
 سورة المجادلة

 مدنية

 وآياتها اثنتان وعشرون

 بسم هللا الرحَمن الرحيم

 1 اآلية :
 ُ ِ َوّللاه ُ قَْوَل الهتِي تَُجاِدلَُك فِي َزْوِجَها َوتَْشتَِكَي إِلَى ّللاه القول فـي تأويـل قوله تعالى:  }قَْد َسِمَع ّللاه

َ َسِميٌع بَِصيٌر {.  يَْسَمُع تََحاُوَرُكمآ إِنه ّللاه

ُ يا محمد قَْوَل الهتي تجادلَُك فِي     يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: قَْد َسِمَع ّللاه

 َزْوِجها والتي كانت تجادل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في زوجها امرأة من األنصار.

هم: اسمها ُخَويلة واختلف أهل العلم في نسبها واسمها, فقال بعضهم: خولة بنت ثعلبة, وقال بعض  

 بنت ثعلبة.

وقال آخرون: هي خويلة بنت خويلد. وقال آخرون: هي خويلة بنت الصامت. وقال آخرون: هي   

خويلة ابنة الدليج وكانت مجادلتها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في زوجها, وزوجها أوس بن 

يه كظهر أمي. ومحاورتها إياه في الصامت, مراجعتها إياه في أمره, وما كان من قوله لها: أنِت عل

 ذلك, وبذلك قال أهل التأويل, وتظاهرت به الرواية. ذكر من قال ذلك, واالَثار الواردة به:

ـ حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا عبد األعلى, قال: حدثنا أبو داود, قال: سمعت أبا العالية 26087  

عليه وسلم وعائشة تغسل شقه رأسه, فقالت: يا يقول: إن خويلة ابنة الدليج أتت النبيه صلى هللا 

رسول هللا, طالت صحبتي مع زوجي, ونفضت له بطني, وظاَهَر مني فقال رسول هللا صلى هللا 

فقالت: أشكو إلى هللا فاقتي, ثم قالت: يا رسول هللا طالت صحبتي, « َحُرْمِت َعلَْيهِ »عليه وسلم: 

فجعل إذا قال لها: « َحُرْمِت َعلَْيهِ »عليه وسلم: ونفضت له بطني, فقال رسول هللا صلى هللا 

هتفت وقالت: أشكو إلى هللا فاقتي, قال: فنزل الوحي, وقد قامت عائشة تغسل «, حرمت عليه»

شقه رأسه االَخر, فأومأت إليها عائشة أن اسكتي, قالت: وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا 

فَتاَلها َعلَْيِه رسول «, اْدعي َزْوَجكِ »ما قضي الوحي, قال: نزل عليه الوحي أخذه مثل السبات, فل

ُ يَْسَمع  ِ وّللاه هللا صلى هللا عليه وسلم: قَْد َسِمَع هللا قَْوَل الهتِي تجاِدلَُك فِي َزْوِجها َوتَْشتَكي إلى ّللاه

َما قالُوا: أي يرجع فيه فَتَْحِريُر تَحاُوَرُكما... إلى قوله: والهِذين يُظاِهُروَن ِمْن نِسائِهْم ثُمه يَعُودُوَن لِ 

قال: يا َرقَبٍَة ِمْن قَْبِل أن يَتَماسها أتَْستََطيُع َرقَبَةً؟ قال: ال, قال: فََمْن لَْم يَِجْد فَِصياُم َشْهَرْيِن ُمتَتابِعَْيِن 

ات خشيت أن يعشو بصري قال: فََمْن لَْم يَْستَ  ِطْع رسول هللا, إني إذا لم آكل في اليوم ثالث مره

قال: ال يا رسول هللا إال أن تعينني, « أتَْستَطيُع أْن تُْطِعَم ِستهيَن ِمْسِكينا؟»فإْطعَاُم ِستهيَن ِمْسِكينا قال: 

 فأعانه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأطعم.

 ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة,. قال: ذُكر لنا أن خويلة ابنة26088  

ثعلبة, وكان زوجها أوس بن الصامت قد ظاهر منها, فجاءت تشتكي إلى رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم, فقالت: ظاهر مني زوجي حين كبر سني, ورقه عظمي فأنزل هللا فيها ما تسمعون: قَْد 

ِ فقرأ حتى بلغ لَعَ  فُوه َغفُوٌر َوالهِذيَن يُظاهُروَن َسِمَع هللا قَْوَل الهتِي تجاِدلَُك فِي َزْوِجها َوتَْشتَكي إلى ّللاه

ِمْن نِسائِِهْم ثُمه يَعُودُوَن ِلَما قالُوا يريد أن يغشى بعد قوله ذلك, فدعاه رسول هللا صلى هللا عليه 

را؟ قال: مالي بذلك يدان, أو قال: ال أجد, قال: »وسلم فقال له:  َر ُمَحره أتَْستَِطيُع »أتَْستَِطيُع أْن تَحره

قال: ال وهللا إنه إذا أخطأه المأكل كل يوم مرارا يكله بصره, قال: « َشْهَرْين ُمتَتَابِعَْيِن؟أْن تَُصوَم 

قال: ال وهللا, إال أن تعينني منك بعون وصالة. قال بشر, قال « أتَْستَِطيُع أْن تُْطِعَم ِستهيَن ِمْسِكينا؟»

شر صاعا, فجمع هللا له, وهللا يزيد: يعني دعاء فأعانه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بخمسة ع

 غفور رحيم.

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد األعلى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة في قوله: قَْد َسِمَع هللا قَْوَل    

ُ يَْسَمع تَحاُوَرُكما قال: ذاك أوس بن الصامت ظاهر  ِ وّللاه الهتِي تجاِدلَُك فِي َزْوِجها َوتَْشتَكي إلى ّللاه

أته خويلة ابنة ثعلبة قالت: يا رسول كبر سني, ورق عظمي, وظاهر مني زوجي, قال: من امر

This file was downloaded from QuranicThought.com



فأنزل هللا: الهِذيَن يُظاِهُروَن ِمْن نِسائِهْم... إلى قوله ثُمه يَعُودُوَن ِلَما قالُوا يريد أن يغشى بعد قوله 

ى هللا عليه وسلم فقال: َهْل تَْستَِطيُع أْن تُْعتَِق فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ِمْن قَْبِل أْن يَتَماسها فدعاه إليه نبيه هللا صل

َرقَبَةً؟ قال: ال قال: أفَتَْستَِطيُع أْن تَُصوَم َشْهَرْين ْمتَتابِعيَن؟ قال: إنه إذا أخطأه أن يأكل كله يوم 

ات يكله بصره قال: أتَْستََطيُع أْن تُْطِعَم ِستهيَن ِمْسِكينا؟ قال: ال, إال أن يعينني  فيه رسول ثالث مره

هللا صلى هللا عليه وسلم بعون وصالة, فأعانه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بخمسة عشر 

 صاعا, وجمع هللا له أمره, وهللا غفور رحيم.

ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عبيد هللا بن موسى, عن أبي حمزة, عن عكرمة, عن ابن 26089  

ي الجاهلية: أنت عليه كظهر أمي َحُرمت في اإلسالم, عباس, قال: كان الرجل إذا قال المرأته ف

ل من ظاهر في اإلسالم أوس بن الصامت, وكانت تحته ابنة عمه له يقال لها خويلة بنت  فكان أوه

, وقالت له مثَل ذلك, قال:  ُخَويلد وظاهر منها, فأُْسِقَط في يديه وقال: ما أراِك إال قد َحُرْمِت عليه

صلى هللا عليه وسلم قال: فأتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فوجدْت فانطلقي إلى رسول هللا 

فأنزل هللا على «, يا ُخَوْيلَة ما أمْرنا فِي أْمِرِك بَِشْيءٍ »عنده ماشطة تمشُط رأسه, فأخبرته, فقال: 

رسول قالت: خيرا, قال: فقرأ عليها «, يا ُخَوْيلَةُ أْبِشِري»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فقال: 

ِ... إلى قوله:  هللا صلى هللا عليه وسلم: قَْد َسِمَع هللا قَْوَل الهتِي تجاِدلَُك فِي َزْوِجها َوتَْشتَكي إلى ّللاه

فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ِمْن قَْبِل أُن يَتَماسها قالت: