا  والفداء بأخذ الرجال. َوّللّاُ يُِريدُ االَِخَرةَ بقتلمم لظمور الدين الذي يريدون إطفاءهل 

 الذي به تدره االَخرة.

ـ هدثني أبو الساغبل قال: هدثنا أبو معاويةل قال: ه ِدثنا األعم ِشل ع ِن عم ِرو ب ِن م ِّرةل 12725  

ةل عن عبد ّل قال: لما كان يوم بدر وجيء باألسرىل قال رسول ّ صلى ّ عليه عن أبي عبيد

فق ِ ِال أب ِ ِو ب  ِ ِر: ي ِ ِا رس ِ ِول ّ قوم ِ ِك وأذل ِ ِكل اس ِ ِتبقمم « م ِ ِا تَقُول ُِ ِوَن ف ِ ِي َذ ِ ُِسالِء األْس ِ َِرى »وس ِ ِلم: 

ب واستأن بممل لعّل ّ أن يتوب عليمم وقال عمر: يا رسول ّ كذّبوه وأخرجوهل ق ِدّممم فاض ِر

أعناقمم وقال عبد ّ بن رواهة: يا رسول ّل انظر وانيا كثير الحطب ف ِأنخلمم في ِهل ث ِم أض ِرمه 

عليمم نارا قال: فقال له العباق: قطع  َرِهَمَك. ق ِال: فس ِ   رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم فل ِم 

قَْوِل ُعَمَرل َوقاَل ناٌق: يَأُْخذُ بقَْوِل يجبممل ثم نخل فقال ناٌق: يأُخذُ بقَْوِل أبي بَْ ٍرل َوقاَل ناٌق: يأُْخذُ ب

إن ّللّاَ لَيُِل ِيُن قُل ُِوَب »عبَْد ّللّاِ ْب ِِن َرَواَه ِةَ. ث ِم خ ِرث عل ِيمم رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلمل فق ِال: 

ِحج ِاَرةِ َوإّن ِرجاٍل هتى تَُ  ِوَن أْل ِيََن ِم َِن الل ِّبَِنل وإن ّللّاَ لَيَُ  ِدّنَ قُل ُِوَب ِرج ِاِل هت ِى تَُ  ِوَن أَش ِدّ ِم َِن ال

 يا أبا َمثَلََك يا أبا بَْ ٍر َمثَُل إْبَراِذيَمل قاَل: َمْن تَبِعَنِي فإنّهُ ِمنّي َوَمْن َعَصانِي فإنَّك َغفُوٌر ُرِهيٌم َوَمثَلَكَ 

ق ِاَل: َرّب ال ت َِذَْر بَْ ٍر َمثَُل ِعيَسىل قاَل: إْن تُعَذّبَُمْم فإنُّمْم ِعبانَُه... االَيةل وَمثَلَ َِك ي ِا ُعَم َِر َمث َُِل ن ُِواٍ 

عل ِ ِى األْرِض ِم ِ َِن ال  ِ ِافِِريَن نَي ِّ ِارال َوَمثَل ُِ َِك ي ِ ِا اْب ِ َِن َرَواَه ِ ِةَ كَمث َِ ِِل ُموَس ِ ِىل ق ِ ِاَل: َربّن ِ ِا اْطِم ِ ِْس عل ِ ِى 

ق ِال رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه «. أْمَواِلِمْم َواْشدُْن على قُلُوبِِمْم فَ  يُْسِمن ُِوا هت ِى يَ َِرُوا العَ ِذَاَب األِل ِيمَ 

قال عبد ّ بن مس ِعون: إال « تُُم اليَْوَم عالَةٌل فَ  يْنفَِلتَّن أَهدٌ ِمْنُمْم إالّ بِِفدَاٍء أْو َضْرِب ُعنُقٍ أنْ »وسلم: 
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سميل بن بيهاءل فإني سمعته يذكر ا س م فس   رسول ّ صلى ّ عليه وسلمل فما رأيتني في 

ومل هت ِى ق ِال رس ِول ّ ص ِلى ّ يوم أخول أن تقع علّي الحج ِارة م ِن الس ِماء من ِي ف ِي ,ل ِك الي ِ

قال: فأنزل ّ: ما كاَن ِلنَبِّي أْن يَُ وَن لَهُ أْسَرى هتى يُثِْخَن في « إالّ ُسَمْيَل ْبَن بَْيَهاءَ »عليه وسلم: 

 األْرِض... إلى آخر الث ث االَيات.

ل: ثن ِي عب ِد ّ ـ هدثنا ابن ب ارل قال: هدثنا ع رمة بن عمارل قال: هدثنا أبو ىميلل ق ِا12726  

أْي َِن أب ُِو »بن عباقل قال: لما أسروا األسارى يعني يوم بدر قال رسول ّ صلى ّ علي ِه وس ِلم: 

فق ِال أب ِو ب  ِر: ي ِا رس ِول ّ ذ ِم بن ِو الع ِم « م ِا ت ِرون ف ِي األس ِارى »ق ِال: « بَْ ٍر َوُعَمر وَعل ِّي 

وعسى ّ أن يمديمم لإلس م. فق ِال والع يرةل وأرى أن تأخذ منمم فدية ت ون لنا قّوة على ال فارل 

فقال: ال والذي ال إل ِه إال ذ ِو م ِا أرى « ما تََرى يا اْبَن الَخّطاِب »رسول ّ صلى ّ عليه وسلم: 

الذي رأى أبو ب ر يا نبّي ّل ول  ِن أرى أن تم نن ِا م ِنممل ف ِتم ن علي ِّا م ِن عقي ِل فيه ِرب عنق ِهل 

نني من ف ن نسيب لعمر فأضرب عنقهل فإن ذسالء وتم ن همزة من العباق فيهرب عنقهل وتم 

أغمة ال فر وصنانيدذا. فمِوي رسول ّ صلى ّ عليه وسلم ما قال أبو ب رل ولم يمو ما قل . قال 

عم ِر: فلم ِا ك ِ ِان م ِن الغ ِد هأل ِ ِ  إل ِى رس ِ ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِ ِلمل ف ِإ,ا ذ ِو وأب ِ ِو ب  ِر قاع ِ ِدان 

ن أّي شيء تب ي أن  وصاهبكل فإن وجدت ب اء ب ي  وإن يب يانل فقل : يا رسول ّ أخبرني م

أْبِ  ِ ِي لل ِّ ِِذي َع ِ َِرَض ألَص ِ ِحابِي ِم ِ ِْن »ل ِ ِم أج ِ ِد ب  ِ ِاء تباكي ِ ِ  فق ِ ِال رس ِ ِول ّ ص ِ ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِلم: 

ل جرة قريبة من رس ِول ّ ص ِلى « أْخِذِذُم الِفدَاَءل َولَقَْد ُعِرَض َعلّي َعذَابُُ ْم أْننَى ِمْن َذِذِه الّ َجَرةِ 

ّ عليه وسلم فأنزل ّ عّز وجّل ما كاَن ِلنَبِّي أْن يَُ وَن لَهُ أْس َِرى هت ِى ي ُِثِْخَن ف ِي األْرِض... إل ِى 

 قوله: َه الً َطيّبا وأهّل ّ الغنيمة لمم.

 68اآلية : 
 ْم َعذَاٌب َعِظيٌم {.القول في تأويل قوله تعالى:     }لّْوالَ ِكتَاٌب ّمَن ّللّاِ َسبََق لََمّسُ ْم فِيَمآ أََخْذتُ 

يقول تعالى ,كره ألذل بدر ال ِذين غنم ِوا وأخ ِذوا م ِن األس ِرى الف ِداء: لَ ِْوال ِكت ِاٌب ِم َِن ّللّاِ َس ِبََق    

يقول: لوال قهاء من ّ سبق ل م أذل بدر في اللوا المحف ِور ب ِأن ّ مح ِّل ل  ِم الغنيم ِةل وأن ّ 

هتى يبين لمم ما يتقونل وأن ِه ال يع ِذّب أه ِدا ش ِمد قهى فيما قهى أنه ال يهّل قوما بعد إ, ذداذم 

الم  ِ ِمد ال ِ ِذي ش ِ ِمدتموه بب ِ ِدر م ِ ِع رس ِ ِول ّ ص ِ ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِلم ناص ِ ِرا ني ِ ِن ّ لن ِ ِال م م ِ ِن ّ 

 بأخذكم الغنيمة والفداء عذاب عظيم.

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ل: هدثنا اب ِن أب ِي ع ِدّيل ق ِال: ه ِدثنا ع ِولل ع ِن الحس ِنل ف ِي ـ هدثنا محمد بن ب ارل قا12727  

قوله: لَْوال ِكتاٌب ِمَن ّللّاِ َسبََق... االَيةل قال: إن ّ كان مطعم ذذه األمة الغنيمةل وإنمم أخذوا الفداء 

 من أسارى بدر قبل أن يسمروا به. قال: فعاب ّ ,لك عليممل ثم أهله ّ.

عبد ّ بن بزيعل قال: هدثنا ب ر بن المفهلل عن عولل عن الحسنل ـ هدثنا محمد بن 12728  

في قول ّللّا: لَْوال ِكتاٌب ِمَن ّللّاِ َسبََق... االَي ِةل و,ل ِك ي ِوم ب ِدرل أخ ِذ أص ِحاب النب ِّي ص ِلى ّ علي ِه 

 وسلم المغانم واألسارى قبل أن يسمروا بهل وكان ّ تباره وتعالى قد كت ِب ف ِي أّم ال ت ِاب المغ ِانم

واألسارى ه ل لمحمد وأمتهل ولم ي ن أهله ألمة قبلمم. وأخذوا المغانمل وأسروا األسارى قبل أن 

ينزل إليمم في ,لكل قال ّ: لَْوال ِكتاٌب ِمَن ّللّاِ َسبََق يعني في ال ت ِاب األّول أن المغ ِانم واألس ِاري 

 ه ل ل م لمّسُ ْم فِيما أَخْذتُْم َعذَاٌب َعِظيٌم.

دثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل قال: ثني أبيل عن أبي ِهل ع ِن اب ِن ـ ه12729  

عباقل قوله: لَْوال ِكتاٌب ِمَن ّللّاِ َس ِبََق... االَي ِةل وكان ِ  الغن ِاغم قب ِل أن يُبع ِ  النب ِّي ص ِلى ّ علي ِه 

قل ِي ً أو كثي ِرال  وسلم في األمم إ,ا أص ِابوا مغنم ِا جعل ِوه للقرب ِانل وه ِّرم ّ عل ِيمم أن ي ِأكلوا من ِه

هرم ,لك على كّل نبّي وعلى أمتهل ف انوا ال يأكلون منه وال يغلّون منه وال يأخذون من ِه قل ِي ً وال 

كثيرا إال عذّبمم ّ عليه. وكان ّ هرمه عليمم تحريما شديدال فلم يحلّه لنبّي إال لمحم ِد ص ِلى ّ 

غنم له وألمته ه لل فذلك قوله يوم بدر في أخذ عليه وسلم. وكان قد سبق من ّ في قهاغه أن الم

 الفداء من األسارى: لَْوال ِكتاٌب ِمَن ّللّاِ َسبََق لََمّسُ ْم فِيما أَخْذتُْم َعذَاٌب َعِظيٌم.
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ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبو أسامةل عن عروةل عن الحسن: لَْوال ِكتاٌب ِمَن ّللّاِ َسبََق 12730  

 معطي ذذه األمة الغنيمةل وفعلوا الذي فعلوا قبل أن تحّل الغنيمة. قال: إن ّ كان

ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد بن ثورل عن معمرة ق ِال: ق ِال األعم ِشل 12731  

 في قوله: لَْوال ِكتاٌب ِمَن ّللّاِ َسبََق قال: سبق من ّ أن أهّل لمم الغنيمة.

ل: هدثنا محمد بن عبد الرهمن بن أبي ليلىل عن ب ير بن ميم ِونل ـ هدثنا أبو كريبل قا12732  

قال: سمع  سعيدا يحدث عن أبي ذريرةل قال: قرأ ذذه االَية: لَْوال ِكتاٌب ِمَن ّللّاِ َس ِبََق لََمّس ُِ ْم فِيم ِا 

ذتم م ِن أَخْذتُْم َعذَاٌب َعِظيٌم قال: يعني: لوال أنه سبق في علمي أن ِي س ِأهّل الغن ِاغمل لمّس ِ م فيم ِا أخ ِ

 األسارى عذاب عظيم.

ـ هدثنا أبو كريبل قال: هدثنا جابر بن نوال وأبو معاويةل بنحوهل عن األعمشل عن أبي 12733  

م ِا أُِهل ِِّ  الغَن ِاغُم اِلَءَه ِد ُس ِوِن »صال ل عن أبي ذريرةل قال: قال رسول ّ صلى ّ عليه وس ِلم: 

هت ِى ك ِان ي ِوم ب ِدرل فوق ِع الن ِاق ف ِي «ل ِم َِن الّس ِماِء وتَأُْكلُم ِا الّرُءوِق ِم ِْن قَ ِْبِلُ ْمل كانَ ِْ  تَْن ِِزُل ن ِارٌ 

 الغناغمل فأنزل ّ لَْوال ِكتاٌب ِمَن ّللّاِ َسبََق لََمّسُ ْم... هتى بلغ َه الً َطيّبا.

هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبو معاوي ِةل ع ِن األعم ِشل ع ِن أب ِي ص ِال ل ع ِن أب ِي ذري ِرةل ع ِن    

 وسلمل بنحوهل قال: فلما كان يوم بدر أسر  الناق في الغناغم.النبّي صلى ّ عليه 

ـ هدثنا أبو كريبل قال: هدثنا ابن فهيلل ع ِن أش ِع  ب ِن س ِوارل ع ِن اب ِن س ِيرينل ع ِن 12734  

عبيدةل قال: أسر المسلمون من الم  ِركين س ِبعين وقتل ِوا س ِبعينل فق ِال رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه 

ِمْنُمْم الِفدَاَء فَتَْقَوْوا بِِه على َع ِدُّوُكْمل َوإْن قَبِْلتُُم ِوهُ قُتِ َِل ِم ِْنُ ْم َس ِْبعوَنل أْو اْختاُروا أْن تَأُْخذُوا »وسلم: 

 فقالوا: بل نأخذ الفدية منممل وقُتل منمم سبعون. قال عبيدة: وطلبوا الخيرتين كلتيمما.« تَْقتُلُوُذمْ 

ن ابن سيرينل ع ِن عبي ِدةل ق ِال: ـ هدثنا أبو كريبل قال: هدثنا ابن فهيلل عن أشع ل ع12735  

 كان فداء أسارى بدر: مألة أورقية واألوقية أربعون نرذما ومن الدنانير: ستة ننانير.

ـ هدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراذيمل قاال: هدثنا ابن عليةل قال: هدثنا اب ِن ع ِونل ع ِن 12736  

إْن ِش ِألْتُْم »ّ علي ِه وس ِلم: ابن سيرينل عن عبيدةل أنه قال في أس ِارى ب ِدر: ق ِال رس ِول ّ ص ِلى 

فق ِ ِالوا: بل ِ ِىل نأخ ِ ِذ الف ِ ِداء فتس ِ ِتمتع ب ِ ِه « قَتَْلتُُم ِ ِوُذْمل َوإْن ِش ِ ِألْتُْم ف ِ ِانَْيتَُموُذْم َواْستَْ  ِ َِمدَ ِم ِ ِْنُ ْم بِِع ِ ِدّتِِممْ 

 ويست مد منا بعدتمم.

ـ هدثني أهمد بن محمد الطوسيل قال: ه ِدثنا عب ِد الص ِمد ب ِن عب ِد ال ِوارثل ق ِال: ه ِدثنا 12737  

ام بن يحيىل قال: هدثنا عطاء بن الس ِاغبل ع ِن أب ِي واغ ِلل ع ِن عب ِد ّ ب ِن مس ِعونل ق ِال: أم ِر ذم

عمر رضي ّ عنه بقتل األسارىل فأنزل ّ: لَ ِْوال ِكت ِاٌب ِم َِن ّللّاِ َس ِبََق لََمّس ُِ ْم فِيم ِا أَخ ِْذتُْم َع ِذَاٌب 

 َعِظيٌم.

ل قال: هدثنا عبيد ب ِن س ِليمانل ق ِال: ـ ُهدث  عن الحسين بن الفرثل قال: سمع  أبا معا,12738  

سمع  الهحاه يقول ف ِي قول ِه: لَ ِْوال ِكت ِاٌب ِم َِن ّللّاِ َس ِبََق ق ِال: ك ِان المغ ِنم محرم ِا عل ِى ك ِّل نب ِّي 

وأمتهل وكانوا إ,ا غنموا يجعلون المغنم   قربانا تأكله النارل وكان س ِبق ف ِي قه ِاء ّ وعلم ِه أن 

 ونمم.يحّل المغنم لمذه األمة يأكلون في بط

ـ هدثنا ابن هميدل قال: ه ِدثنا جري ِرل ع ِن عط ِاء ف ِي ق ِول ّ: لَ ِْوال ِكت ِاٌب ِم َِن ّللّاِ َس ِبََق 12739  

لََمّسُ ْم قال: كان في علم   أن تحّل لمم الغناغمل فقال: لوال كتاب من ّ سبق بأنه أهّل ل م الغن ِاغمل 

 لمس م فيما أخذتم عذاب عظيم.

لوال كتاب من ّ س ِبق ألذ ِل ب ِدر أن ال يع ِذبمم لمس ِمم ع ِذاب عظ ِيم.  وقال آخرون: معنى ,لك:  

 ,كر من قال ,لك:

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبو أهمد الزبيرّيل عن شريكل عن سالمل ع ِن س ِعيد: لَ ِْوال 12740  

 ِكتاٌب ِمَن ّللّاِ َسبََق قال: ألذل بدر من السعانة.

ن نميرل عن ورقاءل عن ابن أبي نجي ل عن مجاذ ِد: لَ ِْوال ـ هدثنا ابن وكيع قال: هدثنا اب12741  

 ِكتاٌب ِمَن ّللّاِ َسبََق ألذل بدر م مدذم.

ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد ب ِن ث ِورل ع ِن معم ِرل ع ِن الحس ِن: لَ ِْوال 12742  

 ِكتاٌب ِمَن ّللّاِ َسبََق قال: سبق من ّ خير ألذل بدر.
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قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل قوله: لَْوال ِكتاٌب ِمَن ّللّاِ َس ِبََق  ـ هدثنا ب رل12743  

 لََمّسُ ْم فِيما أَخْذتُْم َعذَاٌب َعِظيٌم كان سبق لمم من ّ خيرل وأهل لمم الغناغم.

 هدثني الحرثل قال: هدثنا عبد العزيزل قال: هدثنا عبد الوارث بن سعيدل عن عم ِرو ب ِن عبي ِدل   

 عن الحسن: لَْوال ِكتاٌب ِمَن ّللّاِ َسبََق قال: سبق أن ال يعذّب أهدا من أذل بدر.

ه ِدثنا محم ِد ب ِن عم ِ ِرول ق ِال: ه ِدثنا أب ِو عاص ِ ِمل ق ِال: ه ِدثنا عيس ِىل ع ِ ِن اب ِن أب ِي نج ِي ل ع ِ ِن    

 مجاذد: لَْوال ِكتاٌب ِمَن ّللّاِ َسبََق ألذل بدر وم مدذم إياه.

ني ابن وذبل قال: قال ابن ىيدل في قول ِه: لَ ِْوال ِكت ِاٌب ِم َِن ّللّاِ ـ هدثني يونسل قال: أخبر12744  

َسبََق لََمّسُ ْم فِيما أَخْذتُْم َعذَاٌب َعِظيٌم لمس م فيما أخذتم من الغناغم يوم بدر قبل أن أهلما ل  ِم. فق ِال: 

وم ِن آم ِن  سبق من ّ العفو عنممل والرهمة لمم سبق أن ال يعذّب المسمنينل ألنه ال يعذّب رسوله

 به وذاجر معه ونصره.

وقال آخرون: معنى ,لك: لوال كتاب من ّ سبق أن ال يساخذ أهدا بفعل أتاه على جمالةل لمس ِ م   

 فيما أخذتم عذاب عظيم. ,كر من قال ,لك:

ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هجاثل عن ابن ج ِريجل ع ِن مجاذ ِدل قول ِه: 12745  

ِمَن ّللّاِ َسبََق ألذل بدر وم مدذم إياهل قال: كتاب سبق لقول ِه: َوم ِا ك ِاَن ّللّاُ ِليُِه ِّل قَْوم ِا  لَْوال ِكتابٌ 

بَْعدَ إْ, َذدَاُذْم هتى يُبَيَّن لَُمْم ما يَتّقُوَن سبق ,لك وسبق أن ال يساخذ قوما فعلوا شيألا بجمال ِة. لََمّس ُِ ْم 

 يما أخذتم مما أسرتم. ثم قال بعد: فَُ لُوا ِمّما َغنِْمتُْم.فِيما أَخْذتُْم قال ابن جريج: قال ابن عباق: ف

ـ هدثنا ابن همي ِدل ق ِال: ه ِدثنا س ِلمةل ع ِن اب ِن إس ِحاقل ق ِال: عاتب ِه ف ِي األس ِارى وأَْخ ِذ 12746  

 الغناغمل ولم ي ن أهد قبله من األنبياء يأكل مغنما من عدّو له.

قال: ثن ِي أب ِو جعف ِر محم ِد ب ِن عل ِّي ب ِن  ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن محمدل12747  

نُِص ِ ِْرُت بالّرْع ِ ِِب »الحس ِين ب ِ ِن عل ِ ِّي ب ِ ِن أب ِ ِي طال ِ ِبل ق ِ ِال: ق ِال رس ِ ِول ّ ص ِ ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِلم: 

َن َوُجِعلَْ  ِلَي األْرُض َمْسِجدا َوَطُمورال وأُْعِطيُ  َجَواِمَع الَ ِلِمل وأُِهلّْ  ِلَي الَمغانُِم ولَْم تَِحّل ِلنَبَِي كا

قال محمد: فقال: م ِا ك ِاَن ِلنَبِ ِّي أي قبل ِك «. يل وأُْعِطيُ  الّ فاَعةَل َخْمٌس لَْم يُستَُمّن نَبِّي كاَن قَْبِليقَْبلِ 

أْن يَُ  ِ ِوَن لَ ِ ِهُ أْس ِ َِرى... إل ِ ِى قول ِ ِه: لَ ِ ِْوال ِكت ِ ِاٌب ِم ِ َِن ّللّاِ َس ِ ِبََق لََمّس ِ ُِ ْم فِيم ِ ِا أَخ ِ ِْذتُْم أي م ِ ِن األس ِ ِارى 

أنه سبق مني أن ال أعذّب إال بع ِد النم ِي ول ِم أك ِن نمي ِت م لع ِذّبت م  والمغانم. َعذَاٌب َعِظيٌم: أي لوال

 فيما صنعتمل ثم أهلما له ولمم رهمة ونعمة وعاغدة من الرهمن الرهيم.

قال أبو جعفر: وأولى األقوال في ,لك بالصواب ما قد بيناه قب ِلل و,ل ِك أن قول ِه: لَ ِْوال ِكت ِاٌب ِم َِن   

ل ِى معن ِ ِى نون معن ِى. وك ِل ذ ِذه المع ِاني الت ِي ,كرتم ِا عم ِ ِن ّللّاِ َس ِبََق خب ِر ع ِام غي ِر محص ِور ع

,كرت مما قد سبق في كت ِاب ّ أن ِه ال يساخ ِذ ب  ِيء منم ِا ذ ِذه األم ِةل و,ل ِك م ِا عمل ِوا م ِن عم ِل 

بجمالةل وإه ل الغنيمة والمغفرة ألذل بدرل وكل ,لك مما كتب لمم. وإ, كان ,ل ِك ك ِذلك ف ِ  وج ِه 

عّم ّ الخبر ب ل ,ل ِك بغي ِر نالل ِة توج ِب ص ِحة الق ِول  ألن يخّص من ,لك معنى نون معنىل وقد

 بخصوصه.

ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال: قال ابن ىيد: لم ي ن من المسمنين أهد ممن 12748  

نصر إال أهّب الغناغم إال عمر بن الخطابل جعل ال يلقي أسيرا إال ضرب عنقهل وق ِال: ي ِا رس ِول 

قوم نجاذد في نين ّ هتى يعبد ّ فقال رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم: ّ مالنا وللغناغمل نحن 

 قال ّ: ال تعونوا تستحلون قبل أن أهّل ل م.«. لَْو ُعذّْبنا فِي َذذَا األْمِر يا ُعَمُر ما نَجا غيُرهَ »

ِكت ِاٌب ِم َِن ّللّاِ ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل قال: قال ابن إسحاق: لّما نزل ِ : لَ ِْوال 12749  

لَْو نََزَل َعذَاٌب ِمَن الّسماِء لَْم يَ ِْنُج ِمْن ِهُ إالّ َس ِْعدُ »َسبََق... االَيةل قال رسول ّ صلى ّ عليه وسلم: 

 لقوله: يا نبّي ّ كان ا ثخان في القتل أهّب إلّي من استبقاء الرجال.« ْبُن ُمعا,ٍ 

 69اآلية : 
 :     }فَُ لُواْ ِمّما َغنِْمتُْم َه اَلً َطيّباً َواتّقُواْ ّللّاَ إِّن ّللّاَ َغفُوٌر ّرِهيٌم {.القول في تأويل قوله تعالى

يقول تعالى ,كره للمسمنين من أذل بدر: ف لوا أيما المسمن ِون مم ِا غنم ِتم م ِن أم ِوال الم  ِركين    

ا أن تفعل ِوا ف ِي ني ِن م ش ِيألا بع ِد ذ ِذه ه الً بإه له ل م طيبا. َواتّقُوا ّللّاَ يقول: وخافوا ّ أن تعونو

من قبل أن يعمد فيه إلي مل كما فعلتم في أخذ الفداء وأكل الغنيمة وأخذتموذما من قبل أن يح  ل م. 
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إّن ّللّاَ َغفُوٌر َرِهيٌم وذذا من الم ِسخر ال ِذي معن ِاه التق ِديمل وتأوي ِل ال  ِ م: ف ل ِوا مم ِا غنم ِتم ه ِ الً 

قوا ّ. ويعن ِي بقول ِه: إّن ّللّاَ َغف ُِوٌر ل ِذنوب أذ ِل ا يم ِان م ِن عب ِانهل طيبال إن ّ غفور رهيمل وات

 َرِهيٌم بمم أن يعاقبمم بعد توبتمم منما.

 70اآلية : 
ْم القول في تأويل قوله تعالى:     }يَأَيَّما النّبِّي قُل لَّمن فَِي أَْيِديُ ْم ّمَن األْسَرَى إِن يَْعلَِم ّللّاُ فِ ِي قُل ُِوبِ ُ 

 يُْستُِ ْم َخْيراً ّمّمآ أُِخذَ ِمنُ ْم َويَْغِفْر لَُ ْم َوّللّاُ َغفُوٌر ّرِهيٌم {. َخْيراً 

يقول تعالى ,كره لنبيه محم ِد ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم: ي ِا أيم ِا النب ِّي ق ِل لم ِن ف ِي ي ِديك وف ِي ي ِدي    

وبُِ ْم َخْيرا يقول: أصحابك من أسرى الم ركين الذين أخذ منمم من الفداء ما أخذ إْن يَْعلَِم ّ في قُلُ 

إن يعلم ّ في قلوب م إس ما يست م خيرا مما أخذ من م من الف ِداء. َويَْغِف ِْر لَُ  ِْم يق ِول: ويص ِف  ل  ِم 

عن عقوب ِة ج ِرم م ال ِذي اجترمتم ِوه بقت ِال م نب ِّي ّ وأص ِحابه وكف ِركم ب ِا . َوّللّاُ َغف ُِوٌر ل ِذنوب 

يم ِا بع ِ ِد التوب ِة. و,ُك ِر أن العب ِاق ب ِن عب ِد المطل ِب ك ِ ِان عب ِانه إ,ا ت ِابوال َرِه ِيٌم بم ِم أن يع ِاقبمم عل

 يقول: فّي نزل  ذذه االَية. ,كر من قال ,لك:

ـ هدثنا ابن وكي ِعل ق ِال: ه ِدثنا اب ِن إنري ِسل ع ِن اب ِن إس ِحاقل ع ِن اب ِن أب ِي نج ِي ل ع ِن 12750  

ْس َِرى هت ِى ي ُِثِْخَن مجاذدل عن ابن عباقل قال: قال العباق: فّي نزل : ما كاَن ِلنَبِ ِّي أْن يَُ  ِوَن لَ ِهُ أ

في األْرِضل فأخبرت النبّي صلى ّ عليه وسلم بإس ميل وسألته أن يحاس ِبني بالع  ِرين األوقي ِة 

 التي أخذ مني فأبىل فأبدلني ّ بما ع رين عبدا كلمم تاجرل مالي في يديه.

يل عن أبي صال ل وقد هدثنا بمذا الحدي  ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل قال: قال محمدل ثني ال لب   

عن ابن عباقل عن جابر بن عبد ّ بن رغابل قال: كان العباق بن عبد المطل ِب يق ِول: ف ِّي وّ 

 نزل  هين ,كرت لرسول ّ صلى ّ عليه وسلم إس مي. ثم ,كر نحو هدي  ابن وكيع.

ِلَم ِْن فِ ِي أْي ِِديُ ْم ِم َِن  ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل قوله: قُلْ 12751  

األْسَرى... االَيةل قال: ,كر لنا أن نبّي ّ صلى ّ عليه وسلم لّما ق ِدم علي ِه م ِال البح ِرين ثم ِانون 

ألفال وقد توضأ لص ة الظمرل فما أعطى يومألذ شاكيا وال هرم ساغ ً وما صلى يومألذ هتى فّرق ِهل 

: وكان العباق يقول: ذذا خي ِر مم ِا أخ ِذ من ِا وأرج ِو وأمر العباق أن يأخذ منه ويحتثيل فأخذ. قال

 المغفرة.

ـ هدثني المثنىل ق ِال: ه ِدثنا عب ِد ّ ب ِن ص ِال ل ق ِال: ثن ِي معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل ع ِن اب ِن 12752  

عباقل قوله: يا أيّما النّبِّي قُْل ِلَم ِْن فِ ِي أْي ِِديُ ْم ِم َِن األْس َِرى... االَي ِةل وك ِان العب ِاق أس ِر ي ِوم ب ِدرل 

سه بأربعين أوقية من ,ذبل فقال العباق هين نزل  ذذه االَية: لقد أعطاني ّ خص ِلتين فافتدى نف

ما أهّب أن لي بمما الدنيا: أني أسرت يوم ب ِدر فف ِدي  نفس ِي ب ِأربعين أوقي ِةل فآت ِاني أربع ِين عب ِدا 

 وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا ّ.

عميل قال: ثني أبيل عن أبي ِهل ع ِن اب ِن ـ هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني 12753  

عباقل قوله: يا أيّما النّبِّي قُْل ِلَمْن فِي أْيِديُ ْم ِمَن األْسَرى... إلى قوله: َوّللّاُ َغفُوٌر َرِهيٌم يعني بذلك 

من أسر يوم بدرل يقول: إن عملتم بطاعتي ونصحتم لرسوليل آتيت م خيرا مما أخذ م ِن م وغف ِرت 

 ل م.

ا القاس ِ ِمل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا الحس ِ ِينل ق ِ ِال: ثن ِ ِي هج ِ ِاثل ع ِ ِن اب ِ ِن ج ِ ِريجل ع ِ ِن عط ِ ِاء ـ ِ ِ ه ِ ِدثن12754  

الخراسانيل عن ابن عباق: يا أيّما النّبِّي قُْل ِلَم ِْن فِ ِي أْي ِِديُ ْم ِم َِن األْس َِرى عب ِاق وأص ِحابهل ق ِال: 

منا قالوا للنبّي صلى ّ عليه وسلم: آمنا بما جأل  بهل ون مد أنك لرسول ّل لننصحّن لك على قو

فنزل: إْن يَْعِلِم ّللّاُ فِي قُلُوبُِ ْم َخْيرا يُْستُِ ْم َخْيرا ِمّما أُِخذَ ِمْنُ ْم إيمانا وتصديقال يخلف ل  ِم خي ِرا مم ِا 

أصيب من مل َويَْغِفْر لَُ ْم ال ره الذي كنتم عليه. قال: ف ان العباق يقول: ما أهّب أن ذذه االَي ِة ل ِم 

ال: يُْستُِ ْم َخْيرا ِمّما أُِخ ِذَ ِم ِْنُ ْم فق ِد أعط ِاني خي ِرا مم ِا أخ ِذ من ِي مأل ِة تنزل فينا وأن لي الدنيال لقد ق

 ضعفل وقال: َويَْغِفْر لَُ ْم وأرجو أن ي ون قد غفر لي.

ـ ُهدث  عن الحسين بن الفرثل قال: سمع  أبا معا,ل قال: هدثنا عبيد ب ِن س ِليمانل ق ِال: 12755  

بِّي قُْل ِلَمْن فِي أْيِديُ ْم ِمَن األْسَرى... االَيةل يعني العب ِاق سمع  الهحاه يقول في قوله: يا أيّما النّ 

وأصحابه أسروا يوم بدرل يقول ّ: إن عملتم بطاعتي ونصحتم لي ولرسولي أعطيت م خيرا مم ِا 
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أُخذ من م وغفرت ل م. وكان العباق بن عبد المطلب يقول: لقد أعطان ِا ّ خص ِلتين م ِا ش ِيء ذ ِو 

ن عب ِ ِدا. وأم ِ ِا الثاني ِ ِة: ف ِ ِنحن ف ِ ِي موع ِ ِون الص ِ ِانقل ننتظ ِ ِر المغف ِ ِرة م ِ ِن ّ أفه ِ ِل منمم ِ ِا: ع  ِ ِري

 سبحانه.

 71اآلية : 
ِل ِيٌم القول في تأويل قوله تعالى:     }َوإِن يُِريدُواْ ِخيَانَتََك فَقَْد َخانُواْ ّللّاَ ِمن قَْب ُِل فَ ِأَْمَ َن ِم ِْنُمْم َوّللّاُ عَ 

 َهِ يٌم {.

ن يرن ذسالء األسارى الذين في أيدي م خيانتك: أي الغدر بك والم  ِر يقول تعالى ,كره لنبيه: وإ   

والخدا ل بإرمارذم لك بالقول خ ل ما في نفوسممل فَقَْد َخانُوا ّ ِمْن قَْبُل يق ِول: فق ِد خ ِالفوا أم ِر 

ي ّ ممن قبل وقعة بدرل وأم ن منمم ببدر المسمنين. وّ َعِليٌم بما يقولون بألسنتمم ويهمرونه ف

 نفوسممل َهِ يٌم في تدبيرذم وتدبير أمور خلقه سواذم.

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا القاس ِ ِمل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا الحس ِ ِينل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا هج ِ ِاثل ع ِ ِن اب ِ ِن ج ِ ِريجل ع ِ ِن عط ِ ِاء 12756  

أصحابه في قولمم: آمنا بم ِا جأل ِ  الخراسانيل عن ابن عباق: َوإْن يُِريدُوا ِخيانَتََك يعني: العباق و

بهل ون مد أنك رسول ّل لننصحن لك على قومن ِا يق ِول: إن ك ِان ق ِولمم خيان ِة فق ِد خ ِانوا ّ م ِن 

 قبلل فَأَْمَ َن ِمْنُمْم يقول: قد كفروا وقاتلوهل فأم نك ّ منمم.

إْن يُِري ِدُوا ِخيانَت ََِك... ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قت ِانةل قول ِه: وَ 12757  

االَية. قال: ,كر لنا أن رج ً كتب لنبّي ّ صلى ّ عليه وسلمل ث ِم عم ِد فن ِافقل فلح ِق بالم  ِركين 

بم ةل ثم قال: ما كان محمد ي تب إال ما شألُ  فلما سمع ,لك رجل من األنصارل نذر لألن أم نه ّ 

ن رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم الن ِاق إال عب ِد ّ منه ليهربنه بالسيف. فلما كان يوم الفت  أّم ِ

بن سعد بن أبي سرال ومقيس بن ُصبابةل واب ِن خط ِلل وام ِرأة كان ِ  ت ِدعو عل ِى النب ِّي ص ِلى ّ 

عليه وسلم كل صباا. فجاء عثمان بابن أبي سرال وكان رضيعه أو أخاه من الرضاعةل فق ِال: ي ِا 

عرض نبّي ّ صلى ّ عليه وسلم. فلم سمع به األنصارّي رسول ّ ذذا ف ن أقبل تاغبا نانمال فأ

أقبل متقلدا سيفهل فأطال بهل وجعل ينظ ِر إل ِى رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم رج ِاء أن ي ِومىء 

أََم ِا وّ لق ِد تَلَّوْمت َُِك في ِه لت ُِوفي »إليه. ثم إن رسول ّ صلى ّ عليه وسلم قدم يده فبايع ِهل فق ِال: 

 «.إنّه ال يَْنبَغي ِلنَبّي أْن يُوِمضَ »قال: يا نبّي ّ إني ذبتكل فلوال أومه  إلّي فقال: ف«ل نَْذَرهَ 

ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن السدّي: 12758  

يقول: قد كف ِروا ب ِا  ونقه ِوا عم ِدهل ف ِأم ن  َوإْن يُِريدُوا ِخيانَتََك فَقَْد خانُوا ّللّاَ ِمْن قَْبُل فَأْمَ ْن ِمْنُممْ 

 منمم ببدر.

 72اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:     }إِّن الِّذيَن آَمنُواْ َوَذاَجُرواْ َوَجاَذدُواْ بِأَْمَواِلِمْم َوأَْنفُِسِمْم فِي َسبِيِل ّللّاِ 

آُء بَْعٍض َوالِّذيَن آَمن ُِواْ َولَ ِْم يَُم ِاِجُرواْ َم ِا لَُ  ِْم ّم ِن َوالَيَ ِتِِمم َوالِّذيَن آَوواْ ّونََصُرَواْ أُْولَـأَلَِك بَْعُهُمْم أَْوِليَ 

نَُمْم ّميث َِاٌق ّمن َشْيٍء َهتَّى يَُماِجُرواْ َوإِِن اْستَنَصُروُكْم فِي الدّيِن فَعَلَْيُ ُم النّْصُر إِالّ َعلََى قَْوٍم بَْينَُ ْم َوبَيْ 

 {.َوّللّاُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر 

يق ِول تع ِالى ,ك ِره: إن ال ِذين ص ِدقوا ّ ورس ِوله. َوذ ِاَجُروا يعن ِي: ذج ِروا ق ِوممم وع  ِ ِيرتمم    

ونورذ ِ ِمل يعن ِ ِي: ترك ِ ِوذم وخرج ِ ِوا ع ِ ِنممل وذج ِ ِرذم ق ِ ِوُممم وع  ِ ِيرتمم. َوجاَذ ِ ِدُوا فِ ِ ِي َس ِ ِبِيِل ّللّاِ 

يق ِول ف ِي  يقول: بالغوا في إتعاب نفوسمم وإنصابما في هرب أع ِداء ّ م ِن ال ف ِار ف ِي س ِبيل ّل

نين ّ الذي جعله طريقا إلى رهمته والنجاة من عذابه. َوالِّذيَن آَوْوا َونََصُروا يق ِول: وال ِذين آووا 

رسول ّ والمماجرين معه يعني أنمم جعلوا لمم مأوى يأوون إليهل وذو المثوى والمس نل يق ِول: 

ىلمم ونََص ِ ُِروا يق ِ ِول: أس ِ ِ نوذم وجعل ِ ِوا لم ِ ِم م ِ ِن من ِ ِاىلمم مس ِ ِاكنل إ, أخ ِ ِرجمم ق ِ ِوممم م ِ ِن من ِ ِا

ونص ِ ِروذم عل ِ ِى أع ِ ِداغمم وأع ِ ِداء ّ م ِ ِن الم  ِ ِركين. أُولأل ِ َِك بعُه ِ ِمْم أْولي ِ ِاُء بَْع ِ ٍِض يق ِ ِول: ذات ِ ِان 

الفرقت ِ ِانل يعن ِ ِي المم ِ ِاجرين واألنص ِ ِارل بعه ِ ِمم أنص ِ ِار بع ِ ِضل وأع ِ ِوان عل ِ ِى م ِ ِن س ِ ِواذم م ِ ِن 

م ال ف ِار. وق ِد الم ركينل وأيديمم واهدة على من كف ِر ب ِا ل وبعه ِمم إخ ِوان ل ِبعض نون أقرب ِاغم
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قيل: إنما عنى ب ِذلك أن بعه ِمم أول ِى بمي ِراث بع ِضل وأن ّ وّرث بعه ِمم م ِن بع ِض ب ِالمجرة 

والنصرة نون القرابة واألرهامل وأن ّ نسخ ,لك بعد بقوله: وأُولُوا األْرهاِم بَْعُهُمْم أْولى بِبَْعٍض 

 فِي ِكتاِب ّللّاِ. ,كر من قال ,لك:

ال: ه ِدثنا أب ِو ص ِال ل ق ِال: ثن ِي معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل ع ِن اب ِن عب ِاقل ـ هدثني المثنىل ق12759  

قول ِ ِه: إّن ال ِّ ِِذيَن آَمن ُِ ِوا َوذ ِ ِاَجُروا َوجاَذ ِ ِدُوا ب ِ ِأْمَواِلِمْم وأْنفُِس ِ ِِمْم فِ ِ ِي َس ِ ِبِيِل ّللّاِ َوال ِّ ِِذيَن آوْوا َونََص ِ ُِروا 

ين واألنص ِار نون ,وي أُولَألَِك بَْعُه ُِمْم أْوِلي ِاُء بَْع ٍِض يعن ِي ف ِي المي ِراث. جع ِل المي ِراث للمم ِاجر

األرهامل قال ّ: َوالِّذيَن آَمنُوا َولْم يُماِجُروا ما لَُ ْم ِمْن َواليَتِِمْم ِمْن َشْيٍء هت ِى يُم ِاِجُروا يق ِول: م ِا 

ل م من ميراثمم من شيءل وكانوا يعملون بذلكل هتى أنزل ّ ذذه االَية: وأُولُوا األْره ِاِم بَْعُه ُِمْم 

 ِكتاِب ّللّاِ في الميراثل فنسخ  التي قلبمال وصار الميراث لذوي األرهام. أْولى بِبَْعٍض فِي

ـ هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل قال: ثني أبيل عن أبي ِهل ع ِن اب ِن 12760  

 يقول: ال ذجرة بعد عباقل قوله: إّن الِّذيَن آَمنُوا َوذاَجُروا َوجاَذدُوا بأْمَواِلِمْم وأْنفُِسِمْم فِي َسبِيِل ّللّاِ 

الفت ل إنما ذو ال مانة بعد ,لك َوالِّذيَن آوْوا َونََصُروا أُولَألَِك بَْعُهُمْم أْوِلياُء بَْعٍض... إلى قوله: هتى 

يُماِجُروا و,لك أن المسمنين كانوا عل ِى عم ِد رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم عل ِى ث ِ ث من ِاىل. 

ف ِي المج ِ ِرةل خ ِ ِرث إل ِى ق ِ ِوم م ِ ِسمنين ف ِي ني ِ ِارذم وعق ِ ِارذم م ِنمم الم ِ ِسمن المم ِاجر المب ِ ِاين لقوم ِ ِه 

وأموالممل وآَوْوا َونََصُروا وأعلنوا ما أعلن أذل المجرةل وشمروا السيول عل ِى م ِن ك ِذب وجح ِدل 

فمذان مسمنان جعل ّ بعه ِمم أولي ِاء بع ِضل ف  ِانوا يتوارث ِون بي ِنمم إ,ا ت ِوفي الم ِسمن المم ِاجر 

وكان الذي آمن ولم يماجر ال يرث من أجل أنه لم يم ِاجر ول ِم ورثه األنصارّي بالوالية في الدينل 

ينصر. فبرأ ّ المسمنين المماجرين من ميراثممل وذي الوالية الت ِي ق ِال ّ: م ِا لَُ  ِْم ِم ِْن َواليَ ِتِِمْم 

ِمْن َشْيٍء هتى يُماِجُروا وكان هقّا على الم ِسمنين ال ِذين آووا ونص ِروا إ,ا استنص ِروذم ف ِي ال ِدين 

ذم إن قاتلوا إال أن يستنصروا على قوم بينمم وبين النب ِّي ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم ميث ِاقل أن ينصرو

ف  نصر لمم عليمم إال على العدو الذين ال ميثاق لمم. ثم أنزل ّ بعد ,لك أن ألح ِق ك ِل ,ي ره ِم 

برهمه من الم ِسمنين ال ِذين ذ ِاجروا وال ِذين آمن ِوا ول ِم يم ِاجروال فجع ِل ل  ِل إنس ِان م ِن الم ِسمنين 

نصيبا مفروضا بقوله: وأُولُوا األْرهاِم بَْعُهُمْم أْولى بِبَْعٍض فِ ِي ِكت ِاِب ّللّاِ إّن ّللّاَ بُِ  ِّل َش ِْيٍء َعِل ِيٌمل 

 وبقوله: َوالُمسِمنُوَن والُمسِمناُت بَْعُهُمْم أْوِلياُء بَْعٍض.

أب ِي نج ِي ل ـ هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن 12761  

عن مجاذدل قال: الث ث االَيات خواتيم األنفال فيمّن ,ك ِر م ِا ك ِان م ِن والي ِة رس ِول ّ ص ِلى ّ 

علي ِ ِه وس ِ ِلم ب ِ ِين مم ِ ِاجري المس ِ ِلمين وب ِ ِين األنص ِ ِار ف ِ ِي المي ِ ِراثل ث ِ ِم نس ِ ِخ ,ل ِ ِك آخرذ ِ ِا: وأُول ُِ ِوا 

 ْيٍء َعِليٌم.األْرهاِم بَْعُهُمْم أْولى بِبَْعٍض فِي ِكتاِب ّللّاِ إّن ّللّاَ بُِ ّل شَ 

ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحس ِينل ق ِال: ثن ِي هج ِاثل ع ِن اب ِن ج ِريجل ع ِن عب ِد ّ ب ِن 12762  

كثيرل قوله: إّن الِّذيَن آَمنُوا َوذاَجُروا َوجاَذدُوا... إلى قوله: بِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر قال: بلغنا أنما كان  

والمسمنون الذين لم يم ِاجروال ق ِال: ث ِم ن ِزل بع ِد: في الميراث ال يتوارث المسمنون الذين ذاجروا 

وأُولُوا األْرهاِم بَْعُهُمْم أْولى بِبَْعٍض فِي ِكت ِاِب ّللّاِ إّن ّللّاَ بُِ  ِّل َش ِْيٍء َعِل ِيٌم فتوارث ِوا ول ِم يم ِاجروا. 

قال ابن جريجل قال مجاذد: خواتيم األنفال الث ث االَيات فيمّن ,كر ما كان والي رسول ّ ص ِلى 

 عليه وسلم بين المماجرين المسلمين وبين األنصار في الميراثل ث ِم نس ِخ ,ل ِك آخرذ ِا: وأُول ُِوا ّ

 األْرهاِم بَْعُهُمْم أْولى بِبَْعٍض فِي ِكتاِب ّللّاِ.

ـ هدثنا ب رل ق ِال: ه ِدثنا يزي ِدل ق ِال: ه ِدثنا س ِعيدل ع ِن قت ِانة: إّن ال ِِّذيَن آَمن ُِوا َوذ ِاَجُروا 12763  

اِلِمْم وأْنفُِسِمْم فِي َسبِيِل ّللّاِ َوالِّذيَن آوْوا َونََصُروا... إلى قوله: ما لَُ ْم ِمْن َواليَ ِتِِمْم ِم ِْن َوجاَذدُوا بأْموَ 

َشْيٍء هتى يُماِجُروا قال: لب  المسلمون ىمانا يتوارثون بالمجرةل واألعرابي المس ِلم ال ي ِرث م ِن 

ألْرهاِم بَْعُهُمْم أْولى بِبَْعٍض فِ ِي ِكت ِاِب ّللّاِ ِم َِن المماجر شيألال فنسخ ,لك بعد ,لك قول ّ: وأُولُوا ا

الُمْسِمنِيَن والُمماِجِريَن إالّ أْن تَْفعَلُوا إل ِى أْوِلي ِاغُِ ْم َمْعُروف ِا أي م ِن أذ ِل ال  ِره. ف ِأجيزت الوص ِيةل 

وال مي ِ ِراث لم ِ ِمل وص ِ ِارت المواري ِ ِ  بالمل ِ ِلل والمس ِ ِلمون ي ِ ِرث بعه ِ ِمم بعه ِ ِا م ِ ِن المم ِ ِاجرين 

  يرث أذل ملتين.والمسمنينل وال

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ ه ِدثنا اب ِن همي ِدل ق ِال: ه ِدثنا يحي ِى ب ِن واض ِ ل ع ِن الحس ِنل ع ِن يزي ِدل ع ِن ع رم ِة 12764  

والحسنل قاال: إّن الِّذيَن آَمنُوا َوذاَجُروا َوجاَذدُوا فِي َسبِيِل ّللّاِ... إلى قوله: ما لَُ ْم ِمْن َواليَ ِتِِمْم ِم ِْن 

رث المم ِ ِاجر وال يرث ِ ِه المم ِ ِاجرل فنس ِ ِخما فق ِ ِال: وأُول ُِ ِوا َش ِ ِْيٍء هت ِ ِى يُم ِ ِاِجُروا ك ِ ِان األعراب ِ ِي ال ي ِ ِ

 األْرهاِم بَْعُهُمْم أْولى بِبَْعٍض فِي ِكتاِب ّللّاِ إّن ّللّاَ بُِ ّل َشْيٍء َعِليٌم.

ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن السدّي: 12765  

ا َوجاَذ ِ ِدُوا ب ِ ِأْمَواِلِمْم وأْنفُِس ِ ِِمْم فِ ِ ِي َس ِ ِبِيِل ّللّاِ َوال ِّ ِِذيَن آوْوا َونََص ِ ُِروا أُولَألِ ِ َِك إّن ال ِّ ِِذيَن آَمن ُِ ِوا َوذ ِ ِاَجُرو

بَْعُهُمْم أْوِلياُء بَْعٍض فِي الميراثل َوالِّذيَن آَمنُوا َولْم يُماِجُروا وذسالء األعرابل ما لَُ ْم ِمْن َواليَتِِمْم 

ُروُكْم فِي الدّيِن يقول بأنمم مسلمونل فَعَلَْيُ ُم النّْصُر إالّ على قَْوٍم ِمْن َشْيٍء في الميراثل َوإِن اْستَْنصَ 

بَْي ِ ِنَُ ْم َوبَْي ِ ِنَُمْم ِميث ِ ِاٌق. َوال ِّ ِِذيَن َكفَ ِ ُِروا بَْعُه ِ ُِمْم أْوِليَ ِ ِاُء بَْع ِ ٍِض ف ِ ِي المي ِ ِراثل َوال ِّ ِِذيَن آَمن ُِ ِوا ِم ِ ِْن بَْع ِ ِدُ 

ل ِ ِذين توارث ِ ِوا عل ِ ِى المج ِ ِرة ف ِ ِي كت ِ ِاب ّل ث ِ ِم نس ِ ِختما َوذ ِ ِاَجُروا َوجاَذ ِ ِدُوا َمعَُ  ِ ِْم فَأُولَألِ ِ َِك ِم ِ ِْنُ ْم ا

 الفراغض والمواري ل فتوارث األعراب والمماجرون.

الق ِ ِول ف ِ ِي تأوي ِ ِل قول ِ ِه تع ِ ِالى: َوال ِّ ِِذيَن آَمن ُِ ِوا ولَ ِ ِْم يُم ِ ِاِجُروا م ِ ِا لَُ  ِ ِْم ِم ِ ِْن َواليَ ِ ِتِِمْم ِم ِ ِْن َش ِ ِْيٍء هت ِ ِى   

ُ ُم النّْص ِ ُِر إالّ عل ِ ِى قَ ِ ِْوٍم بَْي ِ ِنَُ ْم َوبَْي ِ ِنَُمْم ِميث ِ ِاٌق َوّللّاُ بَِم ِ ِا يُم ِ ِاِجُروا َوإِن اْستَْنَص ِ ُِروُكْم فِ ِ ِي ال ِ ِدّيِن فَعَلَ ِ ِيْ 

 تَْعَملُوَن بَِصيٌر.

يعني بقوله تعالى ,كره: والِّذيَن آَمنُوا الذين صدقوا با  ورسولهل ولَْم يُماِجُروا قوممم ال فارل ولم   

سمن ِ ِون ب ِ ِا  ورس ِ ِوله المم ِ ِاجرون ق ِ ِوممم يف ِ ِارقوا نار ال ف ِ ِر إل ِ ِى نار ا س ِ ِ م. م ِ ِا لَُ  ِ ِْم أيم ِ ِا الم

الم ركين وأرَض الحربل ِمْن َواليَتِِمْم يعني: من نصرتمم وميراثمم. وقد ,ك ِرت ق ِول بع ِض م ِن 

قال: معنى الوالي ِة ذمن ِا المي ِراثل وس ِأ,كر إن ش ِاء ّ م ِن هه ِرني ,ك ِره بع ِد. ِم ِْن َش ِْيٍء هت ِى 

 م. َوإِن اْستَْنَص ُِروُكْم فِ ِي ال ِدّيِن يق ِول: إن يُماِجُروا قوممم ونورذم من نار الح ِرب إل ِى نار ا س ِ

استنصركم ذسالء الذين آمن ِوا ول ِم يم ِاجروا ف ِي ال ِدينل يعن ِي ب ِأنمم م ِن أذ ِل ني ِن م عل ِى أع ِداغ م 

وأع ِ ِ ِداغمم م ِ ِ ِن الم  ِ ِ ِركينل فعل ِ ِ ِي م أيم ِ ِ ِا المسمن ِ ِ ِون م ِ ِ ِن المم ِ ِ ِاجرين واألنص ِ ِ ِار النص ِ ِ ِرل إال أن 

عمد قد وثق به بعه م على بعض أن ال يحاربه. يستنصروكم على قوم بين م وبينمم ميثاقل يعني 

َوّللّاُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر يقول: وّ بما تعملون فيم ِا أم ِركم ونم ِاكم م ِن والي ِة بعه ِ م بعه ِا أيم ِا 

المماجرون واألنصارل وت ِره والي ِة م ِن آم ِن ول ِم يم ِاجرل ونص ِرت م إي ِاذم عن ِد استنص ِاركم ف ِي 

ي فرض ِما عل ِي م. بَِص ِيٌر ي ِراه ويبص ِرهل ف ِ  يخف ِى علي ِه م ِن الدينل وغير ,لك من فراغض ّ الت

 ,لك وال من غيره شيء.

ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد بن ث ِورل ع ِن معم ِرل ع ِن قت ِانة: م ِا لَُ  ِْم 12766  

لى ّ ِمْن َواليَتِِمْم ِمْن َشْيٍء هتى يُماِجُروا قال: كان المسلمون يتوارثون بالمجرةل وآخى النبّي ص ِ

عليه وسلم بينممل ف انوا يتوارثون با س م والمجرةل وكان الرجل يسلم وال يم ِاجر ال ي ِرث أخ ِاهل 

 فنسخ ,لك قوله: وأُولُوا األْرهاِم بَْعُهُمْم أْولى بِبَْعٍض فِي ِكتاِب ّللّاِ ِمَن الُمْسِمنِيَن والُمماِجِريَن.

ع ِن معم ِرل ع ِن الزذ ِري: أن النب ِّي ص ِلى ّ ـ هدثنا محمدل قال: هدثنا محمد بن ث ِورل 12767  

تُق ِيُم الّص ِ ةَل وت ُِْستي الّزَك ِاةَل وتَح ِّج البَْي َِ ل »عليه وسلم أخذ على رج ِل نخ ِل ف ِي ا س ِ مل فق ِال: 

 «.وتَُصوُم َرَمَهاَنل وأنَّك ال ترى نَاَر ُمْ ِرٍه إالّ وأْنَ  َهْربٌ 

ثن ِي معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل ع ِن اب ِن عب ِاقل ـ هدثني المثنىل قال: ه ِدثنا أب ِو ص ِال ل ق ِال: 12768  

قول ِ ِه: َوإِن اْستَْنَص ِ ُِروُكْم فِ ِ ِي ال ِ ِدّيِن يعن ِ ِي: إن استنص ِ ِركم األع ِ ِراب المس ِ ِلمون أيم ِ ِا المم ِ ِاجرون 

 واألنصار على عدّوذم فعلي م أن تنصروذم. إالّ على قَْوٍم بَْينَُ ْم َوبَْينَُمْم ِميثاٌق.

ال: ثني هجاثل عن ابن جريج قال: قال ابن عباق: ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل ق12769  

تره النبّي ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم الن ِاق ي ِوم ت ِوفي عل ِى أرب ِع من ِاىل: م ِسمن مم ِاجرل واألنص ِارل 

وأعرابي مسمن لم يماجر إن استنصره النب ِّي ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم نص ِره وإن ترك ِه فم ِو إ,ن ل ِه 

ن ك ِ ِان هق ِّ ِا علي ِ ِه أن ينص ِ ِرهل ف ِ ِذلك قول ِ ِه: َوإِن وإن استنص ِ ِر النب ِ ِّي ص ِ ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِلم ف ِ ِي ال ِ ِدي

 اْستَْنَصُروُكْم فِي الدّيِن فَعَلَْيُ ُم النّْصُر. والرابعة: التابعون بإهسان.

ـ ُهدث  عن الحسين بن الفرثل قال: سمع  أبا معا,ل قال: هدثنا عبيد ب ِن س ِليمانل ق ِال: 12770  

َوذاَجُروا... إل ِى آخ ِر الس ِورةل ق ِال: إن رس ِول ّ سمع  الهحاه يقول في قوله: إّن الِّذيَن آَمنُوا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



صلى ّ عليه وسلم توفي وتره الناق على أربع مناىل: مسمن مماجرل ومس ِلم أعراب ِيل وال ِذين 

 آووا ونصروال والتابعون بإهسان.

 73اآلية : 
إِالّ تَْفعَل ُِ ِوهُ تَُ  ِ ِْن فِتْنَ ِ ِةٌ فِ ِ ِي الق ِ ِول ف ِ ِي تأوي ِ ِل قول ِ ِه تع ِ ِالى:     }َوال ِّ ِذيَن َكفَ ِ ُِرواْ بَْعُه ِ ُِمْم أَْوِليَ ِ ِآُء بَْع ِ ٍِض 

 األْرِض َوفََسانٌ َكبِيٌر {.

يق ِ ِول تع ِ ِالى ,ك ِ ِره: َوال ِّ ِِذيَن َكفَ ِ ُِروا ب ِ ِا  ورس ِ ِولهل بَْعُه ِ ُِمْم أْوِلي ِ ِاُء بَْع ِ ٍِض يق ِ ِول: بعه ِ ِمم أع ِ ِوان    

بعض وأنص ِارهل وأه ِّق ب ِه م ِن الم ِسمنين ب ِا  ورس ِوله. وق ِد ,كرن ِا ق ِول م ِن ق ِال: عن ِى بي ِان أن 

 هّق بميراث بعض من قرابتمم من المسمنينل وسنذكر بقية من ههرنا ,كره.بعهمم أ

ـ هدثنا محمد بن ب ارل قال: هدثنا عبد الرهمنل قال: هدثنا سفيانل عن السدّيل عن أبي 12771  

. مالكل قال: قال رجل: نوّرث أرهامنا من الم ركين فنزل : َوالِّذيَن َكفَُروا بَْعُهُمْم أْوِلياُء بَْعٍض..

 االَية.

ـ هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل قال: ثني أبيل عن أبي ِهل ع ِن اب ِن 12772  

 عباق قوله: َوالِّذيَن َكفَُروا بَْعُهُمْم أْوِلياُء بَْعٍض إالَ تَْفعَلُوهُ تَُ ْن فِتْنَةٌ فِي األْرِض َوفَسانٌ َكبِيٌر نزل ِ 

 في مواري  م ركي أذل العمد.

ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل ق ِال: ق ِال اب ِن ىي ِدل ف ِي قول ِه: َوال ِِّذيَن آَمن ُِوا َول ِْم 12773  

يُماِجُروا ما لَُ ْم ِمْن َواليَتِِمْم ِمْن َشْيٍء هت ِى يُم ِاِجُروا... إل ِى قول ِه: َوفَس ِانٌ َكبِي ٌِر ق ِال: ك ِان الم ِسمن 

ين م ِسمنين. ق ِال: و,ل ِك ألن ذ ِذا المماجرل والمسمن الذي ليس بمم ِاجر ال يتوارث ِان وإن كان ِا أخ ِو

الدين كان بمذا البلد قلي ً هتى كان يوم الفت  فلما كان يوم الف ِت  وانقطع ِ  المج ِرة توارث ِوا هيثم ِا 

وق ِرأ: وأُول ُِوا األْره ِاِم «. ال ِذْج َِرةَ بَْع ِدَ الفَ ِتْ ِ »كانوا باألرهامل وقال النب ِّي ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم: 

 ِكتاِب ّللّاِ. بَْعُهُمْم أْولى بِبَْعٍض فِي

وقال آخرون: معنى ,لك: إن ال فار بعه ِمم أنص ِار بع ِض وإن ِه ال ي  ِون مسمن ِا م ِن ك ِان مقيم ِا   

 بدار الحرب ولم يماجر. ,كر من قال ,لك:

ـ هدثنا ب ر قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل ع ِن قت ِانةل قول ِه: َوال ِِّذيَن َكفَ ُِروا بَْعُه ُِمْم 12774  

: كان ينزل الرجل بين المسلمين والم ركين فيقول: إن رمر ذ ِسالء كن ِ  معم ِمل أْوِلياُء بَْعٍض قال

وإن رمر ذسالء كن  معمم. فأبى ّ عليمم ,ل ِكل وأن ِزل ّ ف ِي ,ل ِك ف ِ  ت ِراءى ن ِار مس ِلم ون ِار 

 م ره إال صاهب جزية مقّرا بالخراث.

ّ الم ِ ِسمنين عل ِ ِى ـ ِ ه ِ ِدثنا اب ِ ِن همي ِ ِدل ق ِال: ه ِ ِدثنا س ِ ِلمةل ع ِ ِن اب ِ ِن إس ِحاقل ق ِ ِال: ه ِ ِّض 12775  

التواصلل فجعل المماجرين واألنصار أذل والية في الدين نون من سواذمل وجعل ال فار بعهمم 

 أولياء بعض.

وأما قوله: إالّ تَْفعَلُوهُ تَُ ْن فِتْنَةٌ فِي األْرِض َوفَسانٌ َكبِيٌر فإن أذل التأويل اختلف ِوا ف ِي تأويل ِهل فق ِال   

م ِا المسمن ِون م ِا أم ِرتم ب ِه م ِن موارث ِة المم ِاجرين م ِن م بعه ِمم م ِن بعهمم: معناه: إال تفعل ِوا أي

بع ِ ِض ب ِ ِالمجرة واألنص ِ ِار با يم ِ ِان نون أقرب ِ ِاغمم م ِ ِن أع ِ ِراب المس ِ ِلمين ونون ال ف ِ ِار تَُ  ِ ِْن فِتْنَ ِ ِةٌ 

 يقول: يحدث ب ًء في األرض بسبب ,لكل َوفَسانٌ َكبِيٌر يعني: ومعاصي ّ. ,كر من قال ,لك:

قال: أخبرنا ابن وذبل قال: قال ابن ىيدل في قوله: إالّ تَْفعَل ُِوهُ تَُ  ِْن فِتْنَ ِةٌ ـ هدثني يونسل 12776  

فِ ِ ِي األْرِض َوفَس ِ ِانٌ َكبِي ِ ٌِر إال تفعل ِ ِوا ذ ِ ِذا تترك ِ ِوذم يتوارث ِ ِون كم ِ ِا ك ِ ِانوا يتوارث ِ ِونل ت  ِ ِن فتن ِ ِة ف ِ ِي 

رةل وال األرض وفسان كبير. قال: ولم ي ن رسول ّ صلى ّ عليه وس ِلم يقب ِل ا يم ِان إال ب ِالمج

 يجعلونمم منمم إال بالمجرة.

ـ هدثني المثنىل ق ِال: ه ِدثنا عب ِد ّ ب ِن ص ِال ل ق ِال: ثن ِي معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل ع ِن اب ِن 12777  

عباقل قوله: َوالِّذيَن َكفَُروا بَْعُهُمْم أْوِلياُء بَْع ٍِض يعن ِي ف ِي المي ِراث. إال تَْفعَل ُِوهُ يق ِول: إال تأخ ِذوا 

 تَُ ْن فِتْنَةٌ فِي األْرِض َوفَسانٌ َكبِيٌر.في الميراث بما أمرت م به. 

وقال آخ ِرون: معن ِى ,ل ِك: إال تناص ِروا أيم ِا المسمن ِون ف ِي ال ِدين ت  ِن فتن ِة ف ِي األرض وفس ِان   

 كبير. ,كر من قال ,لك:
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ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن اب ِن إس ِحاقل ق ِال: جع ِل المم ِاجرين واألنص ِار 12778  

ن من سواذمل وجعل ال فار بعهمم أولي ِاء بع ِضل ث ِم ق ِال: إالّ تَْفعَل ُِوهُ تَُ  ِْن أذل والية في الدين نو

 فِتْنَةٌ فِي األْرِض َوفَسانٌ َكبِيٌر أن يتولى المسمن ال افر نون المسمن. ثم رن المواري  إلى األرهام.

إالّ  ـ ِ ه ِدثنا القاس ِمل ق ِال: ه ِدثنا الحس ِينل ق ِ ِال: ثن ِي هج ِاثل ق ِال: ق ِال اب ِن ج ِريجل قول ِ ِه:12779  

تَْفعَل ُِ ِوهُ تَُ  ِ ِْن فِتْنَ ِ ِةٌ فِ ِ ِي األْرِض َوفَس ِ ِانٌ َكبِي ِ ٌِر ق ِ ِال: إال تع ِ ِاونوا وتناص ِ ِروا ف ِ ِي ال ِ ِدينل ت  ِ ِن فتن ِ ِة ف ِ ِي 

 األرض وفسان كبير.

قال أبو جعفر: وأولى التأويلين بتأويل قوله: َوالِّذيَن َكفَ ُِروا بَْعُه ُِمْم أْوِلي ِاُء بَْع ٍِض ق ِول م ِن ق ِال:   

بعض نون المسمنينل وأنه ناللة على تحريم ّ على الم ِسمن المق ِام ف ِي معناه: أن بعهمم أنصار 

نار الحرب وتره المجرة ألن المعرول في ك م العرب من معنى الولّي أنه النص ِير والمع ِين أو 

ابن العم والنسيب. فأما الوارث فغير معرول ,لك من معاني ِه إال بمعن ِى أن ِه يلي ِه ف ِي القي ِام بإرث ِه 

نى بعيد وإن كان قد يحتمله ال  م. وتوجيه معنى ك م ّ إلى األرمر األش ِمرل من بعدهل و,لك مع

 أولى من توجيمه إلى خ ل ,لك.

وإ, كان ,لك كذلكل فبّين أن أولى التأويلين بقول ِه: إالّ تَْفعَل ُِوهُ تَُ  ِْن فِتْنَ ِةٌ فِ ِي األْرِض َوفَس ِانٌ َكبِي ٌِر   

ن التعاون والنصرة عل ِى ال ِدين ت  ِن فتن ِة ف ِي األرضل إ, تأويل من قال: إال تفعلوا ما أمرت م به م

كان متبدأ االَية من قوله: إّن الِّذيَن آَمنُوا َوذاَجُروا َوجاَذدُوا بأْمَواِلِمْم وأْنفُِسِمْم فِي َس ِبِيِل ّللّاِ بالح ِّ  

 على المواالة على الدين والتناصر جاءل وكذلك الواجب أن ي ون خاتمتما به.

 74اآلية : 
ول ف ِ ِي تأوي ِ ِل قول ِ ِه تع ِ ِالى:     }َوال ِّ ِِذيَن آَمن ُِ ِواْ َوَذ ِ ِاَجُرواْ َوَجاَذ ِ ِدُواْ فِ ِ ِي َس ِ ِبِيِل ّللّاِ َوال ِّ ِِذيَن آَوواْ الق ِ ِ

 ّونََصُرَواْ أُولَـأَلَِك ُذُم اْلُمْسِمنُوَن َهقّاً لُّمْم ّمْغِفَرةٌ َوِرْىٌق َكِريٌم {.

َذ ِ ِدُوا فِ ِ ِي َس ِ ِبِيِل ّللّاِ وال ِّ ِِذيَن آَوْوا َونََص ِ ُِروا آووا يق ِ ِول تع ِ ِالى ,ك ِ ِره: َوال ِّ ِِذيَن آَمن ُِ ِوا َوذ ِ ِاَجُروا َوجا   

رسول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم والمم ِاجرين مع ِه ونص ِروذم ونص ِروا ني ِن ّل أولأل ِك ذ ِم أذ ِل 

ا يمان با  ورسوله هقّال ال من آمن ولم يماجر نار ال ره وأقام بين أرمر أذل ال ره ول ِم يغ ِز 

َمْغِفَرةٌ يقول: لمم ستر من ّ على ,نوبمم بعفوه لمم عنم ِال َوِرْىٌق َك ِِريٌم  مع المسلمين عدّوذم. لَُممْ 

يقول: لمم في الجنة طعم وم رب ذن ِّي ك ِريمل ال يتغي ِر ف ِي أج ِوافمم فيص ِير نَْج ِوال ول ن ِه يص ِير 

ٍض رشحا كرش  المسك. وذذه االَية تنبىء عن صحة ما قلنا أن معنى قول ّ: بَْعُهُمْم أْوِلي ِاُء بَْع ِ

في ذذه االَيةل وقوله: ما لَُ ْم ِمْن َواليَتِِمْم ِم ِْن َش ِْيٍء إنم ِا ذ ِو النص ِرة والمعون ِة نون المي ِراث ألن ِه 

جل ثناؤه عقب ,لك بالثناء على المماجرين واألنص ِار والخب ِر عم ِا لم ِم عن ِده نون م ِن ل ِم يم ِاجر 

والِّذيَن آَوْوا َونََصُروا... االَيةل ولو كان م ِرانا  بقوله: َوالِّذيَن آَمنُوا َوذاَجُروا َوجاَذدُوا فِي َسبِيِل ّللّاِ 

باالَيات قبل ,لك الداللة على ه م ميراثمم لم ي ن عقيب ,لك إال الحّ  عل ِى مه ِّي المي ِراث عل ِى 

 ما أمرل وفي صحة ,لك كذلك الدليل الواض  على أن ال ناسخ في ذذه االَيات ل يء وال منسوخ.

 75اآلية : 
ل ِه تع ِالى:     }َوال ِِّذيَن آَمن ُِواْ ِم ِن بَْع ِدُ َوَذ ِاَجُرواْ َوَجاَذ ِدُواْ َمعَُ  ِْم فَأُْولَ ِـأَلَِك ِم ِنُ ْم القول ف ِي تأوي ِل قو

 َوأْْولُواْ األْرَهاِم بَْعُهُمْم أَْولََى بِبَْعٍض فِي ِكتَاِب ّللّاِ إِّن ّللّاَ بُِ ّل َشْيٍء َعِليٌم {.

ه م ِن بع ِد تبي ِاني م ِا بين ِ  م ِن والي ِة المم ِاجرين يقول تع ِالى ,ك ِره: وال ِذين آمن ِوا ب ِا  ورس ِول   

واألنصار بعهمم بعها وانقطا  واليتمم ممن آمن ولم يم ِاجر هت ِى يم ِاجر وذ ِاجروا نار ال ف ِر 

إلى نار ا س م وجاذدوا مع م أيما المسمنونل فأولألك من م في الوالية يجب علي م لم ِم م ِن الح ِّق 

  م عليمم ولبعه م على بعض. كما:والنصرة في الدين والموارثة مثل الذي يجب ل

ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن ابن إسحاقل قال: ثم رن المواري ِ  إل ِى األره ِام 12780  

الت ِ ِي بينم ِ ِا فق ِ ِال: َوال ِّ ِِذيَن آَمن ُِ ِوا ِم ِ ِْن بَْع ِ ِدُ َوذ ِ ِاَجُروا َوجاَذ ِ ِدُوا َمعَُ  ِ ِْم فَأُولَألِ ِ َِك ِم ِ ِْنُ ْم وأُول ُِ ِوا األْره ِ ِاِم 

 بَْعٍض فِي ِكتاِب ّللّاِ أي في الميراثل إّن ّللّاَ بُِ ّل َشْيٍء َعِليٌم.بَْعُهُمْم أْولى بِ 

القول في تأويل قوله تعالى: وأُلُوا األْرهاِم بَْعُهُمْم أْول ِى بِ ِبَْعٍض فِ ِي ِكت ِاِب ّللّاِ إّن ّللّاَ بُِ  ِّل ش ِْيٍء   

 َعِليٌم.
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ي المي ِراثل إ,ا ك ِانوا مم ِن قس ِم يقول تعالى ,كره: والمتناسبون باألرهام بعهمم أولى ببعض ف ِ  

ّ له منه نصيبا وهّظا من الحليف والولّيل فِي ِكتاب ّللّاِ يقول: في ه  ِم ّ ال ِذي كتب ِه ف ِي الل ِوا 

المحف ِ ِور والس ِ ِابق م ِ ِن القه ِ ِاء. إّن ّللّاَ بُِ  ِ ِّل َش ِ ِْيٍء َعِل ِ ِيٌم يق ِ ِول: إن ّ ع ِ ِالم بم ِ ِا يص ِ ِل  عب ِ ِانه ف ِ ِي 

لنسب نون الحلف بالعقدل وبغي ِر ,ل ِك م ِن األم ِور كلم ِال ال توريثه بعهمم من بعض في القرابة وا

 يخفى عليه شيء منما.

 وبنحو ما قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثنا أهمد بن المق ِدامل ق ِال: ه ِدثنا المعتم ِر ب ِن س ِليمانل ق ِال: ه ِدثنا أب ِيل ق ِال: ه ِدثنا 12781  

اجَر هتى أنزل ّ: وأُولُوا األْرهاِم بَْعُهُمْم أْولى بِ ِبَْعٍض قتانة أنه قال: كان ال يرث األعرابي المم

 فِي ِكتاِب ّللّاِ.

ـ هدثنا محمد بن المثنىل قال: هدثنا معا, بن معا,ل قال: هدثنا ابن عونل عن عيس ِى ب ِن 12782  

الحرثل أن أخاه شري  بن الحرث كان  له سرية فولدت منه جاريةل فلم ِا ش ِب  الجاري ِة ىّوج ِ ل 

ل ِ ِدت غ م ِ ِال ث ِ ِم مات ِ ِ  الس ِ ِّريةل واختص ِ ِم ش ِ ِري  ب ِ ِن الح ِ ِرث والغ ِ ِ م إل ِ ِى ش ِ ِري  القاض ِ ِي ف ِ ِي فو

ميراثمال فجعل شري  بن الحرث يقول: ليس له ميراث في كتاب ّ. قال: فقهى شري  بالميراث 

إل ِى اب ِن للغ م. قال: وأُولُوا األْره ِاِم بَْعُه ُِمْم أْول ِى بِ ِبَْعٍض فِ ِي ِكت ِاِب ّللّاِ فرك ِب ميس ِرة ب ِن يزي ِد 

الزبيرل وأخبره بقهاء شري  وقولهل ف تب ابن الزبير إلى ش ِري  أن ميس ِرة أخبرن ِي أن ِك قه ِي  

ب ذا وكذا وقل : وأُولُوا األْرهاِم بَْعُهُمْم أْول ِى بِ ِبَْعٍض فِ ِي ِكت ِاِب ّللّاِ وإن ِه ل ِيس ك ِذلكل إنم ِا نزل ِ  

: وأُولُوا األْرهاِم بَْعُه ُِمْم أْول ِى ذذه االَية: أن الرجل كان يعاقد الرجل يقول: ترثني وأرثكل فنزل 

بِبَْعٍض فِي ِكتاِب ّللّاِ. فجاء بال تاب إلى شري ل فقال شري : أعتقما جنين بطنما وأبى أن يرجع عن 

 قهاغه.

هدثني يعقوب بن إبراذيمل قال: هدثنا ابن علي ِةل ع ِن اب ِن ع ِونل ق ِال: ثن ِي عيس ِى ب ِن الح ِرثل    

فذكر نحوهل إال أنه قال ف ِي هديث ِه: ك ِان الرج ِل يعاق ِد الرج ِل قال: كان  ل ري  بن الحرث سريةل 

 يقول: ترثني وأرثك فلما نزل  تره ,لك.

 

 سورة التوبة

 مدنية

 وآياتما تسع وع رون وماغة

 القول في تفسير السورة التي يذكر فيما التوبة.  

 1،2 اآلية :
ّم ِ َِن اْلُمْ  ِ ِِرِكيَن    فَِس ِ ِيُحواْ فِ ِ ِي األْرِض أَْربَعَ ِ ِةَ أَْش ِ ُِمٍر  }بَ ِ َِرآَءةٌ ّم ِ َِن ّللّاِ َوَرُس ِ ِوِلِه إِلَ ِ ِى ال ِّ ِِذيَن َعاَذ ِ ِْدتُمْ 

 َواْعلَُمَواْ أَنُّ ْم َغْيُر ُمْعِجِزي ّللّاِ َوأَّن ّللّاَ ُمْخِزي اْلَ افِِريَن {.

مرفوع ِة « ب ِراءة»يعني بقوله جل ثناؤه: بََراَءةٌ ِمَن ّللّاِ َوَرسوِلِه ذذه براءة من ّ ورس ِوله. ل    

ولو قال قاغل: «ل ذذه»كما في قوله: ُسوَرةٌ أْنَزْلناذا مرفوعة بمحذول ذو «ل ذذه»ذولل وذو بمح

براءة مرفوعة بالعاغد من ,كرذا في قوله: إلى الِّذيَن عاَذْدتُْم وجعلما كالمعرفة ترف ِع م ِا بع ِدذال إ, 

ى ال  م: براءة من ّ كان  قد صارت بصلتما وذي قوله: ِمَن ّللّاِ َوَرُسوِلِه كالمعرفةل وصار معن

ورسوله إلى الذين عاذدتم من الم ركين كان م ِذذبا غي ِر مدفوع ِة ص ِحتهل وإن ك ِان الق ِول األول 

أعجب إلّيل ألن من شأن العرب أن يهمروا ل  ِل مع ِاين ن  ِرة ك ِان أو معرف ِة ,ل ِك المع ِاينل ذ ِذا 

ّل يري ِدون: ذ ِذا هس ِن وذذهل فيقولون عند معاينتمم ال يء الحس ِن: هس ِن وّل والقب ِي : قب ِي  و

وّل وذذا قبي  وّ فلذلك اخترت القول األّول. وقال: بَ َِراَءةٌ ِم َِن ّللّاِ َوَرس ِوِلِه إل ِى ال ِِّذيَن عاَذ ِْدتُْم 

والمعنى: إلى الذين عاذد رسول ّ صلى ّ عليه وسلم من الم ركين ألن العمون ب ِين المس ِلمين 

 عليه وسلم لم ي ن يتولى عقدذا إال رسول ّ صلى ّ والم ركين على عمد رسول ّ صلى ّ

عليه وسلم أو من يعقدذا بأمرهل ول نه خاطب المسمنين بذلك لعلممم بمعناهل وأن عقون النبّي صلى 

ّ علي ِ ِه وس ِ ِلم عل ِ ِى أمت ِ ِه كان ِ ِ  عق ِ ِونذمل ألنم ِ ِم ك ِ ِانوا ل  ِ ِل أفعال ِ ِه ف ِ ِيمم راض ِ ِينل ولعق ِ ِونه عل ِ ِيمم 
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كعقونذم على أنفسممل فلذلك قال: إلى الِّذيَن عاَذْدتُم ِمَن الُمْ ِرِكيَن لم ِا مسلمينل فصار عقده عليمم 

 كان من عقد رسول ّ صلى ّ عليه وسلم وعمده.

وقد اختلف أذل التأويل فيمن برىء ّ ورسوله إليه م ِن العم ِد ال ِذي ك ِان بين ِه وب ِين رس ِول ّ   

عة أشمرل فقال بعهمم: صنفان من الم  ِركين: من الم ركين فأ,ن له في السياهة في األرض أرب

أهدذما: كان  مدة العمد بينه وبين رسول ّ صلى ّ علي ِه وس ِلم أق ِّل م ِن أربع ِة أش ِمرل وأمم ِل 

بالسياهة أربعة أش ِمرل واالَخ ِر منمم ِا كان ِ  م ِدة عم ِده بغي ِر أج ِل مح ِدون فقص ِر ب ِه عل ِى أربع ِة 

له وللمسمنين يقت ِل هيثم ِا أنره ويسس ِر إال أن أشمر ليرتان لنفسهل ثم ذو هرب بعد ,لك   ولرسو

 يتوب. ,كر من قال ,لك:

ـ هدثنا ابن همي ِدل ق ِال: ه ِدثنا س ِلمةل ع ِن اب ِن إس ِحاقل ق ِال: بع ِ  رس ِول ّ ص ِلى ّ 12783  

عليه وسلم أبا ب  ِر الص ِدّيق رض ِي ّ عن ِه أمي ِرا عل ِى الح ِاّث م ِن س ِنة تس ِع ليق ِيم للن ِاق هجم ِمل 

مناىلمم من هجمم. فخرث أبو ب ر وم ِن مع ِه م ِن المس ِلمينل ونزل ِ   والناق من أذل ال ره على

سورة براءة في نقض ما بين رسول ّ صلى ّ عليه وسلم وبين الم ركين من العمد الذي كانوا 

عليه فيما بينه وبينمم: أن ال يصدّ عن البي  أهد جاءهل وأن ال يخال أهد في ال مر الحرام. وكان 

وبين الناق من أذل ال رهل وكان  بين ,ل ِك عم ِون ب ِين رس ِول ّ ص ِلى ّ  ,لك عمدا عاّما بينه

عليه وسلم وبين قباغل من العرب خصاغص إل ِى أج ِل مس ِمىل فنزل ِ  في ِه وف ِيمن تخل ِف عن ِه م ِن 

المنافقين في تبوه وفي قول من قال منممل ف  ف ّ فيم ِا س ِراغر أق ِوام ك ِانوا يس ِتخفون بغي ِر م ِا 

ال ومنمم من لم يسّم لنال فقال: بََراَءةٌ ِمَن ّللّاِ َوَرسوِلِه إلى ال ِِّذيَن عاَذ ِْدتُْم يظمرونل منمم من سمي لن

ِم ِ َِن الُمْ  ِ ِِرِكيَن أي ألذ ِ ِل العم ِ ِد الع ِ ِام م ِ ِن أذ ِ ِل ال  ِ ِره م ِ ِن الع ِ ِربل فَِس ِ ِيُحوا فِ ِ ِي األْرِض أْربَعَ ِ ِةَ 

 بعد ذذه الحجة.أْشُمٍر... إلى قوله: أّن ّللّاَ بَِريٌء ِمَن الُمْ ِرِكيَن َوَرُسولُهُ أي 

وقال آخرون: بل كان إممال ّ عّز وجّل بسياهة أربعة أشمر من كان من الم ركين بينه وب ِين   

رسول ّ صلى ّ عليه وسلم عمدل فأما من لم ي ن له من رسول ّ عمد فإنما كان أجله خمسين 

ك ِذلكل ألن أج ِل ال ِذين ال  ليلةل و,لك ع رون من ,ي الحجة والمحّرم كل ِه. ق ِالوا: وإنم ِا ك ِان ,ل ِك

عمد لمم كان إلى انس خ األشمر الحرمل كما قال ّ: فإ,َا اْنَسلََخ األْش ُِمُر الُح ُِرُم ف ِاْقتُلُوا الُمْ  ِِرِكيَن 

َهْيُ  َوَجْدتُُموُذْم... اآليةل قالوا: والنداء ببراءة كان يوم الحّج األكبرل و,لك يوم النحر في قول ق ِوم 

عرفةل و,لك خمسون يوما. ق ِالوا: وأم ِا تأجي ِل األش ِمر األربع ِةل فإنم ِا ك ِان  وفي قول آخرين: يوم

ألذل العمد بينمم وبين رسول ّ صلى ّ عليه وسلم من يوم نزل  براءة. قالوا: ونزل  ف ِي أّول 

شّوالل ف ان انقهاء مدة أجلمم انس خ األشمر الحرم. وقد كان بعض من يقول ذذه المقال ِة يق ِول: 

تأجيل كان للفريقين واهدال أعني الذي له العمد والذي ال عمد له غير أن أجل الذي كان له ابتداء ال

عمد كان أربعة أشمرل والذي ال عمد له: انس خ األشمر الحرمل و,ل ِك انقه ِاء المح ِّرم. ,ك ِر م ِن 

 قال ,لك:

ع ِن اب ِ ِن  ـ ِ ه ِدثنا المثن ِىل ق ِال: ه ِدثنا عب ِد ّ ب ِن ص ِال ل ق ِال: ثن ِي معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل12784  

عب ِ ِاقل ف ِ ِي قول ِ ِه: بَ ِ َِراَءةٌ ِم ِ َِن ّللّاِ َوَرس ِ ِوِلِه إل ِ ِى ال ِّ ِِذيَن عاَذ ِ ِْدتُْم ِم ِ َِن الُمْ  ِ ِِرِكيَن فَِس ِ ِيُحوا فِ ِ ِي األْرِض 

أْربَعَةَ أْشُمٍر قال: هدّ ّ للذين عاذدوا رسوله أربعة أشمر يسيحون فيما هيثم ِا ش ِاءوال وه ِدّ أج ِل 

م النحر إلى انس خ المحرمل فذلك خمس ِون ليل ِة ف ِإ,ا من ليس له عمد انس خ األشمر الحرم من يو

 انسلخ األشمر الحرم أمره بأن يهع السيف فيمن عاذد.

ـ هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل قال: ثني أبيل عن أبي ِهل ع ِن اب ِن 12785  

  ِافِِريَن يق ِول: ب ِراءة م ِن الم  ِركين عباقل قال: لما نزل  بََراَءةٌ ِمَن ّللّاِ... إلى: وأّن ّللّاَ ُمْخ ِِزي الْ 

الذين كان لمم عمدل يوم نزل  براءة. فجعل مدة من كان له عمد قبل أن تنزل براءة أربع ِة أش ِمرل 

وأمرذم أن يسيحوا في األرض أربعة أشمرل وجعل مدة الم ركين الذين لم ي  ِن لم ِم عم ِد قب ِل أن 

رم من يوم أُ,ن ببراءة إلى انس خ المحّرم ينزل براءة انس خ األشمر الحرمل وانس خ األشمر الح

وذي خمسون ليلة: ع رون من ,ي الحجةل وث ثون من المح ِّرم. ف ِإ,ا اْنَس ِلََخ األْش ُِمُر الُح ُِرُم إل ِى 

قوله: َواْقعُدُوا لَُمْم ُكّل َمْرصٍد يقول: ل ِم يب ِق أله ِد م ِن الم  ِركين عم ِد وال ,م ِة من ِذ نزل ِ  ب ِراءةل 
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من كان له عمد من الم ركين قب ِل أن تن ِزل ب ِراءة أربع ِة أش ِمر م ِن وانسلخ األشمر الحرمل ومدة 

 يوم أ,ن ببراءة إلى ع ر من أول ربيع االَخرل فذلك أربعة أشمر.

ـ ُهدث  عن الحسين بن الفرثل قال: سمع  أبا معا,ل قال: هدثنا عبيد ب ِن س ِليمانل ق ِال: 12786  

س ِوِلِه إل ِى ال ِِّذيَن عاَذ ِْدتُْم ِم َِن الُمْ  ِِرِكيَن قب ِل أن سمع  الهحاه يقول في قوله: بَ َِراَءةٌ ِم َِن ّللّاِ َورَ 

تنزل براءة عاذد ناسا من الم ركين من أذل م ة وغيرذمل فنزل  براءة من ّ إلى كل أهد ممن 

كان عاذده من الم ركين ف ِإني أنق ِض العم ِد ال ِذي بين ِك وبي ِنممل ف ِأؤجلمم أربع ِة أش ِمر يس ِيحون 

ل م ِ ِن ل ِ ِم ي  ِ ِن بين ِ ِه وب ِ ِين النب ِ ِّي ص ِ ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِلم عم ِ ِد هي ِ ِ  ش ِ ِاءوا م ِ ِن األرض آمن ِ ِينل وأج ِ ِ

انس ِ ِ خ األش ِ ِمر الح ِ ِرم م ِ ِن ي ِ ِوم أ,ن بب ِ ِراءة وأ,ن بم ِ ِا ي ِ ِوم النح ِ ِرل ف  ِ ِان ع  ِ ِرين م ِ ِن ,ي الحج ِ ِة 

والمحّرم ث ثينل فذلك خمسون ليلة. فأمر ّ نبيه إ,ا انسلخ المحّرم أن يهع السيف ف ِيمن ل ِم ي  ِن 

يه وسلم عمد يقتلمم هتى يدخلوا في ا س مل وأمر بمن كان له عمد بينه وبين نبّي ّ صلى ّ عل

إ,ا انسلخ أربعة من يوم النحر أن يهع فيمم السيف أيها يقتلمم هتى ي ِدخلوا ف ِي ا س ِ م. ف ان ِ  

مدة من ال عمد بينه وبين رسول ّ صلى ّ علي ِه وس ِلم خمس ِين ليل ِة م ِن ي ِوم النح ِرل وم ِدة م ِن 

 صلى ّ عليه وسلم عمد أربعة أشمر م ِن ي ِوم النح ِر إل ِى ع  ِر يخل ِون كان بينه وبين رسول ّ

 من شمر ربيع االَخر.

ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا ب  ِ ِرل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا يزي ِ ِدل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا س ِ ِعيدل ع ِ ِن قت ِ ِانةل قول ِ ِه: بَ ِ َِراَءةٌ ِم ِ َِن ّللّاِ 12787  

ا أن عليّا نانى باأل,انل وأمر عل ِى َوَرسوِلِه... إلى قوله: َوبَّ ِر الِّذيَن َكفَُروا بِعَذَاٍب أِليٍم قال: ,كر لن

الح ِ ِاث أب ِ ِو ب  ِ ِر رض ِ ِي ّ عنمم ِ ِال وك ِ ِان الع ِ ِام ال ِ ِذي ه ِ ِّج في ِ ِه المس ِ ِلمون والم  ِ ِركونل ول ِ ِم يح ِ ِّج 

الم  ِركون بع ِد ,ل ِ ِك الع ِام. قول ِه: ال ِّ ِِذيَن عاَذ ِْدتُْم ِم َِن الُمْ  ِ ِِرِكيَن... إل ِى قول ِه: إل ِ ِى ُم ِدّتِِمْم ق ِال: ذ ِ ِم 

صلى ّ عليه وسلم ىمن الحديبيةل وكان بق ِي م ِن م ِدتمم م ركو قريش الذين عاذدذم رسول ّ 

أربعة أش ِمر بع ِد ي ِوم النح ِر وأم ِر ّ نبي ِه أن ي ِوفي بعم ِدذم إل ِى م ِدتمم وم ِن ال عم ِد ل ِه انس ِ خ 

المحرمل ونبذ إلى كل ,ي عمد عمدهل وأمر بقتالمم هتى ي مدوا أن ال إله إال ّ وأن محمدا رسول 

 ّل وال يقبل منمم إال ,لك.

وق ِال آخ ِرون: ك ِان ابت ِداء ت ِأخير الم  ِركين أربع ِة أش ِمرل وانقه ِاء ,ل ِك لجم ِيعمم وقت ِا واه ِ ِدا.   

 قالوا: وكان ابتداؤه يوم الحّج األكبرل وانقهاؤه انقهاء ع ر من ربيع االَخر. ,كر من قال ,لك:

سدّي: ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن ال12788  

بََراَءةٌ ِمَن ّللّاِ َوَرسوِلِه إلى الِّذيَن عاَذْدتُْم ِمَن الُمْ ِرِكيَن قال: لما نزل ِ  ذ ِذه اآلي ِةل ب ِريء م ِن عم ِد 

كّل م رهل ولم يعاذد بع ِدذا إال م ِن ك ِان عاذ ِدل وأج ِرى ل  ِل م ِدتمم. فَِس ِيُحوا فِ ِي األْرِض أْربَعَ ِةَ 

مح ِّرمل وص ِفر وش ِمر ربي ِع األّولل وع  ِر م ِن أْشُمٍر لمن نخل عمده فيما من ع ر ,ي الحجة وال

 ربيع االَخر.

ـ هدثني الحرثل قال: هدثنا عبد العزي ِزل ق ِال: ه ِدثنا أب ِو مع  ِرل ق ِال: ه ِدثنا محم ِد ب ِن 12789  

كعب القرري وغيرهل قالوا: بع  رسول ّ صلى ّ عليه وسلم أبا ب ر أمي ِرا عل ِى الموس ِم س ِنة 

 عنه بث ثين أو أربعين آية من براءةل فقرأذا على الناق تسعل وبع  علّي بن أبي طالب رضي ّ

يسجل الم ركين أربعة أشمر يسيحون في األرضل فقرأ عل ِيمم ب ِراءة ي ِوم عرف ِة أج ِل الم  ِركين 

ع رين من ,ي الحجةل والمحّرمل وص ِفرل وش ِمر ربي ِع األّولل وع  ِرا م ِن ربي ِع االَخ ِرل وقرأذ ِا 

 امنا ذذا م ره وال يطوفّن بالبي  عريان.عليمم في مناىلممل وقال: ال يحجن بعد ع

ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد بن ثورل عن معم ِرل ع ِن قت ِانة: فَِس ِيُحوا 12790  

فِ ِي األْرِض أْربَعَ ِ ِةَ أْش ِ ُِمٍر ع  ِ ِرون م ِ ِن ,ي الحج ِ ِةل والمح ِ ِرمل وص ِ ِفرل وربي ِ ِع األولل وع  ِ ِر م ِ ِن 

 ربيع االَخر كان ,لك عمدذم الذي بينمم.

ـ هدثنا محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيس ِىل ع ِن اب ِن أب ِي نج ِي ل 12791  

عن مجاذد: بََراَءةٌ ِمَن ّللّاِ َوَرسوِلِه إلى أذل العمد: خزاعةل ومدلجل ومن كان له عم ِد م ِن غي ِرذم. 

وس ِلم أقبل رسول ّ صلى ّ عليه وسلم م ِن تب ِوه ه ِين ف ِرأل ف ِأران رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه 

«. إن ِه يحه ِر الم  ِركون فيطوف ِون ع ِراةل ف ِ  أه ِّب أن أه ِّج هت ِى ال ي  ِون ,ل ِك»الحّجل ثم قال: 

فأرسل أبا ب ر وعليا رضي ّ عنممال فطافا بالناق بذي المج ِاى وب ِأم نتمم الت ِي ك ِانوا يتب ِايعون 
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الي ِ ِات بم ِ ِا وبالمواس ِ ِم كلم ِ ِال ف ِ ِآ,نوا أص ِ ِحاب العم ِ ِد ب ِ ِأن ي ِ ِأمنوا أربع ِ ِة أش ِ ِمرل فم ِ ِي األش ِ ِمر المتو

ع رون من آخر ,ي الحجة إلى ع ر يخلون من شمر ربي ِع االَخ ِرل ث ِم ال عم ِد لم ِم. وآ,ن الن ِاق 

 كلما بالقتال إال أن يسمنوا.

هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هجاثل عن ابن جريجل عن مجاذدل قوله: بََراَءةٌ ِم َِن    

الُمْ ِرِكيَن قال: أذل العمد م ِدلجل والع ِرب ال ِذين عاذ ِدذمل وم ِن  ّللّاِ َوَرسوِلِه إلى الِّذيَن عاَذْدتُْم ِمنَ 

كان له عمد. قال: أقبل رسول ّ صلى ّ عليه وسلم م ِن تب ِوه ه ِين ف ِرأ منم ِا وأران الح ِّجل ث ِم 

أب ِا  فأرس ِل« إنّهُ يَْحُهُر البَْيَ  ُمْ ِرُكوَن يَُطوفُوَن ُعَراةً فَ  أُِهّب أْن أهّج هتى ال يُ ون ,لكَ »قال: 

ب  ِ ِر وعلي ِ ِا رض ِ ِي ّ عنمم ِ ِال فطاف ِ ِا بالن ِ ِاق ب ِ ِذي المج ِ ِاىل وب ِ ِأم نتمم الت ِ ِي ك ِ ِانوا يتب ِ ِايعون بم ِ ِا 

وبالموس ِ ِم كل ِ ِهل وآ,ن ِ ِوا أص ِ ِحاب العم ِ ِد ب ِ ِأن ي ِ ِأمنوا أربع ِ ِة أش ِ ِمرل ف ِ ِي األش ِ ِمر الح ِ ِرم المنس ِ ِلخات 

المتواليات: ع رون من آخر ,ي الحجة إلى ع ر يخلون م ِن ش ِمر ربي ِع االَخ ِرل ث ِم ال عم ِد لم ِم. 

آ,ان الناق كلمم بالقتال إال أن يسمنوال فآمن الناق أجمعون هينألذ ولم يس  أهد. وقال: هين رجع و

 من الطاغف مهى من فوره ,لكل فغزا تبوه بعد إ, جاء إلى المدينة.

كان ابتداؤه ي ِوم «. ابتداء األجل لجميع الم ركين وانقهاؤه كان واهدا»وقال آخرون ممن قال:   

 اؤه انقهاء األشمر الحرمل و,لك انقهاء المحرم. ,كر من قال ,لك:نزل  براءةل وانقه

ـ هدثنا محمد بن األعلىل قال: هدثنا محمد بن ثورل عن معمرل ع ِن األىذ ِري: فَِس ِيُحوا 12792  

فِ ِ ِي األْرِض أْربَعَ ِ ِةَ أْش ِ ُِمٍر ق ِ ِال: نزل ِ ِ  ف ِ ِي ش ِ ِّوالل فم ِ ِذه األربع ِ ِة األش ِ ِمر: ش ِ ِّوالل و,و القع ِ ِدةل و,و 

 الحجة والمحّرم.

وقال آخرون: إنما ك ِان تأجي ِل ّ األش ِمر األربع ِة الم  ِركين ف ِي الس ِياهة لم ِن ك ِان بين ِه وب ِين   

رسول ّ صلى ّ عليه وسلم عمد مدته أقّل من أربعة أشمرل أما من كان له عمد مدته أكث ِر م ِن 

 :أربعة أشمر فإنه أمر صلى ّ عليه وسلم أن يتّم له عمده إلى مدته. ,كر من قال ,لك

ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محم ِد ب ِن ث ِورل ع ِن معم ِرل ق ِال: ق ِال ال لب ِي: 12793  

إنما كان  األربعة األشمر لمن كان بينه وبين رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم عم ِد نون األربع ِة 

ل ِه عم ِدهل  األشمرل فأتّم له األربعة. ومن كان له عمدا أكثر من أربعة أشمر فم ِو ال ِذي أم ِر أن ي ِتمّ 

 وقال: أتِّموا إلَْيِمْم َعْمدَُذْم إلى ُمدّتِِمْم.

قال أبو جعفر رهمه ّ: وأولى األقوال في ,لك بالص ِواب ق ِول م ِن ق ِال: األج ِل ال ِذي جعل ِه ّ   

ألذل العمد من الم ركين وأ,ن لمم بالسياهة فيه بقوله: فَِسيُحوا فِي األْرِض أْربَعَةَ أْش ُِمٍر إنم ِا ذ ِو 

عمد الذين راذروا على رسول ّ صلى ّ عليه وسلم ونقهوا عمدذم قب ِل انقه ِاء مدت ِه ألذل ال

فأما الذين لم ينقهوا عمدذم ولم يظاذروا عليهل فإن ّ جّل ثن ِاؤه أم ِر نبي ِه ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم 

لَ ِْم يُْنقُُص ِوُكْم ِش ِْيألا ولَ ِْم بإتمام العمد بينه وبينمم إلى مدته بقوله: إال الذين عاَذْدتُْم ِمَن الُمْ ِركيَن ث ُِّم 

 يُظاِذُروا َعلَْيُ ْم أَهدا فَأتّموا إلَْيِمْم َعْمدَُذْم إلى ُمدّتِِمْم إّن ّ يُِحّب الُمتِّقيَن.

ف ِ ِإن ر ِ ِّن ر ِ ِاّن أن ق ِ ِول ّ تع ِ ِالى ,ك ِ ِره: ف ِ ِإ,ا اْنَس ِ ِلََخ األْش ِ ُِمُر الُح ِ ُِرُم ف ِ ِاْقتُلُوا الُمْ  ِ ِِركيَن َهْي ِ ُِ    

ّل على خ ل ما قلنا في ,لكل إ, كان ,لك ينبىء عن أن الفرض على الم ِسمنين ك ِان َوَجْدتُُموُذْم يد

بعد انقهاء األشمر الحرم قتل كل م رهل فإن األمر في ,لك بخ ل ما رنل و,لك أن اآلي ِة الت ِي 

تتلو ,لك تنبىء عن صحة ما قلنا وفسان ما رنه من رّن أن انس ِ خ األش ِمر الح ِرم ك ِان يب ِي  قت ِل 

ن له عمد من رسول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم أو ل ِم ي  ِن ل ِه من ِه عم ِدل و,ل ِك قول ِه: كل م ره كا

َما اْستَقَاُموا َكْيَف يَُ وُن لْلُمْ ِرِكيَن َعْمدٌ ِعْندَ ّللّاِ َوِعْندَ َرُسوِلِه إالّ الِّذيَن عاَذْدتُْم ِعْندَ الَمْسِجِد الَحَراِم فَ 

ِح ِّب الُمتِّق ِيَن فم ِسالء م  ِركونل وق ِد أم ِر ّ نبي ِه ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم لَُ ْم فاْستَِقيُموا لَُمْم إّن ّللّاَ يُ 

والمسمنين باالستقامة لمم في عمدذم ما استقاموا لمم بتره نقض صلحمم وت ِره مظ ِاذرة ع ِدّوذم 

عل ِ ِيمم. وبع ِ ِد: فف ِ ِي األخب ِ ِار المتظ ِ ِاذرة ع ِ ِن رس ِ ِول ّ ص ِ ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِلم أن ِ ِه ه ِ ِين بع ِ ِ  علي ِّ ِا 

ءة إلى أذل العمون بينه وبينمم أمره فيما أمره أن يناني به فيممل ومن كان بين ِه رضي ّ عنه ببرا

وبين رسول ّ صلى ّ عليه وسلم عمدل فعمده إلى مدته أوض  الدليل على صحة ما قلن ِا و,ل ِك 

أن ّ لم يأمر نبيه صلى ّ علي ِه وس ِلم ب ِنقض عم ِد ق ِوم ك ِان عاذ ِدذم إل ِى أج ِل فاس ِتقاموا عل ِى 

ره نقههل وأنه إنما أجل أربعة أشمر من كان قد نقض عم ِده قب ِل التأجي ِل أو م ِن ك ِان ل ِه عمده بت
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عمد إلى أجل غير محدونل فأما من كان أجل عم ِده مح ِدونا ول ِم يجع ِل بنقه ِه عل ِى نفس ِه س ِبي ًل 

فإن رسول ّ صلى ّ عليه وس ِلم ك ِان بإتم ِام عم ِده إل ِى غاي ِة أجل ِه م ِأمورال ب ِذلك بع ِ  مناني ِه 

 في أذل الموسم من العرب. يناني به

ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا  أهم ِ ِد ب ِ ِن إس ِ ِحاقل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا أب ِ ِو أهم ِ ِدل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا ق ِ ِيسل ع ِ ِن مغي ِ ِرةل ع ِ ِن 12794  

ال عبّيل قال: ثني محرر بن أبي ذريرةل عن أبي ذريرة رضي ّ عنه قال: كن  مع علّي رضي 

صوته ناني ل قل : بأي شيء ّ عنه هين بعثه النبي صلى ّ عليه وسلم ينانيل ف ان إ,ا َصِحَل 

كنتم تنانون  قال: ب ِأربع: ال يط ِف بال عب ِة عري ِانل وم ِن ك ِان ل ِه عن ِد رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه 

 وسلم عمد فعمده إلى مدتهل وال يدخل الجنة إال نفس مسمنةل وال يحّج بعد عامنا ذذا م ره.

بيعل قال: هدثنا ال يبانيل ع ِن هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا عفانل قال: هدثنا قيس بن الر   

ال عبّيل قال: أخبرنا المحرر بن أبي ذريرةل عن أبيهل قال: كن ِ  م ِع عل ِّي رض ِي ّ عن ِهل ف ِذكر 

 «.ومن كان بينه وبين رسول ّ صلى ّ عليه وسلمعمد فعمده إلى أجله»نحوهل إال أنه قال: 

 وقد هدث بمذا الحدي  شعبةل فخالف قيسا في األجل.  

حدثني يعقوب بن إبراذيم ومحمد بن المثنىل قاال: هدثنا عثمان بن عمرل قال: هدثنا شعبةل عن ف   

المغيرةل عن ال عبّيل عن المحّرر بن أبي ذريرةل عن أبيهل قال: كن  مع عل ِّي ه ِين بعث ِه رس ِول 

ّ صلى ّ عليه وسلم ببراءة إلى أذل م ةل ف ن  أناني هت ِى ص ِحل ص ِوتيل فقل ِ : ب ِأي ش ِيء 

ن  تناني  قال: أمرن ِا أن نن ِاني أن ِه ال ي ِدخل الجن ِة إال م ِسمنل وم ِن ك ِان بين ِه وب ِين رس ِول ّ ك

صلى ّ عليه وسلم عمد فأجل ِه إل ِى أربع ِة أش ِمرل ف ِإ,ا ه ِّل األج ِل ف ِإن ّ ب ِريء م ِن الم  ِركين 

 ورسولهل وال يطف بالبي  عريانل وال يحّج بعد العام م ره.

  ِى أن ي  ِون ذ ِذا الخب ِر وذم ِا م ِن ناقل ِه ف ِي األج ِلل ألن األخب ِار قال أبو جعفر رهم ِه ّ: وأخ  

 متظاذرة في األجل بخ فه مع خ ل قيس شعبة في نفس ذذا الحدي  على ما بينته.

ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محم ِد ب ِن ث ِورل ع ِن معم ِرل ع ِن أب ِي إس ِحاقل 12795  

مرت بأربع: أمرت أن ال يقرب البي  بعد ذذا عن الحرث األعور عن علّي رضي ّ عنهل قال: أ

العام م رهل وال يطف رجل بالبي  عريانال وال يدخل الجنة إال كل نفس مسلمةل وأن يتّم إل ِى ك ِل 

 ,ي عمد عمده.

ـ هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا إسراغيلل عن أبي إسحاقل عن 12796  

ةل فبع  بما رسول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم أب ِا ب  ِرل ث ِم أرس ِل علي ِّا ىيد بن يثيع قال: نزل  براء

فأخذذا منه. فلما رجع أبو ب رل قال: ذ ِل ن ِزل ف ِّي ش ِيء  ق ِال: الل ول ن ِي أم ِرت أن أبلغم ِا أن ِا أو 

رجل من أذل بيتي. فانطلق إلى م ةل فقام فيمم بأربع: أن ال يدخل م ة م ره بعد عام ِه ذ ِذال وال 

نل وال يدخل الجنة إال نفس مسلمةل ومن كان بينه وبين رس ِول ّ عم ِد فعم ِده يطف بال عبة عريا

 إلى مدته.

هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبو أسامةل عن ىكريال عن أبي إسحاقل عن ىيد بن يثيعل عن علّيل    

 قال: بعثني النبي صلى ّ عليه وسلم ه ِين أنزل ِ  ب ِراءة ب ِأربع: أن ال يط ِف بالبي ِ  عري ِانل وال

يقرب المسجد الحرام م ره بعد عاممم ذذال ومن كان بينه وبين رسول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم 

 عمد فمو إلى مدتهل وال يدخل الجنة إال نفس مسلمة.

هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا ابن عبد األعلىل عن معمرل عن أبي إسحاقل عن الحرثل عن علّي    

  ة بأربعل ثم ,كر الحدي .رضي ّ عنهل قال: بعث  إلى أذل م

ـ هدثنا إبراذيم بن سعيد الجوذريل قال: هدثنا هسين بن محمدل قال: ه ِدثنا س ِليمان ب ِن 12797  

قرمل عن األعمش عن الح مل عن مقسمل عن ابن عباق: أن رسول ّ صلى ّ عليه وس ِلم بع ِ  

 عن ِه: ي ِا رس ِول ّ ه ِدث ف ِّي أبا ب ر ببراءةل ثم أتبعه عليّال فأخذذا منهل فق ِال أب ِو ب  ِر رض ِي ّ

وك ِان «ل الل أْنَ  َصاِهبي فِي الغاِر وَعل ِى الَح ِْوِضل والَ ي َُِسنّي َعن ِّي إالّ أن ِا أْو عل ِيّ »شيء  قال: 

الذي بع  به علي ِّا أربع ِا: ال ي ِدخَل الجن ِة إال نف ِس مس ِلمةل وال يح ِّج بع ِد الع ِام م  ِرهل وال يط ِف 

  صلى ّ عليه وسلم عمد فمو إلى مدته.بالبي  عريانل ومن كان بينه وبين رسول ّ
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ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبيل عن ابن أبي خالدل عن عامرل ق ِال: بع ِ  النب ِّي ص ِلى 12798  

ّ علي ِ ِه وس ِ ِلم علي ِّ ِا رض ِ ِي ّ عن ِ ِهل فن ِ ِانى: أال ال يحج ِ ِّن بع ِ ِد الع ِ ِام م  ِ ِرهل وال يط ِ ِف بالبي ِ ِ  

ان بينه وبين رسول ّ صلى ّ عليه وس ِلم عم ِد عريانل وال يدخل الجنة إال نفس مسلمةل ومن ك

 فأجله إلى مدتهل وّ بريء من الم ركين ورسولُه.

ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل قال: هدثنا محمد بن إسحاقل عن ه يم بن ه يم ب ِن 12799  

عل ِى  عبان بن هنيفل ع ِن أب ِي جعف ِر محم ِد ب ِن عل ِّي ب ِن هس ِين ب ِن عل ِّيل ق ِال: لم ِا نزل ِ  ب ِراءة

رسول ّ صلى ّ عليه وسلمل وقد كان بع  أبا ب  ِر الص ِديق رض ِي ّ عن ِه ليق ِيم الح ِّج للن ِاق 

ث ِم نع ِا « ال يَُسنّي َعنّي إالّ َرُجٌل ِمْن أْذ ِِل بَْيتِ ِي»قيل له: يا رسول ّ لو بعث  إلى أبي ب ر فقال: 

ِة ِمْن َصْدِر بََراَءةَل وأ,ّن في النّاِق يَْوَم اْخُرْث بَِمِذِه الِقصّ »علّي بن أبي طالب رضي ّ عنه فقال: 

 النّْحِر إ,َا اْجتََمعُوا بِِمن ًِى: أن ِّه ال يَ ِْدُخُل الَجن ِّة ك ِافٌِرل والَ يَُح ِّج بَْع ِدَ الع ِاِم ُمْ  ِِرٌهل والَ يَُط ِْف بالبَْي ِ ِ 

فخرث عل ِّي ب ِن أب ِي « إلى ُمدّتِهِ  ُعْرياٌنل َوَمْن كاَن لَهُ ِعْندَ َرُسوِل ّ صلى ّ عليه وسلم َعْمدٌ فَُموَ 

طال ِ ِب رض ِ ِي ّ عن ِ ِه عل ِ ِى ناق ِ ِة رس ِ ِول ّ ص ِ ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِلم العه ِ ِباءل هت ِ ِى أنره أب ِ ِا ب  ِ ِر 

الصديق بالطريق فلما رآه أبو ب رل قال: أمير أو مأمور  قال: مأمور. ثم مهيا رضي ّ عنمم ِال 

على من ِاىلمم م ِن الح ِّج الت ِي ك ِانوا عليم ِا فأقام أبو ب ر للناق الحّج والعرب إ, ,اه في تلك السنة 

في الجاذليةل هتى إ,ا كان يوم النحرل قام علّي بن أبي طالب رضي ّ عنهل فأ,ّن في الناق بالذي 

أمره رسول ّ صلى ّ عليه وسلمل فقال: يا أيما الناق ال يدخل الجنة إال نفس مس ِلمةل وال يح ِّج 

يانل ومن كان له عمد رسول ّ صلى ّ علي ِه وس ِلم فم ِو بعد العام م رهل وال يطف بالبي  عر

له إلى مدته فلم يحّج بعد ,لك العام م رهل ولم يطف بالبي  عريان. ثم قدما على رسول ّ صلى 

ّ عليه وسلمل وكان ذذا من براءة فيمن كان من أذل ال ره من أذل العمد العام وأذل الم ِدة إل ِى 

 األجل المسمى.

دثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن السدّيل ـ ه12800  

قال: لما نزل  ذذه االَيات إلى رأق أربعين آيةل بع  بمّن رسول ّ صلى ّ عليه وسلم مع أب ِي 

و ب ر وأمّره على الحّجل فلما سار فبلغ ال جرة م ِن ,ي الحليف ِة أتبع ِه بعل ِّي فأخ ِذذا من ِهل فرج ِع أب ِ

ب ر إلى النبي صلى ّ عليه وسلمل فقال: يا رسول ّ بأبي أن  وأمي أنزل في شأني شيء  قال: 

الل ولَِ ْن ال يُبَلُّغ َعنّي َغيِري أْو َرُجٌل ِمنّي أما تَْرَضى يا أبا بَْ ٍر أنَّك ُكْنَ  َمِعي ف ِي الغ ِاِرل وأن َِّك »

سار أبو ب ر عل ِى الح ِاّثل وعل ِّي ي ِس,ن بب ِراءةل قال: بلى يا رسول ّ. ف« َصاِهبي على الَحْوض 

فق ِ ِام ي ِ ِوم األض ِ ِحىل فق ِ ِال: ال يق ِ ِربّن المس ِ ِجد الح ِ ِرام م  ِ ِره بع ِ ِد عام ِ ِه ذ ِ ِذال وال يط ِ ِوفّن بالبي ِ ِ  

عريانل ومن كان بينه وبين رسول ّ صلى ّ عليه وسلم عمد فله عمده إلى مدتهل وإن ذذه أي ِام 

ك ِان مس ِلما. فق ِالوا: نح ِن نب ِرأ م ِن عم ِده وعم ِد اب ِن  أكل وشربل وإن ّ ال يدخل الجن ِة إال م ِن

عم ِ ِك إال م ِ ِن الطع ِ ِن واله ِ ِرب فرج ِ ِع الم  ِ ِركون ف ِ ِ م بعه ِ ِمم بعه ِ ِال وق ِ ِالوا: م ِ ِا ته ِ ِعون وق ِ ِد 

 أسلم  قريش  فأسلموا.

هدثنا الحسن بن يحيىل قال: أخبرنا عبد الرىاقل قال: أخبرنا معمرل عن أبي إس ِحاقل ع ِن ىي ِد    

ت ب ِأربع: أن ال يق ِرب البي ِ  بع ِد الع ِام م  ِرهل وال يط ِول بالبي ِ  بن يثيعل ع ِن عل ِّيل ق ِال: أم ِر

 عريانل وال يدخل الجنة إال نفس مسلمةل وأن يتّم إلى كل ,ي عمد عمده قال معمر: وقاله قتانة.

قال أبو جعفر رهمه ّل فقد أنبأت ذذه األخبار ونظاغرذا ع ِن ص ِحة م ِا قلن ِال وأن أج ِل األش ِمر   

صفنال فأما كان عمده إلى مدة معلومة فلم يجعل لرسول ّ صلى ّ علي ِه األربعة إنما كان لمن و

وسلم وللمسمنين لنقهه ومظاذرة أع ِداغمم عل ِيمم س ِبي ًل ف ِإن رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم ق ِد 

َوفّى له عمده إلى مدته عن أمر ّ إياه بذلكل وعلى ,لك نّل راذر التنزيل وتظ ِاذرت ب ِه األخب ِار 

صلى ّ عليه وسلم. وأما األشمر األربعة فإنما كان  أجَل من ,كرنال وكان ابت ِداؤذا  عن الرسول

يوم الحّج األكبر وانقهاؤذا انقهاء ع ر من ربيع االَخرل فذلك أربعة أشمر متتابعةل جعل ألذ ِل 

العمد الذين وصفنا أمرذم فيما السياهة في األرضل يذذبون هي  شاءوال ال يعرض لم ِم فيم ِا م ِن 

 مسلمين أهد بحرب وال قتل وال سلب.ال
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فإن قال قاغل: فإ,ا ك ِان األم ِر ف ِي ,ل ِك كم ِا وص ِف ل فم ِا وج ِه قول ِه: ف ِإ,َا اْنَس ِلََخ األْش ُِمُر الُح ُِرُم   

فاْقتُلُوا الُمْ ِرِكيَن َهْيُ  َوَجْدتُموُذْم وقد علم  أن انس خما انس خ المحرمل وقد ىعم ِ  أن تأجي ِل 

ان أربع ِ ِة أش ِ ِمرل وإنم ِ ِا ب ِ ِين الح ِ ِج األكب ِ ِر وانس ِ ِ خ األش ِ ِمر الح ِ ِرم الق ِ ِوم م ِ ِن ّ وم ِ ِن رس ِ ِوله ك ِ ِ

خمسون يوما أكثرهل فأين الخمسون يوما من األشمر األربعة  قيل: إن انس خ األشمر الحرم إنم ِا 

كان أجل من ال عمد له من الم ركين من رسول ّ صلى ّ عليه وس ِلمل واألش ِمر األربع ِة لم ِن 

محدون وإما إلى أج ِل مح ِدون ق ِد نقه ِهل فص ِار بنقه ِه إي ِاه بمعن ِى م ِن له عمدل إما إلى أجل غير 

خيف خيانتهل فاستحق النبذ إلي ِه عل ِى س ِواء غي ِر أن ِه جع ِل ل ِه االس ِتعدان لنفس ِه واالرتي ِان لم ِا م ِن 

األج ِل األربع ِ ِة األش ِمرل أال ت ِ ِرى ّ يق ِول ألص ِ ِحاب األش ِمر األربع ِ ِةل ويص ِفمم ب ِ ِأنمم أذ ِل عم ِ ِد 

ِلِه إلى الِّذيَن عاَذْدتُُم ِمَن الُمْ ِركيَن فَِسيُحوا فِ ِي األْرِض أْربَعَ ِةَ أْش ُِمٍر َواْعلَُم ِوا بََراءةٌ ِمَن ّ َوَرُسو

أنُّ ْم غيُر ُمْعِجِزي ّ ووصف المجعول لمم انس خ األشمر الحرام أج ً بأنمم أذ ِل ش ِره ال أذ ِل 

َح ِ ِّج األْكبَ ِ ِِر أّن ّ بَ ِ ِِريٌء ِم ِ َِن الُمْ  ِ ِِرِكيَن عم ِ ِدل فق ِ ِال: وأ,َاٌن ِم ِ َِن ّللّاِ َوَرُس ِ ِوِلِه إل ِ ِى الن ِّ ِاِق يَ ِ ِْوَم ال

وا َوَرُسولُهُ... اآلية إالّ الّذيَن َعاَذْدتُْم ِمَن الُمْ ِرِكيَن... اآليةل ثم قال: فإ,َا اْنَسلََخ األْش ُِمُر الُح ُِرُم ف ِاْقتُلُ 

د انس ِ خ األش ِمر الح ِرمل الُمْ ِركيَِن َهْيُ  َوَجْدتُُموُذْم  فأمر بقتل الم  ِركين ال ِذين ال عم ِد لم ِم بع ِ

وبإتمام عمد الذين لمم عمد إ,ا لم ي ونوا نقهوا عمدذم بالمظاذرة على المسمنين وإنخ ِال ال ِنقص 

 فيه عليمم.

فإن قال قاغل: وما ال ِدليل عل ِى أن ابت ِداء التأجي ِل ك ِان ي ِوم الح ِّج األكب ِر نون أن ي  ِون ك ِان م ِن   

ي ,لك ىعموا أن التأجيل كان من وق  نزول براءةل شّوال على ما قاله قاغلوا ,لك  قيل له: إن قاغل

و,لك غير جاغز أن ي ون صحيحا ألن المجعول له أجل السياهة إل ِى وق ِ  مح ِدون إ,ا ل ِم يعل ِم م ِا 

جعل لهل وال سيما مع عمد له قد تقدم قبل ,لك بخ فهل ف من لم يجعل له ,لك ألنه إ,ا ل ِم يعل ِم مال ِه 

انقهاغه فمو كميألته قبل الذي جعل له من األجلل ومعلوم أن  في األجل الذي جعل له وما عليه بعد

القوم لم يعلموا بما جعل لمم من ,ل ِك إال ه ِين ن ِوني ف ِيمم بالموس ِمل وإ,ا ك ِان ,ل ِك ك ِذلك ص ِّ  أن 

 ابتداءه ما قلنا وانقهاءه كان ما وصفنا.

ا مقبلين ومدبرينل آمنين غي ِر وأما قوله: فَِسيُحوا فِي األْرِض أْربَعَةَ أْشُمٍر فإنه يعني: فسيروا فيم  

خاغفين من رسول ّ صلى ّ عليه وسلم وأتباعهل يقال منه: ساا ف ن في األرض يسي  س ِياهة 

 وُسيُوها وسيحانا.

وأما قوله: واْعلَُموا أنُّ ْم غيُر َمْعِجزي ّ فإنه يقول ألذل العمد من الذين كان بينمم وبين رسول   

م عم ِ ِد قب ِ ِل ن ِ ِزول ذ ِ ِذه اآلي ِ ِة: اعمل ِ ِوا أيم ِ ِا الم  ِ ِركون أن  ِ ِم إن س ِ ِحتم ف ِ ِي ّ ص ِ ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِل

األرض واخترتم ,ل ِك م ِع كف ِركم ب ِا  عل ِى ا ق ِرار بتوهي ِد وتص ِديق رس ِولهل َغْي ُِر ُمْعِج ِزي ّ 

يق ِ ِول: غي ِ ِر مفيتي ِ ِه بأنفس ِ ِ م ألن  ِ ِم هي ِ ِ  ,ذب ِ ِتم وأي ِ ِن كن ِ ِتم م ِ ِن األرض فف ِ ِي قبه ِ ِته وس ِ ِلطانهل ال 

بين م وبينه إ,ا أرانكم بعذاب معقل وال موغل إال ا يمان به وبرس ِوله  يمنع م منه وىير وال يحول

 والتوبة من معصيته. يقول: فبانروا عقوبته بتوبةل ونعوا السياهة التي ال تنفع م.

وأما قول ِه: وأّن ّللّاَ ُمْخ ِزي ال  ِافِِريَن يق ِول: واعلم ِوا أن ّ م ِذّل ال  ِافرينل وم ِورثمم الع ِار ف ِي   

 في االَخرة.الدنيا والنار 

 3  اآلية :

 القول في تأويل قوله تعالى:     }َوأَ,َاٌن ّمَن ّللّاِ َوَرُسوِلِه إِلَى النّاِق يَْوَم اْلَح ِّج األْكبَ ِِر أَّن ّللّاَ بَ ِِرَيءٌ 

ْم َغْي ُِر ُمْعِج ِِزي ّللّاِ َوبَّ  ِِر ّمَن اْلُمْ ِرِكيَن َوَرُسولُهُ فَ ِإِن تُْب ِتُْم فَُم َِو َخْي ٌِر لُّ  ِْم َوإِن ت ََِولّْيتُْم فَ ِاْعلَُمَواْ أَنُّ  ِ

 الِّذيَن َكفَُرواْ بِعَذَاٍب أَِليٍم {.

يقول تعالى ,كره: وإع م من ّ ورسوله إل ِى الن ِاق ي ِوم الح ِّج األكب ِر. وق ِد بيّن ِا معن ِى األ,ان    

 فيما مهى من كتابنا ذذا ب واذده.

 وكان سليمان بن موسى يقول في ,لك ما:  

اسمل قال: هدثنا الحسينل قال: هدثنا هجاثل عن ابن جريجل قال: ىعم سليمان ـ هدثنا الق12801  

بن موسى ال امي أنه قوله: وأ,اٌن ِمَن ّللّاِ وَرُسوِلِه قال: األ,ان القصصل فاتحة ب ِراءة هت ِى تخ ِتم: 

 وإْن خفتُْم َعْيلَةً فََسْوَل يُْغنِيُ ُم ّللّاُ ِمْن فَْهِلِه فذلك ثمان وع رون آية.
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ـ ِ ِ ه ِ ِدثني ي ِ ِونسل ق ِ ِال: أخبرن ِ ِا اب ِ ِن وذ ِ ِبل ق ِ ِال: ق ِ ِال اب ِ ِن ىي ِ ِدل ف ِ ِي قول ِ ِه: وأ,اٌن ِم ِ َِن ّللّاِ 12802  

 وَرُسوِلِه قال: إع م من ّ ورسوله.

ورفع قوله: وأ,اٌن ِمَن ّللّاِ عطفا على قوله: بََراَءةٌ ِمَن ّللّاِ كأنه ق ِال: ذ ِذه ب ِراءة م ِن ّ ورس ِولهل   

 وأ,ان من ّ.

ْوُم الَحّج األْكبَِر فإنه قيل اخت فا بين أذل العلمل فقال بعهمم: ذو يوم عرفة. ,كر من وأما قوله: يَ   

 قال ,لك:

ـ هدثنا محمد بن عبد ّ بن عبد الح مل قال: أخبرنا أبو ىرعةل وذبة ّ بن راشدل قاال: 12803  

من أذ ِل ال وف ِة يق ِول: أخبرنا هيوة بن شري ل قال: أخبرنا أبو صخرل أنه سمع أبا معاوية البجلي 

سمع  أبا الصمباء الب ريل وذو يقول: سأل  علّي بن أب ِي طال ِب رض ِي ّ عن ِه ع ِن ي ِوم الح ِّج 

األكبرل فقال: إن رسول ّ صلى ّ عليه وسلم بع  أبا ب  ِر ب ِن أب ِي قحاف ِة رض ِي ّ عن ِه يق ِيم 

الن ِاق ي ِوم عرف ِة فلم ِا  للناق الحّجل وبعثني معه بأربعين آية من ب ِراءةل هت ِى أت ِى عرف ِةل فخط ِب

قهى خطبته التف  إلّيل فقال قم يا علّي وأنّ رسالة رسول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم فقم ِ  فق ِرأت 

عليمم أربعين آية من براءة ثم صدرنا هتى أتينا منىل فرمي ِ  الجم ِرةل ونح ِرت البدن ِةل ث ِم هلق ِ  

ف ِةل فطفق ِ  أتتب ِع بم ِا رأسيل وعلم  أن أذل الجم ِع ل ِم ي ون ِوا هه ِروا خطب ِة أب ِي ب  ِر ي ِوم عر

 الفساطيط أقرؤذا عليممل فمن ثم إخال هسبتم أنه يوم النحرل أال وذو يوم عرفة.

ـ هدثنا الحسن بن يحيىل قال: أخبرنا عبد الرىاقل قال: أخبرنا معمرل عن أب ِي إس ِحاقل 12804  

ن أص ِحاب قال: سأل  أبا جحيفة عن يوم الحّج األكب ِرل فق ِال: ي ِوم عرف ِةل فقل ِ : أم ِن عن ِده أو م ِ

 محمد  قال: كل ,لك.

ـ هدثنا الحسن بن يحيىل قال: أخبرنا عبد الرىاقل قال: أخبرنا اب ِن ج ِريجل ع ِن عط ِاءل 12805  

 قال: الحّج األكبر: يوم عرفة.

ـ ِ ه ِ ِدثنا اب ِ ِن وكي ِ ِعل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا أب ِ ِيل ع ِ ِن عم ِ ِر ب ِ ِن الولي ِ ِد ال  ِ ِنيل ع ِ ِن ش ِ ِماب ب ِ ِن عب ِ ِان 12806  

ّ عنه: يوم الحّج األكبّر: يوم عرفة. فذكرته لسعيد ب ِن العصريل عن أبيهل قال: قال عمر رضي 

 المسيبل فقال: أخبره عن ابن عمر أن عمر قال: الحّج األكبر: عرفة.

ـ هدثني الحرثل قال: هدثنا عبد العزيزل قال: هدثنا عمر ب ِن الولي ِد ال  ِنيل ق ِال: ه ِدثنا 12807  

طاب رهمة ّ علي ِه يق ِول: ذ ِذا ي ِوم شماب بن عبان العصريل عن أبيهل قال: سمع  عمر بن الخ

عرفة يوم الحّج األكب ِر يص ِومنه أه ِد ق ِال: فحجج ِ  بع ِد أب ِيل فأتي ِ  المدين ِةل فس ِأل  ع ِن أفه ِل 

أذلمال فقالوا: سعيد بن المسيب. فأتيته فقل : إني سأل  عن أفه ِل أذ ِل المدين ِةل فق ِالوا: س ِعيد ب ِن 

أفه ِل من ِي أض ِعافا: عم ِر أو اب ِن المسيبل فأخبرني عن صوم يوم عرفة فقال: أخبره عمن ذ ِو 

 عمرل كان ينمى عن صومهل ويقول: ذو يوم الحّج األكبر.

ـ هدثني الحرثل قال: هدثنا عبد العزيزل قال: هدثنا عبد الصمد بن هبيبل عن معقل بن 12808  

 ناونل قال: سمع  ابن الزبير يقول: يوم عرفة ذذا يوم الحّج األكبر ف  يصمه أهد.

الح ِرثل ق ِال: ه ِدثنا عب ِد العزي ِزل ق ِال: ه ِدثنا غال ِب ب ِن عبي ِد ّل ق ِال: س ِأل   ـ هدثني12809  

 عطاء عن يوم الحّج األكبر: فقال: يوم عرفةل فأفض منما قبل طلو  الفجر.

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا محمد بن ب رل عن ابن جريجل قال: أخبرني محمد بن قيس 12810  

وكان ال يخطب « أّما بَْعدُ » عليه وسلم ع ية عرفةل ثم قال: بن مخرمة قال: خطب النبي صلى ّ

 «.فإّن ذذَا يَْوم الَحّج األْكبَرِ « »أما بعد»إال قال: 

ـ هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا عبد الوذابل عن مجاذدل قال: 12811  

 يوم الحّج األكبر: يوم عرفة.

هدثنا القاسمل قال: هدثنا إسحاق بن سليمانل عن سلمة ب ِن مح ِبل  ـ هدثني الحرثل قال:12812  

 عن ع رمةل عن ابن عباقل قال: يوم الحّج األكبر يوم عرفة.

ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا القاس ِ ِمل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا الحس ِ ِينل ق ِ ِال: ثن ِ ِي هج ِ ِاثل ع ِ ِن اب ِ ِن ج ِ ِريجل ق ِ ِال: أخبرن ِ ِي 12813  

 طاوقل عن أبيهل قال: قلنا: ما الحّج األكبر  قال: يوم عرفة.
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ه ِ ِدثنا أب ِ ِو كري ِ ِبل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا اب ِ ِن إنري ِ ِسل ق ِ ِال: أخبرن ِ ِا اب ِ ِن ج ِ ِريجل ع ِ ِن محم ِ ِد ب ِ ِن ق ِ ِيس ب ِ ِن    

 «.َذذَا يَْوُم الَحّج األْكبَرِ »مخرمةل أن رسول ّ صلى ّ عليه وسلم خطب يوم عرفة فقال: 

 وقال آخرون: ذو يوم النحر. ,كر من قال ,لك:  

و عاصمل قال: هدثنا سفيانل عن أب ِي إس ِحاقل ع ِن ـ هدثنا محمد بن ب ارل قال: هدثنا أب12814  

 الحرثل عن علّيل قال: يوم الحّج األكبر يوم النحر.

هدثنا أبو كريبل قال: هدثنا مصعب بن س مل عن األجل ل عن أبي إس ِحاقل ع ِن الح ِرثل ع ِن    

 علي قال: يوم الحّج األكبر يوم النحر.

عنبسةل عن أب ِي إس ِحاقل ع ِن الح ِرثل ق ِال: س ِأل  هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا ه امل قال: هدثنا  

 عليا عن الحّج األكبرل فقال: ذو يوم النحر.

ـ ِ ه ِدثنا اب ِن أب ِي ال  ِواربل ق ِال: ه ِدثنا عب ِد الواه ِدل ق ِال: ه ِدثنا س ِليمان ال  ِيبانيل ق ِ ِال: 12815

 سأل  عبد ّ بن أبي أوفىل عن الحّج األكبرل قال: فقال يوم النحر.

ال: هدثنا عبد الرهمنل قال: هدثنا سفيانل عن عياش الع ِامريل ع ِن عب ِد هدثنا محمد بن ب ارل ق 

 ّ بن أبي أوفىل قال: يوم الحج األكبر يوم النحر.

قال: هدثنا سفيانل عن عبد الملك بن عميرل عن عبد ّ بن أبي أوفىل قال: يوم الحّج األكب ِر ي ِوم  

 النحر.

د ب ِن جعف ِرل ق ِال: ه ِدثنا ش ِعبةل ع ِن عب ِد المل ِكل ـ هدثنا محمد بن المثنىل قال: هدثنا محم12816

قال: نخل  أنا وأبو سلمة على عبد ّ بن أبي أوفىل قال: فسألته عن يوم الحّج األكبرل فق ِال: ي ِوم 

 النحرل يوم يمراق فيه الدم.

هدثنا عبد الحميد بن بيانل قال: أخبرنا إسحاقل ع ِن س ِفيانل ع ِن عب ِد المل ِك ب ِن عمي ِرل ع ِن عب ِد  

 : يوم الحّج األكبر يوم النحر.ّل قال

هدثنا أبو كريب وأبو الساغبل قاال: هدثنا ابن إنريسل عن ال يبانّيل قال: س ِأل  اب ِن أب ِي أوف ِى    

 عن يوم الحّج األكبر  قال: يوم النحر.

هدثني يعقوبل قال: هدثنا ذ يمل ق ِال: أخبرن ِا ال  ِيبانيل ع ِن عب ِد ّ ب ِن أب ِي أوف ِىل ق ِال: ي ِوم    

 كبر يوم النحر.الحّج األ

ـ قال: هدثنا ذ يمل قال: أخبرنا عبد الملك بن عميرل قال: سمع  عبد ّ بن أب ِي أوف ِىل 12817  

 وسألل عن قوله: يَْوُم الَحّج األْكبَِر قال: ذو اليوم الذي يراق فيه الدم ويحلق فيه ال عر.

عن الح مل قال: سمع  يحيى  ـ هدثنا ابن المثنىل قال: هدثنا أبو ناونل قال: هدثنا شعبةل12818  

بن الجزار يحدّث عن علّي: أنه خرث يوم النحر على بغلة بيهاء يريد الجبانةل فجاءه رج ِل فأخ ِذ 

 بلجام بغلتهل فسأله عن الحّج األكبرل فقال: ذو يومك ذذال خّل سبيلما

إسحاقل عن هدثنا عبد الحميد بن بيانل قال: هدثنا إسحاقل عن مالك بن مغول وشتيرل عن أبي    

 الحرثل عن علّيل قال: يوم الحّج األكبر يوم النحر.

هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا ابن عيينةل عن أبي إسحاقل عن الحرثل عن عل ِّيل ق ِال: س ِألل ع ِن    

 يوم الحّج األكبرل قال: ذو يوم النحر.

ن علّيل أنه لقيه هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبيل عن شعبةل عن الح مل عن يحيى بن الجزارل ع   

 رجل يوم النحرل فأخذ بلجامهل فسأله عن يوم الحّج األكبرل قال: ذو ذذا اليوم.

هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا يحيى بن آنمل عن قيسل عن عبد الملك بن عمير وعياش الع ِامريل    

 عن عبد ّ بن أبي أوفىل قال: ذو اليوم الذي يمراق فيه الدماء.

عل قال: هدثنا ابن عيينةل عن عبد الملك بن عميرل عن ابن أبي أوف ِىل ق ِال: الح ِّج هدثنا ابن وكي   

 األكبرل يوم تمراق فيه الدماءل ويحلق فيه ال عرل ويحّل فيه الحرام.

ـ هدثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرمليل قال: هدثنا يحيى بن عيسىل عن األعمشل 12819  

غي ِ ِرة ب ِ ِن ش ِ ِعبة ي ِ ِوم األض ِ ِحى عل ِ ِى بعي ِ ِرل فق ِ ِال: ذ ِ ِذا ي ِ ِوم ع ِ ِن عب ِ ِد ّ ب ِ ِن يس ِ ِارل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا الم

 األضحىل وذذا يوم النحرل وذذا يوم الحّج األكبر.
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هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبيل عن األعمشل عن عب ِد ّ ب ِن يس ِارل ق ِال: خطبن ِا المغي ِرة ب ِن    

 الحّج األكبر. شعبة يوم األضحى على بعيرل وقال: ذذا يوم األضحىل وذذا يوم النحرل وذذا يوم

هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبيل عن األعمشل عن عب ِد ّ ب ِن يس ِارل ق ِال: خطبن ِا المغي ِرة ب ِن    

 شعبةل فذكر نحوه.

ـ ِ ه ِدثنا اب ِن وكي ِعل ق ِال: ه ِ ِدثنا يحي ِى ب ِن س ِعيدل ع ِن هم ِ ِان ب ِن س ِلمةل ع ِن س ِماهل ع ِ ِن 12820  

 ع رمةل عن ابن عباقل قال: الحّج األكبر يوم النحر.

ـ هدثنا ابن أبي ال  ِواربل ق ِال: ه ِدثنا عب ِد الواه ِدل ق ِال: ه ِدثنا س ِليمان ال  ِيبانيل ق ِال: 12821  

 سمع  سعيد بن جبير يقول: الحّج األكبر يوم النحر.

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا عبيد ّل عن إسراغيلل عن أبي إس ِحاقل ع ِن أب ِي جحيف ِةل 12822  

 قال: الحّج األكبر: يوم النحر.

دثنا ابن ب ارل قال: ه ِدثنا محم ِد ب ِن جعف ِرل ق ِال: ه ِدثنا ش ِعبةل ع ِن أب ِي ب  ِرل ق ِال: ـ ه12823  

اختصم علّي بن عبد ّ بن عباق ورجل م ِن آل ش ِيبة ف ِي ي ِوم الح ِّج األكب ِرل ق ِال عل ِّي: ذ ِو ي ِوم 

النحرل وقال الذي من آل شيبة: ذو يوم عرفة. فأرسل إلى س ِعيد ب ِن جبي ِر فس ِألوهل فق ِال: ذ ِو ي ِوم 

 ترى أن من فاته يوم عرفة لم يفته الحّجل فإ,ا فاته يوم النحر فقد فاته الحّج النحرل إال 

هدثني يعقوبل قال: هدثنا ذ يمل قال: أخبرنا يونسل عن سعيد بن جبيرل أنه قال: الحّج األكبر:    

يوم النحر. قال: فقل  له: إن عبد ّ ب ِن ش ِيبة ومحم ِد ب ِن عل ِّي ب ِن عب ِد ّ ب ِن عب ِاق اختلف ِا ف ِي 

لكل فقال محمد بن علّي: ذو يوم النحرل وقال عبد ّ: ذو يوم عرفة. فقال سعيد بن جبير: أرأي  ,

 لو أن رج ً فاته يوم عرفة أكان يفوته الحّج  وإ,ا فاته يوم النحر فاته الحّج.

هدثنا أبو كريب وأبو الساغبل قاال: هدثنا ابن إنريسل عن ال يبانيل ع ِن س ِعيد ب ِن جبي ِرل ق ِال:    

 لحّج األكبر يوم النحر.ا

ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: قال: المعتمر بن سليمانل عن أبي ِهل ق ِال: ثن ِي رج ِلل 12824  

 عن أبيهل عن قسس بن عبانةل قال: ,و الحجة العاشر النحرل وذو يوم الحّج األكبر.

بي إسحاقل عن عب ِد ـ هدثنا ابن ب ارل قال: هدثنا عبد الرهمنل قال: هدثنا سفيانل عن أ12825  

 ّ بن شدانل قال: يوم الحّج األكبر: يوم النحرل والحّج األصغر: العُمرة.

ـ هدثنا عبد الحميد بن بيانل قال: أخبرنا إسحاقل عن شريكل عن أبي إس ِحاقل ع ِن عب ِد 12826  

 ّ بن شدان بن المانل قال: الحّج األكبر يوم النحر.

دثنا المحاربيل عن مسلم الحجبيل قال: سأل  نافع بن جبير بن ـ هدثنا ابن وكيعل قال: ه12827  

 مطعمل عن يوم الحّج األكبرل قال: يوم النحر.

ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا ه  ِامل ع ِن عنبس ِةل ع ِن المغي ِرةل ع ِن إب ِراذيمل ق ِال: ك ِان 12828  

 يقال: الحّج األكبر يوم النحر.

عن إسراغيلل عن ج ِابرل ع ِن ع ِامرل ق ِال: ي ِوم الح ِّج ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبيل 12829  

 األكبر يوم يمراق فيه الدمل ويحّل فيه الحرام.

ـ هدثني يعقوبل قال: هدثنا ذ يمل قال: أخبرنا مغيرةل عن إبراذيمل أن ِه ق ِال: ي ِوم الح ِّج 12830  

 األكبر يوم النحر الذي يحّل فيه كّل هرام.

ي خالد عن ال عبيل عن علّيل قال: ي ِوم الح ِّج األكب ِر ي ِوم قال: هدثنا ذ يمل عن إسماعيل بن أب   

 النحر.

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبو أسامةل عن ابن عونل قال: سأل  محمدا عن يوم الح ِّج 12831  

 األكبر فقال: كان يوما وافق فيه هّج رسول ّ صلى ّ عليه وسلم وهّج أذل الوبر.

: ه ِدثنا الح  ِيم ب ِن ب  ِيرل ق ِال: ه ِدثنا عم ِر ب ِن ,ّرل ق ِال: س ِأل  ـ ه ِدثنا اب ِن همي ِدل ق ِال12832  

 مجاذدا عن يوم الحّج األكبرل فقال: ذو يوم النحر.

هدثنا ابن ب ارل قال: هدثنا عبد الرهمنل قال: هدثنا إسراغيلل عن أبي إسحاقل عن مجاذدل يوم    

 الحّج األكبر يوم النحر.
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و أهم ِدل ق ِال: ه ِدثنا إس ِراغيلل ع ِن ث ِورل ع ِن مجاذ ِد ي ِوم هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: ه ِدثنا أب ِ   

 الحّج األكبر يوم النحر.

ـ هدثنا أهمدل قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا إسراغيلل عن جابرل عن عامرل ق ِال: ي ِوم 12833  

الحّج األكبر يوم النحر وقال ع رمة: يوم الحّج األكبر: يوم النحرل ي ِوم يم ِراق في ِه ال ِدماءل ويح ِّل 

 ه الحرام. قال: وقال مجاذد: يوم يجمع فيه الحّج كلهل وذو يوم الحّج األكبر.في

 

 ـ قال: هدثنا إسراغيلل عن عبد األعلىل عن محمد بن علّي: يوم الحّج األكبر يوم النحر.12834  

 قال: هدثنا إسراغيلل عن عبد األعلىل عن سعيد بن جبيرل عن ابن عباقل مثله.   

همدل قال: هدثنا هم ِان ب ِن س ِلمةل ع ِن س ِماه ب ِن ه ِربل ع ِن ع رم ِةل ع ِن اب ِن قال: هدثنا أبو أ   

 عباقل مثله.

ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محم ِد ب ِن ث ِورل ع ِن معم ِرل ع ِن أب ِي إس ِحاقل 12835  

 قال: قال علّي الحّج األكبر: يوم النحر. قال: وقال الزذري: يوم النحر: يوم الحّج األكبر.

ا أهمد بن عبد الرهمن بن وذبل قال: هدثنا عمي عبد ّ بن وذبل قال: أخبرني ـ هدثن12836  

يونس وعمرو عن الزذريل عن هميد بن عبد ال ِرهمنل ع ِن أب ِي ذري ِرةل ق ِال: بعثن ِي رس ِول ّ 

صلى ّ عليه وسلم مع أبي ب ر في الحجة التي أمره رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم عليم ِا قب ِل 

ذ ِط يس,ن ِ ِون ف ِي الن ِ ِاق ي ِوم النح ِر: أال ال يح ِ ِّج بع ِد الع ِ ِام م  ِرهل وال يط ِ ِول هج ِة ال ِونا  ف ِ ِي ر

 بالبي  عريان قال الزذري: ف ان هميد يقول: يوم النحر: يوم الحّج األكبر.

هدثنا الحسن بن يحيىل قال: ه ِدثنا عب ِد ال ِرىاقل ق ِال: أخبرن ِا ال  ِعبيل ع ِن أب ِي إس ِحاقل ق ِال:    

كبر والحّج األص ِغرل فق ِال: الح ِّج األكب ِر: ي ِوم النح ِرل والح ِّج سأل  عبد ّ بن شدان عن الحّج األ

 األصغر: العُمرة.

قال: أخبرنا عبد الرىاقل ق ِال: أخبرن ِا معم ِرل ع ِن أب ِي إس ِحاقل ق ِال: س ِأل  عب ِد ّ ب ِن ش ِدانل    

 فذكره نحوه.

عب ِد ّ قال: أخبرنا عبد الرىاقل قال: أخبرنا ابن عيينةل عن عبد الملك بن عميرل قال: س ِمع     

 بن أبي أوفى يقول: يوم الحّج األكبر: يوم يوضع في ال عرل ويمراق فيه الدمل ويحّل فيه الحرام.

 قال: هدثنا الثورّيل عن أبي إسحاقل عن علّيل قال: الحّج األكبر يوم النحر.    

عب ِد ّ هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا قيسل عن عياش العامريل عن    

بن أبي أوفىل أنه سألل عن يوم الحّج األكبرل فقال: سبحان ّل ذ ِو ي ِوم يم ِراق في ِه ال ِدماءل ويح ِّل 

 فيه الحرامل ويوضع فيه ال عر وذو يوم النحر.

قال: هدثنا إسراغيلل عن أبي هصينل عن عبد ّ بن يسارل قال: خطبنا المغيرة بن ش ِعبة عل ِى    

 نحرل وذذا يوم الحّج األكبر.ناقة لهل فقال: ذذا يوم ال

قال: ه ِدثنا أب ِو أهم ِدل ق ِال: ه ِدثنا هس ِن ب ِن ص ِال ل ع ِن مغي ِرةل ع ِن إب ِراذيمل ق ِال: ي ِوم الح ِّج    

 األكبر يوم النحر.

هدثني الحرثل قال: هدثنا عبد العزيزل عن إبراذيم بن طممانل ع ِن مغي ِرةل ع ِن إب ِراذيم: ي ِوم    

 ام.الحّج األكبر: يوم النحرل ويحّل فيه الحر

ـ هدثني أهمد بن المقدامل قال: هدثنا يزيد بن ىريعل قال: هدثنا ابن عونل عن محمد بن 12837  

سيرينل عن عبد الرهمن بن أبي ب رةل عن أبيهل قال: لما كان يوم ,لكل قع ِد عل ِى بعي ِر ل ِه النب ِّيل 

ن ِه سيس ِميه غي ِر ق ِال: فس ِ تنا هت ِى رنن ِا أ« أّي ي ِْوٍم َذ ِذَا »وأخذ إنسان بخطامه أو ىمام ِهل فق ِال: 

 «.ألَْيَس يَْوُم الَحّج »اسمهل فقال: 

ـ هدثنا س ِمل ب ِن محم ِد الحس ِانيل ق ِال: ه ِدثنا أب ِو ج ِابر الحرث ِيل ق ِال: ه ِدثنا ذ  ِام ب ِن 12838  

الغاىي الجرشيل عن نافعل عن ابن عمرل قال: وقف رس ِوله ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم ي ِوم النح ِر 

 «.ذَا يَْوُم الَحّج األْكبَرِ ذَ »عند الجمرات في هجة الونا ل فقال: 

ـ هدثنا محمد بن المثنىل قال: هدثنا محمد بن جعف ِرل ق ِال: ه ِدثنا ش ِعبةل ع ِن عم ِرو ب ِن 12839  

مّرةل عن مّرة الممدانيل عن رجل من أصحاب النبي صلى ّ عليه وسلم قال: قام فينا رس ِول ّ 
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ق ِالوا: ي ِوم « ُروَن أّي يَ ِْوٍم يَ ِْوُمُ ْم أت َِدْ »صلى ّ علي ِه وس ِلم عل ِى ناق ِة هم ِراء مخه ِرمةل فق ِال: 

 «.َصدَْقتُْم يَْوَم الَحّج األْكبَر»النحرل قال: 

هدثنا محمد بن المثنىل قال: هدثنا يحيى بن س ِعيدل ق ِال: ه ِدثنا ش ِعبةل ق ِال: أخبرن ِي عم ِرو ب ِن    

ق ِام فين ِا  مّرةل قال: ه ِدثنا م ِّرةل ق ِال: ه ِدثنا رج ِل م ِن أص ِحاب النب ِّي ص ِلى ّ علي ِه وس ِلمل ق ِال:

 رسول ّ صلى ّ عليه وسلم فذكره نحوه.

ـ هدثنا أبو كريبل قال: هدثنا ابن إنريسل قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالدل عن أبي ِهل 12840  

قال: بع  رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم علي ِا ب ِأربع كلم ِات ه ِين ه ِّج أب ِو ب  ِر بالن ِاقل فن ِانى 

ال إنه ال يدخل الجنة إال نفس مسلمةل أال وال يطول بالبي ِ  عري ِانل ببراءة: إنه يوم الحّج األكبرل أ

أال وال يحّج بعد العام م رهل أال ومن كان بينه وبين محمد عمد فأجله إل ِى مدت ِهل وّ ب ِريء م ِن 

 الم ركين وَرُسولُه.

ـ ه ِدثني يعق ِوبل ق ِال: ثن ِي ذ  ِيمل ع ِن هج ِاث ب ِن أرط ِاةل ع ِن عط ِاءل ق ِال: ي ِوم الح ِّج 12841  

 بر يوم النحر.األك

ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل ق ِال: ق ِال اب ِن ىي ِدل ف ِي قول ِه: يَ ِْوُم الَح ِّج األْكبَ ِِر 12842  

قال: يوم النحر: يوم يحّل في ِه المح ِرمل وينح ِر في ِه الب ِدن. وك ِان اب ِن عم ِر يق ِول: ذ ِو ي ِوم النح ِرل 

يقول إنه يوم عرفة إال اب ِن  وكان أبي يقوله. وكان ابن عباق يقول: ذو يوم عرفة. ولم أسمع أهدا

عباق. قال ابن ىيد: والحّج يفوت بفوت يوم النحر وال يف ِوت بف ِوت ي ِوم عرف ِةل إن فات ِه الي ِوم ل ِم 

 يفته الليلل يقف ما بينه وبين طلو  الفجر.

ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن السدّيل 12843  

 ى: يوم الحّج األكبر.قال: يوم األضح

هدثنا س ِفيانل ق ِال: ه ِدثنا أب ِيل ع ِن ش ِعبةل ع ِن عم ِرو ب ِن م ِّرةل ق ِال: ثن ِي رج ِل م ِن أص ِحاب    

رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم ف ِي غرفت ِي ذ ِذهل هس ِبته ق ِال: خطبن ِا رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه 

ا  َذذَا يَْوُم النّْحِر وَذذَا يَْوُم أتَْدُروَن أّي يَْوٍم َذذَ »وسلم يوم النحر على ناقة همراء مخهرمةل فقال: 

 «.الَحّج األْكبَرِ 

وقال آخرون: معنى قوله: يَْوُم الَحّج األْكبَِر هين الحّج األكبر ووقته. ق ِال: و,ل ِك أي ِام الح ِّج كلم ِا   

 ال يوم بعينه. ,كر من قال ,لك:

ابن أب ِي نج ِي ل  ـ هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن12844  

 عن مجاذد: يَْوُم الَحّج األْكبَِر هين الحّجل أيامه كله.

ـ هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أب ِو أهم ِدل ق ِال: ه ِدثنا اب ِن عيين ِةل ع ِن اب ِن ج ِريجل 12845  

عن مجاذدل قال: الحّج األكبر: أيام ِمني كلمال ومجامع الم ركين هين ك ِانوا ب ِذي المج ِاى وع  ِار 

نوني فيمم: أن ال يجتمع المسلمون والم ركون بعد عاممم ذذا وأن ال يطول بالبي   ومجنّةل هين

 عريان ومن كان بينه وبين رسول ّ صلى ّ عليه وسلم عمد فعمده إلى مدته.

ـ هدثني الحرثل قال: هدثنا أبو عبيدل قال: ك ِان س ِفيان يق ِول: ي ِوم الح ِّجل وي ِوم الجم ِلل 12846  

 كلما.ويوم صفين: أي أيامه 

هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: هدثني هجاثل عن ابن جريجل عن مجاذدل في قوله: يَْوُم    

 الَحّج األْكبَِر قال هين الحجل أي أيامه كلما.

قال أبو جعفر: وأولى األقوال في ,لك بالصحة عندنا: قول من قال: يَْوُم الَحّج األْكبَِر: يوم النح ِر   

عن جماعة من أصحاب رسول ّ صلى ّ عليه وسلم أن عليّا ن ِانى بم ِا أرس ِله  لتظاذر األخبار

به رسول ّ صلى ّ عليه وسلم من الرسالة إلى الم  ِركينل وت ِ  عل ِيمم ب ِراءة ي ِوم النح ِر. ذ ِذا 

ٍم أتَْدُروَن أّي يَوْ »مع األخبار التي ,كرناذا عن رسول ّ صلى ّ عليه وسلم أنه قال يوم النحر: 

َذذَا  َذذَا يَْوُم الَحّج األْكبَِر. وبعد: فإن اليوم إنما يهال إل ِى معن ِى ال ِذي ي  ِون في ِهل كق ِول الن ِاق: 

يوم عرفةل و,لك يوم وقول الناق بعرفةل ويوم األض ِحىل و,ل ِك ي ِوم يه ِحون في ِه وي ِوم الفط ِرل 

ه ِون مناس ِ مم و,لك يوم يفطرون فيه وكذلك يوم الحّجل ي ِوم يحج ِون في ِه. وإنم ِا يح ِّج الن ِاق ويق

يوم النحرل ألن في ليلة نمار يوم النحر الوقول بعرفة كان إلى طلو  الفجرل وفي صبيحتما يعمل 
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أعمال الحّج فأما يوم عرفة فإنه وإن كان الوقول بعرفة فغير فاغ  الوق ِول ب ِه إل ِى طل ِو  الفج ِر 

 من ليلة النحرل والحّج كله يوم النحر.

ح ِ ِّج إنم ِ ِا ذ ِ ِو أيام ِ ِه كلم ِ ِال ف ِ ِإن ,ل ِ ِك وإن ك ِ ِان ج ِ ِاغزا ف ِ ِي ك ِ ِ م وأم ِ ِا م ِ ِا ق ِ ِال مجاذ ِ ِد م ِ ِن أن ي ِ ِوم ال  

العربل فليس باألشمر األعرل في ك م العرب من معاينهل بل غلب على معن ِى الي ِوم عن ِدذم أن ِه 

من غروب ال مس إلى مثله من الغدل وإنما محمل تأويل كتاب ّ على األشمر األعرل من ك ِ م 

 من نزل ال تاب بلسانه.

ل التأويل في السبب الذي من أجله قي ِل لم ِذا الي ِوم: ي ِوم الح ِّج األكب ِرل فق ِال بعه ِمم: واختلف أذ  

 سمي بذلك ألن ,لك كان في سنة اجتمع فيما هج المسلمين والم ركين. ,كر من قال ,لك:

ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد ب ِن ث ِورل ع ِن معم ِرل ع ِن الحس ِنل ق ِال: 12847  

كب ِ ِر م ِ ِن أج ِ ِل أن ِ ِه ه ِ ِّج أب ِ ِو ب  ِ ِر الحج ِ ِة الت ِ ِي هجم ِ ِال واجتم ِ ِع فيم ِ ِا المس ِ ِلمون إنم ِ ِا س ِ ِمي الح ِ ِّج األ

 والم ركونل فلذلك سمي الحّج األكبرل ووافق أيها عيد اليمون والنصارى.

ـ هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا همان ب ِن س ِلمةل ع ِن عل ِّي ب ِن 12848  

نوفلل قال: يوم الحّج األكبر كان ِ  هج ِة ال ِونا  اجتم ِع  ىيد بن جدعان عن عبد ّ بن الحرث بن

 فيه هّج المسلمين والنصارى واليمون ولم يجتمع قبله وال بعده.

ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: هدثنا أبو س ِفيانل ع ِن معم ِرل ع ِن الحس ِنل ق ِال 12849  

 نه يوم هّج فيه أبو ب رل ونبذت فيه العمون.قوله: يَْوُم الَحّج األْكبَِر قال: إنما سمي الحّج األكبر أل

 وقال آخرون: الحّج األكبر: القرانل والحّج األصغر: ا فران. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا أب ِو ب  ِر النم  ِليل ع ِن هم ِانل 12850  

ر فالحّج األكبر: الق ِرانل والح ِّج األص ِغر: عن مجاذدل قال: كان يقول: الحّج األكبر والحّج األصغ

 إفران الحّج.

 وقال آخرون: الحّج األكبر: الحّجل والحّج األصغر: العمرة. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثنا ابن وكي ِعل ق ِال: ه ِدثنا محم ِد ب ِن ب  ِرل ع ِن اب ِن ج ِريجل ع ِن عط ِاءل ق ِال: الح ِّج 12851  

 األكبر: الحّجل والحّج األصغر: العمرة.

قال: هدثنا عبد األعلىل عن ناونل عن عامرل قال: قل  له: ذذا الحّج األكبرل فما الح ِّج ـ 12852  

 األصغر  قال: العُمرة.

ـ هدثنا ابن ب ارل قال: هدثنا عبد الرهمنل قال: هدثنا سفيانل عن ناون بن أبي ذندل عن 12853  

 ال عبيل قال: كان يقال: الحّج األصغر: العمرة في رمهان.

 قال: هدثنا سفيانل عن منصورل عن مجاذدل قال: كان يقول: الحّج األصغر: العمرة.ـ 12854  

ـ قال: هدثنا عبد الرهمنل عن سفيانل عن أبي أسماءل ع ِن عب ِد ّ ب ِن ش ِدانل ق ِال: ي ِوم 12855  

 الحّج األكبر: يوم النحرل والحّج األصغر: العمرة.

حم ِد ب ِن ث ِورل ع ِن معم ِرل ع ِن الزذ ِري: أن ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا م12856  

 أذل الجاذلية كانوا يسمون الحّج األصغر: العمرة.

قال أبو جعفر: وأولى ذذه األقوال بالصواب في ,لك عندي قول من قال: الحّج األكبر الحّج ألن ِه   

عملم ِا أكبر من العمرة بزيانة عمله على عملمال فقيل له األكبر لذلك. وأم ِا األص ِغر ف ِالعمرةل ألن 

 أقّل من عمل الحّجل فلذلك قيل لما األصغر لنقصان عملما عن عمله.

وأما قول ِه: أّن ّللّاَ بَ ِِريٌء ِم َِن الُمْ  ِِرِكيَن َوَرُس ِولُهُ ف ِإن معن ِاه: أن ّ ب ِريء م ِن عم ِد الم  ِركين   

ب ِرل ورسوله بعد ذذه الحجة. ومعنى ال  م: وإع م من ّ ورسوله إلى الن ِاق ف ِي ي ِوم الح ِّج األك

 أن ّ ورسوله من عمد الم ركين بريألان كما:

ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا اب ِ ِن همي ِ ِدل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا س ِ ِلمةل ع ِ ِن اب ِ ِن إس ِ ِحاق: أّن ّللّاَ بَ ِ ِِريٌء ِم ِ َِن الُمْ  ِ ِِرِكيَن 12857  

 َوَرُسولُهُ أي بعد الحجة.

ُموا أنُّ  ِْم غي ُِر ُمْعِج ِِزي ّللّاِ القول في تأويل قوله تعالى:  فإْن تُْب ِتُْم فُم َِو َخْي ٌِر لَُ  ِْم َوإْن ت ََِولّْيتُْم ف ِاْعلَ   

 َوبَّ ِر الِّذيَن َكفَُروا بِعَذاٍب أليٍم.
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يقول تعالى: فإن تب ِتم م ِن كف ِركم أيم ِا الم  ِركونل ورجع ِتم إل ِى توهي ِد ّ وإخ ِ ص العب ِانة ل ِه   

 نون االَلمة واألندانل فالرجو  إلى ,لك خير ل م من ا قامة عل ِى ال  ِره ف ِي ال ِدنيا واالَخ ِرة. وإنْ 

ت َِ َِولّْيتُْم يق ِ ِول: وإن أنب ِ ِرتم ع ِ ِن ا يم ِ ِان ب ِ ِا  وأبي ِ ِتم إال ا قام ِ ِة عل ِ ِى ش ِ ِرك م. ف ِ ِاْعلَُموا أنُّ  ِ ِْم غي ِ ُِر 

ُمْعِجزي ّللّاِ يقول: فأيقنوا أن م ال تفيتون ّ بأنفس م من أن يح ِّل ب  ِم عذاب ِه األل ِيم وعقاب ِه ال  ِديد 

إن ِزال نقم ِه ب ِه وإه ل ِه الع ِذاب  على إقامت م عل ِى ال ف ِرل كم ِا فع ِل ب ِذوي م م ِن أذ ِل ال  ِرهل م ِن

عاج ً بساهته. َوبَّ ر الِّذيَن َكفَُروا يقول: واعلم يا محم ِد ال ِذين جح ِدوا نبّوت ِك وخ ِالفوا أم ِر ربم ِم 

 بعذاب موجع يحّل بمم.

ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: هدثنا هجاثل عن ابن جريجل قوله: فإْن تُْبتُْم قال 12858  

 آمنتم.

 4  : اآلية
اْ القول في تأويل قوله تعالى:     }إِالّ الِّذيَن َعاَذدتّم ّمَن اْلُمْ ِرِكيَن ثُّم لَْم يَنقُُصوُكْم َشْيألاً َولَْم يَُظاِذُرو

 َعلَْيُ ْم أََهداً فَأَتِّمَواْ إِلَْيِمْم َعْمدَُذْم إِلََى ُمدّتِِمْم إِّن ّللّاَ يُِحّب اْلُمتِّقيَن {.

ك ِ ِره: وأ,َاٌن ِم ِ َِن ّللّاِ َوَرُس ِ ِوِلِه إل ِ ِى الن ِّ ِاِق يَ ِ ِْوَم الَح ِ ِّج األْكبَ ِ ِِر أّن ّللّاَ بَ ِ ِريٌء ِم ِ َِن يق ِ ِول تع ِ ِالى ,   

الُمْ ِرِكيَن َوَرُسولُهُل إالّ من عمد الّذَيَن َعاَذْدتُْم ِمَن الُمْ ِرِكيَن أيما المسمنونل ث ُِّم لَ ِْم يَْنقُُص ِوُكْم َش ِْيألا 

اِذُروا َعلَْيُ ْم أَهدا من عدّوكمل فيعينوذم بأنفسمم وأبدانممل وال من عمدكم الذي عاذدتموذمل ولَْم يُظَ 

بس ا وال خيل وال رجال. فأتِّموا إلَْيِمْم َعْمدَُذْم إلى ُمدّتِِمْم يقول: قفوا لمم بعدذمم الذي عاذدتموذم 

الُمتِّقيَن يقول:  عليهل وال تنصبوا لمم هربا إلى انقهاء أجل عمدذم الذي بين م وبينمم. إّن ّللّاَ يُِحبّ 

 إن ّ يحّب من اتقاه بطاعته بأناء فراغهه واجتناب معاصيه.

ـ هدثنا محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أس ِباطل ع ِن الس ِدّي: 12859  

 فأتِّموا إلَْيِمْم َعْمِدُذْم إلى ُمدّتِِمْم يقول: إلى أجلمم.

هدثنا سلمةل ع ِن اب ِن إس ِحاق: إالّ ال ِّذَيَن َعاَذ ِْدتُْم ِم َِن الُمْ  ِِرِكيَن: ـ هدثنا ابن هميدل قال: 12860  

 أي العمد الخاّص إلى األجل المسمى. ثُّم لَْم يَْنقُُصوُكْم َشْيألا... اآلية.

ـ هدثنا  ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قت ِانةل قول ِه: إالّ ال ِّذَيَن َعاَذ ِْدتُْم ِم َِن 12861  

ِكيَن ثُّم لَْم يَْنقُُصوُكْم َشْيألا ولَ ِْم يَُظ ِاِذُروا َعلَ ِْيُ ْم أَه ِدا... اآلي ِةل ق ِال: ذ ِم م  ِركو ق ِريش ال ِذين الُمْ رِ 

عاذدذم رسول ّ صلى ّ عليه وسلم ىمن الحديبية. وكان بقي من مدتمم أربعة أش ِمر بع ِد ي ِوم 

د له إلى انس خ المحّرمل ونبذ إلى النحرل فأمر ّ نبيه أن يوفي لمم بعمدذم إلى مدتممل ومن ال عم

كل ,ي عمد عمدهل وأمره بقتالمم هتى ي مدوا أن ال إله إال ّ وأن محمدا رسول ّل وأن ال يقبل 

 منمم إال ,لك.

ـ هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل قال: ثني أبيل عن أبي ِهل ع ِن اب ِن 12862  

الم ركين قبل أن تن ِزل ب ِراءة أربع ِة أش ِمر م ِن ي ِوم أ,ن بب ِراءة عباقل قال: مدة من كان له عمد 

إلى ع ر من شمر ربيع االَخرل و,لك أربعة أشمرل فإن نقض الم ركون عم ِدذم ور ِاذروا ع ِدّوا 

ف  عمد لممل وإن وفوا بعدذم الذي بينمم وبين رسول ّ صلى ّ عليه وسلم ول ِم يظ ِاذروا علي ِه 

 عمدذم ويفي به. عدّوال فقد أمر أن يسني إليمم

 5 اآلية :

القول في تأويل قول ِه تع ِالى:      }فَ ِإِ,َا انَس ِلََخ األْش ُِمُر اْلُح ُِرُم فَ ِاْقتُلُواْ اْلُمْ  ِِرِكيَن َهْي ُِ  َوَج ِدتُّموُذْم 

لّزَكاةَ فََخل ِّواْ َس ِبِيلَُمْم َوُخذُوُذْم َواْهُصُروُذْم َواْقعُدُواْ لَُمْم ُكّل َمْرَصٍد فَإِن تَابُواْ َوأَقَاُمواْ الّص َةَ َوآتَُواْ ا

 إِّن ّللّاَ َغفُوٌر ّرِهيٌم {.

يعني جّل ثناؤه بقوله: فإ,َا اْنَس ِلََخ األْش ُِمُر الُح ُِرُم ف ِإ,ا انقه ِى ومه ِى وخ ِرثل يق ِال من ِه: س ِلخنا  

شمر كذا نسلخه َسْلخا وُسلُوخال بمعنى: خرجنا منهل ومنه قولمم: شاة مس ِلوخةل بمعن ِى: المنزوع ِة 

المخرجة منه ويعني باألشمر الحرم: ,ا القع ِدةل و,ا الحج ِةل والمح ِّرمل أو إنم ِا أري ِد ف ِي من جلدذا 

ذ ِ ِذا الموض ِ ِع انس ِ ِ خ المح ِ ِّرم وه ِ ِدهل ألن األ,ان ك ِ ِان بب ِ ِراءة ي ِ ِوم الح ِ ِّج األكب ِ ِرل فمعل ِ ِوم أنم ِ ِم ل ِ ِم 

ي ونوا أجلوا األشمر الح ِرم كلم ِا وق ِد نللن ِا عل ِى ص ِحة ,ل ِك فيم ِا مه ِى. ول ن ِه لم ِا ك ِان متص ِ ً 
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مرين االَخرين قبله الحرامين وكان ذولمما ثالثا وذي كلم ِا متص ِل بعه ِما ب ِبعضل قي ِل: ف ِإ,ا بال 

 انسلخ األشمر الحرم.

ومعنى ال  م: فإ,ا انقه  األش ِمر الح ِرم الث ث ِة ع ِن ال ِذين ال عم ِد لم ِمل أو ع ِن ال ِذين ك ِان لم ِم 

ان عمدذم إلى أجل عمدل فنقهوا عمدذم بمظاذرتمم األعداء على رسول ّ وعلى أصحابهل أو ك

غيره معلوم فاْقتُلُوا الُمْ ِرِكيَن يقول: ف ِاقتلوذم َهْي ُِ  َوَج ِْدتُُموُذْم يق ِول: هي ِ  لقيت ِوذم م ِن األرض 

ف ِ ِي الح ِ ِرم وغي ِ ِر الح ِ ِرم ف ِ ِي األش ِ ِمر الُح ِ ِرم وغي ِ ِر األش ِ ِمر الح ِ ِرم. َوُخ ِ ِذُوُذْم يق ِ ِول: وأس ِ ِروذم 

ونخول م ة. َواْقعُدُوا لَُمْم ُكّل َمْرَص ٍِد َواْهُصُروُذْم يقول: وامنعوذم من التصرل في ب ن ا س م 

يقول: واقعدوا لمم بالطلب لقتلمم أو أسرذم كّل مرصدل يعني: كّل طريق ومرقبل وذو مفع ِل م ِن 

قول القاغل رصدت ف نا أرُصده َرْصدال بمعن ِى: رقبت ِه. ف ِإْن ت ِابُوا يق ِول: ف ِإن رجع ِوا عم ِا نم ِاذم 

حمد صلى ّ عليه وسلم إلى توهيد ّ وإخ ِ ص العب ِانة عليه من ال ره با  وجحون نبّوة نبيه م

لهل نون االَلمة واألندانل وا قرار بنبّوة محمد صلى ّ عليه وسلم وأقاُموا الّص ةَ يقول: وأنّوا ما 

فرض ّ عليمم من الص ِ ة بح ِدونذا وأْعُط ِوا الّزك ِاةَ الت ِي أوجبم ِا ّ عل ِيمم ف ِي أم ِوالمم أذلم ِا. 

يلَُمْم يقول: فدعوذم يتصّرفون في أمصاركم ويدخلون البي  الح ِرام. إّن ّللّاَ َغف ُِوٌر َرِه ِيٌم فَخلّوا َسبِ 

لمن تاب من عبانهل فأناب إلى طاعته بعد الذي كان عليه من معصيتهل ساتر عل ِى ,نب ِهل ره ِيم ب ِه 

ي ال ِذين أُّجل ِوا أن يعاقبه على ,نوبه السالفة قبل توبتهل بعد التوبة. وقد ,كرنا اخ ِت ل المختلف ِين ف ِ

 إلى انس خ األشمر الحرم.

 وبنحو ما قلنا في تأويل ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:

ـ هدثنا عبد األعلى بن واصل األس ِدّيل ق ِال: ه ِدثنا عب ِد ّ ب ِن موس ِىل ق ِال: أخبرن ِا أب ِو 12863

َم ِْن فَ ِاَرَق ال ِدّْنيَا » جعفر الراىي عن الربيعل عن أنسل قال: قال رسول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم:

قال: وق ِال أن ِس: ذ ِو « على ا ْخ ص ّلّلِ َوْهدَهُ َوِعبَانَتِِه ال يُْ ِرُه بِه َشْيألال فَاَرقما وّ َعْنهُ َراٍض 

نين ّ الذي جاءت به الرسلل وبلغوه عن ربمم قبل ذرث األهاني  واخت ل األذ ِواءل وتص ِديق 

ل ق ِ ِال ّ: ف ِ ِإْن ت َِ ِابُوا وأق ِ ِاُموا الّص ِ ِ ةَ وآت َِ ُِوا الّزَك ِ ِاةَ فَخل ِّ ِوا ,ل ِ ِك ف ِ ِي كت ِ ِاب ّ ف ِ ِي آخ ِ ِر م ِ ِا أن ِ ِزل ّ

َسبِيلَُمْم قال: توبتمم خلع األوثان وعبانة ربممل وإقام الص ةل وإيتاء الزكاة. ثم قال ف ِي آي ِة أخ ِرى: 

 فإْن تَابُوا وأقاُموا الّص ةَ وآتُوا الّزَكاةَ فإْخَوانُُ ْم فِي الدّيِن.

ا ب  ِر ب ِن مع ِا,ل ق ِال: ه ِدثنا يزي ِدل ق ِال: ه ِدثنا س ِعيدل ع ِن قت ِانةل قول ِه: ف ِإ,َا اْنَس ِلََخ ـ هدثن12864

األْشُمُر الُحُرُم فاْقتُلُوا الُمْ  ِِرِكيَن َهْي ُِ  َوَج ِْدتُُموُذْم هت ِى خ ِتم آخ ِر اآلي ِة. وك ِان قت ِانة يق ِول: خل ِوا 

الزك ِاةل وم  ِره علي ِه  سبيل من أم ِركم ّ أن تخل ِوا س ِبيلهل فإنم ِا الن ِاق ث ث ِة رذ ِط: مس ِلم علي ِه

 الجزيةل وصاهب هرب يأمن بتجارته في المسلمين إ,ا أعطى ع ور ماله.

ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: ه ِدثنا أس ِباطل ع ِن الس ِدّي: 12865

ح ِّرم فإ,َا اْنَسلََخ األْشُمُر الُحُرُم وذ ِي األربع ِة الت ِي ع ِدنت ل ِكل يعن ِي ع  ِرين م ِن ,ي الحج ِة والم

 وصفر وربيعا األول وع را من شمر ربيع االَخر.

وقال قاغلوا ذذه المقالة: قيل لمذه األشمر الحرم ألن ّ ع ِّز وج ِّل ه ِّرم عل ِى الم ِسمنين فيم ِا نم ِاء 

 الم ركين والعَْرض لمم إال بسبيل خير. ,كر من قال ,لك:

جريجل ع ِن إب ِراذيم ب ِن أب ِي  ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هجاثل عن ابن12866

ب رل أنه أخبرهل عن مجاذد وعمرو بن شعيبل ف ِي قول ِه: ف ِإ,َا اْنَس ِلََخ األْش ُِمُر الُح ُِرُم أنم ِا األربع ِة 

 التي قال ّ: فَِسيُحوا في األْرِض قال: ذي الحرم من أجل أنمم أومنوا فيما هتى يسيحوذا.

ل ابن ىيدل في قوله: بََراَءةٌ ِمَن ّللّاِ َوَرُسوِلِه ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال: قا12867

إلَى الّذَيَن َعاَذ ِْدتُْم ِم َِن الُمْ  ِِرِكيَن فَِس ِيُحوا ف ِي األْرِض أْربَعَ ِةَ أْش ُِمٍر ق ِال: ض ِرب لم ِم أج ِل أربع ِة 

أش ِ ِمرل وتب ِ ِرأ م ِ ِن ك ِ ِّل م  ِ ِرهل ث ِ ِم أم ِ ِر إ,ا انس ِ ِلخ  تل ِ ِك األش ِ ِمر الح ِ ِرم ف ِ ِاْقتُلُوا الُمْ  ِ ِِرِكيَن َهْي ِ ُِ  

ْدتُُموُذْم َوُخ ِذُوُذْم َواْهُص ُِروُذْم َواْقع ُِدُوا لَُم ِْم ُك ِّل َمْرَص ٍِد ال تترك ِوذم يه ِربون ف ِي ال ِب نل وال َوجَ 

يخرجون للتجارةل ضيقوا عليمم. بعدذا أمر بالعفو: فإْن تَابُوا وأق ِاُموا الّص ِ ةَ وآت ُِوا الّزك ِاةَ فََخل ِّوا 

 َسبِيلَُمْم إّن ّللّاَ َغفُوٌر َرِهيٌم.
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ه ِدثنا اب ِن همي ِدل ق ِال: ه ِدثنا س ِلمةل ع ِن اب ِن إس ِحاق: ف ِإ,َا اْنَس ِلََخ األْش ُِمُر الُح ُِرُم يعن ِي ـ 12868

األربع ِ ِة الت ِ ِي ض ِ ِرب ّ لم ِ ِم أج ِ ِ ً ألذ ِ ِل العم ِ ِد الع ِ ِام م ِ ِن الم  ِ ِركين. ف ِ ِاْقتُلُوا الُمْ  ِ ِِرِكيَن َهْي ِ ُِ  

 ... اآلية.َوَجْدتُُموُذْم َوُخذُوُذْم َواْهُصُروُذْم َواْقعُدُوا لَُمْم ْكّل َمْرَصدٍ 

 6  اآلية :

القول في تأويل قوله تعالى:    }َوإِْن أََهدٌ ّمَن اْلُمْ ِرِكيَن اْس ِتََجاَرَه فَ ِأَِجْرهُ َهت َِّى يَْس َِمَع َك ِ ََم ّللّاِ ث ُِّم 

 أَْبِلْغهُ َمأَْمنَهُ ,َِلَك بِأَنُّمْم قَْوٌم الّ يَْعلَُموَن {.

م ِن الم  ِركين ال ِذين أمرت ِك بقت ِالمم وق ِتلمم بع ِد  يقول تع ِالى ,ك ِره لنبي ِه: وإن اس ِتأمنك ي ِا محم ِد 

انس خ األشمر الحرم أهد ليسمع ك ِ م ّ من ِكل وذ ِو الق ِرآن ال ِذي أنزل ِه ّ علي ِه. ف ِأجُرْه يق ِول: 

فأمنهل هتّى يَسمَع ك ِم ّللّاِ وتتلوه عليه. ثُّم أْبِلْغهُ َمأَْمنَ ِهُ يق ِول: ث ِم رنّه بع ِد س ِماعه ك ِ م ّ إن ذ ِو 

لم ولم يتعظ لما تلوته عليه من ك ِ م ّ في ِسمن إل ِى مأمن ِهل يق ِول: إل ِى هي ِ  ي ِأمن من ِك أبى أن يس

وممن في طاعتك هتى يلحق بداره وقومه من الم  ِركين. ,ل َِك ب ِأنُّمْم قَ ُِوٌم ال يَْعلَُم ِوَن يق ِول: تفع ِل 

م ِأمنممل م ِن ,لك بمم من إعطاغك إياذم األمانل ليسمعوا القرآنل ورنّه إياذم إ,ا أب ِوا ا س ِ م إل ِى 

أجل أنمم قوم جملة ال يفقمون عن ّ هجة وال يعلمون ما لم ِم با يم ِان ب ِا  ل ِو آمن ِوا وم ِا عل ِيمم 

 من الوىر وا ثم بتركمم ا يمان با .

 وبنحو ما قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:

َه ِدٌ ِم َِن الُمْ  ِِرِكيَن اْس ِتَجارَه: ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن ابن إس ِحاق: َوإْن أ12869

 أي من ذسالء الذين أمرتك بقتالممل فأِجْرهُ.

ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد ب ِن مفه ِلل ق ِال: ه ِدثنا أس ِباطل ع ِن الس ِدّي: 12870

 فَأِجْرهُ هتى يَْسَمَع َك ََم ّللّاِ أما ك م ّ: فالقرآن.

هدثنا أبو عاصمل قال: ه ِدثنا عيس ِىل ع ِن اب ِن أب ِي نج ِي ل ـ هدثني محمد بن عمرول قال: 12871

عن مجاذد: َوإْن أَهدٌ ِمَن الُمْ ِرِكيَن اْستَجارَه فَأِجْرهُ قال: إنسان يأتيك فيسمع م ِا تق ِول ويس ِمع م ِا 

 أنزل عليك فمو آمن هتى يأتيك فيسمع ك م ّل وهتى يبلغ مأمنه هي  جاء.

 قال: ثني هجاثل عن ابن جريجل عن مجاذدل بنحوه.هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل  

ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا يعقوبل عن جعفرل عن سعيدل ق ِال: خ ِرث رس ِول ّ ص ِلى 12872

ّ عليه وسلم غاىيال فلقي العدّول وأخ ِرث المس ِلمون رج ِ ً م ِن الم  ِركين وأش ِرعوا في ِه األس ِنةل 

 م ّ تع ِالى فق ِالوا: ت  ِمد أن ال إل ِه إال ّ وأن فقال الرجل: ارفعوا عني س ِ ه مل وأس ِمعوني ك ِ

 محمدا عبده ورسوله وتخلع األندان وتتبرأ من ال ت والعُّزى  فقال: فإني أشمدكم أني قد فعل .

ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال: قال ابن ىيدل في قوله: ثُّم أْبِلْغهُ َمأَْمنَهُ قال: إن 12873

 ول عليه وتحدّثهل فأبلغه. قال: وليس ذذا بمنسوخ.لم يوافقه ما تق

واختلف في ه م ذذه اآليةل وذل ذو منسوخ أو ذو غير منسوخ  فقال بعهمم: ذو غي ِر منس ِوخل 

 وقد ,كرنا قول من قال ,لك.

 وقال آخرون: ذو منسوخ. ,كر من قال ,لك:

نل ع ِ ِن ج ِ ِويبرل ع ِ ِن ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا أهم ِ ِد ب ِ ِن إس ِ ِحاقل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا أب ِ ِو أهم ِ ِدل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا س ِ ِفيا12874

 الهحاه: فاْقتُلُوا الُمْ ِرِكيَن َهْيُ  َوَجْدتُُموُذْم نسختما: فإّما َمنّا بَْعدُ َوإّما فِدَاًء.

 ـ قال: هدثنا سفيانل عن السدّيل مثله.12875

 وقال آخرون: بل نسخ قوله: فاْقتُلُوا الُمْ ِرِكيَن قوله: فإّما َمنّا بَْعدُ. ,كر من قال ,لك:

هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا عبدة بن سليمانل عن اب ِن أب ِي عروب ِةل ع ِن قت ِانة: َهت ِّى إ,َا ـ 12876

 أثَْخْنتُُموُذْم فَُ دّوا الَوثاَق نسخما قوله: فاْقتُلُوا الُمْ ِرِكيَن َهْيُ  َوَجْدتُُموُذْم.

لن ِا وقال أبو جعفر: والصواب من القول في ,لك عن ِدي ق ِول م ِن ق ِال: ل ِيس ,ل ِك بمنس ِوخل وق ِد نل

على أن معنى النسخ ذو نفي ه م قد كان ثب  بح م آخر غيرهل ولم تصّ  هج ِة بوج ِوب ه  ِم ّ 

في الم ركين بالقتل ب ّل هال ثم نسخه بتره قتلمم على أخذ الفداء وال على وجه المّن عليمم. فإ,ا 

وس ِلم ف ِيمم م ِن كان ,لك كذلك ف ان الفداء والمّن والقتل لم يزل من ه م رسول ّ صلى ّ عليه 

أوّل ه ِ ِرب ه ِ ِاربممل و,ل ِ ِك م ِ ِن ي ِ ِوم ب ِ ِدر ك ِ ِان معلوم ِ ِا أن معن ِ ِى اآلي ِ ِة: ف ِ ِاقتلوا الم  ِ ِركين هي ِ ِ  
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وجدتموذمل وخذوذم للقتل أو المن أو الفداء واهصروذمل وإ,ا كان ,لك معناه صّ  ما قلنا في ,لك 

 نون غيره.

 7 اآلية :

ِكيَن َعْمدٌ ِعندَ ّللّاِ َوِعندَ َرُسوِلِه إِالّ ال ِِّذيَن َعاَذ ِْدتُْم القول في تأويل قوله تعالى:   }َكْيَف يَُ وُن ِلْلُمْ رِ 

 ِعندَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم فََما اْستَقَاُمواْ لَُ ْم فَاْستَِقيُمواْ لَُمْم إِّن ّللّاَ يُِحّب اْلُمتِّقيَن {.

لل   ِركين ب ِربمم  يقول تعالى ,كره: أنى ي  ِون أيم ِا المسمن ِون ب ِا  ورس ِولهل وب ِأّي معن ِى ي  ِون 

عمد و,مة عند ّ وعند رسولهل يوفي لمم بهل ويتركوا من أجله آمنين يتصرفون ف ِي ال ِب ن وإنم ِا 

معناه: ال عمد لممل وأن الواجب عل ِى الم ِسمنين ق ِتلمم هي ِ  وج ِدوذم إال ال ِذين أعط ِوا العم ِد عن ِد 

عمدذم واالستقامة لم ِم علي ِهل م ِا المسجد الحرام منممل فإن ّ جّل ثناؤه أمر المسمنين بالوفاء لمم ب

 ناموا عليه للمسمنين مستقيمين.

واختلف أذل التأويل في الذين ُعنوا بقوله: إالّ الّذَيَن َعاَذْدتُْم ِعْندَ الَمّسِجِد الَحَراِم فقال بعه ِمم: ذ ِم 

 قوم من جذيمة بن الديل. ,كر من قال ,لك:

مفه ِلل ق ِال: ه ِدثنا أس ِباطل ع ِن الس ِدّي:  ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد ب ِن12877

ا اْستَقَاُموا َكْيَف يَُ وُن لْلُمْ ِرِكيَن َعْمدٌ ِعْندَ ّللّاِ َوِعْندَ َرُسوِلِه إالّ الِّذيَن عاذْدتُْم ِعْندَ الَمْسِجِد الَحَراِم فَمَ 

 لَُ ْم فاْستَِقيُموا لَُمْم ذم بنو جذيمة بن الديل.

ثنا الحسينل قال: ثني هجاثل عن ابن ج ِريجل ع ِن محم ِد ب ِن عب ِان ـ هدثنا القاسمل قال: هد12878

 بن جعفرل قوله: إالّ الّذَيَن َعاَذْدتُْم ِمَن الُمْ ِرِكيَن قال: ذم جذيمة ب ر من كنانة.

ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن اب ِن إس ِحاق: َكْي َِف يَُ  ِوُن لْلُمْ  ِِرِكيَن ال ِذين ك ِانوا 12879

العام بأن ال تمنعوذم وال يمنعوكم من الحرم وال في ال مر الح ِرامل َعْم ِدٌ ِعْن ِدَ ّللّاِ وأنتم على العمد 

َوِعْندَ َرُسوِلِه إالّ الِّذيَن عاذْدتُْم ِعْندَ الَمْسِجِد الَحَراِم وذي قباغل بني ب ر الذين كانوا نخلوا ف ِي عم ِد 

صلى ّ عليه وسلم وب ِين ق ِريشل  قريش وعقدتم يوم الحديبية إلى المدة التي كان  بين رسول ّ

فلم ي ن نقَهما إال ذذا الحّي من قريش وبنو الديل من ب رل ف ِأمر بإتم ِام العم ِد لم ِن ل ِم ي  ِن نق ِض 

 عمده من بني ب ر إلى مدته فََما اْستَقَاُموا لَُ ْم... اآلية.

 وقال آخرون: ذم قريش. ,كر من قال ,لك:

ل قال: ثني هجاثل عن ابن جريجل قال: قال ابن عب ِاقل ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسين12880

 قوله: إالّ الِّذيَن عاذْدتُْم ِعْندَ الَمْسِجِد الَحَراِم ذم قريش.

ـ ِ ِ ه ِ ِدثني المثن ِ ِىل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا عب ِ ِد ّ ب ِ ِن ص ِ ِال ل ق ِ ِال: ثن ِ ِي معاوي ِ ِةل ع ِ ِن عل ِ ِّيل ع ِ ِن اب ِ ِن 12881

 يعني: أذل م ة. عباق: إالّ الِّذيَن عاذْدتُْم ِعْندَ الَمْسِجِد الَحَرامِ 

ـ هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل قال: ثن ِي أب ِيل ع ِن أبي ِهل ع ِن اب ِن 12882

عباق: إالّ الِّذيَن عاذْدتُْم ِعْندَ الَمْسِجِد الَحَراِم يقول: ذم قوم ك ِان بي ِنمم وب ِين النب ِي ص ِلى ّ علي ِه 

 يعطي المسلم الجزية. فََما اْس ِتَقَاُموا لَُ  ِْم وسلم مدةل وال ينبغي لم ره أن يدخل المسجد الحرام وال

 فاْستَِقيُموا لَُمْم يعني: أذل العمد من الم ركين.

ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال: قال ابن ىيدل في قوله: إالّ الِّذيَن عاذ ِْدتُْم ِعْن ِدَ 12883

لَُم ِْم ق ِال: ذ ِسالء ق ِريش. وق ِد نس ِخ ذ ِذا األش ِمر الت ِي  الَمْسِجِد الَح َِراِم فََم ِا اْس ِتَقَاُموا لَُ  ِْم فاْس ِتَِقيُموا

ضرب  لممل وغدروا بمم فلم يستقيموال كما قال ّ فهرب لم ِم بع ِد الف ِت  أربع ِة أش ِمر يخت ِارون 

من أمرذم: إما أن يسلموال وإما أن يلحقوا بأّي ب ن شاءوا قال: فأسلموا قبل األربعة األشمرل وقبل 

 قَتٍْل.

ن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد ب ِن ث ِورل ع ِن معم ِر ع ِن قت ِانة: إالّ ال ِِّذيَن ـ هدثنا محمد ب12884

عاذْدتُْم ِعْندَ الَمْسِجِد الَحَراِم فََما اْستَقَاُموا لَُ ْم فاْستَِقيُموا لَُمْم قال: ذم قوم جذيمة. قال: فلم يس ِتقيموال 

 ّ عليه وسلم.نقهوا عمدذم أي أعانوا بني ب ر هلف قريش على خزاعة هلف النبي صلى 

 وقال آخرون: ذم قوم من خزاعة. ,كر من قال ,لك:

ـ هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا ابن عيينةل عن ابن ج ِريجل ع ِن 12885

 مجاذد: إالّ الِّذيَن عاذْدتُْم ِعْندَ الَمْسِجِد الَحَراِم قال: أذل العمد من خزاعة.
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األقوال بالصواب عندي ق ِول م ِن ق ِال: ذ ِم بع ِض بن ِي ب  ِر م ِن كنان ِةل قال أبو جعفر: وأولى ذذه 

ممن كان أقام على عمده ولم ي ن نخل في نقض ما كان بين رسول ّ صلى ّ عليه وسلم وب ِين 

قريش يوم الحديبية من العمد مع قريش هين نقهوه بمعونتمم هلفاءذم من بني ال ِديل عل ِى هلف ِاء 

 م من خزاعة.رسول ّ صلى ّ عليه وسل

وإنما قل  ذذا القول أولى األقوال في ,لك بالصواب ألن ّ أمر نبيه والمسمنين بإتمام العم ِد لم ِن 

كانوا عاذدوه عند المسجد الحرامل ما استقاموا على عمدذم. وقد بينا أن ذذه االَيات إنم ِا ن ِانى بم ِا 

بم ة من قريش وال خزاعة ك ِافر علّي في سنة تسع من المجرةل و,لك بعد فت  م ة بسنةل فلم ي ن 

يومألذ بينه وبين رسول ّ صلى ّ عليه وسلم عمد فيسمر بالوفاء له بعمده ما استقام على عم ِدهل 

 ألن من كان منمم من ساكني م ة كان قد نقض العمد وهورب قبل نزول ذذه االَيات.

ّب من اتقى وراقبه ف ِي أناء فراغه ِهل والوف ِاء وأما قوله: إّن ّللّاَ يُِحّب الُمتِّقيَن فإن معناه: إن ّ يح

 بعمده لمن عاذدهل واجتناب معاصيهل وتره الغدر بعمونه لمن عاذده.

 8 اآلية :

القول في تأويل قوله تع ِالى:    }َكْي َِف َوإِن يَْظَم ُِروا َعلَ ِْيُ ْم الَ يَْرقُب ُِواْ فِ ِيُ ْم إِالّ َوالَ ِ,ّم ِةً يُْرُض ِونَُ م 

 أْبََى قُلُوبُُمْم َوأَْكثَُرُذْم فَاِسقُوَن {.بِأَْفَواِذِمْم َوتَ 

يعني جّل ثناؤه بقوله: كيف ي ون لمسالء الم ركين الذين نقهوا عمدذم أو لمن ال عم ِد ل ِه م ِنمم  

م ِ ِن م أيم ِ ِا المسمن ِ ِون عم ِ ِد و,م ِ ِةل وذ ِ ِم إن يظم ِ ِروا عل ِ ِي م يغلب ِ ِوكمل ال يرقب ِ ِوا ف ِ ِي م إالّ وال ,م ِ ِة. 

  مل لتقدم ما يران من المعنى بما قبلما وكذلك تفعل الع ِرب نلي ً على معنى ال« كيف»واكتفى ب 

 إ,ا أعانت الحرل بعد مهي معناه استجاىوا هذل الفعلل كما قال ال اعر:

 وَخبّْرتَُمانِي أنَّما الَمْوُت فِي القَُرىفََ ْيَف َوَذِذي َذْهبَةٌ وَكثِيُب  

 فحذل الفعل بعد كيف لتقدم ما يران بعدذا قبلما.  

 نى ال  م: ف يف ي ون الموت في القرى وذذي ذهبة وكثيب ال ينجو فيمما منه أهد.ومع  

واختلف أذل التأويل في تأويل قوله: الَ يَْرقُبُوا فِيُ ْم إالّ َوال ,ّمةً فق ِال بعه ِمم: معن ِاه: ال يراقب ِوا   

 ّ في م وال عمدا. ,كر من قال ,لك:

ع ِ ِن س ِ ِفيانل ع ِ ِن اب ِ ِن أب ِ ِي نج ِ ِي ل ع ِ ِن مجاذ ِ ِد: الَ  ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا اب ِ ِن وكي ِ ِعل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا أب ِ ِيل12886  

 يَْرقَبُوَن فِي ُمْسِمٍن إالّ قال ّ.

ـ هدثني يعقوبل قال: هدثنا ابن عليةل عن سليمانل عن أبي مجلزل في قول ِه: الَ يَْرقَب ُِوَن 12887  

و « جب ِ ِر»ال فِ ِي ُم ِْسِمٍن إالّ َوال ِ,ّم ِةً ق ِ ِال: مث ِل قول ِه جبراغي ِ ِل مي اغي ِل إس ِرافيلل كأت ِ ِه يق ِال: يه ِ

يقول: عب ِد ّ الَ يَْرقَب ُِوَن فِ ِي ُم ِْسِمٍن إالّ كأن ِه يق ِول: ال يرقب ِون «ل إيل»إلى « إسرال»و « مي ا»

.ّ 

هدثني محمد بن عب ِد األعل ِىل ق ِال: ثن ِي محم ِد ب ِن ث ِورل ع ِن معم ِرل ع ِن اب ِن أب ِي نج ِي ل ع ِن    

 مجاذد: إالّ َوال ِ,ّمةً ال يرقبون ّ وال غيره.

 : ا ّل: القرابة. ,كر من قال ,لك:وقال آخرون  

ـ هدثني المثنىل ق ِال: ه ِدثنا عب ِد ّ ب ِن ص ِال ل ق ِال: ثن ِي معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل ع ِن اب ِن 12888  

عباقل قوله: الَ يَْرقَبُوَن فِي ُمْسِمٍن إالّ َوال ِ,ّمةً يقول: قرابة وال عم ِدا. وقول ِه: وإْن يَْظَم ُِروا َعلَ ِْيُ ْم 

 الّ َوال ِ,ّمةً قال: ا ّل: يعني القرابةل والذمة: العمد.ال يَْرقُبُوا فِيُ ْم إ

هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل قال: ثني أبيل عن أبيهل عن ابن عباق: الَ    

 يَْرقَبُوا إالّ َوال ِ,ّمةً ا ّل: القرابةل والذمة: العمد. يعني: أذل العمد من الم ركينل يقول: ,متمم.

ه ِ ِدثنا اب ِ ِن وكي ِ ِعل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا أب ِ ِو معاوي ِ ِةل وعب ِ ِدة ع ِ ِن هوش ِ ِبل ع ِ ِن اله ِ ِحاه: ا ّل:  ـ ِ 12889ِ  

 القرابة.

هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا محمد بن عبد ّل عن س ِلمة ب ِن كمي ِلل    

 لقرابةل والذمة: العمد.عن ع رمةل عن ابن عباق: الَ يَْرقَبُوَن فِي ُمْسِمٍن إالّ َوالَ ِ,ّمةً قال: ا ّل: ا

ـ ُهدث  عن الحسين بن الفرثل قال: سمع  أبا معا,ل قال: أخبرنا عبيد بن سليمانل ق ِال: 12890  

 سمع  الهحاه يقول في قوله: الَ يَْرقَبُوَن فِي ُمْسِمٍن إالّ َوالَ ِ,ّمةً ا ّل: القرابةل والذمة: الميثاق.
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نا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن السدّي: ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدث12891  

 َكْيَف َوإْن يَْظَمُروا َعلَْيُ ْم الم ركونل ال يرقبوا في م عمدا وال قرابة وال ميثاقا.

 وقال آخرون: معناه: الحلف. ,كر من قال ,لك:  

الَ يَْرقَبُوا فِ ِيُ ْم  ـ هدثنا ب ر بن معا,ل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل قوله:12892  

 إالّ والَ ِ,ّمةً قال: ا ّل: الحلفل والذمة: العمد.

وقال آخرون: ا ّل: ذو العمد ول نه كّرر لما اختلف اللفظان وإن ك ِان معناذم ِا واه ِدا. ,ك ِر م ِن   

 قال ,لك:

 ـ هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن أب ِي نج ِي ل12893  

 عن مجاذد: إالّ قال: عمدا.

ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال: ق ِال اب ِن ىي ِدل ف ِي قول ِه: الَ يَْرقُب ُِوا فِ ِْيُ ْم إالّ 12894  

قال: «ل غفور رهيم»َوالَ ِ,ّمةً قال: ال يرقبوا في م عمدا وال ,مة. قال: إهداذما من صاهبتما كميألة 

 ذو الذمة. فال لمة واهدة وذي تفترقل قال: والعمد

 هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبيل عن أبيهل عن خصيفل عن مجاذد: َوال ِ,ّمةً قال: العمد.   

هدثني الحرثل قال: هدثنا عبد العزي ِزل ق ِال: ه ِدثنا ق ِيسل ع ِن خص ِيفل ع ِن مجاذ ِد: َوالَ ِ,ّم ِةً    

 قال: الذمة العمد.

إن ّ تع ِالى ,ك ِره أخب ِر ع ِن ذ ِسالء  قال أبو جعفر: وأولى األقوال في ,ل ِك بالص ِواب أن يق ِال:  

الم ركين الذين أمر نبيه والمسمنين بقتلمم بعد انس خ األشمر الحرم وهصرذم والقعون لمم عل ِى 

كّل موصد أنمم لو رمروا على المسمنين لم يرقبوا فيمم إالّل وا ّل: اسم ي تمل عل ِى مع ِان ث ث ِة: 

ا بمعنى ّ. فإ, كان ِ  ال لم ِة ت  ِمل ذ ِذه المع ِاني وذي العمد والعقدل والحلفل والقرابةل وذو أيه

الث ثةل ولم ي ن ّ خص من ,لك معنى نون معنىل فالصواب أن يعّم ,لك كما ع ِّم بم ِا ج ِّل ثن ِاؤه 

معانيما الث ثةل فيقال: ال يرقبون في مسمن ّل وال قرابةل وال عمدال وال ميثاقا. ومن الداللة عل ِى 

 قول ابن مقبل:أنه ي ون بمعنى القرابة 

 أْفَسدَ النّاَق ُخلُوٌل َخلَفُواقََطعُوا ا ّل وأْعَراَق الّرِهيْم  

 بمعنى: قطعوا القرابة وقول هسان بن ثاب :  

 لَعَْمُرَه إّن إلَّك ِمْن قَُرْيٍ  إّل الّسْقِب ِمْن َرأِل النّعاِم  

 وأما معناه: إ,ا كان بمعنى العمد. فقول القاغل:  

 كاِ,با إلُّمْمو,ُو ا ّل والعَْمِد ال يَْ ِذُب  َوَجْدنَاُذمُ  

وق ِ ِد ىع ِ ِم بع ِ ِض م ِ ِن ينس ِ ِب إل ِ ِى معرف ِ ِة ك ِ ِ م الع ِ ِرب م ِ ِن البص ِ ِريينل أن ا ّل والعم ِ ِد والميث ِ ِاق   

واليمين واهدل وأن الذمة في ذذا الموضع: التذمم ممن ال عمد لهل والجمع: ,مم. وكان ابن إسحاق 

 م.يقول: عنى بمذه اآلية: أذل العمد العا

ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا اب ِ ِن همي ِ ِدل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا س ِ ِلمةل ع ِ ِن اب ِ ِن إس ِ ِحاق: َكْي ِ َِف َوإْن يَظَم ِ ُِروا َعلَ ِ ِْيُ ْم أي 12895  

 الم ركون الذين ال عمد لمم إلى مدة من أذل العمد العام الَ يَْرقُبُوا فِيُ ْم إالّ َوالَ ِ,ّمةً.

تمم من القول خ ل م ِا يه ِمرونه ل  ِم وأما قوله: يَْرُضونَُ ْم بأْفَواِذِمْم فإنه يقول: يعطون م بألسن  

في نفوسمم من العداوة والبغهاء. وتَأْبَى قُلُوبُُمْم: أي تأبى عليمم قلوبمم أن يذعنوا ل م بتصديق ما 

يبدونه ل م بألسنتمم. يحذر جّل ثناؤه أمرذم المسمنين وي حذذم على قتلمم واجتياهمم هي  وجدوا 

ب ل ما قدروا علي ِه. وأْكث َُِرُذْم فَاِس ِقُوَن يق ِول: وأكث ِرذم من أرض ّل وأال يقصروا في م روذمم 

 مخالفون عمدكم ناقصون لهل كافرون بربمم خارجون عن طاعته.

 9 اآلية :
واْ القول في تأويل قوله تعالى:      }اْشتََرْواْ بِآيَاِت ّللّاِ ثََمناً قَِلي ً فََصدّواْ َعن َسبِيِلِه إِنُّمْم َسآَء َم ِا َك ِانُ 

 َملُوَن {.يَعْ 

يقول جّل ثناؤه: ابتا  ذسالء الم ركون ال ِذين أم ِركم ّ أيم ِا المسمن ِون بق ِتلمم هي ِ  وج ِدتموذم  

بتركمم اتبا  ما اهتّج ّ به عليمم من هججه يسيرا من العوض قلي ً من عرض الدنيا و,لك أنمم 
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ّ علي ِه وس ِلم بأكل ِة فيما ,كر ع ِنمم ك ِانوا نقه ِوا العم ِد ال ِذي ك ِان بي ِنمم وب ِين رس ِول ّ ص ِلى 

 أطعممموذا أبو سفيان بن هرب.

ـ هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: ه ِدثنا عيس ِىل ع ِن اب ِن أب ِي نج ِي ل 12896

عن مجاذدل في قوله: اْشتَُروا بآياِت ّللّاِ ثََمنا قَِلي ً قال: أب ِو س ِفيان ب ِن ه ِرب أطع ِم هلف ِاءهل وت ِره 

 سلم.هلفاء محمد صلى ّ عليه و

هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هجاثل عن ابن جريجل عن مجاذ ِدل مثل ِه. وأم ِا قول ِه:  

فََصدّوا َعْن َسبِيِلِه فإن معن ِاه: فمنع ِوا الن ِاق م ِن ال ِدخول ف ِي ا س ِ مل وه ِاولوا رنّ المس ِلمين ع ِن 

لم ركين الذين وصف  صفاتممل ساء نينمم. إنُّمْم ساَء ما كانُوا يَْعلَُموَن يقول جّل ثناؤه: إن ذسالء ا

عملمم الذي كانوا يعملون من اشتراغمم ال فر با يم ِان واله ِ لة بالم ِدىل وص ِدّذم ع ِن س ِبيل ّ 

 من آمن با  ورسوله أو من أران أن يسمن.

 10 اآلية :

 ـأَلَِك ُذُم اْلُمْعتَدُوَن {.القول في تأويل قوله تعالى:    }الَ يَْرقُبُوَن فِي ُمْسِمٍن إِالّ َوالَ ِ,ّمةً َوأُْولَ 

يقول تعالى ,كره: ال يتقي ذسالء الم ركون الذين أمرت م أيما المسمنون بق ِتلمم هي ِ  وج ِدتموذم  

في قتل مسمن لو قدورا عليه إالّ َوالَ ِ,ّمةً يقول: ف  تبقوا عليمم أيما المسمنونل كما ال يبقون علي م 

 تَدُوَن يقول: المتجاوىون في م إلى ما ليس لمم بالظلم واالعتداء.لو رمروا علي م. وأُلَألَِك ُذُم الُمعْ 

 11 اآلية :

ُل القول في تأويل قوله تعالى:    }فَإِن تَابُواْ َوأَقَاُمواْ الّص َةَ َوآتَُواْ الّزَكاةَ فَإِْخَوانُُ ْم فِي الدّيِن َونُفَّص ِ

 االَيَاِت ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن {.

رج ِ ِع ذ ِ ِسالء الم  ِ ِركون ال ِ ِذين أم ِ ِرت م أيم ِ ِا المسمن ِ ِون بق ِ ِتلمم ع ِ ِن كف ِ ِرذم  يق ِ ِول ج ِ ِّل ثن ِ ِاؤه: ف ِ ِإن 

وش ِ ِركمم ب ِ ِا  إل ِ ِى ا يم ِ ِان ب ِ ِه وبرس ِ ِوله وأن ِ ِابوا إل ِ ِى طاعت ِ ِه وأق ِ ِاموا الص ِ ِ ة الم توب ِ ِة فأنّوذ ِ ِا 

بح ِدونذا وآت ِ ِوا الزك ِ ِاة المفروض ِة أذلم ِ ِا ف ِ ِإْخَوانُُ ْم ف ِ ِي ال ِدّيِن يق ِ ِول: فم ِ ِم إخ ِوان م ف ِ ِي ال ِ ِدين ال ِ ِذي 

وذو ا س م. َوْنفَّصُل االَياِت يقول: ونبين هجج ّ وأنلته على خلقهل ِلقَ ِْوٍم يَْعلَُم ِوَن  أمركم ّ بهل

 ما بين لمم فن رهما لمم مفصلة نون الجمال الذين ال يعقلون عن ّ بيانه ومح م آياته.

 وبنحو ما قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:

ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا يزي ِ ِدل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا س ِ ِعيدل ع ِ ِن قت ِ ِانةل قول ِ ِه: ف ِ ِإْن ت َِ ِابُوا ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا ب  ِ ِر ب ِ ِن مع ِ ِا,ل 12897

وأقاُموا الّص ةَ وآتَُوا الّزَكاةَ فإْخَوانَُ ْم فِي الدّيِن يقول: إن تركوا ال ت والعُّزىل وشمدوا أن ال إل ِه 

 يَْعلَُموَن.إال ّ وأن محمدا رسول ّ فإْخَوانُُ ْم فِي الدّيِن ونُفَّصُل االَياِت ِلقَْوٍم 

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا هفص بن غياثل عن لي ل عن رجلل ع ِن اب ِن عب ِاق: ف ِإْن 12898

 تابُوا وأقاُموا الّص ةَ وآتُوا الّزكاةَ قال: هّرم  ذذه اآلية نماء أذل القبلة.

ـ ِ ه ِ ِدثني ي ِونسل ق ِ ِال: أخبرن ِ ِا اب ِن وذ ِ ِبل ق ِ ِال: ق ِال اب ِ ِن ىي ِ ِد: افترض ِ  الص ِ ِ ة والزك ِ ِاة 12899

عا لم يفرق بينمما وقرأ: فإْن ت ِابُوا وأق ِاُموا الّص ِ ةَ وآت ُِوا الّزك ِاةَ ف ِإْخَوانُُ ْم ف ِي ال ِدّين وأب ِى أن جمي

 يقبل الص ة إال بالزكاة. وقال: رهم ّ أبا ب ر ما كان أفقمه.

ـ هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أبو أهم ِدل ق ِال: ه ِدثنا ش ِريكل ع ِن أب ِي إس ِحاقل ع ِن 12900

 ل عن عبد ّل قال: أمرتم بإقامة الص ةل وإيتاء الزكاةل ومن لم يزّه ف  ص ة له.أبي عبيدة

وقيل: فإْخَوانُُ ْم فرفع بهمير: فمم إخوان مل إ, كان قد جرى ,كرذم قبلل كم ِا ق ِال: ف ِإْن لَ ِْم تَْعلَُم ِوا 

 آباَءُذْم فإْخَوان ْم فِي الدّيِن.

 12 اآلية :

َوإِن نَّ ثَُواْ أَْيَم ِانَُمم ّم ِن بَْع ِِد َعْم ِِدِذْم َوَطعَن ُِواْ فِ ِي ِني ِنُِ ْم فَقَ ِاتِلَُواْ أَغِّم ِةَ القول في تأويل قوله تعالى:  }

 اْلُ ْفِر إِنُّمْم الَ أَْيَماَن لَُمْم لَعَلُّمْم يَنتَُموَن {.

يقول تعالى ,كره: فإن نقض ذسالء الم ركون الذين عاذدتموذم من قريش عمونذم من بعد ما    

مل أن ال يقاتلوكم وال يظاذروا علي م أهدا من أعداغ م َوَطعَنُوا فِي نينُِ ْم يقول: وقدهوا في عاقدوك

نين م ا س مل فثلموه وعابوه. فَقاتِلُوا أغّمةَ الُ ْفِر يقول: فقاتلوا رؤساء ال فر با . إنُّمْم ال أيَماَن لَُمْم 
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تَُم ِوَن ل  ِي ينتم ِوا ع ِن الطع ِن ف ِي ني ِن م والمظ ِاذرة يقول: إن رؤساء ال فر ال عم ِد لم ِم. لَعَلُّم ِْم يَنْ 

 علي م.

وبنح ِ ِو م ِ ِا قلن ِ ِا ف ِ ِي ,ل ِ ِكل ق ِ ِال أذ ِ ِل التأوي ِ ِل عل ِ ِى اخ ِ ِت ل بي ِ ِنمم ف ِ ِي المعني ِ ِين بأغم ِ ِة ال ف ِ ِرل فق ِ ِال   

بعهمم: ذم أبو جمل بن ذ امل وعتبة بن ربيعةل وأبو سفيان بن ه ِرب ونظ ِراؤذم. وك ِان هذيف ِة 

 ل ذم من سّمي :يقول: لم يأت أذلما بعد. ,كر من قا

ـ هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل قال: ثني أبيل عن أبي ِهل ع ِن اب ِن 12901  

عب ِ ِاقل قول ِ ِه: َوإْن نََ ث ُِ ِوا أيَم ِ ِانَُمْم َم ِ ِْن بَْع ِ ِد َعْم ِ ِِدِذْم... إل ِ ِى: لَعَلُّم ِ ِْم يَْنتَُم ِ ِوَن يعن ِ ِي: أذ ِ ِل العم ِ ِد م ِ ِن 

 لنبيه: وإن ن ثوا العمد الذي بين ِك وبي ِنمم فقات ِل الم ركينل سماذم أغمة ال فرل وذم كذلك. يقول ّ

 أغمة ال فرل ألنمم ال أيمان لممل لعلمم ينتمون.

ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: ه ِدثنا س ِعيدل ع ِن قت ِانة: َوإْن نََ ث ُِوا أيَم ِانَُمْم َم ِْن بَْع ِد 12902  

ل بن ذ امل وأمية بن خلفل وعتبة بن ربيعةل َعْمِدِذْم... إلى: يَْنتَُموَنل ف ان من أغمة ال فر: أبو جم

 وأبو سفيانل وسميل بن عمرول وذم الذين ذموا بإخراجه.

ـ هدثنا محمد بن عب ِد األعل ِىل ق ِال: ه ِدثنا محم ِد ب ِن ث ِورل ع ِن معم ِرل ع ِن قت ِانة: أغم ِة 12903  

 ال فر: أبو سفيانل وأبو جملل وأمية بن خلفل وسميل بن عمرول وعتبة بن ربيعة.

هدثنا ابن وكيع وابن ب ارل قال ابن وكيع: هدثنا غندرل وق ِال اب ِن ب  ِار: ه ِدثنا محم ِد  ـ12904  

بن جعفرل عن شعبةل عن أبي ب رل عن مجاذد: فَقاتِلُوا أغّمةَ الُ ْفِر أنُّمْم ال أيَماَن لَُمْم قال أبو سفيان 

 منمم.

ثنا أسباطل عن السدّي: َوإْن ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هجاثل قال: هد12905  

نََ ثُوا أيَم ِانَُمْم... إل ِى: يَْنتَُم ِوَن ذ ِسالء ق ِريشل يق ِول: إن ن ث ِوا عم ِدذم ال ِذي عاذ ِدوا عل ِى ا س ِ م 

 وطعنوا فيهل فقاتلوذم.

ـ ُهدث  عن الحس ِين ب ِن الف ِرثل ق ِال: س ِمع  أب ِا مع ِا,ل ق ِال: ه ِدثنا عبي ِدل ق ِال: س ِمع  12906  

 لُوا أغّمةَ الُ ْفِر يعني: رأق الم ركين أذل م ة.الهحاه يقول في قوله: فَقاتِ 

ـ هدثنا الحسن بن يحيىل قال: أخبرن ِا عب ِد ال ِرىاقل ق ِال: أخبرن ِا معم ِرل ع ِن قت ِانةل ف ِي 12907  

قوله: فَقاتِلُوا أغّمةَ الُ ْفِر أبو س ِفيان ب ِن ه ِربل وأمي ِة ب ِن خل ِفل وعتب ِة ب ِن ربيع ِةل وأب ِو جم ِل ب ِن 

ين ن ثوا عمد ّ وذّموا بإخراث الرسولل ول ِيس وّ كم ِا تأّول ِه ذ امل وسميل بن عمرول وذم الذ

 أذل ال بمات والبد  والِفَري على ّ وعلى كتابه.

 ,كر الرواية عن هذيفة بالذي ,كرنا عنه:  

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبو معاويةل عن األعمشل عن ىيد ب ِن وذ ِبل ع ِن هذيف ِة: 12908  

 ْفِر قال: ما قوتل أذل ذذه اآلية بعد.فَقاتِلُوا أغّمةَ ال ُ 

هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أهمدل قال: هدثنا هبيب بن هسانل ع ِن ىي ِد ب ِن وذ ِبل ق ِال:    

 كن  عند هذيفةل فقرأ ذذه اآلية: فَقاتِلُوا أغّمةَ الُ ْفِر فقال: ما قوتل أذل ذذه اآلية بعد.

ن ىيد بن وذبل قال: قرأ هذيف ِة: فَق ِاتِلُوا أغّم ِةَ الُ ْف ِِر هدثني أبو الساغبل قال: هدثنا األعمشل ع   

 قال: ما قوتل أذل ذذه اآلية بعد.

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبيل عن سفيان وإسراغيلل عن أبي إسحاقل ع ِن ص ِلة ب ِن 12909  

 ىفر: إنُّمْم ال أيَماَن لَُمْم ال عمد لمم.

ل قال: ثني هجاثل عن ابن ج ِريجل ع ِن مجاذ ِدل قول ِه: ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسين12910  

 َوإْن نََ ثُوا أيَمانَُمْم قال: عمدذم.

ـ هدثنا محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهم ِدل ق ِال: ه ِدثنا أس ِباطل ع ِن الس ِدّي: َوإْن نََ ث ُِوا 12911  

 أيَمانَُمْم عمدذم الذي عاذدوا على ا س م.

عب ِد ال ِرهمنل ق ِال: ه ِدثنا س ِفيانل ع ِن أب ِي إس ِحاقل ع ِن ـ هدثنا ابن ب  ِارل ق ِال: ه ِدثنا 12912  

 صلةل عن عمار بن ياسرل في قوله: ال أيَماَن لَُمْم قال: ال عمد لمم.

ـ هدثني محمد بن عبيد المحاربيل قال: هدثنا أبو األهوصل عن أبي إسحاقل ع ِن ص ِلة 12913  

 ال أيَماَن لَُمْم قال: ال عمد لمم.بن ىفرل عن هذيفة في قوله: فَقاتِلُوا أغّمةَ الُ ْفِر إنُّمْم 
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وأم ِ ِا الن  ِ ِ  ف ِ ِإن أص ِ ِله: ال ِ ِنقضل يق ِ ِال من ِ ِه: ن  ِ ِ  ف ِ ِ ن ق ِ ِوي هبل ِ ِه إ,ا نقه ِ ِمال واأليم ِ ِان: جم ِ ِع   

 اليمين.

واختلف  القّراء في قراءة قوله: إنُّمْم ال أيَماَن لَُمْم فقرأه قّراء الحج ِاى والع ِراق وغي ِرذم: إنُّم ِْم ال   

بمعنى: ال عمون لمم على ما قد ,كرنا من قول أذل التأويل فيه. « أيمان»من  أيَماَن لَُمْم بفت  األلف

ب سر األلفل بمعن ِى: ال إس ِ م « إنُّمْم ال إيَماَن لَُممْ »و,ُكر عن الحسن البصرّي أنه كان يقرأ ,لك: 

ن لمم. وقد يتوجه لقراءته كذلك وجه غير ذذال و,لك أن ي ون أران بقراءته ,لك كذلك: أنم ِم ال أم ِا

لمم: أي ال تسمنوذمل ول ن اقتلوذم هي  وجدتموذمل كأنه أران المصدر من قول القاغل: آمنتهل فأنا 

 أومنه إيمانا.

قال أبو جعفر: والصواب من القراءات ف ِي ,ل ِك ال ِذي ال أس ِتجيز الق ِراءة بغي ِرهل ق ِراءة م ِن ق ِرأ   

ض خ ف ِهل و جم ِا  أذ ِل بفت  األلف نون كسرذال  جما  الحجة من القراء على القراءة به ورف

التأويل على ما ,كرت من أن تأويله ال عمد لمم. واأليمان التي ذي بمعنى العمدل ال ت ون إال بفت  

 كان  على عقٍد كان بين المتوانعين.« يمين»األلفل ألنما جمع 

 13 اآلية :

َم ِ ِانَُمْم َوَذّم ِ ِواْ بِ ِ ِإِْخَراثِ الّرُس ِ ِوِل َوُذ ِ ِم الق ِ ِول ف ِ ِي تأوي ِ ِل قول ِ ِه تع ِ ِالى:     }أاَلَ تُقَ ِ ِاتِلُوَن قَْوم ِ ِاً نَّ ث ُِ َِواْ أَيْ 

 بَدَُءوُكْم أَّوَل َمّرةٍ أَتَْخَ ْونَُمْم فَاّلّلُ أََهّق أَن تَْخَ ْوهُ إِن ُكنتُْم ّمُسِمنِيَن {.

يق ِ ِول تع ِ ِالى ,ك ِ ِره للم ِ ِسمنين ب ِ ِا  ورس ِ ِوله هاّض ِ ِا لم ِ ِم عل ِ ِى جم ِ ِان أع ِ ِداغمم م ِ ِن الم  ِ ِركين: أال    

ذسالء الم ركين الذين نقهوا العمد ال ِذي بي ِن م وبي ِنمم وطعن ِوا ف ِي ني ِن م تقاتلون أيما المسمنون 

وراذروا علي م أعداءكم وذموا بإخراث الرسول من بين أرمرذم فأخرجوه وذم بَدَُءوُكْم أّوَل َمّرٍة 

بالقتالل يعني فعلمم ,لك يوم بدر. وقيل: قتالمم هلفاء رسول ّ صلى ّ عليه وس ِلم م ِن خزاع ِة. 

َ ْونَُمْم يق ِول: أتخ ِافونمم عل ِى أنفس ِممل فتترك ِوا قت ِالمم خوف ِا عل ِى أنفس ِ م م ِنمم  ف ِاّلّلُ أَه ِّق أْن أتَخْ 

تَْخَ ْوهُ يقول: فا  أولى ب م أن تخافوا عقوبته بترك م جمانذمل وتحذروا سخطه علي م من ذ ِسالء 

ُم ِسِمنيَن يق ِول: إن كن ِتم مق ِّرين  الم ركين الذين ال يمل ون ل م ضّرا وال نفعا إال بإ,ن ّ. إْن ُكْنتُمْ 

 أن خ ية ّ ل م أولى من خ ية ذسالء الم ركين على أنفس م.

 وبنحو ما قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن مفهلل قال: هدثنا أس ِباطل ع ِن الس ِدّيل 12914  

ما نََ ثُوا أيَمانَُمْم َمْن بَْعد َعْمِدِذْم َوَذّموا بإْخَراث الّرُسول يقول: ذّم ِوا بإخراج ِه قوله: أال تُقاتِلُوَن قَوْ 

 فأخرجوه. َوُذْم بَدَُءوُكْم أّوَل َمّرةٍ بالقتال.

ـ هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن أب ِي نج ِي ل 12915  

 أّوَل َمّرةٍ قال: قتال قريش هلفاء محمد صلى ّ عليه وسلم.عن مجاذد: َوُذْم بَدَُءوُكْم 

 هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هجاثل عن ابن جريجل عن مجاذدل بنحوه.   

 هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا ابن نميرل عن ورقاءل عن ابن أبي نجي ل عن مجاذدل مثله.   

نا س ِلمةل ع ِن اب ِن إس ِحاقل ق ِال: أم ِر ّ رس ِوله بجم ِان أذ ِل ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدث12916  

ال ره ممن نقض من أذل العمد ومن كان من أذل العمد الع ِام بع ِد األربع ِة األش ِمر الت ِي ض ِرب 

لمم أج ًل إال أن يعونوا فيما على نينمم فيقبل بعد. ث ِم ق ِال: أال تُق ِاتِلُوَن قَْوم ِا نََ ث ُِوا أيَم ِانَُمْم َوَذّم ِوا 

 الّرُسول... إلى قوله: َوّللّاُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن. بإْخَراثِ 

 14 اآلية :

 الق ِول ف ِي تأوي ِ ِل قول ِه تع ِ ِالى:     }قَ ِاتِلُوُذْم يُعَ ِذّْبُمُم ّللّاُ بِأَْي ِ ِِديُ ْم َويُْخ ِِزِذْم َويَْنُص ِ ِْرُكْم َعلَ ِْيِمْم َويَْ  ِ ِفِ 

 ُصدُوَر قَْوٍم ّمْسِمنِيَن {.

ا  ورس ِ ِوله هاّض ِ ِا لم ِ ِم عل ِ ِى جم ِ ِان أع ِ ِداغمم م ِ ِن الم  ِ ِركين: أال يق ِ ِول تع ِ ِالى ,ك ِ ِره للم ِ ِسمنين ب ِ ِ   

تقاتلون أيما المسمنون ذسالء الم ركين الذين نقهوا العمد ال ِذي بي ِن م وبي ِنمم وطعن ِوا ف ِي ني ِن م 

وراذروا علي م أعداءكم وذموا بإخراث الرسول من بين أرمرذم فأخرجوه وذم بَدَُءوُكْم أّوَل َمّرٍة 

م ,لك يوم بدر. وقيل: قتالمم هلفاء رسول ّ صلى ّ عليه وس ِلم م ِن خزاع ِة. بالقتالل يعني فعلم
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أتَْخَ ْونَُمْم يق ِول: أتخ ِافونمم عل ِى أنفس ِممل فتترك ِوا قت ِالمم خوف ِا عل ِى أنفس ِ م م ِنمم  ف ِاّلّلُ أَه ِّق أْن 

ن ذ ِسالء تَْخَ ْوهُ يقول: فا  أولى ب م أن تخافوا عقوبته بترك م جمانذمل وتحذروا سخطه علي م م

الم ركين الذين ال يمل ون ل م ضّرا وال نفعا إال بإ,ن ّ. إْن ُكْنتُْم ُم ِسِمنيَن يق ِول: إن كن ِتم مق ِّرين 

 أن خ ية ّ ل م أولى من خ ية ذسالء الم ركين على أنفس م.

 وبنحو ما قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ل: هدثنا أهمد بن مفهلل قال: هدثنا أس ِباطل ع ِن الس ِدّيل ـ هدثني محمد بن الحسينل قا12917  

قوله: أال تُقاتِلُوَن قَْوما نََ ثُوا أيَمانَُمْم َمْن بَْعد َعْمِدِذْم َوَذّموا بإْخَراث الّرُسول يقول: ذّم ِوا بإخراج ِه 

 فأخرجوه. َوُذْم بَدَُءوُكْم أّوَل َمّرةٍ بالقتال.

دثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن أب ِي نج ِي ل ـ هدثني محمد بن عمرول قال: ه12918  

 عن مجاذد: َوُذْم بَدَُءوُكْم أّوَل َمّرةٍ قال: قتال قريش هلفاء محمد صلى ّ عليه وسلم.

 هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هجاثل عن ابن جريجل عن مجاذدل بنحوه.   

 ل عن ورقاءل عن ابن أبي نجي ل عن مجاذدل مثله.هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا ابن نمير   

ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا س ِلمةل ع ِن اب ِن إس ِحاقل ق ِال: أم ِر ّ رس ِوله بجم ِان أذ ِل 12919  

ال ره ممن نقض من أذل العمد ومن كان من أذل العمد الع ِام بع ِد األربع ِة األش ِمر الت ِي ض ِرب 

بل بعد. ث ِم ق ِال: أال تُق ِاتِلُوَن قَْوم ِا نََ ث ُِوا أيَم ِانَُمْم َوَذّم ِوا لمم أج ًل إال أن يعونوا فيما على نينمم فيق

 بإْخَراثِ الّرُسول... إلى قوله: َوّللّاُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن.

 15 اآلية :

 ِليٌم َهِ يٌم {.القول في تأويل قوله تعالى:     }َويُْذِذْب َغْيَظ قُلُوبِِمْم َويَتُوُب ّللّاُ َعلََى َمن يََ آُء َوّللّاُ عَ 

يق ِ ِول تع ِ ِالى ,ك ِ ِره: ق ِ ِاتلوا أيم ِ ِا المسمن ِ ِون ب ِ ِا  ورس ِ ِوله ذ ِ ِسالء الم  ِ ِركين ال ِ ِذين ن ث ِ ِوا أيم ِ ِانمم    

ونقهوا عمونذم بين م وبينممل وأخرجوا رسول ّ صلى ّ عليه وسلم من بين أرمرذم. يُعَذّْبُمُم 

يق ِ ِول: وي ِ ِذلمم باألس ِ ِر والقم ِ ِر. َويَْنُص ِ ِْرُكْم َعلَ ِ ِْيِمْم  ّللّاُ بأْي ِ ِِديُ م يق ِ ِول: يق ِ ِتلمم ّ بأي ِ ِدي م. ويُْخ ِ ِِزِذمْ 

فيعطي م الظفر عليمم والغلبة. َويَْ ِف ُصدُوَر قَْوٍم ُمْسِمنِيَن يقول: ويبرىء ناء صدور قوم م ِسمنين 

با  ورسوله بقتل ذسالء الم  ِركين بأي ِدي م وإ,الل  ِم وقم ِركم إي ِاذمل و,ل ِك ال ِداء ذ ِو م ِا ك ِان ف ِي 

الموج ِدة بم ِا ك ِانوا ين ِالونمم ب ِه م ِن األ,ى والم  ِروه. وقي ِل: إن ّ عن ِى بقول ِه:  قلوبمم عليمم من

َويَْ  ِ ِِف ُص ِ ِدُوَر قَ ِ ِْوٍم ُم ِ ِْسِمنِيَن: ص ِ ِدور خزاع ِ ِة هلف ِ ِاء رس ِ ِول ّ ص ِ ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِلمل و,ل ِ ِك أن 

 قري ا نقهوا العمد بينمم وبين رسول ّ صلى ّ عليه وسلم بمعونتمم ب را عليمم. ,كر من ق ِال

 ,لك:

ـ هدثنا محمد بن المثنى وابن وكيع قاال: هدثنا محمد ب ِن جعف ِرل ق ِال: ه ِدثنا ش ِعبةل ع ِن 12920  

 الح مل عن مجاذد في ذذه اآلية: َويَْ ِف ُصدُوَر قَْوٍم ُمْسِمنِيَن قال: خزاعة.

 ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا عمرو بن محمد العنقزيل عن أسباطل عن الس ِدّي: َويَْ  ِفِ 12921  

 ُصدُوَر قَْوٍم ُمْسِمنِيَن قال خزاعة ي ف صدورذم من بني ب ر.

 هدثنا محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمدل قال: هدثنا أسباطل عن السدّيل مثله.   

ـ هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن أب ِي نج ِي ل 12922  

 ُمْسِمنِيَن خزاعة هلفاء محمد صلى ّ عليه وسلم. عن مجاذد: َويَْ ِف ُصدُوَر قَْومٍ 

ه ِ ِدثنا اب ِ ِن وكي ِ ِعل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا عب ِ ِد ّ ب ِ ِن رج ِ ِاءل ع ِ ِن اب ِ ِن ج ِ ِريجل ع ِ ِن عب ِ ِد ّ ب ِ ِن كثي ِ ِرل ع ِ ِن    

 مجاذد: َويَْ ِف ُصدُوَر قَْوٍم ُمْسِمنِيَن قال: هلفاء رسول ّ صلى ّ عليه وسلم من خزاعة.

 الحسينل قال: ثني هجاثل عن ابن جريجل عن مجاذدل مثله.هدثنا القاسمل قال: هدثنا    

يقول ّ تعالى ,كره: ويذذب وجد قلوب ذسالء الق ِوم الم ِسمنين م ِن خزاع ِةل عل ِى ذ ِسالء الق ِوم   

 الذين ن ثوا أيمانمم من الم ركين وغمما وكربما بما فيما من الوجد عليممل بمعونتمم ب را. كما:

: ه ِ ِدثنا عم ِ ِرو ب ِ ِن محم ِ ِد العنق ِ ِزيل ع ِ ِن أس ِ ِباطل ع ِ ِن الس ِ ِدّي: ـ ِ ِ ه ِ ِدثني اب ِ ِن وكي ِ ِعل ق ِ ِال12923  

 َويُْذذْب َغْيَظ قُلُوبِِمْم هين قتلمم بنو ب ر وأعانتمم قريش.

هدثنا محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل ع ِن الس ِدّيل مثل ِهل إال    

 أنه قال: وأعانمم عليمم قريش.
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ّللّاُ على َمْن يَ اُء فإنه خبر مبتدأل ولذلك رفع وجزم األهرل الث ثة قب ِل ,ل ِك وأما قوله: َويَتُوُب   

على وجه المجاىاةل كأنه قال: قاتلوذم فإن م إن تق ِاتلوذم يع ِذبمم ّ بأي ِدي مل ويخ ِزذمل وينص ِركم 

ّل وذ ِو  عليمم. ثم ابتدأ فقال: َويَت ُِوُب ّللّاُ عل ِى َم ِْن يَ  ِاُء ألن القت ِال غي ِر موج ِب لم ِم التوب ِة م ِن

موجب لمم العذاب من ّ والخزي وشفاء صدور المسمنين و,ذاب غيظ قلوبممل فجزم ,لك شرطا 

 وجزاًء على القتالل ولم ي ن موجبا القتال التوبةل فابُتِدىء الح م به وُرفع.

اهل وّ ومعنى ال  م: ويمّن ّ على من ي اء من عبانه ال افرينل فيقبل به إلى التوبة بتوفيقه إي ِ  

عليم بسراغر عبانه ومن ذو للتوبة أذل فيتوب علي ِهل وم ِن م ِنمم غي ِر أذ ِل لم ِا فيخذل ِهل ه  ِيم ف ِي 

تصريف عبانه من ه ِال كف ِر إل ِى ه ِال إيم ِان بتوفي ِق م ِن وفق ِه ل ِذلكل وم ِن ه ِال إيم ِان إل ِى كف ِر 

 بخذالنه من خذل منمم عن طاعته وتوهيدهل وغير ,لك من أمرذم.

 16 اآلية :

ل قوله تعالى:     }أَْم َهِسْبتُْم أَن تُتَْرُكواْ َولَّما يَْعلَِم ّللّاُ الِّذيَن َجاَذدُواْ ِمنُ ْم َولَ ِْم يَتِّخ ِذُواْ القول في تأوي

 ِمن نُوِن ّللّاِ َوالَ َرُسوِلِه َوالَ اْلُمْسِمنِيَن َوِليَجةً َوّللّاُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن {.

ن أمرذم بقتال ذسالء الم ركينل الذين نقهوا عمدذم الذي بينمم يقول تعالى ,كره للمسمنين الذي   

وبينه بقوله: قاتِلُوُذْم يُْعذّْبُمُم ّللّاُ بأْيديُ ْم... اآليةل هاّضا على جم ِانذم: أم هس ِبتم أيم ِا المسمن ِون أن 

 يترك م ّ بغير محنة يمتحن م بما وبغير اختبار يختبركم بهل فيعرل الص ِانق م ِن م ف ِي نين ِه م ِن

ال ا,ب فيه. َولّما يَْعلَِم ّللّاُ الِّذيَن جاَذدُوا يقول: أهسبتم أن تتركوا بغير اختبار يعرل به أذل واليته 

المجاذدين من م في سبيلهل من المهيعين أمر ّ في ,لك المفّرطين. ولَ ِْم يَتِّخ ِذُوا ِم ِْن نُون ّللّاِ َوال 

ن مل والذين لم يتخذوا من نون ّ وال من نون رسولهل َرُسوِلِه يقول: ولما يعلم ّ الذين جاذدوا م

وال من نون المسمنين َوِليَجةً ذو ال يء يدخل في آخر غي ِرهل يق ِال من ِه: ول ِج ف ِ ن ف ِي ك ِذا يَِلُج ِهُ 

فمو وليجة. وإنما عنى بما في ذذا الموضع: البطانة من الم  ِركينل نم ِى ّ الم ِسمنين أن يتخ ِذوا 

ولي ِاء يف  ِون إل ِيمم أس ِرارذم. َوّللّاُ َخبِي ٌِر بَِم ِا تَْعَمل ُِوَن يق ِول: وّ ,و من ع ِدّوذم م ِن الم  ِركين أ

خبرة بما تعملون من اتخا,كم م ِن نون ّ ونون رس ِوله والم ِسمنين ب ِه أولي ِاء وبطان ِة بع ِد م ِا ق ِد 

نماكم عنهل ال يخفى ,لك عليه وال غيره من أعمال مل وّ مجاىي م على ,لك إن خيرا فخي ِرا وإن 

 ا ف ّرا.شرّ 

 وبنحو الذي قل  في معنى الوليجة قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن السدّي: 12924  

 َوال الُمسِمنِيَن َوِليَجةَ يتولجما من الوالية للم ركين.

  امل عن أبي جعفرل عن الربيع: َوِليَجةً قال: نََخ ً.ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا ه12925  

ـ ِ ِ ه ِ ِدثني ي ِ ِونسل ق ِ ِال: أخبرن ِ ِا اب ِ ِن وذ ِ ِبل ق ِ ِال: ق ِ ِال اب ِ ِن ىي ِ ِدل ف ِ ِي قول ِ ِه: أْم َهِس ِ ِْبتُْم أْن 12926  

تُتَْرُكواإلى قوله: وِليََجةً قال: أبي أن يعدذم نون التمحيصل وقرأ: أْم َهِس ِْبتُْم أْن ت َِْدُخلُوا الَجن ِّةَ َولّم ِا 

ْعلَِم ّللّاُ الِّذيَن جاَذدُوا ِمْنُ ْم وقرأ: أم هسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم ّ ال ِذين جم ِدوا م ِن م َولّم ِا يَ 

يَأْتُِ ْم َمثَُل الِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَ ِْبِلُ ْم... االَي ِات كلم ِال أخب ِرذم أن ال يت ِركمم هت ِى يمحص ِمم ويختب ِرذمل 

ُكوا أْن يَقُول ُِوا آَمن ِّا َوُذ ِْم ال يُْفتَن ُِوَن ال يختب ِرون َولَقَ ِْد فَتَن ِّا ال ِِّذيَن ِم ِْن وقرأ: الم أَهِسَب النّاُق أْن يُتْرَ 

 قَْبِلِمْم فَْليَْعلََمّن ّللّاُ الِّذيَن َصدَقُوا َوْليَْعلََمّن ال اِ,بِيَن أبى ّ إال أن يمحص.

ل عن الحس ِن: َوِليَج ِةً ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد بن ثورل عن معمر12927  

 قال: ذو ال فر والنفاقل أو قال أهدذما.

ألنه من االستفمام المعترض في وسط ال  مل فأنخل ِ  في ِه «ل أهسبتم»وقيل: أْم َهِسْبتُْم ولم يقل:   

 ليفرق بينه وبين االستفمام المبتدأ وقد بيّن  نظاغر ,لك في غير موضع من ال تاب.« أم»

 17 اآلية :

تأويل قوله تع ِالى:     }َم ِا َك ِاَن ِلْلُمْ  ِِرِكيَن أَن يَْعُم ُِرواْ َمَس ِاِجدَ ّ َش ِاِذِديَن َعلَ َِى أَْنفُِس ِِمْم القول في 

 بِاْلُ ْفِر أُْولَألَِك َهبَِطْ  أَْعَمالُُمْم َوفِي النّاِر ُذْم َخاِلدُوَن {.
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دون على أنفس ِمم ب ِال فر. يقول تعالى ,كره: ما ينبغي للم ركين أن يعمروا مساجد ّ وذم شاذ   

يقول: إن المساجد إنما تعمر لعب ِانة ّ فيم ِا ال لل ف ِر ب ِهل فم ِن ك ِان ب ِا  ك ِافرا فل ِيس م ِن ش ِأنه أن 

 يعمر مساجد ّ.

 وأما شمانتمم على أنفسمم بال فرل فإنما كما:  

السدّيل  ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن12928  

قوله: ما كاَن لْلُمْ ِرِكيَن أْن يَْعُمُروا َمساِجدَ ّللّاِ شاِذِديَن على أْنفُِسِمْم بالُ ْفِر يقول: ما ينبغ ِي لم ِم أن 

يعمروذ ِ ِا. وأم ِ ِا َش ِ ِاِذِديَن عل ِ ِى أَْنفُِس ِ ِِمْم ب ِ ِالُ ْفِر ف ِ ِإن النص ِ ِرانّي يس ِ ِأل: م ِ ِا أن ِ ِ   فيق ِ ِول: نص ِ ِرانيل 

فيق ِ ِول: ص ِ ِابىءل والم  ِ ِره يق ِ ِول إ,ا س ِ ِألته: م ِ ِا نين ِ ِك  واليم ِ ِونيل فيق ِ ِول: يم ِ ِونيل والص ِ ِابىءل 

 فيقول: م ره لم ي ن ليقوله أهد إال العرب.

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا عمرو العنقزيل عن أسباطل عن السدّي: ما كاَن لْلُمْ ِرِكيَن 12929  

 أْن يَْعُمُروا َمساِجدَ ّللّاِ قال: يقول: ما كان ينبغي لمم أن يعمروذا.

ـ ِ ه ِدثنا اب ِن وكي ِ ِعل ق ِال: ه ِدثنا عم ِ ِرول ع ِن أس ِباطل ع ِن الس ِ ِدّي: ش ِاِذِديَن عل ِى أْنفُِس ِ ِِمْم 12930  

بالُ ْفِر قال: النص ِراني يق ِال ل ِه: م ِا أن ِ   فيق ِول: نص ِرانيل واليم ِوني يق ِال ل ِه: م ِا أن ِ   فيق ِول: 

 يمونيل والصابىء يقال له: ما أن   فيقول: صابىء.

ُمْم يقول: بطل  و,ذب  أجورذال ألنما لم ت ن  ل بل كان  لل  ِيطان. وقوله: أُولَألَِك َهبَِطْ  أعمالُ   

 وفِي النّاِر ُذْم خاِلدُوَن يقول: ماكثون فيما أبدال ال أهياًء وال أمواتا.

واختلف  القّراء في قراءة قوله: م ِا ك ِاَن لْلُمْ  ِِرِكيَن أْن يَْعُم ُِروا َمس ِاِجدَ ّللّاِ فق ِرأ ,ل ِك عام ِة ق ِّراء   

« َمْس ِِجدَ ّللّاِ »ة وال وفة: َمساِجدَ ّللّاِ على الجمع. وقرأ ,لك بع ِض الم ي ِين والبص ِريين: أذل المدين

عل ِ ِى التوهي ِ ِدل بمعن ِ ِى المس ِ ِجد الح ِ ِرام. وذ ِ ِم جميع ِ ِا مجمع ِ ِون عل ِ ِى ق ِ ِراءة قول ِ ِه: َمس ِ ِاِجدَ ّللّاِ عل ِ ِى 

الجم ِع  الجمعل ألنه إ,ا قرىء كذلك اهتمل معنى الواهد والجمعل ألن العرب قد تذذب بالواهد إل ِى

 وبالجمع إلى الواهدل كقولمم: عليه ثوب أخ ق.

 18 اآلية :

 القول في تأويل قوله تعالى:     }إِنَّما يَْعُم ُِر َمَس ِاِجدَ ّللّاِ َم ِْن آَم َِن بِ ِاّلّلِ َواْليَ ِْوِم االَِخ ِِر َوأَقَ ِاَم الّص ِ َةَ 

 أَن يَُ ونُواْ ِمَن اْلُمْمتَِديَن {.َوآتََى الّزَكاةَ َولَْم يَْخَش إِالّ ّللّاَ فَعََسَى أُْولَـأَلَِك 

يق ِ ِول تع ِ ِالى ,ك ِ ِره: إنم ِ ِا يعم ِ ِر مس ِ ِاجد ّ المص ِ ِدّق بوهداني ِ ِة ّل المخل ِ ِص ل ِ ِه العب ِ ِانة والي ِ ِوم    

االَخرل يقول: الذي يصدق ببع  ّ الموتى أهياء من قبورذم يوم القيامةل وأق ِام الص ِ ة الم توب ِة 

ماله إل ِى م ِن أوجبم ِا ّ ل ِه. َول ِْم يَْخ َِش إالّ ّللّاَ يق ِول: ول ِم  بحدونذال وأنّى الزكاة الواجبة عليه في

يرذب عقوبة شيء على معصيته إياه سوى ّ. فَعََسى أُولَألَِك أْن يَُ ونُوا ِمَن الُمْمتَِديَن يقول: فخليق 

 بأولألك الذين ذذه صفتمم أن ي ونوا عند ّ ممن قد ذداه ّ للحّق وإصابة الصواب.

هدثني المثنىل قال: هدثنا عبد ّ بن ص ِال ل ق ِال: ه ِدثنا معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل ع ِن اب ِن  ـ12931  

عباقل قوله: إنَّما يَْعُمُر َمس ِاِجدَ ّللّاِ َم ِْن آَم َِن ب ِاّلّلِ واليَ ِْوِم االَِخ ِِر يق ِول: م ِن وه ِد ّ. وآم ِن ب ِاليوم 

خمس. ولَْم يَْخَش إالّ ّللّاَ يقول: ثم ل ِم االَخر يقول: أقّر بما أنزل ّ. وأقاَم الّص ةَ يعني الصلوات ال

يعبد إال ّل قال: فَعََسى أُولَألَِك يقول: إن أولأل ِك ذ ِم المفلح ِونل كقول ِه لنبي ِه: َعَس ِى أْن يَْبعَث َِك َرب َِّك 

في القرآن فم ِي « عسى»َمقاما َمْحُمونا يقول: إن ربك سيبعثك مقاما محمونال وذي ال فاعةل وكل 

 واجبة.

ا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن ابن إسحاقل قال: ث ِم ,ك ِر ق ِول ق ِريش: إن ِا أذ ِل ـ هدثن12932  

الحرمل وسقاة الحاّثل وعّمار ذذا البي ل وال أه ِد أفه ِل من ِا فق ِال: إنَّم ِا يَْعُم ُِر َمس ِاِجدَ ّللّاِ َم ِْن آَم َِن 

أي م ِن عمرذ ِا بحقم ِال باّلّلِ واليَْوِم االَِخِر: أي إن عمارت م ليس  على ,لكل إنما يعمر مساجد ّ: 

َمْن آَم َِن ب ِا  واليَ ِْوِم االَِخ ِِر وأق ِاَم الّص ِ ةَ وآت ِى الّزك ِاةَ ولَ ِْم يَْخ َِش إالّ ّللّاَ فأولأل ِك عمارذ ِا. فَعََس ِى 

 من ّ هق.« عسى»أُولَألَِك أَْن يَُ ونُوا ِمَن الُمْمتَِديَن و

 19 اآلية :
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ايَةَ اْلَحاّث َوِعَماَرةَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن بِاّلّلِ َواْليَْوِم القول في تأويل قوله تعالى:     }أََجعَْلتُْم ِسقَ 

 االَِخِر َوَجاَذدَ فِي َسبِيِل ّللّاِ الَ يَْستَُووَن ِعندَ ّللّاِ َوّللّاُ الَ يَْمِدي اْلقَْوَم الّظاِلِميَن {.

انة البي ِ ِ ل ف ِ ِأعلممم ج ِ ِّل ثن ِ ِاؤه أن وذ ِ ِذا ت ِ ِوبيخ م ِ ِن ّ تع ِ ِالى ,ك ِ ِره لق ِ ِوم افتخ ِ ِروا بالس ِ ِقاية وس ِ ِد   

الفخ ِ ِر ف ِ ِي ا يم ِ ِان ب ِ ِا  والي ِ ِوم االَخ ِ ِر والجم ِ ِان ف ِ ِي س ِ ِبيله ال ف ِ ِي ال ِ ِذي افتخ ِ ِروا ب ِ ِه م ِ ِن الس ِ ِدانة 

 والسقاية. وبذلك جاءت االَثار وتأويل أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:

ب ِن مس ِلمل ق ِال: ثن ِي ـ هدثنا أبو الوليد الدم قي أهمد بن عبد الرهمنل قال: هدثنا الولي ِد 12933  

معاوية بن س مل عن جده أبي س م األسونل عن النعمان بن ب ير األنصارّيل قال: كن  عند منبر 

رسول ّ صلى ّ عليه وسلم في نفر من أصحابهل فقال رجل منمم: ما أبالي أالّ أعمل عم ً بع ِد 

وقال آخر: ب ِل الجم ِان ف ِي س ِبيل  ا س مل إال أن أسقي الحاث وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام

ّ خير مما قلتم فزجرذم عمر بن الخطاب رضي ّ عنهل وق ِال: ال ترفع ِوا أص ِوات م عن ِد منب ِر 

رسول ّ صلى ّ عليه وسلم و,لك يوم الجمعة ول ن إ,ا صلي  الجمع ِة نخل ِ  عل ِى رس ِول ّ 

ل فأنزل ّ تباره وتعالى: أَجعَْل ِتُْم ِس ِقايَةَ صلى ّ عليه وسلمل فاستفتيته فيما اختلفتم فيه قال: ففعل

 الحاّث... إلى قوله: َوّللّاُ ال يَْمِدي القَْوَم الّظاِلِميَن.

ـ ِ ه ِدثنا المثن ِىل ق ِال: ه ِدثنا عب ِد ّ ب ِن ص ِال ل ق ِال: ثن ِي معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل ع ِن اب ِ ِن 12934  

الَحَراِم كَمْن آَمَن باّلّلِ واليَْوِم االَِخِر ق ِال العب ِاق  عباقل قوله: أَجعَْلتُْم ِسقايَةَ الحاّث وِعماَرةَ الَمْسِجدِ 

بن عبد المطلب هين أُسر يوم بدر: لألن كن ِتم س ِبقتمونا با س ِ م والمج ِرة والجم ِانل لق ِد كن ِا نعم ِر 

المسجد الحرامل ونسقي الحاّثل ونفك العاني ق ِال ّ: أَجعَْل ِتُْم ِس ِقايَةَ الح ِاّث... إل ِى قول ِه: الّظ ِاِلِميَن. 

 يعني أن ,لك كان في ال رهل وال أْقبَُل ما كان في ال ره.

ـ هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل قال: ثني أبيل عن أبي ِهل ع ِن اب ِن 12935  

عباق قوله: أَجعَْلتُْم ِسقايَةَ الحاّث... إلى قوله: الّظاِلِميَن و,ل ِك أن الم  ِركين ق ِالوا: عم ِارة بي ِ  ّ 

لسقاية خير ممن آمن وجاذد وكانوا يفخرون بالحرم ويست برون به من أجل أنمم أذله وقيام على ا

وعماره. فذكر ّ است بارذم وإعراضممل فقال ألذل الح ِرم م ِن الم  ِركين: قَ ِْد كانَ ِْ  آي ِاتِي تُتْلَ ِى 

وَن يعن ِي أنم ِم يس ِت برون ب ِالحرمل َعلَْيُ ْم فَُ ْنتُْم على أْعقابُِ ْم تَْنِ ُصوَن ُمْستَْ بِِريَن بِ ِِه س ِاِمرا تَْمُج ِرُ 

ألنم ِم ك ِانوا يس ِمرون ويمج ِرون الق ِرآن والنب ِّي ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم. فخي ِر « به س ِامرا»وقال: 

ا يمان با  والجمان مع نبّي ّ صلى ّ عليه وسلم على عمران الم  ِركين البي ِ  وقي ِاممم عل ِى 

نوا يعم ِ ِرون بيت ِ ِه ويخدمون ِ ِهل ق ِ ِال ّ: ال الس ِ ِقاية. ول ِ ِم ي  ِ ِن ي ِ ِنفعمم عن ِ ِد ّ م ِ ِع ال  ِ ِره ب ِ ِه أن ك ِ ِا

يَْستَُووَن ِعْندَ ّللّاِ َوّللّاُ ال يَْمِدي القَْوَم الّظاِلِميَن يعن ِي: ال ِذين ىعم ِوا أنم ِم أذ ِل العم ِارةل فس ِماذم ّ 

 ب ركمم فلم تغن عنمم العمارة شيألا.« رالمين»

ا معم ِرل ع ِن يحي ِى ب ِن أب ِي كثي ِرل هدثنا الحسن بن يحيىل قال: أخبرنا عبد الرىاقل قال: أخبرن   

عن النعمان بن ب يرل أن رج ً قال: م ِا أب ِالي أن ال أعم ِل عم ِ ً بع ِد ا س ِ م إال أن أس ِقي الح ِاّث 

وقال آخر: ما أبالي أن ال أعمل عم ً بعد ا س م إال أن أعمر المسجد الح ِرام وق ِال آخ ِر: الجم ِان 

ال ترفعوا أصوات م عند منب ِر رس ِول ّ ص ِلى في سبيل ّ أفهل مما قلتم. فزجرذم عمر وقال: 

ّ عليه وسلم و,لك يوم الجمعة ول ن إ,ا صلى الجمعة نخلن ِا علي ِه. فنزل ِ : أَجعَْل ِتُْم ِس ِقايَةَ الح ِاّث 

 وِعماَرةَ الَمْسِجِد الَحَراِم... إلى قوله: ال يَْستَُووَن ِعْندَ ّللّاِ.

بد الرىاقل قال: أخبرنا معم ِرل ع ِن عم ِرول ع ِن ـ هدثنا الحسن بن يحيىل قال: أخبرنا ع12936  

الحسنل قال: نزل  في علّي وعباق وعثمان وش ِيبةل ت لم ِوا ف ِي ,ل ِك فق ِال العب ِاق: م ِا أران ِي إال 

 «.أقِيُموا على ِسقايَتُِ ْم فإّن لَُ ْم فِيما َخْيرا»تاره سقايتنا فقال رسول ّ صلى ّ عليه وسلم: 

ىاقل ق ِال: أخبرن ِا اب ِن عيين ِةل ع ِن إس ِماعيلل ع ِن ال  ِعبّيل ق ِال: ـ قال: أخبرن ِا عب ِد ال ِر12937  

 نزل  في علّي والعباقل ت لما في ,لك.

ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال: أخبرت عن أبي صخرل قال: سمع  محم ِد 12938  

 بن كعب القرري يقول: افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدارل وعباق بن عب ِد المطل ِبل وعل ِيّ 

ب ِن أب ِي طال ِبل فق ِال طلح ِة: أن ِ ِا ص ِاهب البي ِ  مع ِي مفتاه ِهل ل ِو أش ِ ِاء ب ِّ  في ِه وق ِال عب ِاق: أن ِ ِا 

صاهب السقاية والقاغم عليمال ولو أشاء بّ  في المسجد وقال علّي: ما أنري ما تقوالنل لقد صلي  
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ح ِ ِاّث وِعم ِ ِاَرةَ إل ِ ِى القبل ِ ِة س ِ ِتة أش ِ ِمر قب ِ ِل الن ِ ِاقل وأن ِ ِا ص ِ ِاهب الجم ِ ِان ف ِ ِأنزل ّ: أَجعَْل ِ ِتُْم ِس ِ ِقايَةَ ال

 الَمْسِجِد الَحَراِم... اآلية كلما.

هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد بن ثورل عن معمرل ع ِن الحس ِنل ق ِال: لم ِا نزل ِ     

أَجعَْل ِتُْم ِس ِ ِقايَةَ الح ِ ِاّث ق ِ ِال العب ِ ِاق: م ِ ِا أران ِ ِي إال ت ِاره س ِ ِقايتنال فق ِ ِال النب ِ ِّي ص ِ ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِلم: 

 «.تُِ ْم فإّن لَُ ْم فِيما َخْيراأقِيُموا على ِسقايَ »

ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن السدّي: 12939  

ال  أَجعَْلتُْم ِسقايَةَ الحاّث وِعماَرةَ الَمْسِجِد الَحَراِم كَم ِْن آَم َِن ب ِاّلّلِ َواليَ ِْوِم االَِخ ِِر َوجاَذ ِد فِ ِي َس ِبِيِل ّللّاِ 

ُووَن عْند ّللّاِ قال: افتخر علّي وعباق وشيبة بن عثم ِانل فق ِال العب ِاق: أن ِا أفه ِل مل أن ِا أس ِقي يَْستَ 

هجاث بي  ّ وقال شيبة: أن ِا أعم ِر مس ِجد ّ وق ِال عل ِي: أن ِا ذ ِاجرت م ِع رس ِول ّ ص ِلى ّ 

دُوا فِ ِي َس ِبِيِل ّللّاِ... عليه وسلمل وأجاذد معه في س ِبيل ّ ف ِأنزل ّ: ال ِِّذيَن آَمن ُِوا َوذ ِاَجُروا َوجاَذ ِ

 إلى: نَِعيٌم ُمِقيٌم.

ـ ُهدث  عن الحسين بن الفرثل قال: سمع  أبا معا,ل قال: هدثنا عبيد ب ِن س ِليمانل ق ِال: 12940  

س ِ ِمع  اله ِ ِحاه يق ِ ِول ف ِ ِي قول ِ ِه: أَجعَْل ِ ِتُْم ِس ِ ِقايَةَ الح ِ ِاّث... اآلي ِ ِةل أقب ِ ِل المس ِ ِلمون عل ِ ِى العب ِ ِاق 

عي ِرونمم بال  ِرهل فق ِال العب ِاق: أم ِا وّ لق ِد كن ِا نعم ِر المس ِجد وأصحابه الذين أُسروا يوم ب ِدر ي

 الحرامل ونفك العانيل ونحجب البي ل ونسقي الحاّث فأنزل ّ: أَجعَْلتُْم ِسقايَةَ الحاّث... اآلية.

فتأويل ال  م إ,ن: أجعلتم أيما القوم سقاية الحاّثل وعمارة المس ِجد الح ِرام كإيم ِان م ِن آم ِن ب ِا    

االَخ ِ ِر وجاذ ِ ِد ف ِ ِي س ِ ِبيل ّل ال يس ِ ِتوون ذ ِ ِسالء وأولأل ِ ِكل وال تعت ِ ِدل أهوالمم ِ ِا عن ِ ِد ّ  والي ِ ِوم

ومناىلمما ألن ّ تعالى ال يقبل بغير ا يمان به وباليوم االَخر عم ً. وّللّاُ ال يَْمِدي القَْوم الّظاِلِميَن 

ووض ِع االس ِم موض ِع  يقول: وّ ال يوف ِق لص ِال  األعم ِال م ِن ك ِان ب ِه ك ِافرا ولتوهي ِده جاه ِدا.

 المصدر في قوله: كَمْن آَمَن باّلّلِ إ, كان معلوما معناهل كما قال ال اعر:

 لَعَْمُرَه ما الِفتْياُن أْن تَْنبَُ  اللَّحىَولَِ نّما الِفتْياُن ُكّل فَتًى نَِدي  

 وذو كما يقال: إنما السخاء هاتم وال عر ىذير.«ل أن»فجعل خبر الفتيان   

 20 اآلية :

 القول في تأويل قوله تعالى:     }ال ِِّذيَن آَمن ُِواْ َوَذ ِاَجُرواْ َوَجاَذ ِدُواْ فِ ِي َس ِبِيِل ّللّاِ بِ ِأَْمَواِلِمْم َوأَْنفُِس ِِممْ 

 أَْعَظُم نََرَجةً ِعندَ ّللّاِ َوأُْولَـأَلَِك ُذُم اْلفَاغُِزوَن {.

سقايةل واالَخ ِر بالس ِدانةل واالَخ ِر وذذا قهاء من ّ بين فَِرق المفتخرين الذين افتخر أهدذم بال   

با يم ِ ِان ب ِ ِا  والجم ِ ِان ف ِ ِي س ِ ِبيله. يق ِ ِول تع ِ ِالى ,ك ِ ِره: ال ِ ِذين آمن ِ ِوا ب ِ ِا : ص ِ ِدقوا بتوهي ِ ِده م ِ ِن 

الم ركينل وذاجروا نور قومممل وجاذدوا الم ركين في نين ّ بأموالمم وأنفسممل أعظ ِم نرج ِة 

جد الح ِرام وذ ِم ب ِا  م  ِركون. َوأُوِلأل َِك عند ّ وأرفع منزل ِة عن ِده م ِن س ِقاة الح ِاّث وعم ِار المس ِ

يقول: وذسالء الذين وصفنا صفتمم أنمم آمنوا وذ ِاجروا وجاذ ِدوا وُذ ُِم الفَ ِاغُِزوَن بالجن ِة الن ِاجون 

 من النار.

 21 اآلية :

ا نَِع ِيٌم ّمِق ِيٌم القول في تأويل قوله تعالى:     }يُبَّ ُرُذْم َربُّمم بَِرْهَمٍة ّمْنهُ َوِرْض َِواٍن َوَجن ِّاٍت لُّم ِْم فِيَم ِ

.} 

يقول تعالى ,كره: يب ر ذسالء الذين آمنوا وذ ِاجروا وجاذ ِدوا ف ِي س ِبيل ّ ربم ِم برهم ِة من ِه    

لمم أنه قد رهممم من أن يعذبمم وبرضوان منه لممل بأنه قد رضي عنمم بطاعتمم إياه وأناغم ِم م ِا 

  يبيدل ثاب  ناغم أبدا لمم.كلفمم. وَجنّاٍت يقول: وبساتين لمم فيما نعيم مقيم ال يزول وال

ـ ه ِدثنا اب ِن ب  ِارل ق ِال: ه ِدثنا أب ِو أهم ِد الموس ِويل ق ِال: ه ِدثنا س ِفيانل ع ِن محم ِد ب ِن 12941  

إ,ا نخل أذل الجن ِة الجن ِةل ق ِال ّ س ِبحانه: أعط ِي م أفه ِل »المن درل عن جابر بن عبد ّل قال: 

 .«من ذذال فيقولون: ربنا أّي شيء أفهل من ذذا  قال: رضواني

 22 اآلية :

 القول في تأويل قوله تعالى:     }َخاِلِديَن فِيَمآ أَبَداً إِّن ّللّاَ ِعندَهُ أَْجٌر َعِظيٌم {.
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يقول تعالى ,كره: خاِلِديَن فِيما ماكثين فيمال يعني في الجنات. أبَدا ال نماية ل ِذلك وال ه ِدّ. إّن ّللّاَ    

لمسالء المسمنين ال ِذين نع ِتمم ج ِّل ثن ِاؤه النع ِ  ال ِذي ,ك ِر ف ِي ِعْندَهُ أْجٌر َعِظيٌم يقول: إن ّ عنده 

ذذه اآلية أجر: ثواب على طاعتمم لربمم وأناغمم ما كلفمم من األعم ِال عظ ِيمل و,ل ِك النع ِيم ال ِذي 

 وعدذم أن يعطيمم في االَخرة.

 23 اآلية :

اْ آبَ ِآَءُكْم َوإِْخ َِوانَُ ْم أَْوِليَ ِآَء إَِن اْس ِتََحبّواْ القول في تأويل قوله تعالى:     }يَأَيَّما الِّذيَن آَمن ُِواْ الَ تَتِّخ ِذُوَ 

 اْلُ ْفَر َعلَى اِ يَماِن َوَمن يَتََولُّمْم ّمنُ ْم فَأُْولَـأَلَِك ُذُم الّظاِلُموَن {.

يقول تعالى ,ك ِره للم ِسمنين ب ِه وبرس ِوله: ال تتخ ِذوا آب ِاءكم وإخ ِوان م بطان ِة وأص ِدقاء تف  ِون    

ونمم على عورة ا س م وأذلهل وتسثرون الم   بين أرم ِرذم عل ِى المج ِرة إليمم أسراركم وتطلع

إلى نار ا س م. إِن اْستََحبّوا الُ ْفَر على ا يَم ِاِن يق ِول: إن اخت ِاروا ال ف ِر ب ِا  عل ِى التص ِديق ب ِه 

وي ِسثر  وا قرار بتوهيده. َوَمْن يَتََولُّمْم ِم ِْنُ ْم يق ِول: وم ِن يتخ ِذذم م ِن م بطان ِة م ِن نون الم ِسمنينل

المقام معمم على المجرة إلى رسول ّ ونار ا س م فَأُولَألِ َِك ُذ ُِم الّظ ِاِلُموَن يق ِول: فال ِذين يفعل ِون 

,لك من م ذم الذين خالفوا أمر ّل فوضعوا الوالية في غير موضعما وعصوا ّ في أمره. وقيل: 

م يماجروا من أرض ال ره إلى نار إن ,لك نزل نميا من ّ المسمنين عن مواالة أقرباغمم الذين ل

 ا س م. ,كر من قال ,لك:

ـ هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن أب ِي نج ِي ل 12942  

ع ِ ِن مجاذ ِ ِدل ف ِ ِي قول ِ ِه: أَجعَْل ِ ِتُْم ِس ِ ِقايَةَ الح ِ ِاّث وِعم ِ ِاَرةَ الَمْس ِ ِِجِد الَح ِ َِراِم ق ِ ِال: أم ِ ِروا ب ِ ِالمجرةل فق ِ ِال 

المطلب: أنا أسقي الحاّث وقال طلحة أخ ِو بن ِي عب ِد ال ِدار: أن ِا ص ِاهب ال عب ِة ف ِ   العباق بن عبد

نماجر فأنزل : ال تَتِخذُوا آباَءُكْم وإُخَوانَُ ْم أْوِلياَء... إلى قوله: يَأْتَِي ّللّاُ بأمره بالفت ل في أمره إياذم 

 بالمجرةل ذذا كله قبل فت  م ة.

 24 اآلية :

لى:     }ق ُِ ِْل إِن َك ِ ِاَن آبَ ِ ِاُؤُكْم َوأَْبنَ ِ ِآُؤُكْم َوإِْخ ِ َِوانُُ ْم َوأَْىَواُجُ  ِ ِْم َوَعِ  ِ ِيَرتُُ ْم الق ِ ِول ف ِ ِي تأوي ِ ِل قول ِ ِه تع ِ ِا

وِلِه َوِجَم ِاٍن َوأَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموَذا َوتَِجاَرةٌ تَْخَ ْوَن َكَسانََذا َوَمَساِكُن تَْرَضْونََمآ أََهّب إِلَْيُ ْم ّمَن ّللّاِ َوَرسُ 

 تََربُّصواْ َهتَّى يَأْتَِي ّللّاُ بِأَْمِرِه َوّللّاُ الَ يَْمِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقيَن {.فِي َسبِيِلِه فَ 

يقول تباره وتعالى لنبيه محمد صلى ّ عليه وسلم: قل يا محمد للمتخلفين عن المجرة إلى نار    

وأىواج  ِم وع  ِيرت مل  ا س م المقيمين بدار ال ره: إن كان المقام مع آباغ م وأبن ِاغ م وإخ ِوان م

وكان ِ ِ  أْم ِ َِواٌل اْقتََرْفتُُموَذ ِ ِا يق ِ ِول: اكتس ِ ِبتموذال وتِج ِ ِاَرةٌ تَْخَ  ِ ِْون َكس ِ ِانَذا بف ِ ِراق م بل ِ ِدكمل َوَمس ِ ِاِكُن 

تَْرَضْونَما فس نتموذا أَهّب إليُ م من المجرة إلى ّ ورسوله من نار ال ره ومن جمان في سبيلهل 

تَربُّصوا يقول: فتنّظ ِروال هت ِى يَ ِأْتَي ّللّاُ ب ِأْمِرِه هت ِى ي ِأتي يعني في نصرة نين ّ الذي ارتهاه. فَ 

ّ بفت  م ة. َوّللّاُ ال يَْمِدي القَْوَم الفاِسِقيَن يقول: وّ ال يوف ِق للخي ِر الخ ِارجين ع ِن طاعت ِه وف ِي 

 معصيته.

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن أب ِي نج ِي ل  ـ هدثني محمد بن12943  

 عن مجاذد: هتى يَأْتَِي ّللّاُ بِأْمِرِه بالفت .

هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هجاثل عن ابن جريجل عن مجاذ ِد: فَتَربُّص ِوا هت ِى    

 يَأْتَِي ّللّاُ بِأْمِرِه فت  م ة.

ن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أس ِباطل ع ِن الس ِدي: ـ هدثنا محمد ب12944  

وأْمَواٌل اْقتََرْفتُُموذا وتِجاَرةٌ تَْخَ ْوَن َكسانَذا يقول: تخ ون أن ت سد فتبيعوذا. َوَمس ِاِكُن تَْرَض ِْونَما 

 قال: ذي القصور والمناىل.

ن قت ِانةل قول ِه: وأْم َِواٌل اْقتََرْفتَُموذ ِا ـ هدثنا ب رل قال: ه ِدثنا يزي ِدل ق ِال: ه ِدثنا س ِعيدل ع 12945ِ  

 يقول: أصبتموذا.

 25 اآلية :
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تُُ ْم القول في تأويل قوله تعالى:     }لَقَْد نََصَرُكُم ّللّاُ فِي َمَواِطَن َكثِيَرةٍ َويَْوَم ُهنَْيٍن إِْ, أَْعَجبَ ِتُْ ْم َكث ِْرَ 

 ُض بَِما َرُهبَْ  ثُّم َولّْيتُم ّمْدبِِريَن {.فَلَْم تُْغِن َعنُ ْم َشْيألاً َوَضاقَْ  َعلَْيُ ُم األرْ 

يقول تعالى ,كره: لقد نصركم ّ أيما المسمنون في أماكن هرب توطنون فيما أنفس م على لقاء    

عدّوكم وم اذد تلتقون فيما أنتم وذم كثيرة. َويَْوَم ُهنَْيٍن يقول: وف ِي ي ِوم هن ِين أيه ِا ق ِد نص ِركم. 

م ة والطاغف وأُجري ألنه مذكر اسم لم ِذكرل وق ِد يت ِره إج ِراؤه وي ِران  وهنين: وان فيما ,كر بين

 به أن يجعل اسما للبلدة التي ذو بمال ومنه قول ال اعر:

 نََصُروا نَبِيُّمُم َوَشدّوا أْىَرُذبُِحنَْيَن يَْوَم تََواُكِل األْبطاِل  

أبان العطارل قال: ه ِدثنا  ـ هدثني عبد الوارث بن عبد الصمدل قال: ثني أبيل قال: هدثنا12946  

 ذ ام بن عروةل عن عروةلقال: هنين: وان إلى جنب ,ي المجاى.

إْ, أْعَجبَتُْ ْم َكثَْرتُُ ْم وكانوا ,لك اليوم فيما ,كر لنا اثني ع ر ألفا. وُروي أن النبّي صلى ّ علي ِه   

جل من المس ِلمين م ِن أص ِحاب رس ِول وقيل: قال ,لك ر«. لَْن نُْغلََب ِمْن قِلّةٍ »وسلم قال ,لَك اليَْوم: 

ّ صلى ّ عليه وسلمل وذو قول ّ: إْ, أْعَجبَتُْ ْم َكثَْرتُُ ْم فَلَْم تُْغن َعْنُ ْم َشْيألا يقول: فلم تغن عن م 

كثرت م ش ِيألا. َوَض ِاقَْ  َعلَ ِْيُ ُم األْرُض بَِم ِا َرُهبَ ِْ  يق ِول: وض ِاق  األرض بس ِعتما عل ِي م. والب ِاء 

ومعن ِ ِاه: وض ِ ِاق  عل ِ ِي م األرض ف ِ ِي رهبم ِ ِا وبرهبم ِ ِال يق ِ ِال من ِ ِه: م  ِ ِان «ل ف ِ ِي»ذمن ِ ِا ف ِ ِي معن ِ ِى 

رهي ِ ِب: أي واس ِ ِع وإنم ِ ِا س ِ ِمي  الره ِ ِاب رهاب ِ ِا لس ِ ِعتما. ث ُِ ِّم َولّْي ِ ِتُْم ُم ِ ِْدبِِريَن ع ِ ِن ع ِ ِدّوكم منم ِ ِزمين 

مدبرينل يقول: وليتموذم األنبارل و,لك المزيمة. يخبرذم تباره وتعالى أن النصر بيده ومن عندهل 

ب ثرة العدن وشدّة البطشل وأن ِه ينص ِر القلي ِل عل ِى ال ثي ِر إ,ا ش ِاء ويخل ِي القلي ِل فيم ِزم وأنه ليس 

 ال ثير.

 وبنحو ما قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثنا ب ر بن معا,ل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل قوله: لَقَْد نََصرُكُم ّللّاُ 12947  

َكثِيَرةٍ َويَْوَم ُهنَْيٍن هتى بلغ: َو,لَك َجَزاُء ال افِِريَن قال: وهن ِين م ِاء ب ِين م  ِة والط ِاغف  في َمواِطنَ 

قاتل عليما نبّي ّ ذواىن وثقيفل وعلى ذواىن مالك بن عول أخو بني نصرل وعلى ثقيف عب ِد 

ي ِه وس ِلم اثن ِا يا ليل بن عمرو الثقفي. قال: و,ك ِر لن ِا أن ِه خ ِرث يومأل ِذ م ِع رس ِول ّ ص ِلى ّ عل

ع  ِ ِر ألف ِ ِال ع  ِ ِرة آالل م ِ ِن المم ِ ِاجرين واألنص ِ ِارل وألف ِ ِان م ِ ِن الطلق ِ ِاءل و,ك ِ ِر لن ِ ِا أن رج ِ ِ ً ق ِ ِال 

يومألذ: لن نغلب اليوم ب ثرة قال: و,ُكر لن ِا أن الطلق ِاء انجفل ِوا يومأل ِذ بالن ِاقل وجل ِوا ع ِن نب ِّي ّ 

أْي رّب آتِن ِي م ِا » ق ِال: صلى ّ عليه وسلم هت ِى ن ِزل ع ِن بغلت ِه ال  ِمباء. و,ُك ِر لن ِا أن نب ِّي ّ

قال: والعباق آخذ بلجام بغلة رسول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلمل فق ِال ل ِه النب ِّي ص ِلى ّ « وَعْدتَنِي

فجع ِل ين ِاني األنص ِار فخ ِذا فخ ِذال ث ِم « ناِن يا َمْعَ َر األْنصاِر ويا َمْعَ ر الُمم ِاِجِرينَ »عليه وسلم: 

الناق ُعنُقا واهدا. فالتف  نبّي ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلمل ناني: يا أصحاب سورة البقرة قال: فجاء 

فقالوا: يا نبّي ّل وّ لو عم ِدت إل ِى ب ِره « َذْل َمعَُ ْم غيُرُكْم »وإ,ا عصابة من األنصارل فقال: 

الغمان من ,ي يمن ل نا معك ث ِم أن ِزل ّ نص ِرهل وذ ِزم ع ِدّوذمل وتراج ِع المس ِلمون. ق ِال: وأخ ِذ 

« ش ِاَذِ  الُوُج ِوهُ »من ترابل أو قبهة من هصباءل فرمى بما وجوه ال ف ِارل وق ِال: رسول ّ كفّا 

فانمزموا. فلما جمع رسول ّ صلى ّ عليه وسلم الغناغمل وأتى الجعرانةل فقسم بما مغانم هن ِينل 

وتألف أناسا من الناق فيمم أبو سفيان بن هرب والحرث بن ذ ام وسميل بن عمرو واألق ِر  ب ِن 

فقال  األنصار: هّن الرجل إلى قومه فبلغ ,ل ِك رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم وذ ِو ف ِي هابسل 

يا َمْعَ ر األْنصاِرل ما َذذا الِّذي بَلَغَنِي  ألَْم تَُ ونُوا ُض اّلً فََم ِدَاُكُم ّللّاُل وُكْن ِتُْم »قبة له من أنمل فقال: 

« تََ ل ِّمْ »فق ِال س ِعد ب ِن عب ِانة رهم ِه ّ: اغ ِذن ل ِي ف ِأت لم ق ِال:  قال:« أِ,لّةً فَأَعّزُكُم ّللّاُ وُكْنتُْم وُكْنتُمْ 

قال: أما قولك: كنتم ُض اّلً فمداكم ّل ف ن ِا ك ِذلكل وكن ِتم أ,ل ِة ف ِأعّزكم ّل فق ِد علم ِ  الع ِرب م ِا 

« يا َس ِْعدُ أت َِْدِري َم ِْن تَُ ل ُِّم »كان هّي من أهياء العرب أمنع لما وراء رمورذم منا فقال الرسول: 

وال ِّ ِِذي »ال: نع ِم أكل ِ ِم رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِ ِه وس ِلم. فق ِ ِال رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِ ِه وس ِلم: فق ِ

اْم ِرأً نَْفِسي بِيَِدِه لَْو َسلََ ِ  األْنصاُر َواِنيا والنّاُق َواِنيا لََسلَْ ُ  َواِنَي األْنَصاِرل َولَْوال الِمْجرةُ لَُ ْنُ  

األْنَص ِاُر َكِرِش ِي وَعْيبَتِ ِيل » صلى ّ عليه وس ِلم ك ِان يق ِول: و,ُكر لنا أن نبّي ّ«. ِمَن األْنَصارِ 

ي ِا َمْعَ  َِر »ثم ق ِال رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم: «. فاْقبَلُوا ِمْن ُمْحِسنِِمْم وتَجاَوُىوا َعْن ُمِسيألِِممْ 
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فقال ِ  « وَن بَِرُس ِوِل ّللّاِ إل ِى بُيَ ِوتُ ْم األْنَصاِر أَما تَْرَضْوَن أْن يَْنقَِل َِب الن ِّاُق با بِ ِِل والّ  ِاِءل َوتَْنقَِلب ُِ

األنصار: رض ِينا ع ِن ّ ورس ِولهل وّ م ِا قلن ِا ,ل ِك إال هرص ِا عل ِى رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه 

 «.إّن ّللّاَ َوَرُسولَهُ يَُصدّقانُِ ْم ويَْعذَُرانُِ مْ »وسلم فقال رسول ّ صلى ّ عليه وسلم: 

نا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل قال: ,كر لنا أن أم رسول ّ ـ هدثنا ب رل قال: هدث12948  

صلى ّ عليه وسلم التي أرضعته أورألره من بني سعد بن ب ر أتته فسألته سبايا يوم ُهن ِينل فق ِال 

دا فََس ِِليِني إنّي ال أْمِلُ ُمْم وإنَّما لي ِمْنُمْم نَِصيِبيل َولِ  ِْن اغْتِيِن ِي َغ ِ»رسول ّ صلى ّ عليه وسلم: 

فجاءت الغد فبسط لما ثوبال فقعدت علي ِهل « والنّاُق ِعْنِديل فإنّي إ,َا أْعَطْيتُِك نَِصيِبي أْعطاِه النّاقُ 

 ثم سألتهل فأعطاذا نصيبه فلما رأى ,لك الناق أعطوذا أنصباءذم.

ن السدّي: ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل ع12949  

لَقَْد نََصرُكُم ّللّاُ في َمواِطَن َكثِيَرةٍ... اآلية: إن رج ً م ِن أص ِحاب رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم 

يوم هنين قال: يا رسول ّ لن نغلب اليوم من قلة وأعجبته كث ِرة الن ِاقل وك ِانوا اثن ِي ع  ِر ألف ِا. 

رجلل فانمزموا ع ِن رس ِول ّ ص ِلى ّ فسار رسول ّ صلى ّ عليه وسلمل فوكلوا إلى كلمة ال

عليه وسلمل غير العباق وأبي سفيان بن الحرث وأيم ِن اب ِن أم أيم ِنل قُت ِل يومأل ِذ ب ِين يدي ِه. فن ِانى 

فتراج ِع الن ِاقل « أْيَن األْنَصاُر  أْيَن الِّذيَن بايَعُوا تَْحَ  الّ َجَرةِ »رسول ّ صلى ّ عليه وسلم: 

رل فمزموا الم ركين يومألذل و,لك قوله: ثُّم أْنَزَل ّللّاُ َس يِنَتَهُ على َرُس ِوِلِه فأنزل ّ الم غ ة بالنص

 َوعلى الُمْسِمنِيَن وأْنَزَل ُجنُونا لَْم تََرْوذا... اآلية.

ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد بن ثورل ع ِن معم ِرل ع ِن الزذ ِرّيل ع ِن 12950  

ن أبيهل قال: لم ِا ك ِان ي ِوم هن ِين التق ِى المس ِلمون والم  ِركونل كثير بن عباق بن عبد المطلبل ع

فولى المسلمون يومألذ. قال: فلقد رأي  النبّي صلى ّ عليه وسلم وما مع ِه أه ِد إال أب ِو س ِفيان ب ِن 

الحرث بن عبد المطلبل آخذا بغَْرى النبّي صلى ّ عليه وسلمل ال يألو م ِا أس ِر  نح ِو الم  ِركين. 

« ي ِا عب ِّاق ن ِاِن أص َِحاَب الّس ُِمَرةِ »بلجامه وذو على بغلة له ش ِمباءل فق ِال:  قال: فأتي  هتى أخذت

وكنُ  رج ً َصيّتال فأ,ن  بصوتي األعلى: أين أصحاب السمرة  فالتفتوا كأنما ا بل إ,ا هن  إلى 

أوالنذ ِ ِال يقول ِ ِون: ي ِ ِا لبي ِ ِك ي ِ ِا لبي ِ ِك ي ِ ِا لبي ِ ِك وأقب ِ ِل الم  ِ ِركون ف ِ ِالتقوا ذ ِ ِم والمس ِ ِلمونل وتن ِ ِانت 

ي ِ ِا مع  ِ ِر األنص ِ ِار ث ِ ِم قص ِ ِرت ال ِ ِدعوة ف ِ ِي بن ِ ِي الح ِ ِرث ب ِ ِن الخ ِ ِزرثل فتن ِ ِانوا: ي ِ ِا بن ِ ِي  األنص ِ ِار:

الحرث بن الخزرث فنظر رسول ّ صلى ّ عليه وسلم وذو على بغلت ِه كالمتط ِاول إل ِى قت ِالممل 

ّب اْنَمَزُم ِوا َورَ »ثم أخذ بيده من الحصباء فرم ِاذم بم ِال ث ِم ق ِال: «. َذذَا ِهيَن َهِمَي الَوِطيسُ »فقال: 

قال: فوّ ما ىال أمرذم مدبرا وهدذم كلي ً هتى ذ ِزممم ّ. ق ِال: « الُ ْعبَِة اْنَمَزُموا َوَرّب الَ ْعبَةِ 

 فل أني أنظر إلى رسول ّ صلى ّ عليه وسلم يركض خلفمم على بغلته.

زذ ِريل ـ هدثنا ابن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد بن ثورل عن معمرل عن قت ِانةل ع ِن ال12951  

عن سعيد بن المسيب. أنمم أصابوا يومألذ ستة آالل سبّيل ثم جاء قوممم مسلمين بعد ,ل ِكل فق ِالوا: 

يا رسول ّل أن  خير الناق وأبّر الناقل وقد أخ ِذت أبناءن ِا ونس ِاءنا وأموالن ِا. فق ِال النب ِّي ص ِلى 

قُهُل اْختاُروا إّما ,ََراِريُّ ْم َونِساَءُكْم َوإّم ِا إّن ِعْنِدي َمْن تََرْوَنل وإّن َخْيَر القَْوِل أْصدَ »ّ عليه وسلم: 

إّن »ق ِ ِالوا: م ِ ِا كن ِ ِا نع ِ ِدل باألهس ِ ِاب ش ِ ِيألا. فق ِ ِام رس ِ ِول ّ ص ِ ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِلمل فق ِ ِال: « أْم ِ َِوالَُ مْ 

س ِاِب َش ِْيألال فََم ِْن َذُسالِء قَْد جاُءونِي ُمْسِلِميَنل وإنّا َخيّْرناُذْم بيَن الذَّراِري واألْمَواِل فَلَْم يَْع ِِدلُوا باألهْ 

ْين ِا هت ِى كاَن بِيَِدِه ِمْنُمْم َشْيٌء فَطابَْ  نَْفُسهُ أْن يَُرنّهُ فَْليَْفعَْل ,لَكل َوَم ِْن ال فَْليُْعِطن ِال َوْل ِيَُ ْن قَْرض ِا َعلَ 

ِم ِْنُ ْم َم ِْن  إنّي ال أْنِريل لَعَ ِلّ »فقالوا: يا نبّي ّ رضينا وسلمنا. فقال: « نُِصيَب َشْيألا فَنُْعطيَهَ َم انَهُ 

 فرفع  إليه العرفاء أن قد رضوا وسلموا.« ال يَْرَضىل فَُمُروا ُعَرفاَءُكْم فَْليَْرفَعُوا ,لَك إلَْينا

ـ هدثنا علّي بن سملل قال: هدثنا مسملل قال: هدثنا همان بن سلمةل قال: هدثنا يعلى ب ِن 12952  

ق ِال: كن ِ  م ِع النب ِّي ص ِلى ّ علي ِه  عطاءل عن أبي ذمامل عن أبي عب ِد ال ِرهمنل يعن ِي الفم ِريل

وسلم في غزوة هنين فلما ركدت ال مس لبس  ألمتي وركب  فرسيل هتى أتي ِ  النب ِّي ص ِلى ّ 

ي ِا »فن ِانى: « أَج ِلْ »عليه وسلم وذو في رّل ش ِجرةل فقل ِ : ي ِا رس ِول ّ ق ِد ه ِان ال ِرواال فق ِال: 

ل طي ِرل فق ِال: لبي ِك وس ِعديكل ونفس ِي فقام ب ل من تح  سمرةل فأقبل كأن رل ِه ر ِ« بِ ل يا ب لُ 

ف ِ ِأخرث س ِ ِرجا نفت ِ ِاه « أْس ِ ِِرْث فََرِس ِ ِي»ف ِ ِداؤه ي ِ ِا رس ِ ِول ّ فق ِ ِال ل ِ ِه النب ِ ِّي ص ِ ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِلم: 
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ه وذما ليفل ليس فيمما أشر وال بطر. قال: فركب النبّي صلى ّ عليه وسلمل فص ِاففناذم يومن ِا 

كم ِا ق ِال ّل فن ِانى رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه  وليلتنا فلما التقى الخي ن ول ِى المس ِلمون م ِدبرينل

قال: ومال النبّي صلى ّ عليه وسلم ع ِن فرس ِهل فأخ ِذ « يا ِعبانَ ّللّاِل يا َمْعَ َر الُمماِجِرينَ »وسلم: 

هفنة من تراب فرمى بما وجوذممل فولوا مدبرين. قال يعلى بن عطاء: فحدثني أبناؤذم عن آباغمم 

 أهد إال وقد امتألت عيناه من ,لك التراب. أنمم قالوا: ما بقي منا

ـ هدثنا محمد بن المثنىل قال: هدثنا محمد بن جعفرل قال: هدثنا شعبةل عن أبي إس ِحاقل 12953  

قال: سمع  البراءل وسأله رجل من قيس: فررتم عن رسول ّ صلى ّ علي ِه وس ِلم ي ِوم هن ِين  

م لم يفّرل وكان  ذواىن يومألذ رماةل وإنا لما هملنا فقال البراء: ل ن رسول ّ صلى ّ عليه وسل

عليمم ان  فوا فأكببنا على الغناغم فاستقبلونا بالسمامل ولقد رأي ِ  رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم 

 على بغلته البيهاء وإن أبا سفيان بن الحرث آخذ بلجاممال وذو يقول:

  أنا النّبُِي ال َكِذْبأنا اْبُن َعْبِد الُمّطِلبْ  

هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبيل عن إسراغيلل عن أبي إسحاقل عن البراءل قال: سأله رجل: ي ِا    

أبا عمارةل وليتم يوم هنين  فقال البراء وأنا أسمع: أشمد أن رس ِول ّ ل ِم ي ِوّل يومأل ِذ نب ِرهل وأب ِو 

 سفيان يقون بغلتهل فلما غ يه الم ركون نزل فجعل يقول:

 ْذْبأنا ابُن َعْبِد الُمّطِلْب أنا النّبِّي ال كَ  

 فما رؤي يومألذ أهد من الناق كان أشدّ منه.  

ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل ق ِال: ثن ِي جعف ِر ب ِن س ِليمانل ع ِن ع ِول األعراب ِيل 12954  

عن عبد الرهمن مولى أم برثنل قال: ثني رجل كان من الم ركين يوم هنينل قال: لما التقينا نحن 

حمد عليه الص ة والس مل لم يقفوا لنا َهلَ َِب ش ِاة أن ك  ِفناذم. فبين ِا نح ِن نس ِوقممل إ,ا وأصحاب م

انتمينا إلى صاهب البغلة ال  ِمباءل فتلقان ِا رج ِال ب ِيض هس ِان الوج ِوهل فق ِالوا لن ِا: ش ِاذ  الوج ِوه 

 ارجعوا فرجعنال ورَكبنا القوم ف ان  إياذا.

يعقوبل عن جعفرل عن سعيدل قال: أمدّ ّ نبيه  ـ هدثنا ابن هيمدل قال: هدثنا جريرل عن12955  

صلى ّ عليه وسلم يوم هنين بخمسة آالل من الم غ ة مسّومين. قال: ويومألذ سمى ّ األنصار 

 مسمنين. قال: فَأْنَزَل ّللّاُ َسِ ينَتَهُ َعلى َرُسوِلِه َوَعلى الُمْسِمنِيَن َوأْنَزَل ُجنُونا لَْم تََرْوَذا.

ه ِ ِدثني ي ِ ِونسل ق ِ ِال: أخبرن ِ ِا اب ِ ِن وذ ِ ِبل ق ِ ِال: ق ِ ِال اب ِ ِن ىي ِ ِدل ف ِ ِي قول ِ ِه: َويَ ِ ِْوَم ُهنَ ِ ِْيٍن إْ, ـ ِ ِ 12956  

 أْعَجبَتُْ ْم َكثَْرتُُ ْم فَلَْم تُْغِن َعْنُ ْم َشْيألا قال: كانوا اثني ع ر ألفا.

ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا محم ِ ِد ب ِ ِن يزي ِ ِد االَنم ِ ِيل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا مع ِ ِن ب ِ ِن عيس ِ ِىل ع ِ ِن س ِ ِعيد ب ِ ِن الس ِ ِاغب 12957  

أبيهل عن يزيد بن عامرل قال: لما كان  ان   ِافة المس ِلمين ه ِين ان   ِفوا ي ِوم هن ِينل الطاغفيل عن 

ضرب النبّي صلى ّ عليه وس ِلم ي ِده إل ِى األرضل فأخ ِذ منم ِا قبه ِة م ِن ت ِرابل فأقب ِل بم ِا عل ِى 

ق ِ ِال: « اْرِجع ُِ ِوا ش ِ ِاَذِ  الُوُج ِ ِوهُ »الم  ِ ِركين وذ ِ ِم يتبع ِ ِون المس ِ ِلمينل فحثاذ ِ ِا ف ِ ِي وج ِ ِوذمم وق ِ ِال: 

 ا يلقي أهد أهدا إال وذو يمس  القذى عن عينيه.فانصرفنا م

ـ وبه عن يزيد بن عامر السواغيل قال: قيل له: يا أب ِا ه ِاجزل الرع ِب ال ِذي ألق ِى ّ ف ِي 12958  

قلوب الم ركين ما,ا وجدتم  قال: وكان أبو هاجز مع الم  ِركين ي ِوم هن ِينل ف  ِان يأخ ِذ الحص ِاة 

 في أجوافنا مثل ذذا.فيرمي بما في الطس  فيطّنل ثم يقول: كان 

ه ِدثنا القاس ِ ِمل ق ِال: ه ِ ِدثنا الحس ِ ِن ب ِن عرف ِ ِةل ق ِال: ثن ِ ِي المعتم ِ ِر ب ِن س ِ ِليمانل ع ِن ع ِ ِولل ق ِ ِال:    

سمع  عبد الرهمن مولى أم برثن أو أم مريمل قال: ثني رجل كان في الم ركين يوم هن ِينل ق ِال: 

وموا لنا َهلَ َِب ش ِاةل ق ِال: لما التقينا نحن وأصحاب رسول ّ صلى ّ عليه وسلم يوم هنينل لم يق

فلما ك فناذم جعلنا نسوقمم في أنبارذمل هتى انتمينا إلى صاهب البغل ِة البيه ِاءل ف ِإ,ا ذ ِو رس ِول 

ّ صلى ّ عليه وسلم. قال: فتلقانا عنده رج ِال ب ِيض هس ِان الوج ِوهل فق ِالوا لن ِا: ش ِاذ  الوج ِوه 

 ارجعوا قال: فانمزمنا وركبوا أكتافنال ف ان  إياذا.

 26 ية :اآل

ْم القول في تأويل قوله تعالى:     }ثُّم أَنَزَل ّللّاُ َسِ ينَتَهُ َعلََى َرُسوِلِه َوَعلَى اْلُمْسِمنِيَن َوأَنَزَل ُجنُوناً ل ِّ

 تََرْوَذا َوعذَّب الِّذيَن َكفَُرواْ َو,َِلَك َجَزآُء اْلَ افِِريَن {.
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بم ِا َرُهب ِ  وت َِْوليت م األع ِداء أنب ِاركمل  يقول تعالى ,كره: ثم من بعد م ِا ض ِاق  عل ِي م األرض   

ك ف ّ ناىل الب ء عن مل بإنزاله الس ينة وذي األمنة والطمأنينة علي م. وقد بيّنا أنما فعيل ِة م ِن 

الس ون فيما مهى من كتابنا ذ ِذا قب ِل بم ِا أغن ِى ع ِن إعانت ِه ف ِي ذ ِذا الموض ِع. وأْن َِزَل ُجن ُِونا لَ ِْم 

رت في األخب ِار الت ِي ق ِد مه ِى ,كرذ ِا. َوَع ِذَّب ال ِِّذيَن َكفَ ُِروا يق ِول: تََرْوذا وذي الم غ ة التي ,ُكِ 

وعذّب ّ الذين جحدوا وهدانيته ورسالة رسوله محمد صلى ّ عليه وسلم بالقتل وسبي األذل ِين 

والذراري وسلب األموال والذلة. و,لَك جزاُء ال افريَن يقول: ذذا الذي فعلنا بمم من القتل والس ِبي 

  افرينل يقول: ذو ثواب أذل جحون وهدانيته ورسالة رسوله.جزاء ال

ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن السدّي: 12959  

 َوَعذَّب الِّذيَن َكفَُروا يقول: قتلمم بالسيف.

جعف ِرل ع ِن س ِعيد:  ـ ه ِدثنا اب ِن وكي ِعل ق ِال: ه ِدثنا أب ِو ناون الَحْف ِرّيل ع ِن يعق ِوبل ع ِن12960  

 َوَعذَّب الِّذيَن َكفَُروا قال: بالمزيمة والقتل.

ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال: قال ابن ىيدل في قوله: َوَعذَّب ال ِِّذيَن َكفَ ُِروا 12961  

 َو,لَك َجَزاُء ال افِِريَن قال: من بقي منمم.

 27 اآلية :

 تُوُب ّللّاُ ِمن بَْعِد ,َِلَك َعلََى َمن يََ آُء َوّللّاُ َغفُوٌر ّرِهيٌم {.القول في تأويل قوله تعالى:     }ثُّم يَ 

يقول تعالى ,كره: ثم يتفهل ّ بتوفيقه للتوبة وا ناب ِة إلي ِه م ِن بع ِد عذاب ِه ال ِذي ب ِه ع ِذّب م ِن    

ه ذلك منمم قت ً بالسيف على من ي اء أي يتوب ّ على من ي اء من األهياء يقب ِل ب ِه إل ِى طاعت ِ

وّ َغفُوٌر لذنوب من أناب وتاب إليه منمم ومن غيرذم منم ِال َرِه ِيٌم بم ِم ف ِ  يع ِذبمم بع ِد ت ِوبتممل 

 وال يساخذذم بما بعد إنابتمم.

 28 اآلية :

اْلَح َِراَم  القول في تأويل قوله تعالى:     }يَأَيَّما الِّذيَن آَمنَُواْ إِنَّما اْلُمْ ِرُكوَن نََجٌس فَ َ يَْقَربُواْ اْلَمْسِجدَ 

 يٌم {.بَْعدَ َعاِمِمْم َذـَذَا َوإِْن ِخْفتُْم َعْيلَةً فََسْوَل يُْغنِيُ ُم ّللّاُ ِمن فَْهِلِه إِن َشآَء إِّن ّللّاَ َعِليٌم َه ِ 

 يقول تعالى ,كره للمسمنين به وبرسوله وأقّروا بوهدانيته: ما الم ركون إال نجس.   

س وم ِا الس ِبب ال ِذي م ِن أجل ِه س ِماذم ب ِذلكل فق ِال بعه ِمم: واختلف أذل التأويل ف ِي معن ِى ال ِنجَ   

سماذم بذلك ألنمم يُْجنِبون ف  يغتسلونل فقال: ذم نجسل وال يقربوا المسجد الحرامل ألن الجنب ال 

 ينبغي له أن يدخل المسجد. ,كر من قال ,لك:

ول ِه: إنَّم ِا ـ ه ِدثنا محم ِد ب ِن عب ِد األعل ِىل ق ِال: ه ِدثنا محم ِد ب ِن ث ِورل ع ِن معم ِرل ف ِي ق12962  

 الُمْ ِرُكوَن نََجٌس: ال أعلم قتانة إال قال: النَجس: الجنابة.

ـ وبه ع ِن معم ِرل ق ِال: وبلغن ِي أن النب ِّي ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم لق ِي هذيف ِةل وأخ ِذ النب ِّي 12963  

 «.إّن الُمْسِمَن ال يَْنُجس»صلى ّ عليه وسلم بيدهل فقال هذيفة: يا رسول ّ إني ُجنُب فقال: 

ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل في قوله: ي ِا أيّم ِا ال ِِّذيَن آَمن ُِوا 12964  

 إنَّما الُمْ ِرُكوَن نََجٌس: أي أجناب.

وق ِ ِال آخ ِ ِرون: معن ِ ِى ,ل ِ ِك: م ِ ِا الم  ِ ِركون إال رج ِ ِس خنزي ِ ِر أو كل ِ ِب. وذ ِ ِذ ق ِ ِول ُروي ع ِ ِن اب ِ ِن   

 عباق من وجه غير هميدل ف رذنا ,كره.

ه: فَ  يَْقَربُوا الَمْسِجدَ الَحَراَم بَْعدَ عاِمِمْم َذذَا يقول للمسمنين: ف  ت ِدعوذم أن يقرب ِوا المس ِجد وقول  

الحرام بدخولمم الحَرم. وإنما عني بذلك منعمم من نخول الحَرمل ألنمم إ,ا نخلوا الحَرم فق ِد قرب ِوا 

 المسجد الحرام.

 عهمم فيه نحو الذي قلناه. ,كر من قال ,لك:وقد اختلف أذل التأويل في معنى ,لكل فقال ب  

ـ ِ ه ِدثنا ب  ِر واب ِن المثن ِىل ق ِاال: ه ِدثنا أب ِ ِو عاص ِمل ق ِال: أخبرن ِا اب ِن ج ِريجل ق ِال: ق ِ ِال 12965  

عطاء: الحَرم كله قبلة ومسجدل قال: فَ  يَْقَربُوا الَمْس ِِجدَ الَح َِراَم ل ِم يع ِن المس ِجد وه ِدهل إنم ِا عن ِى 

 م ة والحَرم. قال ,لك غير مرة.

 و,ُكر عن عمر بن عبد العزيز في ,لك ما:  
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ـ هدثنا عبد ال ريم بن أبي عميرل قال: ثني الولي ِد ب ِن مس ِلمل ق ِال: ه ِدثنا أب ِو عم ِرو: أن 12966  

عمر بن عبد العزيز كتب: أن امنعوا اليمون والنصارى من نخول مساجد المسلمين وأتبع في نميه 

 قول ّ: إنَّما الُمْ ِرُكوَن نََجٌس.

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا ابن فهيلل عن أشع ل عن الحسن: إنَّما الُمْ ِرُكوَن نََج ٌِس 12967  

 قال: ال تصافحوذمل فمن صافحمم فليتوضأ.

وأما قوله: بَْعدَ عاِمِمْم َذذَا فإنه يعني: بعد العام الذي نانى فيه علّي رهمة ّ عليه بب ِراءةل و,ل ِك   

 وذي سنة تسع من المجرة. كما:عاَم هّج بالناق أبو ب رل 

ـ هدثنا ب رل ق ِال: ه ِدثنا يزي ِدل ق ِال: ه ِدثنا س ِعيدل ع ِن قت ِانةل قول ِه: فَ ِ  يَْقَرب ُِوا الَمْس ِِجدَ 12968  

الَحَراِم بَْعدَ عاِمِمْم َذذَا وذ ِو الع ِام ال ِذي ه ِّج في ِه أب ِو ب  ِرل ون ِانى عل ِّي رهم ِة ّ عليمم ِا ب ِاأل,ان 

ل ّ صلى ّ عليه وسلم. وه ِّج نب ِّي ّ ص ِلى ّ علي ِه و,لك لتسع سنين مهين من ذجرة رسو

 وسلم من العام المقبل ِهجة الونا  لم يحّج قبلما وال بعدذا.

وقول ِ ِه: َوإْن ِخْف ِ ِتُْم َعيلَ ِ ِةً يق ِ ِول للم ِ ِسمنين: وإن خف ِ ِتم فاق ِ ِة وفق ِ ِرال بمن ِ ِع الم  ِ ِركين م ِ ِن أن يقرب ِ ِوا   

فَْهِلِه إْن َشاَء يقال منه: عال يَِعيل َعْيلَةً وُعيُوالًل ومن ِه ق ِول  المسجد الحرام. فََسْوَل يُْغنِيُ ُم ّللّاُ ِمنْ 

 ال اعر:

 َوما يَْدِري الفَِقيُر َمتَى غناُذَوما يَْدِري الغَنّي َمتَى يَِعيُل  

وقد ُه ي عن بعهمم أن من العرب من يقول في الفاقة: عال يَعُول بالواو. و,ك ِر ع ِن عم ِر ب ِن   

ه: َوإْن ِخْفتُْم َعْيلَةً بمعنى: وإ, خفتمل ويقول: كان القوم ق ِد خ ِافوال و,ل ِك نح ِو فاغد أنه كان تأّول قول

قول القاغل ألبيه: إن كن  أبي فأكرمنيل بمعن ِى: إ, كن ِ  أب ِي. وإنم ِا قي ِل ,ل ِك لم ِمل ألن الم ِسمنين 

خافوا بانقطا  الم ركين عن نخول الحرم انقطا  تجاراتمم ونخ ِول ض ِرر عل ِيمم بانقط ِا  ,ل ِكل 

مم ّ م ِ ِن العَْيل ِ ِة وعّوض ِ ِمم مم ِ ِا ك ِ ِانوا ي رذ ِ ِون انقطاع ِ ِه ع ِ ِنمم م ِ ِا ذ ِ ِو خي ِ ِر لم ِ ِم من ِ ِهل وذ ِ ِو وأّم ِ ِن

الجزي ِ ِ ِةل فق ِ ِ ِال لم ِ ِ ِم: ق ِ ِ ِاتلُوا ال ِّ ِ ِِذيَن ال يُْسمن ُِ ِ ِوَن ب ِ ِ ِاّلّلِ َوال ب ِ ِ ِاليَْوِم االَِخ ِ ِ ِِر َوال يَُحّرُم ِ ِ ِوَن م ِ ِ ِا َه ِ ِ ِّرَم ّللّاُ 

 َوَرُسولُهُ... إلى: َصاِغُروَن.

 م.وقال قوم بإنرار المطر عليم  

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثني المثنىل قال: هدثنا عبد ّل قال: ثني معاويةل عن علّيل ع ِن اب ِن عب ِاقل قول ِه: 12969  

َذذَا قال: لما نف ِى ّ  يا أيّما الِّذيَن آَمنُوا إنَّما الُمْ ِرُكوَن نََجٌس فَ  يَْقَربُوا الَمْسِجدَ الَحَراِم بَْعدَ عاِمِممْ 

الم ركين عن المسجد الحرام ألقى ال يطان في قلوب المسمنين الحزنل قال: من أي ِن ت ِأكلون وق ِد 

نُفي الم ركون وانقطع  عن م الِعي ِر  فق ِال ّ: َوإْن ِخْف ِتُْم َعيلَ ِةً فََس ِْوَل يُْغنِ ِيُ ُم ّللّاُ ِم ِْن فَْه ِِلِه إْن 

 وأغناذم من فهله.شاَء فأمرذم بقتال أذل ال تابل 

هدثنا ذنان بن السرّيل قال: هدثنا أبو األهوصل عن سماهل عن ع رمةل في قوله: يا أيّما الِّذيَن    

آَمنُوا إنَّما الُمْ ِرُكوَن نََجٌس فَ  يَْقَربُوا الَمْسِجدَ الَحَراِم بَْعدَ عاِمِمْم َذذَا قال: كان الم ركون يجيأل ِون 

الطعام ويَتّجرون فيه فلما نُمُوا أن يأتوا البي  ق ِال المس ِلمون: م ِن أي ِن إلى البي ل ويجيألون معمم ب

لنا طعام  ف ِأنزل ّ: َوإْن ِخْف ِتُْم َعيلَ ِةً فََس ِْوَل يُْغنِ ِيُ ُم ّللّاُ ِم ِْن فَْه ِِلِه إْن َش ِاَء ف ِأنزل عل ِيمم المط ِرل 

 وكثر خيرذم هين ,ذب عنمم الم ركون.

عب ِ ِد ال ِ ِرهمنل ع ِ ِن عل ِ ِّي ب ِ ِن ص ِ ِال ل ع ِ ِن س ِ ِماهل ع ِ ِن  ه ِ ِدثنا اب ِ ِن وكي ِ ِعل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا همي ِ ِد ب ِ ِن   

 ع رمة: إنَّما الُمْ ِرُكوَن نََجٌس... اآليةل ثم ,كر نحو هدي  ذنانل عن أبي األهوصل

ـ هدثنا ابن ب ارل قال: هدثنا مسملل قال: هدثنا س ِفيانل ع ِن واق ِدل ع ِن س ِعيد ب ِن جبي ِرل 12970  

 يَْقَرب ُِوا الَمْس ِِجدَ الَح َِراِم بَْع ِدَ ع ِاِمِمْم َذ ِذَا ش ِّق ,ل ِك عل ِى قال: لما نزل : إنَّما الُمْ  ِِرُكوَن نََج ٌِس فَ ِ 

أصحاب رسول ّ صلى ّ عليه وسلمل وقالوا: من يأتين ِا بطعامن ِال وم ِن يأتين ِا بالمت ِا   فنزل ِ : 

 َوإْن ِخْفتُْم َعيلَةً فََسْوَل يُْغنِيُ ُم ّللّاُ ِمْن فَْهِلِه إْن َشاَء.

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبيل عن سفيانل عن واقد م ِولى ىي ِد ب ِن خل ِدةل ع ِن س ِعيد 12971  

بن جبيرل قال: كان الم ركون يقدمون عليمم بالتجارةل فنزل  ذذه اآلية: إنَّما الُمْ  ِِرُكوَن نََج ٌِس... 

 إلى قوله: َعيلَةً قال: الفقر. فََسْوَل يُْغنِيُ ُم ّللّاُ ِمْن فَْهِلِه.

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا اب ِ ِن وكي ِ ِعل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا اب ِ ِن إنري ِ ِسل ع ِ ِن أبي ِ ِهل ع ِ ِن عطي ِ ِة الع ِ ِوفّيل ق ِ ِال: ق ِ ِال 12972  

المسلمون: قد كنا نصيب من تجارتمم وبياعاتممل فنزل : إنَّم ِا الُمْ  ِِرُكوَن نََج ٌِس... إل ِى قول ِه: ِم ِْن 

 فَْهِلِه.

ق ِ ِال: أنبأن ِ ِا أب ِ ِو  ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا أب ِ ِو كري ِ ِبل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا اب ِ ِن إنري ِ ِسل ق ِ ِال: س ِ ِمع  أب ِ ِيل أهس ِ ِبه12973  

جعفرل عن عطيةل قال: لما قيل: وال يحّج بعد العام م ره ق ِالوا: ق ِد كن ِا نص ِيب م ِن بياع ِاتمم ف ِي 

الموس ِم. ق ِال: فنزل ِ : ي ِ ِا أيّم ِا ال ِِّذيَن آَمن ُِوا إنَّم ِ ِا الُمْ  ِِرُكوَن نََج ٌِس فَ ِ  يَْقَرب ُِ ِوا الَمْس ِِجدَ الَح َِراِم بَْع ِ ِدَ 

 ةً فََسْوَل يُْغنِيُ ُم ّللّاُ ِمْن فَْهِلِه يعني: بما فاتمم من بياعاتمم.عاِمِمْم َذذَا َوإْن ِخْفتُْم َعيلَ 

ـ هدثنا أب ِو كري ِب واب ِن وكي ِعل ق ِاال: ه ِدثنا اب ِن يم ِانل ع ِن أب ِي س ِنانل ع ِن ثاب ِ ل ع ِن 12974  

 الهحاه: َوإْن ِخْفتُْم َعيلَةً فََسْوَل يُْغنِيُ ُم ّللّاُ ِمْن فَْهِلِه قال: بالجزية.

نا ابن وكي ِعل ق ِال: ه ِدثنا اب ِن يم ِان وأب ِو معاوي ِةل ع ِن أب ِي س ِنانل ع ِن ثاب ِ ل ع ِن ـ هدث12975  

الهحاهل ق ِال: أخ ِرث الم  ِركون م ِن م  ِةل ف  ِّق ,ل ِك عل ِى المس ِلمينل وق ِالوا: كن ِا نص ِيب م ِنمم 

 التجارة والِميرة. فأنزل ّ: قاتِلُوا الِّذيَن ال يُْسِمنُوَن باّلّلِ َوال باليَْوِم االَِخِر.

ُهدث  عن الحسين بن الفرثل قال: سمع  أبا معا,ل قال: هدثنا عبيد ب ِن س ِليمانل ق ِال: ـ 12976  

س ِ ِمع  اله ِ ِحاه يق ِ ِول ف ِ ِي قول ِ ِه: َوإْن ِخْف ِ ِتُْم َعيلَ ِ ِةً فََس ِ ِْوَل يُْغنِ ِ ِيُ ُم ّللّاُ ِم ِ ِْن فَْه ِ ِِلِه ك ِ ِان ن ِ ِاق م ِ ِن 

دوا لمم ك ِل مرص ِدل المسلمين يتألفون العير فلما نزل  براءة بقتال الم ركين هيثما ثُِقفوال وأن يقع

قذل ال يطان في قلوب المسمنين. فمن أين تعي ون وقد أمرتم بقتال أذل الِعير  فعل ِم ّ م ِن ,ل ِك 

ما علمل فقال: أطيعونيل وامهوا ألمريل وأطيعوا رسوليل فإني سول أغني م من فه ِلي فتوك ِل 

 لمم ّ بذلك.

ل: هدثنا عيسىل عن ابن أب ِي نج ِي ل ـ هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قا12977  

عن مجاذدل في قوله: إنَّما الُمْ ِرُكوَن نََجٌس... إلى قوله: فََسْوَل يُْغنِيُ ُم ّللّاُ ِمْن فَْهِلِه إْن ش ِاَء ق ِال: 

قال المسمنون: كنا نصيب من متاجر الم ركين. فوعدذم ّ أن يغنيمم من فهله عوض ِا لم ِم ب ِأن 

م. فمذه اآلية من أّول براءة في الق ِراءةل وم ِن آخرذ ِا ف ِي التأوي ِل: ق ِاتِلُوا ال يقربوذم المسجد الحرا

ال ِّ ِِذيَن ال يسِمن ُِ ِوَن ب ِ ِاّلّلِ َوال ب ِ ِاليَْوِم االَِخ ِ ِِر... إل ِ ِى قول ِ ِه: َع ِ ِْن يَ ِ ٍِد َوُذ ِ ِْم َص ِ ِاِغُروَن ه ِ ِين أم ِ ِر محم ِ ِد 

 وأصحابه بغزوة تبوه.

 بن جريجل عن مجاذدل بنحوه.هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: هدثنا هجاثل عن ا   

ـ هدثنا ب ر بن معا,ل ق ِال: ه ِدثنا يزي ِدل ق ِال: ه ِدثنا س ِعيدل ع ِن قت ِانةل ق ِال: لم ِا نف ِى ّ 12978  

الم  ِ ِركين ع ِ ِن المس ِ ِجد الح ِ ِرامل ش ِ ِّق ,ل ِ ِك عل ِ ِى المس ِ ِلمينل وك ِ ِانوا ي ِ ِأتون ببياع ِ ِات ينتف ِ ِع ب ِ ِذلك 

ْوَل يُْغنِ ِ ِيُ ُم ّللّاُ ِم ِ ِْن فَْه ِ ِِلِه فأغن ِ ِاذم بم ِ ِذا المس ِ ِلمونل ف ِ ِأنزل ّ تع ِ ِالى ,ك ِ ِره: َوإْن ِخْف ِ ِتُْم َعيلَ ِ ِةً فََس ِ ِ

الخراث الجزية الجارية عليممل يأخذونما ش ِمرا ش ِمرال عام ِا عام ِا. فل ِيس أله ِد م ِن الم  ِركين أن 

 يقَرب المسجد الحرام بعد عاممم بحال إال صاهب الجزيةل أو عبد رجل من المسلمين.

بد الرىاقل قال: أخبرنا ابن ج ِريجل ق ِال: أخبرن ِا ـ هدثنا الحسن بن يحيىل قال: أخبرنا ع12979  

أبو الزبير أنه س ِمع ج ِابر ب ِن عب ِد ّ يق ِول ف ِي قول ِه: إنَّم ِا الُمْ  ِِرُكوَن نََج ٌِس فَ ِ  يَْقَرب ُِوا الَمْس ِِجدَ 

 الَحَراِم بَْعدَ عاِمِمْم َذذَا إال أن ي ون عبدا أو أهدا من أذل الذمة.

ل: أخبرنا معمرل ع ِن قت ِانةل ف ِي قول ِه: فَ ِ  يَْقَرب ُِوا الَمْس ِِجدَ ـ قال: أخبرنا عبد الرىاقل قا12980  

 الَحَراِم بَْعدَ عاِمِمْم َذذَا قال: إال صاهب جزيةل أو عبدا لرجل من المسلمين.

هدثنا ىكريا ب ِن يحي ِى ب ِن أب ِي ىاغ ِدةل ق ِال: ه ِدثنا هج ِاثل ع ِن عب ِد المل ِك ب ِن عب ِد العزي ِز ب ِن    

س ِمع ج ِابر ب ِن عب ِد ّ يق ِول ف ِي ذ ِذه اآلي ِة: إنَّم ِا الُمْ  ِِرُكوَن  جريجل قال: أخبرني أبو الزبير أن ِه

 نََجٌس فَ  يَْقَربُوا الَمْسِجدَ الَحَراِم إال أن ي ون عبدا أو أهدا من أذل الجزية.

ـ هدثنا الحسن بن يحيىل قال: أخبرن ِا عب ِد ال ِرىاقل ق ِال: أخبرن ِا معم ِرل ع ِن قت ِانةل ف ِي 12981  

ةً فََسْوَل يُْغنِيُ ُم ّللّاُ ِمْن فَْهِلِه ق ِال: أغن ِاذم ّ بالجزي ِة الجاري ِة ش ِمرا ف  ِمرا قوله: َوإْن ِخْفتُْم َعيلَ 

 وعاما فعاما.

ـ هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا عبان بن الع ِّوامل ع ِن الحج ِاثل 12982  

بُوا الَمْسِجدَ الَحَراِم بَْعدَ عاِمِمْم َذذَا قال: ال عن أبي الزبيرل عن جابر: إنَّما الُمْ ِرُكوَن نََجٌس فَ  يَْقرَ 
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 يقرب المسجد الحرام بعد عامه ذذا م ره وال ,مّي.

 

ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن اب ِن إس ِحاق: إنَّم ِا الُمْ  ِِرُكوَن نََج ٌِس فَ ِ  يَْقَرب ُِوا 12983  

تُْم َعيلَةً و,لك أن الناق قالوا: لُتْقََطعّن عنا األسواق ولَ ِتمِل ّن الَمْسِجدَ الَحَراِم بَْعدَ عاِمِمْم َذذَا َوإْن ِخفْ 

التجارة وليذذبّن ما كنا نصيب فيما من المرافق فنزل: َوإْن ِخْفتُْم َعيلَةً فََسْوَل يُْغنِيُ ُم ّللّاُ ِمْن فَْهِلِه 

ا تخّوفتم م ِن قط ِع تل ِك من وجه غير ,لك إْن شاَء... إلى قوله: َوُذْم َصاِغُروَنل ففي ذذا عوض مم

األس ِ ِواق. فعّوض ِ ِمم ّ بم ِ ِا قط ِ ِع ع ِ ِنمم م ِ ِن أم ِ ِر ال  ِ ِره م ِ ِا أعط ِ ِاذم م ِ ِن أعن ِ ِاق أذ ِ ِل ال ت ِ ِاب م ِ ِن 

 الجزية.

وأما قوله: إّن ّللّاَ َعِل ِيٌم َهِ  ِيٌم ف ِإن معن ِاه: إن ّ عل ِيم بم ِا ه ِدثْت م ب ِه أنفس ِ م أيم ِا المسمن ِون م ِن   

المس ِجد الح ِرامل وغي ِر ,ل ِك م ِن مص ِال  عب ِانهل  خول العيلة عليما بمنع الم ركين من أن يقربوا

 ه يم في تدبيره إياذم وتدبير جميع خلقه.

 29 اآلية :

 القول في تأويل قوله تع ِالى:     }قَ ِاتِلُواْ ال ِِّذيَن الَ يُْسِمن ُِوَن بِ ِاّلّلِ َوالَ بِ ِاْليَْوِم االَِخ ِِر َوالَ يَُحّرُم ِوَن َم ِا

وَن ِنيَن اْلَحّق ِمَن ال ِِّذيَن أُوت ُِواْ اْلِ ت َِاَب َهت َِّى يُْعُط ِواْ اْلِجْزيَ ِةَ َع ِن يَ ٍِد َوُذ ِْم َهّرَم ّللّاُ َوَرُسولُهُ َوالَ يَِدينُ 

 َصاِغُروَن {.

يقول تعالى ,كره للمسمنين به من أصحاب رسوله ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم: ق ِاتِلُوا أيم ِا المسمن ِون    

ِخ ِِر يق ِول: وال يص ِدّقون بجن ِة وال ن ِارل َوال يَُحّرُم ِوَن م ِا القوم الِّذيَن ال يُْسِمنُوَن باّلّلِ َوال ب ِاْليَْوِم االَ 

َهّرَم ّللّاُ َوَرُسولُهُ َوال يَِدينوَن ِنيَن الَحّق يقول: وال يطيعون ّ طاعة الحّقل يعني: أنمم ال يطيعون 

س ِلطانل  طاعة أذل ا س م ِمَن الِّذيَن أُوتُوا الِ تاَب وذم اليمون والنصارىل وكل مطي ِع مل  ِا أو ,ا

 فمو ناغن لهل يقال منه: نان ف ن لف ن فمو يدين له نينال قال ىذير:

 لَألِْن َهلَْلَ  بَِجَو فِي بَنِي أَسٍدفِي ِنيَن َعْمرٍو َوهالَْ  بْينَنا فَدَُه  

وقوله: ِمَن الِّذيَن أُوتُوا الِ تاَب يعني: الذين أعط ِوا كت ِاب ّل وذ ِم أذ ِل الت ِوراة وا نجي ِل. هت ِى   

عُُط ِوا الِجْزيَ ِةَ والجزي ِة: الفعل ِة م ِن َج َِزى ف ِ ِ ن ف ن ِا م ِا علي ِه: إ,ا قه ِاهل يجزي ِه. والجزي ِة مث ِ ِل يُ 

 الِقْعدة والِجْلسة.

 ومعنى ال  م: هتى يعطوا الخراث عن رقابمم الذي يبذلونه للمسلمين نفعا عنما.  

ك تقول الع ِرب ل  ِل مع ٍِط ق ِاذرا وأما قوله: َعْن يٍَد فإنه يعني: من يده إلى يد من يدفعه إليهل وكذل  

له شيألا طاغعا له أو كارذا: أعطاه عن يده وعن ي ِد و,ل ِك نظي ِر ق ِولمم: كلمت ِه فم ِا لف ِم ولقيت ِه كف ِة 

 ل فةل وكذلك أعطيته عن يد ليد.

وأما قوله: َوُذْم َصاِغُروَن فإن معناه: وذم أ,الء مقم ِورونل يق ِال لل ِذليل الحقي ِر: ص ِاغر. و,ُك ِر   

  على رسول ّ صلى ّ عليه وس ِلم ف ِي أم ِره بح ِرب ال ِرومل فغ ِزا رس ِول ّ أن ذذه اآلية نزل

 صلى ّ عليه وسلم بعد نزولما غزوة تبوه. ,كر من قال ,لك:

ـ هدثني محمد بن عروةل قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن اب ِن أب ِي نج ِي ل 12984  

ّلّلِ َواليَ ِ ِْوِم االَِخ ِ ِِر َوال يَُحّرُم ِ ِوَن م ِ ِا َه ِ ِّرَم ّللّاُ َوَرُس ِ ِولُهُ َوال ع ِ ِن مجاذ ِ ِد: ق ِ ِاتِلُوا ال ِّ ِِذيَن ال يُْسِمن ُِ ِوَن ب ِ ِا

يَِدينوَن ِنيَن الَحّق ِمَن ال ِِّذيَن أُوت ُِوا الِ ت ِاَب هت ِى يُْعُط ِوا الِجْزيَ ِةَ َع ِْن يَ ٍِد َوُذ ِْم َص ِاِغُروَن ه ِين أم ِر 

 محمد وأصحابه بغزوة تبوه.

 ثني هجاثل عن ابن جريجل عن مجاذدل نحوه. هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال:   

واختلف أذل التأويل في معنى الصغار الذي عناه ّ في ذذا الموضعل فقال بعهمم: أن يعطيم ِا   

 وذو قاغم واالَخذ جالس. ,كر من قال ,لك:

ـ ِ ِ ه ِ ِدثني عب ِ ِد ال ِ ِرهمن ب ِ ِن ب  ِ ِر النيس ِ ِابوريل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا س ِ ِفيانل ع ِ ِن اب ِ ِن س ِ ِعدل ع ِ ِن 12985  

 يُْعُطوا الِجْزيَةَ َعْن يٍَد َوُذْم َصاِغُروَن قال: أي تأخذذا وأن  جالس وذو قاغم.ع رمة: هتى 

وقال آخرون: معنى قوله: هتى يُْعُطوا الِجْزيَةَ َعْن يٍَد َوُذْم َصاِغُروَن عن أنفسمم بأيديمم يم ون   

 بما وذم كارذونل و,لك قول ُروي عن ابن عباق من وجه فيه نظر.

 إعطاؤذم إياذا ذو الصغار.وقال آخرون:   
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 30 اآلية :

 القول في تأويل قوله تعالى:     }َوقَالَِ  اْليَُمونُ ُعَزْيٌر اْبُن ّللّاِ َوقَالَْ  النَّصاَرى اْلَمِسيُ  اْبُن ّللّاِ ,َِلكَ 

 أَنَّى يُْسفَُ وَن {. قَْولُُمم بِأَْفَواِذِمْم يَُهاِذألُوَن قَْوَل الِّذيَن َكفَُرواْ ِمن قَْبُل قَاتَلَُمُم ّللّاُ 

اختلف أذل التأويل في القاغل: ُعَزْيٌر اْبُن ّللّاِ فقال بعهمم: كان ,لك رج ً واه ِدال ذ ِو فنح ِاص.    

 ,كر من قال ,لك:

ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هج ِاثل ع ِن اب ِن ج ِريجل ق ِال: س ِمع  عب ِد 12986  

اليَُمونُ ُعَزْيٌر اْب ُِن ّللّاِل ق ِال: قالم ِا رج ِل واه ِدل ق ِالوا: إن اس ِمه  ّ بن عبيد بن عميرل قوله: َوقالَ ِ 

 فنحاصل وقالوا: ذو الذي قال: إّن ّللّاَ فَِقيٌر ونَحُن أْغنِياُء.

 وقال آخرون: بل كان ,لك قول جماعة منمم. ,كر من قال ,لك:  

م ِد ب ِن إس ِحاقل ق ِال: ثن ِي ـ هدثنا أبو كريبل قال: هدثنا يونس بن ب ي ِرل ق ِال: ه ِدثنا مح12987  

محمد بن أبي محمد مولى ىيد بن ثاب ل قال: ثني سعيد بن جبير أو ع رمةل عن ابن عباقل ق ِال: 

أتى رسول ّ صلى ّ عليه وسلم س ُم بن م  مل ونعمان بن أوفىل وشاق بن قيسل ومال ِك ب ِن 

ابن ّ  فأنزل في ,لك من  الصيفل فقالوا: كيف نتبعك وقد ترك  قبلتنال وأن  ال تزعم أن عزيرا

 قولمم: َوقالَِ  اليَُمونُ ُعَزْيٌر اْبُن ّللّاِ َوقالَِ  النَّصاَرى الَمِسيُ  اْبُن ّللّاِ... إلى: أنّى يُْسفَُ وَن.

ـ هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل قال: ثني أبيل عن أبي ِهل ع ِن اب ِن 12988  

ونُ ُعَزْيٌر اْبُن ّللّاِ وإنما قالوا: ذو ابن ّ من أجل أن عزيرا ك ِان ف ِي أذ ِل عباقل قوله: َوقالَِ  اليَمُ 

ال تاب وكان  التوراة عندذم يعملون بما ما شاء ّ أن يعملوال ثم أضاعوذا وعمل ِوا بغي ِر الح ِّق. 

الت ِابوتل وكان التابوت فيمم فلما رأى ّ أنمم قد أضاعوا التوراة وعملوا باألذواءل رفع ّ عنمم 

وأنساذم التوراة ونسخما من صدورذمل وأرسل ّ عليمم مرضال فاستطلق  بط ِونممل هت ِى جع ِل 

الرجل يم ي َكبِدُهل هتى نسوا التوراةل ونسخ  من صدورذمل وفيمم عزير. فم ثوا ما شاء ّ أن 

 وابتم ِل يم ثوا بعد ما نسخ  التوراة من صدورذمل وكان عزير قبل من علماغممل فدعا عزي ِر ّ

إليه أن يرنّ إليه الذي نسخ من صدره من التوراة. فبينما ذو يص ِلي مب ِتم ً إل ِى ّل ن ِزل ن ِور م ِن 

ّ فدخل جوفهل فعان إليه الذي كان ,ذب م ِن جوف ِه م ِن الت ِوراةل ف ِأ,ن ف ِي قوم ِه فق ِال: ي ِا ق ِوم ق ِد 

يعلممم. ثم إن التابوت نزل بع ِد  آتاني ّ التوراةل ورنّذا إلّي فعلق يعلمممل فم ثوا ما شاء ّ وذو

,ل ِ ِكل وبع ِ ِد ,ذاب ِ ِه م ِ ِنمم فلم ِ ِا رأوا الت ِ ِابوت عرض ِ ِوا م ِ ِا ك ِ ِان في ِ ِه عل ِ ِى ال ِ ِذي ك ِ ِان عزي ِ ِر يعلمم ِ ِمل 

 فوجدوه مثلهل فقالوا: وّ ما أوتي عزير ذذا إال أنه ابن ّ.

سدّي: ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن ال12989  

َوقالَِ  اليَُمونُ ُعَزْيٌر اْبُن ّللّاِ إنما قال  ,لكل ألنمم رمرت عليمم العمالقة فقتل ِوذمل وأخ ِذوا الت ِوراةل 

و,ذب علماؤذم الذين بقوا فدفنوا كتب الت ِوراة ف ِي الجب ِال. وك ِان عزي ِر غ م ِا يتعب ِد ف ِي رءوق 

  بن ِي إس ِراغيل بغي ِر ع ِالم فل ِم الجبال ال ينزل إال يوم عيدل فجع ِل الغ ِ م يب  ِي ويق ِول: رّب ترك ِ

يزل يب ي هتى سقط  أشفار عينيه. فنزل مّرة إلى العيد فلما رجع إ,ا ذو بامرأة قد مثل ِ  ل ِه عن ِد 

قبر من تلك القبور تب ي وتقول: يا مطعماهل ويا كاسياه فقال لما: ويحكل من كان يطعمك وي سوه 

 هّي ل ِم يم ِ . قال ِ : ي ِا عزي ِرل فم ِن ك ِان ويسقيك وينفعك قبل ذذا الرجل  قال : ّ. قال: فإن ّ

يعلم العلماء قب ِل بن ِي إس ِراغيل  ق ِال: ّ. قال ِ : فل ِم تب  ِي عل ِيمم  فلم ِا ع ِرل أن ِه ق ِد ُخِص ِم ول ِى 

مدبرال فدعته فقال : يا عزير إ,ا أصبح  غ ِدا ف ِأت نم ِر ك ِذا وك ِذا فاغتس ِل في ِهل ث ِم اخ ِرث فص ِّل 

صب ل انطلق عزير إل ِى ,ل ِك النم ِرل فاغتس ِل في ِهل ركعتينل فإنه يأتيك شيخ فما أعطاه فخذه فلما أ

ثم خرث فصلى ركعت ِينل فج ِاءه ال  ِيخ فق ِال: اف ِت  فم ِك فف ِت  فم ِهل ف ِألقى في ِه ش ِيألا كميأل ِة الجم ِرة 

العظيمة مجتمعا كميألة القوارير ث ث مرار. فرجع عزير وذو من أعلم الن ِاق ب ِالتوراةل فق ِال: ي ِا 

وا يا عزير ما كن  كذّابا. فعمد فربط عل ِى ك ِّل أص ِبع ل ِه بني إسراغيلل إني قد جألت م بالتوراة. فقال

قلمال وكتب بأصابعه كلمال ف تب التوراة كلما. فلم ِا رج ِع العلم ِاء أخب ِروا ب  ِأن عزي ِرل فاس ِتخرث 

أولأل ِ ِك العلم ِ ِاء كت ِ ِبمم الت ِ ِي ك ِ ِانوا نفنوذ ِ ِا م ِ ِن الت ِ ِوراة ف ِ ِي الجب ِ ِالل وكان ِ ِ  ف ِ ِي خ ِ ِواٍب مدفون ِ ِةل 

 ل فقالوا: ما أعطاه ّ ذذا إال أنك ابنه.فعارضوذا بتوراة عزير فوجدوذا مثلما
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واختلف ِ ِ  الق ِ ِّراء ف ِ ِي ق ِ ِراءة ,ل ِ ِكل فقرأت ِ ِه عام ِ ِة ق ِ ِّراء أذ ِ ِل المدين ِ ِة وبع ِ ِض الم ي ِ ِين وال  ِ ِوفيين:   

وقرأه بع ِض الم ي ِين وال  ِوفيين: ُعَزْي ٌِر اْب ُِن «. عزيرا»ال ينّونون « َوقالَِ  اليَُمونُ ُعَزْيٌر اْبُن ّللّاِ »

قال: ذو اسم مجرى وإن كان أعجميا لخفتهل وذو مع ,لك غير منس ِوب إل ِى  «.عزير»ّللّاِ بتنوين 

ّل في ون بمنزلة قول القاغل: ىيد بن عبد ّل وأوقع االبن موقع الخبرل ولو ك ِان منس ِوبا إل ِى ّ 

ل ان الوجه فيه إ,ا كان االبن خبرا: ا جراء والتنوينل ف يف وذو منسوب إلى غير أبيه. وأما م ِن 

فإنه لما كان  الباء من ابن ساكنة مع التنوين الساكن والتقى ساكنان فح ِذل «ل عزير»نوين تره ت

 األّول منمما استثقاالً لتحري هل قال الراجز:

 لَتَِجدَنّي باألَِميِر بَّراوبالقَناةِ ِمْدَعسا ِمَ راإ,ا َغَطْيُف الّسلَِمّي فَّرا  

 فحذل النون للساكن الذي استقبلما.  

« عزير»و جعفر: وأولى القراءتين بالصواب في ,لك قراءة من قرأ: ُعَزْيٌر اْبُن ّللّاِ بتنوين قال أب  

ألن العرب ال تنّون األسماء إ,ا كان االبن نعتا ل سمل كقولمم: ذذا ىيد بن عبد ّل ف ِأرانوا الخب ِر 

ذا الموض ِع خب ِر لعزي ِرل عن ُعزير بأنه ابن ّل ولم يريدوا أن يجعلوا االبن له نعتا. واالبن في ذ ِ

ألن الذين ,كر ّ عنمم أنمم قالوا ,لكل إنم ِا أخب ِروا ع ِن عزي ِر أن ِه ك ِذلكل وإن ك ِانوا بق ِيلمم ,ل ِك 

كانوا كا,بين على ّ مفترين. َوقالَِ  النَّصاَرى المِسيُ  اْبُن ّللّاِ ,لَك قَْولُُمْم بأْفَواِذِمْم يَُهاِذألُوَن قَْوَل 

قَْبُل يعني قول اليمون: ُعَزْيٌر اْبُن ّللّاِ. يقول: نسبة قول ذ ِسالء ف ِي ال  ِذب عل ِى ّ  الِّذيَن َكفَُروا ِمنْ 

والفرية عليه ونسبتمم المسي  إلى أنه   ابن ك ذب اليمون وفريتمم على ّ في نسبتمم عزير إل ِى 

 له قانتون. أنه   ابنل وال ينبغي أن ي ون   ولد سبحانهل بل له ما في السموات واألرضل كلّ 

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثني المثنىل قال: ه ِدثنا أب ِو ص ِال ل ق ِال: ثن ِي معاوي ِةل ع ِن عل ِيل ع ِن اب ِن عب ِاقل 12990  

 قوله: يَُهاِذألُوَن قَْوَل الِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْبُل يقول: ي بمون.

يدل قال: هدثنا سعيدل ع ِن قت ِانةل قول ِه: يَُه ِاِذألُوَن قَ ِْوَل ال ِِّذيَن ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يز12991  

 َكفَُروا ِمْن قَْبُل ضاذ  النصارى قول اليمون قبلمم.

ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن السدّي: 12992  

 لنصارى يهاذألون قول اليمون في عزير.يَُهاِذألُوَن قَْوَل الِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْبُل ا

ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: هدثنا هج ِاثل ع ِن اب ِن ج ِريج: يَُه ِاِذألُوَن قَ ِْوَل 12993  

 الِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْبُل يقول: النصارى يهاذألون قول اليمون.

أبيل عن أبي ِهل ع ِن اب ِن ـ هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل قال: ثني 12994  

 عباقل قوله: يَُهاِذألُوَن قَْوَل الِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْبُل يقول: قالوا مثل ما قال أذل األوثان.

وقد قيل: إن معنى ,لك: يح ون بقولمم قول أذل األنيان الذين قالوا: ال ت والعُّزى ومناة الثالث ِة   

 األخرى.

بغي ِر ذم ِز. « يَُه ِاُذونَ »رأت ِه عام ِة ق ِّراء الحج ِاى والع ِراق: واختلف  القّراء ف ِي ق ِراءة ,ل ِكل فق  

وقرأه عاصم: يَُهاِذألُوَن بالممزل وذي لغة لثقيف. وذما لغت ِانل يق ِال: ض ِاذيته عل ِى ك ِذا أض ِاذيه 

 مهاذاة وضاذأته عليه مهاذأةل إ,ا ماألته عليه وأعنته.

ق ِراءة المستفيه ِة ف ِي ق ِرأة قال أبو جعفر: والص ِواب م ِن الق ِراءة ف ِي ,ل ِك ت ِره المم ِزل ألنم ِا ال  

 األمصار واللغة الفصحى.

 وأما قوله: قاتَلَُمُم ّللّاُ فإن معناه فيما ,كر عن ابن عباقل ما:  

ـ هدثني المثنىل قال: ه ِدثنا أب ِو ص ِال ل ق ِال: ثن ِي معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل ع ِن اب ِن عب ِاقل 12995  

 فمو لعن.« قتل»ن قوله: قاتَلَُمُم ّللّاُ يقول: لعنمم ّل وكّل شيء في القرآ

 وقال ابن جريج في ,لكل ما:  

ـ هدثنا القاسمل قال: ه ِدثنا الحس ِينل ق ِال: ثن ِي هج ِاثل ع ِن اب ِن ج ِريجل قول ِه: ق ِاتَلَُمُم ّللّاُ 12996  

 يعني النصارىل كلمةٌ من ك م العرب.

ّل وقاتعم ِا فأما أذل المعرفة ب  م العرب فإنمم يقولون معناه: قتلمم ّل والعرب تقول: قاتع ِك   

ّ بمعنى: قاتلك ّل قالوا: وقاتعك ّ أذون من قاتله ّ. وق ِد ,ك ِروا أنم ِم يقول ِون: ش ِاقاه ّ م ِا 
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باق ِ ِاهل يري ِ ِدون: أش ِ ِقاه ّ م ِ ِا أبق ِ ِاه. ق ِ ِالوا: ومعن ِ ِى قول ِ ِه: ق ِ ِاتَلَُمُم ّللّاُ كقول ِ ِه: قُتِ ِ َِل الَخّراُص ِ ِوَن وقُتِ ِ َِل 

ى التعجب. فإن كان الذي قالوا كم ِا ق ِالوال فم ِو م ِن ن ِانر ال  ِ م أَصحاُب األُْخدُوِن واهدل وذو بمعن

الذي جاء على غير القي ِاقل ألن فاعل ِ  ال ت  ِان أن تج ِيء فع ِ ً إال م ِن اثن ِينل كق ِولمم: خاص ِم  

ف نا وقاتلتهل وما أشبه ,لك. وقد ىعموا أن ق ِولمم: عاف ِاه ّ من ِهل وأن معن ِاه: أعف ِاه ّل بمعن ِى 

 بأن يعفيه من السوء.الدعاء لمن نعا له 

وقوله: أنّى يُْسفَُ وَن يقول: أّي وجه يذذب بمم ويحيدونل كيف يصدّون عن الح ِّقل وق ِد بين ِا ,ل ِك   

 ب واذده فيما مهى قبل.

 31اآلية : 

يَ  اْب َِن َم ِْريََم القول في تأويل قوله تعالى:     }اتَّخذَُواْ أَْهبَاَرُذْم َوُرْذبَانَُمْم أَْربَاباً ّمن نُوِن ّللّاِ َواْلَمسِ 

 َوَمآ أُِمُرَواْ إِالّ ِليَْعبُدَُواْ إِلَـَماً َواِهداً الّ إِلَـَهَ إِالّ ُذَو ُسْبَحانَهُ َعّما يُْ ِرُكوَن {.

يقول جّل ثناؤه: اتخذ اليمون أهبارذمل وذم العلماء. وق ِد بين ِ  تأوي ِل ,ل ِك ب  ِواذده فيم ِا مه ِى    

ْبر ب سر الح ِاء من ِه وفتحم ِا. وك ِان ي ِونس الجرم ِّي فيم ِا ,ك ِر من كتابنا ذذا. قيل واهدذم ِهْبر وهَ 

ب سر الحاءل ويحتّج بقول الناق: ذذا م ِدان ِهْب ِرل ي ِران ب ِه: « ِهبر»عنه يزعم أنه لم يسمع ,لك إال 

مدان عالم. و,كر الف ِراء أن ِه س ِمعه ِهب ِرا وَهب ِرا ب س ِر الح ِاء وفتحم ِا. والنص ِارى رذب ِانممل وذ ِم 

 تمان في نينمم منمم. كما:أصحاب الصوامع وأذل االج

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبيل عن سلمةل عن اله ِحاه: اتَّخ ِذُوا أهب ِاَرُذْم َوُرْذب ِانَُمْم 12997  

 قال: قّراءذم وعلماءذم.

أْربابا ِمْن نُوِن ّللّاِ يعني: سانة لمم من نون ّ يطيعونمم في معاصي ّل فيحلون م ِا أهل ِوه لم ِم   

 ّ عليمم ويحّرمون ما يحّرمونه عليمم مما قد أهله ّ لمم. كما: مما قد هّرمه

ـ هدثني الحسن بن يزيد الطحانل قال: هدثنا عبد الس م بن هرب الم غيل عن غطي ِف 12998  

بن أعينل عن مصعب بن سعدل عن عدّي بن ه ِاتمل ق ِال: انتمي ِ  إل ِى النب ِّي ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم 

أَما إنُّمْم لم يَُ ونُوا »اتَّخذُوا أْهباَرُذْم َوُرْذبانَُمْم أْربابا ِمْن نُوِن ّللّاِ فقال:  وذو يقرأ في سورة براءة:

 «.يَْعبُدُونَُمْمل ولَِ ْن َكانُوا يُِحلّوَن لمم فَيُِحلّونَ 

هدثنا أبو كريب وابن وكيعل قاال: هدثنا مالك بن إسماعيلل وهدثنا أهمد بن إسحاقل قال: ه ِدثنا    

د جميعا عن عبد الس م بن هربل قال: هدثنا غطيف بن أعينل عن مصعب بن سعدل عن أبو أهم

ي ِا »عدّي بن هاتمل قال: أتي  رسول ّ صلى ّ عليه وسلم وفي عنقي صليب م ِن ,ذ ِبل فق ِال: 

ذذه قال: فطرهته وانتمي  إليه وذو يقرأ في سورة براءةل فقرأ « َعِدّي اْطَرْا ذذا الَوثََن ِمْن ُعنُِقكَ 

اآلية: اتَّخذُوا أْهباَرُذْم َوُرْذبانَُمْم أْربابا ِمْن نُوِن ّللّاِ قال: قل : يا رسول ّ إن ِا لس ِنا نعب ِدذم فق ِال: 

ق ِ ِال: قل ِ ِ : بل ِ ِى. ق ِ ِال: « أل ِ ِيس يَحّرم ِ ِوَن م ِ ِا أَه ِ ِّل ّللّاُ فَتَُحّرُمونَ ِ ِهُل ويُِحل ِّ ِوَن م ِ ِا َه ِ ِّرَم ّللّاُ فَتُِحلّونَ ِ ِهُ »

 اللفظ لحدي  أبي كريب.و« فَتِلَك ِعبانَتُُممْ »

هدثني سعيد بن عمرو الس ونيل قال: هدثنا بقية عن قيس بن الربيعل عن عبد الس م بن هرب    

النمديل عن غطيفل عن مصعب بن سعدل عن عدّي بن ه ِاتمل ق ِال: س ِمع  رس ِول ّ ص ِلى ّ 

ْم أْربابا ِمْن نُوِن ّللّاِ قل : يا رسول عليه وسلم يقرأ سورة براءة فلما قرأ: اتَّخذُوا أْهباَرُذْم َوُرْذبانَمُ 

َصدَْقَ ل ولَِ ْن كانُوا يُِحلّوَن لَُمْم ما َهّرَم ّللّاُ فَيَْس ِتَِحلّونَهُل »ّل أما إنمم لم ي ونوا يصلون لمم  قال: 

 «.ويَُحّرُموَن ما أَهّل ّللّاُ لَُمْم فَيَُحّرُمونَهُ 

عبد الرهمن بن ممديل قال: هدثنا سفيانل عن هبيب  ـ هدثنا محمد بن ب ارل قال: هدثنا12999  

بن أبي ثاب ل عن أبي البختريل عن هذيفةل أنه سألل عن قول ِه: اتَّخ ِذُوا أْهب ِاَرُذْم َوُرْذب ِانَُمْم أْرباب ِا 

ِمْن نُوِن ّللّاِ كانوا يعبدونمم  قال: الل ك ِانوا إ,ا أهل ِوا لم ِم ش ِيألا اس ِتحلوهل وإ,ا هّرم ِوا عل ِيمم ش ِيألا 

 هّرموه.

هدثنا ابن وكي ِعل ق ِال: ه ِدثنا أب ِيل ع ِن س ِفيانل ع ِن هبي ِبل ع ِن أب ِي البخت ِرّيل ق ِال: قي ِل ألب ِي    

هذيف ِ ِة ف ِ ِذكر نح ِ ِوهل غي ِ ِر أن ِ ِه ق ِ ِال: ول  ِ ِن ك ِ ِانوا يحل ِ ِون لم ِ ِم الح ِ ِرام فيس ِ ِتحلونهل ويحّرم ِ ِون عل ِ ِيمم 

 الح ل فيحّرمونه.
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بي ِ ِبل ع ِ ِن أب ِ ِي ه ِ ِدثنا اب ِ ِن وكي ِ ِعل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا يزي ِ ِد ب ِ ِن ذ ِ ِارونل ع ِ ِن الع ِ ِّوام ب ِ ِن هوش ِ ِبل ع ِ ِن ه   

البختري قال: قيل لحذيفة: أرأي  قول ّ: اتَّخذُوا أْهباَرُذْم  قال: أما إنمم لم ي ونوا يصومون لممل 

وال يصلون لممل ول نمم كانوا إ,ا أهل ِوا لم ِم ش ِيألا اس ِتحلوهل وإ,ا هّرم ِوا عل ِيمم ش ِيألا أهل ِه ّ لم ِم 

 هّرموهل فتلك كان  ربوبيتمم.

ر واب ِ ِن فه ِ ِيلل ع ِ ِن عط ِ ِاءل ع ِ ِن أب ِ ِي البخت ِ ِري: اتَّخ ِ ِذُوا أْهب ِ ِاَرُذْم ـ ِ ِ ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا جري ِ 13000ِ  

َوُرْذبانَُمْم أْربابا ِم ِْن نُوِن ّللّاِ ق ِال: انطلق ِوا إل ِى ه ِ ل ّ فجعل ِوه هرام ِال وانطلق ِوا إل ِى ه ِرام ّ 

 فجعلوه ه الًل فأطاعوذم في ,لكل فجعل ّ طاعتمم عبانتممل ولو قالوا لمم اعبدونا لم يفعلوا.

هدثني الحسن ب ِن يحي ِىل ق ِال: أخبرن ِا عب ِد ال ِرىاقل ق ِال: أخبرن ِا الث ِوريل ع ِن هبي ِب ب ِن أب ِي    

ثاب ل عن أبي البختريل قال: سأل رجل هذيفةل فقال: يا أبا عبد ّ أرأي  قول ِه: اتَّخ ِذُوا أْهب ِاَرُذْم 

ا أهل ِ ِوا لم ِ ِم ش ِ ِيألا اس ِ ِتحلوهل وإ,ا َوُرْذب ِ ِانَُمْم أْرباب ِ ِا ِم ِ ِْن نُوِن ّللّاِ أك ِ ِانوا يعب ِ ِدونمم  ق ِ ِال: الل ك ِ ِانوا إ,

 هّرموا عليمم شيألا هّرموه.

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا ابن أبي ع ِدّيل ع ِن أش ِع ل ع ِن الحس ِن: اتَّخ ِذُوا أْهب ِاَرُذْم 13001  

 َوُرْذبانَُمْم أْربابا قال: في الطاعة.

ي ِهل ع ِن اب ِن عب ِاقل هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل قال: ثني أب ِيل ع ِن أب   

 قوله: اتَّخذُوا أْهباَرُذْم َوُرْذبانَُمْم أْربابا ِمْن نُوِن ّللّاِ يقول: وىينوا لمم طاعتمم.

ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن السدّي: 13002  

 قال عبد ّ بن عباق: ل ِم ي ِأمروذم أن يس ِجدوا لم ِمل اتَّخذُوا أْهباَرُذْم َوُرْذبانَُمْم أْربابا ِمْن نُوِن ّللّاِ 

 ول ن أمروذم بمعصية ّل فأطاعوذمل فسماذم ّ بذلك أربابا.

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا ابن نميرل عن أبي جعفر الراىيل عن الربيع بن أنسل عن 13003  

ا ق ِال: قل ِ  ألب ِي العالي ِة: كي ِف كان ِ  الربوبي ِة الت ِي أبي العالية: اتَّخذُوا أْهب ِاَرُذْم َوُرْذب ِانَُمْم أْرباب ِ

كان  في بني إسراغيل  قال قالوا: ما أمرونا به اغتمرنال وما نمونا عنا انتمينا لقولمم: وذم يج ِدون 

 في كتاب ّ ما أمروا به وما نموا عنهل فاستنصحوا الرجالل ونبذوا كتاب ّ وراء رمورذم.

قال: هدثنا سفيانل عن عطاء بن الساغبل عن أبي البختريل عن  ـ هدثني ب ر بن سويدل13004  

هذيف ِ ِة: اتَّخ ِ ِذُوا أْهب ِ ِاَرُذْم َوُرْذب ِ ِانَُمْم أْرباب ِ ِا ِم ِ ِْن نُوِن ّللّاِ ق ِ ِال: ل ِ ِم يعب ِ ِدوذمل ول  ِ ِنمم أط ِ ِاعوذم ف ِ ِي 

 المعاصي.

مريم أربابا من  وأما قوله: والَمِسيَ  اْبَن َمْريََم فإن معناه: اتخذوا أهبارذم ورذبانمم والمسي  ابن  

 نون ّ.

وأما قوله: َوما أُِم ُِروا إالّ ِليَْعب ُِدُوا إلَم ِا َواِه ِدا فإن ِه يعن ِي ب ِه: وم ِا أم ِر ذ ِسالء اليم ِون والنص ِارى   

الذين اتخذوا األهبار والرذب ِان والمس ِي  أرباب ِا إال أن يعب ِدوا معب ِونا واه ِدال وأن يطيع ِوا إال رب ِّا 

له عبانة كّل ش ِيء وطاع ِة ك ِّل خل ِقل المس ِتحّق عل ِى جمي ِع واهدا نون أرباب شتى وذو ّ الذي 

خلقه الدينونة له بالوهدانية والربوبيةل ال إله إال ذو. يقول تعالى ,كره: ال تنبغي األلوذة إال لواهد 

الذي أمر الخلق بعبانتهل ولزم  جميع العبان طاعته. ُسْبحانَهُ َعّما يُْ ِرُكوَن يقول: تنزيما وتطميرا 

 ره في طاعته وربوبيت ِه الق ِاغلون عزي ِر اب ِن ّل والق ِاغلون المس ِي  اب ِن ّل المتخ ِذون   عما ي

 أهبارذم أربابا من نون ّ.

 32اآلية : 

وَرهُ القول في تأويل قوله تعالى:      }يُِريدُوَن أَن يُْطِفألُواْ ن ُِوَر ّللّاِ بِ ِأَْفَواِذِمْم َويَ ِأْبََى ّللّاُ إِالّ أَن ي ُِتِّم ن ُِ

 ْو َكِرهَ اْلَ افُِروَن {.َولَ 

يقول تعالى ,كره: يريد ذسالء المتخذون أهبارذم ورذبانمم والمسي  ابن مريم أربابا أْن يُْطِفألُوا    

نُوَر ّللّاِ بأْفَواِذِمْم يعني: أنمم يحاولون بت ذيبمم بدين ّ الذي ابتع  به رسوله وصدّذم الناق عنه 

الذي جعله ّ لخلق ِه ض ِياء. ويَ ِأبَى ّللّاُ إالّ أْن ي ُِتِّم ن ُِوَرهُ يعل ِو نين ِه بألسنتمم أن يبطلوهل وذو النور 

وتظمر كلمتهل ويتّم الحّق الذي بع  به رسوله محمدا صلى ّ عليه وسلمل ولو كره إتم ِام ّ إي ِاه 

 ال افرونل يعني: جاهديه الم ذّبين به.

 ,لك: وبنحو ما قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال  
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ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن السدّي: 13005  

 يُِريدُوَن أْن يُْطِفألُوا نُوَر ّللّاِ بأْفَواِذِمْم يقول: يريدون: أن يطفألوا ا س م ب  ممم.

 33اآلية : 

ولَهُ بِاْلُم ِدََى َوِني ِِن اْلَح ِّق ِليُْظِم َِرهُ َعلَ ِى ال ِدّيِن القول في تأويل قوله تعالى:     }ُذَو الِّذَي أَْرَس َِل َرُس ِ

 ُكلِّه َولَْو َكِرهَ اْلُمْ ِرُكوَن {.

يقول تعالى ,ك ِره: ّ ال ِذي ي ِأبى إال إتم ِام نين ِه ول ِو ك ِره ,ل ِك جاه ِدوه ومن  ِروهل ال ِذي أرس ِل    

قهل وجميع ال ىم لممل رسوله محمدا صلى ّ عليه وسلم بالمدىل يعني: ببيان فراغض ّ على خل

وبدين الحّق وذو ا س مل ِليُْظِمَرهُ على الدّيِن ُكلِّه يقول: ليعلى ا س م على المل ِل كلم ِال ول ِو َك ِِرهَ 

 الُمْ ِرُكوَن با  رموره عليما.

وقد اختلف أذل التأويل في معنى قوله: ِليُْظِمَرهُ على ال ِدّيِن ُكل ِِّه فق ِال بعه ِمم: ,ل ِك عن ِد خ ِروث   

 سى هين تصير الملل كلما واهدة. ,كر من قال ,لك:عي

ـ هدثنا محمد بن ب ارل قال: هدثنا يحيى بن سعيد القطانل ق ِال: ه ِدثنا ش ِقيقل ق ِال: ثن ِي 13006  

ثاب  الحدان أبو المقدامل عن ش ِيخل ع ِن أب ِي ذري ِرة ف ِي قول ِه: ِليُْظِم َِرهُ عل ِى ال ِدّيِن ُكل ِِّه ق ِال: ه ِين 

 خروث عيسَى ابن مريم.

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا هميد بن عبد الرهمنل عن فه ِيل ب ِن م ِرىوقل ق ِال: ثن ِي 13007  

 من سمع أبا جعفر: ِليُْظِمَرهُ على الدّيِن ُكلِّه قال: إ,ا خرث عيسى عليه الس م اتبعه أذل كل نين.

 وقال آخرون: معنى ,لك: ليعلمه شراغع الدين كلما فيطلعه عليما. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثني المثنىل قال: ه ِدثنا أب ِو ص ِال ل ق ِال: ثن ِي معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل ع ِن اب ِن عب ِاقل 13008  

قوله: ِليُْظِمَرهُ على الدّيِن ُكلِّه قال: ليظمر ّ نبيه على أمر الدين كلهل فيعطي ِه إي ِاه كل ِهل وال يخف ِى 

 عليه منه شيء. وكان الم ركون واليمون ي رذون ,لك.

 34اآلية : 

قوله تعالى:     }يَأَيَّما الِّذيَن آَمنُواْ إِّن َكثِيراً ّمَن األْهبَ ِاِر َوالّرْذبَ ِاِن لَيَ ِأُْكلُوَن أَْم َِواَل  القول في تأويل

ِل ّللّاِ النّاِق بِاْلبَاِطِل َويَُصدّوَن َعن َسبِيِل ّللّاِ َوال ِِّذيَن يَْ نِ ُِزوَن ال ِذَّذَب َواْلِفّه ِةَ َوالَ يُنِفقُونََم ِا فِ ِي َس ِبِي

 ُذْم بِعَذَاٍب أَِليٍم {.فَبَّ رْ 

يقول تعالى ,كره: يا أيما الذين صدّقوا ّ ورسوله وأقّروا بوهدانية ربممل إن كثيرا من العلم ِاء    

والقّراء من بني إسراغيل من اليمون والنصارى لَيَأُْكلُوَن أمَواَل النّاِق بالباِطِل يقول: يأخذون الرشا 

وي تبون بأيديمم كتبا ثم يقولون: ذذه من عند ّل ويأخ ِذون بم ِا  في أه امممل ويحّرفون كتاب ّل

ثمنا قلي ً من سفلتمم. َويَُصدّوَن َعْن َسبِيِل ّللّاِ يقول: ويمنعون من أران الدخول في ا س م الدخول 

 فيه بينمم إياذم عنه.

 وبنحو ما قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن السدّي: ـ هدثني 13009  

يا أيّما الِّذيَن آَمنُوا إّن َكثِيرا ِمَن األْهباِر َوالّرْذباِن لَيَأُْكلُوَن أْمَواَل النّاِق بالباِط ِِل أم ِا األهب ِارل فم ِن 

  عليه وسلم.اليمون وأما الرذبان: فمن النصارى وأما سبيل ّ: فمحمد صلى ّ

القول في تأويل قوله تعالى: َوالِّذيَن يَْ نُِزوَن ال ِذَّذَب َوالِفّه ِةَ َوال يُْنِفقُونَم ِا فِ ِي َس ِبِيِل ّللّاِ فَبَّ  ِْرُذْم   

 بِعَذَاٍب أِليٍم.

ويأكلم ِا أيه ِا يقول تعالى ,كره: إّن َكثِيرا ِمَن األْهب ِاِر َوالّرْذب ِاِن لَيَ ِأُْكلُوَن أْم َِواَل الن ِّاِق بالباِط ِِل   

 معمم َوالِّذيَن يَْ نُِزوَن ال ِذَّذَب َوالِفّه ِةَ َوال يُْنِفقُونَم ِا فِ ِي َس ِبِيِل ّللّاِ فَبَّ  ِْرُذْم بِعَ ِذَاٍب أِل ِيٍم يق ِول: ب  ِر

ال ثير من األهبار والرذبان الذين يأكلون أموال الن ِاق بالباط ِلل وال ِذين ي ن ِزون ال ِذذب والفه ِة 

 ذاب أليم لمم يوم القيامة موجع من ّ.وال ينفقونما في سبيل ّل بع

واختلف أذل العلم في معنى ال نزل فقال بعهمم: ذو كّل مال وجب ِ  في ِه الزك ِاة فل ِم ت ِسنّ ىكات ِه.   

 قالوا: وعنى بقوله: والَ يُْنِفقُونَما فِي َسبِيِل ّللّاِ وال يسنون ىكاتما. ,كر من قال ,لك:
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بد الوذابل قال: ه ِدثنا أي ِوبل ع ِن ن ِافعل ع ِن اب ِن عم ِرل ـ هدثنا ابن ب ارل قال: هدثنا ع13010  

قال: كّل مال أنّي  ىكاته فل ِيس ب ن ِز وإن ك ِان م ِدفونال وك ِّل م ِال ل ِم ت ِسنّ ىكات ِه فم ِو ال ن ِز ال ِذي 

 ,كره ّ في القرآن يُْ َوى به صاهبه وإن لم ي ن مدفونا.

ا إس ِماعيل ب ِن أمي ِةل ع ِن ن ِافعل هدثنا الحسين بن الجنيدل قال: هدثنا سعيد بن مسلمةل ق ِال: ه ِدثن   

عن ابن عمرل أنه قال: كّل مال أنّي  منه الزكاة فليس ب نز وإن كان مدفونال وكّل مال لم ت ِسنّ من ِه 

 الزكاة وإن لم ي ن مدفونا فمو كنز.

هدثني أبو الساغبل قال: هدثنا ابن فهيلل عن يحيى بن س ِعيدل ع ِن ن ِافعل ع ِن اب ِن عم ِرل ق ِال:    

كاته فليس ب نز وإن كان مدفونا في األرضل وأيم ِا م ِال ل ِم ت ِسنّ ىكات ِه فم ِو ب ن ِز أيما مال أنّي  ى

 ي وى به صاهبهل وإن كان على وجه األرض.

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبي وجريرل عن األعمشل عن عطيةل عن ابن عمرل قال: 13011  

 ما أنّي  ىكاته فليس ب نز.

فعل عن ابن عمرل قال: ما أنّي  ىكاته فليس ب نز وإن ك ِان قال: هدثنا أبيل عن العمريل عن نا   

 تح  سبع أرضينل وما لم تسنّ ىكاته فمو كنز وإن كان راذرا.

 ـ قال: هدثنا جريرل عن ال يبانيل عن ع رمةل قال: ما أنّي  ىكاته فليس ب نز.13012  

نا أس ِباطل ع ِن الس ِدّيل ـ هدثنا محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدث13013  

قال: أما الذين ي نزون الذذب والفهة فمسالء أذل القبلة. وال نز: ما لم ت ِسنّ ىكات ِه وإن ك ِان عل ِى 

 رمر األرض وإن قّل وإن كان كثيرا قد أنّي  ىكاتهل فليس ب نز.

ى ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبيل عن إسراغيل. عن جابرل ق ِال: قل ِ  لع ِامر: م ِاٌل عل 13014ِ  

 رّل بين السماء واألرض ال تسنّى ىكاتهل أكنز ذو  قال: ي وى به يوم القيامة.

وقال آخرون: كل مال ىان على أربعة آالل نرذمل فمو كن ِزل أنّي ِ  من ِه الزك ِاة أو ل ِم ت ِسنّ. ,ك ِر   

 من قال ,لك:

ن ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبو ب ر بن عياشل عن أبي هصينل عن أبي الهحىل ع13015  

جعدة بن ذبيرةل عن علّي رهمه ّ عليه قال: أربعة آالل نرذم فما نونما نفقةل فما كان أكثر م ِن 

 ,لك فمو كنز.

هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبيل عن سفيانل عن أبي هصينل عن أبي اله ِحىل ع ِن جع ِدة ب ِن    

 ذبيرةل عن علّيل مثله.

قل ق ِ ِال: أخبرن ِ ِا ال  ِ ِعبّيل ق ِ ِال: أخبرن ِ ِي أب ِ ِو ه ِ ِدثنا الحس ِ ِن ب ِ ِن يحي ِ ِىل ق ِ ِال: أخبرن ِ ِا عب ِ ِد ال ِ ِرىا   

هص ِ ِينل ع ِ ِن أب ِ ِي اله ِ ِحىل ع ِ ِن جع ِ ِدة ب ِ ِن ذبي ِ ِرةل ع ِ ِن عل ِ ِّي رهم ِ ِة ّ علي ِ ِهل ف ِ ِي قول ِ ِه: َوال ِّ ِِذيَن 

 يُْ نُِزوَن الذَّذَب والفّهةَ قال: أربعة آالل نرذم فما نونما نفقةل وما فوقما كنز.

 ه إليه. ,كر من قال ,لك:وقال آخرون: ال نز كّل ما فهل من المال عن هاجة صاهب  

ـ هدثنا محمد بن المثنىل قال: هدثنا عبد ّ بن معا,ل قال: هدثنا أبيل قال: هدثنا ش ِعبةل 13016  

عن أنسل عن عبد الواهد أنه سمع أبا مجيب قال: كان نعل سيف أبي ذريرة من فهةل فنماه عنما 

 «.ْن تََرَه َصْفَراَء أْو بَْيَهاَء ُكِوَي بَِماأبو ,ّرل وقال: إن رسول ّ صلى ّ عليه وسلم قال: مَ 

ـ هدثنا محمد بن ب ارل قال: هدثنا مسملل قال: هدثنا سفيانل عن منصورل عن األعمش 13017  

وعمرو بن م ِّرةل ع ِن س ِالم ب ِن أب ِي الجع ِدل ق ِال: لم ِا نزل ِ : َوال ِِّذيَن يُْ نِ ُِزوَن ال ِذَّذَب والفّه ِةَ والَ 

يقولم ِا ث ث ِا. ق ِال: « تَب ِّا لل ِذَّذِب تَبَ ِا للِفّه ِةِ »ّللّاِ قال النبي صلى ّ عليه وس ِلم:  يُْنِفقُونَما فِي َسبِيلِ 

ف ّق ,لك على أصحاب رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلمل ق ِالوا: ف ِأّي م ِال نتخ ِذه  فق ِال عم ِر: أن ِا 

لس ِانا »فق ِال: أعلم ل م ,لك. فقال: يا رسول ّ إن أصحابك قد شّق عليمم وقالوا: فأّي المال نتخذل 

 «.,َاِكرال َوقَْلبا َشاِكرال َوَىْوَجةً تُِعيُن أَهدَُكْم على ِنينِهِ 

ـ هدثنا ابن ب ارل قال: هدثنا مسملل قال: هدثنا إسراغيلل عن منصورل عن سالم بن أبي 13018  

 الجعدل عن ثوبانل بمثله.

ثورّيل عن منصورل عن عمرو هدثنا الحسن بن يحيىل قال: أخبرنا عبد الرىاقل قال: أخبرنا ال   

بن مّرةل عن سالم بن أبي الجع ِدل ق ِال: لم ِا نزل ِ  ذ ِذه اآلي ِة: َوال ِِّذيَن يُْ نِ ُِزوَن ال ِذَّذَب والفّه ِةَ والَ 
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يُْنِفقُونَما فِي َسبِيِل ّللّاِ ق ِال المم ِاجرون: وأّي الم ِال نتخ ِذ  فق ِال عم ِر: أس ِأل النب ِّي ص ِلى ّ علي ِه 

عي ِرل فقل ِ : ي ِا رس ِول ّ إن المم ِاجرين ق ِالوا: ف ِأّي الم ِال نتخ ِذه  وسلم عنه. قال: فأنركته على ب

ِلسانا ,َاِكرال وقَْلبا َشاِكرال َوَىْوَجةً ُمْسِمنَةً تُِعيُن أَه ِدَُكْم عل ِى »فقال رسول ّ صلى ّ عليه وسلم: 

 «.ِنينِهِ 

ةل ع ِن ش ِمر ب ِن ـ هدثنا الحسنل قال: أخبرنا عبد ال ِرىاقل ق ِال: أخبرن ِا معم ِرل ع ِن قت ِان13019  

هوشبل عن أبي أمامةل قال: توفي رجل من أذل الّصفّةل فوجد في مألزره نين ِارل فق ِال رس ِول ّ 

ثم توفي آخرل فوجد ف ِي مأل ِزره نين ِارانل فق ِال النب ِّي ص ِلى ّ علي ِه « َكيّةٌ »صلى ّ عليه وسلم: 

 «.َكيّتانِ »وسلم: 

عن قتانةل عن شمر ب ِن هوش ِبل ع ِن ص ِدى ب ِن هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل    

عج ن أبي أمامةل قال: مات رجل من أذل الصفةل فوجد في مألزره نينارل فق ِال رس ِول ّ ص ِلى 

 «.َكيّتانِ »ثم توفي آخرل فوجد في مألزره نيناران فقال نبّي ّ: « َكيّةٌ »ّ عليه وسلم: 

 

ن سالمل عن ثوبانل قال: كنا في س ِفر ونح ِن هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا جريرل عن منصورل ع   

نسير مع رسول ّ صلى ّ عليه وسلمل قال المماجرون: لونننا أنا علمن ِا أّي الم ِال خي ِر فنتخ ِذه 

إ, نزل في الذذب والفهة ما نزلل فقال عمر: إن شألتم سأل  رسول ّ صلى ّ عليه وس ِلم ع ِن 

بعيريل فقال: ي ِا رس ِول ّ إن المم ِاجرين لم ِا أن ِزل  ,لك. فقالوا: أجل. فانطلق فتبعته أوضع على

نَعَ ِْمل فَيَتِّخ ِذُ »ّ في الذذب والفه ِة م ِا أن ِزل ق ِالوا: وننن ِا أن ِا علمن ِا أّي الم ِال خي ِر فنتخ ِذهل ق ِال: 

 «.أَهدُُكْم ِلسانا ,َاِكرال َوقَْلبا َشاِكرال َوَىْوَجةً تُِعيُن أَهدَُكْم على إيَمانِهِ 

لى األقوال في ,لك بالصحة: القول الذي ,ُِك ِر ع ِن اب ِن عم ِر م ِن أن ك ِّل م ِال قال أبو جعفر: وأو  

أني  ىكاته فليس ب نز يحرم على ص ِاهبه اكتن ِاىه وإن كث ِرل وأن ك ِّل م ِا ل ِم ت ِسنّ ىكات ِه فص ِاهبه 

معاقب مستحّق وعيد ّ إال أن يتفهل ّ عليه بعفوه وإن قل إ,ا كان مما يجب فيه الزك ِاة. و,ل ِك 

ب في خمس أواق من الَوِرق على لسان رسوله ربع ع رذال وف ِي ع  ِرين مثق ِاالً م ِن أن ّ أوج

ال ِ ِذذب مث ِ ِل ,ل ِ ِك رب ِ ِع ع  ِ ِرذا. ف ِ ِإ, ك ِ ِان ,ل ِ ِك ف ِ ِرض ّ ف ِ ِي ال ِ ِذذب والفه ِ ِة عل ِ ِى لس ِ ِان رس ِ ِولهل 

فمعلوم أن ال ثير من المال وإن بلغ في ال ثرة ألول أل ِول ل ِو ك ِانل وإن أنّي ِ  ىكات ِه م ِن ال ن ِوى 

ما عليما العقابل لم ي ن فيه الزكاة التي ,كرنا من ربع الع رل ألن ما كان فرضا التي أوعد ّ أذل

إخراث جميعه من المال وهرام اتخا,ه فزكاته الخروث من جميعه إل ِى أذل ِه ال رب ِع ع  ِرهل و,ل ِك 

مثل المال المغصوب الذي ذو هرام على الغاصب إمساكه وفرض عليه إخراجه من يده إلى ي ِدهل 

ه إلى صاهبه. فلو كان ما ىان من المال على أربعة آالل نرذ ِمل أو م ِا فه ِل ع ِن فالتطمر منه رنّ 

هاجة ربه التي ال بد منما مما يستحق صاهبه باقتناغه إ,ا أنّى إلى أذل السممان هق ِوقمم منم ِا م ِن 

الصدقة وعيد ّ لم ي ن ال ىم ربه فيه رب ِع ع  ِرهل ب ِل ك ِان ال ِ ىم ل ِه الخ ِروث م ِن جميع ِه إل ِى 

فه فيما يجب عليه صرفهل كال ِذي ,كرن ِا م ِن أن الواج ِب عل ِى غاص ِب رج ِل مال ِه رنّه أذله وصر

 على ربه. وبعدل فإن فيما:

ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد بن ثورل قال: قال معمر: أخبرني س ِميل 13020  

م ِا ِم ِْن َرُج ٍِل »بن أبي صال ل عن أبيهل عن أبي ذريرةل أن رسول ّ صلى ّ عليه وس ِلمل ق ِال: 

ْوٍم ال يَُسنّي َىَكاةَ ماِلِه إالّ ُجِعَل يَْوَم الِقيَاَمِة صفَاغَِ  ِمْن ن ِاٍر يُْ  َِوى بِم ِا َجْنب ُِهُ وَجْبَمت ُِهُ وَرْم ُِرهُ فِ ِي يَ ِ

بُِط َِ  لََم ِا  كاَن ِمْقدَاُرهُ َخْمِسيَن ألَُف َسنٍَة هتى يُْقَه ِى ب ِيَن الن ِّاِق ث ُِّم يَ َِرى َس ِبِيلَه َوإْن كانَ ِْ  إبِ ِ ً إالّ 

َوتَعَّههُ بأْفَواِذمال يَِرنُ أُوالذا على أُْخَراذ ِال هت ِى يُْقَه ِى »هسبته قال: « بِقا ٍ قَْرقٍَر تََطُسهُ بأْخفَافِما

 .«بيَن النّاِق ثُّم يََرى َسبِيلَهُ. َوإْن كانَْ  َغنَما فَِمثُْل ,لَكل إال أنّما تَْنَطُحهُ بقُُرونِمال َوتََطُسهُ بأْر َفِما

وفي ,لك نظاغر من األخبار التي كرذنا ا طالة بذكرذا الداللة الواضحة على أن الوعيد إنما ذو   

من ّ على األموال الت ِي ل ِم ت ِسنّ الور ِاغف المفروض ِة فيم ِا ألذلم ِا م ِن الص ِدقةل ال عل ِى اقتناغم ِا 

 واكتناىذا.

 ن عباقل و,لك ما:وفيما بينا من ,لك البيان الواض  على أن اآلية لخاّص كما قال اب  
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ـ هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل قال ثني أب ِيل ع ِن أبي ِهل ع ِن اب ِن 13021  

عباق: َوالِّذيَن يُْ نُِزوَن الذَّذَب والفّه ِةَ والَ يُْنِفقُونَم ِا فِ ِي َس ِبِيِل ّللّاِ فَبَّ  ِْرُذْم بِعَ ِذَاٍب أِل ِيٍم يق ِول: ذ ِم 

 ة.أذل ال تابل وقال: ذي خاصة وعام

يعني بقوله: ذي خاصة وعامة ذي خاصة من المسلمين فيمن لم يسنّ ىكاة ماله منممل وعامة ف ِي   

 أذل ال تاب ألنمم كفار ال تقبل منمم نفقاتمم إن أنفقوا.

 يدّل على صحة ما قلنا في تأويل قول ابن عباق ذذا ما:  

عن علّي بن أبي طلح ِةل ع ِن اب ِن  ـ هدثني المثنىل قال: هدثنا عبد ّل قال: ثني معاويةل13022  

عب ِ ِاقل قول ِ ِه: َوال ِّ ِِذيَن يُْ نِ ِ ُِزوَن ال ِ ِذَّذَب والفّه ِ ِةَ والَ يُْنِفقُونَم ِ ِا... إل ِ ِى قول ِ ِه: َذ ِ ِذَا م ِ ِا َكنَ ِ ِْزتُْم ألْنفُِس ِ ُِ ْم 

فَذَوقُوا ما ُكْنتُْم تَْ نُِزوَن قال: ذم الذين ال يسنّون ىكاة أموالمم. قال: وكّل مال ال ت ِسنّى ىكات ِه ك ِان 

رم ِ ِر األرض أو ف ِ ِي بطنم ِ ِا فم ِ ِو كن ِ ِزل وك ِ ِل م ِ ِال ت ِ ِسنّى ىكات ِ ِه فل ِ ِيس ب ن ِ ِز ك ِ ِان عل ِ ِى رم ِ ِر عل ِ ِى 

 األرض أو في بطنما.

ـ هدثني يونسل ق ِال: أخبرن ِا اب ِن وذ ِبل ق ِال: ق ِال اب ِن ىي ِدل ف ِي قول ِه: َوال ِِّذيَن يُْ نِ ُِزوَن 13023  

ق ِال: افترض ِ  الزك ِاة الذَّذَب والفّهةَ قال: ال نز: ما كنز عن طاعة ّ وفريهتهل و,ل ِك ال ن ِز. و

 والص ة جميعا لم يفرق بينمما.

وإنما قلنا ,لك على الخصوصل ألن ال نز في ك م العرب: كّل شيء مجمو  بعهه على بع ِض   

 في بطن األرض كان أو على رمرذال يدّل على ,لك قول ال اعر:

 ْ نُوُى ال نَّر نَّرى إْن أْطعَْمُ  ناِىلَُممِقْرَل الَحتِّي وعْندي البُّر مَ  

يعني بذلك: وعند البّر مجمو  بعهه عل ِى بع ِضل وك ِذلك تق ِول الع ِرب للب ِدن المجتم ِع: م تن ِز   

النهمام بعهه إلى بعض. وإ,ا كان ,لك معنى ال نز عندذمل وكان قوله: َوال ِِّذيَن يُْ نِ ُِزوَن ال ِذَّذَب 

قُونَما فِي َس ِبِيِل ّللّاِ وذ ِو والفّهةَ معناه: والذين يجمعون الذذب والفهة بعهما إلى بعضل والَ يُْنفِ 

عاّم في الت وةل لم ي ن في اآلية بيان كم ,لك القدر من ال ِذذب والفه ِة ال ِذي إ,ا جم ِع بعه ِه إل ِى 

بعض استحّق الوعيد كان معلوما أن خصوص ,لك إنما أنره بوقف الرسول عليهل و,لك كما بينا 

غي ِ ِره لم ِ ِا ق ِ ِد أوض ِ ِحنا م ِ ِن الدالل ِ ِة عل ِ ِى م ِ ِن أن ِ ِه الم ِ ِال ال ِ ِذي ل ِ ِم ي ِ ِسنّ ه ِ ِّق ّ من ِ ِه م ِ ِن الزك ِ ِاة نون 

 صحته.

وقد كان بعض الصحابة يقول: ذي عامة في كّل كنزل غير أنم ِا خاص ِة ف ِي أذ ِل ال ت ِاب وإي ِاذم   

 عنى ّ بما. ,كر من قال ,لك:

ـ هدثني أبو هصين عبد ّ بن أهمد بن ي ِونسل ق ِال: ه ِدثنا ذ  ِيمل ق ِال: ه ِدثنا هص ِين 13024  

مررت بالربذةل فلقي  أبا ,ّرل فقل : يا أبا ,ّرل م ِا أنزل ِك ذ ِذه ال ِب ن  ق ِال: عن ىيد بن وذبل قال: 

كن  بال أمل فقرأت ذذه اآلية: َوالِّذيَن يُْ نُِزوَن ال ِذَّذَب والفّه ِةَ... اآلي ِةل فق ِال معاوي ِة: ليس ِ  ذ ِذه 

ف ِي ,ل ِك بين ِي  اآلية فينال إنما ذذه اآلية في أذل ال ت ِاب. ق ِال: فقل ِ  إنم ِا لفين ِا وف ِيمم. ق ِال: ف ِارتفع

وبينه القولل ف تب إلى عثم ِان ي  ِ ونيل ف ت ِب إل ِّي عثم ِان: أن أقب ِل إل ِّي ق ِال: فأقبل ِ  فلم ِا ق ِدم  

المدينة ركبني الناق كأنمم ل ِم يرون ِي قب ِل يومأل ِذل ف  ِ وت ,ل ِك إل ِى عثم ِانل فق ِال ل ِي: ت ِنّ  قريب ِا 

 قل : وّ لن أن  ما كن  أقول.

يعل قالوا: هدثنا ابن إنريسل قال هدثنا هص ِينل ع ِن ىي ِد هدثنا أبو كريب وأبو الساغب وابن وك   

 بن وذبل قال: مررنا بالربذةل ثم ,كر عن أبي ,ّر نحوه.

ـ هدثني أبو الساغبل قال: هدثنا ابن إنريسل عن أشع ل وذ امل عن أبي ب رل قال: قال 13025  

َذَب والفّهةَ والَ يُْنِفقُونَما فِي َس ِبِيِل أبو ,ّر: خرج  إلى ال ام فقرأت ذذه اآلية: َوالِّذيَن يُْ نُِزوَن الذّ 

 ّللّاِ فقال معاوية: إنما ذي في أذل ال تابل قال: فقل : إنما لفينا وفيمم.

هدثني يعقوب ب ِن إب ِراذيمل ق ِال: ه ِدثنا ذ  ِيمل ق ِال: أخبرن ِا هص ِينل ع ِن ىي ِد ب ِن وذ ِبل ق ِال:    

زلك ذذا  قال: كن  بال امل فاختلف ِ  أن ِا مررت بالربذة فإ,ا أنا بأبي ,ّرل قال: قل  له: ما أنزلك من

ومعاوية في ذذه اآلية: َوالِّذيَن يُْ نُِزوَن الذَّذَب والفّهةَ والَ يُْنِفقُونَما فِي َسبِيِل ّللّاِ قال: فقال: نزل ِ  

 في أذل ال تاب. فقل : نزل  فينا وفيمم. ثم ,كر نحو هدي  ذ يم عن هصين.
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ْنِفقُونَما فِي َس ِبِيِل ّللّاِ فأخرج ِ  الم ِاء واألل ِف مخ ِرث ال ناي ِة ع ِن فإن قال قاغل: ف يف قيل: والَ يُ   

أهد النوعين  قيل: يحتمل ,لك وجمين: أهدذما أن ي ون ال ِذذب والفه ِة م ِرانا بم ِا ال ن ِوىل كأن ِه 

ذا قي ِ ِل: َوال ِّ ِِذيَن يُْ نِ ِ ُِزوَن ال ن ِ ِوىوالَ يُْنِفقُونَم ِ ِا فِ ِ ِي َس ِ ِبِيِل ّللّاِ ألن ال ِ ِذذب والفه ِ ِة ذ ِ ِي ال ن ِ ِوى ف ِ ِي ذ ِ ِ

الموضع. واالَخر أن ي ون استغنى بالخير عن إهداذما في عاغد ,كرذما من الخب ِر ع ِن األخ ِرىل 

لدالل ِ ِة ال  ِ ِ م عل ِ ِى الخب ِ ِر ع ِ ِن األخ ِ ِرى مث ِ ِل الخب ِ ِر عنم ِ ِا. و,ل ِ ِك كثي ِ ِر موج ِ ِون ف ِ ِي ك ِ ِ م الع ِ ِرب 

 وأشعارذال ومنه قول ال اعر:

 تَِلُف نَْحُن بَِما ِعْندَنا وأْنَ  بَِماِعْندََه َراٍض والرأُْي ُمخْ  

 فقال: راضل ولم يقل: رضوان. وقال االَخر:  

 )(إّن َشْرَا الّ باِب والّ عََر األقْ 

 َونَ َما لَْم يُعاَص َكاَن ُجنُونَا)(

ف ِ ِي أش ِ ِياء كثي ِ ِرة. ومن ِ ِه ق ِ ِول ّ: وإ,َا رأَْوا تَِج ِ ِاَرةً أْو لَْم ِ ِوا « يعاص ِ ِيا»فق ِ ِال: يع ِ ِاصل ول ِ ِم يق ِ ِل:   

 «ماإليم»اْنقَّهوا إلَْيما ولم يقل: 

 35اآلية : 

القول في تأويل قول ِه تع ِالى:      }يَ ِْوَم يُْحَم َِى َعلَْيَم ِا فِ ِي نَ ِاِر َجَم ِنَّم فَتُْ  َِوَى بَِم ِا ِجبَ ِاُذُمْم َوُجن ِوبُُمْم 

 َوُرُموُرُذْم َذـَذَا َما َكنَْزتُْم ألْنفُِسُ ْم فَذُوقُواْ َما ُكنتُْم تَْ نُِزوَن {.

ذين ي نزون الذذب والفه ِةل وال يخرج ِون هق ِوق ّ منم ِا ي ِا يقول تعالى ,كره: فب ر ذسالء ال   

محمد بعذاب أليم يَْوَم يُْحَمى َعلَْيَما في ناِر َجَمنّم فاليوم من صلة العذاب األل ِيمل كأن ِه قي ِل: يب  ِرذم 

 بعذاب أليم يعذّبمم ّ به في يوم يحمى عليما. ويعني بقوله: يُْحَمى َعلَْيَما ت ِدخل الن ِار فيوق ِد عليم ِا

أي على الذذب والفهة التي كنزوذا في نار جمنمل فت وى بما جباذمم وجنوبمم ورمورذمل وك ِل 

ش ِيء أنخ ِ ِل الن ِ ِار فق ِد أُهم ِ ِي إهم ِ ِاءل يق ِ ِال من ِه: أهمي ِ ِ  الحدي ِ ِدة ف ِ ِي الن ِار أهميم ِ ِا إهم ِ ِاء. وقول ِ ِه: 

بم ِ ِال  فَتُْ  َِوى بم ِا جبِ ِ ِاُذُمْم يعن ِي بال ِذذب والفه ِ ِة الم ن ِوىة. يحم ِى عليم ِ ِا ف ِي ن ِار جم ِ ِنم ي  ِوي ّ

يقول: يحرق ّ جباه كانزيما وجنوبمم ورمورذم. َذذَا ما َكنَْزتُْم ومعناه: ويقال لمم: ذذا ما كنزتم 

في الدنيا أيما ال افرون الذين منعوا كنوىذم من فراغض ّ الواجبة فيم ِا ألنفس ِ م فَ ِذُوقُوا م ِا ُكْن ِتُْم 

ن ِتم تمنع ِون م ِن أم ِوال م هق ِوق ّ وت نزونم ِا تَْ نُِزوَن يقول: فيقال لمم: فأطعموا ع ِذاب ّ بم ِا ك

 لداللة ال  م عليه.« يقال لمم»و « ذذا ما كنزتم»م اثرة ومباذاة. وهذل من قوله 

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ال: ك ِان ـ هدثني يعقوبل قال: هدثنا ابن عليةل قال: أخبرنا أيوبل عن هميد بن ذ لل ق 13026ِ  

أبو ,ّر يقول: ب ر ال ناىين ب ي في الجباه وكّي في الجنوب وك ِّي ف ِي الظم ِورل هت ِى يلتق ِي الح ِّر 

 في أجوافمم.

ـ قال: هدثنا ابن عليةل عن الجريريل عن أبي الع ء بن ال خيرل عن األهنف بن ق ِيسل 13027  

ل خ  ِن الثي ِابل خ  ِن الجس ِدل قال: قدم  المدينةل فبينا أنا في هلقة فيما مأل من قريش إ, جاء رج

خ ن الوجهل فقام عليممل فقال: ب ر ال ناىين بَرْضٍف يُْحَمى عليه في نار جمنم فيوضع على هلمة 

ثدي أهدذم هتى يخرث م ِن نُْغ ِِض كتف ِهل ويوض ِع عل ِى نغ ِض كتف ِه هت ِى يخ ِرث م ِن هلم ِة ثديي ِه 

قال: وأنبر فاتبعت ِهل هت ِى  يتزلزل قال: فوضع القوم رءوسممل فما رأي  أهدا منمم رجع إليه شيألا.

 جلس إلى ساريةل فقل : ما رأي  ذسالء إال كرذوا ما قل  فقال: إن ذسالء ال يعقلون شيألا.

 

ـ ِ ه ِدثنا اب ِ ِن همي ِدل ق ِال: ه ِ ِدثنا الح  ِمل ق ِ ِال: ثن ِي عم ِرو ب ِ ِن ق ِيسل ع ِن عم ِ ِرو ب ِن م ِ ِرة 13028  

غليظ الثياب رّث  الجمليل عن أبي نصر عن األهنف بن قيسل قال: رأي  في مسجد المدينة رج ً 

الميألةل يطول في الحلق وذ ِو يق ِول: ب  ِر أص ِحاب ال ن ِوى ب  ِّي ف ِي جن ِوبممل وك ِّي ف ِي جب ِاذممل 

 وكّي في رمورذم ثم انطلق وذو يتذمر يقول: ما عسى تصنع بي قريش .

ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد بن ثورل عن معمرل عن قتانةل ق ِال: ق ِال 13029  

 ب ر أصحاب ال نوى ب ّي في الجباهل وكّي في الجنوبل وكّي في الظمور. أبو ,ّر:
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ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبيل عن سفيانل عن قابوقل عن أبيهل عن ابن عباق: يَْوَم 13030  

 يُْحَمى َعلَْيَما في ناِر َجَمنّم قال: هية تنطوي على جبينه وجبمتهل تقول: أنا مالك الذي بخل  به.

ـ هدثنا ب ر بن معا,ل قال: هدثنا يزيدل ق ِال: ه ِدثنا س ِعيدل ع ِن قت ِانةل ع ِن س ِالم ب ِن أب ِي 13031  

َمْن تََرَه »الجعدل عن معدان بن أبي طلحةل عن ثوبانل أن نبّي ّ صلى ّ عليه وسلم كان يقول: 

ل يَتْبَعُهُ يَقُوُل: َوْيلََك ما أْنَ   فَيَقُوُل: أنا ِكْن ُِزَه بَْعدَهُ َكْنزا ُمثَّل لَهُ يَْوَم الِقيَاَمِة ُشَجاعا أْقَرَ  لَهُ َىبِيبَتانِ 

 «.الِّذي تََرْكتُهُ بَْعدََه فَ  يََزاُل يَتْبَعُهُ هتى يُْلِقَمهُ يَدَهُ فَيَْقِهَمما ثُّم يَتْبَعَهُ ساغُِر َجَسِدهِ 

عن ط ِاوقل ع ِن  ـ هدثنا الحسن بن يحيىل قال: أخبرنا عبد الرىاقل قال: أخبرنا معمرل13032  

أبيه: قال: بلغني أن ال نوى تتحّول يوم القيامة شجاعا يتبع صاهبهل وذو يفّر منه ويقول: أنا كنزه 

 ال يدره منه شيألا إال أخذه.

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا جريرل عن األعمشل عن عب ِد ّ ب ِن م ِّرةل ع ِن مس ِروقل 13033  

ال ي وى عبد ب نز ف ِيمّس نين ِار نين ِارا وال نرذ ِم نرذم ِال  عن عبد ّ قال: والذي ال إله إال غيرهل

 ول ن يوسع جلده فيوضع كّل نينار ونرذم على هدته.

قال: هدثنا أبيل عن سفيانل عن األعمشل عن عبد ّ بن مّرةل عن مسروقل عن عبد ّل ق ِال:    

 يوسع جلده. ما ِمْن رجل ي وى ب نز فيوضع نينار على نينار وال نرذم على نرذمل ول ن

 36اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:      }إِّن ِعدّةَ الّ ُموِر ِعندَ ّللّاِ اثْنَا َعَ َر َشْمراً فِ ِي ِكت َِاِب ّللّاِ يَ ِْوَم َخلَ َِق 

َوقَ ِاتِلُواْ اْلُمْ  ِِرِكيَن  الّسَماَوات َواألْرَض ِمْنَمآ أَْربَعَةٌ ُهُرٌم ,َِلَك ال ِدّيُن اْلقَ ِيُّم فَ ِ َ تَْظِلُم ِواْ فِ ِيِمّن أَْنفَُس ُِ مْ 

 َكآفّةً َكَما يُقَاتِلُونَُ ْم َكآفّةً َواْعلَُمَواْ أَّن ّللّاَ َمَع اْلُمتِّقيَن {.

يقول تعالى ,كره: إّن ِعدّةَ الّ ُموِر اثْنا َعَ َر َشْمرا فِي ِكتَاِب ّللّاِ الذي كتب فيه ك ِّل م ِا ذ ِو ك ِاغن    

الّس َِمَواِت واألْرِض ِمْنم ِا أْربَعَ ِةٌ ُه ُِرٌم يق ِول: ذ ِذه ال  ِمور االثن ِا  في قهاغه الذي قهىل يَ ِْوَم َخلَ ِقَ 

ع رل منما أربعة أشمر هرم كان  الجاذلية تعظممن وتحّرممن وتحّرم القتال فيمّنل هتى ل ِو لق ِي 

الرجل منمم فيمّن قاتل أبيه لم يمجه. وذن: رجب مهر وث ثة متوالي ِات: ,و القع ِدةل و,و الحج ِةل 

 بذلك تظاذرت األخبار عن رسول ّ صلى ّ عليه وسلم.والمحّرم. و

ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا موس ِ ِى ب ِ ِن عب ِ ِد ال ِ ِرهمن المس ِ ِروقيل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا ىي ِ ِد ب ِ ِن الحب ِ ِابل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا 13034  

موسى بن عبيدة الربذي قال: ثني صدقة بن يسارل عن ابن عمرل قال: خطب رسول ّ ص ِلى ّ 

ي ِا أيّم ِا الن ِّاُقل إّن الّزم ِاَن قَ ِِد »ي ِام الت  ِريقل فق ِال: عليه وسلم في هج ِة ال ِونا  بمن ِى ف ِي أوس ِط أ

ِمْنَم ِا اْستَدَاَر َكَمْيألَتِِه يَْوَم َخلََق ّللّاُ الّسَمَواِت واألْرَضل وإّن ِع ِدّةَ الّ  ُِموِر ِعْن ِدَ ّللّاِ اثُنَ ِا َعَ  َِر َش ِْمرال 

 «.,ُو القَْعدَةِ َو,ُو الِحّجِة َوالُمَحّرمُ أْربَعَةٌ ُهُرٌمل أّولَُمّن َرَجُب ُمْهَر بيَن ُجمانَى وَشْعبَاَن وَ 

ـ هدثنا محمد بن معمرل قال: هدثنا روال قال: هدثنا أشع ل عن محمد بن س ِيرينل ع ِن 13035  

إّن الّزماَن قَِد اْس ِتَدَاَر َكَمْيألَتِ ِِه يَ ِْوَم َخلَ َِق ّللّاُ »أبي ذريرةل قال: قال رسول ّ صلى ّ عليه وسلم: 

األْرَضل وإّن ِعدّةَ الّ  ُِموِر ِعْن ِدَ ّللّاِ اثُنَ ِا َعَ  َِر َش ِْمرا ف ِي ِكت َِاِب ّللّاِ يَ ِْوَم َخلَ ِق الّس َِمَواِت الّسَمَواِت و

 «.واألْرَضل ِمْنَما أْربَعَةٌ ُهُرٌمل ثَ َثَةٌ ُمتََواِلياٌت َوَرَجُب ُمْهَر بيَن ُجمانَى وَشْعبَانَ 

ب ِ ِراذيمل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا أي ِ ِوبل ع ِ ِن محم ِ ِد ب ِ ِن ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا يعق ِ ِوبل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا إس ِ ِماعيل ب ِ ِن إ13036  

أالَ إّن »س ِ ِيرينل ع ِ ِن أب ِ ِي ب  ِ ِرة: أن النب ِ ِّي ص ِ ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِلم خط ِ ِب ف ِ ِي هج ِ ِة ال ِ ِونا ل فق ِ ِال: 

ل عَةٌ ُهُرمٌ الّزماَن قَِد اْستَدَاَر َكَمْيألَتِِه يَْوَم َخلََق ّللّاُ الّسَمَواِت واألْرَضل الّسنَةُ اثُنَا َعَ َر َشْمرال ِمْنَما أْربَ 

 «.ثَ َثَةٌ ُمتََواِلياٌث: ,ُو القَْعدَةِل َو,ُو الِحّجِةل َوالُمَحّرُمل َوَرَجُب ُمْهَر الِّذي بيَن ُجمانَى وَشْعبَانَ 

ـ هدثنا مجاذد بن موسىل قال: هدثنا يزيدل ق ِال: ه ِدثنا س ِليمان التيم ِيل ق ِال: ثن ِي رج ِل 13037  

أالَ إّن الّزم ِاَن قَ ِِد »خطبته في هج ِة ال ِونا :  بالبحرينل أن رسول ّ صلى ّ عليه وسلم قال في

ِمْنَم ِا اْستَدَاَر َكَمْيألَتِِه يَْوَم َخلََق ّللّاُ الّسَمَواِت واألْرَضل وإّن ِع ِدّةَ الّ  ُِموِر ِعْن ِدَ ّللّاِ اثُنَ ِا َعَ  َِر َش ِْمرال 

 «.الِّذي بيَن ُجمانَى وَشْعبَانَ  ثَ ثَةٌ ُمتََواِلياٌت: ,ُو القَْعدَةِل َو,ُو الِحّجِةل َوالُمَحّرُمل َوَرَجبُ 

ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن ابن إسحاقل عن اب ِن أب ِي نج ِي ل قول ِه: إّن ِع ِدّةَ 13038  

الّ ُموِر ِعْندَ ّللّاِ اثْنا َعَ َر َش ِْمرا فِ ِي ِكت َِاِب ّللّاِ يَ ِْوَم َخلَ َِق الّس َِمَواِت واألْرِض ِمْنم ِا أْربَعَ ِةٌ ُه ُِرٌم إن 
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ثَ ثَةٌ ُمتََواِليَاٌت: ,ُو القَْعدَةِل َو,ُو الِحّجِةل والُمَح ِّرُمل َوَرَج ُِب ال ِِّذي »صلى ّ عليه وسلمل قال: النبي 

 «.بيَن ُجمانى َوَشْعبَانَ 

ـ هدثنا قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل قال: ,ك ِر لن ِا أن نب ِي ّ ص ِلى ّ 13039  

أالَ إّن الّزم ِ ِاَن قَ ِ ِِد اْس ِ ِتَدَاَر َكَمْيألَتِ ِ ِِه يَ ِ ِْوَم َخلَ ِ َِق ّللّاُ الّس ِ َِمَواِت »م من ِ ِى: علي ِ ِه وس ِ ِلم ق ِ ِال ف ِ ِي خطبت ِ ِه ي ِ ِو

ْع ِدَةِل واألْرَضل وإّن ِعدّةَ الّ ُموِر ِعْندَ ّللّاِ اثُنَا َعَ َر َشْمرال ِمْنَما أْربَعَةٌ ُه ُِرٌمل ثَ ث َِةٌ ُمتََواِليَ ِاٌت ,ُو القَ 

 «.َجُب ُمْهَر الِّذي بيَن ُجمانَى وَشْعبَانَ َو,ُو الِحّجِةل َوالُمَحّرُمل َورَ 

 وذو قول عامة أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثنا محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أس ِباطل ع ِن الس ِدي: 13040  

َخلَ َِق الّس َِمَواِت واألْرِض ِمْنم ِا أْربَعَ ِةٌ إّن ِعدّةَ الّ ُموِر ِعْن ِدَ ّللّاِ اثْن ِا َعَ  َِر َش ِْمرا فِ ِي ِكت َِاِب ّللّاِ يَ ِْوَم 

 ُهُرٌم أما أربعة هرم: فذو القعدةل و,و الحجةل والمحّرمل ورجب. وأما كتاب ّ: فالذي عنده.

ـ هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن أب ِي نج ِي ل 13041  

ُموِر ِعْندَ ّللّاِ اثْنا َعَ َر َشْمرا قال: يعرل بما ش ِأن النس ِيء م ِا عن مجاذدل في قول ّ: إّن ِعدّةَ ال ّ 

 نقص من السنة.

هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هجاثل عن ابن جريجل عن مجاذ ِد ف ِي ق ِول ّ: إّن    

 شأن النسيء.ِعدّةَ الّ ُموِر ِعْندَ ّللّاِ اثْنا َعَ َر َشْمرا فِي ِكتَاِب ّللّاِ قال: يذكر بما 

وأما قوله: ,َِلَك الدّيُن القَيُّم. ف ِإن معن ِاه: ذ ِذا ال ِذي أخب ِرت م ب ِهل م ِن أن ع ِدة ال  ِمور عن ِد ّ اثن ِا   

 ع ر شمرا في كتاب ّل وأن منما أربعة هرما: ذو الدين المستقيمل كما:

عن السدّي:  ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل13042  

 ,َِلَك الدّيُن القَيُّم يقول: المستقيم.

ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال ابن ىيد في قوله: ,َِلَك الدّيُن القَيُّم قال: األمر 13043  

القيم يقول: قال تعالى: واعلموا أيما الناق أن عدة ال مور عن ِد ّ اثن ِا ع  ِر ش ِمرا ف ِي كت ِاب ّ 

ل ما ذو كاغنل وأن من ذ ِذه االثن ِي ع  ِر ش ِمرا أربع ِة أش ِمر هرم ِا ,ل ِك ني ِن ّ الذي كتب فيه ك

 المستقيمل ال ما يفعله النسيء من تحليله ما يحلل من شمور السنة وتحريمه ما يحرمه منما.

ّ  وأما قوله: فَ  تَْظِلُموا فِيمّن أنفَُسُ ْم فإن معناه: ف  تعص ِوا ّ فيم ِال وال تحل ِوا ف ِيمّن م ِا ه ِّرم  

 علي مل فت سبوا أنفس م ما ال قبل لما به من سخط ّ وعقابه. كما:

ـ هدثني يونسل قال: قال أخبرنا ابن وذبل قال: قال ابن ىيدل في قوله: فَ  تَْظِلُموا فِيِمّن 13044  

 أْنفَُسُ ْم قال: الظلم: العمل بمعاصي ّ والتره لطاعته.

انت عليه الماء والنون في قوله: فيمّنل فقال بعهمم: ع ِان ,ل ِك ثم اختلف أذل التأويل في الذي ع  

 على االثني ع ر شمرال وقال: معناه: ف  تظلموا في األشمر كلما أنفس م. ,كر من قال ,لك:

ـ هدثني المثنىل قال: ه ِدثنا أب ِو ص ِال ل ق ِال: ثن ِي معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل ع ِن اب ِن عب ِاقل 13045  

دَ ّللّاِ اثْن ِا َعَ  َِر َش ِْمرا فِ ِي ِكت َِاِب ّللّاِ يَ ِْوَم َخلَ َِق الّس َِمَواِت واألْرِض ِمْنم ِا قوله: إّن ِع ِدّةَ الّ  ُِموِر ِعْن ِ

أْربَعَةٌ ُهُرٌم ,ل َِك ال ِدّيُن القَ ِيُّم ف ِ َ تَْظِلُم ِوا فِ ِيمّن أْنفَُس ُِ ْم ف ِي كلم ِن. ث ِم خ ِص م ِن ,ل ِك أربع ِة أش ِمر 

   واألجر أعظم.فجعلمن هرما وعظم هرماتمن وجعل الذنب فيمن أعظم والعمل الصال

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا سويد بن عمرول عن همان بن سلمةل عن علّي بن ىيدل عن 13046  

 يوسف بن ممرانل عن ابن عباق: ف َ تَْظِلُموا فِيمّن أْنفَُسُ ْم قال: في ال مور كلما.

الماء والنون عاغ ِدة وقال آخرون: بل معنى ,لك: ف  تظلموا في األربعة األشمر الحرم أنفس مل و  

 على األشمر األربعة. ,كر من قال ,لك:

ـ هدثنا ب ر بن معا, قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل أما قوله: ف ِ َ تَْظِلُم ِوا 13047  

فِيِمّن أْنفَُسُ ْم فإن الظلم ف ِي األش ِمر الح ِرم أعظ ِم خطيأل ِة ووىرا م ِن الظل ِم فيم ِا س ِواذال وإن ك ِان 

هال عظيما ول ن ّ يعظم من أمره ما شاء وقال: إن ّ اصطفى صفايا من خلق ِه  الظلم على كل

اصطفى من الم غ ة رس ً ومن الناق رس ًل واصطفى من ال  م ,ك ِرهل واص ِطفى م ِن األرض 

المس ِ ِاجدل واص ِ ِطفى م ِ ِن ال  ِ ِمور رمه ِ ِان واألش ِ ِمر الح ِ ِرمل واص ِ ِطفى م ِ ِن األي ِ ِام ي ِ ِوم الجمع ِ ِةل 
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قدرل فعظموا ما عظم ّل فإنما تعظم األمور بم ِا عظمم ِا ّ عن ِد أذ ِل واصطفى من الليالي ليلة ال

 الفمم وأذل العقل.

وقال آخرون: ب ِل معن ِى ,ل ِك: ف ِ  تظلم ِوا ف ِي تص ِييركم ه ِرام األش ِمر األربع ِة ه ِ الً وه ذ ِا   

 هراما أنفس م. ,كر من قال ,لك:

ِعدّةَ الّ  ُِموِر ِعْن ِدَ ّللّاِ اثْن ِا َعَ  َِر  ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن ابن إسحاق: إنّ 13048  

َشْمرا... إلى قوله: ف َ تَْظِلُموا فِيِمّن أْنفَُسُ ْم: أي ال تجعلوا هرامم ِا ه ِ الًل وال ه لم ِا هرام ِال كم ِا 

فع ِ ِل أذ ِ ِل ال  ِ ِره فإنم ِ ِا النس ِ ِيء ال ِ ِذي ك ِ ِانوا يص ِ ِنعون م ِ ِن ,ل ِ ِك ىي ِ ِانة ف ِ ِي ال ف ِ ِر يه ِ ِّل ب ِ ِه ال ِ ِذين 

 كفروا... اآلية.

ـ هدثنا محمد بن ب ارل قال: هدثنا عبد الرهمنل قال: هدثنا سفيانل عن ق ِيس ب ِن مس ِلمل 13049  

 عن الحسن: ف َ تَْظِلُموا فِيِمّن أْنفَُسُ ْم قال: رلم أنفس م: أن ال تحّرموذن كحرمتمن.

هدثني الحرثل قال: هدثنا عبد العزيز. قال: هدثنا سفيانل عن ق ِيس ب ِن مس ِلمل ع ِن الحس ِن ب ِن    

 بن علّي: ف َ تَْظِلُموا فِيِمّن أْنفَُسُ ْم قال: رلم أنفس م أن ال تحّرموذن كحرمتمن.محمد 

هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا سفيانل عن قيس بن مسلمل ع ِن الحس ِن    

 بن محمدل بنحوه.

تظلم ِوا ف ِي األش ِمر قال أبو جعفر: وأولى األقوال في ,لك عن ِدي بالص ِوابل ق ِول م ِن ق ِال: ف ِ    

 األربعة أنفس م باستح ل هراممال فإن ّ عظمما وعّظم هرمتما.

وإنما قلن ِا ,ل ِك أول ِى بالص ِواب ف ِي تأويل ِه لقول ِه: ف ِ َ تَْظِلُم ِوا فِ ِيِمّن ف ِأخرث ال ناي ِة عن ِه مخ ِرث   

ع  ِرة إ,ا ال ناية عن جمع ما بين الث ثة إلى الع رةل و,لك أن العرب تقول فيما بين الث ث ِة إل ِى ال

َكنَْ  عنه: فعلن ِا ,ل ِك ل ِث ث لي ِال خل ِونل وألربع ِة أي ِام بق ِينل وإ,ا أخب ِرت عم ِا ف ِوق الع  ِرة إل ِى 

الع رينل قال : فعلنا ,لك لث ث ع رة خل ل وألربع ع رة مه . ف ان في قوله هّل ثناؤه: ف ِ َ 

ن عن رلم أنفسمم فِيمن مخ ِرث تَْظِلُموا فِيِمّن أْنفَُسُ ْم وإخراجه كناية عدن ال مور التي نمى المسمني

عدن الجمع القليل من الث ثة إل ِى الع  ِرة ال ِدليل الواض ِ  عل ِى أن الم ِاء والن ِون م ِن ,ك ِر األش ِمر 

األربعة نون االثني الع ر ألن ,لك لو كان كناية ع ِن االثن ِي ع  ِر ش ِمرا ل  ِان: ف ِ  تظلم ِوا فيم ِا 

 أنفس م.

االثن ِ ِي ع  ِ ِرل وإن ك ِ ِان ال ِ ِذي ,ك ِ ِرت ذ ِ ِو ف ِ ِإن ق ِ ِال قاغ ِ ِل: فم ِ ِا أن  ِ ِرت أن ي  ِ ِون ,ل ِ ِك كناي ِ ِة ع ِ ِن   

المعرول في ك م العربل فقد علم  أن المعرول م ِن ك مم ِا إخ ِراث كناي ِة م ِا ب ِين ال ِث ث إل ِى 

 الع ر بالماء نون النونل وقد قال ال اعر:

 أْصبَْحَن فِي قُْرَا وفي نَاَراتِماَسْبَع لَياٍل َغْيَر َمْعلُوفاتِما  

ناية عن السبع  قيل: إن ,لك وإن كان جاغزا فليس األص  األع ِرل ولم يقل: معلوفاتمنل و,لك ك  

 في ك ممال وتوجيه ك م ّ إلى األفص  األعرل أولى من توجيمه إلى األن ر.

ف ِ ِإن ق ِ ِال قاغ ِ ِل: ف ِ ِإن ك ِ ِان األم ِ ِر عل ِ ِى م ِ ِا وص ِ ِف ل فق ِ ِد يج ِ ِب أن ي  ِ ِون مباه ِ ِا لن ِ ِا رل ِ ِم أنفس ِ ِنا ف ِ ِي   

ذلكل ب ِل ,ل ِك ه ِرام علين ِا ف ِي ك ِل وق ِ  وىم ِانل غيرذّن من ساغر شمور السنة  قيل: ليس ,ل ِك ك ِ

ول  ِ ِن ّ عظ ِ ِم هرم ِ ِة ذ ِ ِسالء األش ِ ِمر وش ِ ِرفمن عل ِ ِى س ِ ِاغر ش ِ ِمور الس ِ ِنةل فخ ِ ِّص ال ِ ِذنب ف ِ ِيمّن 

بالتعظيم كما خصمّن بالت ريفل و,لك نظير قوله: هافُِظوا على الّصلََواِت والّص ِ ةِ الُوْس َِطى وال 

مفروض ِات كلم ِا بقول ِه: ه ِافُِظوا عل ِى الّص ِلََواِت شّك أن ّ قد أمرنا بالمحافظة عل ِى الص ِلوات ال

ولم يب  تره المحافظة عليمن بأمره بالمحافظة على الص ِ ة الوس ِطىل ول ن ِه تع ِالى ,ك ِره ىانذ ِا 

تعظيما وعلى المحافظة عليما توكيدا وفي تهييعما ت ديدال ف ذلك ,لك في قوله: ِمْنما أْربَعَ ِةٌ ُه ُِرٌم 

 ْظِلُموا فِيِمّن أْنفَُسُ ْم.,لَك الدّيُن القَيُّم فَ  تَ 

وأما قوله: َوقاتِلُوا الُمْ ِركيَن كافّةً كَما يُقَاتِلُونَُ ْم كافّةً فإنه يقول جّل ثناؤه: وقاتلوا الم ركين ب ِا    

أيما المسمنون جميعا غير مختلفينل مستلفين غير مفترقينل كما يقاتل م الم ركون جميعا مجتمعين 

 غير متفرقين. كما:

ـ هدثني محمد بن الحسينل قال: هدثنا أهمد بن المفهلل قال: هدثنا أسباطل عن السدي: 13050  

 وقَاتِلُوا الُمْ ِرِكيَن كافّةً كَما يُقَاتِلُونَُ ْم كافّةً أما كافة فجميع وأمركم مجتمع.
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 ـ هدثني المثنىل قال: ه ِدثنا أب ِو ص ِال ل ق ِال: ثن ِي معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل ع ِن اب ِن عب ِاقل13051  

 قوله: وقَاتِلُوا الُمْ ِركيَن كافّةً يقول: جميعا.

ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قت ِانة: وقَ ِاتِلُوا الُمْ  ِِرِكيَن كاف ِّةً: أي 13052  

 جميعا.

وال افّة في كّل هال على صورة واهدة ال تذكر وال تجمعل ألنما وإن كان  بلفظ فاعل ِة فإنم ِا ف ِي   

صدر كالعافية والعاقبةل وال تدخل العرب فيما األلف وال م ل ونم ِا آخ ِر ال  ِ م م ِع ال ِذي معنى الم

 فيما من معنى المصدرل كما لم يدخلوذا إ,ا قالوا: قاموا معا وقاموا جميعا.

تم وأم ِ ِا قول ِ ِه: واْعلَُم ِ ِوا أّن ّللّاَ َم ِ َِع الُمتِّق ِ ِيَن ف ِ ِإن معن ِ ِاه: واعلم ِ ِوا أيم ِ ِا المسمن ِ ِون ب ِ ِا  أن  ِ ِم إن ق ِ ِاتل  

الم ركين كافّةل واتقيتم ّ فأطعتموه فيما أمركم ونماكم ولم تخالفوا أمره فتعصوهل ك ِان ّ مع  ِم 

على عدّوكم وعدُوه من الم ركين ومن ك ِان ّ مع ِه ل ِم يغلب ِه ش ِيءل ألن ّ م ِع م ِن اتق ِاه فخاف ِه 

 وأطاعه فيما كلفه من أمره ونميه.

 37اآلية : 

}إِنَّما النِّسَيُء ِىيَانَةٌ فِي اْلُ ْفِر يَُهّل بِِه ال ِِّذيَن َكفَ ُِرواْ يُِحلّونَ ِهُ َعام ِاً      القول في تأويل قوله تعالى: 

ْم َوّللّاُ الَ يَْم ِِدي َويَُحّرُمونَهُ َعاماً لّيَُواِطألُواْ ِعدّةَ َما َهّرَم ّللّاُ فَيُِحلّواْ َما َهّرَم ّللّاُ ُىيَّن لَُمْم ُس َِوُء أَْعَم ِاِلمِ 

 اْلَ افِِريَن {. اْلقَْومَ 

يقول تعالى ,كره: ما النسيء إال ىيانة في ال ف ِرل والنس ِيء مص ِدر م ِن ق ِول القاغ ِل: نس ِأت ف ِي    

أيامك ونسأ ّ في أجلك: أي ىان ّ في أيام عمره ومدة هياتك هتى تبق ِى فيم ِا هي ِّا. وك ِل ىي ِانة 

سيء ولذلك قيل للبن إ,ا كثر هدث  في شيءل فال يء الحانث فيه تلك الزيانة بسبب ما هدث فيه ن

بالم ِ ِاء نس ِ ِيءل وقي ِ ِل للم ِ ِرأة الحبل ِ ِى نس ِ ِوءل ونُس ِ ِأل  الم ِ ِرأةل لزي ِ ِانة الول ِ ِد فيم ِ ِا وقي ِ ِل: نس ِ ِأت الناق ِ ِة 

وأنسأتما: إ,ا ىجرتما ليزنان سيرذا. وقد يحتمل أن النسيء فعيل صرل إليه من مفعولل كما قيل: 

ل  ِمر الم ِسخر ىي ِانة ف ِي ال ف ِر. وك ِأّن لعين وقتيلل بمعنى: ملع ِون ومقت ِولل وي  ِون معن ِاه: إنم ِا ا

القول األول أشبه بمعنى ال  مل وذو أن ي ون معناه: إنم ِا الت ِأخير ال ِذي ي ِسخره أذ ِل ال  ِره ب ِا  

من شمور الحرم األربعة وتصييرذم الحرام منمن ه الً والح ل منمّن هرام ِال ىي ِانة ف ِي كف ِرذم 

بت ِره المم ِز وت ِره « إنَّم ِا النّس ِي»يق ِرأ ,ل ِك:  وجحونذم أه ام ّ وآياته. وقد ك ِان بع ِض الق ِّراء

 مده: يَُهّل بِِه الِّذيَن َكفَُروا.

واختلف القراء في قراءة ,لكل فقرأت ِه عام ِة ال  ِوفيين: يُِه ِّل بِ ِِه ال ِِّذيَن َكفَ ُِروا بمعن ِى: يه ِل ّ   

بع ِ ِض بالنس ِ ِيء ال ِ ِذي ابت ِ ِدعوه وأه ِ ِدثوه ال ِ ِذين كف ِ ِروا. وق ِ ِرأ ,ل ِ ِك عام ِ ِة ق ِ ِّراء المدين ِ ِة والبص ِ ِرة و

ال وفيين: يََهّل بِِه الِّذيَن َكفَُروا بمعنى: يزول عن هجة ّ التي جعلما لعبانه طريق ِا يس ِل ونه إل ِى 

مرض ِ ِاته ال ِ ِذين كف ِ ِروا. وق ِ ِد ُه  ِ ِي ع ِ ِن الحس ِ ِن البص ِ ِري: يُِه ِ ِّل بِ ِ ِِه ال ِّ ِِذيَن َكفَ ِ ُِروا بمعن ِ ِى: يه ِ ِّل 

 بالنسيء الذي سنة الذين كفروال الناق.

الق ِول ف ِي ,ل ِك أن يق ِال: ذم ِا قراءت ِان م  ِمورتانل ق ِد ق ِرأت ب  ِّل قال أبو جعفر: والصواب من   

واهدة القّراء أذل العلم بالقرآن والمعرفة بهل وذما متقاربتا المعن ِىل ألن م ِن أض ِله ّ فم ِو ض ِاّل 

ومن ضّل فبإض ل ّ إياه وخذالنه له ضّلل فبأيتمما قرأ القارىء فمو للصواب في ,لك مص ِيب. 

اء في النسيءل فالممزل وقراءته على تقدير فعيلل ألنم ِا الق ِراءة المستفيه ِة وأما الصواب من القر

 في قرأة األمصار التي ال يجوى خ فما فيما أجمع  عليه.

وأما قوله: يُِحلّونَهُ عاما ف ِإن معن ِاه: يح ِّل ال ِذين كف ِروا النس ِيءل والم ِاء ف ِي قول ِه: يُِحلّونَ ِهُ عاغ ِدة   

 عليه.

أخروا تحريم ِه م ِن األش ِمر األربع ِة الح ِرم عام ِا ويحّرمون ِه عام ِال  ومعنى ال  م: يحلون الذين  

ِليَُواِطألُوا ِعدّةَ ما َهّرَم ّللّاُ يقول: ليوافقوا بتحليلمم ما هللوا من ال مور وتحريممم ما هّرم ِوا منم ِال 

وهب ِّب إل ِيمم س ِيىء عدّة ما هّرم ّ فَْيِحلّوا ما َه ِّرَم ّللّاُ ُىي َِّن لَُم ِْم ُس ِوُء أعم ِاِلِمُم يق ِول: هس ِن لم ِم 

أعمالمم وقبيحما وما خولف به أمر ّ وطاعته. َوّللّاُ ال يَْمِدي القَْوَم ال افِِريِن يق ِول: وّ ال يوف ِّق 

لمحاسن األفعال وهلما وما   فيه رضال القوم الجاهدين توهيده والمن  ِرين نب ِّوة محم ِد ص ِلى ّ 

 سالء الناق عن األشمر الحرم.عليه وسلمل ول نه يخذلمم عن المدى كما خذل ذ
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 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثني المثنىل ق ِال: ه ِدثنا عب ِد ّ ب ِن ص ِال ل ق ِال: ثن ِي معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل ع ِن اب ِن 13053  

ن أمي ِة ال ن ِاني عباقل قوله: إنَّما النِّسيُء ِىيَانَةٌ فِي الُ ْفِر قال: النس ِيء: ذ ِو أن جن ِانة ب ِن ع ِول ب ِ

كان يوافي الموسم في كل عامل وكان ي نى أبا ثمامةل فيناني: أال إن أبا ثمامة ال ْيَحاُب وال يع ِابل 

أال وإن صفر العام األّول ه ل فيحلّه الناقل فيحّرم صفر عامال ويحّرم المحّرم عام ِال ف ِذلك قول ِه 

قول ِه: الَ  ِافِريَن. وقول ِه: إنَّم ِا النِّس ِىُء ِىيَ ِانَةٌ فِ ِي الُ ْف ِِر تعالى: إنَّما النِّسيُء ِىيَانَةٌ فِ ِي الُ ْف ِِر... إل ِى 

 يقول: يتركون المحّرم عامال وعاما يحّرُمونه.

بت ِره « النس ِي»قال أبو جعفر: وذذا التأويل من تأويل ابن عباق يدّل على صحة قراءة من قرأ   

قاغ ِل: نس ِي  ال  ِيء أنس ِاهل وم ِن الممزة وتره المدّل وتوجيمه معنى ال  م إلى أنه فعل من ق ِول ال

 قول ّ: نَُسوا ّللّاَ فَنَِسيَُمْم بمعنى: تركوا ّ فتركمم.

ـ هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل قال: ثني أبيل عن أبي ِهل ع ِن اب ِن 13054  

ص ِفر عام ِال وىي ِد ص ِفر عباق: إنَّما النِّسيُء ِىيَانَةٌ فِي الُ ْفِر قال: فمو المح ِّرم ك ِان يح ِّرم عام ِا و

آخر في األشمر الحرمل وكانوا يحّرمون صفرا مّرة ويحلونه مّرةل فع ِاب ّ ,ل ِكل وكان ِ  ذ ِوىان 

 وغطفان وبنو سليم تفعله.

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا جريرل عن منصورل عن أبي واغل: إنَّما النِّسيُء ِىيَانَةٌ فِ ِي 13055  

من بني كنانةل وكان ,ا رأي فيممل وكان يجعل س ِنة المح ِّرم ص ِفرال  الُ ْفِر قال: كان النسيء رج ً 

 فيغزون فيه فيغتنمون فيه ويصيبونل ويحّرمه سنة.

قال: هدثنا أبيل عن سفيانل عن منصورل عن أبي واغل: إنَّما النِّس ِيُء ِىيَ ِانَةٌ فِ ِي الُ ْف ِِر... اآلي ِةل    

مح ِّرم ص ِفر ويس ِتحل في ِه الغن ِاغمل فنزل ِ  وكان رجل من بني كنانة يسمى النسيءل ف ان يجع ِل ال

 ذذه اآلية.

ـ هدثنا أبو كريبل قال: هدثنا إنريسل قال: سمع  ليثال عن مجاذدل قال: كان رجل م ِن 13056  

بني كنانة يأتي كل عام في الموسم على همار لهل فيقول: أيما الن ِاق إن ِي ال أُع ِاب وال أُه ِابل وال 

مل وأخرنا صفر ثم يج ِيء الع ِام المقب ِل بع ِدهل فيق ِول مث ِل مقالت ِهل مرنّ لما أقول إنا قد هّرمنا المحرّ 

ويق ِ ِول: إن ِ ِا ق ِ ِد هرمن ِ ِا ص ِ ِفرل وأخرن ِ ِا المح ِ ِّرم فم ِ ِو قول ِ ِه: ِليَُواِطأل ُِ ِوا ِع ِ ِدّةَ م ِ ِا َه ِ ِّرَم ّللّاُ ق ِ ِال: يعن ِ ِي 

 األربعةل فيحلوا ما هّرم ّ لتأخير ذذا ال مر الحرام.

أبا معا,ل قال: أخبرنا عبيد بن سليمانل ق ِال:  ـ ُهدث  عن الحسين بن الفرثل قال: سمع 13057  

سمع  الهحاه يقول في قوله: إنَّما النِّسيُء ِىيَانَةٌ فِي الُ ْفِر النسيء: المحّرمل وكان يحّرم المحّرم 

عاما ويحّرم صفرا عامال فالزيانة صفرل وك ِانوا ي ِسخرون ال  ِمور هت ِى يجعل ِون ص ِفر المح ِّرمل 

وىان وغطفان وبنو سليم يعظمونهل ذم ال ِذين ك ِانوا يفعل ِون ,ل ِك ف ِي فيحلوا ما هّرم ّل وكان  ذ

 الجاذلية.

ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا ب  ِ ِرل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا يزي ِ ِدل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا س ِ ِعيدل ع ِ ِن قت ِ ِانة: إنَّم ِ ِا النِّس ِ ِيُء ِىيَ ِ ِانَةٌ فِ ِ ِي 13058  

ن الُ ْفِر... إلى قوله: ال افِِريَن عمد أناق من أذل اله ِ لةل ف ِزانوا ص ِفرا ف ِي األش ِمر الح ِرمل ف  ِا

يقوم قاغممم في الموسمل فيقول: أال إن آلمت م قد هرم  العام المحّرم فيحّرمونه ,لك العام. ثم يقول 

ف ِ ِي الع ِ ِام المقب ِ ِل فيق ِ ِول: أال إن آلم ِ ِت م ق ِ ِد هّرم ِ ِ  ص ِ ِفر فيحّرمون ِ ِه ,ل ِ ِك الع ِ ِام. وك ِ ِان يق ِ ِال لمم ِ ِا: 

بو ثمام ِة ص ِفوان ب ِن الصفران. قال: ف ان أّول من نسأ النسيء بنو مالك بن كنانةل وكانوا ث ثة: أ

 أمية أهد بني فقيم بن الحرثل ثم أهد بني كنانة.

ـ ه ِدثنا الحس ِن ب ِن يحي ِى ق ِال: أخبرن ِا عب ِد ال ِرىاقل ق ِال: أخبرن ِا معم ِرل ع ِن اب ِن أب ِي 13059  

نجي ل عن مجاذدل في قوله: إنَّما النِّسيُء ِىيَانَةٌ فِي الُ ْفِر قال: فرض ّ الحّج في ,ي الحجة. قال: 

م  ِ ِ ِركون يس ِ ِ ِمون األش ِ ِ ِمر: ,و الحج ِ ِ ِةل والمح ِ ِ ِّرمل وص ِ ِ ِفرل وربي ِ ِ ِعل وربي ِ ِ ِعل وجم ِ ِ ِانىل وك ِ ِ ِان ال

وجم ِ ِانىل ورج ِ ِبل وش ِ ِعبانل ورمه ِ ِانل وش ِ ِّوالل و,و القع ِ ِدةل و,و الحج ِ ِةل يحج ِ ِون في ِ ِه م ِ ِّرة ث ِ ِم 

يس تون ع ِن المح ِّرم ف ِ  يذكرون ِهل ث ِم يع ِونون فيس ِمون ص ِفر ص ِفرل ث ِم يس ِمون رج ِب جم ِانى 

ث ِم يس ِمون رمه ِان ش ِواالًل ث ِم يس ِمون ,ا القع ِدة ش ِّواالًل ث ِم االَخرةل ثم يسمون شعبان ورمه ِانل 

يسمون ,ا الحجة ,ا القعدةل ثم يسمون المحّرم ,ا الحجة فيحجون فيهل واسمه عندذم ,و الحج ِة. ث ِم 
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عانوا بمثل ذذه القصةل ف انوا يحجون في كل شمر عامينل هتى واف ِق هج ِة أب ِي ب  ِر رض ِي ّ 

عدة. ثم هّج النبي صلى ّ عليه وسلم هجته التي ه ِّجل فواف ِق ,ا عنه االَخر من العامين في ,ي الق

الحجةل فذلك هين يقول النبي صلى ّ عليه وس ِلم ف ِي خطبت ِه: إّن الّزم ِاَن قَ ِِد اْس ِتَدَاَر َكَمْيألَتِ ِِه يَ ِْوَم 

 «.َخلََق ّللّاُ الّسَمَواِت واألْرضَ 

ع ِن معم ِرل ع ِن اب ِن أب ِي نج ِي ل ع ِن هدثنا محمد بن عبد األعل ِىل ق ِال: ه ِدثنا محم ِد ب ِن ث ِورل    

مجاذ ِ ِد: إنَّم ِ ِا النِّس ِ ِيُء ِىيَ ِ ِانَةٌ فِ ِ ِي الُ ْف ِ ِِر ق ِ ِال: هج ِ ِوا ف ِ ِي ,ي الحج ِ ِة ع ِ ِامينل ث ِ ِم هج ِ ِوا ف ِ ِي المح ِ ِّرم 

عامينل ثم هجوا في صفر عامينل ف انوا يحجون في كل س ِنة ف ِي ك ِل ش ِمر ع ِامينل هت ِى وافق ِ  

نبي صلى ّ عليه وس ِلم بس ِنة. ث ِم ه ِّج هجة أبي ب ر االَخر من العامين في ,ي القعدة قبل هجة ال

النبي صلى ّ عليه وسلم من قابل في ,ي الحجة. فذلك هين يقول النبي صلى ّ علي ِه وس ِلم ف ِي 

 «.خطبته: إّن الّزماَن قَِد اْستَدَاَر َكَمْيألَتِِه يَْوَم َخلََق ّللّاُ الّسَمَواِت واألْرضَ 

ان بن عيينةل عن هصينل عن أبي مالك: إنَّما النِّسىُء ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا عمر13060  

ِىيَانَةٌ فِي الُ ْفِر قال: كانوا يجعلون السنة ث ثة ع را ش ِمرال فيجعل ِون المح ِّرم ص ِفرال فيس ِتحلون 

 فيه الحرمات. فأنزل ّ: إنَّما النِّسيُء ِىيَانَةٌ فِي الُ ْفِر.

ال: قال ابن ىي ِدل ف ِي قول ِه: إنَّم ِا النِّس ِيُء ِىيَ ِانَةٌ ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل ق13061  

فِي الُ ْفِر يَُهّل بِِه الِّذيَن َكفَُروا... اآلي ِة. ق ِال: ذ ِذا رج ِل م ِن بن ِي كنان ِة يق ِال ل ِه القَلَّم ِسل ك ِان ف ِي 

الجاذليةل وكانوا في الجاذلية ال يغير بعهمم على بعض في ال مر الحرامل يلقى الرجل قاتل أبي ِه 

إليه يده. فلما كان ذول قال: اخرجوا بنا قالوا له: ذذا المحرم. فقال: ننسأله الع ِامل ذم ِا الع ِام ف  يمدّ 

صفرانل فإ,ا كان عام قابل قهينا فجعلناذما محرمين قال: ففعل ,لك. فلما كان عام قاب ِلل ق ِال: ال 

,لك ا نس ِاء. تغزوا في صفر هّرموه مع المحّرمل ذما محّرمان المحرم أنسأناه عاما أّول ونقهيه 

 وقال شاعرذم:

 )َوِمنّا ُمْنِسيُء الّ ْمِر القَلَّمسْ 

 وأنزل ّ: إنَّما النِّسيُء ِىيَانَةٌ فِي الُ ْفِر... إلى آخر اآلية.  

وأما قوله: ِىيَانَةٌ فِي الُ ْفِر فإن معناه: ىيانة كفر بالنسيء إلى كفرذم با . وقيل ابتداعمم النسيء   

 كما:

ثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هج ِاثل ع ِن اب ِن ج ِريجل ع ِن مجاذ ِد: إنَّم ِا ـ هد13062  

 النِّسيُء ِىيَانَةٌ فِي الُ ْفِر يقول: اىنانوا به كفرا إلى كفرذم.

وأما قوله: ِليَُواِطألُوا فإنه من قول القاغل: واطأت ف نا على كذا أواطأله مواط ِأة: إ,ا وافقت ِه علي ِهل   

 خالف عليه.معينا لهل غير م

 وُروي عن ابن عباق في ,لك ما:  

ـ هدثني المثنىل ق ِال: ه ِدثنا عب ِد ّ ب ِن ص ِال ل ق ِال: ثن ِي معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل ع ِن اب ِن 13063  

 عباقل قوله: ِليَُواِطألُوا ِعدّةَ ما َهّرَم ّللّاُ يقول: ي بمون.

 الوجه الذي شابمه.و,لك قريب المعنى مما بيّنال و,لك أن ما شابه ال يء فقد وافقه من   

وإنما معنى ال  م: أنمم يوافقون بعدة ال مور التي يحّرمونما عدة األش ِمر األربع ِة الت ِي هّرمم ِا   

 ّل ال يزيدون عليما وال ينقصون منمال وإن قدّموا وأّخروا فذلك مواطأة عدتمم عدّة ما هّرم ّ.

 38اآلية : 

ا الِّذيَن آَمنُواْ َما لَُ ْم إِ,َا قِي َِل لَُ  ُِم انِف ُِرواْ فِ ِي َس ِبِيِل ّللّاِ اث ِّاقَْلتُْم القول في تأويل قوله تعالى:      }يَأَيّمَ 

 يٌل {.إِلَى األْرِض أََرِضيتُْم بِاْلَحيَاةِ الدّْنيَا ِمَن االَِخَرةِ فََما َمتَاُ  اْلَحيَاةِ الدّْنيَا فِي االَِخَرةِ إِالّ قَلِ 

اؤه المسمنين به من أصحاب رسوله على غزو الرومل و,لك غزوة وذذه اآلية هّ  من ّ جّل ثن  

رسول ّ صلى ّ عليه وسلم تبوه. يقول جّل ثناؤه: يا أيما الذين صدّقوا ّ ورسوله ما لَُ  ِْم أّي 

ش ِ ِيء أم ِ ِركمل إ,َا قِي ِ َِل لَُ  ِ ِْم اْنِف ِ ُِروا فِ ِ ِي َس ِ ِبِيَل ّللّاِ يق ِ ِول: إ,ا ق ِ ِال ل  ِ ِم رس ِ ِول ّ محم ِ ِد: انف ِ ِروا أي 

اخرجوا من مناىل م إلى مغ ِزاكم. وأص ِل النف ِر: مفارق ِة م  ِان إل ِى م  ِان ألم ِر ذاج ِه عل ِى ,ل ِكل 

ومنه نفور الداب ِة غي ِر أن ِه يق ِال م ِن النف ِر إل ِى الغ ِزو: نف ِر ف ِ ن إل ِى ثغ ِر ك ِذا يَْنِف ُِر نَْف ِرا ونَِفي ِرال 

الخب ِر وأهسب أن ذذا من الفروق التي يفرق ِون بم ِا ب ِين اخ ِت ل المخب ِر عن ِه وإن اتفق ِ  مع ِاني 
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فمعنى ال  م: ما ل م أيما المسمنون إ, قيل ل م: اخرجوا غزاه في سبيل ّ أي في جمان أعداء ّللّال 

ألن ِه « اث ِّاقلتم»اثّاقَْلتُْم إلى األْرِض يقول تثاقلتم إلى لزوم أرض م ومساكن م والجلوق فيما. وقي ِل: 

. ألن الت ِ ِاء مدغم ِ ِة ف ِ ِي الث ِ ِاءل ول ِ ِو أنغ ِم الت ِ ِاء ف ِ ِي الث ِ ِاء. فأه ِ ِدث لم ِ ِا أل ِ ِف ليتوص ِ ِل إل ِ ِى ال  ِ ِ م بم ِ ِا

أسقط  األلف وابت ِدىء بم ِا ل ِم ت  ِن إال متحرك ِةل فأه ِدث  األل ِف لتق ِع الحرك ِة بم ِال كم ِا ق ِال ج ِّل 

 ثناؤه: هتى إ,َا انّارُكوا فِيَما َجِميعا وكما قال ال اعر:

 تُولي الهجيَج إ,ا ما اْستافَما َخِصراَعْذَب الَمذاِق إ,َا ما اتّابََع القُبَُل  

 فمو بني الفعل افتعلتم من التثاقل.  

وقوله: أَرِضيتُْم بالَحياةِ الدّْنيَا ِمَن االَِخَرةِ يقول جّل ثناؤهل أرضيتم بحّظ الدنيا والدعة فيما عوض ِا   

من نعيم االَخرة وما عند ّ للمتقين في جنانه  فََما ِمتَاُ  الَحياةِ ال ِدّْنيَا فِ ِي االَِخ ِرةِ يق ِول: فم ِا ال ِذي 

متع به المتمتعون في الدنيا من عي ما ولذّاتما في نعيم االَخرة وال رامة التي أعدّذا ّ ألولياغه يست

وأذل طاعته إالّ قَِليٌل يسير. يقول لمم: فاطلبوا أيما المسمنون نعيم االَخرة وترل ال رامة التي عند 

 لجمان عدّوه.ّ ألولياغه بطاعتهل والمسارعة إلى ا جابة إلى أمره في النفير 

 وبنحو ما قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن أب ِي نج ِي ل 13064  

بوه بعد الف ِت  عن مجاذد ما لَُ ْم إ,َا قِيَل لَُ ْم اْنِفُروا فِي َسبِيَل ّللّاِ اثّاقَْلتُْم إلى األرِض أمروا بغزوة ت

وبعد الطاغفل وبعد هنين. أمروا بالنفير في الصيف هين ُخِرفَ  النخلل وطاب ِ  الثم ِارل واش ِتموا 

 الظ لل وشّق عليمم المخرث.

هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هج ِاثل ع ِن اب ِن ج ِريجل ع ِن مجاذ ِدل قول ِه: ي ِا أيَّم ِا    

لَُ ْم اْنِفُروا فِي َسبِيَل ّللّاِ اثّاقَْلتُْم إلى األرض... اآليةل قال: ذذا هين أُمروا  الِّذيَن آَمنُوا ما لَُ ْم إ,َا قِيلَ 

بغزوة تب ِوه بع ِد الف ِت  وهن ِينل وبع ِد الط ِاغف أم ِرذم ب ِالنفير ف ِي الص ِيفل ه ِين اْختُِرفَ ِ  النخ ِلل 

لحج ِ ِةل وطاب ِ ِ  الثم ِ ِارل واش ِ ِتُموا الظ ِ ِ لل وش ِ ِّق عل ِ ِيمم المخ ِ ِرث. ق ِ ِال: فق ِ ِالوا: من ِ ِا الثقي ِ ِلل و,و ا

 والهيّعةل وال غلل والمنت ر به أمره في ,لك. فأنزل ّ: اْنِفُروا خفافا وثَقاالً.

 القول في تأويل قوله تعالى:  

ِديٌر ّل َشْيٍء قَ ِ}إِالّ تَنِفُرواْ يُعَذّْبُ ْم َعذَاباً أَِليماً َويَْستَْبِدْل قَْوماً َغْيَرُكْم َوالَ تَُهّروهُ َشْيألاً َوّللّاُ َعلََى كُ     

.} 

يقول تعالى ,كره للمسمنين به من أصحاب رسولهل متوع ِدذم عل ِى ت ِره النف ِر إل ِى ع ِدّوذم م ِن    

ال ِ ِروم: إن ل ِ ِم تنف ِ ِروا أيم ِ ِا المسمن ِ ِون إل ِ ِى م ِ ِن اس ِ ِتنفركم رس ِ ِول ّل يع ِ ِذّب م ّ ع ِ ِاج ً ف ِ ِي ال ِ ِدنيا 

بدل ّ ب  ِم نبي ِه قوم ِا غي ِركمل بترك م النفر إليمم عذابا موجعا. َويَْس ِتَْبِدْل قَْوم ِا غي َِرُكْم يق ِول: يس ِت

ينف ِ ِرون إ,ا اس ِ ِتنفروال ويجيبون ِ ِه إ,ا نع ِ ِوال ويطيع ِ ِون ّ ورس ِ ِوله. َوال تَُه ِ ِّروه َش ِ ِْيألا يق ِ ِول: وال 

تهّروا ّ بترك م النفير ومعصيت م إياه شيألال ألنه ال هاج ِة ب ِه إل ِي مل ب ِل أن ِتم أذ ِل الحاج ِة إلي ِهل 

ى ُك ِ ِّل َش ِ ِْيٍء قَ ِ ِِديٌر يق ِ ِول ج ِ ِّل ثن ِ ِاؤه: وّ عل ِ ِى إذ ك  ِ ِم وذ ِ ِو الغن ِ ِّي ع ِ ِن م وأن ِ ِتم الفق ِ ِراء وّللّاُ عل ِ ِ

واستبدال قوم غيركم ب م وعلى كل ما ي اء من األشياء قدير. وق ِد ,ك ِر أن الع ِذاب األل ِيم ف ِي ذ ِذا 

 الموضع كان اهتباق القطر عنمم. ,كر من قال ,لك:

م ِسمن ب ِن خال ِد الحنف ِيل ـ هدثنا أبو كريبل قال: هدثنا ىيد بن الحبابل ق ِال: ثن ِي عب ِد ال13065  

قال: ثني نجدة الخراسانيل قال: سمع  ابن عباقل س ِألل ع ِن قول ِه: إالّ تَْنِف ُِروا يُعَ ِذّْبُ ْم َع ِذَابا أِليم ِا 

قال: إن رسول ّ صلى ّ عليه وسلم استنفر هيّا من أهيار العربل فتث ِاقلوا عن ِهل فأمس ِك ع ِنمم 

 ِفُروا يُعَذّْبُ ْم َعذَابا أِليما.المطرل ف ان ,لك عذابممل فذلك قوله: إالّ تَنْ 

هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا يحيى بن واض ل قال: هدثنا عبد المسمنل عن نجدةل قال: سأل  ابن    

 عباقل فذكر نحوهل إال أنه قال: ف ان عذابمم أن أمسك عنمم المطر.

تَْنِفُروا يُعَذّْبُ ْم َع ِذَابا أِليم ِا  ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانة: إالّ 13066  

 استنفر ّ المسمنين في لمبان الحّر في غزوة تبوه قبل ال أم على ما يعلم ّ من الجمد.

 وقد ىعم بعهمم أن ذذه اآلية منسوخة. ,كر من قال ,لك:  
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م ِة ـ هدثنا ابن همي ِدل ق ِال: ه ِدثنا يحي ِى ب ِن واض ِ ل ع ِن الحس ِينل ع ِن يزي ِدل ع ِن ع ر13067  

والحسن البصرّيل قاال: قال: إالّ تَْنِفُروا يُعَذّْبُ ْم َعذَابا أِليما وقال: ما كاَن ألْذِل الَمِدينَِة َوَمْن َه ِْولَُمْم 

 ِمَن األْعَراِب أْن يَتََخلّفُوا َعْن َرُس ِوِل ّللّاِ َوال يَْرَغب ُِوا بأْنفُِس ِِمْم َع ِْن نَْفِس ِِه... إل ِى قول ِه: ِليَْج ِِزيَُمُم ّللّاُ 

أْهَسَن ما َكانُوا يَْعَمل ُِوَن فنس ِختما اآلي ِة الت ِي تلتم ِا: وَم ِا ك ِاَن الُمْسِمن ُِوَن ِليَْنِف ُِروا كاف ِّةً... إل ِى قول ِه: 

 لَعَلُّمْم يَْحذَُروَن.

قال أبو جعفر: وال خبر بالذي قال ع رمة والحس ِن م ِن نس ِخ ه  ِم ذ ِذه اآلي ِة الت ِي ,ك ِروا يج ِب   

وق ِد رأى ثب ِوت الح  ِم ب ِذلك ع ِدن م ِن الص ِحابة والت ِابعين التسليم لهل وال هجة تأتي بص ِحة ,ل ِكل 

س ِ ِنذكرذم بع ِ ِد. وج ِ ِاغز أن ي  ِ ِون قول ِ ِه: إالّ تَْنِف ِ ُِروا يُعَ ِ ِذّْبُ ْم َع ِ ِذَابا أِليم ِ ِا لخ ِ ِاّص م ِ ِن الن ِ ِاقل وي  ِ ِون 

المران به من استنفره رسول ّ صلى ّ عليه وسلمل فلم ينفر على ما ,كرنا من الرواية ع ِن اب ِن 

ك كذلكل كان قوله: وَما كاَن الُمْسِمنُوَن ِليَْنِفُروا كافّةً نمي ِا م ِن ّ الم ِسمنين ع ِن عباق. وإ,ا كان ,ل

إخ ء ب ن ا س م بغير مسمن مقيم فيمال وإع ما من ّ لمم أن الواجب النفر عل ِى بعه ِمم نون 

 بعضل و,لك عل ِى م ِن اس ِتنفر م ِنمم نون م ِن ل ِم يس ِتنفر. وإ,ا ك ِان ,ل ِك ك ِذلك ل ِم ي  ِن ف ِي إه ِدى

 االَيتين نسخ لألخرىل وكان ه م كل واهدة منمما ماضيا فيما ُعنِيَْ  به.

 39اآلية : 

ْلتُْم القول في تأويل قوله تعالى:      }يَأَيَّما الِّذيَن آَمنُواْ َما لَُ ْم إِ,َا قِي َِل لَُ  ُِم انِف ُِرواْ فِ ِي َس ِبِيِل ّللّاِ اث ِّاقَ 

 ْنيَا ِمَن االَِخَرةِ فََما َمتَاُ  اْلَحيَاةِ الدّْنيَا فِي االَِخَرةِ إِالّ قَِليٌل {.إِلَى األْرِض أََرِضيتُْم بِاْلَحيَاةِ الدّ 

وذذه اآلية هّ  من ّ جّل ثناؤه المسمنين به من أصحاب رسوله على غزو الرومل و,لك غزوة   

سوله ما لَُ  ِْم أّي رسول ّ صلى ّ عليه وسلم تبوه. يقول جّل ثناؤه: يا أيما الذين صدّقوا ّ ور

ش ِ ِيء أم ِ ِركمل إ,َا قِي ِ َِل لَُ  ِ ِْم اْنِف ِ ُِروا فِ ِ ِي َس ِ ِبِيَل ّللّاِ يق ِ ِول: إ,ا ق ِ ِال ل  ِ ِم رس ِ ِول ّ محم ِ ِد: انف ِ ِروا أي 

اخرجوا من مناىل م إلى مغ ِزاكم. وأص ِل النف ِر: مفارق ِة م  ِان إل ِى م  ِان ألم ِر ذاج ِه عل ِى ,ل ِكل 

ف ِ ن إل ِى ثغ ِر ك ِذا يَْنِف ُِر نَْف ِرا ونَِفي ِرال  ومنه نفور الداب ِة غي ِر أن ِه يق ِال م ِن النف ِر إل ِى الغ ِزو: نف ِر

وأهسب أن ذذا من الفروق التي يفرق ِون بم ِا ب ِين اخ ِت ل المخب ِر عن ِه وإن اتفق ِ  مع ِاني الخب ِر 

فمعنى ال  م: ما ل م أيما المسمنون إ, قيل ل م: اخرجوا غزاه في سبيل ّ أي في جمان أعداء ّللّال 

ألن ِه « اث ِّاقلتم»قلتم إلى لزوم أرض م ومساكن م والجلوق فيما. وقي ِل: اثّاقَْلتُْم إلى األْرِض يقول تثا

أنغ ِم الت ِ ِاء ف ِ ِي الث ِ ِاء. فأه ِ ِدث لم ِ ِا أل ِ ِف ليتوص ِ ِل إل ِ ِى ال  ِ ِ م بم ِ ِا. ألن الت ِ ِاء مدغم ِ ِة ف ِ ِي الث ِ ِاءل ول ِ ِو 

أسقط  األلف وابت ِدىء بم ِا ل ِم ت  ِن إال متحرك ِةل فأه ِدث  األل ِف لتق ِع الحرك ِة بم ِال كم ِا ق ِال ج ِّل 

 ارُكوا فِيَما َجِميعا وكما قال ال اعر:ثناؤه: هتى إ,َا انّ 

 تُولي الهجيَج إ,ا ما اْستافَما َخِصراَعْذَب الَمذاِق إ,َا ما اتّابََع القُبَُل  

 فمو بني الفعل افتعلتم من التثاقل.  

يما عوض ِا وقوله: أَرِضيتُْم بالَحياةِ الدّْنيَا ِمَن االَِخَرةِ يقول جّل ثناؤهل أرضيتم بحّظ الدنيا والدعة ف  

من نعيم االَخرة وما عند ّ للمتقين في جنانه  فََما ِمتَاُ  الَحياةِ ال ِدّْنيَا فِ ِي االَِخ ِرةِ يق ِول: فم ِا ال ِذي 

يستمتع به المتمتعون في الدنيا من عي ما ولذّاتما في نعيم االَخرة وال رامة التي أعدّذا ّ ألولياغه 

فاطلبوا أيما المسمنون نعيم االَخرة وترل ال رامة التي عند  وأذل طاعته إالّ قَِليٌل يسير. يقول لمم:

 ّ ألولياغه بطاعتهل والمسارعة إلى ا جابة إلى أمره في النفير لجمان عدّوه.

 وبنحو ما قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

عن ابن أب ِي نج ِي ل  ـ هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل13064  

عن مجاذد ما لَُ ْم إ,َا قِيَل لَُ ْم اْنِفُروا فِي َسبِيَل ّللّاِ اثّاقَْلتُْم إلى األرِض أمروا بغزوة تبوه بعد الف ِت  

وبعد الطاغفل وبعد هنين. أمروا بالنفير في الصيف هين ُخِرفَ  النخلل وطاب ِ  الثم ِارل واش ِتموا 

 الظ لل وشّق عليمم المخرث.

نا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هج ِاثل ع ِن اب ِن ج ِريجل ع ِن مجاذ ِدل قول ِه: ي ِا أيَّم ِا هدث   

ا الِّذيَن آَمنُوا ما لَُ ْم إ,َا قِيَل لَُ ْم اْنِفُروا فِي َسبِيَل ّللّاِ اثّاقَْلتُْم إلى األرض... اآليةل قال: ذذا هين أُمرو

ب ِالنفير ف ِي الص ِيفل ه ِين اْختُِرفَ ِ  النخ ِلل  بغزوة تب ِوه بع ِد الف ِت  وهن ِينل وبع ِد الط ِاغف أم ِرذم
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وطاب ِ ِ  الثم ِ ِارل واش ِ ِتُموا الظ ِ ِ لل وش ِ ِّق عل ِ ِيمم المخ ِ ِرث. ق ِ ِال: فق ِ ِالوا: من ِ ِا الثقي ِ ِلل و,و الحج ِ ِةل 

 والهيّعةل وال غلل والمنت ر به أمره في ,لك. فأنزل ّ: اْنِفُروا خفافا وثَقاالً.

 القول في تأويل قوله تعالى:  

ٌر اْ يُعَذّْبُ ْم َعذَاباً أَِليماً َويَْستَْبِدْل قَْوماً َغْيَرُكْم َوالَ تَُهّروهُ َشْيألاً َوّللّاُ َعلََى ُكّل َشْيٍء قَ ِِدي}إِالّ تَنِفُرو    

.} 

يقول تعالى ,كره للمسمنين به من أصحاب رسولهل متوع ِدذم عل ِى ت ِره النف ِر إل ِى ع ِدّوذم م ِن    

س ِ ِتنفركم رس ِ ِول ّل يع ِ ِذّب م ّ ع ِ ِاج ً ف ِ ِي ال ِ ِدنيا ال ِ ِروم: إن ل ِ ِم تنف ِ ِروا أيم ِ ِا المسمن ِ ِون إل ِ ِى م ِ ِن ا

بترك م النفر إليمم عذابا موجعا. َويَْس ِتَْبِدْل قَْوم ِا غي َِرُكْم يق ِول: يس ِتبدل ّ ب  ِم نبي ِه قوم ِا غي ِركمل 

ينف ِ ِرون إ,ا اس ِ ِتنفروال ويجيبون ِ ِه إ,ا نع ِ ِوال ويطيع ِ ِون ّ ورس ِ ِوله. َوال تَُه ِ ِّروه َش ِ ِْيألا يق ِ ِول: وال 

ترك م النفير ومعصيت م إياه شيألال ألنه ال هاج ِة ب ِه إل ِي مل ب ِل أن ِتم أذ ِل الحاج ِة إلي ِهل تهّروا ّ ب

وذ ِ ِو الغن ِ ِّي ع ِ ِن م وأن ِ ِتم الفق ِ ِراء وّللّاُ عل ِ ِى ُك ِ ِّل َش ِ ِْيٍء قَ ِ ِِديٌر يق ِ ِول ج ِ ِّل ثن ِ ِاؤه: وّ عل ِ ِى إذ ك  ِ ِم 

م ف ِي ذ ِذا واستبدال قوم غيركم ب م وعلى كل ما ي اء من األشياء قدير. وق ِد ,ك ِر أن الع ِذاب األل ِي

 الموضع كان اهتباق القطر عنمم. ,كر من قال ,لك:

ـ هدثنا أبو كريبل قال: هدثنا ىيد بن الحبابل ق ِال: ثن ِي عب ِد الم ِسمن ب ِن خال ِد الحنف ِيل 13065  

قال: ثني نجدة الخراسانيل قال: سمع  ابن عباقل س ِألل ع ِن قول ِه: إالّ تَْنِف ُِروا يُعَ ِذّْبُ ْم َع ِذَابا أِليم ِا 

ّ صلى ّ عليه وسلم استنفر هيّا من أهيار العربل فتث ِاقلوا عن ِهل فأمس ِك ع ِنمم  قال: إن رسول

 المطرل ف ان ,لك عذابممل فذلك قوله: إالّ تَْنِفُروا يُعَذّْبُ ْم َعذَابا أِليما.

هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا يحيى بن واض ل قال: هدثنا عبد المسمنل عن نجدةل قال: سأل  ابن    

 كر نحوهل إال أنه قال: ف ان عذابمم أن أمسك عنمم المطر.عباقل فذ

ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانة: إالّ تَْنِفُروا يُعَذّْبُ ْم َع ِذَابا أِليم ِا 13066  

 استنفر ّ المسمنين في لمبان الحّر في غزوة تبوه قبل ال أم على ما يعلم ّ من الجمد.

 م بعهمم أن ذذه اآلية منسوخة. ,كر من قال ,لك:وقد ىع  

ـ هدثنا ابن همي ِدل ق ِال: ه ِدثنا يحي ِى ب ِن واض ِ ل ع ِن الحس ِينل ع ِن يزي ِدل ع ِن ع رم ِة 13067  

والحسن البصرّيل قاال: قال: إالّ تَْنِفُروا يُعَذّْبُ ْم َعذَابا أِليما وقال: ما كاَن ألْذِل الَمِدينَِة َوَمْن َه ِْولَُمْم 

َراِب أْن يَتََخلّفُوا َعْن َرُس ِوِل ّللّاِ َوال يَْرَغب ُِوا بأْنفُِس ِِمْم َع ِْن نَْفِس ِِه... إل ِى قول ِه: ِليَْج ِِزيَُمُم ّللّاُ ِمَن األعْ 

أْهَسَن ما َكانُوا يَْعَمل ُِوَن فنس ِختما اآلي ِة الت ِي تلتم ِا: وَم ِا ك ِاَن الُمْسِمن ُِوَن ِليَْنِف ُِروا كاف ِّةً... إل ِى قول ِه: 

 .لَعَلُّمْم يَْحذَُرونَ 

قال أبو جعفر: وال خبر بالذي قال ع رمة والحس ِن م ِن نس ِخ ه  ِم ذ ِذه اآلي ِة الت ِي ,ك ِروا يج ِب   

التسليم لهل وال هجة تأتي بص ِحة ,ل ِكل وق ِد رأى ثب ِوت الح  ِم ب ِذلك ع ِدن م ِن الص ِحابة والت ِابعين 

الن ِ ِاقل وي  ِ ِون س ِ ِنذكرذم بع ِ ِد. وج ِ ِاغز أن ي  ِ ِون قول ِ ِه: إالّ تَْنِف ِ ُِروا يُعَ ِ ِذّْبُ ْم َع ِ ِذَابا أِليم ِ ِا لخ ِ ِاّص م ِ ِن 

المران به من استنفره رسول ّ صلى ّ عليه وسلمل فلم ينفر على ما ,كرنا من الرواية ع ِن اب ِن 

عباق. وإ,ا كان ,لك كذلكل كان قوله: وَما كاَن الُمْسِمنُوَن ِليَْنِفُروا كافّةً نمي ِا م ِن ّ الم ِسمنين ع ِن 

من ّ لمم أن الواجب النفر عل ِى بعه ِمم نون إخ ء ب ن ا س م بغير مسمن مقيم فيمال وإع ما 

بعضل و,لك عل ِى م ِن اس ِتنفر م ِنمم نون م ِن ل ِم يس ِتنفر. وإ,ا ك ِان ,ل ِك ك ِذلك ل ِم ي  ِن ف ِي إه ِدى 

 االَيتين نسخ لألخرىل وكان ه م كل واهدة منمما ماضيا فيما ُعنِيَْ  به.

 40اآلية : 

ْد نََصَرهُ ّللّاُ إِْ, أَْخَرَجهُ الِّذيَن َكفَ ُِرواْ ث َِانَِي اثْنَ ِْيِن إِْ, القول في تأويل قوله تعالى:      }إِالّ تَنُصُروهُ فَقَ 

بُِجن ُِوٍن ل ِّْم تََرْوَذ ِا  ُذَما فِي اْلغَاِر إِْ, يَقُوُل ِلَصاِهبِِه الَ تَْحَزْن إِّن ّللّاَ َمعَنَا فَأَنَزَل ّللّاُ َسِ ينَتَهُ َعلَْيِه َوأَيّدَهُ 

 فَُرواْ الّسْفلََى َوَكِلَمةُ ّللّاِ ِذَي اْلعُْليَا َوّللّاُ َعِزيٌز َهِ يٌم {.َوَجعََل َكِلَمةَ الِّذيَن كَ 

وذذا إع م من ّ أصحاب رسوله صلى ّ عليه وسلم أنه المتوكل بنصر رسوله عل ِى أع ِداء    

ي نينه وإرماره عليمم نونممل أعانوه أو لم يعينوهل وتذكير منه لمم فعل ,لك ب ِهل وذ ِو م ِن الع ِدن ف ِ

قلة والعدّو في كثرةل ف يف به وذو م ِن الع ِدن ف ِي كث ِرة والع ِدّو ف ِي قل ِّة  يق ِول لم ِم ج ِّل ثن ِاؤه: إال 

تنفروا أيما المسمنون مع رسولي إ,ا استنفركم فتنصروهل فا  ناصره ومعين ِه عل ِى ع ِدّوه ومغني ِه 
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ه وناره عن م وعن معونت م ونصرت م كما نصره إ, أخرجه الذين كفروا با  من ق ِريش م ِن وطن ِ

ُذَو ث ِانَِي »ثانَِي اثْنَْيِن يقول: أخرجوه وذو أهد االثنين: أي واهد من االثنينل وكذلك تقول العرب: 

يعني أهد االثنينل وثال  ث ثةل ورابع أربعةل يعني: أهد ث ثةل وأهد األربعةل و,لك خ ل « اثْنَْينِ 

تة والس ِ ِبعةل وثال ِ ِ  الث ث ِ ِة: أه ِ ِد ق ِ ِولمم: ذ ِ ِو أخ ِ ِو س ِ ِتة وغ ِ ِ م س ِ ِبعةل ألن األخ والغ ِ ِ م غي ِ ِر الس ِ ِ

الث ثة. وإنما عنى جّل ثناؤه بقوله: ثانَِي اثْنَْيِن رسول ّ صلى ّ عليه وسلم وأبا ب رل رضي ّ 

عنهل ألنمما كانا اللذين خرجا ذ ِاربين م ِن ق ِريشل إ, ذّم ِوا بقت ِل رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم 

ي الغاِر يقول إ, رسول ّ صلى ّ عليه وسلم وأبو ب ر رهمة واختفيا في الغار. وقوله: إْ, ُذما فِ 

ّ عليه في الغار والغار: النقب العظيم ي ون في الجبل. إ, يَق ُِوُل ِلَص ِاِهبِِه يق ِول: إ, يق ِول رس ِول 

ّ لصاهبه أبي ب ر: ال تَْحَزْن و,لك أن ِه خ ِال م ِن الطل ِب أن يعلم ِوا بم انمم ِال فج ِز  م ِن ,ل ِكل 

ل ّ صلى ّ عليه وسلم: الَ تَْحَزْن ألّن ّللّاَ َمعَنال وّللّاُ ناِصُرنال فَلَِن يَْعلَ َِم الُمْ  ِِرُكوَن فقال له رسو

بِنال َولَْن يَِصلُوا إلَْينَا يقول جّل ثناؤه: فقد نصره ّ على عدّوه وذ ِو بم ِذه الح ِال م ِن الخ ِول وقل ِة 

 ره وعدن جنونه .العدنل ف يف يخذله ويحوجه إلي م وقد كثر ّ أنصا

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن أب ِي نج ِي ل 13068  

عن مجاذد: إالّ تَْنُصُروهُ ,كر ما كان في أّول شأنه هين بعثه يقول ّ: فأنا فاعل ,لك ب ِه وناص ِره 

 نصرته إ, ,اه وذو ثاني اثنين. كما

ه ِ ِدثنا القاس ِ ِمل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا الحس ِ ِينل ق ِ ِال: ثن ِ ِي هج ِ ِاثل ع ِ ِن اب ِ ِن ج ِ ِريجل ع ِ ِن مجاذ ِ ِدل قول ِ ِه: إالّ    

تَْنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ ّللّاُ قال: ,كر ما كان في أّول شأنه هين بع ل فا  فاعل ب ِه ك ِذلك ناص ِره كم ِا 

 فِي الغاِر. نصره إ,ا ,اه ثانَِي اثْنَْيِن إْ, ُذَما

ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل قوله: إالّ تَْنُصُروهُ فَقَْد نََص َِرهُ 13069  

 ّللّاُ... اآليةل قال: ف ان صاهبه أبو ب ر. وأما الغار: فجبل بم ة يقال له ثور.

ا أب ِان العط ِارل ق ِال: ه ِدثنا ـ هدثنا عبد الوارث بن عبد الصمدل قال: ثني أبيل قال: هدثن13070  

ذ ام بن عروةل عن عروةل قال: لما خرث النبي ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم وأب ِو ب  ِر رض ِي ّ عن ِهل 

وكان ألبي ب ر منيحة من غنم تروا عل ِى أذل ِهل فأرس ِل أب ِو ب  ِر ع ِامر ب ِن فُمي ِرة ف ِي الغ ِنم إل ِى 

ه وسلم بالغار في ق ِورل وذ ِو ثورل وكان عامر بن فميرة يروا بتلك الغنم على النبي صلى ّ علي

 الغار الذي سماه ّ في القرآن.

ـ هدثني يعقوب بن إب ِراذيم ب ِن جبي ِر الواس ِطيل ق ِال: ه ِدثنا عف ِان وهب ِانل ق ِاال: ه ِدثنا 13071  

ذمامل عن ثاب  عن أنسل أن أبا ب ر رضي ّ عنه هدثممل قال: بينا أن ِا م ِع رس ِول ّ ص ِلى ّ 

م الم ركين فوق ُرُءوِسنَال فقل : يا رسول ّل لو أن أه ِدذم رف ِع قدم ِه عليه وسلم في الغارل وأقدا

 «.يا أبا بَْ ٍر ما َرنَّك باثْنَْيِن ّللّاُ ثَاِلثَُمما»أبصرنا فقال: 

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبيل عن شريكل عن إبراذيم بن مماجرل عن مجاذدل قال: 13072  

 يه وسلم في الغار ث ثا.م   أبو ب ر مع النبي صلى ّ عل

ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: ه ِدثنا محم ِد ب ِن ث ِورل ع ِن معم ِرل ع ِن الزذ ِري: إْ, 13073  

ُذما فِي الغاِر قال: في الجبل الذي يسمى ثورال م   فيه رسول ّ صلى ّ عليه وسلم وأبو ب  ِر 

 ث ث ليال.

أخبرني عمرو بن الحارثل عن أبي ِه: أن أب ِا  ـ هدثنا يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال:13074  

ب ر الصديق رهمة ّ تعالى عليه هين خطب قال: أي م يقرأ س ِورة التوب ِة  ق ِال رج ِل: أن ِال ق ِال: 

 اقرأ فلما بلغ: إْ, يَقُوُل ِلَصاِهبِِه ال تَْحَزْن ب ى أبو ب ر وقال: أنا وّ صاهبه.

 َس ِِ ينَتَهُ َعلَْي ِِه وأي ِّدَهُ بُِجن ُِوٍن لَ ِْم تََرْوذ ِا َوَجعَ َِل َكِلَم ِة ال ِِّذيَن القول في تأويل قول ِه تع ِالى: ف ِأَْنَزَل ّللّاُ   

 َكفَرُوا الّسْفلَى وكلمةٌ ّللّاِ ِذَي العُْليا وّللّاُ َعِزيٌز َهِ يٌم.

يقول تعالى ,كره: فأنزل ّ طمأنينته وس ونه على رسوله وقد قيل: على أبي ب  ِر وأي ِّدهُ بُِجن ُِوٍن   

َرْوَذا يقول: وقّواه بجنون من عنده من الم غ ة لم تروذا أنتم. َوَجعَ َِل ِكِلَم ِةَ ال ِِّذيَن َكفَ ُِروا وذ ِي لَْم تَ 

كلمة ال ره الّسْفلَى ألنما قُمرت وأ,ّل  وأبطلما ّ تعالى ومحق أذلمال وكّل مقمور ومغلوب فم ِو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ْليَا يقول: ونين ّ وتوهيده وقول ال إله إال أسفل من الغالب والغالب ذو األعلى. وَكِلَمةُ ّللّاِ ِذَي العْ 

 ّل وذي كلمته العليا على ال ره وأذلهل الغاليةُ. كما:

ـ هدثني المثنىل قال: ه ِدثنا أب ِو ص ِال ل ق ِال: ثن ِي معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل ع ِن اب ِن عب ِاقل 13075  

 ِلَمةُ ّللّاُ ِذَي العُْليا وذي ال إله إال ّ.قوله: َوَجعََل َكِلَمةَ الِّذيَن َكفَُروا الّسْفلَى وذي: ال ره با . وكَ 

وقوله: َوَكِلَمةُ ّللّاِ ِذَي العُليا خبر مبتدأ غير مرنون على قول ِه: َوَجعَ َِل َكِلَم ِةَ ال ِِّذيَن َكفَ ُِروا الّس ِْفلَى   

 ألن ,لك لو كان معطوفا على ال لمة األولى ل ان نصبا.

نه يعني: وّ عزيز في انتقامه من أذ ِل ال ف ِر ب ِهل ال يقم ِره ق ِاذر وأما قوله: وّللّاُ َعِزيٌر َهِ يٌم فإ  

 وال يغلبه غالب وال ينصره من عاقبه ناصرل ه يم في تدبيره خلقه وتصريفه إياذم في م يألته.

 41اآلية : 

فُِسُ ْم فِي َسبِيِل ّللّاِ ,َِلُ ْم القول في تأويل قوله تعالى:      }اْنِفُرواْ ِخفَافاً َوثِقَاالً َوَجاِذدُواْ بِأَْمَواِلُ ْم َوأَنْ 

 َخْيٌر لُّ ْم إِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن {.

واختلف أذل التأويل في معنى الخفة والثّقل اللذين أمر ّ من كان به أهدذما ب ِالنّفر مع ِهل فق ِال    

ر م ِن بعهمم: معنى الخفة التي عناذا ّ في ذذا الموضع: ال بابل ومعنى الثقل: ال  ِيخوخة. ,ك ِ

 قال ,لك:

ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا ه امل عن عنبسةل عن رجلل عن الحسنل في قوله: اْنِفُروا 13076  

 ِخفافا َوثِقاالً قال: شيبا وُشبانا.

 هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا هفصل عن عمرول عن الحسنل قال: شيوخا وشبانا.   

دل عن أنسل عن أبي طلحة: اْنِف ُِروا ِخفاف ِا َوثِق ِاالً ـ قال: هدثنا ابن عيينةل عن علّي بن ىي13077  

 قال: كموالً وشبانال ما أسمع ّ عذَر أهدا فخرث إلى ال ام فجاذد هتى مات.

ـ هدثنا ابن ُهميدل قال: هدثنا ه امل عن عنبسةل عن المغيرة بن النعمانل قال: كان رجل 13078  

ه س ِعد ب ِن أب ِي وق ِاصل فق ِال: إن ّ يق ِول: اْنِف ُِروا من النخع وكان شيخا باِنن ِال ف ِأران الغ ِزو فمنع ِ

ِخفافا َوثِقاالً فأ,ن له سعدل فقتل ال يخل فسأل عنه بعد ُعمرل فقال: ما فعل ال يخ الذي كان م ِن بن ِي 

 ذاشم  فقالوا قُتَِل يا أمير المسمنين.

 ل ق ِال: ـ هدثنا اب ِن وكي ِعل ق ِال: ه ِدثنا يزي ِد ب ِن ذ ِارونل ع ِن إس ِماعيلل ع ِن أب ِي ص ِال13079  

 ال اب وال يخ.

ـ قال: هدثنا أبو أسامةل ع ِن مال ِك ب ِن مغ ِولل ع ِن إس ِماعيلل ع ِن ع رم ِةل ق ِال: ال  ِاب 13080  

 وال يخ.

 ـ قال: هدثنا المحاربّيل عن جويبرل عن الهحاه: كموالً وشبانا.13081  

بن عطي ِة:  ـ قال: هدثنا َهْيوة أبو يزيدل عن يعقوب القُّميل عن جعفر بن هميدل عن ب ر13082  

 كموالً وشبانا.

ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا الولي ِ ِدل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا عل ِ ِّي ب ِ ِن س ِ ِملل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا الولي ِ ِد ب ِ ِن مس ِ ِلمل ع ِ ِن ب ي ِ ِر ب ِ ِن 13083  

 معرولل عن مقاتل بن هيانل في قوله: اْنِفُروا ِخفافا َوثِقاالً قال: شبانا وكموالً.

ل عن ابن أب ِي نج ِي ل ـ هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسى13084  

 عن مجاذد: اْنِفُروا ِخفافا َوثِقاالً قال: شبابا وشيوخال وأغنياء ومساكين.

 هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل قال: قال الحسن: شيوخا وشبانا.   

ب ِن ىي ِد  ـ هدثني سعيد بن عمرول ق ِال: ه ِدثنا بقي ِةل ق ِال: ه ِدثنا جري ِرل ق ِال: ثن ِي هب ِان13085  

ال رعبيل قال: نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان واليا على همص قِبََل األفسوق إل ِى الجراجم ِةل 

فلقي  شيخا كبيرا ِذّمال قد سقط هاجباه على عينيه من أذل نم ق على راهلته فيمن أغارل فأقبل  

تنفرنا ّ خفاف ِا وثق ِاالًل عليه فقل : يا عّم لقد أعذَر ّ إليك قال: فرفع هاجبيه فقال: يا ابن أخي اس

من يحبه ّ يبتليه ثم يعيده فيبقيهل وإنما يبتلي ّ م ِن عب ِانه م ِن ش ِ ر وص ِبر و,ك ِر ول ِم يعب ِد إال 

.ّ 

هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا إسماعيلل عن أبي صال : اْنِفُروا ِخفاف ِا    

 َوثِقاالً قال: كل شيخ وشاب.
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 آخرون: معنى ,لك م اغيل وغير م اغيل. ,كر من قال ,لك:وقال   

ـ هدثنا ابن ب ار وابن وكيعل قاال: هدثنا عبد الرهمنل قال: هدثنا سفيانل ع ِن منص ِورل 13086  

 عن الح مل في قوله: اْنِفُروا ِخفافا َوثِقاالً قال: م اغيل وغير م اغيل.

 من قال ,لك: وقال آخرون: معناه: انفروا أغنياء وفقراء. ,كر  

ـ هدثنا ابن هميدل ق ِال: ه ِدثنا ه  ِامل ع ِن عنبس ِةل عم ِن ,ك ِرهل ع ِن أب ِي ص ِال : اْنِف ُِروا 13087  

 ِخفافا َوثِقاالً قال: أغنياء وفقراء.

 وقال آخرون: معناه: نَِ اطا وغير نِ اط. ,كر من قال ,لك:  

أبيل عن أبي ِهل ع ِن اب ِن  ـ هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل قال: ثني13088  

 عباقل قوله: اْنِفُروا ِخفافا َوثِقاالً يقول: انفروا نَِ اطا وغير نَِ اط.

ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: ه ِدثنا محم ِد ب ِن ث ِورل ع ِن معم ِرل ع ِن قت ِانة: ِخفاف ِا 13089  

 َوثِقاالً قال: نَِ اطا وغير نِ اط.

 قال ,لك: وقال آخرون: معناه: ركبانا وم اة. ,كر من  

ـ هدثنا علّي بن سملل قال: هدثنا الوليدل قال: قال أب ِو عم ِرو: إ,ا ك ِان النف ِر إل ِى نروب 13090  

ال أم نفر الن ِاق إليم ِا خفاف ِا ركبان ِال وإ,ا ك ِان النف ِر إل ِى ذ ِذه الس ِواهل ونف ِروا إليم ِا خفاف ِا وثق ِااٍل 

 ركبانا وم اة.

 ,كر من قال ,لك: وقال آخرون: معنى ,لك: ,َا َضْيعةل وغير ,ي ضيعة.  

ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال: قال ابن ىيدل في قول ِه: اْنِف ُِروا ِخفاف ِا َوثِق ِاالً 13091  

قال: الثقيل الذي له الهيعةل فمو ثقيل ي ره أن يهيع ضيعته ويخرثل والخفيف الذي ال ضيعة ل ِه 

 فقال ّ: اْنِفُروا ِخفافا َوثِقاالً.

ن عبد األعلىل قال: هدثنا المعتمرل عن أبيهل قال: ىع ِم هه ِرمّي أن ِه ,ك ِر ل ِه ـ هدثنا اب13092  

أن ناسا كانوا عسى أن ي ون أهدذم علي ً أو كبيرال فيقول: إني أهس ِبه ق ِال: أن ِا ال آث ِم ف ِأنزل ّ: 

 اْنِفُروا ِخفافا َوثِقاالً.

أي ِوبل ع ِن محم ِدل ق ِال:  ـ هدثني يعقوب بن إبراذيمل قال: ه ِدثنا اب ِن علي ِةل ق ِال: ه ِدثنا13093  

شمد أبو أيوب مع رسول ّ صلى ّ عليه وسلم بدرال ثم لم يتخلف عن غ ِزاة للمس ِلمين إال وذ ِو 

 في أخرى إال عاما واهدا وكان أبو أيوب يقول: اْنِفُروا ِخفافا َوثِقاالً ف  أجدني إال خفيفا أو ثقي ً.

ب ِن مس ِلمل ق ِال: ه ِدثنا جري ِرل ع ِن عثم ِانل ع ِن ـ هدثنا علّي بن سملل قال: هدثنا الوليد 13094  

راشد بن سعدل عمن رأى المقدان بن األسون فارق رسول ّ صلى ّ عليه وسلم على تابوت من 

توابي  الصيارفة بمحصل وقد فهل عنه من عظمهل فقل  له: لقد أعذر ّ إليك فق ِال: أت ِ  علين ِا 

 سورة البحوث اْنِفُروا ِخفافا َوثِقاالً.

دثنا سعيد بن عمرو الّس ونّيل ق ِال: ه ِدثنا بقي ِة ب ِن الولي ِدل ق ِال: ه ِدثنا جري ِرل ق ِال: ثن ِي عب ِد ه   

الرهمن بن ميسرةل قال: ثني أبو راغد الحبرانّيل قال: وافي  المقدان ب ِن األس ِون ف ِارق رس ِول ّ 

صلى ّ عليه وسلم جالسا على تابوت من توابي  الصيارفة بحم ِصل ق ِد فه ِل عن ِه م ِن عظم ِهل 

 يريد الغزول فقل  له: لقد أعذر ّ إليك فقال: أت  علينا سورة البحوث: اْنِفُروا ِخفافا َوثِقاالً.

قال أبو جعفر: وأولى األقوال في ,لك عندنا بالصواب أن يقال: إن ّ تعالى ,كره أمر المسمنين   

ن كان سم ً عليه النفر لق ِّوة بالنفر لجمان أعداغه في سبيله خفافا وثقاالً وقد يدخل في الخفال كّل م

بدنه على ,لك وصحة جسمه وشبابهل ومن ك ِان ,ا تيس ِر بم ِال وف ِراأ م ِن االش ِتغال وق ِانرا عل ِى 

الظمر والركاب. ويدخل في الثقال كّل من كان بخ ِ ل ,ل ِك م ِن ض ِعيف الجس ِم وعليل ِه وس ِقيمهل 

وال يخ و,و السّن  ومن معمر من المال وم تغل بهيغة ومعاشل ومن كان ال رمر له وال ركابل

والعيال. فإ, كان قد يدخل في الخفال والثقال من وصفنا من أذل الصفات التي ,كرنا ولم ي  ِن ّ 

جّل ثناؤه خ ِّص م ِن ,ل ِك ص ِنفا نون ص ِنف ف ِي ال ت ِابل وال عل ِى لس ِان الرس ِول ص ِلى ّ علي ِه 

مسمنين من أصحاب وسلمل وال نصب على خصوصه نلي ًل وجب أن يقال: إن ّ جّل ثناؤه أمر ال

رسوله بالنفر للجمان ف ِي س ِبيله خفاف ِا وثق ِاالً م ِع رس ِوله ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم عل ِى ك ِّل ه ِال م ِن 

 أهوال الخفة والثقل.
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ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا أهم ِ ِد ب ِ ِن إس ِ ِحاقل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا أب ِ ِو أهم ِ ِدل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا إس ِ ِراغيلل ع ِ ِن س ِ ِعيد ب ِ ِن 13095  

 ِفُروا ِخفافا َوثِقاالً.مسروقل عن مسلم بن صبي  قال: أّول ما نزل من براءة: انْ 

 ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبيل عن سفيانل عن أبيهل عن أبي الهحىل مثله.13096  

ـ هدثنا الحرثل قال: هدثنا القاسمل قال: هدثنا هجاثل عن ابن جريرل ع ِن مجاذ ِدل ق ِال: 13097  

َكثِيرةٍ قال: يعّرفمم نص ِرهل وي ِوطنمم لغ ِزوة إن أّول ما نزل من براءة: لَقَْد نََصَرُكُم ّللّاُ فِي َمَواِطَن 

 تبوه.

الق ِول ف ِ ِي تأوي ِ ِل قول ِه تع ِ ِالى: وَجاَذ ِ ِدُوا ب ِ ِأْمَواِل ْم وأنفُِس ُِ ْم فِ ِ ِي َس ِ ِبِيِل ّللّاِ ,ِلُ  ِْم َخْي ِ ٌِر لَُ  ِ ِْم إْن ُكْن ِ ِتُْم   

 تْعلَُموَن.

جاذ ِدوا يقول تعالى ,كره للمسمنين به وبرسوله م ِن أص ِحاب رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم:   

أيما المسمنون ال فار بأموال مل فأنفقوذا في مجاذدتمم على نين ّ الذي شرعه ل  ِمل هت ِى ينق ِانوا 

ل م فيدخلوا فيه طوعا أو كرذال أو يعطوكم الجزية عن يد صغارا إن كانوا أذل كتابل أو تقتلوذم 

م. ,لُ  ِْم َخْي ٌِر لَُ  ِْم يق ِول: ذ ِذا وأْنفُِسُ ْم يقول: وبأنفس م فقاتلوذم بأيدي م يخزذم ّ وينص ِركم عل ِيم

الذي آمركم به من النفر في سبيل ّ تعالى خفافا وثقاالً وجمان أعداغه بأموال م وأنفس ِ م خي ِر ل  ِم 

من التثاقل إلى األرض إ,ا استنفرتم والخلون إليما والرضا بالقليل من متا  الحياة الدنيا عوضا من 

 ة ما بين ل م من فهل الجمان في سبيل ّ على القعون عنه.االَخرةل إن كنتم من أذل العلم بحقيق

 42اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:      }لَْو َكاَن َعَرضاً قَِريباً َوَسفَراً قَاِصداً الّتّبَعُوَه َولَـَِ ن بَعُدَْت َعلَ ِْيِمُم 

 عَُ ْم يُْمِلُ وَن أَْنفَُسُمْم َوّللّاُ يَْعلَُم إِنُّمْم لََ اِ,بُوَن {.الّ قّةُ َوَسيَْحِلفُوَن بِاّلّلِ لَِو اْستََطْعنَا لََخَرْجنَا مَ 

يقول جّل ثناؤه للنبي صلى ّ عليه وسلمل وكان  جماعة من أصحابه ق ِد اس ِتأ,نوه ف ِي التخل ِف    

عنه هين خرث إلى تبوه فأ,ن لمم: ل ِو ك ِان م ِا ت ِدعو إلي ِه المتخلف ِين عن ِك والمس ِتأ,نيك ف ِي ت ِره 

ك إلى مغزاه الذي استنفرتمم إليهل َعَرضا قَِريبا يقول: غنيمة هاضرةل وَسفَرا قاِصدال الخروث مع

يق ِ ِول: وموض ِ ِعا قريب ِ ِا س ِ ِم ًل التّبع ِ ِوَه ونف ِ ِروا مع ِ ِك إليمم ِ ِا ول ن ِ ِك اس ِ ِتنفرتمم إل ِ ِى موض ِ ِع بعي ِ ِدل 

 وكلفتمم سفرا شاقّا عليممل ألنك استنمهتمم في وق  الحّر وىمان القيظ وه ِين الحاج ِة إل ِى ال  ِّن.

وَس ِ ِيَْحِلفُوَن ب ِ ِاّلّلِ لَ ِ ِِو اْس ِ ِتََطْعنَا لََخَرْجنَ ِ ِا َمعَُ  ِ ِْم يق ِ ِول تع ِ ِالى ,ك ِ ِره: وس ِ ِيحلف ل ِ ِك ي ِ ِا محم ِ ِد ذ ِ ِسالء 

المستأ,نوه في تره الخروث معك اعتذارا منمم إليك بالباطلل لتقبل منمم ع ِذرذمل وت ِأ,ن لم ِم ف ِي 

خ ِروث مع  ِم بوج ِون الس ِعة التخلف عنك با  كا,بين: لو استطعنا لخرجنا مع م يقول: ل ِو أطقن ِا ال

والمراكب والظمور وما ال ب ِدّ للمس ِافر والغ ِاىي من ِهل وص ِحة الب ِدن والق ِوىل لخرجن ِا مع  ِم إل ِى 

ع ِ ِدّوكم. يُْمِلُ  ِ ِوَن أْنفَُس ِ ُِمْم يق ِ ِول: يوجب ِ ِون ألنفس ِ ِمم بحلفم ِ ِم ب ِ ِا  ك ِ ِا,بين الم ِ ِ ه والعط ِ ِبل ألنم ِ ِم 

إنُّم ِ ِْم لََ  ِ ِاِ,بُوَن ف ِ ِي هلفم ِ ِم ب ِ ِاّلّلِ ل ِ ِو اس ِ ِتطعنا  يورثونم ِ ِا س ِ ِخط ّ وي س ِ ِبونما أل ِ ِيم عقاب ِ ِه. َوّللّاُ يَْعلَ ِ ِمُ 

لخرجنا مع م ألنمم كانوا للخروث مطيقين بوجون السبيل إلى ,لك بالذي ك ِان عن ِدذم م ِن األم ِوال 

 مما يحتاث إليه الغاىي في غزوه والمسافر في سفره وصحة األبدان وقوى األجسام.

 قال ,لك: وبنحو الذي قلنا ,لك قال أذل التأويل. ,كر من  

ـ هدثنا ب ر بن معا,ل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل قوله: لَْو َكاَن َعَرضا 13098  

قَِريبا إل ِى قول ِه لََ  ِاِ,بُوَن إنم ِم يس ِتطيعون الخ ِروثل ول  ِن ك ِان تبطأل ِة م ِن عن ِد أنفس ِمم وال  ِيطان 

 وىذانة في الخير.

نا محمد بن ثورل عن معمرل عن قتانة: َولَ ِْو َك ِاَن ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدث13099  

 َعَرضا قَِريبا قال: ذي غزوة تبوه.

ـ هدثنا ابن هميدل قال: ه ِدثنا س ِلمةل ع ِن اب ِن إس ِحاق: َوّللّاُ يَْعلَ ُِم إنُّم ِْم لََ  ِاِ,بُوَن إي أنم ِم 13100  

 يستطيعون. ,كر من قال ,لك

 43اآلية : 

 ُمْم َهتَّى يَتَبَيَّن لََك الِّذيَن َصدَقُواْ َوتَْعلََم اْلَ اِ,بِيَن {.}َعفَا ّللّاُ َعنَك ِلَم أَِ,نَ  لَ 
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وذذا عت ِاب م ِن ّ تع ِالى ,ك ِره عات ِب ب ِه نبي ِه ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم ف ِي إ,ن ِه لم ِن أ,ن ل ِه ف ِي    

التخلف عنه هين شخص إلى تب ِوه لغ ِزو ال ِروم م ِن المن ِافقين. يق ِول ج ِّل ثن ِاؤه: َعفَ ِا ّللّاُ َعْن َِك ي ِا 

د ما كان منك في إ,نك لمسالء المنافقين الذي استأ,نوه في تره الخروث مع ِكل وف ِي التخل ِف محم

عنك من قب ِل أن تعل ِم ص ِدقه م ِن كذب ِه. ِل َِم أِ,ْن َِ  لَُم ِْم ألّي ش ِيء أ,ن ِ  لم ِمل هت ِّى يَتَبَ ِيَّن لَ َِك ال ِِّذيَن 

ف عنكل إ, قالوا لك: اس ِتطعنا َصدَقُوا وتَْعلََم ال ا,بِيَن يقول: ما كان ينبغي لك أن تأ,ن لمم في التخل

لخرجنا معكل هتى تعرل من له العذر م ِنمم ف ِي تخلف ِه وم ِن ال ع ِذر ل ِه م ِنممل في  ِون إ,ن ِك لم ِن 

 أ,ن  له منمم على علم منك بعذرهل وتعلم من ال ا,ب منمم المتخلف نفاقا وشّ ا في نين ّ.

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثنا محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيس ِىل ع ِن اب ِن أب ِي نج ِي ل 13101  

عن مجاذد: َعفَا ّللّاُ َعْنَك ِلَم أِ,ْنَ  لَُمْم قال: ن ِاق ق ِالوا: اس ِتأ,نوا رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلمل 

 فإن أ,ن ل م فاقعدوا وإن لم يأ,ن ل م فاقعدوا.

هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل قول ِه: َعفَ ِا ّللّاُ َعْن َِك ِل َِم أِ,ْن َِ   ـ هدثنا ب رل قال:13102  

لَُمْم هتّى يَتَبَيَّن لََك الِّذيَن َصدَقُوا... اآليةل عاتبه كم ِا تس ِمعونل ث ِم أن ِزل ّ الت ِي ف ِي س ِورة الن ِورل 

ِمْم فأْ,َْن ِلَمْن ِشألَْ  ِمْنُمْم فجعل ِه فرخص له في أن يأ,ن لمم إن شاءل فقال: فإ,َا اْستَأ,َنُوَه لبَْعِض شأْنِ 

 ّ رخصة في ,لك من ,لك.

ـ هدثني الحرثل قال: هدثنا عبد العزي ِزل ق ِال: ه ِدثنا س ِفيان ب ِن عيين ِةل ع ِن عم ِرو ب ِن 13103  

نينارل عن عمرو بن ميمون األونيل قال: اثنتان فعلمما رسول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم ل ِم ي ِسمر 

 لمنافقينل وأخذه من األسارىل فأنزل ّ: َعفَا ّللّاُ َعْنَك ِلَم أِ,ْنَ  لَُمْم... اآلية.فيمما ب يء: إ,نه ل

هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا عبيد بن سليمانل قال: قرأت على سعيد بن أب ِي عروب ِةل ق ِال: ذ  ِذا    

زل ّ بع ِد ,ل ِك ف ِي س ِورة الن ِور: سمعته من قتانةل قوله: َعفَا ّللّاُ َعْنَك ِلَم أِ,ْنَ  لَُمْم... اآلي ِةل ث ِم أن ِ

 فإ,َا اْستَأ,َنُوَه لبَْعِض شأْنِِمْم فأْ,َْن ِلَمْن ِشألَْ  ِمْنُمْم... اآلية.

ـ هدثنا صال  بن مسمارل قال: هدثنا النهر بن شميلل قال: أخبرن ِا موس ِى ب ِن م ِروانل 13104  

 قال: سأل  موّرقال عن قوله: َعفَا ّللّاُ َعْنَك قال: عاتبه ربه.

 44اآلية : 

الق ِ ِول ف ِ ِي تأوي ِ ِل قول ِ ِه تع ِ ِالى:      }الَ يَْس ِ ِتَأِْ,نَُك ال ِّ ِِذيَن يُْسِمن ُِ ِوَن بِ ِ ِاّلّلِ َواْليَ ِ ِْوِم االَِخ ِ ِِر أَن يَُجاِذ ِ ِدُواْ 

 بِأَْمَواِلِمْم َوأَْنفُِسِمْم َوّللّاُ َعِليٌم بِاْلُمتِّقيَن {.

ين أن م ِن ع م ِاتمم الت ِي يعرف ِون بم ِا وذذا إع م من ّ نبيه صلى ّ عليه وسلم ِسيما المنافق   

تخلفمم عن الجمان في سبيل ّ باستألذانمم رسول ّ صلى ّ عليه وسلم في تركمم الخروث معه 

إ,ا استنفروا بالمعا,ير ال ا,بة. يقول جّل ثناؤه لنبيه محمد صلى ّ عليه وسلم: ي ِا محم ِد ال ت ِأ,نّن 

ن استأ,نك في التخلف من غير عذرل فإن ِه ال يس ِتأ,نك في التخلف عنك إ,ا خرج  لغزو عدّوه لم

ف ِي ,ل ِ ِك إال من ِافق ال ي ِ ِسمن ب ِا  والي ِ ِوم االَخ ِ ِرل فأم ِا ال ِ ِذي يص ِدّق ب ِ ِا  وبق ِّر بوهدانيت ِ ِه وبالبع ِ ِ  

والدار االَخرة والثواب والعقابل فإنه ال يس ِتأ,نك ف ِي ت ِره الغ ِزو وجم ِان أع ِداء ّ بمال ِه ونفس ِه. 

يَن يقول: وّ ,و علم بمن خافه فاتقاه بأناء فراغهه واجتناب معاصيه والمسارعة َوّللّاُ َعِليٌم بالُمتّقِ 

 إلى طاعته في غزو عدّوه وجمانذم بماله ونفسهل وغير ,لك من أمره ونميه.

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل ع ِن اب ِن عب ِاقل  ـ هدثني المثنىل قال: ه ِدثنا أب ِو ص ِال ل ق ِال: ثن ِي13105  

قوله: ال يَْستأِ,نَُك الِّذيَن يُْسِمنُوَن باّلّلِ فمذا تعيير للمنافقين هين استأ,نوا ف ِي القع ِون ع ِن الجم ِان م ِن 

 غير عذرل وعذر ّ المسمنينل فقال: لم يَْذَذبُوا َهتّى يَْستَأِْ,نُوهُ.

 45اآلية : 

نَّما يَْستَأِْ,نَُك الِّذيَن الَ يُْسِمنُوَن بِاّلّلِ َواْليَْوِم االَِخِر َواْرتَابَْ  قُل ُِوبُُمْم القول في تأويل قوله تعالى:     }إِ 

 فَُمْم فِي َرْيبِِمْم يَتََرنّنُوَن {.
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يقول تعالى ,كره لنبيه صلى ّ عليه وسلم: إنما يس ِتأ,نك ي ِا محم ِد ف ِي التخل ِف خ ف ِكل وت ِره    

ذين ال يصدّقون با ل وال يقّرون بتوهيده. َواْرتابَْ  قُلُوبُُمْم يق ِول: الجمان معك من غير عذر بين ال

وش   قلوبمم في هقيقة وهدانية ّل وفي ثواب أذل طاعتهل وعقابه أذل معاصيه. فَُمْم فِي َرْيبْمِم 

يَت ِ ِرنّنَون يق ِ ِول: ف ِ ِي ش ِ ِ مم متحي ِ ِرونل وف ِ ِي رلم ِ ِة الحي ِ ِرة مت ِ ِرننونل ال يعرف ِ ِون هق ِّ ِا م ِ ِن باط ِ ِلل 

 ن على بصيرة. وذذه صفة المنافقين.فيعملو

وك ِان جماع ِة م ِن أذ ِل العل ِم ي ِرون أن ذ ِاتين االَيت ِين منس ِوختان باآلي ِة الت ِي ,ك ِرت ف ِي س ِ ِورة   

 النور. ,كر من قال ,لك:

ـ هدثنا ابن همي ِدل ق ِال: ه ِدثنا يحي ِى ب ِن واض ِ ل ع ِن الحس ِينل ع ِن يزي ِدل ع ِن ع رم ِة 13106  

نَُك الِّذيَن يُسِمنُوَن باّلّلِ... إلى قوله: فَُمْم ف ِي َرْي ِبِِمْم يَت ََِرنّنُوَن والحسن البصريل قاال: قوله: ال يَْستأ,ِ 

 نسختمما اآلية التي في النور: إنَّما الُمسِمنُوَن الِّذيَن آَمنُوا باّلّلِ... إلى: إّن ّللّاَ َغفُوٌر َرِهيٌم.

 وقد بيّنا الناسخ والمنسوخ بما أغنى عن إعانته ذمنا.  

 46اآلية : 

لق ِ ِول ف ِ ِي تأوي ِ ِل قول ِ ِه تع ِ ِالى:     }َولَ ِ ِْو أََرانُواْ اْلُخ ِ ُِروَث ألَع ِ ِدّواْ لَ ِ ِهُ ُع ِ ِدّةً َولَ ِ ِـَِ ن َك ِ ِِرهَ ّللّاُ انبِعَ ِ ِاثَُمْم ا

 فَثَبَّطُمْم َوقِيَل اْقعُدُواْ َمَع اْلقَاِعِديَن {.

ه يقول تعالى ,كره: ولو أران ذسالء المس ِتأ,نوه ي ِا محم ِد ف ِي ت ِره الخ ِروث مع ِك لجم ِان ع ِدوّ    

الخروث معك. الََءَعدّوا لَهُ ُعدّةً يقول: ألعدّوا للخروث عدّةل ولتأذبوا للسفر والعدّو أذبتمم ِا. َولِ  ِْن 

َكِرهَ ّللّاُ اْنبِعاثَُمْم يعني: خروجمم لذلك. فَثَبَّطُمْم يقول: فثقل عليمم الخروث هتى استخفوا القعون في 

تركوا لذلك الخروث. َوقِيَل اْقعُدُوا َم َِع القاِع ِِديَن مناىلمم خ فكل واستثقلوا السفر والخروث معكل ف

يعني: اقعدوا مع المرضى والهعفاء الذين ال يجدون ما ينفق ِون وم ِع النس ِاء والص ِبيانل واترك ِوا 

الخروث مع رسول ّ صلى ّ عليه وسلم والمجاذدين ف ِي س ِبيل ّ. وك ِان تثب ِيط ّ إي ِاذم ع ِن 

ي ِه وس ِلم والم ِسمنين ب ِهل لعلم ِه بنف ِاقممل وغ  ِمم لإلس ِ م وأذل ِهل الخروث مع رس ِوله ص ِلى ّ عل

وأنمم لو خرجوا معم ِم ض ِّروذم ول ِم ينفع ِوا. و,ك ِر أن ال ِذين اس ِتأ,نوا رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه 

وسلم في القعون كانوا عبد ّ بن أبّي ابن سلولل والج ِد ب ِن ق ِيسل وم ِن كان ِا عل ِى مث ِل ال ِذي كان ِا 

 عليه. كذلك:

ثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن ابن إسحاقل قال: كان الذين استأ,نوه فيما بلغني ـ هد13107  

م ِ ِن ,وي ال  ِ ِرل م ِ ِنمم عب ِ ِد ّ ب ِ ِن أب ِ ِّي اب ِ ِن س ِ ِلولل والج ِ ِد ب ِ ِن ق ِ ِيسل وك ِ ِانوا أش ِ ِرافا ف ِ ِي ق ِ ِومممل 

 فثبطمم ّ لعلمه بمم أن يخرجوا معمم فيفسدوا عليه جنده.

 47اآلية : 

}لَْو َخَرُجواْ فِيُ م ّما َىانُوُكْم إِالّ َخبَاالً وألْوَض ِعُواْ ِخ َلَُ  ِْم يَْبغ ُِونَُ ُم      القول في تأويل قوله تعالى:

 اْلِفتْنَةَ َوفِيُ ْم َسّماُعوَن لَُمْم َوّللّاُ َعِليٌم بِالّظاِلِميَن {.

ب ِاالً يق ِول: ل ِم يقول تعالى ,كره: لو خرث أيما المسمنون في م ذسالء المنافقونل ما َىانُوُك ِْم إالّ خَ    

يزيدوكم بخروجمم في م إال فسانا وضّرا ولذلك ثبطتمم عن الخروث مع م. وقد بيّن ِا معن ِى الخب ِال 

ب واذده فيما مهى قبل. َوألَْوَضعُوا ِخ لَُ ْم يقول: وألسرعوا بركاغبمم الس ِير بي ِن م. وأص ِله م ِن 

,ا أسرع  السير: وضع  الناقة إيها  الخيل والركابل وذو ا سرا  بما في السيرل يقال للناقة إ

ته ِ ِع وض ِ ِعا وَمْوُض ِ ِوعال وأوض ِ ِعما ص ِ ِاهبما: إ,ا ج ِ ِدّ بم ِ ِا وأس ِ ِر  يُوِض ِ ِعُما إيه ِ ِاعا ومن ِ ِه ق ِ ِول 

 الراجز:

 يا لَْيتَنِي فِيما َجذَْعأُخّب فيما وأَضْع  

وأما أصل الخ ل: فمو من الخلل: وذي الفرث ت ون بين القوم في الصفول وغيرذا ومن ِه ق ِول   

 «.تََراّصوا فِي الّصفُوِل ال يَتََخلّلُُ ْم أْوالنُ الَحذَلِ »ّ عليه وسلم:  النبّي صلى

وأما قوله: يَْبغُونَُ ُم الِفتْنَةَ فإن معنى يبغون م الفتنة: يطلبون ل م م ِا تفتن ِون ب ِه ع ِن مخ ِرج م ف ِي   

إ,ا التمس ِ ِته ل ِ ِهل مغ ِ ِزاكمل بتثب ِ ِيطمم إي ِ ِاكم عن ِ ِهل يق ِ ِال من ِ ِه: بغيت ِ ِه ال  ِ ِّرل وبغيت ِ ِه الخي ِ ِر أبغي ِ ِه بغ ِ ِاًء: 
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بمعنى: بغي  لهل وكذلك ع متك وهلبتكل بمعنى: هلب  لك وع م ِ  ل ِكل وإ,ا أرانوا أعنت ِك عل ِى 

 التماسه وطلبهل قالوا: أبغيتك كذا وأهلبتك وأع متك: أي أعنتك عليه.

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا محم ِ ِد ب ِ ِن ث ِ ِورل ع ِ ِن معم ِ ِرل ع ِ ِن قت ِ ِانة:  ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا محم ِ ِد ب ِ ِن عب ِ ِد األعل ِ ِىل13108  

 وألَْوَضعُوا ِخ لَُ م بين م يَْبغُونَُ ُم الِفتْنَةَ بذلك.

ـ هدثنا ب ر بن معا,ل قال: هدثنا يزي ِدل ق ِال: ه ِدثنا س ِعيدل ع ِن قت ِانةل قول ِه: وألَْوَض ِعُوا 13109  

 ِخ لَُ ْم يقول: وألوضعوا أسلحتمم خ ل م بالفتنة.

ثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن أب ِي نج ِي ل ـ هد13110  

عن مجاذد: وألَْوَضعُوا ِخ لَُ ْم يَْبغُونَُ ُم الِفتْنَةَ يبطألون م. قال: رفاعة بن التابوتل وعبد ّ بن أبّي 

 ابن سلولل وأوق بن قيظي.

ي هجاثل عن ابن ج ِريجل ع ِن مجاذ ِدل قول ِه: ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثن13111  

وألَْوَض ِ ِعُوا ِخ لَُ  ِ ِْم ق ِ ِال: ألس ِ ِرعوا األىق ِ ِة خ ل  ِ ِم. يَْبغ ُِ ِونَُ ُم الِفتْنَ ِ ِةَ يبطأل ِ ِون مل عب ِ ِد ّ ب ِ ِن نبت ِ ِلل 

 ورفاعة بن تابوتل وعبد ّ بن أبّي ابن سلول.

وا ِخ لَُ  ِ ِْم ق ِ ِال: ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا الحس ِ ِنل ق ِ ِال: ثن ِ ِي أب ِ ِو س ِ ِفيانل ع ِ ِن معم ِ ِرل ع ِ ِن قت ِ ِانة: وألَْوَض ِ ِعُ    

 ألسرعوا خ ل م يَْبغُونَُ ُم الِفتْنَةَ بذلك.

ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال: قال ابن ىي ِد ف ِي قول ِه: لَ ِْو َخَرُج ِوا فِ ِيُ ْم م ِا 13112  

س ِلم َىانُوُكْم إالّ َخباالً قال: ذسالء المنافقون في غزوة تبوهل يُّسلّي ّ عنمم نبي ِه ص ِلى ّ علي ِه و

 والمسمنينل فقال: وما يُْحِزن م. وألَْوَضعُوا ِخ لَُ ْم يَْبغُونَُ ُم الِفتْنَةَ ال فر.

وأما قوله: َوفِيُ ْم َسّماُعوَن لَُم ِْم ف ِإن أذ ِل التأوي ِل اختلف ِوا ف ِي تأويل ِهل فق ِال بعه ِمم: معن ِى ,ل ِك:   

 لك:وفي م سماعون لحديث م لمم يسنونه إليمم عيون لمم علي م. ,كر من قال ,

ـ هدثنا محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيس ِىل ع ِن اب ِن أب ِي نج ِي ل 13113  

 عن مجاذد: َوفِيُ ْم َسّماُعوَن لَُمْم يحدّثون بأهانيث مل عيوٌن غير منافقين.

َن هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هجاثل عن ابن جريجل عن مجاذد: َوفِيُ ْم َس ِّماُعو   

 لَُمْم قال: محدّثون عيون غير منافقين.

ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال: قال ابن ىيدل في قوله: َوفِيُ ْم َس ِّماُعوَن لَُم ِْم 13114  

 يسمعون ما يسنونه لعدّوكم.

 وقال آخرون: بل معنى ,لك: وفي م من يسمع ك ممم ويطيع لمم. ,كر من قال ,لك:  

رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانة: َوفِيُ ْم َسّماُعوَن لَُمْم وفي م من ـ هدثنا ب 13115  

 يسمع ك ممم.

ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن ابن إسحاقل قال: كان الذين استأ,نوا فيما بلغني 13116  

أش ِ ِرافا ف ِ ِي ق ِ ِومممل م ِ ِن ,وي ال  ِ ِرل م ِ ِنمم: عب ِ ِد ّ ب ِ ِن أب ِ ِّي اب ِ ِن س ِ ِلوَل والج ِ ِدّ ب ِ ِن ق ِ ِيسل وك ِ ِانوا 

فثبطمم ّ لعلمه بم ِم أن يخرج ِوا معم ِم فيفس ِدوا علي ِه جن ِدهل وك ِان ف ِي جن ِده ق ِوم أذ ِل محب ِة لم ِم 

وطاعة فيما يدعونمم إليه ل رفمم فيممل فقال: َوفِ ِيُ ْم َس ِّماُعوَن لَُم ِْم فعل ِى ذ ِذا التأوي ِل: وف ِي م أذ ِل 

 عن السير مع م.سمع وطاعة من م لو صحبوكم أفسدوذم علي م بتثبيطمم إياذم 

وأم ِ ِا عل ِ ِى التأوي ِ ِل األّولل ف ِ ِإن معن ِ ِاه: وف ِ ِي م م ِ ِنمم س ِ ِماعون يس ِ ِمعون ه ِ ِديث م لم ِ ِمل فيبلغ ِ ِونمم   

 ويسنونه إليمم عيون لمم علي م.

قال أبو جعفر: وأولى التأويلين عندي في ,لك بالصواب تأويل م ِن ق ِال: معن ِاه: وف ِي م س ِماعون   

ألغلب من ك م الع ِرب ف ِي ق ِولمم: س ِما ل وص ِف م ِن لحديث م لمم يبلغونه عن م عيون لممل ألن ا

وصف به أنه سما  لل  ِ مل كم ِا ق ِال ّ ج ِّل ثن ِاؤه ف ِي غي ِر موض ِع م ِن كتاب ِه: س ِّماُعوَن لْلَ  ِِذِب 

واصفا بذلك قوما بسما  ال ذب من الح ِدي . وأم ِا إ,ا وص ِفوا الرج ِل بس ِما  ك ِ م الرج ِل وأم ِره 

ه بأن ِه ل ِه س ِامع ومطي ِعل وال ت  ِان تق ِول: ذ ِو ل ِه س ِما  ونميه وقبوله منهل وانتماغه إليه فإنم ِا تص ِف

 مطيع.
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وأم ِ ِا قول ِ ِه: َوّللّاُ َعِل ِ ِيٌم بالّظ ِ ِاِلِميَن ف ِ ِإن معن ِ ِاه: وّ ,و عل ِ ِم بم ِ ِن يوج ِ ِه أفعال ِ ِه إل ِ ِى غي ِ ِر وجوذم ِ ِا   

ويهعما في غير مواضعمال ومن يستأ,ن رسول ّ صلى ّ عليه وسلم لعذر ومن يس ِتأ,نه ش ِّ ا 

وم ِ ِن يس ِ ِمع ه ِ ِدي  الم ِ ِسمنين ليخب ِ ِر ب ِ ِه المن ِ ِافقين وم ِ ِن يس ِ ِمعه ليس ِ ِّر بم ِ ِا س ِ ِّر  ف ِ ِي ا س ِ ِ م ونفاق ِ ِال

المسمنين ويساء بما ساءذمل ال يخفى عليه شيء من سراغر خلقه وع نيتمم. وقد بيّن ِا معن ِى الظل ِم 

 في غير موضع من كتابنا ذذا بما أغنى عن إعانته في ذذا الموضع.

 48اآلية : 

}لَقَِد اْبتَغَُواْ اْلِفتْنَةَ ِمن قَْبُل َوقَلّبُواْ لََك االُُموَر َهتَّى َجآَء اْلَحّق َوَرَمَر   القول في تأويل قوله تعالى:   

 أَْمُر ّللّاِ َوُذْم َكاِرُذوَن {.

يقول تعالى ,كره: لقد التمس ذ ِسالء المن ِافقون الفتن ِة ألص ِحابك ي ِا محم ِدل التمس ِوا ص ِدّذم ع ِن    

ر بالتخذيل عن ِهل كفع ِل عب ِد ّ ب ِن أب ِّي ب ِك وبأص ِحابك ي ِوم نينممل وهرصوا على رنّذم إلى ال ف

أُهد هين انصرل عنك بمن تبعه من قومهل و,لك كان ابتغاءذم ما كانوا ابتغ ِوا ألص ِحاب رس ِول 

ّ صلى ّ عليه وسلم من الفتنة من قبل. ويعني بقوله: ِمْن قَْبُل: من قبل ذ ِذا. َوقَلّب ُِوا لَ َِك األُُم ِوَر 

فيك وفي إبطال الدين الذي بعثك به ّ الرأي بالتخذيل عنكل وإن  ِار م ِا ت ِأتيمم ب ِهل  يقول: وأجالوا

ورنّه عليك. َهتّى جاَء الَحّق يقول: هتى جاء نصر ّل َوَرَمَر أْمُر ّللّاِ يقول: ورمر ني ِن ّ ال ِذي 

ر أمر ّ ونصره أمر به وافترضه على خلقه وذو ا س م. َوُذْم كاِرُذوَن يقول: والمنافقون لظمو

إياه كارذونل وكذلك االَن يظمره ّ ويظمر نينه على الذين كفروا من الروم وغيرذم م ِن أذ ِل 

 ال فر به وذم كارذون.

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ُموَر: أي ليخذلوا عنك ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن ابن إسحاق: َوقَلّبُوا لََك األُ 13117  

 أصحابكل ويرنّوا عليك أمره. هتى جاَء الَحّق وَرَمَر أْمُر ّللّاِ.

 و,ُكر أن ذذه اآلية نزل  في نفر ُمَسّمْين بأعيانمم.  

ـ هدثنا ابن همي ِدل ق ِال: ه ِدثنا س ِلمةل ع ِن اب ِن إس ِحاقل ع ِن عم ِرول ع ِن الحس ِنل قول ِه: 13118  

مم عب ِد ّ ب ِن أب ِّي اب ِن س ِلولل وعب ِد ّ ب ِن نبت ِل أخ ِو بن ِي عم ِرو ب ِن َوقَلّبُوا لََك األُُموَر ق ِال: م ِن

 عولل ورفاعة بن رافعل وىيد بن التابوت القينقاعي.

 وكان تخذيل عبد ّ بن أبّي أصحابه عن رسول ّ صلى ّ عليه وسلم في ذذه الغزاةل كالذي:  

قل ع ِن الزذ ِرّيل ويزي ِد ب ِن روم ِانل ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن اب ِن إس ِحا13119  

وعبد ّ بن أبي ب رل وعاصم بن عمر بن قتانة وغيرذمل ك ِّل ق ِد ه ِدّث ف ِي غ ِزوة تب ِوه م ِا بلغ ِه 

عنمال وبعض القوم يحدّث ما لم يحدّث بعضل وكّل قد اجتمع هديثه في ذذا الحدي : أن رسول ّ 

لك في ىمان عسرة من الناق وش ِدّة م ِن صلى ّ عليه وسلم أمر أصحابه بالتميس لغزو الرومل و,

الح ِّر وج ِ ِدب م ِن ال ِ ِب نل وه ِ ِين ط ِاب الثم ِ ِار وأُِهب ِّ ِ  الظ ِ لل والن ِ ِاق يحب ِ ِون المق ِام ف ِ ِي ثم ِ ِارذم 

ور لممل وي رذون ال خوص عنما على الحال من الزمان الذي ذم عليه. وكان رسول ّ ص ِلى 

يريد غير الذي يصمد ل ِهل إال م ِا ك ِان  ّ عليه وسلم قلما يخرث في غزوة إال كني عنما وأخبر أنه

من غزوة تبوهل فإن ِه بينم ِا للن ِاق لبع ِد ال  ِقة وش ِدة الزم ِان وكث ِرة الع ِدّو ال ِذي ص ِمد ل ِه ليتأذ ِب 

الناق لذلك أذبته. فأم الناق بالجمانل وأخبرذم أنه يريد الرومل فتجم ِز الن ِاق عل ِى م ِا ف ِي أنفس ِمم 

كر ال ِروم وغ ِزوذم. ث ِم إن رس ِول ّ ص ِلى ّ من ال ره لذلك الوجه لما فيهل مع ما عظموا من ,

عليه وسلم جدّ في سفرهل فأمر الناق بالجماى واالن ماشل وهّض أذل الغنى على النفقة والحم ن 

في سبيل ّ. فلما خرث رسول ّ صلى ّ عليه وسلم ضرب عس ره على ثنية الونا ل وضرب 

أسفل منه نحو ,باب جب ِّل بالجبان ِة أس ِفل م ِن ثني ِة  عبد ّ بن أبّي ابن سلول عس ره على ,ي هدة

الونا  وكان فيما يزعمون ليس بأقّل العس رين فلما س ِار رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم تخل ِف 

عنه عبد ّ بن أبّي فيمن تخلف من المنافقين وأذل الريبل وكان عبد ّ ب ِن أب ِّي أخ ِا بن ِي ع ِول 

ي عم ِرو ب ِن ع ِولل ورفاع ِة ب ِن ىي ِد ب ِن الت ِابوت أخ ِا بن ِي بن الخزرثل عب ِد ّ ب ِن نبت ِل أخ ِا بن ِ

قينقا ل وكانوا من عظماء المنافقينل وكانوا ممن ي يد لإلس ِ م وأذل ِه. ق ِال: وف ِيمم كم ِا ه ِدثنا اب ِن 
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هميدل قال: هدثنا سلمةل عن محمد بن إسحاقل عن عمرو بن عبيدل عن الحسن البصرّي أنزل ّ: 

 ْن قَْبُل... اآلية.لَقَِد اْبتَغَُوا الِفتْنَةَ مِ 

 49اآلية : 

القول في تأوي ِل قول ِه تع ِالى:     }َوِم ِْنُمْم ّم ِن يَق ُِوُل اغ ِْذَن ل ِّي َوالَ تَْفتِن ِّي أاَل فِ ِي اْلِفتْنَ ِِة َس ِقَُطواْ َوإِّن 

 َجَمنَّم لَُمِحيَطةٌ بِاْلَ افِِريَن {.

: َوِم ِْنُمْم وم ِن المن ِافقينل َم ِْن و,ُكر أن ذذه اآلية نزل  في الجدّ بن قيس. ويعني جّل ثناؤه بقول ِه   

يَقُوُل اغْذَْن لي أُقِْم ف  أشخص معكل َوال تَْفتِنّي يقول: وال تبتلني برؤية نساء بني األصفر وبن ِاتممل 

 فإني بالنساء مغرمل فأخرث وآثم بذلك.

 وبذلك من التأويل تظاذرت األخبار عن أذل التأويل. ,كر الرواية بذلك عمن قاله:  

ـ هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن أب ِي نج ِي ل 13120  

اْغ ُِزوا »عن مجاذدل في قول ّ: اغ ِْذَْن ل ِي َوال تَْفتِن ِّي ق ِال: ق ِال رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم: 

 تنا بالنساء.فقال الجدّ: اغذن لنال وال تف« تُبُوَه تَْغنَُموا بَناِت األْصفَِر َونِساَء الّرومِ 

ه ِدثنا القاس ِمل ق ِال: ه ِ ِدثنا الحس ِينل ق ِال: ثن ِي هج ِ ِاثل ع ِن اب ِن ج ِريجل ع ِ ِن مجاذ ِدل ق ِالوا: ق ِ ِال    

 يعني: نساء الرومل ثم ,كر مثله.« اُغُزوا تَْغنَُموا بَناِت األْصفَرِ »رسول ّ صلى ّ عليه وسلم: 

ه: اغ ِْذَْن ل ِي َوال تَْفتِن ِّي ق ِال: ـ قال: ثني هجاثل عن ابن جريجل قال: قال اب ِن عب ِاقل قول 13121ِ  

ذو الجدّ بن قيسل قال: قد علم  األنصار أني إ,ا رأي  النساء لم أصبر هتى أفت ِتنل ول  ِن أعين ِك 

 بمالي

ـ ه ِدثنا اب ِن همي ِدل ق ِال: ه ِدثنا س ِلمةل ع ِن محم ِد ب ِن إس ِحاقل ع ِن الزذ ِريل ويزي ِد ب ِن 13122  

نة وغيرذمل ق ِال: ق ِال رس ِول ّ ص ِلى ّ رومانل وعبد ّ بن أبي ب رل وعاصم بن عمر بن قتا

َذْل لََك ي ِا َج ِدّ الع ِاَم فِ ِي ِج ِ ِن »عليه وسلم ,ات يوم وذو في جماىه للجدّ بن قيس أخي بني سلمة: 

فقال: يا رسول ّل أو ت ِأ,ن ل ِي وال تفتن ِي  ف ِوّ لق ِد ع ِرل ق ِومي م ِا رج ِل أش ِدّ « بَنِي األْصفَِر 

رأي ِ  نس ِاء بن ِي األص ِفر أن ال أص ِبر ع ِنمّن ف ِأعرض عن ِه  عجبا بالنس ِاء من ِيل وإن ِي أخ  ِى إن

ففي الجدّ بن قيس نزل  ذذه اآلي ِة َوِم ِْنُمْم َم ِْن «ل أِ,ْنُ  لَكَ »رسول ّ صلى ّ عليه وسلمل وقال: 

يَقُوُل اغْذَْن لي َوال تَْفتِنّي... اآليةل أي إن كان إنما يخ ى الفتنة من نس ِاء بن ِي األص ِفرل ول ِيس ,ل ِك 

سقط فيه من الفتنة بتخلفه ع ِن رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم والرغب ِة بنفس ِه ع ِن نفس ِه  بهل فما

 أعظم.

ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا اب ِن وذ ِبل ق ِال: ق ِال اب ِن ىي ِدل ف ِي قول ِه: َوِم ِْنُمْم َم ِْن يَق ُِوُل 13123  

ل ِه رس ِول ّ ص ِلى ّ اغْذَْن لي َوال تَْفتِنّي قال: ذو رجل من المنافقين يقال له: جدّ بن قيسل فق ِال 

فق ِال: أي رس ِول ّل اغ ِذن «. نَْغُزو بني األصفر ونتخذ منمم س ِرارى ووص ِفانا»عليه وسلم العام 

لي وال تفتنيل إن ل ِم ت ِأ,ن ل ِي افتتن ِ  ووقع ِ  فغه ِبل فق ِال ّ: أالَ فِ ِي الِفتْنَ ِِة َس ِقَُطوا َوإّن َجَم ِنَم 

َم ِْن َس ِيّدُُكم ي ِا بَنِ ِي »ال لمم النبّي ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم: لَُمِحيَطةٌ بال افِِريَن وكان من بني سلمةل فق

وأّي نَاٍء »فقالوا: ج ِدّ ب ِن ق ِيسل غي ِر أن ِه بخي ِل جب ِان. فق ِال النب ِّي ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم: « َسلََمةَ 

 «.أْنَوى ِمَن البُْخِلل َولِ ْن َسيّدُُكُم الفَتى األْبيَُض الَجْعدُ الّ ْعِر البََراُء ْبُن َمْعُرورٍ 

ـ هدثني المثنىل قال: ه ِدثنا أب ِو ص ِال ل ق ِال: ثن ِي معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل ع ِن اب ِن عب ِاقل 13124  

قوله: وِمْنُمْم َمْن يَقُوُل اغْذَْن لي َوال تَْفتِنّي يقول: اغذن لي وال تحرجني. أالَ في الِفتْنَِة َس ِقَُطوا يعن ِي: 

 في الحرث سقطوا.

هدثنا سعيدل عن قتانة: َوِمْنُمْم َمْن يَقُوُل اغْذَْن ل ِي َوال ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: 13125  

 تَْفتِنّي وال تسثمني أال فِي ا ثِْم َسقَُطوا.

وقوله: َوإّن َجَمنَّم لَُمِحيَطةٌ بال افِِريَن يقول: وإن النار لمطيف ِة بم ِن كف ِر ب ِا  وجح ِد آيات ِه وك ِذّب   

يقول: ف في للجدّ ب ِن ق ِيس وأش ِ اله م ِن المن ِافقين  رسلهل محدقة بمم جامعة لمم جميعا يوم القيامة.

 بصليّما خزيا.

 50اآلية : 
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 القول في تأويل قوله تعالى:     }إِن تُِصْبَك َهَسنَةٌ تَُسْسُذْم َوإِن تُِصْبَك ُمِصيبَةٌ يَقُولُواْ قَْد أََخْذنَا أَْمَرنَا

 ِمن قَْبُل َويَتََولّواْ ّوُذْم فَِرُهوَن {.

,كره لنبيه محمد ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم: ي ِا محم ِد إن يص ِبك س ِرور بف ِت  ّ علي ِك يقول تعالى    

أرض ال ِ ِروم ف ِ ِي غزات ِ ِك ذ ِ ِذه يس ِ ِس الج ِ ِدّ ب ِ ِن ق ِ ِيس ونظ ِ ِراءه وأش ِ ِياعه م ِ ِن المن ِ ِافقينل وإن تص ِ ِبك 

مصيبة بفلول جي ك فيما يقول الجدّ ونظراؤه: قَْد أَخذَنا أْمَرنَا ِمْن قب ُِل أي ق ِد أخ ِذنا ه ِذرنا بتخلفن ِا 

مد وتره اتباعه إلى عدّوهل ِمْن قَْبُل يقول: من قب ِل أن تص ِيبه ذ ِذه المص ِيبة. َويَتََول ِّْوا َوُذ ِْم عن مح

فَِرُهوَن يقول: ويرتدوا عن محمدل وذم فرهون بما أص ِاب محم ِدا وأص ِحابه م ِن المص ِيبة بفل ِول 

 أصحابه وانمزاممم عنه وقَتْل من قُتِل منمم.

 أويل. ,كر من قال ,لك:وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل الت  

ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا القاس ِ ِمل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا الحس ِ ِينل ق ِ ِال: ثن ِ ِي هج ِ ِاثل ع ِ ِن اب ِ ِن ج ِ ِريجل ق ِ ِال: ق ِ ِال اب ِ ِن 13126  

عباق: إْن تُِصْبَك َهَسنَةٌ تَُسْسُذْم يقول: إن تصبك في سفره ذذا لغزوة تبوه هس ِنةل تس ِسذم. ق ِال: 

 الجدّ وأصحابه.

و عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن أب ِي نج ِي ل ـ هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أب13127  

 عن مجاذد: قَْد أَخْذنا أْمَرنا ِمْن قَْبُل هذرنا.

هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا اب ِن نمي ِرل ع ِن ورق ِاءل ع ِن اب ِن أب ِي نج ِي ل ع ِن مجاذ ِد: قَ ِْد أَخ ِْذنا    

 أْمَرنا ِمْن قَْبُل قال: هذرنا.

دل ق ِال: ه ِدثنا س ِعيدل ع ِن قت ِانةل قول ِه: إْن تُِص ِْبَك ـ هدثنا ب ر بن مع ِا,ل ق ِال: ه ِدثنا يزي 13128ِ  

 َهَسنَةٌ تَُسْسُذْم إن كان فت  للمسلمين كبر ,لك عليمم وساءذم.

 51اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:     }قُل لّن يُِص ِيبَنَآ إِالّ َم ِا َكت ََِب ّللّاُ لَنَ ِا ُذ َِو َمْوالَنَ ِا َوَعلَ ِى ّللّاِ فَْليَتََوّك ِلِ 

 ِمنُوَن {.اْلُمسْ 

يقول تعالى ,كره مسنّبا نبيه محم ِدا ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم: ق ِل ي ِا محم ِد لم ِسالء المن ِافقين ال ِذين    

تخلفوا عنك: لَْن يُِصيبَنا أيم ِا المرت ِابون ف ِي ني ِنمم إالّ م ِا َكت ََِب ّللّاُ لَن ِا ف ِي الل ِوا المحف ِور وقه ِاه 

ى ّللّاِ فَْليَتََوّك ِِل الُمْسِمن ُِوَن يق ِول: وعل ِى ّ علينا. ُذَو َمْوالنا يقول: ذ ِو ناص ِرنا عل ِى أعداغ ِه. َوعل ِ

فليتوكل المسمنونل فإنمم إن يتوكلوا عليه ولم يرجوا النصر من عند غيره ولم يخافوا ش ِيألا غي ِرهل 

 ي فمم أمورذم وينصرذم على من بغاذم وكانذم.

 52اآلية : 

إِالّ إِْه ِدَى اْلُحْس ِنَيَْيِن َونَْح ُِن نَت ََِربُّص بُِ  ِْم أَن  القول في تأويل قوله تعالى:     }قُْل َذْل تََربُّصوَن بِنَ ِآ

 يُِصيبَُ ُم ّللّاُ بِعَذَاٍب ّمْن ِعنِدِه أَْو بِأَْيِدينَا فَتََربُّصَواْ إِنّا َمعَُ ْم ّمتََربُّصوَن {.

  يقول تعالى ,كره لنبيه محمد صلى ّ عليه وسلم: قل يا محم ِد لم ِسالء المن ِافقين ال ِذين وص ِف   

لك صفتمم وبيّن  لك أمرذم: ذل تنتظرون بنا إال إهدى الخلتين اللتين ذما أهسن من غيرذمال إما 

رفرا بالعدّو وفتحا لن ِا بغلبتن ِاذمل ففيم ِا األج ِر والغنيم ِة والس ِ مةل وإم ِا ق ِت ً م ِن ع ِدّونا لن ِال ففي ِه 

ونح ِن نت ِربص ب  ِم أن ال مانة والف ِوى بالجن ِة والنج ِاة م ِن الن ِارل وكلتاذم ِا مم ِا يح ِّبل وال ي  ِرهل 

يص ِ ِيب م ّ بع ِ ِذاب م ِ ِن عن ِ ِده. يق ِ ِول: ونح ِ ِن ننتظ ِ ِر ب  ِ ِم أن يص ِ ِيب م ّ بعقوب ِ ِة م ِ ِن عن ِ ِده عاجل ِ ِة 

تمل  م أو بأيدينا فنقتل م. فَتََربُّصوا إنّا َمعَُ ْم ُمتََربُّصوَن يقول: فانتظروا إنا مع م منتظ ِرون م ِا ّ 

 .فاعل بنال وما إليه صاغر أمر كّل فريق منا ومن م

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثني المثنىل قال: ه ِدثنا أب ِو ص ِال ل ق ِال: ثن ِي معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل ع ِن اب ِن عب ِاقل 13129  

قوله: َذْل تََربُّصوَن بِنا إالّ إْه ِدَى الُحْس ِنَيَْيِن يق ِول: ف ِت  أو ش ِمانة. وق ِال م ِّرة أخ ِرى: يق ِول القت ِلل 

 ة والحياة والرىق. وإما يخزي م بأيدينا.فمي ال مان

ـ هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل قال: ثني أبيل عن أبي ِهل ع ِن اب ِن 13130  

عباق قوله: َذْل تََربُّصوَن بِنا إالّ إْه ِدَى الُحْس ِنَيَْيِن يق ِول: قت ِل في ِه الحي ِاة وال ِرىقل وإم ِا أن يغل ِب 
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ل قوله: َوَمْن يُقاتِْل فِي َسبِيِل ّللّاِ... إلى: فَيُْقتَْل أْو يَْغِلْب فََسْوَل نُستِيِه فيستيه ّ أجرا عظيما وذو مث

 أْجرا َعِظيما.

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: ه ِدثنا اب ِن نمي ِرل ع ِن ورق ِاءل ع ِن اب ِن أب ِي نج ِي ل ع ِن مجاذ ِدل 13131  

 على أعداغه.قوله: إالّ إْهدَى الُحْسنَيَْيِن قال: القتل في سبيل ّ والظمور 

 قال: هدثنا  بن ب رل عن ابن جريجل قال: بلغني عن مجاذدل قال: القتل في سبيل ّل والظمور.   

ه ِدثنا محم ِد ب ِن عم ِ ِرول ق ِال: ه ِدثنا أب ِو عاص ِ ِمل ق ِال: ه ِدثنا عيس ِىل ع ِ ِن اب ِن أب ِي نج ِي ل ع ِ ِن    

 مجاذد: إْهدَى الُحْسنَيَْيِن القتل في سبيل ّ والظمور على أعداء ّ.

 هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هجاثل عن ابن جريجل عن مجاذدل بنحوه.   

 قال ابن جريج: قال ابن عباق: بعَذَاٍب ِمْن ِعْنِدِه بالموت أو بأيدينال قال القتل.  

إالّ ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا س ِعيدل ع ِن قت ِانةل قول ِه: َذ ِْل تََربُّص ِوَن بِن ِا 13132  

 إْهدَى الُحْسنَيَْيِن إال فتحا أو قت ً في سبيل ّ. ونَْحُن نَتَربُّص بُِ ْم أْن يُِص ِيبَُ ُم ّللّاُ بِعَ ِذَاٍب ِم ِْن ِعْن ِِدهِ 

 أْو بأْيِدينا: أي قتل.

 53اآلية : 

 إِنُّ ْم ُكنتُْم قَْوماً فَاِسِقيَن {. القول في تأويل قوله تعالى:     }قُْل أَنِفقُواْ َطْوعاً أَْو َكْرذاً لّن يُتَقَبَّل ِمنُ مْ 

يقول تعالى ,كره لنبيه محمد صلى ّ عليه وس ِلم: ق ِل ي ِا محم ِد لم ِسالء المن ِافقين: أنفق ِوا كي ِف    

شألتم أموال م في سفركم ذذا وغيرهل وعلى أّي هال شألتم من هال الطو  وال رهل فإن م إن تنفقوذا 

أن ِتم ف ِي ش ِّك م ِن ني ِن م وجم ِل م ِن م بنب ِوة نب ِي م وس ِوء معرف ِة م ِن م لَن يَتَقَبّل ّ ِمْنُ م نفق ِات مل و

بثواب ّ وعقابه. إنُّ ْم ُكْنتُْم قَْوما فاِسِقيَن يقول: خارجين عن ا يم ِان ب ِرب م. وخ ِرث قول ِه: أْنِفق ُِوا 

« إن»َطْوعا أْو َكْرذا مخرث األمر ومعناه الخبرل والعرب تفعل ,لك في األماكن التي يحس ِن فيم ِا 

تي تأتي بمعن ِى الج ِزاءل كم ِا ق ِال ج ِّل ثن ِاؤه: اْس ِتَْغِفْر لَُم ِْم أْو ال تَْس ِتَْغِفْر لَُم ِْم فم ِو ف ِي لف ِظ األم ِر ال

 ومعناه الخبرل ومنه قول ال اعر:

 أِسيِألي بِنا أْو أْهِسني ال َملُوَمةلَدَْينا َوال َمْقِليّةً إْن تَقَلِّ   

ا معناه: إن تنفقوا طوعا أو كرذال لَْن يُتَقَبَّل ِمْنُ ْم. وقيل: إن ف ذلك قوله: أْنِفقُوا َطْوعا أْو َكْرذا إنم  

ذذه اآلية نزل  في الجدّ بن قيس هين قال للنبّي صلى ّ عليه وسلم لما عرض عليه النبّي ص ِلى 

 ّ عليه وسلم الخروث معه لغزو الروم: ذذا مالي أعينك به.

ق ِ ِال: ثن ِ ِي هج ِ ِاثل ع ِ ِن اب ِ ِن ج ِ ِريجل ق ِ ِال: ق ِ ِال اب ِ ِن ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا القاس ِ ِمل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا الحس ِ ِينل 13133  

عباق: قال الجدّ بن قيس: إني إ,ا رأي  النساء لم أصبر هتى أفتّنل ول ن أعين ِك بم ِالي ق ِال: ففي ِه 

 نزل  أْنِفقُوا َطْوعا أْو َكْرذا لَْن يُتَقَبَّل ِمْنُ ْم قال: لقوله: أعينك بمالي.

 54اآلية : 

}َوَما َمنَعَُمْم أَن تُْقبََل ِمْنُمْم نَفَقَاتُُمْم إِالّ أَنُّمْم َكفَُرواْ بِاّلّلِ َوبَِرُسوِلِه َوالَ القول في تأويل قوله تعالى:     

 يَأْتُوَن الّص َةَ إِالّ َوُذْم ُكَسالََى َوالَ يُنِفقُوَن إِالّ َوُذْم َكاِرُذوَن {.

نمم نفق ِاتمم الت ِي ينفقونم ِا ف ِي يقول تعالى ,ك ِره: وم ِا من ِع ذ ِسالء المن ِافقين ي ِا محم ِد أن تقب ِل م ِ   

األول ِى ف ِي موض ِع « أن»سفرذم معك وفي غير ,لك من الس ِبل إال أنُّم ِْم َكفَ ُِروا ب ِاّلّلِ َوبَِرُس ِوِلِه ل

نصبل والثانية في موضع رفعل ألن معنى ال  م: ما منع قبول نفقاتمم إال كفرذم ب ِا . َوال يَ ِأْتُوَن 

ال يأتونما إال متثاقلين بمال ألنمم ال يرجون بأناغما ثوابا وال يخ ِافون الّص ةَ إالّ َوُذْم ُكَسالَى يقول: 

بتركما عقابال وإنما يقيمونما مخافة على أنفسمم بتركما من المسمنين ف ِإ,ا أمن ِوذم ل ِم يقيموذ ِا. َوالَ 

ينفقونه فيه  يُْنِفقُوَن يقول: وال ينفقون من أموالمم شيألال إالّ َوُذْم كاِرُذوَن أن ينفقونه في الوجه الذي

 مما فيه تقوية لإلس م وأذله.

 55اآلية : 

ا فِ ِي القول في تأوي ِل قول ِه تع ِالى:     }فَ ِ َ تُْعِجْب َِك أَْم َِوالُُمْم َوالَ أَْوالَنُُذ ِْم إِنَّم ِا يُِري ِدُ ّللّاُ ِليُعَ ِذّبَُمْم بَِم ِ

 اْلَحيَاةِ الدّْنيَا َوتَْزَذَق أَنفُُسُمْم َوُذْم َكافُِروَن {.
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ف أذ ِ ِل التأوي ِ ِل ف ِ ِي تأوي ِ ِل ,ل ِ ِكل فق ِ ِال بعه ِ ِمم: معن ِ ِاه: ف ِ ِ  تعجب ِ ِك ي ِ ِا محم ِ ِد أم ِ ِوال ذ ِ ِسالء اختل ِ ِ   

المنافقين وال أوالنذم ف ِي الحي ِاة ال ِدنيال إنم ِا يري ِد ّ ليع ِذبمم بم ِا ف ِي االَخ ِرة. وق ِال: معن ِى ,ل ِك: 

 التقديم وذو مسخر. ,كر من قال ,لك:

يدل عن قتانةل قوله: فَ  تُْعِجْبَك أْم َِوالُُمْم َوال ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سع13134  

أْوالنُُذْم قال: ذذه من تقانيم ال  مل يقول: ال تعجبك أموالمم وال أوالنذم في الحياة الدنيال إنما يريد 

 ّ ليعذبمم بما في االَخرة.

ن ابن عباقل قوله: ـ هدثنا المثنىل قال: هدثنا أبو صال ل قال: ثني معاويةل عن علّيل ع13135  

 إنَّما يُِريدُ ّللّاُ ِليُعَذّبَُمْم بِما فِي االَِخَرةِ.

وقال آخ ِرون: ب ِل معن ِى ,ل ِك: إنم ِا يري ِد ّ ليع ِذبمم بم ِا ف ِي الحي ِاة ال ِدنيال بم ِا أل ِزممم فيم ِا م ِن   

 فراغهه. ,كر من قال ,لك:

َما يُِريدُ ّللّاُ ِليُعَذّبَُمْم ـ ُهدث  عن المسيب بن شريكل عن سلمان األقصريل عن الحسن: إنّ 13136  

 بِما فِي الَحياةِ الدّْنيا قال: بأخذ الزكاة والنفقة في سبيل ّ تعالى.

ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال: قال ابن ىيدل في قوله: إنَّما يُِريدُ ّللّاُ ِليُعَذّبَُمْم 13137  

 لمم عذاب وذي للمسمنين أجر. بِما فِي الَحياةِ الدّْنيا بالمصاغب فيمال ذي

قال أبو جعفر: وأولى التأويلين بالصواب ف ِي ,ل ِك عن ِدنال التأوي ِل ال ِذي ,كرن ِا ع ِن الحس ِنل ألن   

,لك ذو الظاذر من التنزيلل فصرل تأويله إلى ما نّل عليه راذره أولى من ص ِرفه إل ِى ب ِاطن ال 

رل ألن ِه ل ِم يع ِرل لتع ِذيب ّ ناللة على صحتهل وإنما وجه م ِن وج ِه ,ل ِك إل ِى التق ِديم وذ ِو م ِسخ

المنافقين بأموالمم وأوالنذم في الحياة الدنيا وجما يوجمه إليهل وقال: كيف يعذّبمم بذلك ف ِي ال ِدنيال 

وذي لمم فيما سرورل و,ذب عن ِه توجيم ِه إل ِى أن ِه م ِن عظ ِيم الع ِذاب علي ِه إلزام ِه م ِا أوج ِب ّ 

ه وذو غير طي ِب ال ِنفس. وال راث م ِن ّ عليه فيما من هقوقه وفراغههل إ, كان يلزمه ويسخذ من

 جزاء وال من االَخذ منه همدا وال ش را على ضجر منه وكره.

وأما قوله: َوتَْزَذَق أْنفُُسُمْم َوُذ ِْم ك ِافُِروَن فإن ِه يعن ِي: وتخ ِرث أنفس ِممل فيموت ِوا عل ِى كف ِرذم ب ِا    

قَ ِْ  نف ِس ف ِ نل وَىِذقَ ِْ ل فم ِن وجحونذم نبّوة نبّي ّ محمد صلى ّ علي ِه وس ِلمل يق ِال من ِه: َىذَ 

قال: َىَذقَ ل قال: تَْزَذُقل ومن قال: َىِذقَْ ل ق ِال: تَْزِذ ُِق ُىُذوق ِا ومن ِه قي ِل: َىَذ ِق ف ِ ن ب ِين أي ِدي 

 القوم يَْزَذُق ُىُذوقا: إ,ا سبقمم فتقدمممل ويقال: َىَذَق الباطل: إ,ا ,ذب ونرق.

 56اآلية : 

 ْحِلفُوَن بِاّلّلِ إِنُّمْم لَِمنُ ْم َوَما ُذم ّمنُ ْم َولَـَِ نُّمْم قَْوٌم يَْفَرقُوَن {.القول في تأويل قوله تعالى:     }َويَ 

يقول تعالى ,كره: ويحلف با  ل م أيما المسمنون ذسالء المنافقون كذبا وباط ً خوفا من مل إنمم    

ْم أي ليسوا من أذل نين م وملت مل بل لمن م في الدين والملة. يقول ّ تعالى م ذّبا لمم: َوما ُذْم ِمْن ُ 

ذ ِم أذ ِ ِل ش ِ ِّك ونف ِ ِاق. َولَِ  ِ ِنُّمْم قَ ِ ِْوٌم يَْفَرق ُِ ِوَن يق ِول: ول  ِ ِنمم ق ِ ِوم يخ ِ ِافون مل فم ِ ِم خوف ِ ِا م ِ ِن م يقول ِ ِون 

 بألسنتمم: إنا من مل ليأمنوا في م ف  يقتلوا.

 57اآلية : 

اَراٍت أَْو ُم ِدَّخ ً لَّول ِّْواْ إِلَْي ِِه َوُذ ِْم يَْجَمُح ِوَن القول في تأويل قوله تعالى:     }لَْو يَِجدُوَن َمْلَجألاً أَْو َمغَ 

.} 

يق ِ ِول تع ِ ِالى ,ك ِ ِره: ل ِ ِو يج ِ ِد ذ ِ ِسالء المن ِ ِافقون ملج ِ ِأل يق ِ ِول: َعَص ِ ِرا يعتص ِ ِرون ب ِ ِه م ِ ِن هص ِ ِنل    

ومعق ً يعتقلون فيه من مل أو َمغَاَراٍت وذي الغيران في الجبالل واهدتما: مغ ِارةل وذ ِي مفعل ِة م ِن 

يغ ِ ِور في ِ ِه إ,ا نخ ِ ِلل ومن ِ ِه قي ِ ِل: غ ِ ِارت الع ِ ِين: إ,ا نخل ِ ِ  ف ِ ِي الحدق ِ ِة. أو غ ِ ِار الرج ِ ِل ف ِ ِي ال  ِ ِيء 

اآلي ِةل ألن ِه م ِن انّخ ِل ي ِدخل. «... أو ُم ِدّخ ً »ُمدَّخ ً يقول: َسَربا ف ِي األرض ي ِدخلون في ِهل وق ِال: 

. وقوله: لََولّْوا إلَْيِه يقول: ألنبروا إليه ذربا من م. َوُذْم يَْجَمُح ِوَن يق ِول: وذ ِم يس ِرعون ف ِي م  ِيمم

 وقيل: إن الجماا م ى بين الم يين ومنه قول مململ:

 لَقَْد َجَمْحُ  ِجماها فِي ِنماغِمُمحتى رأْيُ  ,َِوي أْهسابِِمْم َخَمدوا  
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وإنما وصفمم ّ بما وصفمم به من ذذه الصفةل ألنمم إنما أقاموا بين أرمر أص ِحاب رس ِول ّ   

تمم لممل ولما ذم علي ِه م ِن ا يم ِان ب ِا  وبرس ِوله صلى ّ عليه وسلم على كفرذم ونفاقمم وعداو

ألنم ِ ِم ك ِ ِانوا ف ِ ِي ق ِ ِوممم وع  ِ ِيرتمم وف ِ ِي نورذ ِ ِم وأم ِ ِوالممل فل ِ ِم يق ِ ِدروا عل ِ ِى ت ِ ِره ,ل ِ ِك وفراق ِ ِهل 

فصانعوا القوم بالنفاق ونافعوا عن أنفسمم وأموالمم وأوالنذم بال فر ونعوى ا يمانل وفي أنفسمم 

علي ِ ِه وس ِ ِلم وأذ ِ ِل ا يم ِ ِان ب ِ ِه والع ِ ِداوة لم ِ ِمل فق ِ ِال ّ م ِ ِا فيم ِ ِا م ِ ِن ال ِ ِبغض لرس ِ ِول ّ ص ِ ِلى ّ 

 واصفمم بما في ضماغرذم: لَْو يَِجدُوَن َمْلجأً أْو َمغاَراٍت... اآلية.

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ب ِاقل ـ هدثني المثنىل قال: ه ِدثنا أب ِو ص ِال ل ق ِال: ثن ِي معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل ع ِن اب ِن ع13138  

قوله: لَْو يَجدُوَن َمْلجأً الملجأ: الحرى في الجبالل والمغارات: الغيران في الجبال. وقوله: أْو ُم ِدَّخ ً 

 والمدّخل: السرب.

هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل قال: ثني أب ِيل ع ِن أبي ِهل ع ِن اب ِن عب ِاقل    

ُم ِ ِدَّخ ً لََول ِّ ِْوا إلَْي ِ ِِه َوُذ ِ ِْم يَْجَمُح ِ ِوَن ملج ِ ِأل يق ِ ِول: ه ِ ِرىال أو  قول ِ ِه: لَ ِ ِْو يَج ِ ِدُوَن َمْلج ِ ِأً أْو َمغ ِ ِاَراٍت أوْ 

 َمغَاَراٍت يعني الغيران. أو ُمدّخ ً يقول: ,ذابا في األرضل وذو النفق في األرضل وذو السرب.

ـ وهدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن أبي نجي ل 13139  

 ْو يَجدُوَن َمْلجأً أْو َمغاَراٍت أْو ُمدَّخ ً قال: هرىا لمم يفّرون إليه من م.عن مجاذد: لَ 

ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هجاثل عن ابن ج ِريجل ع ِن مجاذ ِدل قول ِه: 13140  

ابن عب ِاق قول ِه: لَ ِْو لَْو يَجدُوَن َمْلجأً أْو َمغاَراٍت أْو ُمدَّخ ً قال: محرىا لممل لفّروا إليه من م. وقال 

 يَجدُوَن َمْلجأً هرىا أو مغاراتل قال: الغيران. أْو ُمدَّخ ً قال: ففقا في األرض.

ـ ِ ه ِدثنا ب  ِرل ق ِال: ه ِدثنا يزي ِدل ع ِ ِن س ِعيدل ع ِن قت ِانة: لَ ِْو يَج ِدُوَن َمْلج ِأً أْو َمغ ِ ِاَراٍت أْو 13141  

أو م ِ ِدّخ ً أس ِ ِرابا. لََول ِّ ِْوا إلَْي ِ ِِه َوُذ ِ ِْم  ُم ِ ِدَّخ ً يق ِ ِول: ل ِ ِو يج ِ ِدون ملج ِ ِأ: هص ِ ِونال أو َمغَ ِ ِاَراٍت غيران ِ ِا.

 يَْجَمُحوَن.

 58اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:     }َوِمْنُمْم ّمن يَْلِمُزَه فِي الّصدَقَاِت فَ ِإِْن أُْعُط ِواْ ِمْنَم ِا َرُض ِواْ َوإِن ل ِّْم 

 يُْعَطْواْ ِمنَما إِ,َا ُذْم يَْسَخُطوَن {.

لمنافقين الذين وصف  لك يا محمد صفتمم ف ِي ذ ِذه االَي ِات َم ِْن يَْلِم ُِزه يقول تعالى ,كره: ومن ا   

فِي الّصدَقاِت يقول: يعيبك في أمرذا ويطعن علي ِك فيم ِال يق ِال من ِه: لم ِز ف ن ِا يَْلِم ُِزهل ويَْلُم ُِزه: إ,ا 

 عابه وقرصهل وكذلك ذمزه. ومنه قيل: ف ن ُذَمزةُ لَمزةل ومنه قول رؤبة:

 ي َوجْمِزيِفي ِرّل َعْصَرْي باِطليِ ولَْمِزي قاَرْبُ  بيَن َعنَقِ  

 ومنه قول االَخر:  

 )(إ,َا لَِقيتَُك تُْبِدي لي ُم اَشَرةً 

 وأْن أِغيَب فأْنَ  العاغُِب اللَّمَزْه)(

فإْن أُْعُطوا ِمْنما َرُضوا يقول: ليس بمم في عيبمم إي ِاه فيم ِا وطع ِنمم علي ِك بس ِببما ال ِدينل ول  ِن   

إن أن ِ ِ  أعطي ِ ِتمم منم ِ ِا م ِ ِا يرض ِ ِيمم رض ِ ِوا عن ِ ِكل وإن أن ِ ِ  ل ِ ِم تعطم ِ ِم م ِ ِنمم الغه ِ ِب ألنفس ِ ِممل ف ِ ِ

 سخطوا عليك وعابوه.

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: ه ِدثنا اب ِن نمي ِرل ع ِن ورق ِاءل ع ِن اب ِن أب ِي نج ِي ل ع ِن مجاذ ِدل 13142  

 ي الّصدَقاِت قال: يَُروُىه.قوله: َوِمْنُمْم َمْن يَْلِمُزَه فِ 

هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هجاثل عن ابن جريجل عن مجاذدل قوله: َوِمْنُمْم َمْن    

 يَْلِمُزَه فِي الّصدَقاِت يروىه ويسألك.

ـ قال ابن جريج: وأخبرني ناون بن أبي عاصمل قال: قال أُتي النبّي صلى ّ عليه وس ِلم 13143  

دقةل فقسمما ذمنا وذمنا هتى ,ذب ل قال: ورآه رجل من األنصارل فقال: ما ذذا بالعدل فنزل  بص

 ذذه اآلية.
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ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل قول ِه: َوِم ِْنُمْم َم ِْن يَْلِم ُِزَه فِ ِي 13144  

ن رج ِ ً م ِن أذ ِل الباني ِة ه ِدي  الّصدَقاِت يقول: ومنمم من يطعن عليك في الصدقات. و,ُك ِر لن ِا أ

عمد بأعرابيةل أتى نبّي ّ صلى ّ عليه وسلم وذو يقسم ,ذب ِا وفه ِةل فق ِال: ي ِا محم ِدل وّ ل ِألن 

َوْيلَ َِك فََم ِْن ,َا يَْع ِِدُل َعلَْي َِك »كان ّ أمره أن تعدل ما ع ِدل  فق ِال نب ِّي ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم: 

اْه ِذَُروا َذ ِذَا وأْش ِباَذهُل ف ِإّن فِ ِي أُّمتِ ِي أْش ِباهَ َذ ِذَا » علي ِه وس ِلم: ث ِم ق ِال نب ِّي ّ ص ِلى ّ« بَْعِدي 

ُج ِوا يَْقَرُءوَن القُرآَن ال يُجاوُى ت ََِراقِيَُمْمل ف ِإ,َا َخَرُج ِوا ف ِاْقتُلُوُذْمل ث ُِّم إ,َا َخَرُج ِوا ف ِاْقتُلُوُذْمل ث ُِّم إ,َا َخرَ 

َوال ِِّذي نَْفِس ِي بِيَ ِِدِه م ِا أُْعِط ِيُ ْم »ه وس ِلم ك ِان يق ِول: و,ُكر لنا أن نبّي ّ ص ِلى ّ علي ِ«. فاْقتُلُوُذمْ 

 «.َشْيألا َوال أْمنَْعُ ُموهُ إنَّما أنا خاِىنٌ 

ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد ب ِن ث ِورل ع ِن معم ِرل ع ِن قت ِانة: َوِم ِْنُمْم 13145  

 َمْن يَْلِمُزَه فِي الّصدَقاِت قال: يطعن.

محمد بن ثورل عن معمرل عن الزذرّي عن أبي سلمة بن عبد الرهمنل عن  ـ قال: هدثنا13146  

أب ِ ِي س ِ ِعيدل ق ِ ِال: بينم ِ ِا رس ِ ِول ّ ص ِ ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِلم يقس ِ ِم قس ِ ِمال إ, ج ِ ِاءه اب ِ ِن ,ي الخويص ِ ِرة 

فقال عم ِر ب ِن الخط ِاب: « َوْيلََك َوَمْن يَْعِدُل إْن لَْم أْعِدْل »التميميل فقال: اعدل يا رسول ّ فقال: 

نعهل فإّن لَهُ أَصحابا يَْحِقُر أَهدُُكْم َص ِ تَهُ َم َِع َص ِ تِِمْم »رسول ّ اغذن لي فأضرب عنقه قال: يا 

ُر َوِصياَمهُ َمَع ِصياِمِمْمل يَْمُرقُوَن ِمَن الدّيِن كما يَْم ُِرُق الّس ُِمْم ِم َِن الّرِمي ِِّةل فَيَْنُظ ُِر فِ ِي ق ُِذَ,ِه فَ ِ  يَْنُظ ِ

نَْصِلِه فَ  يَِجدُ َشْيألال ثُّم يَْنُظُر فِ ِي َرَص ِافِِه فَ ِ  يَِج ِدُ َش ِْيألال قَ ِد َس ِبََق الفَ ِْرَث َوال ِدَّمل  َشْيألال ثُّم يَْنُظُر فِي

َن عل ِى آيَتُُمْم َرُجٌل أْسَونُ إْهدَى يَدَْيِه أْو قاَل: يَدَْيِه ِمثُْل ثَْديِ الَمرأة أْو ِمث ُِْل البَْه ِعَِة ت َِدَْرنَُرل يَْخُرُج ِو

ق ِال: فنزل ِ : َوِم ِْنُمْم َم ِْن يَْلِم ُِزَه فِ ِي الّص ِدَقاِت. ق ِال أب ِو س ِعيد: أش ِمد أن ِي «. َن الن ِّاِق ِهيِن فَتَْرةٍ مِ 

سمع  ذذا من رسول ّ صلى ّ عليه وس ِلمل وأش ِمد أن علي ِّا رهم ِة ّ علي ِه ه ِين ق ِتلمم ج ِيء 

 بالرجل على النع  الذي نع  رسول ّ صلى ّ عليه وسلم.

ال: أخبرنا ابن وذبل قال: قال اب ِن ىي ِدل ف ِي قول ِه: َوِم ِْنُمْم َم ِْن يَْلِم ُِزَه ـ هدثني يونسل ق13147  

فِي الّصدَقاِت فإْن أُُعُطوا ِمْنما َرضوا َوإْن لَْم يُْعَطْوا ِمْنما إ,َا ُذْم يَْس َِخُطوَن ق ِال: ذ ِسالء المن ِافقونل 

ّ نبي ِهل وأخب ِرذم أن ِه إنم ِا  قالوا: وّ ما يعطيما محمد إال من أهّبل وال يسثر بما إال ذواه فأخبر

 جاءت من ّل وأن ذذا أمر من ّ ليس من محمد: إنَّما الّصدقاُت للفُقََراِء... اآلية.

 59اآلية : 

ينَا القول في تأويل قوله تعالى:     }َولَْو أَنُّمْم َرُضْواْ َم ِآ آت َِاُذُم ّللّاُ َوَرُس ِولُهُ َوقَ ِالُواْ َهْس ِبُنَا ّللّاُ َس ِيُْستِ 

 ّللّاُ ِمن فَْهِلِه َوَرُسولُهُ إِنّآ إِلَى ّللّاِ َراِغبُوَن {.

يقول تعالى ,كره: ولو أن ذسالء الذين يلمزونك ي ِا محم ِد ف ِي الص ِدقات رض ِوا م ِا أعط ِاذم ّ    

ْن ورسوله من عطاء وقسم لمم من قسمل َوق ِالُوا َهْس ِبُنا ّللّاُ يق ِول: وق ِالوا: كافين ِا ّل َس ِيُْستِينا ّللّاُ ِم ِ

فَْهِلِه َوَرُس ِولُهُ يق ِول: س ِيعطينا ّ م ِن فه ِل خزاغن ِه ورس ِوله م ِن الص ِدقة وغيرذ ِال إن ِّا إل ِى ّللّاِ 

َراِغب ُِ ِوَن يق ِ ِول: وق ِ ِالوا: إن ِ ِا إل ِ ِى ّ نرغ ِ ِب ف ِ ِي أن يوس ِ ِع علين ِ ِا م ِ ِن فه ِ ِلهل فيغنين ِ ِا ع ِ ِن الص ِ ِدقة 

 وغيرذا من ص ت الناق والحاجة إليمم.

 60اآلية : 

ى:     }إِنَّم ِ ِا الّص ِ ِدَقَاُت ِلْلفُقَ ِ َِرآِء َواْلَمَس ِ ِاِكيِن َواْلعَ ِ ِاِمِليَن َعلَْيَم ِ ِا َواْلُمَسلّفَ ِ ِِة الق ِ ِول ف ِ ِي تأوي ِ ِل قول ِ ِه تع ِ ِال

 يٌم {.قُلُوبُُمْم َوفِي الّرقَاِب َواْلغَاِرِميَن َوفِي َسبِيِل ّللّاِ َواْبِن الّسبِيِل فَِريَهةً ّمَن ّللّاِ َوّللّاُ َعِليٌم َه ِ 

 تنال الصدقات إال للفقراء والمساكين ومن سماذم ّ جّل ثناؤه.يقول تعالى ,كره: ال    

ثم اختلف أذل التأويل في ص ِفة الفقي ِر والمس ِ ينل فق ِال بعه ِمم: الفقي ِر: المحت ِاث المتعف ِف ع ِن   

 المسألةل والمس ين: المحتاث الساغل. ,كر من قال ,لك:

ن: إنَّم ِا الّص ِدَقاُت للفُقَ َِراِء ـ هدثنا ابن وكي ِعل ق ِال: ه ِدثنا جري ِرل ع ِن أش ِع ل ع ِن الحس 13148ِ  

 والَمساِكيِن قال: الفقير: الجالس في بيتهل والمس ين: الذي يسعى.

ـ هدثني المثنىل قال: هدثنا عبد ّل قال: هدثنا معاويةل عن علّيل عن ابن عباقل قوله: 13149  

 والفقراء فقراء المسلمين. إنَّما الّصدَقاُت لْلفُقََراِء والَمساِكيِن قال: المساكين: الّطوافونل
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ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبو أسامةل عن جرير بن هاىمل قال: ثني رجلل عن ج ِابر 13150  

 بن ىيدل أنه سألل عن الفقراءل قال: الفقراء: المتعففونل والمساكين: الذين يسألون.

ب ِن عبي ِد ّ الحران ِيل  ـ هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أبو أهم ِدل ق ِال: ه ِدثنا معق ِل13151  

قال: سأل  الزذري عن قوله: إنَّما الّصدَقاُت لْلفُقََراِء قال: الذين في بيوتمم ال يسألونل والمس ِاكين: 

 الذين يخرجون فيسألون.

ـ ه ِدثنا الح ِرثل ق ِال: ه ِدثنا القاس ِمل ق ِال: ه ِدثنا يحي ِى ب ِن س ِعيدل ع ِن عب ِد ال ِوارث ب ِن 13152  

 قال: الفقير الذي ال يسألل والمس ين: الذي يسأل. سعيدل عن ابن نجي ل عن مجاذدل

ـ قال: هدثنا يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال: قال اب ِن ىي ِدل ف ِي قول ِه: إنَّم ِا الّص ِدَقاُت 13153  

لْلفُقََراِء والَمساِكيِن قال: الفقراء الذين ال يسألون الناق وذم أذل هاجةل والمس ِاكين: ال ِذين يس ِألون 

 الناق.

لحرثل قال: ثني عبد العزيزل قال: هدثنا عبد الوارثل ع ِن اب ِن أب ِي نج ِي ل ع ِن مجاذ ِدل هدثنا ا   

 قال: الفقراء الذين ال يسألونل والمساكين: الذين يسألون.

وقال آخرون: الفقير ذو ,و الزمانة من أذل الحاج ِةل والمس ِ ين: ذ ِو الص ِحي  الجس ِم. ,ك ِر م ِن   

 قال ,لك:

ل ِىل ق ِال: ه ِدثنا محم ِد ب ِن ث ِورل ع ِن معم ِرل ع ِن قت ِانة: إنَّم ِا ـ هدثنا محمد ب ِن عب ِد األع13154  

 الّصدَقاُت لْلفُقََراِء والَمساِكيِن قال: الفقير من به ىمانةل والمس ين: الصحي  المحتاث.

ه ِ ِدثنا ب  ِ ِرل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا يزي ِ ِدل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا س ِ ِعيدل ع ِ ِن قت ِ ِانةل قول ِ ِه: إنَّم ِ ِا الّص ِ ِدَقاُت لْلفُقَ ِ َِراِء    

 فقير: فالزمن الذي به ىمانةل وأما المس ين: فمو الذي ليس  به ىمانة.والَمساِكيِن أما ال

وقال آخرون: الفقراء فقراء المماجرينل والمس ِاكين: م ِن ل ِم يم ِاجر م ِن المس ِلمين وذ ِو محت ِاث.   

 ,كر من قال ,لك:

ـ هدثنا الحرثل قال: هدثنا عبد العزيزل قال: هدثنا جرير بن هاىمل عن علّي بن الح مل 13155  

ن اله ِ ِحاه ب ِ ِن م ِ ِزاهم: إنَّم ِ ِا الّص ِ ِدَقاُت لْلفُقَ ِ َِراِء ق ِ ِال: فق ِ ِراء المم ِ ِاجرينل والمس ِ ِاكين: ال ِ ِذين ل ِ ِم ع ِ ِ

 يماجروا.

قال: هدثنا عبد العزي ِزل ق ِال: ه ِدثنا س ِفيانل ع ِن منص ِورل ع ِن إب ِراذيم: إنَّم ِا الّص ِدَقاُت 13083  

 ا.لْلفُقََراِء المماجرينل قال: سفيان: يعني: وال يعطي األعراب منما شيأل

هدثنا ابن وكيعل ق ِال: ثن ِي أب ِيل ع ِن س ِفيانل ع ِن منص ِورل ع ِن إب ِراذيمل ق ِال: ك ِان يق ِال: إنم ِا    

 الصدقة لفقراء المماجرين.

قال: هدثنا جريرل عن منصورل عن إبراذيمل قال: كان ِ  تجع ِل الص ِدقة ف ِي فق ِراء المم ِاجرينل    

 وفي سبيل ّ تعالى.

ق ِوبل ع ِن جعف ِرل ع ِن س ِعيد ب ِن جبي ِر وس ِعيد ب ِن عب ِد ـ هدثنا ابن هميدل قال: ه ِدثنا يع13156  

الرهمن بن أبزيل قاال: كان ناق من المماجرين ألهدذم الدار والزوجة والعبد والناقة يحّج عليم ِا 

 ويغزول فنسبمم ّ إلى أنمم فقراءل وجعل لمم سمما في الزكاة.

عن منصورل عن إبراذيمل قال: هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا سفيانل    

 كان يقال: إنما الصدقات في فقراء المماجرينل وفي سبيل ّ.

 وقال آخرون: المس ين: الهعيف الَ ْسب. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثني يعقوب بن إبراذيمل ق ِال: ه ِدثنا اب ِن علي ِةل ق ِال: أخبرن ِا اب ِن ع ِونل ع ِن محم ِدل 13157  

 م ِال ل ِهل ول  ِن الفقي ِر: األْخل ِق الَ ْس ِب. ق ِال يعق ِوبل ق ِال اب ِن قال: قال عمر: ليس الفقير بالذي ال

 علية: األخلق: الُمَحاَرُل عندنا.

ـ هدثنا ابن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد بن ثورل عن معمرل عن أيوب عن ابن سيرين 13158  

ا خ ِ ق أن عمر بن الخطاب رهمة ّ تعالى قال ليس المس ين بالذي ال مال ِه ل ِه ول  ِن المس ِ ين 

 ال سب وقال بعهمم الفقير من المسلمين والمس ين أذل ال تاب. ,كر من قال ,لك:
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ـ هدثني الحرثل قال: هدثنا عبد العزيزل قال: هدثنا عمر بن نافعل قال: س ِمع  ع رم ِة 13159  

ل إنم ِا المس ِاكين في قوله: إنَّما الّصدَقاُت لْلفُقََراِء والَمساِكيِن قال: ال تقولوا لفقراء المسلمين مساكين

 مساكين أذل ال تاب.

قال أبو جعفر: وأولى ذذه األقوال عندي بالصوابل قول من قال: الفقير: ذو ,و الفقر أو الحاجة   

ومع هاجته يتعفف عن مسألة الناق والتذلل لمم في ذذا الموضعل والمس ين: ذو المحتاث المت ِذلل 

ان الفريقان لم يعطي ِا إال ب ِالفقر والحاج ِة نون الذل ِة للناق بمسألتمم. وإنما قلنا إن ,لك كذلك وإن ك

والمس نةل  جما  الجميع من أذ ِل العل ِم أن المس ِ ين إنم ِا يعط ِى م ِن الص ِدقة المفروض ِة ب ِالفقرل 

وأن معنى المس نة عند العرب: الذلةل كما قال ّ جّل ثناؤه: َوُضِربَْ  َعلَْيِمُم الذّلّةُ َوالَمْسَ نَةُ يعن ِي 

والذلة ال الفقر. فإ,ا كان ّ جّل ثناؤه ق ِد ص ِنف م ِن قس ِم ل ِه م ِن الص ِدقة المفروض ِة  بذلك المونل

قسما بالفقر فجعلمم صنفينل كان معلوما أن كل صنف منمم غير االَخ ِر. وإ, ك ِان ,ل ِك ك ِذلك ك ِان 

ال شّك أن المقسوم له باسم الفقير غير المقسوم له باسم الفقر والمس نةل والفقير المعطى ,لك باس ِم 

الفقير المطلق ذو الذي ال مس نة فيهل والمعطى باسم المس نة والفقر ذو الجامع إلى فقره المس نةل 

 وذي الذّل بالطلب والمسألة.

فتأويل ال  م إ, كان ,لك معن ِاه: إنم ِا الص ِدقات للفق ِراء المتعف ِف م ِنمم ال ِذي ال يس ِألل والمت ِذلل   

 عليه وسلم بنحو الذي قلنا في ,لك خبر. منمم الذي يسألل وقد ُروي عن رسول ّ صلى ّ

ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: هدثنا إس ِماعيل ب ِن جعف ِرل ع ِن ش ِريك ب ِن أب ِي 13160  

لَ ِ ِْيَس »نم ِ ِرل ع ِ ِن عط ِ ِاء ب ِ ِن يس ِ ِارل ع ِ ِن أب ِ ِي ذري ِ ِرةل ق ِ ِال: ق ِ ِال رس ِ ِول ّ ص ِ ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِلم: 

تاِن والتّْمَرةُ والتّْمَرتاِنل إنَّما المْسِ يُن الُمتَعَفُّف اْقَرُءوا إْن ِش ِألْتُْم ال الِمْسِ يُن بالِّذي تَُرنّهُ اللّْقَمةُ َواللّْقمَ 

 «.يَْسألوُن النّاَق إْلحافا

على نح ِو م ِا ق ِد ج ِرى ب ِه اس ِتعمال « إنَّما الِمْسِ يُن الُمتَعَفّفُ »ومعنى قوله صلى ّ عليه وسلم:   

فصيل المس ين من الفقير. ومما ينبىء عن أن ,لك الناق من تسميتمم أذل الفقر مساكينل ال على ت

و,لك في « اقرءوا إن ِشألتم ال يَسأَلُوَن النّاَق إْلحافا»كذلكل انتزاعه صلى ّ عليه وسلم لقول ّ: 

 صفة من ابتدأ ّ ,كره ووصفه ب ِالفقرل فق ِال لْلفُقَ َِراِء ال ِِّذيَن أُْهِص ُِروا فِ ِي َس ِبِيِل ّللّاِ ال يَْس ِتَِطيعُونَ 

 َضْربا فِي األْرِض يَْحَسبُُمُم الجاِذُل أْغنِياَء ِمَن التّعَفِّف تَْعِرفُُمْم بِِسيماُذْم ال يَسأَلُوَن النّاَق إْلحافا.

وقوله: َوالعاِمِليَن َعلَْيما وذم السعاة في قبه ِما م ِن أذلم ِال ووض ِعما ف ِي مس ِتحقيما يعط ِون ,ل ِك   

 بالسعايةل أغنياء كانوا أو فقراء.

 الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:وبمثل   

ـ هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا معقل بن عبيد ّل قال: س ِأل  13161  

 الزذري عن العاملين عليمال فقال: السعاة.

َن َعلَْيم ِا ق ِال: جباتم ِا ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانة: َوالعاِمِلي13162  

 الذين يجمعونمال ويسعون فيما.

ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال: قال ابن ىيد: َوالع ِاِمِليَن َعلَْيم ِا: ال ِذي يعم ِل 13163  

 عليما.

ثم اختلف أذل التأويل في قدر ما يُْعَطى العامل م ِن ,ل ِكل فق ِال بعه ِمم: يُْعَط ِى من ِه ال ِثمن. ,ك ِر   

 من قال ,لك:

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا هميد بن عبد الرهمنل عن هس ِن ب ِن ص ِال ل ع ِن ج ِويبرل 13164  

 عن الهحاهل قال: للعاملين عليما الثمن من الصدقة.

ـ ُهدث  عن مسلم بن خالدل عن اب ِن أب ِي نج ِي ل ع ِن مجاذ ِد ف ِي قول ِه: َوالع ِاِمِليَن َعلَْيم ِا 13165  

 قال: يأكل العمال من السمم الثامن.

 وقال آخرون: بل يعطى على قدر عمالته.  

ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: هدثنا عبد الوذاب بن عطاءل ع ِن األخه ِر ب ِن 13166  

عج نل قال: هدثنا عطاء بن ىذير الع ِامرّيل ع ِن أبي ِهل أن ِه لق ِي عب ِد ّ ب ِن عم ِرو ب ِن الع ِاصل 

العوران والعميان وكّل منقطع به. فقال ل ِه: فسأله عن الصدقة: أّي مال ذي  فقال: مال العرجان و
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إن للعاملين هقّا والمجاذدين. قال: إن المجاذدين قوم أهّل لمم وللعاملين عليما على ق ِدر عم ِالتمم. 

 ثم قال: ال تحّل الصدقة لغنّيل وال لذي ِمّرة سوّي.

عليم ِا إن عم ِل ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال: قال ابن ىي ِد: ي  ِون للعام ِل 13167  

بالحّق. ولم ي  ِن عم ِر رهم ِه ّ تع ِالى وال أولأل ِك يعط ِون العام ِل ال ِثمنل إنم ِا يفرض ِون ل ِه بق ِدر 

 عمالته.

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا جريرل عن أشع ل عن الحسن: َوالعاِمِليَن َعلَْيما ق ِال: ك ِان 13168  

 يعطى العاملون.

واب ق ِول م ِن ق ِال: يعط ِى العام ِل عليم ِا عل ِى ق ِدر قال أبو جعفر: وأولى األقوال ف ِي ,ل ِك بالص ِ  

 عمالته أجر مثله.

وإنما قلنا ,لك أولى بالصوابل ألن ّ جّل ثناؤه لم يقسم ص ِدقة األم ِوال ب ِين األص ِنال الثماني ِة   

على ثمانية أسمم وإنما عّرل خلقه أّن الصدقات لن تجاوى ذسالء األصنال الثماني ِة إل ِى غي ِرذم. 

نوض  بعد وبما قد أوضحناه في موضع آخرل كان معلوما أن من أُعطي منما وإ, كان كذلك بما س

هقال فإنما يعطى على قدر اجتمان المعطي فيه. وإ,ا كان ,لك كذلكل وكان العامل عليما إنما يعطى 

عل ِ ِى عمل ِ ِه ال عل ِ ِى الحاج ِ ِة الت ِ ِي ت ِ ِزول بالعطي ِ ِةل ك ِ ِان معلوم ِ ِا أن ال ِ ِذي أعط ِ ِاه م ِ ِن ,ل ِ ِك إنم ِ ِا ذ ِ ِو 

وأن ,لك إنما ذو قدر يس ِتحقه عوض ِا م ِن عمل ِه ال ِذي ال ي ِزول بالعطي ِة  عوض من سعيه وعملهل

 وإنما يزول بالعزل.

وأما المسلّفة قلوبممل فإنمم قوم كانوا يُتألّفون على ا س م مم ِن ل ِم تص ِّ  نص ِرته استص ِ ها ب ِه   

نفسه وع يرتهل كأبي سفيان بن هرب وعيينة بن بدر واألقر  بن ه ِابسل ونظ ِراغمم م ِن رؤس ِاء 

 قباغل.ال

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عمرل قال: ثني أبيل عن أبي ِهل ع ِن اب ِن 13169  

عباقل قوله: والُمَسلّفَِة قُلُوبُُمْمل وذم قوم كانوا ي ِأتون رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلمل ق ِد أس ِلموال 

رس ِ ِول ّ ص ِ ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِلم يرض ِ ِخ لم ِ ِم م ِ ِن الص ِ ِدقاتل ف ِ ِإ,ا أعط ِ ِاذم م ِ ِن الص ِ ِدقات وك ِ ِان 

 فأصابوا منما خيرا قالوا: ذذا نين صال  وإن كان غير ,لكل عابوه وتركوه.

ـ هدثنا عبد األعلىل قال: هدثنا محمد بن ثورل عن معم ِرل ع ِن يحي ِى ب ِن أب ِي كثي ِر: أن 13170  

و س ِفيان ب ِن ه ِربل وم ِن بن ِي مخ ِزوم: الح ِرث ب ِن ذ  ِامل وعب ِد المسلفة قلوبمم من بن ِي أمي ِة: أب ِ

الرهمن بن يربو ل ومن بني جم : صفوان بن أميةل ومن بني عامر بن ل ِسّي: س ِميل ب ِن عم ِرول 

وهويطب بن عبد العُّزىل ومن بني أسد بن عبد العُّزى: ه يم ب ِن ه ِزامل وم ِن بن ِي ذاش ِم: س ِفيان 

عيينة بن هصن بن بدرل ومن بني تميم: األق ِر  ب ِن بن الحرث بن عبد المطلبل ومن بني فزارة: 

هابسل ومن بني نصر: مالك بن عولل ومن بني سليم: العب ِاق ب ِن م ِرناقل وم ِن ثقي ِف: الع ِ ء 

بن هارثة. أعطى النبّي صلى ّ عليه وسلم كّل رجل منمم مألة ناقةل إال عب ِد ال ِرهمن ب ِن يرب ِو  

 مم خمسين.وهويطب بن عبد العُّزىل فإنه أعطى كّل رجل من

ـ هدثنا محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل قال: هدثنا محمد ب ِن 13171  

ثورل عن معمرل عن الزذرّيل قال: قال صفوان بن أمي ِة: لق ِد أعط ِاني رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه 

 وسلم وإنه ألبغض الناق إلّيل فما برا يعطيني هتى إنه ألهّب الناق إلّي.

ـ هدثنا محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيس ِىل ع ِن اب ِن أب ِي نج ِي ل 13172  

 عن مجاذدل قال: ناق كان يتألفمم بالعطيةل عيينة بن بدر ومن كان معه.

ـ هدثنا اب ِن وكي ِعل ق ِال: ه ِدثنا عب ِد الص ِمد ب ِن عب ِد ال ِوارثل ع ِن هم ِان ب ِن س ِلمةل ع ِن 13173  

 لُوبُُمْم: الذين يسلفون على ا س م.يونسل عن الحسن: والُمَسلّفَةُ قُ 

ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قت ِانة: وأم ِا المسلّف ِة قل ِوبممل فأن ِاق 13174  

 من األعراب ومن غيرذمل كان نبّي ّ صلى ّ عليه وسلم يتألفمم بالعطية كيما يسمنوا.
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بو أهمدل قال: هدثنا معقل بن عبيد ّل قال: س ِأل  ـ هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أ13175  

الزذرّي عن قوله: والُمَسلّفَةُ قُلُوبُُمْم فقال: من أسلم من يم ِوني أو نص ِراني. قل ِ : وإن ك ِان غني ِا  

 قال: وإن كان غنيا.

ـ هدثني الحرثل قال: هدثنا عب ِد العزي ِزل ق ِال: ه ِدثنا معق ِل ب ِن عبي ِد ّ الحران ِيل ع ِن 13176  

 : والُمَسلّفَةُ قُلُوبُُمْم قال: من ذو يموني أو نصراني.الزذريّ 

ثم اختلف أذل العلم في وجون المسلف ِة الي ِوم وع ِدممال وذ ِل يعط ِى الي ِوم أه ِد عل ِى الت ِألف عل ِى   

ا س ِ م م ِ ِن الص ِدقة  فق ِ ِال بعه ِمم: ق ِ ِد بطل ِ ِ  المسلّف ِة قل ِ ِوبمم الي ِومل وال س ِ ِمم أله ِد ف ِ ِي الص ِ ِدقة 

 في سبيل ّ أو لعامل عليما. ,كر من قال ,لك:المفروضة إال لذي هاجة إليما و

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا جريرل عن أشع ل عن الحس ِن: والُمَسلّفَ ِةُ قُل ُِوبُُمْم ق ِال: أم ِا 13177  

 المسلفة قلوبمم فليس اليوم.

ـ هدثنا أهمدل قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا إسراغيلل عن ج ِابرل ع ِن ع ِامرل ق ِال: ل ِم 13178  

 يبق في الناق اليوم من المسلفة قلوبممل إنما كانوا على عمد رسول ّ صلى ّ عليه وسلم.

 هدثني الحرثل قال: هدثنا عبد العزيزل قال: هدثنا مبارهل عن الحسنل قال: ليس اليوم مسلفة.   

كان ِ   ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبيل عن إسراغيلل عن جابرل ع ِن ع ِامرل ق ِال: إنم ِا13179  

المسلف ِ ِة قل ِ ِوبمم عل ِ ِى عم ِ ِد النب ِ ِّي ص ِ ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِلمل فلم ِ ِا ُول ِ ِي أب ِ ِو ب  ِ ِر رهم ِ ِة ّ تع ِ ِالى علي ِ ِه 

 انقطع  الرشا.

 وقال آخرون: المسلفة قلوبمم في كّل ىمانل وهقمم في الصدقات. ,كر من قال ,لك:  

ع ِن ج ِابرل ع ِن أب ِي ـ هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا إسراغيلل 13180  

 جعفرل قال: في الناق اليوم المسلفة قلوبمم.

 هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبيل عن إسراغيلل عن جابرل عن أبي جعفرل مثله.   

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ,لك عندي: أن ّ جعل الصدقة في معنيين: أه ِدذما س ِدّ   

وتقويت ِه فم ِ ِا ك ِان ف ِي معون ِة ا س ِ ِ م وتقوي ِة أس ِبابه فإن ِ ِه خل ِة المس ِلمينل واالَخ ِر معون ِ ِة ا س ِ م 

يعطاه الغنّي والفقيرل ألنه ال يعطاه من يعطاه بالحاجة منه إليه وإنما يعطاه معونة للدينل و,لك كما 

يعطي الذي يعطاه بالجمان في س ِبيل ّل فإن ِه يعط ِي ,ل ِك غني ِا ك ِان أو فقي ِرا للغ ِزو ال لس ِدّ خلت ِه. 

مم يعطون ,لك وإن كانوا أغنياءل استص ها بإعط ِاغمموه أم ِر ا س ِ م وطل ِب وكذلك المسلفة قلوب

تقويته وتأييده. وقد أعطى النبّي صلى ّ عليه وسلم من أعطى من المسلفة قلوبممل بعد أن فت  ّ 

عليه الفتوا وف ا ا س م وعّز أذلهل ف  هجة لمحتّج بأن يقول: ال يتألف اليوم عل ِى ا س ِ م أه ِد 

متنا  أذله ب ثرة العدن ممن أرانذم وقد أعطى النبّي صلى ّ علي ِه وس ِلم م ِن أعط ِى م ِنمم ف ِي ال

 الحال التي وصف .

وأما قوله: وفِي الّرقاِب فإن أذل التأويل اختلفوا في معناهل فقال بعهممل وذم الجمم ِور األعظ ِم:   

 ذم الم اتبونل يعطون منما في فّك رقابمم. ,كر من قال ,لك:

ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن ابن إسحاقل عن الحسن بن نينارل عن الحسين: 13181  

أن م اتبا قام إلى أبي موسى األشعري رهمه ّ تعالى وذو يخطب الن ِاق ي ِوم الجمع ِةل فق ِال ل ِه: 

 أيما األمير هّ  الناق علّي فحّ  عليه أبو موسىل فألقي الناق عليه عمامة وم ءة وخاتم ِال هت ِى

ألقوا سوانا كثيرا. فلما رأى أبو موسى ما ألقى عليهل قال: اجمعوه فجمع ثم أم ِر ب ِه فبي ِعل ف ِأعطى 

الم اتب م اتبتهل ثم أعطى الفهل في الرقاب ولم يرنّه على الناقل وق ِال: إنم ِا أعط َِي الن ِاُق ف ِي 

 الرقاب.

ن عبيد ّل قال: س ِأل  ـ هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا معقل ب13182  

 الزذري عن قوله: وفِي الّرقاِب قال: الم اتبون.

ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل ق ِال: ق ِال اب ِن ىي ِد ف ِي قول ِه: وفِ ِي الّرق ِاِب ق ِال: 13183  

 الم اتَُب.

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: ه ِدثنا س ِمل ب ِن يوس ِفل ع ِن عم ِرول ع ِن الحس ِن: َوفِ ِي الّرق ِاِب 13184  

 م الم اتبون.قال: ذ
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 وُروي عن ابن عباق أنه قال: ال بأق أن تعتق الرقبة من الزكاة.  

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ,لك عندي قول من قال: عنى بالرقاب ف ِي ذ ِذا الموض ِع   

الم اتبونل  جما  الحجة على ,لك فإن ّ جعل الزكاة هقا واجبا على من أوجبما علي ِه ف ِي مال ِه 

هل ال يرجع إليه منما نفع من عرض الدنيا وال ع ِوضل والمعت ِق رقب ِة منم ِا راج ِع إلي ِه يخرجما من

 والء من أعتقهل و,لك نفع يعون إليه منما.

 وأما الغارمون: فالذين استدانوا في غير معصية ّل ثم لم يجدوا قهاء في عين وال عرض.  

 وبالذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا سفيانل عن عثمان بن األسونل 13185  

عن مجاذدل قال: الغارمون: من اهترق بيت ِهل أو يص ِيبه الس ِيل في ِذذب متاع ِهل وي ِدّان عل ِى عيال ِه 

 فمذا من الغارمين.

ّيل ع ِن عثم ِان ب ِن األس ِونل هدثنا الحسن بن يحيىل قال: أخبرنا عبد الرىاقل قال: أخبرنا الثور   

 عن مجاذدل في قوله: َوالغاِرمينَقال: من اهترق بيتهل و,ذب السيل بمالهل وانّان على عياله.

ـ هدثنا أهمدل قال: هدثنا إسراغيلل عن جابرل عن أبي جعفرل ق ِال: الغ ِارمين: المس ِتدين 13186  

 في غير سرلل ينبغي لإلمام أن يقهي عنمم من بي  المال.

ـ قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا معقل بن عبيد ّل قال: سألنا الزذريل عن الغارمينل 13187  

 قال: أصحاب الدين.

ـ قال: هدثنا معقلل عن عبد ال ريمل قال: ثني خانم لعمر بن عبد العزي ِز خدم ِه ع  ِرين 13188  

 ي من الصدقات.سنةل قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن يعطى الغارمون. قال أهمد: أكثر رن

قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا سفيانل عن ج ِابرل ع ِن أب ِي جعف ِرل ق ِال: الغ ِارمون: المس ِتدين    

 في غير سرل.

ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانة: أما الغ ِارمون: فق ِوم غ ِّرقتمم 13189  

 الديونل في غير إم ق وال تبذير وال فسان.

دثني ي ِونسل ق ِال: أخبرن ِا اب ِن وذ ِبل ق ِال: ق ِال اب ِن ىي ِد: الغ ِارم: ال ِذي ي ِدخل علي ِه ـ ه13190  

 الغرم.

هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا يحيى بن يمانل عن عثمان بن األسونل عن مجاذد: والغاِرِميَن قال:    

 ذو الذي يذذب السيل والحريق بمالهل ويدّان على عياله.

 جابرل عن أبي جعفرل قال: المستدين في غير فسان.قال: هدثنا أبيل عن سفيانل عن    

قال: ثني أبيل عن إسراغيلل عن جابرل عن أبي جعفرل قال: الغارمون: الذين يستدينون في غير    

 فسانل ينبغي لإلمام أن يقهي عنمم.

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبيل عن سفيانل عن عثم ِان ب ِن األس ِونل ع ِن مجاذ ِد: ذ ِم 13191  

 كبتمم الديون في غير فسان وال تبذيرل فجعل ّ لمم في ذذه اآلية سمما.قوم ر

وأم ِ ِا قول ِ ِه: وفِ ِ ِي َس ِ ِبِيِل ّللّاِ فإن ِ ِه يعن ِ ِي: وف ِ ِي النفق ِ ِة ف ِ ِي نص ِ ِرة ني ِ ِن ّ وطريق ِ ِه وش ِ ِريعته الت ِ ِي   

 شرعما لعبانه بقتال أعداغهل و,لك ذو غزو ال فار.

 ,لك: وبالذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال  

ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال: قال ابن ىيدل في قوله: وفِ ِي َس ِبِيِل ّللّاِ ق ِال: 13192  

 الغاىي في سبيل ّ.

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبيل عن سفيانل عن ىي ِد ب ِن أس ِلمل ع ِن عط ِاء ب ِن يس ِارل 13193  

دَقَةُ ِلغَنِّي إالّ ِلَخْمَسٍة: َرُجٍل َعِمَل َعلَْيمال أْو َرُجٍل ال تَِحّل الصّ »قال: قال النبّي صلى ّ عليه وسلم: 

 «.اْشتََراذا بِمالِهل أو فِي َسبِيِل ّللّاِل أِو اْبِن الّسبِيِلل أْو َرُجٍل كاَن لَهُ جاٌر تُُصدَّق َعلَْيِه فَأْذدَاذا لَهُ 

الخدرّيل عن النبّي ص ِلى  ـ قال: هدثنا أبيل عن ابن أبي ليلىل عن عطيةل عن أبي سعيد13194  

ال تَِحّل الّصدَقَةُ ِلغَنِّي إالّ ِلثَ ثٍَة: فِي َسبِيِل ّللّاِل أِو اْبِن الّسبِيِلل أْو َرُجٍل كاَن لَهُ »ّ عليه وسلم قال: 

 «.جاٌر فَتُُصدَّق َعلَْيِه فَأْذدَاذا لَهُ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



لى بلدل والس ِبيل: الطري ِقل وقي ِل لله ِارب وأما قوله: َواْبِن الّسبِيِل فالمسافر الذي يجتاى من بلد إ  

 فيه ابن السبيل للزومه إياهل كما قال ال اعر:

 أنا اْبُن الَحْرِب َربّتْني َوليداإلى أْن ِشْبُ  َواْكتََملَْ  ِلداتِي  

 وكذلك تفعل العربل تسمي ال ىم لل يء يعرل بابنه.  

 ,لك: وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال  

ـ هدثني الحرثل قال: هدثنا عبد العزيزل قال: هدثنا سفيانل عن ج ِابرل ع ِن أب ِي جعف ِرل 13195  

 قال: ابن السبيل: المجتاى من أرض إلى أرض.

ـ هدثنا أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا من ِدلل ع ِن لي ِ ل ع ِن مجاذ ِد: 13196  

 من الزكاة وإن كان غنيا إ,ا كان منقطعا به.َواْبِن الّسبيِل قال: البن السبيل هّق 

ـ هدثنا أهمدل قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا معقل بن عبي ِد ّل ق ِال: س ِأل  الزذ ِريل 13197  

 عن ابن السبيل قال: يأتي علّي ابن السبيلل وذو محتاثل قل : فإن كان غنيا  قال: وإن كان غنيا.

دل قال: هدثنا سعيدل عن قتانة: َواْبِن الّسبِيِل الهيف جعل له ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزي13198  

 فيما هّق.

ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال: قال اب ِن الس ِبيل: المس ِافر م ِن ك ِان غني ِا أو 13199  

 فقيرا إ,ا أصيب  نفقتهل أو فقدتل أو أصابما شيءل أو لم ي ن معه شيءل فحقّه واجب.

قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا ذ يمل عن جويبرل عن الهحاهل أنه ق ِال ـ هدثنا أهمدل 13200  

 في الغنّي إ,ا سافر فاهتاث في سفرهل قال: يأخذ من الزكاة.

ه ِدثنا اب ِ ِن وكي ِ ِعل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا أب ِ ِيل ع ِ ِن س ِ ِفيانل ع ِ ِن ج ِ ِابرل ع ِ ِن أب ِ ِي جعف ِ ِرل ق ِ ِال: اب ِ ِن الس ِ ِبيل:    

 المجتاى من األرض إلى األرض.

َن ّللّاِ يقول جّل ثناؤه: قسم قسمه ّ لم ِمل فأوجب ِه ف ِي أم ِوال أذ ِل األم ِوال لم ِمل وقوله: فَِريَهةً مِ   

وّ عليم بمصال  خلقه فيما فرض لمم وفي غير ,لك ال يخفى عليه ش ِيء. فعل ِى عل ِم من ِه ف ِرض 

 ما فرض من الصدقة وبما فيما من المصلحةل ه يم في تدبيره خلقهل ال يدخل في تدبيره خلل.

العلم في كيفية قسم الصدقات التي ,كرذا ّ في ذذه اآليةل وذ ِل يج ِب ل  ِل ص ِنف  واختلف أذل  

م ِن األص ِنال الثماني ِة فيم ِا ه ِّق أو ,ل ِك إل ِى رّب الم ِالل وم ِن يت ِولى قس ِمما ف ِي أن ل ِه أن يعط ِ ِي 

جميع ,لك من شاء من األصنال الثمانية  فقال عامة أذل العلم: للمت ِولي قس ِمما ووض ِعما ف ِي أّي 

انية شاءل وإنما سمى ّ األصنال الثمانية في اآلية إع ما من ِه خلق ِه أن الص ِدقة ال األصنال الثم

تخرث من ذذه األصنال الثمانية إلى غيرذال ال إيجابا لقسمما بين األصنال الثمانية الذين ,ك ِرذم 

 ّ تعالى. ,كر من قال ,لك:

ط ِاةل ع ِن المنم ِال ب ِن عم ِرول ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا ذارونل ع ِن الحج ِاث ب ِن أر13201  

عن ىّر بن هبيشل عن هذيفةل في قوله: إنَّما الّصدَقاُت لْلفُقََراِء َوالَمساِكيِن والعاِمِليَن َعلَْيما قال: إن 

 شأل  جعلته في صنف واهدل أو صنفينل أو لث ثة.

ل ع ِ ِن ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا اب ِ ِن وكي ِ ِعل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا أب ِ ِو معاوي ِ ِةل ع ِ ِن الحج ِ ِاثل ع ِ ِن المنم ِ ِالل ع ِ ِن ىرّ 13202  

 هذيفةل قال: إ,ا وضعتما في صنف واهد أجزأ عنك.

ـ قال: هدثنا جريرل ع ِن لي ِ ل ع ِن عط ِاءل ع ِن عم ِر: إنَّم ِا الّص ِدَقاُت لْلفُقَ َِراِء ق ِال: أيم ِا 13203  

 صنف أعطيته من ذذا أجزأه.

آليةل قال: ـ قال: هدثنا ابن نميرل عن عبد المطلبل عن عطاء: إنَّما الّصدَقاُت لْلفُقََراِء... ا13204  

لو وضعتما في صنف واهد من ذذه األص ِنال أج ِزأهل ول ِو نظ ِرت إل ِى أذ ِل بي ِ  م ِن المس ِلمين 

 فقراء متعففين فجبرتمم بما كان أهّب إلّي.

ـ ِ ِ ِ ق ِ ِ ِال: أخبرن ِ ِ ِا جري ِ ِ ِرل ع ِ ِ ِن عط ِ ِ ِاءل ع ِ ِ ِن س ِ ِ ِعيد ب ِ ِ ِن جبي ِ ِ ِر: إنَّم ِ ِ ِا الّص ِ ِ ِدَقاُت لْلفُقَ ِ ِ َِراِء 13205  

 أعطيته من ذذه األصنال أجزأه. َوالَمساِكيِن... َواْبِن الّسبِيِل فأّي صنف

 ـ قال: هدثنا عمران بن عيينةل عن عطاءل عن سعيد بن جبيرل عن ابن عباقل مثله.13206  

ـ قال: هدثنا جريرل عن مغيرةل عن إبراذيم: إنَّما الّصدَقاُت لْلفُقََراِء َوالَمساِكيِن والعاِمِليَن 13207  

 صنف من ذذه األصنال أعطيته أجزأ عنك.َعلَْيما قال: إنما ذذا شيء أعلمهل فأّي 
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قال: ه ِدثنا أب ِي ع ِن ش ِعبةل ع ِن الح  ِمل ع ِن إب ِراذيم: إنَّم ِا الّص ِدَقاُت لْلفُقَ َِراِء ق ِال: ف ِي أّي ذ ِذه    

 األصنال وضعتما أجزأه.

قال: هدثنا أبيل عن سفيانل عن عطاء بن الس ِاغبل ع ِن س ِعيد ب ِن جبي ِرل ق ِال: إ,ا وض ِعتما ف ِي    

  أجزأه.صنف واهد مما سمى ّ

ـ قال: هدثنا أبيل عن أبي جعفر الراىيل عن الربيع بن أنسل ع ِن أب ِي العالي ِةل ق ِال: إ,ا 13208  

 وضعتما في صنف واهد مما سمى ّ أجزأه.

ـ قال: هدثنا خالد بن هيان أبو يزيدل عن جعفر بن برقانل ع ِن ميم ِون ب ِن مم ِران: إنَّم ِا 13209  

 ا جعلتما في صنف واهد من ذسالء أجزأ عنك.الّصدَقاُت لْلفُقََراِء قال: إ,

ـ قال: هدثنا محمد بن ب رل عن مسعونل عن عطاءل عن سعيد بن جبير: إنَّم ِا الّص ِدَقاُت 13210  

 لْلفُقََراِء َوالَمساِكيِن.... اآليةل قال: أعلم أذلما من ذم.

ف ِي الص ِدقةل  ـ قال: هدثنا هفصل عن لي ل عن عطاءل عن عمر: أنه كان يأخذ الف ِرض13211  

 ويجعلما في صنف واهد.

وكان بع ِض المت ِأخرين يق ِول: إ,ا ت ِولى رّب الم ِال قس ِمما ك ِان علي ِه وض ِعما ف ِي س ِتة أص ِنال   

و,لك أن المسلفة قلوبمم عنده قد ,ذبوال وأن سمم العاملين يبطل بقسمه إياذال ويزعم أنه ال يجزي ِه 

ن ت ِولى قس ِمما ا م ِام ك ِان علي ِه أن أن يعطى من كّل ص ِنف أق ِّل م ِن ث ث ِة أنف ِس. وك ِان يق ِول: إ

 يقسمما على سبعة أصنالل ال يجزي عنده غير ,لك.

 61اآلية : 

القول في تأوي ِل قول ِه تع ِالى:     }َوِم ِْنُمُم ال ِِّذيَن ي ُِْس,ُوَن النّبِ ِّي َويِقُول ُِوَن ُذ َِو أُ,ٌُن ق ُِْل أُ,ُُن َخْي ٍِر لُّ  ِْم 

 َرْهَمةٌ لّلِّذيَن آَمنُواْ ِمنُ ْم َوالِّذيَن يُْس,ُوَن َرُسوَل ّللّاِ لَُمْم َعذَاٌب أَِليٌم {.يُْسِمُن بِاّلّلِ َويُْسِمُن ِلْلُمْسِمنِيَن وَ 

يق ِ ِول تع ِ ِالى ,ك ِ ِره: وم ِ ِن ذ ِ ِسالء المن ِ ِافقين جماع ِ ِة ي ِ ِس,ون رس ِ ِول ّ ص ِ ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِلم    

م ِن ق ِولمم:  ويعيبونهل ويقولون: ذو أ,ن سامعةل يسمع من كّل أهد ما يق ِول فيقبل ِه ويص ِدّقه. وذ ِو

رجل أ,نة مثل فعلة: إ,ا كان يسر  االستما  والقب ِولل كم ِا يق ِال: ذ ِو يَقَ ٌِن ويَِق ٌِن: إ,ا ك ِان ,ا يق ِين 

ب ّل ما هدّث. وأصله من أِ,َن له يأْ,َُن: إ,ا استمع لهل ومنه الخبر عن النب ِّي ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم: 

 ومنه قول عدّي بن ىيد:« بالقُرآنِ ما أِ,َن ّللّاُ ِلَ ْيٍء كأَ,َنِِه ِلنَبّي يَتَغَنّى »

 أيّما القَْلُب تَعَلّْل بِدَنَْنإّن َذّمي فِي َسما ٍ وأَ,َْن  

 و,كر أن ذذه اآلية نزل  في نبتل بن الحرث.  

ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا اب ِ ِن همي ِ ِدل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا س ِ ِلمةل ع ِ ِن اب ِ ِن إس ِ ِحاقل ق ِ ِال: ,ك ِ ِر ّ عي ِ ِبممل يعن ِ ِي 13212  

ليه وسلمل فقال: َوِمْنُمُم الِّذيَن ي ُِس,ُوَن النّبِ ِّي َويَقُول ُِوَن ُذ َِو أُ,ٌُن... المنافقينل وأ,اذم للنبّي صلى ّ ع

اآليةل وكان الذي يقول تلك المقالة فيم ِا بلغن ِي نبت ِل ب ِن الح ِرث أخ ِو بن ِي عم ِرو ب ِن ع ِولل وفي ِه 

َخْي ٍِر لَُ  ِْم: نزل  ذذه اآليةل و,لك أنه قال: إنما محمد أ,ُنل من هدّثه شيألا ص ِدّقه يق ِول ّ: ق ُِْل أُ,ُُن 

 أي يستمع الخير ويصدّق به.

واختلف القّراء في قراءة قوله: قُْل أُ,ُُن َخْيٍر لَُ ْم فقرأ ,لك عامة قّراء األمصار: قُْل أُ,ُُن َخْي ٍِر لَُ  ِْم   

بإض ِ ِافة األ,ن إل ِ ِى الخي ِ ِرل يعن ِ ِي: ق ِ ِل لم ِ ِم ي ِ ِا محم ِ ِد: ذ ِ ِو أ,ن خي ِ ِر ال أ,ن ش ِ ِّر. و,ُك ِ ِر ع ِ ِن الحس ِ ِن 

خب ِرا ل ِهل بمعن ِى: ق ِل « خي ِر»ويص ِير «ل أ,ن»بتن ِوين « قُْل أُ,ٌُن َخْيٌر لَُ مْ : »البصري أنه قرأ ,لك

م ِ ِن يس ِ ِمع م ِ ِن م أيم ِ ِا المن ِ ِافقون م ِ ِا تقول ِ ِون ويص ِ ِدّق م إن ك ِ ِان محم ِ ِد كم ِ ِا وص ِ ِفتموه م ِ ِن أن  ِ ِر إ,ا 

آ,يتموه فأن رتم ما ,كر له عن م م ِن أ,اك ِم إي ِاه وعي ِب م ل ِه س ِمع م ِن م وص ِدّق مل خي ِر ل  ِم م ِن أن 

يقبل من م ما تقولون. ثم كذّبمم فق ِال: ب ِل ال يقب ِل إال م ِن الم ِسمنينل ي ُِْسِمُن بِ ِاّلّلِ َوي ُِْسِمُن ي ذب م وال 

 ِللُمْسِمنِيَن.

قال أبو جعفر: والصواب من القراءة عندي ف ِي ,ل ِكل ق ِراءة م ِن ق ِرأ: ق ُِْل أُ,ُُن َخْي ٍِر لَُ  ِْم بإض ِافة   

 خير ل مل ال أ,ن شّر.يعني: قل ذو أ,ن «ل الخير»وخفض «ل الخير»إلى « األ,ن»

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ ِ ِ ه ِ ِدثني المثن ِ ِىل ق ِ ِال: ثن ِ ِي عب ِ ِد ّ ب ِ ِن ص ِ ِال ل ق ِ ِال: ثن ِ ِي معاوي ِ ِةل ع ِ ِن عل ِ ِّيل ع ِ ِن اب ِ ِن 13213  

 عباقل قوله: َوِمْنُمُم الِّذيَن يُس,ُوَن النّبِّي َويَقُولُوَن ُذَو أُ,ٌُن يسمع من كل أهد.
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ـ هدثنا ب ر بن معا,ل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا س ِعيدل ع ِن قت ِانةل قول ِه: َوِم ِْنُمُم ال ِِّذيَن 13214  

يُس,ُوَن النّبِّي َويَقُولُوَن ُذَو أُ,ٌُن قال: ك ِانوا يقول ِون: إنم ِا محم ِد أ,ن ال يح ِدّث عن ِا ش ِيألا إال ذ ِو أ,ن 

 يسمع ما يقال له.

نميرل عن ورقاءل عن ابن نجي ل عن مجاذد: َويَقُولُوَن  ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا ابن13215  

 ُذَو أُ,ٌُن نقول ما شألنال ونحلف فيصدّقنا.

ه ِدثنا محم ِد ب ِن عم ِ ِرول ق ِال: ه ِدثنا أب ِو عاص ِ ِمل ق ِال: ه ِدثنا عيس ِىل ع ِ ِن اب ِن أب ِي نج ِي ل ع ِ ِن    

 مجاذدل في قوله: ُذَو أُ,ٌُن قال: يقولون: نقول ما شألنال ثم نحلف له فيصدّقنا.

 دثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: هدثنا هجاثل عن ابن جريجل عن مجاذدل نحوه.ه   

وأما قوله: يُْسِمُن باّلّلِ فإنه يقول: يصدّق با  وهده ال شريك له. وقول ِه: َوي ُِْسِمُن ِللُم ِْسِمنِيَن يق ِول:   

ين الذين ق ِالوا: محم ِد أ,نل ويصدّق المسمنين ال ال افرين وال المنافقين. وذذا ت ذيب من ّ للمنافق

يقول جّل ثناؤه: إنما محمد صلى ّ علي ِه وس ِلم مس ِتمع خي ِرل يص ِدّق ب ِا  وبم ِا ج ِاءه م ِن عن ِدهل 

ويصدّق المسمنين ال أذل النفاق وال فر با . وقيل: ويُْسِمُن للُمْسِمنِيَن معناه: ويسمن الم ِسمنينل ألن 

تهل بمعنى: صدّقتهل كم ِا قي ِل: َرِنَل لَُ  ِْم بَْع ُِض ال ِِّذي العرب تقول فيما ,كر لنا عنما: آمن  له وآمن

 تَْستَْعِجلُوَن ومعناه: رنف مل وكما قال: للِّذيَن ُذْم ِلربِّمْم يَْرَذبُوَن ومعناه: للذين ذم ربمم يرذبون.

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ّل قال: ثني معاوي ِةل ع ِن عل ِّيل ع ِن اب ِن عب ِاق: ي ُِْسِمُن  ـ هدثني المثنىل قال: ثني عبد13216  

 بِاّلّلِ َويُْسِمُن ِللُمْسِمنِيَن يعني: يسمن با  ويصدّق المسمنين.

وأما قوله: َوَرْهَمةٌ للِّذيَن آَمنُوا ِمْنُ ْم ف ِإّن الق ِّراء اختلف ِ  ف ِي قراءت ِهل فق ِرأ ,ل ِك عام ِة األمص ِار:   

« الرهم ِة»بمعنى: قل ذو أ,ن خير ل مل وذو رهم ِة لل ِذين آمن ِوا م ِن م. فرف ِع َوَرْهَمةٌ للِّذيَن آَمنُوا 

بتأوي ِل: ق ِل «ل الخي ِر»عطفا بما عل ِى « َوَرْهَمةٍ »وقرأه بعض ال وفيين: «. األ,ن»عطفا بما على 

 أ,ن خير ل مل وأ,ن رهمة.

الرفع عطفا بما قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب في ,لك عندي قراءة من قرأ َوَرْهَمةٌ ب  

بمعنى: وذو رهمة للذين آمن ِوا م ِن مل وجعل ِه ّ رهم ِة لم ِن اتبع ِه واذت ِدى بم ِداه «ل األ,ن»على 

 وصدّق بما جاء به من عند ربهل ألن ّ استنقذذم به من اله لة وأورثمم باتباعه جناته.

 َعذَاٌب أِليم.القول في تأويل قوله تعالى: والِّذيَن يُْس,ُوَن َرُسوَل ّللّاِ لَُمْم   

يقول تعالى ,كره: لمسالء المنافقين الذين يعيبون رسول ّ صلى ّ عليه وس ِلمل ويقول ِون: ذ ِو   

 أ,ن وأمثالمم من م ذّبيهل والقاغلين فيه المجر والباطلل عذاب من ّ موجع لمم في نار جمنم.

 62اآلية : 

 لَُ  ِْم ِليُْرُض ِوُكْم َوّللّاُ َوَرُس ِولُهُ أََه ِّق أَن يُْرُض ِوهُ إِن القول في تأويل قول ِه تع ِالى:     }يَْحِلف ُِوَن بِ ِاّلّلِ 

 َكانُواْ ُمْسِمنِيَن {.

يقول تعالى ,كره للمسمنين به وبرسوله صلى ّ عليه وسلم: يحل ِف ل  ِم أيم ِا المسمن ِون ذ ِسالء    

سلمل و,ك ِرذم إي ِاهل المنافقون با  ليرضوكم فيما بلغ م عنمم من أ,اذم رسول ّ صلى ّ عليه و

بالطعن عليه والعيب لهل ومطابقتمم سّرا أذ ِل ال ف ِر عل ِي م ب ِا ل واأليم ِان الف ِاجرة أنم ِم م ِا فعل ِوا 

,لك وإنمم لعلى ني ِن م ومع  ِم عل ِى م ِن خ ِالف مل يبتغ ِون ب ِذلك رض ِاكم. يق ِول ّ ج ِّل ثن ِاؤه: َوّللّاُ 

لوا ونطق ِ ِوال إْن ك ِ ِانُوا ُم ِ ِْسِمنيَن يق ِ ِول: إن ك ِ ِانوا َوَرُس ِ ِولُهُ أَه ِ ِّق أْن يُْرُض ِ ِوهُ بالتوب ِ ِة وا ناب ِ ِة مم ِ ِا ق ِ ِا

 مصدّقين بتوهيد ّل مقّرين بوعده ووعيده.

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا ب  ِ ِرل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا يزي ِ ِدل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا س ِ ِعيدل ع ِ ِن قت ِ ِانةل قول ِ ِه: يَْحِلف ُِ ِوَن ب ِ ِا  ل  ِ ِم 13217  

. اآليةل ,كر لنا أن رج ً من المنافقين قال: وّ إن ذسالء لخيارنَا وأش ِرافنال وإن ك ِان ِليُْرُضوُكْم..

ما يقول محمد هقال لمم شّر من الحمير قال: فس ِمعما رج ِل م ِن المس ِلمينل فق ِال: وّ إن م ِا يق ِول 

س ِل إل ِى محمد هّقل وألن  شّر من الحمار فسعى بما الرجل إلى نبّي ّ صلى ّ عليه وس ِلمل فأر

فجع ِل يل ِتعن ويحل ِف ب ِا  م ِا ق ِال ,ل ِكل ق ِال: « ما َهَملََك على الذي قُْل َِ  »الرجل فدعاهل فقال له: 
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وجعل الرجل المسلم يقول: اللمم َصدّق الص ِانق وك ِذّب ال  ِا,ب ف ِأنزل ّ ف ِي ,ل ِك: يَْحِلف ُِوَن ب ِاّلّلِ 

 إْن كانُوا ُمْسِمنِيَن.لَُ ْم ِليُْرُضوُكْم وّللّاُ َوَرُسولُهُ أَهّق أْن يُْرُضوهُ 

 63اآلية : 

اً فِيَم ِا القول في تأويل قوله تعالى:     }أَلَْم يَْعلَُمَواْ أَنّهُ َمن يَُحاِنِن ّللّاَ َوَرُسولَهُ فَأَّن لَهُ نَاَر َجَم ِنَّم َخاِل ِد

 ,َِلَك اْلِخْزُي اْلعَِظيُم {.

ون ب ِا  ك ِذبا للم ِسمنين ليرض ِوذم وذ ِم يقول تعالى ,كره: ألم يعلم ذ ِسالء المن ِافقون ال ِذين يحلف ِ   

مقيمون على النفاقل أنه من يحارب ّ ورسوله ويخالفمما فيناوغمما بالخ ل عليممال فأّن لَ ِهُ ن ِاَر 

َجَمنَّم في االَخرةل خاِلدا فِيما يقول: البثا فيمال مقيما إلى غير نماية. ,لَك الِخْزُي العَِظيُم يقول: فلبثه 

« أن»ه فيم ِا ذ ِو الم ِوان وال ِذّل العظ ِيم. وق ِرأت الق ِّراء: فَ ِأّن بف ِت  األل ِف م ِن في نار جمنم وخلون

« أن»فيم ِال ك ِأنمم جعل ِوا « يعلموا»بمعنى: ألم يعلموا أن لمن هانّ ّ ورسوله نار جمنمل وإعمال 

الثانية م ّررة عل ِى األول ِىل واعتم ِدوا عليم ِال إ, ك ِان الخب ِر معم ِا نون األول ِى. وق ِد كان ِ  بع ِض 

لبصرة يختار ال سر في ,لك على االبتداء بسبب نخول الفاء فيمال وأن نخولم ِا فيم ِا عن ِده نحويي ا

نليل على أنما جواب الجزاءل وأنما إ,ا كان  جواب الجزاء ك ِان االختي ِار فيم ِا االبت ِداء. والق ِراءة 

راءة األول ِى والثاني ِةل ألن ,ل ِك ق ِ« أن»التي ال أستجيز غيرذا فت  األلف في ك م الحرفينل أعني 

 األمصارل وللعلة التي ,كرت من جمة العربية.

 64اآلية : 

ِل القول في تأويل قوله تعالى:     }يَْحذَُر اْلُمنَافِقُوَن أَن تُنَّزَل َعلَْيِمْم ُس ِوَرةٌ تُنَب ِّألُُمْم بَِم ِا فِ ِي قُل ُِوبِِمم ق ُِ

 اْستَْمِزُءَواْ إِّن ّللّاَ ُمْخِرٌث ّما تَْحذَُروَن {.

,ك ِره: يخ  ِى المن ِافقون أن تن ِزل ف ِيمم س ِورة تنب ِألمم بم ِا ف ِي قل ِوبممل يق ِول: تظم ِر يقول تعالى    

المسمنين على ما في قلوبمم. وقيل: إن ّ أنزل ذ ِذه اآلي ِة عل ِى رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلمل 

ألن المن ِ ِافقين ك ِ ِانوا إ,ا ع ِ ِابوا رس ِ ِول ّ ص ِ ِلى ّ علي ِ ِه وس ِ ِلم و,ك ِ ِروا ش ِ ِيألا م ِ ِن أم ِ ِره وأم ِ ِر 

قالوا: لعّل ّ ال يف  ِي س ِّرنا فق ِال ّ لنبي ِه ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم: ق ِل لم ِم: اس ِتمزءوال المسلمينل 

 متمدّنا لمم متوعدال إّن ّللّاُ ُمْخِرٌث ما تَْحذَُروَن.

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ل ع ِن اب ِن أب ِي نج ِي ل ع ِن ـ هدثنا محمد بن عمرول ق ِال: ه ِدثنا أب ِو عاص ِمل ع ِن عيس ِى13218  

مجاذد يَْحذَُر الُمنافِقُوَن أْن تُنَّزَل َعلَْيِمْم ُسوَرةٌ قال: يقولون القول بينممل ثم يقولون: عس ِى ّ أن ال 

 يف ي سّرنا علينا.

هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هجاثل عن ابن جريجل عن مجاذد مثلهل إال أنه قال:    

 سرنا ذذا.

وأم ِ ِا قول ِ ِه: إّن ّللّاَ ُمْخ ِ ِِرٌث م ِ ِا تَْح ِ ِذُروَن فإن ِ ِه يعن ِ ِي: إن ّ مظم ِ ِر عل ِ ِي م أيم ِ ِا المن ِ ِافقون م ِ ِا كن ِ ِتم   

 تحذرون أن تظمروهل فأرمر ّ ,لك عليمم وفهحممل ف ان  ذذه السورة تدعى الفاضحة.

ذه السورة ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل قال: كان  تسمى ذ13219  

 الفاضحة فاضحة المنافقين.

 65اآلية : 

الق ِول ف ِي تأوي ِل قول ِه تع ِ ِالى:     }َولَ ِألِن َس ِأَْلتَُمْم لَيَق ُِولُّن إِنَّم ِا ُكن ِّ ِا نَُخ ِوُض َونَْلعَ ُِب ق ُِْل أَبِ ِاّلّلِ َوآيَاتِ ِ ِِه 

 َوَرُسوِلِه ُكنتُْم تَْستَْمِزُءوَن {.

يه وسلم: ولألن سأل  يا محمد ذسالء المنافقين عما يقول تعالى جّل ثناؤه لنبيه محمد صلى ّ عل   

قالوا من الباطل وال ذبل ليقولّن لك: إنما قلنا ,لك لعبال وكنا نخوض في هدي  لعبا وذ ِزوا. يق ِول 

 ّ لمحمد صلى ّ عليه وسلم: قل يا محمد أبا  وآيات كتابه ورسوله كنتم تستمزءون.

 المقالة كما: وكان ابن إسحاق يقول: الذي قال ذذه  

ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن ابن إسحاقل قال: كان الذي قال ذذه المقالة فيم ِا 13220  

 بلغني ونيعة بن ثاب ل أخو بني أمية بن ىيد من بني عمرو بن عول.

This file was downloaded from QuranicThought.com



بن ـ هدثنا علّي بن ناونل قال: هدثنا عبد ّ بن صال ل قال: هدثنا اللي ل قال: ثني ذ ام 13221  

سعدل عن ىيد بن أسلم: أن رج ِ ً م ِن المن ِافقين ق ِال لع ِول ب ِن مال ِك ف ِي غ ِزوة تب ِوه: م ِا لقّراغن ِا 

ذسالء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنةً وأجبننا عند اللقاء فقال له عول: كذب ل ول نك منافقل ألخب ِرّن 

ب ِرهل فوج ِد رسول ّ صلى ّ عليه وسلم ف ِذذب ع ِول إل ِى رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم ليخ

القرآن قد سبقهل فقال ىيد: قال عبد ّ بن عمر: فنظرت إلي ِه متعلق ِا بحق ِب ناق ِة رس ِول ّ ص ِلى 

ّ عليه وسلمل تن به الحجارةل يقول: إنَّما ُكنّا نَُخوُض َونَْلعَُب فيقول له النبّي صلى ّ عليه وسلم: 

 وَن ما يزيده.أبا ّلّلِ وآياتِِه َوَرُسوِلِه ُكْنتُْم تَْستَْمِزءُ 

ـ قال: ثني ذ ام بن سعدل عن ىيد بن أس ِلمل ع ِن عب ِد ّ ب ِن عم ِرل ق ِال: ق ِال رج ِل ف ِي 13222  

غزوة تبوه في مجلسل ما رأينا مثل قّراغن ِا ذ ِسالء أرغ ِب بطون ِا وال أك ِذب ألس ِنة وال أج ِبن عن ِد 

لي ِه وس ِلم فبل ِغ اللقاء فقال رجل في المجلس: كذب ل ول نك منافقل ألخبرّن رس ِول ّ ص ِلى ّ ع

,لك النبّي صلى ّ عليه وسلمل ونزل القرآنل قال عبد ّ بن عم ِر: فأن ِا رأيت ِه متعلق ِا بحق ِب ناق ِة 

رسول ّ صلى ّ عليه وسلمل تن به الحجارةل وذو يقول: يا رسول ّ إنما كنا نخ ِوض ونلع ِبل 

وِلِه ُكْنتُْم تَْستَْمِزُءوَن ال تَْعتَِذُروا قَ ِْد َكفَ ِْرتُْم ورسول ّ صلى ّ عليه وسلم يقول: أباّلّلِ وآياتِِه َوَرسُ 

 بَْعدَ إيَمانُِ ْم.

ـ هدثني يعقوب بن إبراذيمل قال: هدثنا ابن عليةل ق ِال: أخبرن ِا أي ِوبل ع ِن ع رم ِةل ف ِي 13223  

ُمْم ك ِانُوا ُمْج ِِرِميَن ق ِال: ف  ِان قوله: َولَألِْن سأْلتَُمْم لَيَقُولُّن إنَّما ُكنّا نَُخ ِوُض َونَْلعَ ُِب.... إل ِى قول ِه: ب ِأنّ 

رجل ممن إن شاء ّ عفا عنه يقول: اللمّم إني أسمع آية أنا أُْعنَى بمال تق عّر منم ِا الجل ِونل وتَِج ُِل 

منما القلوبل اللمّم فاجعل وفاتي قت ً في سبيلكل ال يقول أهد: أنا غسل ل أنا كفن ل أن ِا نفن ِ  ق ِال: 

 د من المسلمين إال وجد غيره.فأصيب يوم اليمامةل فما من أه

ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل قوله: َولَألِْن سأْلتَُمْم لَيَقُولُّن إنَّما 13224  

ُكنّا نَُخوُض َونَْلعَُب.... اآليةل قال: بينا رسول ّ صلى ّ عليه وسلم يسير في غزوته إل ِى تب ِوهل 

نافقينل فقال: أيرجو ذ ِذا الرج ِل أن يف ِت  قص ِور ال  ِام وهص ِونما  ذيم ِات وبين يديه ناق من الم

اْهبُِس ِوا »ذيمات فأطلع ّ نبيه صلى ّ عليه وسلم على ,لكل فقال نبّي ّ صلى ّ عليه وس ِلم: 

كن ِا نخ ِوض ونلع ِب قالوا: يا نب ِّي ّ إنم ِا « قُْلتُْم َكذَا  قُْلتُْم َكذَا »فأتاذم فقال: « َعلّي َذسالِء الّرْكبَ 

 فأنزل ّ تباره وتعالى فيما ما تسمعون.

هدثنا محمد ب ِن عب ِد األعل ِىل ق ِال: ه ِدثنا محم ِد ب ِن ث ِورل ع ِن معم ِرل ع ِن قت ِانة: َولَ ِألِْن س ِأْلتَُمْم    

لَيَقُولُّن إنَّما ُكنّا نَُخوُض َونَْلعَُب قال: بينما النبّي صلى ّ علي ِه وس ِلم ف ِي غ ِزوة تب ِوه وَرْك ٌِب م ِن 

افقين يسيرون بين يديهل فقالوا: يظّن ذذا أن يفت  قصور الروم وهصونما فأطلع ّ نبيه صلى المن

فحلف ِوا: « قُْل ِتُْم َك ِذَا وَك ِذَا »فدعاذم فق ِال: « علّي بَِمسالِء النّفَرِ »ّ عليه وسلم على ما قالوال فقال: 

 ما كنا إال نخوض ونلعب.

عزي ِزل ق ِال: ه ِدثنا أب ِو مع  ِرل ع ِن محم ِد ب ِن كع ِب ـ ه ِدثنا الح ِرثل ق ِال: ه ِدثنا عب ِد ال13225  

وغي ِرهل ق ِالوا: ق ِال رج ِل م ِ ِن المن ِافقين: م ِا أرى قّراءن ِا ذ ِ ِسالء إال أرغبن ِا بطون ِال وأك ِذبنا ألس ِ ِنةل 

وأجبننا عند اللقاء فرفع ,لك إلى رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلمل فج ِاء إل ِى رس ِول ّ ص ِلى ّ 

ال: يا رسول ّل إنما كنا نخوض ونلعب فقال: أبا ّلّلِ وآياتِِه عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقتهل فق

وَرُسوِلِه ُكْنتُْم تَْس ِتَْمِزُءوَن.... إل ِى قول ِه: ُمْج ِِرِميَن وإن رجلي ِه لتس ِفعان بالحج ِارةل وم ِا يلتف ِ  إلي ِه 

 رسول ّ صلى ّ عليه وسلمل وذو متعلق بنسعة رسول ّ صلى ّ عليه وسلم.

ني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن أب ِي نج ِي ل ـ هدث13226  

ع ِن مجاذ ِ ِد: إنَّم ِا ُكن ِّ ِا نَُخ ِ ِوُض َونَْلعَ ُِب ق ِ ِال: ق ِال رج ِ ِل م ِ ِن المن ِافقين: يح ِ ِدّثنا محم ِد أن ناق ِ ِة ف ِ ِ ن 

 بواني كذا وكذا في يوم كذا وكذال وما يدريه ما الغيب

 ل: ثني هجاثل عن ابن جريجل عن مجاذدل بنحوه.هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قا   

 66اآلية : 

ْب القول في تأويل قوله تعالى:     }الَ تَْعتَِذُرواْ قَْد َكفَْرتُْم بَْعدَ إِيَمانُِ ْم إِن نّْعُف َع ِن َطآغِفَ ٍِة ّم ِْنُ ْم نُعَ ِذّ 

 َطآغِفَةً بِأَنُّمْم َكانُواْ ُمْجِرِميَن {.
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د ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم: ق ِل لم ِسالء ال ِذين وص ِف  ل ِك ص ِفتمم: ال يقول تع ِالى ,ك ِره لنبي ِه محم ِ   

تَْعتَِذُروا بالباطلل فتقولوا كنا نخوض ونلعب. قَْد َكفَْرتُْم يقول: ق ِد جح ِدتم الح ِّق بق ِول م م ِا قل ِتم ف ِي 

رسول ّ صلى ّ عليه وسلم والمسمنين به بَْعدَ إيَمانُِ ْم يقول: بعد تصديق م به وإق ِراركم ب ِه. إْن 

 نَْعُف َعْن طاغِفٍَة ِمْنُ ْم نُعَذّْب طاغِفَةً و,ُكر أنه عنى بالطاغفة في ذذا الموضع رجل واهد.

 وكان ابن إسحاق يقول فيما:  

ـ هدثنا به ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن ابن إس ِحاقل ق ِال: ك ِان ال ِذي عف ِي عن ِه فيم ِا 13227  

 أنه أن ر منمم بعض ما سمع.بلغني مخ ي بن همير األشجعي هليف بني سلمةل و,لك 

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا ىيد بن هبانل عن موسى بن عبيدةل ع ِن محم ِد ب ِن كع ِب: 13228  

 إْن نَْعُف َعْن طاغِفٍَة ِمْنُ ْم قال: طاغفة: رجل.

واختلف أذل التأويل في تأويل ,لكل فق ِال بعه ِمم: معن ِاه: إن نَْع ُِف ع ِن طاغف ِة م ِن م بإن  ِاره م ِا   

 ي م من قبل ال فرل نعذّب طاغفة ب فره واستمزاغه بآيات ّ ورسوله. ,كر من قال ,لك:أن ر عل

ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد بن ثورل ع ِن معم ِرل ق ِال: ق ِال بعه ِمم: 13229  

ْم نُعَ ِذّْب كان رجل منمم لم يمالألمم في الحدي ل فيسير مجانبا لممل فنزل : إْن نَْعُف َع ِْن طاغِفَ ٍِة ِم ِْن ُ 

 طاغِفَةً فسمي طاغفة وذو واهد.

وقال آخرون: بل معن ِى ,ل ِك: إن تت ِب طاغف ِة م ِن م فيعف ِو ّ عن ِهل يع ِذّب ّ طاغف ِة م ِن م بت ِره   

 التوبة.

وأما قوله: إنُّمْم كانُوا ُمْجِرِميَن فإن معناه: نعذّب طاغفة م ِنمم باكتس ِابمم الج ِرمل وذ ِو ال ف ِر ب ِا ل   

  صلى ّ عليه وسلم.وطعنمم في رسول ّ

 67اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:     }اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت بَْعُهُمْم ّمن بَْعٍض يَأُْمُروَن بِاْلُمنَ ِر َويَْنَمْونَ 

 ُم اْلفَاِسقُوَن {.َعِن اْلَمْعُروِل َويَْقبُِهوَن أَْيِديَُمْم نَُسواْ ّللّاَ فَنَِسيَُمْم إِّن اْلُمنَافِِقيَن ذُ 

يقول تعالى ,كره: الُمنافِقُوَن َوالُمنافِقاُت وذم الذين يظمرون للمسمنين ا يمان بألسنتمم ويسّرون    

ال فر با  ورسوله بَْعُهُمْم ِمْن بَْعٍض يقول: ذم صنف واهدل وأمرذم واه ِدل ف ِي إع نم ِم ا يم ِان 

 رل وذو ال ف ِر ب ِا  وبمحم ِد ص ِلى ّ علي ِه وس ِلمل واستبطانمم ال فرل يأمرون من قبل منمم بالمن

وبم ِا ج ِ ِاء ب ِ ِه وت ذيب ِ ِه. ويَْنَم ِ ِْوَن َع ِ ِِن الَمْع ِ ُِروِل يق ِول: وينم ِ ِونمم ع ِ ِن ا يم ِ ِان ب ِ ِا  ورس ِ ِوله وبم ِ ِا 

 جاءذم به من عند ّ.

دقةل وقوله: َويَْقبُِهوَن أْيديُمْم يقول: ويمس ون أيديمم عن النفقة في س ِبيل ّ ويّ فونم ِا ع ِن الص ِ  

 فيمنعون الذين فرض ّ لمم في أموالمم ما فرض من الزكاة هقوقمم. كما:

ـ هدثنا محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيس ِىل ع ِن اب ِن أب ِي نج ِي ل 13230  

 عن مجاذد في قوله: َويَْقبُِهوَن أْيِديَُمْم قال: ال يبسطونما بنفقة في هّق.

 ثنا أبو هذيفةل قال: هدثنا شبلل عن ابن أبي نجي ل عن مجاذدل مثله.هدثنا المثنىل قال: هد   

هدثني المثنىل ق ِال: ه ِدثنا إس ِحاقل ق ِال: ه ِدثنا عب ِد ّل ع ِن ورق ِاءل ع ِن اب ِن أب ِي نج ِي ل ع ِن    

 مجاذد مثله.

 هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هجاثل عن ابن جريجل عن مجاذدل نحوه.   

ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا س ِعيدل ع ِن قت ِانةل قول ِه: َويَْقبُِه ِوَن أْي ِِديَُمْم: ال  ـ هدثنا13231  

 يبسطونما بخير.

هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد بن ثورل عن معمرل عن قت ِانة: َويَْقبُِه ِوَن أْي ِِديَُمْم    

 قال: يقبهون أيديمم عن كّل خير.

فَنَِسيَُمْم فإن معناه: تركوا ّ أن يطيعوه ويتبعوا أمرهل فتركمم ّ من توفيق ِه  وأما قوله: نَُسوا ّللّاَ   

 وذدايته ورهمته.

 وقد نللنا فيما مهى على أن معنى النسيان التره ب واذدهل فأغنى ,لك عن إعانته ذمنا.  

 وكان قتانة يقول في ,لك ما:  
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سعيدل عن قتانةل قول ِه: نَُس ِوا ّللّاَ فَنَِس ِيَُمْم نُُس ِوا  ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا13232  

 من الخيرل ولم ينسوا من ال ّر.

قول ِ ِه: إّن الُمن ِ ِافِِقيَن ُذ ِ ُِم الفاِس ِ ِقُوَن يق ِ ِول: إن ال ِ ِذين يخ ِ ِانعون الم ِ ِسمنين بإرم ِ ِارذم لم ِ ِم بألس ِ ِنتمم   

 يمان به وبرسوله.ا يمان با ل وذم لل فر مستبطنونل ذم المفارقون طاعة ّ الخارجون عن ا 

 68اآلية : 

َي القول في تأويل قوله تعالى:     }َوَعدَ ّ اْلُمنَافِِقيَن َواْلُمنَافِقَاِت َواْلُ فّاَر نَاَر َجَمنَّم َخاِل ِِديَن فِيَم ِا ِذ ِ

 َهْسبُُمْم َولَعَنَُمُم ّللّاُ َولَُمْم َعذَاٌب ّمِقيٌم {.

افِِقيَن والُمنافِقاِت والُ ف ِّاَر ب ِا  ن ِاَر َجم ِنَم أن يص ِليمموذا جميع ِا. يقول تعالى ,كره: َوَعدَ ّللّاُ الُمن   

خاِلِديَن فِيما يقول: ماكثين فيم ِا أب ِدال ال يحي ِون فيم ِا وال يموت ِون. ِذ ِي َهْس ِبُُمْم يق ِول: ذ ِي ك ِافيتمم 

ولُمْم َعذاٌب ُمِقيٌم عقابا وثوابا على كفرذم با . ولَعَنَُمُم ّللّاُ يقول: وأبعدذم ّ وأسحقمم من رهمته. 

 يقول: وللفريقين جميعال يعني من أذل النفاق وال فر عند ّل عذاب مقيم ناغمل ال يزول وال يبيد.

 69اآلية : 

الق ِ ِول ف ِ ِي تأوي ِ ِل قول ِ ِه تع ِ ِالى:     }َكال ِّ ِِذيَن ِم ِ ِن قَ ِ ِْبِلُ ْم َك ِ ِانُواْ أََش ِ ِدّ ِم ِ ِنُ ْم ق ُِ ِّوةً َوأَْكث َِ َِر أَْم ِ َِواالً َوأَْوالَناً 

لِّذي َخاُض َِواْ ْمتَعُواْ بَِخ قِِمْم فَاْستَْمتَْعتُْم بَِخ َقُِ ْم َكَما اْستَْمتََع الِّذيَن ِمن قَْبِلُ ْم بَِخ َقِِمْم َوُخْهتُْم َكافَاْستَ 

 أُْولَـأَلَِك َهبَِطْ  أَْعَمالُُمْم فِي الدْنيَا َواالَِخَرةِ َوأُْولَألَِك ُذُم اْلَخاِسُروَن {.

ه لنبيه محمد صلى ّ عليه وسلم: قل يا محمد لمسالء المنافقين الذين ق ِالوا إنم ِا يقول تعالى ,كر   

كنا نخوض ونلعب: أبا   وآيات كتابه ورسوله كنتم تستمزءونل كالذين من قبل م من األم ِم ال ِذين 

فعل ِ ِوا فعل  ِ ِم ف ِ ِأذل مم ّل وعّج ِ ِل لم ِ ِم ف ِ ِي ال ِ ِدنيا الخ ِ ِزي م ِ ِع م ِ ِا أع ِ ِدّ لم ِ ِم م ِ ِن العقوب ِ ِة والن  ِ ِال ف ِ ِي 

االَخرة  يقول لمم جل ثناؤه: واهذروا أن يحّل ب م من عقوبة ّ مث ِل ال ِذي ه ِّل بم ِمل ف ِإنمم ك ِانوا 

أش ِ ِدّ م ِ ِن م ق ِ ِّوة وبط  ِ ِال وأكث ِ ِر م ِ ِن م أم ِ ِواالً وأوالنا. فاْس ِ ِتَْمتَعُوا بَخ قِِم ِ ِْم يق ِ ِول: فتمتع ِ ِوا بنص ِ ِيبمم 

يبمم ف ِي االَخ ِرة. وهظمم من ننياذم ونينممل ورضوا بذلك من نصيبمم ف ِي ال ِدنيا عوض ِا م ِن نص ِ

وقد سل تم أيما المنافقون سبيلمم في االس ِتمتا  بخ ق  ِمل يق ِول: فعل ِتم ب ِدين م ونني ِاكم كم ِا اس ِتمتع 

األمم الذين كانوا من قبل م الذين أذل تمم بخ فمم أمريل بخ قممل يقول: كما فعل ال ِذين م ِن ق ِبل م 

 كال ِذي خاض ِوال يق ِول: وخه ِتم بنصيبمم من ننياذم ونينممل وخهتم في ال ذب والباطل عل ِى ّ

 أنتم أيما المنافقون كخوض تلك األمم قبل م.

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثني المثنىل قال: هدثنا أب ِو ص ِال ل ق ِال: ثن ِي أب ِو مع  ِرل ع ِن س ِعيد ب ِن أب ِي س ِعيد 13233  

لَتَأُْخذُّن كَما أَخذَ األَُم ُِم ِم ِْن قَ ِْبِلُ ْمل »يه وسلمل قال: المقبريل عن أبي ذريرةل عن النبّي صلى ّ عل

«. ِ,َراعا بِِذَرا ٍل َوِشْبرا بِِ ْبٍرل َوباعا بِبا ٍ هتى لَْو أّن أَه ِدا ِم ِْن أُولَألِ َِك نََخ َِل َجْح َِر َض ِّب لَ ِدََخْلتُُموهُ 

وا أَشدّ ِمْنُ ْم قَّوةً وأْكثََر أْم َِواالً وأَوالنا قال أبو ذريرة: اقرءوا إن شألتم القرآن: كالِّذيَن ِمْن قَْبِلُ ْم كانُ 

لِّذي خاُض ِوا فاْستَْمتَعُوا بَِخ قِمْم فاْستَْمتَْعتُْم بَِخ قُِ ْم كَما اْستَْمتََع الِّذيَن ِمْن قَْبِلُ ْم بَِخ قِِمْم َوُخْهتُْم كا

 «.الّ ُذمْ فََمِل النّاُق إ»قالوا: يا رسول ّل كما صنع  فارق والروم  قال: 

ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هجاثل عن ابن جريج عن عمر بن عطاءل 13234  

عن ع رمة عن ابن عباقل قوله: كالِّذيَن ِمْن قَْبِلُ ْم.... اآلية. ق ِال: ق ِال اب ِن عب ِاق: م ِا أش ِبه الليل ِة 

مل ال أعل ِم إال أن ِه ق ِال: وال ِذي نفس ِي بي ِده بالبارهة كالِّذيَن ِمْن قَْبِلُ ْم ذسالء بن ِو إس ِراغيل ش ِبمنا بم ِ

 لتتبعنمم هتى لو نخل الرجل منمم ُهْجَر ضّب لدخلتموه

قال ابن جريج: وأخبرنا ىيان بن سعدل عن محمد بن ىي ِد ب ِن مم ِاجرل ع ِن س ِعيد ب ِن أب ِي س ِعيد    

ِدِه لَتَت ِّبِعُّن َوال ِِّذي نَْفِس ِي بيَ ِ»المقبريل عن أبي ذريرةل ق ِال: ق ِال رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم: 

« هُ ُسنََن الِّذيَن ِمْن قَْبِلُ ْم ِشْبرا بِِ ْبٍرل َوِ,َراعا بِذَرا ٍل َوباعا ببا ٍ هتى لَْو نََخلُوا ُهْجَر َضّب لَ ِدََخْلتُُمو

 «.فََمهُ »قالوا: َومن ذم يا رسول ّل أذل ال تاب  قال: 

هجاثل عن ابن جريجل قال: ق ِال أب ِو س ِعيد ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني 13235  

 الخدرّي إنه قال: فمن.
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ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا محم ِ ِد ب ِ ِن عب ِ ِد األعل ِ ِىل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا محم ِ ِد ب ِ ِن ث ِ ِورل ع ِ ِن معم ِ ِرل ع ِ ِن الحس ِ ِن: 13236  

 فاْستَْمتَعُوا بَِخ قِِمْم قال: بدينمم.

الربي ِعل ـ هدثني المثنىل قال: هدثنا إسحاقل ق ِال: ه ِدثنا اب ِن أب ِي جعف ِرل ع ِن أبي ِهل ع ِن 13237  

وق ِد عل ِم أن ِ ِه « ِه ِْذَرُكْم أْن تُْح ِِدثُوا ف ِي ا ْس ِ ِ ِم َه ِدَثا»ق ِال: ق ِال رس ِول ّ ص ِلى ّ علي ِ ِه وس ِلم: 

س ِيفعل ,ل ِ ِك أق ِوام م ِ ِن ذ ِ ِذه األم ِةل فق ِ ِال ّ ف ِ ِي ,ل ِك: فاْس ِ ِتَْمتَعُوا بَِخ قِِم ِ ِْم فاْس ِتَْمتَْعتُْم بَِخ قُِ  ِ ِْم كَم ِ ِا 

َخ قِِمْم َوُخْهتُْم كالِّذي خاُضوا وإنم ِا هس ِبوا أن ال يق ِع بم ِم م ِن الفتن ِة م ِا اْستَْمتََع الِّذيَن ِمْن قَْبِلُ ْم بِ 

 وقع ببني إسراغيل قبلممل وإن الفتنة عاغدة كما بدت.

وأما قوله: أُولَألَِك َهبَِطْ  أعمالُُمْم فإن معناه: ذسالء الذين قالوا إنم ِا كن ِا نخ ِوض ونلع ِبل وفعل ِوا   

قبلممل هبط  أعمالمم يقول: ,ذب ِ  أعم ِالمم ب ِاط ًل ف ِ  ث ِواب لم ِا في ,لك فعل المال ين من األمم 

إال النارل ألنما كان  فيما يسخط ّ وي رذه. وأُولَألَك ُذُم الخاِسُروَن يقول: وأولأل ِك ذ ِم المغبون ِون 

 صفقتمم ببيعمم نعيم االَخرةل بخ قمم من الدنيا اليسير الزذيد.

 70اآلية : 

}أَلَْم يَأْتِِمْم نَبَأُ الِّذيَن ِمن قَْبِلِمْم قَْوِم نُواٍ َوَع ِاٍن َوثَُم ِونَ َوقَ ِْوِم إِْب َِراِذيَم      القول في تأويل قوله تعالى:

َواْ أَْنفَُس ِ ُِمْم ِوأَْص ِ َِحاِب َم ِ ِْديََن َواْلُمْستَِفَ  ِ ِاِت أَت َِ ِتُْمْم ُرُس ِ ِلُُمْم بِاْلبَيّنَ ِ ِاِت فََم ِ ِا َك ِ ِاَن ّللّاُ ِل ِ ِيَْظِلَمُمْم َولَ ِ ِـَِ ن َك ِ ِانُ 

 ِلُموَن {.يَظْ 

يقول تعالى ,كره: ألم يأت ذ ِسالء المن ِافقين ال ِذين يس ِّرون ال ف ِر ب ِا ل وينم ِون ع ِن ا يم ِان ب ِه    

وبرسوله نَبأُ الِّذيَن ِمْن قَْبِلِمْم يقول: خبر األمم ال ِذين ك ِانوا م ِن ق ِبلمم ه ِين عص ِوا رس ِلنال وخ ِالفوا 

أل ِك األم ِم الت ِي ق ِال لم ِسالء المن ِافقين أل ِم أمرنا ما,ا هّل بمم من عقوبتنا  ثم بين ج ِّل ثن ِاؤه م ِن أول

ف ِي « ال ِذين»و«ل ال ِذين»ألن ِه ت ِرجم بم ِن ع ِن « الق ِوم»يأتمم نبسذمل فقال: قَْوُم نُواٍ ولذلك خفض 

 موضع خفض.

ومعنى ال  ِ م: أل ِم ي ِأت ذ ِسالء المن ِافقين خب ِر ق ِوم ن ِوا وص ِنيعي بم ِمل إ, ك ِذّبوا رس ِولي نوه ِا   

وعاٍن يقول: وخبر عان إ, عصوا رسولي ذ ِونال أل ِم أذل م ِم  وخالفوا أمريل ألم أغرقمم بالطوفان 

بري  صرصر عاتية  وخبر ثمون إ, عصوا رسولي صالحال ألم أذل مم بالرجفةل فأتركمم بأفنيتمم 

خمونا  وخبر قوم إبراذيم إ, عصوهل ورنّوا عليه ما جاءذم به من عند ّ م ِن الح ِّقل أل ِم أس ِلبمم 

ب ِر أص ِحاب م ِدين ب ِن إب ِراذيمل أل ِم أذل م ِم بع ِذاب ي ِوم الظل ِةل إ, النعمة وأذلك مل مم نم ِرو,  وخ

كذّبوا رسولي شعيبا  وخبر المنقلبة بمم أرض ِممل فص ِار أع ذ ِا أس ِفلمال إ, عص ِوا رس ِولي لوط ِا 

وك ِ ِذّبوا م ِ ِا ج ِ ِاءذم ب ِ ِه م ِ ِن عن ِ ِدي م ِ ِن الح ِ ِّق. يق ِ ِول تع ِ ِالى ,ك ِ ِره: أف ِ ِأمن ذ ِ ِسالء المن ِ ِافقون ال ِ ِذين 

ن يسلك بمم في االنتق ِام م ِنمم وتعجي ِل الخ ِزي والن  ِال لم ِم ف ِي يستمزءون با  وبآياته ورسولهل أ

الدنيا سبيل أس فمم من األممل ويحّل بمم بت ذيبمم رسولي محمدا صلى ّ عليه وسلم م ِا ه ِّل بم ِم 

 في ت ذيبمم رسلنال إ, أتتمم بالبينات.

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

محم ِ ِد ب ِ ِن عب ِ ِد األعل ِ ِىل ق ِ ِال: ه ِ ِدثنا محم ِ ِد ب ِ ِن ث ِ ِورل ع ِ ِن معم ِ ِرل ع ِ ِن قت ِ ِانة:  ـ ِ ِ ه ِ ِدثنا13238  

 َوالُمْستَِف اِت قال: قوم لوط انقلب  بمم أرضممل فجعل عاليما سافلما.

ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل ع ِن قت ِانةل قول ِه: َوالُمْستَِف  ِاِت ق ِال: ذ ِم 13239  

 قوم لوط.

كان عني بالمستف ات ق ِوم ل ِوطل ف ي ِف قي ِل: المستف  ِاتل فجمع ِ  ول ِم توه ِد  فإن قال قاغل: فإن   

 قيل: إنما كان  قريات ث ثال فجمع  لذلكل ولذلك جمع  بالتاء على قول ّ: والمستِف ةَ أْذَوى.

فإن قال: وكيف قيل: أتتمم رسلمم بالبيناتل وإنما كان المرسل إليمم واهدا  قيل: معنى ,لك: أتى   

من المستف ات رسول يدعوذم إلى ّل فت ون رسل رسول ّ صلى ّ عليه وسلم الذين  كل قرية

بعثمم إليمم للدعاء إلى ّ ع ِن رس ِالته رس ِ ً إل ِيممل كم ِا قال ِ  الع ِرب لق ِوم نس ِبوا إل ِى أب ِي ف ِديك 

وا الخارجي الفدي ات وأبو فديك واهدل ول ن أصحابه لما نسبوا إليه وذو رغيسمم نعوا بذلك ونسب

إلى رغيسمم ف ذلك قوله: أت َِتُْمْم ُرُس ِلُُمْم بالبَيّن ِاِت. وق ِد يحتم ِل أن يق ِال: معن ِى ,ل ِك: أت ِ  ق ِوم ن ِوا 

 وعان وثمون وساغر األمم الذين ,كرذم ّ في ذذه اآلية رسلمم من ّ بالبينات.
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م ِم الت ِي ,ك ِر أن ِه أذل م ِا إال وقوله: فََم ِا ك ِاَن ّللّاُ ِل ِيَْظِلَمُمْم يق ِول ج ِّل ثن ِاؤه: فم ِا أذل ِك ّ ذ ِذه األ  

بإجرامما ورلمما أنفسما واستحقاقما من ّ عظيم العقابل ال رلما من ّ لمم وال وضعا منه ج ِّل 

ثناؤه عقوبة في غير من ذو لما أذل ألن ّ ه يمل ال خلل في ت ِدبيره وال خط ِأ ف ِي تق ِديرهل ول  ِن 

ذيبمم رس ِله هت ِى أس ِخطوا عل ِيمم ربم ِم فح ِق القوم ال ِذين أذل م ِم رلم ِوا أنفس ِمم بمعص ِية ّ وت  ِ

 عليمم كلمة العذاب فعذّبوا.

 71اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:     }َواْلُمْسِمنُوَن َواْلُمْسِمنَاِت بَْعُهُمْم أَْوِليَآُء بَْعٍض يَ ِأُْمُروَن بِ ِاْلَمْعُروِل 

تُوَن الّزَك ِاةَ َويُِطيع ُِوَن ّللّاَ َوَرُس ِولَهُ أُْولَ ِـأَلَِك َس ِيَْرَهُمُمُم ّللّاُ َويَْنَمْوَن َعِن اْلُمْنَ ِر َويُِقيُموَن الّص َةَ َويُسْ 

 إِّن ّللّاَ َعِزيٌز َهِ يٌم {.

يقول تعالى ,كره: وأما المسمنون والمسمناتل وذم المصدّقون با  ورسوله وآيات كتابهل فإن    

ْعُروِل يقول: يأمرون الناق با يمان با  صفتمم أن بعهمم أنصار بعض وأعوانمم. يَأُْمُروَن بالمَ 

ورسولهل وبما جاء به من عند ّ. َويُقيُِموَن الّص ةَ يقول: ويسنّون الص ةَ المفروضة. َويُْستُوَن 

الّزكاةَ يقول: ويعطون الزكاة المفروضة أذلما. َويُطيعُوَن ّللّاَ َوَرُسولَهُ فيأتمرون ألمر ّ ورسوله 

ميناذم عنه. أُولَألَِك َسيْرَهُمُمُم ّللّاُ يقول: ذسالء الذين ذذه صفتمم الذين سيرهممم وينتمون عما ن

ّل فينقذذم من عذابه ويدخلمم جنتهل ال أذل النفاق والت ذيب با  ورسولهل الناذون عن 

يٌز َهِ يٌم المعرولل االَمرون بالمن رل القابهون أيديمم عن أناء هّق ّ من أموالمم. إّن ّللّاَ َعزِ 

يقول: إن ّ ,و عّزة في انتقامه ممن انتقم من خلقه على معصيته وكفره بهل ال يمنعه من االنتقام 

 منه مانع وال ينصره منه ناصرل ه يم في انتقامه منمم في جميع أفعاله.

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

: هدثنا إسحاقل قال: هدثنا ابن أبي جعفرل عن أبيهل عن الربيع بن ـ هدثني المثنىل قال13240  

أنسل عن أبي العاليةل قال: كّل ما ,كره ّ في القرآن من األمر بالمعرول والنمي عن المن رل 

فاألمر بالمعرول: نعاء من ال ره إلى ا س مل والنمي عن المن ر: النمي عن عبانة األوثان 

 وال ياطين.

قال: هدثنا عبد ّل قال: ثني معاويةل عن علّيل عن ابن عباقل قوله: يُِقيُم ِوَن الّص ِ ةَ ـ 13241  

 قال: الصلوات الخمس.

 72اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:    }َوَعدَ ّللّاُ اْلُمْسِمنِيَن َواْلُمْسِمنَاِت َجنّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِما األْنَماُر 

 َساِكَن َطيّبَةً فِي َجنّاِت َعدٍْن َوِرْضَواٌن ّمَن ّللّاِ أَْكبَُر ,َِلَك ُذَو اْلفَْوُى اْلعَِظيُم {.َخاِلِديَن فِيَما َومَ 

يقول تعالى ,كره: وعد ّ الذين صدقوا ّ ورسوله وأقّروا به وبما جاء به من عند ّ من    

ول: بساتين تجري تح  أشجارذا األنمارل الرجال والنساء َجنّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتِما األَْنَماُر يق

خاِلِديَن فِيما يقول: البثين فيما أبدا مقيمين ال يزول عنمم نعيمما. وال يبيد. َوَمساِكَن َطيّبَةً يقول: 

 ومناىل يس نونما طيبة.

 أنما فيما ,ُكر لنا كما:«ل طيبما»و  

حسنل قال: سأل  عمران بن ـ هدثنا أبو كريبل قال: هدثنا إسحاق بن سليمانل عن ال13242  

هصين وأبا ذريرة عن آية في كتاب ّ تباره وتعالى: َوَمساِكَن َطيّبٍَة في َجنّاٍت َعْدٍن فقاال: على 

قَْصٌر فِي الَجنِّة ِمْن لُْسلٍُسل فِيِه َسْبعُوَن »الخبير سقط ل سألنا رسول ّ صلى ّ عليه وسلمل فقال: 

 «.اَءل في ُكّل ناٍر َسْبعُوَن بَْينا ِمْن ُىُمّرنَةٍ َخْهَراَءل في ُكّل بَْيٍ  َسْبعُوَن َسِريرانَارا ِمْن ياقُوتٍَة َهْمرَ 

ـ هدثنا إبراذيم بن سعيد الجوذريل قال: هدثنا قرة بن هبيبل عن هسن بن فرقدل عن 13243  

عن ذذه الحسنل عن عمران بن هصين وأبي ذريرةل قاال: سألل رسول ّ صلى ّ عليه وسلم 

قَْصٌر ِمْن لُْسلَُسةٍل فِي ,لَك القَْصِر َسْبعُوَن نَارا ِمْن »اآلية: َوَمساِكَن َطيّبَةً فِي َجنّاِت َعْدٍن قال: 

ياقُوتٍَة َهْمَراَءل فِي ُكّل نَاٍر َسْبعُوَن بَْيتا ِمْن َىبَْرَجدَة َخْهَراَءل في ُكّل بَْيٍ  َسْبعُوَن َسِريرال على ُكّل 

َراشا ِمْن ُكّل لَْوٍنل على ُكّل فَِراٍش َىْوَجةٌ ِمَن الُحوِر الِعيِنل في ُكّل بَْيٍ  َسْبعُوَن ماغِدَةًل على َسِريٍر فِ 
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ُكّل ماغِدَةٍ َسْبعُوَن لَْونا ِمْن َطعاٍمل في ُكّل بَْيٍ  َسْبعُوَن َوِصيفَةً َويُْعَطى الُمْسِمُن ِمَن القُّوةِ في َغدَاةٍ 

 «.لى ,لَك ُكلّه أْجَمعُ َواِهدَةٍ ما يَأتي ع

وأما قوله: فِي َجنّاِت َعْدٍن فإنه يعني: وذذه المساكن الطيبة التي وصفما جّل ثناؤه في جنات   

عدن وفي من صلة مساكن. وقيل: جنات عدنل ألنما بساتين خلد وإقامة ال يظعن منما أهد. وقيل: 

فسه ولمن شاء من خلقهل من قول العرب: إنما قيل لما جنات عدنل ألنما نار ّ التي استخلصما لن

عدن ف ن بأرض كذال إ,ا أقام بما وخلد بمال ومنه المعدنل ويقال: ذو في معدن صدقل يعني به 

 أنه في أصل ثاب  وقد أن د بعض الرواة بي  األع ى:

 َوإْن تَْستَِهيفُوا إلى ُهْ ِمِمتَُهافُوا إلى َراِج ٍ قَْد َعدَْن  

 «.قد وىن»وين د:   

 وكالذي قلنا في ,لكل كان ابن عباق وجماعة معه فيما ,كر يتأّولونه.  

ـ هدثني إسحاق بن إبراذيم بن هبيب بن ال ميدل قال: هدثنا عتاب بن ب يرل عن 13244  

 خصيفل عن ع رمةل عن ابن عباق: َجنّاِت َعْدِن قال: معدن الرجل الذي ي ون فيه.

قال: هدثنا ابن أبي مريمل قال: هدثنا ال نديل سعد عن  ـ هدثنا محمد بن سمل بن عس رل13245  

ىيانة بن محمدل عن محمد بن كعب القرريل عن فهالة بن عبيدل عن أبي الدرناءل قال: قال 

إّن ّللّاَ يَْفتَُ  الذّْكَر ثَ ِث ساعاٍت يَْبقَْيَن ِمَن اللّْيِل: في الّساَعِة »رسول ّ صلى ّ عليه وسلم: 

ْنُمّن يَْنُظُر فِي الِ تَاِب الِّذي ال يَْنُظُر فِيِه أَهدٌ غيُرهُ فَيَْمُحو ما يَ اُء ويُثْبُِ ل ثُّم يَْنِزُل في األُولى مِ 

نُهُل الّساَعِة الثّانِيَِة إلى َجنِّة َعْدِنل َوذَي نَاُرهُ التي لَْم تََرذا َعْيٌن ولَْم تَْخُطْر على قَْلِب بََ ٍرل َوِذَي َمْس َ 

« ُ ُن َمعُهُ ِمْن بَنِي آنَِم غيَر ث ثَة: النّبِيّيَن َوالّصدّيقيَن والّ َمدَاِءل ثُّم يَقُوُل: ُطوبَى ِلَمْن نََخلَكِ َوال يَسْ 

 َو,ََكَر فِي الّساَعِة الثّاِلثَِة.

هدثني موسى بن سملل قال: هدثنا آنمل قال: هدثنا اللي  بن سعدل قال: هدثنا ىيانة بن محمدل    

كعب القرريل عن فهالة بن عبيدل عن أبي الدرناءل قال: قال رسول ّ صلى ّ  عن محمد بن

التي لم ترذا َعْيٌن ولم تَْخُطْر على قَْلٍب بََ ٍرل وذي »يعني نار ّ « َعْدٌن ناُرهُ »عليه وسلم: 

يقول ّ تباره َمْسَ نُهُل وال يس نما معه من بني آنم َغْيُر ث ٍث: النبيينل والصدّيقينل وال مداءل 

 «.وتعالى: ُطوبَى لمن نََخلَكَ 

 وقال آخرون: معنى َجنّاِت َعْدٍن: جنات أعناب كروم. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثني أهمد بن أبي سريج الراىيل قال: هدثنا ىكريا بن عدّيل قال: هدثنا عبيد ّ 13246  

عبد ّ بن الحرثل أن ابن عباق بن عمرول عن ىيد ابن أبي أنيسةل عن يزيد بن أبي ىيانل عن 

 سأل َكعَبا عن جنات عدنل فقال: ذي ال روم واألعناب بالسريانية.

 وقال آخرون: ذي اسم لُْبَطنان الجنة ووسطما. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثنا هميد بن مسعدةل قال: هدثنا ب ر بن المفهلل قال: هدثنا شعبةل عن سليمان 13247  

 بن مّرةل عن مسروقل عن عبد ّل قال: عدن: بُْطنان الجنة.األعمشل عن عبد ّ 

ـ هدثنا محمد بن ب ار ومحمد بن المثنىل قاال: هدثنا يحيى بن سعيدل عن سفيان وشعبةل 13248  

عن األعمشل عن عبد ّ بن مرةل عن مسروقل عن عبد ّل في قوله: َجنّاِت َعْدٍن قال: بُْطنان 

ي هديثه: فقل : ما بطنانما  وقال ابن المثنىل في هديثه: فقل  لألعمش: ما الجنة. قال ابن ب ار ف

 بطنان الجنة  قال: وسطما.

هدثنا ابن ب ارل قال: هدثنا عبد الرهمنل قال: هدثنا سفيانل عن األعمشل عن عبد ّ بن مرة    

 وأبي الهحىل عن مسروقل عن عبد ّ: َجنّاِت َعْدٍن قال: بُْطنان الجنة.

قال: هدثنا عبد الرهمنل قال: هدثنا شعبةل عن األعمشل عن أبي الهحىل عن مسروقل عن    

 عبد ّل بمثله.

هدثنا ابن المثنىل قال: هدثنا ابن أبي عدّيل عن شعبةل عن سليمانل عن عبد ّ بن مرةل عن    

 مسروقل عن عبد ّل مثله.
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مد الزبيريل قال: هدثنا سفيانل عن األعمشل عن هدثنا أهمد بن أبي سريجل قال: هدثنا أبو أه   

أبي الهحى وعبد ّ بن مّرة عنمما جميعال أو عن أهدذمال عن مسروقل عن عبد ّ: َجنّاِت 

 َعْدٍن قال: بُْطنان الجنة.

هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا جريرل عن منصورل عن أبي الهحىل عن مسروقل عن عبد ّ    

 : َجنّاِت َعْدٍن قال: بُْطنان الجنة.بن مسعون في قول ّ

 وقال آخرون: عدن: اسم لقصر. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثني علّي بن سعيد ال نديل قال: هدثنا عبدة أبو غسانل عن عون بن موسى ال نانيل 13249  

عن الحسنل قال: جنات عدنل وما أنراه ما جنات عدن قصر من ,ذب ال يدخله إال نبّي أو 

 أو شميد أو ه م عدل. ورفع به صوته.صدّيق 

هدثنا أهمد بن أبي سريجل قال: هدثنا عبد ّ بن عاصمل قال: هدثنا عون بن موسىل قال:    

سمع  الحسن بن أبي الحسنل يقول: جنات عدنل وما أنراه ما جنات عدن قصر من ,ذبل ال 

 صوته.يدخله إال نبّي أو صدّيقل أو شميدل أو ه م عدل ورفع الحسن به 

ـ هدثنا أهمدل قال: هدثنا يزيدل قال: أخبرنا همان بن سلمةل عن يعلى بن عطاءل عن 13250  

نافع بن عاصمل عن عبد ّ بن عمرول قال: إن في الجنة قصرا يقال له: عدنل هوله البروث 

 والروال له خمسون ألف باب على كل باب ِهبََرةل ال يدخله إال نبّي أو صدّيق.

لحسن بن ناج ل قال: هدثنا أبو ناونل قال: هدثنا شعبةل عن يعلى بن عطاءل قال: سمع  هدثنا ا   

يعقوب بن عاصم يحدّثل عن عبد ّ بن عمرو: أن في الجنة قصرا يقال له عدنل له خمسة آالل 

 بابل على كل باب خمسة آالل ِهبََرةل ال يدخله إال نبّي أو صدّيق أو شميد.

 ة. ,كر من قال ,لك:وقيل: ذي مدينة الجن  

ـ ُهدث  عن عبد الرهمن المحاربيل عن جويبرل عن الهحاه: في َجنّاِت َعْدٍن قال: ذي 13251  

 مدينة الجنةل فيما الرسل واألنبياء وال مداء وأغمة المدىل والناق هولمم بعدل والجنات هولما.

 وقيل: إنه اسم نمر. ,كر من قال ,لك:  

يل عن واصل بن الساغب الرقاشيل عن عطاءل قال: عدن: نمر في ـ ُهدث  عن المحارب13252  

 الجنةل جناته على هافتيه.

وأما قوله: َوِرْضواٌن ِمَن ّللّاِ أْكبَُر فإن معناه ورضا ّ عنمم أكبر من ,لك كلهل وبذلك جاء   

 الخبر عن رسول ّ صلى ّ عليه وسلم.

قال: أخبرنا ابن المبارهل عن مالك بن أنسل عن ىيد ـ هدثني المثنىل قال: هدثنا سويدل 13253  

بن أسلمل عن عطاء بن يسارل عن أبي سعيد الخدرّيل قال: قال رسول ّ صلى ّ عليه وسلم: 

ْم  فَيَقُولوَن: إّن ّللّاَ يَقُوُل ألَْذِل الَجنِّة: يا أْذَل الَجنِّة فَيَقُولُوَن: لَبّْيَك َربّنا َوَسْعدَْيَك فَيَقُوُل: َذْل َرِضيتُ »

يا وَما لَنا ال نَْرَضى َوقَْد أْعَطْيتَنَا ما لَْم تُْعِط أَهدا ِمْن َخْلِقَك فَيَقول أنا أْعِطيُ ْم أْفَهَل ِمْن ,لَك قالُوا: 

 «.َرّب وأّي َشْي أْفَهُل ِمْن ,لَك  قال: أُِهّل َعلَْيُ ْم ِرْضَواني فَ  أْسَخُط َعلَْيُ ْم بَْعدَهُ أبَدا

ـ هدثنا ابن هميدل قال: ثني يعقوبل عن هفصل عن شمرل قال: يجيء القرآن يوم 13254  

القيامة في صورة الرجل ال اهب إلى الرجلل هين ين ّق عنه قبرهل فيقول: أب ر ب رامة ّل 

أب ر برضوان ّ فيقول مثلك من يب ر بالخير ومن أن   فيقول: أنا القرآن الذي كن  أْسِمر 

ىء نماره. فيحمله على رقبتهل هتى يوافى به ربهل فيمثل بين يديهل فيقول: يا رّب ليلكل وأرم

عبده ذذا اجزه عني خيرال فقد كن  أسمر ليلهل وأرمىء نمارهل وآمره فيطيعنيل وأنماه فيطيعني 

فيقول الرّب تباره وتعالى: فله هلة ال رامة فيقول: أي رّب ىنهل فإنه أذل ,لك فيقول: فله 

 ال: ورضوان من ّ أكبر.رضواني ق

وابتدىء الخبر عن رضوان ّ للمسمنين والمسمنات أنه أكبر من كّل ما ,كر جّل ثناؤهل فرفعل   

وإن كان الرضوان فيما قد وعدذمل ولم يعطف به في ا عراب على الجنات والمساكن الطيبةل 

من فهله وأعطاذم من  ليعلم بذلك تفهيل ّ رضوانه عن المسمنين على ساغر ما قسم لمم

كرامتهل نظير قول القاغل في ال  م االَخر أعطيتك ووصلتك ب ذال وأكرمتكل ورضاي بعد عنك 

 أفهل ,لك.
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,لَك ُذَو الفَُوُى العَِظيُم ذذه األشياء التي وعدت المسمنين والمسمناتل ذو الفوى العظيمل يقول: ذو   

رامة األبدل ونجوا من الموان في الس ِفرل فم ِو الف ِوى الظفر العظيم والنجاء الجسيمل ألنمم رفروا ب 

 العظيم الذي ال شيء أعظم منه.

 73اآلية : 

َمنُّم القول في تأويل قوله تعالى:      }يَأَيَّما النّبِّي َجاِذِد اْلُ فّاَر َواْلُمنَافِِقيَن َواْغلُْظ َعلَْيِمْم َوَمأَْواُذْم جَ 

 َوبأِلَْس اْلَمِصيُر {.

 ى ,كره: يا أيما النبّي جاذد ال فار بالسيف والس ا والمنافقين.يقول تعال   

واختلف أذل التأويل في صفة الجمان الذي أمر ّ نبيه به في المنافقينل فقال بعهمم: أمره   

 بجاذدذم باليد واللسانل وب ل ما أطاق جمانذم به. ,كر من قال ,لك:

عبد الرهمن ويحيى بن آنمل عن هسن بن صال ل  ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا هميد بن13255  

عن علّي بن األقمرل عن عمرو بن جندبل عن ابن مسعونل في قوله تعالى: جاِذِد الُ فّاَر 

َوالُمنَافِِقيَن قال: بيدهل فإن لم يستطع فبلسانهل فإن لم يستطع فبقلبهل فإن لم يستطع فلي فمّر في 

 وجمه.

 باللسان. ,كر من قال ,لك: وقال آخرون: بل أمره بجماذدذم  

ـ هدثني المثنىل قال: هدثنا أبو صال ل قال: ثني معاويةل عن علّيل عن ابن عباقل قوله 13256  

تعالى: يا أيّما النّبي جاِذِد الُ فّاَر َوالُمنَافِِقيَن َواْغلُْظ َعلَْيِمْم فأمره ّ بجمان ال فار بالسيف 

 نمم.والمنافقين باللسانل وأ,ذب الرفق ع

ـ هدثنا القاسمل قال: ثني الحسينل قال: ثني هجاثل عن ابن جريجل قال: قال ابن عباق: 13257  

 جاِذِد الُ فّاَر َوالُمنَافِِقيَن قال: ال فار بالقتالل والمنافقين: أن تغلظ عليمم بال  م.

سليمانل قال:  ـ ُهدث  عن الحسين بن الفرثل قال: سمع  أبا معا,ل قال: أخبرنا عبيد بن13258  

سمع  الهحاه يقول في قوله: جاِذِد الُ فّاَر َوالُمنَافِِقيَن َواْغلُْظ َعلَْيِمْم يقول: جاذد ال فار بالسيفل 

 وأغلظ على المنافقين بال  م وذو مجاذدتمم.

 وقال آخرون: بل أمره بإقامة الحدون عليمم. ,كر من قال ,لك:  

قال: هدثنا محمد بن ثورل عن معمرل عن الحسن: جاِذِد  ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل13259  

 الُ فّاَر َوالُمنَافِِقيَن قال: جاذد ال فار بالسيفل والمنافقين بالحدونل أقم عليمم هدون ّ.

ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل قوله: يا أيّما النّبِي جاِذِد 13260  

افِِقيَن َواْغلُْظ َعلَْيِمْم قال: أمر ّ نبيه صلى ّ عليه وسلم أن يجاذد ال فار بالسيفل الُ فّاَر َوالُمنَ

 ويغلظ على المنافقين في الحدون.

قال أبو جعفر: وأولى األقوال في تأويل ,لك عندي بالصواب ما قال ابن مسعونل من أن ّ أمر   

 نحو الذي أمره به من جمان الم ركين.نبيه صلى ّ عليه وسلم من جمان المنافقينل ب

فإن قال قاغل: ف يف تركمم صلى ّ عليه وسلم مقيمين بين أرمر أصحابه مع علمه بمم  قيل:   

إن ّ تعالى ,كره إنما أمر بقتال من أرمر منمم كلمة ال فرل ثم أقام على إرماره ما أرمر من 

ة ال فر وأخذ بمال أن رذا ورجع عنما وقال: إني ,لك. وأما من إ,ا اطلع عليه منمم أنه ت لم ب لم

مسلمل فإن ه م ّ في كل من أرمر ا س م بلسانهل أن يحقن بذلك له نمه وماله وإن كان معتقدا 

غير ,لكل وتوكل ذو جّل ثناؤه بسراغرذمل ولم يجعل للخلق البح  عن السراغر فلذلك كان النبي 

  ّ إياه على ضماغرذم واعتقان صدورذمل كان يقّرذم صلى ّ عليه وسلم مع علمه بمم وإط 

بين أرمر الصحابةل وال يسلك بجمانذم مسلك جمان من قد ناصبه الحرب على ال ره با  ألن 

أهدذم كان إ,ا اطلع عليه أنه قد قال قوالً كفر فيه با  ثم أخذ به أن رهل وأرمر ا س م بلسانهل فلم 

يأخذه إال بما أرمر له من قوله عند ههوره إياه وعزمه على إمهاء ي ن صلى ّ عليه وسلم 

الح م فيهل نون ما سلف من قول كان نطق به قبل ,لكل ونون اعتقان ضميره الذي لم يب  ّ 

 ألهد األخذ به في الح م وتولّى األخذ به ذو نون خلقه.
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بالجمان والقتال وا رذاب. وقوله: وَمأْواُذْم وقوله: َواْغلُْظ َعلَْيِمْم يقول تعالى ,كره: واشدن عليمم   

َجَمنُّم يق ِول: ومس ِاكنمم جم ِنم وذ ِي مث ِواذم وم ِأواذم. َوبِ ِألَْس الَمِص ِيُر يق ِول: وب ِألس الم  ِان ال ِذي 

 يصار إليه جمنم.

 74اآلية : 

اْلُ ْفِر َوَكفَُرواْ بَْعدَ إِْس َِمِمْم القول في تأويل قوله تعالى:     }يَْحِلفُوَن بِاّلّلِ َما قَالُواْ َولَقَْد قَالُواْ َكِلَمةَ 

َخْيراً لُّمْم َوإِن  َوَذّمواْ بَِما لَْم يَنَالُواْ َوَما نَقَُمَواْ إِالّ أَْن أَْغنَاُذُم ّللّاُ َوَرُسولُهُ ِمن فَْهِلِه فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ 

 االَِخَرةِ َوَما لَُمْم فِي األْرِض ِمن َوِلّي َوالَ نَِصيٍر {.يَتََولّْوا يُعَذّْبُمُم ّللّاُ َعذَاباً أَِليماً فِي الدّْنيَا وَ 

اختلف أذل التأويل في الذي نزل  فيه ذذه اآليةل والقول الذي كان قالهل الذي أخبر ّ عنه أنه    

 يخلف با  ما قاله. فقال بعهمم: الذي نزل  فيه ذذه اآلية: الُج ق بن سويد بن الصام .

 لذي قاله ما:وكان القول ا  

ـ هدثنا به ابن وكيعل قال: هدثنا معاويةل عن ذ ام بن عروةل عن أبيه: يَْحِلفُوَن باّلّلِ ما 13261  

قَالُوا َولَقَْد قالُوا َكِلَمةَ الُ ْفِر قال: نزل  في الج ق بن سويد بن الصام ل قال: إن كان ما جاء به 

مرأته: وّ يا عدّو ّل ألخبرّن رسول ّ صلى محمد هقّال لنحن أشّر من الحمير فقال له ابن ا

ّ عليه وسلم بما قل ل فإني إن ال أفعل أخال أن تصيبني قارعة وأؤاخذ بخطيألتك فدعا النبي 

فحلف ما قالل فأنزل ّ تباره « يا ج ق أقل  كذا وكذا »صلى ّ عليه وسلم الج قل فقال: 

الُوا َولَقَْد قالُوا َكِلَمةَ الُ ْفِر وَكفَُروا بَْعدَ إْس َِمِمْم وَذّموا بَِما لَْم يَنَالُوا وَما وتعالى: يَْحِلفُوَن باّلّلِ ما قَ 

 نَقَُموا إال أْن أْغناُذُم ّللّاُ وَرُسولُهُ ِمْن فَْهِلِه.

هدثني المثنىل قال: هدثنا إسحاقل قال: هدثنا أبو معاوية الهريرل عن ذ ام بن عروةل عن    

قال: نزل  ذذه اآلية: يَْحِلفُوَن باّلّلِ ما قَالُوا َولَقَْد قالُوا َكِلَمةَ الُ ْفِر وَكفَُروا بَْعدَ إْس َِمِمْم في أبيهل 

الج ق بن سويد بن الصام ل أقبل ذو وابن امرأته مصعب من قباءل فقال الج ق: إن كان ما 

ما فقال مصعب: أما وّ يا عدّو ّ جاء به محمد هقّال لنحن أشّر من هميرنا ذذه التي نحن علي

ألخبرّن رسول ّ صلى ّ عليه وسلم بما قل  فأتي  النبي صلى ّ عليه وسلمل وخ ي  أن 

ينزل في القرآن أو تصيبني قارعة أو أن أخلطل قل : يا رسول ّ أقبل  أنا والج ق من قباءل 

تصيبني قارعة ما أخبرتك قال: فدعا الج قل  فقال كذا وكذال ولوال مخافة أن أؤاخذ بخطيألة أو

قال: فحلفل فأنزل ّ تباره وتعالى: يَْحِلفُوَن باّلّلِ « يا ج ُق أقُْل  الِّذي قاَل ُمْصعَُب »فقال له: 

 ما قَالُوا َولَقَْد قالُوا َكِلَمةَ الُ ْفِر وَكفَُروا بَْعدَ إْس َِمِمْم... اآلية.

قال: هدثنا سلمةل عن ابن إسحاقل قال: كان الذي قال تلك المقالة فيما  ـ هدثنا ابن هميدل13262  

بلغني الج ق بن سويد بن الصام ل فرفعما عنه رجل كان في هجره يقال له عمير بن سعيدل 

 فأن رل فحلف با  ما قالما فلما نزل فيه القرآن تاب ونز  وهسن  توبته فيما بلغني.

قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن أبي نجي ل  ـ هدثني محمد بن عمرول13263  

عن مجاذد َكِلَمةَ الُ ْفِر قال أهدذم: لألن كان ما يقول محمد هقّا لنحن شّر من الحمير فقال له رجل 

من المسمنين: إن ما قال لحّق وألن  شّر من همار قال: فمّم المنافقون بقتلهل فذلك قوله: وَذّموا 

 نَالُوا.بَِما لَْم يَ 

 هدثني المثنىل قال: هدثنا أبو هذيفةل قال: هدثنا شبلل عن ابن أبي نجي ل عن مجاذدل بنحوه.   

 قال: هدثنا إسحاقل قال: هدثنا عبد ّل عن ورقاءل عن ابن أبي نجي ل عن مجاذدل مثله.   

: هدثنا إسراغيلل ـ هدثني أيوب بن إسحاق بن إبراذيمل قال: هدثنا عبد ّ بن رجاءل قال13264  

عن سماهل عن سعيد بن جبيرل عن ابن عباقل قال: كان رسول ّ صلى ّ عليه وسلم جالسا 

إنّهُ َسيَأْتِيُ ْم إْنساٌن فَيَْنُظُر إلَْيُ ْم بِعَْينَي َشْيَطاٍنل فإ,ا جاَء فَ  تَُ لُّموهُ فلم يلب  »في رّل شجرةل فقال: 

َع ََم تَْ تُُمني أْنَ  » صلى ّ عليه وسلمل فقال: أن طلع رجل أىرقل فدعاه رسول ّ

فانطلق الرجل فجاء بأصحابهل فحلفوا با  ما قالوا وما فعلوا هتى تجاوى عنممل « وأْصَحابَُك 

 فأنزل ّ: يَْحِلفُوَن باّلّلِ ما قَالُوا ثم نعتمم جميعال إلى آخر اآلية.

 بّي ابن سلوَلل قالوا: وال لمة التي قالما ما:وقال آخرون: بل نزل  في عبد ّ بن أُ   

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ هدثنا به ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل قوله: يَْحِلفُوَن باّلّلِ ما 13265  

قَالُوا... إلى قوله: ِمْن َوِلّي َوال نَِصيٍر قال: ,كر لنا أن رجلين اقتت ل أهدذما من جمينة واالَخر من 

جمينة هلفاء األنصار. ورمر الغفارّي على الجمنيل فقال عبد ّ بن أبّي لألوق:  غفارل وكان 

انصروا أخاكمل فوّ ما َمثَلُنا وَمثَُل محمد إال كما قال القاغل: سمن كلبك يأكلك وقال: لأَلِْن َرجْعنَا 

ن إلى نبّي ّ صلى ّ عليه إلى الَمِدينَِة لَيُْخِرَجّن األَعّز ِمْنما األ,َّلل فسعى بما رجل من المسلمي

وسلم. فأرسل إليه فسألهل فجعل يحلف با  ما قالهل فأنزل ّ تباره وتعالى: يَْحِلفُوَن باّلّلِ ما قَالُوا 

 َولَقَْد قالُوا َكِلَمةَ الُ ْفِر.

وَن ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد بن ثورل عن معمرل عن قتانة: يَْحِلفُ 13266  

 باّلّلِ ما قَالُوا َولَقَْد قالُوا َكِلَمةَ الُ ْفِر قال: نزل  في عبد ّ بن أبّي ابن سلوَل.

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ,لك عندنا أن يقال: إن ّ تعالى أخبر عن المنافقين أنمم   

ن ي ون ,لك القول ما ُروي يحلفون با  كذبا على كلمة كفر ت لموا بما أنمم لم يقولوذا. وجاغز أ

عن عروة أن الج ق قالهل وجاغز أن ي ون قاغله عبد ّ بن أبي ابن سلول. والقول ما ,كره قتانة 

عنه أنه قال وال علم لنا بأن ,لك من أّيل إ, كان ال خبر بأهدذما يوجب الحجة ويتوصل به إلى 

اب أن يقال فيه كما قال ّ جّل ثناؤه: يقين العلم بهل وليس مما يُدره علمه بفطرة العقلل فالصو

 يَْحِلفُوَن باّلّلِ ما قَالُوا َولَقَْد قالُوا َكِلَمةَ الُ ْفِر وَكفَُروا بَْعدَ إْس َِمِمْم.

وأما قوله: َوَذّموا بَِما لَْم يَنَالُوا فإن أذل التأويل اختلفوا في الذي كان ذّم بذلك وما ال يء الذي   

عهمم: ذو رجل من المنافقينل وكان الذي ذّم به قَتَْل ابن امرأته الذي سمع منه كان ذّم به. فقال ب

 ما قال وخ ي أن يف يه عليه. ,كر من قال ,لك:

ـ هدثني المثنىل قال: هدثنا أبو هذيفةل قال: هدثنا شبلل عن ابن أبي نجي ل عن مجاذدل 13267  

ه أن  شّر من الحمار. فذلك قوله: وَذّموا بَِما لَْم قال: ذّم المنافق بقتلهل يعني قتل المسمن الذي قال ل

 يَنَالُوا.

 هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل عن عيسىل عن ابن أبي نجي ل عن مجاذد به   

وقال آخرون: كان الذي ذّم رج ً من قريشل والذي ذّم به قتل رسول ّ صلى ّ عليه وسلم.   

 ,كر من قال ,لك:

ـ هدثني الحرثل قال: هدثنا عبد العزيزل قال: هدثنا شبلل عن جابرل عن مجاذدل في 13268  

قوله: َوَذّموا بَِما لَْم يَنَالُوا قال: رجل من قريش ذّم بقتل رسول ّ صلى ّ عليه وسلم يقال له 

 األسون.

قوله: لأَلِْن َرجْعنَا إلى وقال آخرون: الذي ذّم عبد ّ بن أبّي ابن سلوَلل وكان ذمه الذي لم ينله   

 الَمِدينَِة لَيُْخِرَجّن األَعّز ِمْنما األ,َّل.

وقوله: وَما نَقَُموا إالّ أْن أْغناُذُم ّللّاُ وَرُسولُهُ ِمْن فَْهِلِه ,كر لنا أن المنافق الذي ,كر ّ عنه أنه   

ّ صلى ّ عليه وسلم  قال كلمة ال فر كان فقيرال فأغناه ّ بأن قتل له مولىل فأعطاه رسول

نيته. فلما قال ما قالل قال ّ تعالى: وَما نَقَُموا يقول: ما أن روا على رسول ّ صلى ّ عليه 

 وسلم شيألال إالّ أْن أْغناُذُم ّللّاُ وَرُسولُهُ ِمْن فَْهِلِه. ,كر من قال ,لك:

بن عروةل عن أبيه: وَما نَقَُموا إال  ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبو معاويةل عن ذ ام13269  

أْن أْغناُذُم ّللّاُ وَرُسولُهُ ِمْن فَْهِلِه وكان الج ق قتل له مولى لهل فأمر له رسول ّ صلى ّ عليه 

 وسلم بديتهل فاستغنىل فذلك قوله: وَما نَقَُموا إال أْن أْغناُذُم ّللّاُ وَرُسولُهُ ِمْن فَْهِلِه.

ثنا ابن عيينةل عن عمرول عن ع رمةل قال: قهى النبي صلى ّ عليه وسلم ـ قال: هد13270  

بالدية اثني ع ر ألفا في لبني عيينةل عن عمرول عن ع رمةل قال: قهى النبّي صلى ّ عليه 

وسلم بالدية اثنى ع ر مولى لبني عدّي بن كعبل وفيه أنزل  ذذه اآلية: وَما نَقَُموا إالّ أْن أْغناُذُم 

  وَرُسولُهُ ِمْن فَْهِلِه.ّللّاُ 

ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانة: وَما نَقَُموا إالّ أْن أْغناُذُم ّللّاُ 13271  

 وَرُسولُهُ ِمْن فَْهِلِه قال: كان  لعبد ّ بن أبي نيةل فأخرجما رسول ّ صلى ّ عليه وسلم له.
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ل: هدثنا إسحاقل قال: هدثنا عبد ّ بن الزبيرل عن سفيانل قال: ـ هدثني المثنىل قا13272  

هدثنا عمرول قال: سمع  ع رمة: أن مولى لبني عدّي بن كعب قتل رج ً من األنصارل فقهى 

رسول ّ صلى ّ عليه وسلم بالدية اثني ع ر ألفال وفيه أنزل : وَما نَقَُموا إال أْن أْغناُذُم ّللّاُ 

ِمْن فَْهِلِه قال عمرو: لم أسمع ذذا عن النبي صلى ّ عليه وسلم إال من ع رمةل يعني وَرُسولُهُ 

 الدية اثني ع ر ألفا.

ـ هدثنا صال  بن مسمارل قال: هدثنا محمد بن سنان العوفيل قال: هدثنا محمد بن مسلم 13273  

ن النبّي صلى ّ الطاغفيل عن عمرو بن نينارل عن ع رمةل مولى ابن عباقل عن ابن عباق: أ

عليه وسلم جعل الدية اثني ع ر ألفال فذلك قوله: وَما نَقَُموا إال أْن أْغناُذُم ّللّاُ وَرُسولُهُ ِمْن فَْهِلِه 

 قال: بأخذ الدية.

وأما قوله: فإْن يَتُوبُوا يََك َخْيرا لَُمْم يقول تعالى ,كره: فإن يتب ذسالء القاغلون كلمة ال فر من   

قالوه فرجعوا عنهل يك رجوعمم وتوبتمم من ,لك خيرا لمم من النفاق. وإْن يَتََولّْوا  قيلمم الذي

يقول: وإن يدبروا عن التوبة فيأبوذال ويصّروا على كفرذم يُعَذّْبُمُم ّللّاُ َعذَابا أِليما يقول: يعذّبمم 

 االَخرة بالنار.عذابا موجعا في الدنيال إما بالقتلل وإما بعاجل خزي لمم فيمال ويعذّبمم في 

وقوله: وَما لَُمْم فِي األْرِض من َوِلّي َوال نَِصيٍر يقول: وما لمسالء المنافقين إن عذّبمم ّ في   

عاجل الدنيال من ولّي يواليه على منعه من عقاب ّل وال نصير ينصره من ّل فينقذه من عقابه 

بمم ممن أرانذم بسوءل فأخبر جّل ثناؤه أن وقد كانوا أذل عّز ومنعة بع اغرذم وقوممم يمتنعون 

الذين كانوا يمنعونمم ممن أرانذم بسوء من ع اغرذم وهلفاغممل ال يمنعونمم من ّ وال 

ينصرونمم منه إ, اهتاجوا إلى نصرذم. و,ُكر أن الذي نزل  فيه ذذه اآلية تاب مما كان عليه من 

 النفاق. ,كر من قال ,لك:

عل قال: هدثنا أبو معاويةل عن ذ ام بن عروةل عن أبيه: فإْن يَتُوبُوا يُك ـ هدثنا ابن وكي13274  

َخْيرا لَُمْم قال: قال الج ق: قد استثنى ّ لي التوبةل فأنا أتوب فقبل منه رسول ّ صلى ّ عليه 

 وسلم.

بي ِه: ف ِإْن هدثني المثنىل قال: هدثنا إسحاقل قال: هدثنا أبو معاويةل ع ِن ذ  ِام ب ِن ع ِروةل ع ِن أ   

يَتُوبُوا يَُك َخْيرا لَُمْم... اآليةل فقال الج ِ ق: ي ِا رس ِول ّ إن ِي أرى ّ ق ِد اس ِتثنى ل ِي التوب ِةل فأن ِا 

 أتوب فتابل فقبل رسول ّ صلى ّ عليه وسلم منه.

 77-75اآلية : 

ِمن فَْهِلِه لَنَّصدّقَّن َولَنَُ ونَّن ِمَن  القول في تأويل قوله تعالى:      }َوِمْنُمْم ّمْن َعاَذدَ ّللّاَ لَألِْن آتَانَا

لُوبِِمْم إِلََى الّصاِلِحيَن    فَلَّمآ آتَاُذْم ّمن فَْهِلِه بَِخلُواْ بِِه َوتََولّواْ ّوُذْم ّمْعِرُضوَن    فَأَْعقَبَُمْم نِفَاقاً فِي قُ 

 انُواْ يَْ ِذبُوَن {.يَْوِم يَْلقَْونَهُ بَِمآ أَْخلَفُواْ ّللّاَ َما َوَعدُوهُ َوبَِما كَ 

يقول تعالى ,كره: ومن ذسالء المنافقين الذين وصف  لك يا محمد صفتمم َمْن َعاَذدَ ّللّاَ يقوله:    

أعطى ّ عمدال لَألِْن آتانا ِمْن فَْهِلِه يقول: لألن أعطانا ّ من فهلهل ورىقنا ماالًل ووسع علينا من 

قة من ,لك المال الذي رىقنا ربنال َولَنَُ ونَّن ِمَن الّصاِلِحيَن عنده لَنَّصدّقَّن يقول: لنخرجّن الصد

يقول: ولنعملّن فيما بعمل أذل الص ا بأموالمم من صلة الرهم به وإنفاقه في سبيل ّ. يقول ّ 

بَُمُم تباره هق ّ. َوتََولّْوا يقول: وأنبروا عن عمدذم الذي عاذدوه ّل وُذْم ُمْعِرُضوَن عنه. فَأْعقَ 

ّ نِفاقا فِي قُلُوبِِمْم ببخلمم بحّق ّ الذي فرضه عليمم فيما آتاذم من فهلهل وإخ فمم الوعد الذي 

وعدوا ّل ونقهمم عمده في قلوبمم إلَى يَْوِم يَْلقَْونَهُ بَِما أْخلَفُوا ّ ما َوَعدُوهُ من الصدقة والنفقة 

في قيلممل وهّرممم التوبة منه ألنه جّل ثناؤه اشترط في نفاقمم أنه في سبيلهل وبَِما َكانُوا يَْ ِذبُوَن 

 أعقبمموه إلى يَْوِم يَْلقَْونَهُ و,لك يوم مماتمم وخروجمم من الدنيا.

واختلف أذل التأويل في المعنى بمذه اآليةل فقال بعهمم: عني بما رجل يقال له ثعلبة بن هاطب   

 من األنصار. ,كر من قال ,لك:

ـ هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل قال: ثني أبيل عن أبيهل عن ابن 13275  

عباق قوله: َوِمْنُمْم َمْن َعاَذدَ ّللّاَ لَألِْن آتانا ِمْن فَْهِلِه... اآليةل و,لك أن رج ً يقال له ثعلبة بن 

تي  منه كّل ,ي هّق هاطب من األنصارل أتى مجلسا فأشمدذمل فقال: لألن آتاني ّ من فهلهل آ
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هقهل وتصدّق  منهل ووصل  منه القرابة فابت ه ّ فآتاه من فهلهل فأخلف ّ ما وعدهل وأغب 

 ّ بما أخلف ما وعدهل فقّص ّ شأنه في القرآن: َوِمْنُمْم َمْن َعاَذدَ ّللّاَ... اآليةل إلى قوله: يَْ ِذبُوَن.

 ام بن عمارل قال: هدثنا محمد بن شعيبل قال: هدثنا ـ هدثني المثنىل قال: هدثنا ذ13276  

معا, بن رفاعة الّسلَميل عن أبي عبد الملك علّي بن يزيد ا لمانيل أنه أخبره عن القاسم بن عبد 

الرهمنل أنه أخبره عن أبي أمامة الباذليل عن ثعلبة بن هاطب األنصاريل أنه قال لرسول ّ 

َويَحَك يا »ن يرىقني ماالً فقال رسول ّ صلى ّ عليه وسلم: صلى ّ عليه وسلم: ان  ّ أ

أما تَْرَضى أْن »قال: ثم قال مّرة أخرىل فقال: « ثَْعلَبَةل قَِليٌل تَُسنّى ُشْ َرهُل َخْيبٌر ِمْن َكثِيٍر ال تُِطيقُه

قال: « يَر َمعي الِجبَاُل ,ََذبا َوفِّهةً لَساَرتْ تَُ وَن ِمثَْل نَبِّي ّللّاِ  فََوالِّذي نَفُِسي بِيَِدِه لَْو ِشألُْ  أْن تَسِ 

والذي بعثك بالحّقل لألن نعوت ّ فرىقني ماالً ألعطيّن كل ,ي هّق هقه فقال رسول ّ صلى 

قال: فاتخذ غنمال فنم  كما ينمو الدونل فهاق  عليه «. اللُّمّم اْرُىْق ثَْعلَبَةَ َماالً »ّ عليه وسلم: 

نمال فنزل وانيا من أنويتمال هتى جعل يصلي الظمر والعصر في جماعةل ويتره المدينة فتنحى ع

ما سواذما. ثم نم  وكثرتل فتنحى هتى تره الصلوات إال الجمعةل وذي تنمو كما ينمو الدونل 

هتى تره الجمعة. فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة يسألمم عن األخبار فقال رسول ّ صلى ّ 

فقالوا: يا رسول ّ اتخذ غنما فهاق  عليه المدينةل فأخبروه بأمره « فَعََل ثَْعلَبَةُ  ما»عليه وسلم: 

قال: وأنزل ّ: ُخْذ ِمْن أْمَواِلِمْم َصدَقَةً... اآلية. « يا وْيَ  ثَْعلَبَةُ يا وْيَ  ثَْعلَبَةُ يا وْيَ  ثَْعلَبَةُ »فقال: 

ّ عليه وسلم رجلين على الصدقةل رج ً  ونزل  عليه فراغض الصدقةل فبع  رسول ّ صلى

ُمّرا »من جمينةل ورج ً من سليمل وكتب لمما كيف يأخذان الصدقة من المسلمينل وقال لمما: 

فخرجا هتى أتيا ثعلبةل فسأاله الصدقةل وأقرآه « بثعلبةل وبف ن رجل من بني سليم فُخذَا َصدَقَاتِمَما

فقال: ما ذذه إال جزيةل ما ذذه إال أخ  الجزيةل ما أنري ما  كتاب رسول ّ صلى ّ عليه وسلمل

ذذا انطلقا هتى تفرغا ثم عونوا إلّي فانطلقال وسمع بمما السلمّيل فنظر إلى خيار أسنان إبله 

فعزلما للصدقة ثم استقبلمم بمال فلما رأوذال قالوا: ما يجب عليك ذذال وما تريد أن نأخذ ذذا منك. 

صلى ّ عليه وسلمل فقال: ما ذذه إال جزيةل ما ذذه إال أخ  الجزيةل ما أنري ما قال: بلى ول ّ 

ذذا انطلقا هتى تفرغا ثم عونوا إلّي فانطلقال وسمع بمما السلمّيل فنظر إلى خيار أسنان إبله 

. فعزلما للصدقة ثم استقبلمم بمال فلما رأوذال قالوا: ما يجب عليك ذذال وما تريد أن نأخذ ذذا منك

قال: بلى أن ي لمممال ونعا للسلمّي بالبركةل فأخبراه بالذي صنع ثعلبةل والذي صنع السلمّيل 

فأنزل ّ تباره وتعالى فيه: َوِمْنُمْم َمْن َعاَذدَ ّللّاَ لأَلِْن آتانا ِمْن فَْهِلِه لنّصدّقَّن َولَنَُ ونَّن ِمَن 

َن وعند رسول ّ صلى ّ عليه وسلم رجل من أقارب الّصاِلِحيَن... إلى قوله: وبَِما َكانُوا يَْ ِذبُو

ثعلبةل فسمع ,لكل فخرث هتى أتاهل فقال: ويحك يا ثعلبةل قد أنزل ّ فيك كذا وكذا فخرث ثعلبة 

إّن ّللّاَ َمنَعَنِي أْن أْقبََل ِمْنَك »هتى أتى النبي صلى ّ عليه وسلمل فسأله أن يقبل منه صدقته. فقال: 

َذذَا َعَملَُكل قَْد »فجعل يحثي على رأسه الترابل فقال له رسول ّ صلى ّ عليه وسلم: « َصدَقَتَكَ 

فلما أبى أن يقبض رسول ّ صلى ّ عليه وسلمل رجع إلى منزلهل وقبض «. أَمْرتَُك فَلَْم تُِطْعنِي

لفل فقال: قد علم  رسول ّ صلى ّ عليه وسلم ولم يقبل منه شيألا. ثم أتى أبا ب ر هين استخ

منزلتي من رسول ّ صلى ّ عليه وسلم وموضعي من األنصارل فاقبل صدقتي فقال أبو ب ر: 

لم يقبلما رسول ّ صلى ّ عليه وسلم وأنا أقبلما  فقُبض أبو ب ر ولم يقبهما. فلما ولي عمر 

 صلى ّ عليه وسلمل وال أبو أتاه فقال: يا أمير المسمنين اقبل صدقتي فقال: لم يقبلما رسول ّ

ب رل وأنا ال أقبلما منك فقُبض ولم يقبلما. ثم ولي عثمان رهمة ّ عليهل فأتاه فسأله أن يقبل 

صدقتهل فقال: لم يقبلما رسول ّ صلى ّ عليه وسلمل وال أبو ب ر وال عمر رضوان ّ عليمما 

 بة في خ فة عثمان رهمة ّ عليه.وأنا ال أقبلما منك فلم يقبلما منهل وَذلك ثعل

ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل قوله: َوِمْنُمْم َمْن َعاَذدَ ّللّاَ لأَلِْن 13277  

آتانا ِمْن فَْهِلِه... اآلية: ,ُكر لنا أن رج ً من األنصار أتى على مجلس من األنصارل فقال لألن آتاه 

إلى كّل ,ي هّق هقه فآتاه ّ ماالًل فصنع فيه ما تسمعون. قال: فََما آتاُذْم ِمْن فَْهِلِه ماالًل ليسنّيّن 

بَِخلُوا بِِه... إلى قوله: وبَِما َكانُوا يَْ ِذبُوَن ,ُكر لنا أن النبي صلى ّ عليه وسلم هدّث أن موسى 

إسراغيل: إن التوراة كثيرةل وإنا  عليه الص ة والس م لّما جاء بالتوراة إلى بني إسراغيل قال  بنو
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ال نفرأ لمال فسل لنا ربك جماعا من األمر نحافظ عليه ونتفّرأ فيه لمعاي نا قال: يا قوم مم ً 

مم ًل ذذا كتاب ّل ونور ّل وعصمة ّ. قال: فأعانوا عليهل فأعان عليممل قالما ث ثا. قال: 

ل: يا رّب يقولون: كي  وكي . قال: فإني آمرذم بث ث فأوهى ّ إلى موسى: ما يقول عباني  قا

إن هافظوا عليمّن نخلوا بمّن الجنة: أن ينتموا إلى قسمة الميراث ف  يظلموا فيمال وال يدخلوا 

أبصارذم البيوت هتى يس,ن لممل وأن ال يطعموا طعاما هتى يتوضسوا وضوء الص ة. قال: 

م إلى قومهل ففرهوا ورأوا أنمم سيقومون بمّنل قال: فوّ فرجع بمّن نبّي ّ صلى ّ عليه وسل

ما لب  القوم إال قلي ً هتى جنحوال وانقطع بمم فلما هدّث نبّي ّ بمذا الحدي  عن بني إسراغيلل 

إ,ا هدثتم ف  ت ذبوال »قالوا: ما ذّن يا رسول ّ  قال: « تَ فّلُوا لي بسّ  أت فل ل م بالجنة»قال: 

تم ف  تخلفوال وإ,ا اؤتمنتم ف  تخونوال وكفوا أبصاركم وأيدي م وفروج م وأبصاركم عن وإ,ا وعد

 «.الخيانة وأيدي م عن السرقة وفروج م عن الزنا

ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل عن الحسن: أن النبي صلى 13278  

فِيِه َصاَر ُمنافِقا وإْن َصاَم وَصلّى َوَىَعَم أنّهُ ُمْسِلٌم: إ,َا  ثَ ٌث َمْن ُكنّ »ّ عليه وسلم كان يقول: 

 «.َهدَّث َكذََبل وإ,َا اؤتُِمَن خاَنل َوإ,َا َوَعدَ أْخلَفَ 

وقال آخرون: بل المعنّي بذلك: رج ن: أهدذما ثعلبةل واالَخر معتب بن ق ير. ,كر من قال   

 ,لك:

سلمةل عن ابن إسحاقل عن عمرو بن عبيدل عن الحسن: ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا 13279  

َوِمْنُمْم َمْن َعاَذدَ ّللّاَ لأَلِْن آتانا ِمْن فَْهِلِه... إلى االَخرل وكان الذي عاذد ّ منمم ثعلبة بن هاطبل 

 ومعتب بن ق يرل ذما من بني عمرو بن عول.

ثنا عيسىل عن ابن أبي نجي ل ـ هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هد13280  

عن مجاذدل في قول ّ: َوِمْنُمْم َمْن َعاَذدَ ّللّاَ لأَلِْن آتانا ِمْن فَْهِلِه قال: رج ن خرجا على مإل 

 قعونل فقاال: وّ لألن رىقنا ّ لنصدّقَّن فلما رىقمم ّ بخلوا به.

ا شبلل عن ابن أبي نجي ل عن مجاذدل ـ هدثني المثنىل قال: هدثنا أبو هذيفةل قال: هدثن13281  

َوِمْنُمْم َمْن َعاَذدَ ّللّاَ لأَلِْن آتانا ِمْن فَْهِلِه رج ن خرجا على مإل قعونل فقاال: وّ لألن رىقنا ّ 

لنصدّقّن فلما رىقمم بخلوا بهل فأعقبمم نفاقا في قلوبمم بما أخلفوا ّ ما وعدوه هين قالوا: 

 لنصدّقّن فلم يفعلوا.

هدثني المثنىل قال: هدثنا إسحاقل قال: هدثنا عبد ّل عن ورقاءل عن ابن نجي ل عن مجاذد    

 نحوه.

ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال: قال ابن ىيدل في قوله: َوِمْنُمْم َمْن َعاَذدَ ّللّاَ 13282  

ينل فلما آتاذم ,لك بخلوا به فلما بخلوا لَألِْن آتانا ِمْن فَْهِلِه... اآليةل قال: ذسالء صنف من المنافق

بذلك أعقبمم بذلك نفاقا إلى يوم يلقونهل ليس لمم منه توبة وال مغفرة وال عفول كما أصاب إبليس 

 هين منعه التوبة.

وقال أبو جعفر: في ذذه اآلية ا بانة من ّ جّل ثناؤه عن ع مة أذل النفاقل أعني في قوله:   

 في قُلُوبِِمْم إلى يَْوِم يَْلقَْونَهُ بَِما أْخلَفُوا ّ ما َوَعدُوهُ وبِما كانُوا يَْ ِذبُوَن. فأْعقَبَُمم نِفَاقا

وبنحو ذذا القول كان يقول جماعة من الصحابة والتابعينل وورنت به األخبار عن رسول ّ   

 صلى ّ عليه وسلم. ,كر من قال ,لك:

نا أبو معاويةل عن األعمشل عن عمارةل عن عبد الرهمن ـ هدثنا أبو الساغبل قال: هدث13283  

بن يزيدل قال: قال عبد ّ: اعتبروا المنافق بث ث: إ, هدّث كذبل وإ,ا وعد أخلفل وإ,ا عاذد 

غدر. وأنزل ّ تصديق ,لك في كتابه: َوِمْنُمْم َمْن َعاَذدَ ّللّاَ لَألِْن آتانا ِمْن فَْهِلِه... إلى قوله: 

 .يَْ ِذبُونَ 

ـ هدثني محمد بن المثنىل قال: هدثنا محمد بن جعفرل قال: هدثنا شعبةل عن السماهل 13284  

عن صبي  بن عبد ّ بن عميرةل عن عبد ّ بن عمرول قال: ث ث من كّن فيه كان منافقا: إ,ا 

َذدَ ّللّاَ لَألِْن آتانا هدّث كذبل وإ,ا وعد أخلفل وإ,ا اؤتمن خان. قال: وت  ذذه اآلية: َوِمْنُمْم َمْن َعا

 ِمْن فَْهِلِه لَنَصدّقَّن َولَنَُ ونَّن ِمَن الّصاِلِحيَن... إلى آخر اآلية.
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هدثنا ابن المثنىل قال: هدثنا أبو ناونل قال: هدثنا شعبةل عن سماهل قال: سمع  صبي  بن عبد    

 ّ القيسي يقول: سأل  عبد ّ بن عمرول عن المنافقل فذكر نحوه.

ـ هدثني محمد بن معمرل قال: هدثنا أبو ذ ام المخزىميل قال: هدثنا عبد الواهد بن 13285  

ىيانل قال: هدثنا عثمان بن ه يمل قال: سمع  محمد بن كعب القُرَرّيل يقول: كن  أسمع أن 

المنافق يعرل بث ث: بال ذبل وا خ لل والخيانة. فالتمستما في كتاب ّ ىمانا ال أجدذا. ثم 

وجدتما في آيتين من كتاب ّل قوله: َوِمْنُمْم َمْن َعاَذدَ ّللّاَ... هتى بلغ: وبَِما َكانُوا يَْ ِذبُوَنل وقوله: 

 إنّا َعَرْضنا األمانَةَ على الّسَمَواِت واألْرِض ذذه اآلية.

ـ هدثني القاسم بن ب ر بن معرولل قال: هدثنا أسامةل قال: هدثنا محمد المخرميل 13286  

ثَ ٌث َمْن ُكّن فِيِه فَُمَو ُمنافٌِق َوإْن »قال: سمع  الحسن يقول: قال رسول ّ صلى ّ عليه وسلم: 

فقل  للحسن: يا « َصلّى َوَصاَم َوَىَعَم أنّهُ ُمْسِلٌم: إ,َا َهدَّث َكذََبل وإ,َا َوَعدَ أْخلََفل وإ,َا اؤتُِمَن خانَ 

ل فتقاضاني وليس عنديل وخف  أن يحبسني ويمل نيل أبا سعيد لألن كان لرجل علّي نين فلقيني

فوعدته أن أقهيه رأق الم ل فلم أفعلل أمنافق أنا  قال: ذ ذا جاء الحدي . ثم هدّث عن عبد ّ 

بن عمرو أن أباه لما ههره الموتل قال: ىّوجوا ف نا فإني وعدته أن أىوجهل ال ألقى ّ بثل  

ي ون ثل  الرجل منافقا وثلثاه مسمن  قال: ذ ذا جاء الحدي . قال: النفاق قال: قل : يا أبا سعيد و

فحجج  فلقي  عطاء بن أبي رباال فأخبرته الحدي  الذي سمعته من الحسنل وبالذي قل  له 

وقال لي. فقال: أعجزت أن تقول له: أخبرني عن إخوة يوسف عليه الس مل ألم يَِعدوا أباذم 

م فخانوهل أفمنافقين كانوا  ألم ي ونوا أنبياء أبوذم نبّي وجدّذم نبّي  فأخلفوه وهدّثوه ف ذَبوه وأتمنم

قال: فقل  لعطاء: يا أبا محمد هدثني بأصل النفاقل وبأصل ذذا الحدي  فقال: هدثني جابر بن 

عبد ّ: أن رسول ّ صلى ّ عليه وسلم إنما قال ذذا الحدي  في المنافقين خاصة الذين هدّثوا 

ذبوهل وأتمنمم على سّره فخانوهل ووعدوه أن يخرجوه معه في الغزو فأخلفوه. قال: وخرث النبّي ف 

أبو سفيان من م ةل فأتى جبريل النبي صلى ّ عليه وسلمل فقال: إن أبا سفيان في م ان كذا وكذال 

ْخُرُجوا إلَْيِه إّن أبا ُسْفياَن فِي َم اِن َكذَا وَكذَال فا»فقال النبي صلى ّ عليه وسلم ألصحابه: 

قال: ف تب رجل من المنافقين إليه أن محمدا يريدي مل فخذوا هذركمل فأنزل ّ: الَ « َواْكتُُموا

ألِْن تَُخونُوا ّللّاَ والّرُسوَل وتَُخونُوا أماناتُِ ْم وأْنتُْم تَْعلَُموَن وأنزل في المنافقين: َوِمْنُمْم َمْن َعاَذدَ ّللّاَ لَ 

قال: ف تب رجل من المنافقين إليه أن محمدا يريدي مل فخذوا هذركمل فأنزل « ْكتُُمواآتانا ِمْن َل َوا

 ّ: الَ تَُخونُوا ّللّاَ والّرُسوَل وتَُخونُوا أماناتُِ ْم وأْنتُْم تَْعلَُموَن وأنزل في المنافقين: َوِمْنُمْم َمْن َعاَذدَ 

الس م فأخبرته بالحدي  الذي هدّث وما قال لي.  ّللّاَ لَألِْن آتانا ِمْن فَسعيدل إن أخاه عطاء يقرغك

فأخذ الحسن بيدي فأمالما وقال: يا أذل العراق أعجزتم أن ت ونوا مثل ذذا  سمع مني هديثا فلم 

 يقبله هتى استنبط أصلهل صدق عطاء ذ ذا الحدي ل وذذا في المنافقين خلصة.

ا يعقوبل عن الحسنل قال: قال رسول ـ هدثني يعقوبل قال: هدثنا ابن عليةل قال: أخبرن13287  

فقيل «. ثَ ٌث َمْن ُكّن فِيِه َوإْن َصلّى َوَصاَم َوَىَعَم أنّهُ ُمْسِلٌم فَُمَو ُمنافِقٌ »ّ صلى ّ عليه وسلم: 

إ,َا َهدَّث َكذََبل َوإ,َا َوَعدَ أْخلََفل َوإ,َا »له: ما ذي يا رسول ّ  فقال النبي عليه الص ة والس م: 

 «.اؤتُِمَن َخانَ 

ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسين قال: ثني هجاثل عن ابن جريجل قال: هدثنا ميسرةل 13288  

عن األوىاعي عن ذارون بن ربابل عن عبد ّ بن عمرو بن واغلل أنه لما ههرته الوفاةل قال: 

وّ ال ألقى ّ بثل  النفاقل  إن ف نا خطب إلّي ابنتيل وإني كن  قل  له فيما قوالً شبيما بالِعدةل

 وأشمدكم أني قد ىّوجته

وقال قوم: كان العمد الذي عاذد ّ ذسالء المنافقون شيألا نووه في أنفسمم ولم يت لموا به. ,كر   

 من قال ,لك:

ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: سمع  معتمر بن سليمان التيمي يقول: ركب  13289  

بنا ري  شديدةل فنذر قوم منا نذورال ونوي  أنا لم أت لم به. فلما قدم  البصرةل سأل  البحر فأصا

 أبي سليمانل فقال لي يا بنّي: فُْه به.
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ـ قال معتمرل وثنا كممس عن سعيد بن ثاب ِ ل ق ِال: قول ِه: َوِم ِْنُمْم َم ِْن َعاَذ ِدَ ّللّاَ... اآلي ِةل 13290  

 لم ِوا ب ِهل أل ِم تس ِمع إل ِى قول ِه: ألَ ِْم يَْعلَُم ِوا أّن ّللّاَ يَْعلَ ُِم قال: إنما ذو ش ِيء ن ِووه ف ِي أنفس ِمم ول ِم يت

 ِسّرُذْم َونْجواُذْم وأّن ّللّاَ َع ُّم الغُيُوِب .

 79، 78اآلية : 

يُوِب    القول في تأويل قوله تعالى:      }أَلَْم يَْعلَُمواْ أَّن ّللّاَ يَْعلَُم ِسّرُذْم َونَْجَواُذْم َوأَّن ّللّاَ َع ُّم اْلغُ 

َن ِمْنُمْم الِّذيَن يَْلِمُزوَن اْلُمّطّوِعيَن ِمَن اْلُمْسِمنِيَن فِي الّصدَقَاِت َوالِّذيَن الَ يَِجدُوَن إاِلّ ُجْمدَُذْم فَيَْسَخُرو

 َسِخَر ّللّاُ ِمْنُمْم َولَُمْم َعذَاٌب أَِليٌم {.

با  ورسوله سّرال ويظمرون ا يمان يقول تعالى ,كره: ألم يعلم ذسالء المنافقون الذين ي فرون    

بمما ألذل ا يمان بمما جمرال أن ّ يعلم سّرذم الذي يسرونه في أنفسمم من ال فر به ربرسولهل 

َونَْجَواُذْم يقول: ونجواذم إ,ا تناجوا بينمم بالطعن في ا س م وأذله و,كرذم بغير ما ينبغي أن 

يحلما بمم وسطوته أن يوقعما بمم على كفرذم با  يذكروا بهل فيحذروا من ّ عقوبته أن 

وبرسوله وعيبمم لإلس م وأذلهل فنزعوا عن ,لك ويتوبوا منه. وأّن ّللّاَ َع ُّم الغُيُوِب يقول: ألم 

يعلموا أن ّ ع م ما غانمم بالطعن في ا س م وأذله و,كرذم بغير ما ينبغي أن يذكروا بهل 

ن يحلما بمم وسطوته أن يوقعما بمم على كفرذم با  وبرسوله وعيبمم فيحذروا من ّ عقوبته أ

لإلس م وأذلهل فنزعوا عن ,لك ويتوبوا منه. وأّن ّللّاَ َع ُّم الغُيُوِب يقول: ألم يعلموا أن ّ ع م 

ما غاب يقول تعالى ,كره: الذين يلمزون المطّوعين في الصدقة على أذل المس نة والحاجةل بما 

وجبه ّ عليمم في أموالممل ويطعنون فيما عليمم بقولمم: إنما تصدّقوا به رياء وسمعةل ولم لم ي

يريدوا وجه ّل ويلمزون الذين ال يجدون ما يتصدّقون به إال جمدذمل و,لك طاقتممل فينتقصونمم 

ْم َسِخَر ّللّاُ ِمْنُمْم ويقولون: لقد كان ّ عن صدقة ذسالء غنيّا سخرية منمم ربمم. فَيَْسَخُروَن ِمْنمُ 

وقد بينا صفة سخرية ّ بمن يسخر به من خلقه في غير ذذا الموضع بما أغنى عن إعانته ذمنا. 

 َولَُمْم َعذَاٌب أِليٌم يقول: ولمم من عند ّ يوم القيامة عذاب موجع مسلم.

بن عولل وعاصم بن عدّي  و,ُكر أن المعنّي بقوله: الُمّطّوِعيَن ِمَن الُمْسِمنيَن عبد الرهمن  

األنصاريل وأن المعنّي بقوله: والِّذيَن ال يَِجدُوَن إالّ ُجْمدَُذْم أبو عقيل األراشي أخو بني أنيف. 

 ,كر من قال ,لك:

ـ هدثني المثنىل قال: هدثنا عبد ّ بن صال ل قال: ثني معاويةل عن علّيل عن ابن 13291  

الُمّطّوِعيَن ِمَن الُمْسِمنِيَن فِي الّصدَقَاِت قال: جاء عبد الرهمن بن  عباقل قوله: والِّذيَن يَْلِمُزونَ 

عول بأربعين أوقية من ,ذب إلى النبّي صلى ّ عليه وسلمل وجاءه رجل من األنصار بصا  

من طعامل فقال بعض المنافقين: وّ ما جاء عبد الرهمن بما جاء به إال رياء وقالوا: إن كان ّ 

 غنيين عن ذذا الصا .ورسوله ل

ـ هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل قال: ثني أبيل عن أبيهل عن ابن 13292  

عباقل قوله: الِّذيَن يَْلِمُزوَن الُمّطّوعيَن ِمَن الُمْسِمنِيَن فِي الّصدَقاِت َوالِّذيَن ال يجدُوَن إالّ ُجْمدَُذْم 

وسلم خرث إلى الناق يوما فنانى فيمم: أن اْجَمعُوا َصدَقَاتُِ ْم و,لك أن رسول ّ صلى ّ عليه 

فجمع الناق صدقاتمم. ثم جاء رجل من أهوجمم بمّن من تمرل فقال: يا رسول ّ ذذا صا  من 

تمرل بّ  ليلتي أجّر بالجرير الماء هتى نل  صاعين من تمرل فأمس   أهدذما وأتيتك باالَخر 

عليه وسلم أن ينثره في الصدقات. فسخر منه رجال وقالوا: وّ إن ّ  فأمره رسول ّ صلى ّ

ورسوله لغنيان عن ذذال وما يصنعان بصاعك من شيء ثم إن عبد الرهمن بن عول رجل من 

قريش من بني ىذرة قال لرسول ّ صلى ّ عليه وسلم: ذل بقي من أهد من أذل ذذه 

ن بن عول: إن عندي ماغة أوقية من ,ذب في الصدقات. فقال عبد الرهم« ال»الصدقات  فقال: 

فقال له عمر بن الخطاب: أمجنون أن   فقال: ليس بي جنون. فقال: أتعلم ما قل   قال: نعمل مالي 

ثمانية آالل: أما أربعة فأقرضما ربيل وأما أربعة آالل فلي. فقال له رسول ّ صلى ّ عليه 

وكره المنافقون فقالوا: وّ ما أعطي عبد « ما أْمَسْ َ  َوفِيما أْعَطْي َ بَاَرَه ّللّاُ لََك فِي»وسلم: 

الرهمن عطيته إال رياء وذم كا,بونل إنما كان به متطوعا. فأنزل ّ عذرهل وعذر صاهبه 
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ِمنِيَن المس ين الذي جاء بالصا  من التمرل فقال ّ في كتابه: والِّذيَن يَْلِمُزوَن الُمَطّوِعيَن ِمَن الُمسْ 

 في الّصدَقاِت... اآلية.

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبو أسامةل عن شبلل عن ابن أبي نجي ل عن مجاذد: الِّذيَن 13293  

يَْلِمُزوَن الُمّطّوِعيَن ِمَن الُمْسِمنِيَن قال: جاء عبد الرهمن بن عول بصدقة ماله أربعة آاللل فلمزه 

َن الَ يَِجدُوَن إالّ ُجْمدَُذْم قال: رجل من األنصارل آجر نفسه بصا  المنافقونل وقالوا: راءى. والِّذي

 من تمر لم ي ن له غيرهل فجاء به فلمزوهل وقالوا: كان ّ غنيّا عن صا  ذذا.

هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسى عن ابن أبي نجي ل عن    

 مجاذدل نحوه.

 هدثنا أبو هذيفةل قال: هدثنا شبلل عن ابن أبي نجي ل عن مجاذدل نحوه. هدثني المثنىل قال:   

ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل قوله: الِّذيَن يَْلِمُزوَن 13294  

ل الُمّطّوِعيَن ِمَن الُمْسِمنِيَن... اآليةل قال: أقبل عبد الرهمن بن عول بنصف مالهل فتقّرب به إلى ّ

فلمزه المنافقونل فقالوا: ما أعطى ,لك إال رياًء وسمعة فأقبل رجل من فقراء المسلمين يقال له: 

هبحاب أبو عقيلل فقال: يا نبي ّل بّ  أجر الجرير على صاعين من تمر: أما صا  فأمس ته 

فأنزل ّ في ألذليل وأما صا  فما ذو ,ا. فقال المنافقون: وّ إن ّ ورسوله لغنيان عن ذذا 

 ,لك القرآن: الِّذيَن يَْلِمُزوَن.. اآلية.

هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد بن ثورل عن معمرل عن قتانة: الِّذيَن يَْلِمُزوَن    

الُمّطّوِعيَن ِمَن الُمْسِمنِيَن فِي الّصدَقاِت قال: تصدّق عبد الرهمن بن عول ب طر مالهل وكان ماله 

ل نينارل فتصدّق بأربعة آالل نينارل فقال ناق من المنافقين: إن عبد الرهمن بن عول ثمانية آال

لعظيم الرياء فقال ّ: الِّذيَن يَْلِمُزوَن الُمّطّوِعيَن ِمَن الُمْسِمنِيَن في الّصدَقاِت وكان لرجل صاعان 

لغنيّا ف ان المنافقون من تمرل فجاء بأهدذمال فقال ناق من المنافقين: إن كان ّ عن صا  ذذا 

يطعنون عليمم ويسخرون بممل فقال ّ: َوالِّذيَن الَ يَِجدُوَن إالّ ُجْمدَُذْم فَيَْسَخُروَن ِمْنُمْم َسِخَر ّللّاُ 

 ِمْنُمْم ولَُمْم َعذاّب أِليٌم.

ـ هدثني المثنىل قال: هدثنا الحجاث بن المنمال األنماطيل قال: هدثنا أبو عوانةل عن 13295  

تََصدّقُوا فإنّي أُِريدُ أْن »عمر بن أبي سلمةل عن أبيه: أن رسول ّ صلى ّ عليه وسلم قال: 

قال: فقال عبد الرهمن بن عول: يا رسول ّل إن عندي أربعة آالل: ألقين « أْبعََ  بَْعثا

 لََك فِيما باَرَه ّللّاُ »أقرضمما ّل وألفين لعيالي. قال: فقال رسول ّ صلى ّ عليه وسلم: 

فقال رجل من األنصار: وإن عندي صاعين من تمرل صاعا « أْعَطْيُ ل وبَاَرَه لََك فِيما أْمَسْ  َ 

لربيل وصاعا لعيالي قال: فلمز المنافقونل وقالوا: ما أعطى ابن عول ذذا إال رياًء وقالوا: أو لم 

 َن الُمّطّوِعيَن ِمَن الُمْسِمنِيَن... إلى آخر اآلية.ي ن ّ غنيّا عن صا  ذذا فأنزل ّ: الِّذيَن يَْلِمُزو

ـ هدثني المثنىل قال: هدثنا إسحاقل قال: هدثنا عبد الرهمن بن سعد. قال: أخبرنا أبو 13296  

جعفرل عن الربيع بن أنسل في قوله: الِّذيَن يَْلِمُزوَن الُمّطّوِعيَن ِمَن الُمْسِمنِيَن فِي الّصدَقاِت قال: 

اق جمد شديدل فأمرذم رسول ّ صلى ّ عليه وسلم أن يتصدّقوال فجاء عبد الرهمن أصاب الن

فقال المنافقون: « اللُّمم باِرْه لَهُ فيما أْمَسكَ »بأربعماغة أوقيةل فقال رسول ّ صلى ّ عليه وسلم: 

رسول ّ ما فعل عبد الرهمن ذذا إال رياًء وسمعه وقال: وجاء رجل بصا  من تمرل فقال: يا 

آجرت نفسي بصاعينل فانطلق  بصا  منمما إلى أذلي وجأل  بصا  من تمر. فقال المنافقون: إن 

ّ غنّي عن صا  ذذا فأنزل ّ ذذه اآلية: والِّذيَن الَ يَِجدُوَن إالّ ُجْمدَُذْم فَيَْسَخُروَن ِمْنُمْم َسِخَر ّللّاُ 

 ِمْنُمْم َولَُمْم َعذَاٌب أِليٌم.

هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن ابن إسحاق: الِّذيَن يَْلِمُزوَن الُمّطّوِعيَن ِمَن ـ 13297  

الُمْسِمنِيَن فِي الّصدَقاِت... اآليةل وكان من المّطّوعين من المسمنين في الصدقات: عبد الرهمن بن 

 صلى عولل تصدّق بأربعة آالل نينار وعاصم بن عدّي أخو بني عج ن. و,لك أن رسول ّ

ّ عليه وسلم رّغب في الصدقة وهّض عليمال فقام عبد الرهمن بن عول فتصدّق بأربعة آالل 

نرذمل وقام عاصم بن عدّي فتصدّق بماغة وسق من تمر. فلمزوذما وقالوا: ما ذذا إال رياء وكان 
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من  الذي تصدّق بجمده أبو عقيلل أخو بني أنيف األراشي هليف بني عمرو بن عولل أتى بصا 

 تمرل فأفرغه في الصدقةل فتهاه وا بهل وقالوا: إن ّ لغنّي عن صا  أبي عقيل.

ـ هدثنا محمد بن المثنىل قال: هدثنا أبو النعمان الح م بن عبد ّل قال: هدثنا شعبةل عن 13298  

ن: كنا سليمانل عن أبي واغلل عن أبي مسعونل قال: لما نزل  آية الصدقة كنا نحامل قال أبو النعما

نعمل قال: فجاء رجل فتصدّق ب يء كثيرل قال: وجاء رجل فتصدق بصا  تمرل فقالوا: إن ّ 

لغنّي عن صا  ذذا فنزل : الِّذيَن يَْلِمُزوَن الُمّطّوِعيَن ِمَن الُمْسِمنِيَن فِي الّصدَقاِت َوالِّذيَن الَ يَِجدُوَن 

 إالّ ُجْمدَُذْم.

دثنا ىيد بن هبابل عن موسى بن عبيدةل قال: ثني خالد بن ـ هدثنا ابن وكيعل قال: ه13299  

يسارل عن ابن أبي عقيلل عن أربيهل قال: بّ  أجر الجرير على رمري على صاعين من تمرل 

فانقلب  بأهدذما إلى أذلي يتبلّغون بهل وجأل  باالَخر أتقّرب به إلى رسول ّ صلى ّ عليه 

فسخر المنافقون « اْنثُْرهُ في الّصدَقَةِ »ه وسلمل فأخبرتهل فقال: وسلم. فأتي  رسول ّ صلى ّ علي

منه وقالوا: لقد كان غنيّا عن الصدقة ذذا المس ين فأنزل ّ: الِّذيَن يَْلِمُزوَن الُمّطّوِعيَن ِمَن 

 الُمْسِمنِيَن في الّصدَقاِت... االَيتين.

رنا الجريري عن أبي السليلل قال: وقف ـ هدثني يعقوبل قال: هدثنا ابن عليةل قال: أخب13300  

على الحّي رجلل فقال: ثني أبي أو عميل فقال: شمدت رسول ّ صلى ّ عليه وسلم وذو يقول: 

قال: وعلّي عمامة ليل قال: فنزع  «. َمْن يَتََصدّق اليَْوَم بَصدَقٍَة أْشَمْد لَهُ بِما ِعْندَ ّ يَْوَم الِقياَمةِ »

يةل قال: أخبرنا الجريري عن أبي السليلل قال: وقف على الحّي رجلل فقال: ثني لَْوثا أو ابن عل

َمْن يَتََصدّق اليَْوَم بَصدَقٍَة »أبي أو عميل فقال: شمدت رسول ّ صلى ّ عليه وسلم وذو يقول: 

ثا أو ألقي بخطامما أو قال: وعلّي عمامة ليل قال: فنزع  لَوْ «. أْشَمْد لَهُ بِما ِعْندَ ّ يَْوَم الِقياَمةِ 

بزمامما. قال: فلمزه رجل جالسل فقال: وّ إنه ليتصدّق بما ولمي خير منه فنظر إليه رسول ّ 

 يقول ,لك نبينا صلى ّ عليه وسلم.«. بَْل ُذَو َخْيٌر ِمْنَك وِمْنما»صلى ّ عليه وسلمل فقال: 

أخبرني يونسل عن ابن شمابل قال: ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال: 13301  

أخبرني عبد الرهمن بن عبد ّ بن كعب بن مالكل يقول: الذي تصدّق بصا  التمر فلمزه 

 المنافقونل أبو خيثمة األنصارّي.

ـ هدثني المثنىل قال: هدثنا محمد بن رجاء أبو سمل العباناني قال: هدثنا عامر بن 13302  

كثير اليماميل قال: جاء عبد الرهمن بن عول بأربعة آالل  يِسال اليماميل عن يحيى بن أبي

نرذم إلى رسول ّ صلى ّ عليه وسلم فقال: يا رسول ّ مالي ثمانية آاللل جألتك بأربعة 

آالل فاجعلما في سبيل ّل وأمس   أربعة آالل لعيالي فقال رسول ّ صلى ّ عليه وسلم: 

وجاء رجل آخر فقال: يا رسول ّل بّ  الليلة أجر الماء « َ  َوفِيما أْمَسْ  َ باَرَه ّللّاُ فِيما أْعَطيْ »

باَرَه »على صاعينل فأما أهدذما فترك  لعياليل وأما االَخر فجألتك بهل اجعله في سبيل ّ فقال: 

ن إال رياء فقال ناق من المنافقين: وّ ما أعطى عبد الرهم« ّللّاُ فِيما أْعَطْيَ  َوفِيما أْمَسْ  َ 

وسمعةل ولقد كان ّ ورسوله غنيين عن صا  ف ن فأنزل ّ: الِّذيَن يَْلِمُزوَن الُمّطّوِعيَن ِمَن 

الُمسِمنِيَن فِي الّصدَقاِت يعني عبد الرهمن بن عولل والِّذيَن الَ يَِجدُون إالّ ُجْمدَُذْم يعني صاهب 

 ُمْم ولَُمْم َعذَاٌب أِليٌم.الصا ل فَيَْسَخُروَن مْنُمْم َسَخَر ّللّاُ منْ 

ـ هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هجاثل عن ابن جريجل عن مجاذدل قال 13303  

ابن عباق: أمر النبي صلى ّ عليه وسلم المسلمين أن يجمعوا صدقاتممل وإ,ا عبد الرهمن بن 

بُوِرَه ّللّاُ فِيما »لي مثله فقال له:  عول قد جاء بأربعة آاللل فقال: ذذا مالي أقرضه ّ وقد بقي

فقال المنافقون: ما أعطي إال رياءل وما أعطى صاهب الصا  إال رياءل « أْعَطْيَ  َوفِيما أْمَسْ  َ 

 إن كان ّ ورسوله لغنيين عن ذذا وما يصنع ّ بصا  من شيء 

قوله: الِّذيَن يَْلِمُزوَن ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال: قال ابن ىيدل في 13304  

الُمّطّوِعيَن ِمَن الُمْسِمنِيَن فِي الّصدَقاِت... إلى قوله: ولَُمْم َعذَاٌب أِليٌم قال: أمر النبي عليه الص ة 

والس م المسلمين أن يتصدقوال فقام عمر بن الخطاب فألقى ماالً وافرال فأخذ نصفه قال: فجأل  

ن المنافقين: تراغي يا عمر  فقال عمر: أراغي ّ ورسولهل وأما أهمل ماالً كثيرال فقال له رجل م
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غيرذما ف . قال: ورجل من األنصار لم ي ن عنده شيءل فآجر نفسه ليجر الجرير على رقبته 

بصاعين ليلتهل فتره صاعا لعياله وجاء بصا  يحملهل فقال له بعض المنافقين: إن ّ ورسوله 

 تباره وتعالى: الِّذيَن يَْلِمُزوَن الُمّطّوِعيَن ِمَن الُمْسِمنِيَن فِي عن صاعك لغنيان فذلك قول ّ

اٌب الّصدَقاِت َوالِّذيَن الَ يَِجدُوَن إالّ ُجْمدَُذْم ذذا األنصاريل فَيَْسَخُروَن ِمْنُمْم َسِخَر ّللّاُ ِمْنُمْم َولَُمْم َعذَ 

 أِليٌم.

ما فيه من اللغة والقراءة فيما مهى وأما قوله: وقد بينا معنى اللمز في ك م العرب ب واذده و  

الُمّطّوِعيَن فإن معناه: المتطّوعينل أنغم  التاء في الطاءل فصارت طاء م دنةل كما قيل: َوَمْن 

يَّطّوْ  َخْيرا يعني يتطّو . وأما الجمد فإن للعرب فيه لغتينل يقال: أعطاني من ُجمده بهم الجيمل 

جاىل ومن َجْمٍد بفت  الجيمل و,لك لغة نجد. وعلى الهم قراءة و,لك فيما ,كر لغة أذل الح

األمصارل و,لك ذو االختيار عندنا  جما  الحجة من القّراء عليه. وأما أذل العلم ب  م العرب 

من رواة ال عر وأذل العربيةل فإنمم يزعمون أنما مفتوهة ومهمومة بمعنى واهد. وإنما اخت ل 

 «.وجدت»ما اختلف  لغاتمم في الُوجد والَوْجد بالهم والفت  من ,لك الخت ل اللغة فيه ك

 وُروي عن ال عبي في ,لك ما:  

ـ هدثنا أبو كريب. قال: هدثنا جابر بن نوال عن عيسى بن المغيرةل عن ال عبّيل قال: 13305  

 الُجْمد في العملل واْلَجْمد في القوت.

 بن المغيرةل عن ال عبيل مثله.هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا هفصل عن عيسى    

قال: هدثنا ابن إنريسل عن عيسى بن المغيرةل عن ال عبّيل قال: الُجْمد ف ِي العم ِلل والَجْم ِد ف ِي    

 المعي ة.

 80اآلية : 

َمّرةً فَلَن القول في تأويل قوله تعالى:      }اْستَْغِفْر لَُمْم أَْو الَ تَْستَْغِفْر لَُمْم إِن تَْستَْغِفْر لَُمْم َسْبِعيَن 

 يَْغِفَر ّللّاُ لَُمْم ,َِلَك بِأَنُّمْم َكفَُرواْ بِاّلّلِ َوَرُسوِلِه َوّللّاُ الَ يَْمِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقيَن {.

يقول تعالى ,كره لنبيه محمد صلى ّ عليه وسلم: ان  ّ لمسالء المنافقين الذين وصف    

تد  لمم بما. وذذا ك م خرث مخرث األمرل وتأويله الخبرل  صفاتمم في ذذه االَيات بالمغفرةل أو ال

ومعناه: إن استغفرت لمم يا محمد أو لم تستغفر لممل فلن يغفر ّ لمم. وقوله: إْن تَْستَْغِفْر لَُمْم 

نما وتره َسْبِعيَن َمّرةً فَلَْن يَْغِفَر ّللّاُ لَُمْم يقول: إن تسأل لمم أن تستر عليمم ,نوبمم بالعفو منه لمم ع

فهيحتمم بمال فلن يستر ّ عليممل ولن يعفو لمم عنما ول نه يفهحمم بما على رءوق األشمان 

يوم القيامة. ,لَك بأنُّمْم َكفَُروا باّلّلِ َوَرُسوِلِه يقول جّل ثناؤه. ذذا الفعل من ّ بممل وذو تره عفوه 

وله. َوّللّاُ ال يَْمِدي القَْوَم الفاِسِقيَن لمم عن ,نوبممل من أجل أنمم جحدوا توهيد ّ ورسالة رس

يقول: وّ ال يوفق لإليمان به وبرسوله من آثر ال فر به والخروث عن طاعته على ا يمان به 

 وبرسوله.

ألَِىيدَّن فِي »ويُروى عن رسول ّ صلى ّ عليه وسلم أنه هين نزل  ذذه اآليةل قال:   

رجاء منه أن يغفر ّ لممل فنزل  َسَواٌء َعلَْيِمْم أْستَْغفَْرَت لَُمْم أْم « ِعيَن َمّرةٍ ااِلْستِْغفار لَُمْم على َسبْ 

 لَْم تَْستَْغِفْر لَُمْم لَْن يَْغِفَر ّللّاُ لَُمْم.

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا عبدة بن سليمانل عن ذ ام بن عروةل عن أبيهل أن عبد ّ 13306  

ل ألصحابه: لوال أن م تنفقون على محمد وأصحابه النفهوا من هوله. وذو بن أبّي ابن سلولل قا

ْر لَُمْم القاغل: لأَلِْن َرَجْعنا إلى الَمِدينَِة لَيُْخِرَجّن األَعّز ِمْنما األ,َّلل فأنزل ّ: اْستَْغِفْر لَُمْم أْو ال تَْستَْغفِ 

ألَِىيدَّن على »ّللّاُ لَُمْم قال النبّي صلى ّ عليه وسلم:  إْن تَْستَْغِفْر لَُمْم َسْبِعيَن َمّرةً فَلَْن يَْغِفرَ 

فأنزل ّ: َسَواٌء َعلَْيِمْم اْستَْغفَْرَت لَُمْم أْم لَْم تَْستَْغِفْر لَُمْم فأبى ّ تباره وتعالى أن يغفر « الّسْبِعينَ 

 لمم.

عن شباهل عن ال عبيل ـ هدثنا ابن هميد وابن وكيعل قاال: هدثنا جريرل عن مغيرةل 13307  

قال: نعا عبد ّ بن عبد ّ بن أبّي ابن سلوَل النبّي صلى ّ عليه وسلم إلى جناىة أبيهل فقال له 

قال: هباب بن عبد ّ بن أبّي. فقال له النبّي صلى ّ « َمْن أْنَ  »النبّي صلى ّ عليه وسلم: 

ثم قال «. َعْبِد ّللّاِ ْبِن أُبَّي اْبَن َسلُوَلل إّن الُحباَب ُذَو الّ ْيطانُ بَْل أْنَ  َعْبدُ ّللّاِ ْبُن »عليه وسلم: 
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إنّهُ قَْد قِيَل لي اْستَْغِفْر لَُمْم أْو ال تَْستَْغِفْر لَُمْمل إْن تَْستَْغِفْر لَُمْم َسْبِعيَن »النبّي عليه الص ة والس م: 

وألبسه النبّي صلى ّ عليه وسلم « ْغِفُر لَُمْم َسْبِعيَن َوَسْبِعيَن َوَسْبِعينَ َمّرةً فَلَْن يَْغِفَر ّللّاُ لَُمْمل فأنا أْستَ 

 قميصه وذو َعِرٌق.

ـ هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن أبي نجي ل 13308  

سأِىيدُ على َسْبِعيَن » عليه وسلم: عن مجاذد: إْن تَْستَْغِفْر لَُمْم َسْبِعيَن َمّرةًل فقال النبّي صلى ّ

 فأنزل ّ في السورة التي يذكر فيما المنافقون: لَْن يَْغِفَر ّللّاُ لَُمْم عزما.« اْستِْغفاَرةً 

 هدثني المثنىل قال: هدثنا أبو هذيفةل قال: هدثنا شبلل عن ابن أبي نجي ل عن مجاذدل مثله.   

 ّل عن ورقاءل عن ابن أبي نجي ل عن مجاذدل بنحوه.قال: هدثنا إسحاقل قال: هدثنا عبد    

 هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هجاثل عن ابن جريجل عن مجاذدل نحوه.   

قال: هدثنا الحسنل قال: هدثنا ذ يمل قال: أخبرنا مغيرةل عن ال عبّيل قال: لما ثقل عبد ّ بن    

ّ عليه وسلمل فقال له: إن أبي قد اهتهرل فأهّب أن ت مده أبّيل انطلق ابنه إلى النبّي صلى 

بَْل »قال: الحباب بن عبد ّل قال: « ما اْسُمَك »وتصلي عليه فقال النبّي صلى ّ عليه وسلم: 

وألبسه قال: فانطلق معه هتى شمده «. أْنَ  َعْبدُ ّللّاِ ْبُن َعْبِد ّللّاِ ْبِن أُبّيل إّن الحبُاَب اْسُم َشْيطانٍ 

إّن ّللّاَ قاَل إْن تَْستَْغِفْر »قميصه وذو َعِرٌقل وصلى عليهل فقيل له: أتصلي عليه وذو منافق  فقال: 

 قال ذ يم: وأشّك في الثالثة.«. لَُمْم َسْبِعيَن َمّرةً فَلَْن يَْغِفَر ّللّاُ لَُمْم َوألْستَْغِفَرّن لَهُ َسْبِعيَن وَسْبِعين

سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل قال: ثني أبيل عن أبيهل عن ابن ـ هدثني محمد بن 13309  

عباقل قوله: اْستَْغِفْر لَُمْم أْو ال تَْستَْغِفْر لَُمْم... إلى قوله: القَْوَم الفاِسِقيَن فقال رسول ّ صلى ّ 

فََوّللّاِ ألَْستَْغِفَرّن أْكثََر ِمْن َسْبِعيَن  أْسَمُع َربّي قَْد َرّخَص ِلي فِيِمْمل»عليه وسلم لّما نََزلَْ  َذِذِه اآلية: 

فقال ّ من شدّة غهبه عليمم: َسَواٌء َعلَْيِمْم اْستَْغِفْرَت لَُمْم أْم لَْم « َمّرةًل فَلَعَّل ّللّاُ أْن يَْغِفَر لَُممْ 

 ِسِقيَن.تَْستَْغِفْر لَُمْم لَْن يَْغِفَر ّ لَُمْم إّن ّللّاَ ال يَْمِدي القَْوَم الفا

ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل قوله: اْستَْغِفْر لَُمْم أْو ال 13310  

قَْد َخيَّرنِي َربّي فأَلَِىيدَنُّمْم »تَْستَْغِفْر لَُمْم إْن تَْستَْغِفْر لَُمْم َسْبِعيَن َمّرةً فَلَْن يَْغِفَر ّ لَُمْم فقال نبّي ّ: 

 فأنزل ّ َسَواٌء َعلَْيِمْم اْستَْغفَْرَت لَُمْم... اآليةل« ِعينَ على َسبْ 

هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد بن ثورل عن معمرل عن قتانةل قال: لما نزل : إْن    

« ألَِىي ِدَّن عل ِى َس ِْبِعينَ »م: تَْستَْغِفْر لَُمْم َسْبِعيَن َمّرةً فَلَْن يَْغِفَر ّللّاُ لَُمْم فقال النبّي صلى ّ عليه وسل

 فقال ّ: َسَواٌء َعلَْيِمْم اْستَْغفَْرَت لَُمْم أْم لَْم تَْستَْغِفْر لَُمْم لَْن يَْغِفَر ّللّاُ لَُمْم.

 81اآلية : 

ن يَُجاِذدُواْ القول في تأويل قوله تعالى:     }فَِرَا اْلُمَخلّفُوَن بَِمْقعَِدِذْم ِخ ََل َرُسوِل ّللّاِ َوَكِرُذَواْ أَ 

  َكانُوا يَْفقَُموَن {.بِأَْمَواِلِمْم َوأَْنفُِسِمْم فِي َسبِيِل ّللّاِ َوقَالُواْ الَ تَنِفُرواْ فِي اْلَحّر قُْل نَاُر َجَمنَّم أََشدّ َهّراً لّوْ 

يقول تعالى ,كره: فرا الذين خلفمم ّ عن الغزو مع رسوله والمسمنين به وجمان أعداغه    

ذم ِخ َل َرُسوِل ّللّاِ يقول: بجلوسمم في مناىلمم خ ل رسول ّل يقول: على الخ ل بمقعد

لرسول ّ في جلوسه ومقعده. و,لك أن رسول ّ صلى ّ عليه وسلم أمرذم بالنفر إلى جمان 

 أعداء ّل فخالفوا أمره وجلسوا في مناىلمم. وقوله: ِخ ل مصدر من قول القاغل: خالف ف ن

ف نا فمو يخالفه خ فا فلذلك جاء مصدره على تقدير فعالل كما يقال: قاتله فمو يقاتله قتاالًل ولو 

ألن مصدر خلفه خلٌفل ال «ل بمقعدذم خلف رسول ّ»كان مصدرا من خلَفهل ل ان  القراءة: 

اءة التي ِخ لل ول نه على ما بين  من أنه مصدر خالفل فقرىء: ِخ َل َرُسوِل ّ وذي القر

عليما قراءة األمصارل وذي الصواب عندنا. وقد تأّول بعهمم ,لكل بمعنى: بعد رسول ّ صلى 

 ّ عليه وسلمل واست مد على ,لك بقول ال اعر:

 َعقََب الّربِيُع ِخ فَُمْم فَ أنَمابََسَط الّ َواِطُب بَْينَُمّن َهِصيَرا  

 عده على الخ ل له.و,لك قريب لمعنى ما قلنال ألنمم قعدوا ب  

وقوله: وَكِرُذوا أْن يُجاِذدُوا بأُمَواِلِمْم وأْنفُِسمْم فِي َسبِيِل ّللّاِ يقول تعالى ,كره: وكره ذسالء   

المخلفون أن يغزوا ال فار بأموالمم وأنفسمم في سبيل ّ يعني: في نين ّ الذي شرعه لعبانه 

ثارا للراهة على التعب والم قةل وُشّحا بالمال أن ينفقوه لينصروهل مي ً إلى الدَّعة والَخْفضل وإي
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في طاعة ّ. َوقالُوا ال تَْنِفُروا في الَحّر و,لك أن النبّي صلى ّ عليه وسلم استنفرذم إلى ذذه 

الغزوةل وذي غزوة تبوه في هّر شديدل فقال المنافقون بعهمم لبعض: ال تنفروا في الحّر فقال 

لى ّ عليه وسلم: قل لمم يا محمد نار جمنم التي أعدّذا ّ لمن خالف أمره ّ لنبيه محمد ص

وعصى رسولهل أشدّ هّرا من ذذا الحّر الذي تتواصون بين م أن ال تنفروا فيه. يقول: الذي ذو 

أشدّ هّرا أهرى أن يحذر ويتقي من الذي ذو أقلمما أ,ى. لَْو كانُوا يَْفقَُموَن يقول: لو كان ذسالء 

لمنافقون يفقمون عن ّ وعظه ويتدبرون آي كتابهل ول نمم ال يفقمون عن ّل فمم يحذرون من ا

 الحّر أقله م روذا وأخفه أ,ىل ويوافقون أشدّه م روذا وأعظمه على من يص ه ب ء.

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ثني أبيل قال: ثني عميل قال: ثني أبيل عن أبيهل عن ابن ـ هدثني محمد بن سعدل قال: 13311  

عباقل قوله: فَِرَا الُمَخلّفُوَن بَِمْقعَِدذْم خ َل َرُسوِل ّللّاِ... إلى قوله: يَْفقَُموَنل و,لك أن رسول ّ 

صلى ّ عليه وسلم أمر الناق أن ينبعثوا معهل و,لك في الصيفل فقال رجال: يا رسول ّل 

شديد وال نستطيع الخروثل ف  تنفر في الحّر فقال ّ: قْل ناُر َجَمنَّم أَشدّ َهّراالحرثل قال: الحّر 

هدثنا عبد اقال: هدثنا أبو مع رل عن محمد بن كعب القرري وغيرهل قالوا: خرث رسول ّ 

فأنزل  صلى ّ عليه وسلم في هّر شديد إلى تبوهل فقال رجل من بني سلمة: ال تنفروا في الحرّ 

 ّ: قُْل ناُر َجَمنَّم... اآلية.

ـ هدثنا ابن هميدل ق ِال: ه ِدثنا س ِلمةل ع ِن اب ِن إس ِحاقل ق ِال: ,ك ِر ق ِول بعه ِمم ل ِبعضل 13312  

هين أمر رسول ّ صلى ّ عليه وسلم بالجمانل وأجمع السير إلى تبوه عل ِى ش ِدّة الح ِّر وج ِدب 

 ْنِفُروا فِي الحّر قُْل ناُر َجَمنَّم أَشدّ َهّرا.الب نل يقول ّ جّل ثناؤه: َوقَالُوا الَ تَ 

 82اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:     }فَْليَْهَحُ واْ قَِلي ً َوْليَْبُ واْ َكثِيراً َجَزآًء بَِما َكانُواْ يَْ ِسبُوَن {.

ن قلي ً في يقول تعالى ,كره: فرا ذسالء المخلفون بمقعدذم خ ل رسول ّل فليهح وا فرهي   

ذذه الدنيا الفانية بمقعدذم خ ل رسول ّ ولموذم عن طاعة ربممل فإنمم سيب ون طوي ً في 

جمنم م ان ضح مم القليل في الدنيا َجَزاًء يقول: ثوابا منالمم على معصيتمم بتركمم النفر إ, 

ْ ِسبُوَن يقول: بِما كانوا استنفروا إلى عدّوذم وقعونذم في مناىلمم خ ل رسول ّ. بَِما كانُوا يَ 

 يجترهون من الذنوب.

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثني أبو الساغبل قال: هدثنا أبو معاويةل عن إسماعيلل عن أبي رىين: فَْليَْهَحُ وا 13313  

نيا قليلل فليهح وا فيما ما شاءوال فإ,ا صاروا قَِلي ً َوْليَْبُ وا َكثِيرا قال: يقول ّ تباره وتعالى: الد

 إلى االَخرة ب وا ب اًء ال ينقطعل فذلك ال ثير.

ـ هدثنا أبو كريبل قال: هدثنا ابن يمانل عن منصورل عن أبي رىينل عن الربيع بن 13314  

 خثيم: فَْليَْهَحُ وا قَِلي ً قال: في الدنيال َوْليَْبُ وا َكثِيرا قال: في االَخرة.

ـ هدثنا محمد بن ب ارل قال: هدثنا عبد الرهمن ويحيىل قاال: هدثنا سفيانل عن 13315  

 إسماعيل بن سميعل عن أبي رىينل في قوله: فَْليَْهَحُ وا قَِلي ً َوْليَْبُ وا َكثِيرا قال: في االَخرة.

ن منصول عن ـ هدثنا محمد بن المثنىل قال: هدثنا محمد بن جعفرل قال: هدثنا شعبةل ع13316  

أبي رىينل أنه قال في ذذه اآلية: فَْليَْهَحُ وا قَِلي ً َوْليَْبُ وا َكثِيرا قال: ليهح وا في الدنيا قلي ًل 

وليب وا في النار كثيرال وقال في ذذه اآلية: َوإ,ا ال تَُمتّعُوَن إالّ قَِلي ً قال: أجلمم أهد ذذين الحديثين 

 رفعه إلى ربيع بن خثيم.

ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد بن ثورل عن معمرل عن الحسن: 13317  

فَْليَْهَحُ وا قَِلي ً قال: ليهح وا قلي ً في الدنيال َوْليَْبُ وا َكثِيرا في االَخرة في نار جمنمل َجَزاًء بَِما 

 كانُوا يَْ ِسبُوَن.

دل عن قتانة: فَْليَْهَحُ وا قَِلي ً: أي في ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعي13318  

َوالِّذي نَْفِسي »الدنيال َوْليَْبُ وا َكثِيرا: أي في النار. ,ُكر لنا أن نبّي ّ صلى ّ عليه وسلمل قال: 
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,لكل أو قيل له: ال  ,ُكر لنا أنه نوني عند« بِيَِدِه لَْو تَْعلَُموَن ما أْعلَُم لََهِحْ تُْم قَِلي ً َولَبََ ْيتُْم َكثِيرا

 تُْقنِط عباني

هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبيل عن سفيانل عن منصورل عن أبي رىينل عن الربيع بن خثيم    

 فَْليَْهَحُ وا قَِلي ً قال: في الدنيال َوْليَْبُ وا َكثِيرا قال: في االَخرة.

فَْليَْهَحُ وا قَِلي ً قال: في الدنيا  قال: هدثنا أبو معاويةل عن إسماعيل بن سميعل عن أبي رىين:   

 فإ,ا صاروا إلى االَخرة ب وا ب اًء ال ينقطعل فذلك ال ثير.

ـ هدثنا علّي بن ناونل قال: هدثنا أبو صال ل قال: ثني معاويةل عن علّيل عن ابن عباقل 13319  

ال فار الذين اتخذوا نينمم ذزوا ولَعبا قوله: فَْليَْهَحُ وا قَِلي ً َوْليَْبُ وا َكثِيرا قال: ذم المنافقون و

 يقول ّ تباره وتعالى: فَْليَْهَحُ وا قَِلي ً في الدنيال َوْليَْبُ وا َكثِيرا في النار.

ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن وذبل قال: قال ابن ىيدل في قوله: فَْليَْهَحُ وا في ال ِدنيا 13320  

َكثِيرا. وقال: إّن الِّذيَن أْجَرُموا كانُوا ِمَن الِّذيَن آَمنُوا يَْهَحُ وَن هت ِى بل ِغ: قَِلي ً َوْليَْبُ وا يوم القيامة 

 َذْل ثُّوَب الُ فّاُر ما كانُوا يَْفعَلُوَن.

 83اآلية : 

ْل لّن القول في تأويل قوله تعالى:     }فَإِن ّرَجعََك ّللّاُ إِلََى َطآغِفٍَة ّمْنُمْم فَاْستَأْ,َنُوَه ِلْلُخُروثِ فَقُ 

 اْلَخاِلِفيَن {. تَْخُرُجواْ َمِعَي أَبَداً َولَن تُقَاتِلُواْ َمِعَي َعدُّواً إِنُّ ْم َرِضيتُْم بِاْلقُعُوِن أَّوَل َمّرةٍ فَاْقعُدُواْ َمعَ 

يقول جّل ثناؤه لنبيه محمد صلى ّ عليه وسلم: فإن رنّه ّ يا محمد إلى طاغفة من ذسالء    

وتك ذذهل فاستأ,نوه للخروث معك في أخرى غيرذال فقل لمم: لَْن تَْخُرُجوا َمِعَي المنافقين من غز

أبَدا َولَْن تُقاتِلُوا َمعَي َعدُّوا إنُّ ْم َرِضيُتْم بالقُعُوِن أّوَل َمّرةٍ و,لك عند خروث النبّي صلى ّ عليه 

قعدوا من المنافقين خ ل رسول ّ  وسلم إلى تبوه فاْقعُدُوا َمَع الخاِلِفيَن يقول: فاقعدوا مع الذين

صلى ّ عليه وسلمل ألن م منممل فاقتدوا بمديمم واعملوا مثل الذي عملوا من معصية ّل فإن ّ 

 قد سخط علي م.

 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

قال: ثني أبيل عن أبيهل عن ابن  ـ هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل13321  

عباقل قال: قال رجل: يا رسول ّل الحّر شديد وال نستطيع الخروثل ف  تنفر في الحّر و,لك في 

غزوة تبوهل فقال ّ: قُْل ناُر َجَمنَّم أَشدّ َهّرا لَْو كانُوا يَْفقَُموَن فأمره ّ بالخروثل فتخلف عنه 

ا: وّ ما صنعنا شيألا فانطلق منمم ث ثةل فلحقوا برسول ّ صلى رجالل فأنركتمم نفوسممل فقالو

ّ عليه وسلم. فلما أتوه تابوا ثم رجعوا إلى المدينةل فأنزل ّ: فَإْن َرَجعََك ّللّاُ إلى طاغِفٍَة ِمْنُمْم... 

فأْنَزَل ّللّاُ « لِّذيَن تََخلّفُواَذلََك ا»إلى قوله: َوال تَقُْم على قَْبِرِه فقال رسول ّ صلى ّ عليه وسلم: 

ُعْذَرُذْم لَما تابُوال فقال: لَقَْد تاَب ّللّاُ على النّبِّي والُمماِجِريَن واألْنَصاِر... إلى قوله: إّن ّللّاَ ُذَو 

 التّّواُب الّرِهيُم. وقال: إنّه بِِمْم َرُءوٌل َرِهيٌم.

ا سعيدل عن قتانةل قوله: فإْن َرَجعََك ّللّاُ إلى ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثن13322  

طاغِفٍَة مْنُمْم... إلى قوله: فاْقعُدُوا َمَع الخالفيَن: أي مع النساء. ,ُكر لنا أنمم كانوا اثني ع ر رج ً 

 من المنافقينل فقيل فيمم ما قيل.

عن علّيل عن ابن ـ هدثني المثنىل قال: هدثنا عبد ّ بن صال ل قال: ثني معاويةل 13323  

 عباق: فاْقعُدُوا َمَع الخاِلِفيَن والخالفون: الرجال.

قال أبو جعفر: والصواب من التأويل في قوله الخاِلِفيَن ما قال ابن عباق. فأم ِا م ِا ق ِال قت ِانة م ِن   

أن ,لك النساءل فقول ال معنى له ألن العرب ال تجمع النساء إ,ا لم ي ن معمّن رجال بالياء والنونل 

«ل مع الخالف ِات»أو «ل فاقعدوا مع الخوالف»ال بالواو والنون. ولو كان معنيا بذلك النساءل لقيل: و

ول ن معناه ما قلنا من أن ِه أري ِد ب ِه: فاقع ِدوا م ِع مرض ِى الرج ِال وأذ ِل ىم ِانتمم واله ِعفاء م ِنمم 

ولذلك قي ِل: والنساء. وإ,ا اجتمع الرجال والنساء في الخبرل فإن العرب تغلّب الذكور على ا ناثل 

فاْقعُدُوا َمَع الخ ِاِلِفيَن والمعن ِى م ِا ,كرن ِا. ول ِو وّج ِه معن ِى ,ل ِك إل ِى: فاقع ِدوا م ِع أذ ِل الفس ِانل م ِن 

ق ِولمم: خل ِ ِف الرج ِ ِال ع ِ ِن أذل ِ ِه يخل ِف خلوف ِ ِال إ,ا فس ِ ِدل وم ِ ِن ق ِ ِولمم: ذ ِو خل ِ ِف س ِ ِوء ك ِ ِان م ِ ِذذبا. 
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  م ِن ط ِول وض ِعه ف ِي وأصله إ,ا أريد به ذذا المعنى من قولمم َخلَف الل ِبن يَخل ُِف خلوف ِا إ,ا َخب ُِ

 السقاء هتى يفسدل ومن قولمم: َخلَف فَُم الصاغم: إ,ا تغيرت ريحه.

 84اآلية : 

واْ القول في تأويل قوله تعالى:     }َوالَ تَُصّل َعلََى أََهٍد ّمْنُمم ّماَت أَبَداً َوالَ تَقُْم َعلََى قَْبِرِه إِنُّمْم َكفَرُ 

 ْم فَاِسقُوَن {.بِاّلّلِ َوَرُسوِلِه َوَماتُواْ َوذُ 

يقول جّل ثناؤه لنبيه محمد صلى ّ عليه وسلم: وال تصّل يا محمد على أهد مات من ذسالء    

المنافقين الذين تخلفوا عن الخروث معك أبدا. َوال تَقُْم على قَْبِرِه يقول: وال تتوّل نفنه وتقبره من 

ْم َكفَُروا باّلّلِ يقول إنمم جحدوا توهيد ّ قول القاغل: قام ف ن بأمر ف ن: إ,ا كفاه أمره. إنّمُ 

ورسالة رسولهل وماتوا وذم خارجون من ا س م مفارقون أمر ّ ونميه. وقد ,كر أن ذذه اآلية 

 نزل  هين صلى النبّي صلى ّ عليه وسلم على عبد ّ بن أبّي. ,كر من قال ,لك:

ل وسّوار بن عبد ّل قالوا: هدثنا يحيى بن ـ هدثنا محمد بن المثنى وسفيان بن وكيع13324  

سعيدل عن عبيد ّ قال: أخبرني نافعل عن ابن عمرل قال: جاء ابن عبد ّ بن أبّي ابن سلوَل إلى 

رسول ّ صلى ّ عليه وسلم هين مات أبوهل فقال: أعطني قميصك هتى أكفنه فيهل وصّل عليه 

فلما أران أن يصلي عليهل جذبه عمر « ا فََرْغتُْم فَآِ,نُونِيإ,َ »واستغفر له فأعطاه قميصهل وقال: 

بَْل َخيَّرنِي وقاَل اْستَْغِفْر لَُمْم أْو ال »وقال: أليس قد نماه ّ أن تصلي على المنافقين  فقال: 

ماَت أبَدا  قال: فصلي عليه. قال: فأنزل ّ تباره وتعالى: َوال تَُصّل على أَهٍد مْنُممْ « تَْستَْغفْر لَُممْ 

 َوال تَقُْم على قَْبِرِه قال: فتره الص ة عليمم.

هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا أبو أسامةل عن عبيد ّل عن ابن عمرل قال: لما توفي عبد ّ بن    

أبّي ابن سلولل جاء ابنه عبد ّ إلى النبّي صلى ّ عليه وسلمل فسأله أن يعطيه قميصه ي فن فيه 

طاه. ثم سأله أن يصلي عليه. فقام عمر بن الخطاب رضي ّ عنهل فأخذ بثوب النبّي أباه فأع

صلى ّ عليه وسلمل فقال ابَن سلول أتصلي عليه وقد نماه ّ أن تصلي عليه  فقال النبّي صلى 

ُمْم إْن تَْستَْغِفْر لَُمْم َسْبِعيَن َمّرةً إنَّما َخيَّرنِي َربّيل فقاَل: اْستَْغِفْر لَُمْم أْو ال تَْستَْغِفْر لَ »ّ عليه وسلم: 

فقال: إنه منافق فصلى عليه رسول ّ صلى ّ عليه «. فَلَْن يَْغِفَر ّللّاُ لَُمْم وسأِىيدُ على َسْبِعينَ 

 وسلمل فأنزل ّ: َوال تَُصّل على أَهٍد ِمْنُمْم ماَت أبَدا َوال تَقُْم على قَْبِرِه.

بن عبد ّ العنبرّيل قال: هدثنا يحيى بن سعيدل عن مجالدل قال: ثني  ـ هدثنا سوار13325  

عامرل عن جابر بن عبد ّل أن رأق المنافقين مات بالمدينةل فأوصى أن يصلّى عليه النبّي صلى 

ّ عليه وسلم وأن ي فن في قميصه. ف فنه في قميصهل وصلى عليهل وقام على قبرهل فأنزل ّ 

 َوال تَُصّل على أَهٍد مْنُمْم ماَت أبَدا َوال تَقُْم على قَْبِرِه. تباره وتعالى:

ـ هدثني أهمد بن إسحاقل قال: هدثنا أبو أهمدل قال: هدثنا سلمةل عن يزيد الّرقاشّيل 13326  

عن أنس: أن رسول ّ صلى ّ عليه وسلم أران أن يصلي علي عبد ّ بن أبّي ابن سلولل فأخذ 

 لس م بثوبه فقال: َوال تَُصّل على أَهٍد مْنُمْم ماَت أبَدا َوال تَقُْم على قَْبِرِه.جبريل عليه ا

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا ابن عيينةل عن عمرول عن جابرل قال: جاء النبّي صلى ّ 13327  

وتفل عليه وسلم عبد ّ بن أبّي وقد أنخل هفرتهل فأخرجهل فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه 

 عليه من ريقهل وّ أعلم.

ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن محمد بن إسحاقل عن الزذرّيل عن عبيد ّ 13328  

بن عبد ّ بن عتبة بن مسعونل عن عبد ّ بن عباقل قال: سمع  عمر بن الخطاب رضي ّ 

ّ صلى ّ عليه وسلم للص ة عليهل عنه يقول: لما توفي عبد ّ بن أبّي ابن سلولل نُعي رسول 

فقام إليه فلما وقف عليه يريد الص ةل تحّول  هتى قم  في صدرهل فقل : يا رسول ّل أتصلي 

على عدّو ّ عبد ّ بن أبّي القاغل يوم كذا كذا وكذال أعدّن أيامهل ورسول ّ عليه الص ة 

اّخْر َعنّيِ يا ُعَمُر إنّي ُخيّْرُت فاْختَْرُتل َوقَْد قِيَل لي » والس م يتبسّم. هتى إ,ا أكثرت عليهل قال:

م أنين إن اْستَْغِفْر لَُمْم أْو ال تَْستَْغِفْر لَُمْم إْن تَْستَْغِفْر لَُمْم َسْبِعيَن َمّرةً فَلَْن يَْغِفَر ّللّاُ لمم فلو أني أعل

فقام على هتى نزل  ذانان قال ثم صلى عليه وم ى معه « ىنت على السبعين غفر له لزنت
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االَيتان أَهٍد ِمْنُمْم ماَت أبَدا فما صلى رسول ّ صلى ّ عليه وسلم بعده على منافقل وال قام على 

 قبره هتى قبهه ّ.

ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن محمد بن إسحاقل عن عاصم بن عمر بن قتانةل 13329  

ّيل أتي ابنه عبد ّ بن عبد ّ رسول ّ صلى ّ عليه وسلمل فسأله قال: لما مات عبد ّ بن أب

 قميصهل فأعطاهل ف فّن فيه أباه.

هدثنا المثنىل قال: هدثنا أبو صال ل قال: ثني اللي ل قال: ثني عقيلل عن ابن شمابل قال:    

الخطابل قال: لما مات  أخبرني عبيد ّ بن عبد ّ بن عتبةل عن عبد ّ بن عباقل عن عمر بن

 عبد ّ بن أبّيل فذكر مثل هدي  ابن هميدل عن سلمة.

ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل قوله: َوال تَُصّل على أَهٍد 13330  

ّ صلى ّ عليه ِمْنُمْم ماَت أبَدال َوال تَقُْم على قَْبِرِه... اآليةل قال: بع  عبد ّ بن أبّي إلى رسول 

وسلم وذو مريض ليأتيهل فنماه عن ,لك عمرل فأتاه نبّي ّ صلى ّ عليه وسلم فلما نخل عليه 

قال: فقال: يا نبّي ّ إني لم أبع  إليك «. أْذلََ َك ُهّب اليَُمونِ »قال نبّي ّ صلى ّ عليه وسلم: 

ه أن ي فن فيهل فأعطاه إياهل فاستغفر له رسول لتسنبنيل ول ن بعث  إليك لتستغفر لي وسأله قميص

ّ صلى ّ عليه وسلم فماتل ف فن في قميص رسول ّ صلى ّ عليه وسلمل ونف  في جلده 

ونالّه في قبره. فأنزل ّ تباره وتعالى: َوال تَُصّل على أَهٍد ِمْنُمْم ماَت أبَدا... اآلية. قال: ,كر لنا 

َوما يُْغنِي َعْنهُ قَِميِصي ِمَن ّللّاِ أْو َربّي » عليه وسلم كلم في ,لكل فقال: أن نبّي ّ صلى ّ

 «.َوَص تي َعلَْيِه  وإنّي الََءْرُجو أْن يُْسِلَم بِِه أْلٌف ِمْن قَْوِمهِ 

ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا ابن ثورل عن معمرل عن قتانةل قال: أرسل عبد 13331  

ّي ابن سلول وذو مريض إلى النب ِّي ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم فلم ِا نخ ِل علي ِهل ق ِال ل ِه النب ِّي ّ بن أب

قال: يا رسول ّل إنم ِا أرس ِل  إلي ِك لتس ِتغفر ل ِي ول ِم «. أْذلََ َك ُهّب يَُمونَ »صلى ّ عليه وسلم: 

عليهل وقام  أرسل إليك لتسنبني. ثم سأله عبد ّ أن يعطيه قميصه أن ي فن فيهل فأعطاه إياه وصلى

 على قبرهل فأنزل ّ تعالى ,كره: َوال تَُصّل على أَهٍد ِمْنُمْم ماَت أبَدال َوال تَقُْم على قَْبِرِه.

 85اآلية : 

فِي القول في تأويل قوله تعالى:     }َوالَ تُْعِجْبَك أَْمَوالُُمْم َوأَْوالَنُُذْم إِنَّما يُِريدُ ّللّاُ أَن يُعَذّبَُمْم بَِما 

 دّْنيَا َوتَْزَذَق أَنفُُسُمْم َوُذْم َكافُِروَن {.ال

يقول تعالى ,كره لنبيه محمد صلى ّ عليه وسلم: وال تعجبك يا محمد أموال ذسالء المنافقين    

وأوالنذم فتصلي على أهدذم إ,ا مات وتقوم على قبره من أجل كثرة ماله وولدهل فإني إنما 

بما في الدنيا بالغموم والممومل بما ألزمه فيما من المسن أعطيته ما أعطيته من ,لك ألعذّبه 

والنفقات والزكوات وبما ينوبه فيما من الرىايا والمصيبات. َوتَْزَذَق أْنفُُسُمْم يقول: وليموت 

فتخرث نفسه من جسدهل فيفارق ما أعطيته من المال والولدل في ون ,َلك هسرة عليه عند موته 

عليه في االَخرة بموتهل جاهدا توهيد ّ ونبّوة نبينه محمد صلى ّ  ووباالً عليه هينألذ ووباالً 

 عليه وسلم.

ـ هدثني المثنىل قال: هدثنا سويد بن نصرل قال: أخبرن ِا اب ِن المب ِارهل ع ِن س ِفيانل ع ِن 13332  

 السدّي: َوتَْزَذُق أْنفُُسُمْم في الحياة الدنيا.

 86اآلية : 

}َوإِ,َآ أُنِزلَْ  ُسوَرةٌ أَْن آِمنُواْ بِاّلّلِ َوَجاِذدُواْ َمَع َرُسوِلِه اْستَأْ,َنََك القول في تأويل قوله تعالى:     

 أُْولُواْ الّطْوِل ِمْنُمْم َوقَالُواْ ,َْرنَا نَُ ْن ّمَع اْلقَاِعِديَن {.

نُوا يقول تعالى ,كره: وإ,ا أنزل عليك يا محمد سورة من القرآنل بأن يقال لمسالء المنافقين: آمِ    

باّلّلِ يقول: صدّقوا با  َوجاِذدُوا َمَع َرُسوِلِه يقول: اغزوا الم ركين مع رسول ّ صلى ّ عليه 

وسلمل اْستَأْ,َنََك أُولُوا الّطْوِل ِمْنُمْم يقول: استأ,نك ,وو الغنى والمال منمم في التخلف عنك والقعون 

ن ن ممن يقعد في منزله مع ضعفاء الناق ومرضاذم  في أذله َوقالُوا ,َْرنا يقول: وقالوا لك: نعنا

 ومن ال يقدر على الخروث معك في السفر.
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 وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل التأويل. ,كر من قال ,لك:  

ـ هدثنا علّي بن ناونل قال: هدثنا أبو صال ل قال: ثني معاويةل عن علّيل عن ابن عباقل 13333  

 ا الّطْوِل قال: يعني أذل الغنى.قوله: اْستَأْ,َنََك أُولُو

هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل قال: ثني أبيل عن أبيهل عن ابن عباق:    

 أُولُوا الّطْوِل ِمْنُمْم يعني: األغنياء.

ّلّلِ ـ هدثنا ابن هميدل قال: ه ِدثنا س ِلمةل ع ِن اب ِن إس ِحاق: َوإ,َا أُْنِزلَ ِْ  ُس ِوَرةٌ أْن آِمن ُِوا ب ِا13334  

َوجاِذدُوا َمَع َرُسوِلِه اْستَأْ,َنََك أُولُوا الّطْوِل ِمْنُمْم كان منمم عبد ّ بن أبّي والجد بن قيسل فنعى ّ 

 ,لك عليمم.

 87اآلية : 

يَْفقَُموَن  القول في تأويل قوله تعالى:     }َرُضواْ بِأَن يَُ ونُواْ َمَع اْلَخَواِلِف َوُطبَِع َعلََى قُلُوبِِمْم فَُمْم الَ 

.} 

يقول تعالى ,كره: رضي ذسالء المنافقون الذين إ,ا قيل لمم: آمنوا با  وجاذدوا مع رسولهل    

استأ,نك أذل الغنى منمم في التخلف عن الغزو والخروث معك لقتال أعداء ّ من الم ركينل أن 

ون في مناىلمّن وبيوتمّن. ي ونوا في مناىلمم كالنساء اللواتي ليس عليمّن فرض الجمانل فمن قع

َوُطبَِع على قُلُوبِِمْم يقول: وختم ّ على قلوب ذسالء المنافقينل فمم ال يفقمون عن ّ مواعظه 

فيتعظون بما. وقد بيّنا معنى الطبع وكيف الختم على القلوب فيما مهى بما أغنى عن إعانته في 

 ذذا الموضع.

 أويل. ,كر من قال ,لك:وبنحو الذي قلنا في ,لك قال أذل الت  

ـ هدثني المثنىل قال: هدثنا عبد ّ بن صال ل قال: ثني معاويةل عن علّيل عن ابن 13335  

 عباقل قوله: َرُضوا بأْن يَُ ونُوا َمَع الخَواِلِف قال: والخوالف: ذّن النساء.

عن ابن عباق:  هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل قال: ثني أبيل عن أبيهل   

 َرُضوا بأْن يَُ ونُوا َمَع الخَواِلِف يعني: النساء.

ـ هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا هبوية أبو يزيدل عن يعقوب القميل عن هفص بن هميدل 13336  

 عن شمر بن عطية: َرُضوا بأْن يَُ ونُوا َمَع الَخَواِلِف قال: النساء.

 رل عن الهحاه: مع الخوالف قال: مع النساء.ـ قال: هدثنا المحاربّيل عن جويب13337  

ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانةل قوله: َرُضوا بأْن يَُ ونُوا َمَع 13338  

 الَخَواِلِف أي مع النساء.

ـ هدثنا محمد بن عبد األعلىل قال: هدثنا محمد بن ثورل عن معمرل عن قتانة والحسن: 13339  

 بأْن يَُ ونُوا َمَع الَخَواِلِف قاال: النساء.َرُضوا 

ـ هدثني المثنىل قال: هدثنا أبو هذيفةل قال: هدثنا شبلل عن ابن أبي نجي ل عن مجاذدل 13340  

 مثله.

 هدثنا القاسمل قال: هدثنا الحسينل قال: ثني هجاثل عن ابن جريجل عن مجاذدل مثله.   

وذبل قال: قال ابن ىيدل ف ِي قول ِه: َرُض ِوا ب ِأْن يَُ ون ُِوا  ـ هدثني يونسل قال: أخبرنا ابن13341  

 َمَع الَخَواِلِف قال: مع النساء.

 88اآلية : 

لَـأَلَِك القول في تأويل قوله تعالى:    }لَـَِ ِن الّرُسوُل َوالِّذيَن آَمنُواْ َمعَهُ َجاَذدُواْ بِأَْمَواِلِمْم َوأَْنفُِسِمْم َوأُوْ 

 ْولَـأَلَِك ُذُم اْلُمْفِلُحوَن {.لَُمُم اْلَخْيَراُت َوأُ 

يقول تعالى ,كره: لم يجاذد ذسالء المنافقون الذين اقتصص  قصصمم الم ركينل ل ن الرسول    

محمد صلى ّ عليه وسلم والذين صدّقوا ّ ورسوله معه ذم الذين جاذدوا الم ركين بأموالمم 

المم أنفسمم وبذلوذا. وأولَألَِك يقول: وللرسول وأنفسممل فأنفقوا في جمانذم أموالمم وأتعبوا في قت

وللذين آمنوا معه الذين جاذدوا بأموالمم وأنفسمم الخيراتل وذي خيرات االَخرةل و,لك نساؤذا 

 وجناتما ونعيممال واهدتما: َخْيرةل كما قال ال اعر:
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 َولَقَْد َطعَْنُ  َمَجامَع الّرب َتَِرب ِت ِذْنٍد َخْيَرةِ الملَ اِت  

والخيرة من كّل شيء: الفاضلة. وأُولَألَك ُذ ُِم الُمْفلُح ِوَن يق ِول: وأولأل ِك ذ ِم المخل ِدون ف ِي الجن ِات   

 الباقون فيما الفاغزون بما.

 89اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:     }أََعدّ ّللّاُ لَُمْم َجنّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِما األْنَماُر َخاِلِديَن فِيَما ,َِلَك 

 ُى اْلعَِظيُم {.اْلفَوْ 

يقول تعالى ,كره: أعدّ ّ لرسوله محمد ص ِلى ّ علي ِه وس ِلم ولل ِذين آمن ِوا مع ِه جن ِاتل وذ ِي    

البساتين تجري من تح  أشجارذا األنمار. خال ِديَن فيَم ِا يق ِول: البث ِين فيم ِال ال يموت ِون فيم ِال وال 

 م والحّظ الجزيل.يظعنون عنما. ,لَك الفَْوُى العَِظيُم يقول: ,لك النجاء العظي

 90اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:      }َوَجآَء اْلُمعَذُّروَن ِمَن األْعَراِب ِليُْس,ََن لَُمْم َوقَعَدَ الِّذيَن َكذَبُواْ ّللّاَ 

 َوَرُسولَهُ َسيُِصيُب الِّذيَن َكفَُرواْ ِمْنُمْم َعذَاٌب أَِليٌم {.

 صلى ّ عليه وسلم الُمعَذُّروَن ِمَن األْعَراِب ليُْس,ََن لَُمْم في يقول تعالى ,كره: َوجاَء رسول ّ   

التخلف. َوقَعَدَ عن المجيء إلى رسول ّ صلى ّ عليه وسلم والجمان معه الِّذيَن َكذّبُوا ّللّاَ 

يد َوَرُسولَهُ وقالوا ال ذبل واعتذروا بالباطل منمم. يقول تعالى ,كره: سيصيب الذين جحدوا توه

 ّ ونبّوة نبيه محمد صلى ّ عليه وسلم منمم عذاب أليم.

فإن قال قاغل: ف يف قيل: َوَجاَء الُمعَذُّروَن وقد علم  أن المعذّر في ك م العرب إنما ذو الذي   

يُعَذّر في األمرل ف  يبالغ فيه وال يُح مهل وليس  ذذه صفة ذسالءل وإنما صفتمم أنمم كانوا قد 

طلب ما ينمهون به مع رسول ّ صلى ّ عليه وسلم إلى عدّوذمل وهرصوا على  اجتمدوا في

,لكل فلم يجدوا إليه سبيلل فمم بأن يوصفوا بأنمم قد أعذروا أولى وأهّق منمم بأن يوصفوا بأنمم 

 عذروا. إ,ا وصفوا بذلك.

 فالصواب في ,لك من القراءة ما قرأه ابن عباقل و,لك ما:  

المثنىل قال: هدثنا إسحاقل قال: هدثنا ابن أبي همانل قال: هدثنا ب ر بن عمارل ـ هدثنا 13342  

عن أبي روق عن الهحاهل قال: كان ابن عباق يقرأ: ّوجاء الُمْعِذُروَن مخففةل ويقول: ذم أذل 

 العذر.

مع موافقة مجاذد إياه وغيره عليه  قيل: إن معنى ,لك على غير ما ,ذب  إليهل وإن معناه:   

اء المعتذرون من األعراب ول ن التاء لما جاورت الذال أنغم  فيمال فُصيرتا ,االً م دنة وج

لتقارب مخرث إهداذما من األخرىل كما قيل: يَذّّكرون في يتذكرونل ويذّكر في يتذكر. وخرج  

 العين من المعذرين إلى الفت ل ألن هركة التاء من المعتذرين وذي الفتحة نقل  إليما فحرك  بما

كان  به محركةل والعرب قد توجه في معنى االعتذار إلى ا عذارل فتقول: قد اعتذر ف ن في 

 كذال يعني: أعذرل ومن ,لك قول لبيد:

 إلى الَحْوِل ثُّم اْسُم الّس ِم َعلَْيُ ماَوَمْن يَْبِك َهْوالً كاِم ً فقِد اْعتَذَْر  

 فقال: فقد اعتذرل بمعنى: فقد أعذر.  

ذل التأويلل قد اختلفوا في صفة ذسالء القوم الذين وصفمم ّ بأنمم جاءوا رسول ّ على أن أ  

صلى ّ عليه وسلم معذّرينل فقال بعهمم: كانوا كابين في اعتذارذمل فلم يعذرذم ّ. ,كر من 

 قال ,لك:

ل: كان ـ هدثني أبو عبيدة عبد الوارث بن عبد الصمدل قال: ثني أبيل عن الحسينل قا13343  

 قتانة يقرأ: وَجاَء الُمعَذُّروَن ِمَن األْعَراِب قال: اعتذروا بال تب.

ـ هدثني  الحرثل قال: هدثنا عبد العزيزل قال: هدثنا يحيى بن ىكريال عن ابن جريجل 13344  

 ّ.عن مجاذد: وَجاَء الُمعَذُّروَن ِمَن األْعَراِب قال نفر من بني غفار جاءوا فاعتذروال فلم يعذرذم 

فقد أخبر من ,كرنا من ذسالء أن ذسالء القوم إنما كانوا أذل اعتذار بالباطل ال بالحّق. فغير   

جاغز أن يوصفوا با عذار إال أن يوصفوا بأنمم أعذروا في االعتذار بالباطل. فأما بالحّق على ما 
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ول: إنما جاءوا قاله من ه ينا قوله من ذسالءل فغير جاغز أن يوصفوا به. وقد كان بعهمم يق

معذرين غير جانّينل يعرضون ما ال يريدون فعله. فمن وجمه إلى ذذا التأويل ف  كلفة في ,لكل 

 غير أني ال أعلم أهدا من أذل العلم بتأويل القرآن وّجه تأويله إلى ,لكل فأستحّب القول به.

ني من قوله: الُمعَذُّروَن ففي وبعدل فإن الذي عليه من القراءة قّراء األمصار الت ديد في الذالل أع  

,لك نليل على صحة تأويل من تأّوله بمعنى االعتذار ألن القوم الذين وصفوا بذلك لم ي لفوا أمرا 

عذروا فيهل وإنما كانوا فرقتين إما مجتمد طاغع وإما منافق فاسق ألمر ّ مخالفل فليس في 

ّ عليه وسلمل وإنما ذو معذر  الفريقين موصول بالتعذير في ال خوص مع رسول ّ صلى

مبالغل أو معتذر. فإ,ا كان ,لك كذلكل وكان  الحجة من القّراء مجمعة على ت ديد الذال من 

 علم أن معناه ما وصفناه من التأويل. وقد ,كر عن مجاذد في ,لك موافقة ابن عباق.«ل المذرين»

بد ّ بن الزبيرل عن ابن عيينةل عن ـ هدثني المثنىل قال: أخبرنا إسحاقل قال: هدثنا ع13345  

 مخففةل وقال: ذم أذل العلم العذر.« َوجاَء الُمْعِذُرونَ »هميدل قال: قرأ مجاذد: 

 ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن ابن إسحاقل قال: كان المعذرون.13346  

 92، 91اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:

آِء َوالَ َعلََى اْلَمْرَضَى َوالَ َعلَى الِّذيَن الَ يَِجدُوَن َما يُنِفقُوَن َهَرٌث إِ,َا نََصُحواْ }لّْيَس َعلَى الّهعَفَ     

 ّلّلِ َوَرُسوِلِه َما َعلَى اْلُمْحِسنِيَن ِمن َسبِيٍل َوّللّاُ َغفُوٌر ّرِهيٌم {.

 على المرضىل يقول تعالى ,كره: ليس على أذل الزمانة وأذل العجز عن السفر والغزول وال   

وال على من ال يجد نفقة يتبلغ بما إلى مغزاه هرثل وذو ا ثم يقول: ليس عليمم إثم إ,ا نصحوا ّ 

ولرسوله في مغيبمم عن الجمان مع رسول ّ صلى ّ عليه وسلم. ما َعلى الُمْحِسنِيَن ِمْن َسبِيٍل 

ول ّ صلى ّ عليه وسلم عن يقول: ليس على من أهسن فنص  ّ ورسوله في تخلفه عن رس

جمان معه لعذر يعذر به طريق يتطّرق عليه فيعاقب من قبله. َوّللّاُ َغفُوٌر َرِهيٌم يقول: وّ ساتر 

 على ,نوب المحسنينل يتغمدذا بعوفه لمم عنمال رهيم بمم أن يعاقبمم عليما.

م: في عبد ّ بن مغفل. ,كر و,ُكر أن ذذه اآلية نزل  في عاغذ بن عمرو المزني. وقال بعهم  

 من قال نزل  في عاغذ بن عمرو:

ـ هدثنا ب رل قال: هدثنا يزيدل قال: هدثنا سعيدل عن قتانة: لَْيَس على الّهعَفَاِء والَ على 13347  

ِ وَرُسوِلِه نزل  في  عاغذ بن الَمْرضى َوال على الِّذيَن الَ يَِجدُوَن ما يُْنِفقُوَن َهَرٌث إ,َا نََصُحوا ّلِلّ

 عمرو.

 ,كر من قال نزل  في ابن مغفل:  

ـ هدثني محمد بن سعدل قال: ثني أبيل قال: ثني عميل قال: ثني أبيل عن أبيهل عن ابن 13348  

عباقل قوله: لَْيَس على الّهعَفاِء َوال على الَمْرَضى... إلى قوله: َهَزنا أْن ال يَِجدُوا ما يُْنِفقُوَن 

ّ عليه وسلم أمر الناق أن ينبعثوا غاىين معهل فجاءته عصابة من  و,لك أن رسول ّ صلى

أصحابه فيمم عبد ّ بن مغفل المزنيل فقالوا: يا رسول ّ اهملنا فقال لمم رسول ّ صلى ّ 

مان فتولوا ولمم ب اءل وعّز عليمم أن يجلسوا عن الج« َوّللّاُ ما أِجدُ ما أْهِملُ ْم َعلَْيهِ »عليه وسلم: 

وال يجدون نفقة وال َمحم ً. فلما رأى ّ هرصمم على محبته ومحبة رسولهل أنزل عذرذم في 

 كتابهل فقال: لَْيَس على الّهعَفاِء َوال على الَمْرض وال على الذين ال يجدون ما ينقفون هرث.

الُحْم ن  القول تعالى ,كره وال سبيل أيها على النفر الذين إ,ا ما جاءوه لتحملمم يسألونك  

ليبلغوا إلى مغزاذم لجمان أعداء ّ معك يا محمدل قل  لمم: ال أجد همولة أهمل م عليما تََولّْوا 

يقول: أنبروا عنكل وأْعيُنُُمْم تَِفيُض ِمَن الدّْمعِ َهَزنا وذم يب ون من هزن على أنمم ال يجدون ما 

 ينفقون ويتحملون به للجمان في سبيل ّ.

 أن ذذه اآلية نزل  في نفر من ُمزينة. ,كر من قال ,لك:و,كر بعهمم   

ـ هدثني محمد بن عمرول قال: هدثنا أبو عاصمل قال: هدثنا عيسىل عن ابن أبي نجي ل 13349  

 عن مجاذد: َوال على الِّذيَن إ,َا ما أتَْوَه ِلتَْحِملَُمْم قُْلَ  ال أجدُ ما أْهِملُ ْم َعلَْيِه قال: ذم من ُمَزينة.
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هدثني المثنىل قال: أخبرنا إسحاقل قال: هدثنا عبد ّل عن ورقاءل عن ابن أبي نجي ل عن    

 مجاذد في قوله: َوال على الِّذيَن إ,َا ما أتَْوَه ِلتَْحِملَُمْم قال: ذم بنو مقّرن من مزينة.

مجاذد في  هدثني المثنىل قال: هدثنا سويدل قال: أخبرنا ابن المبارهل عن ابن جريجل قراءة عن   

قوله: َوال على الِّذيَن إ,َا ما أتَْوَه ِلتَْحِملَُمْم... إلى قوله: هَزنَا أن ال يَِجدُوا ما يُْنِفقُوَن قال: ذم بنو 

 مقرن من مزينة.

هدثنا ابن وكيعل قال: هدثنا ابن نميرل عن ورقاءل عن ابن أبي نجي ل عن مجاذد: َوال على    

 ْحِملَُمْم قال: ذم بنو ُمقَّرن من مزينة.الِّذيَن إ,َا ما أتَْوَه ِلتَ 

ـ قال: هدثنا أبيل عن أبي جعفرل عن الربيع بن أنسل عن أبي العاليةل عن عروةل عن 13350  

 ابن مغفل المزنيل وكان أهد النفر الذين أنزل  فيمم: َوال على الِّذيَن إ,َا أتَْوَه ِلتَْحِملَُمْم... اآلية.

ال: أخبرنا إسحاقل قال: هدثنا عبد ّ بن الزبيرل عن ابن عيينةل عن ـ هدثني المثنىل ق13351  

ابن جريج عن مجاذدل في قوله: تََولّْوا وأْعيُنُُمْم تَِفيُض ِمَن الدّْمعِ َهَزنا قال: منمم ابن ُمقَّرن. وقال 

 سفيان: قال الناق: منمم ِعْرباض بن سارية.

 . ,كر من قال ,لك:وقال آخرون: بل نزل  في ِعْرباض بن سارية  

ـ هدثنا محمد بن المثنىل قال: هدثنا أبو عاصمل عن ثور بن يزيدل عن خالد بن َمْعدانل 13352  

عن عبد الرهمن بن عمرو والّسلَِميل وُهْجر بن ُهْجر الَ  عيل قاال: نخلنا على ِعْرباض بن 

 ِملَُمْم... اآلية.ساريةل وذو الذي أنزل فيه: َوال على الِّذيَن إ,َا أتَْوَه ِلتَحْ 

هدثني المثنىل قال: هدثنا سليمان بن عبد الرهمنل قال: هدثنا الوليدل قال: هدثنا ثورل عن    

 خالدل عن عبد الرهمن بن عمرول وهجر بن هجر بنحوه.

 وقال آخرون: بل نزل  في نفر سبعة من قباغل شتى. ,كر من قال ,لك:  

العزيزل قال: هدثنا أبو مع رل عن محمد بن كعب ـ هدثني الحرثل قال: هدثنا عبد 13353  

ال أِجدُ ما »وغيرهل قال جاء ناق من أصحاب رسول ّ صلى ّ عليه وسلم يستحملونهل فقال: 

فأنزل ّ: َوال على الِّذيَن إ,َا ما أتَْوَه ِلتَْحِملَُمْم... اآليةل قال: ذم سبعة نفر من بني « أْهِملُُ ْم َعلَْيهِ 

عول سالم بن عميرل ومن بنى واقف: ِهْرمّي بن عمرول ومن بني ماىن بن النجار: عمرو بن 

عبد الرهمن بن كعبل ي نى أبا ليلىل ومن بني الُمعلّى: َسْلمان بن صخرل ومن بني هارثة: عبد 

الرهمن بن يزيد أبو عبلةل وذو الذي تصدّق بعرضه فقبله ّ منهل ومن بني َسِلمة: عمرو بن 

 ّ بن عمرو المزني. غنمةل وعبد

ـ هدثنا ابن هميدل قال: هدثنا سلمةل عن ابن إس ِحاقل قول ِه: َوال عل ِى ال ِِّذيَن إ,َا م ِا أت َِْوَه 13354  

 ِلتَْحِملَُمْم إلى قوله: َهَزنا وذم الب اءون كانوا سبعةل وّ أعلم.
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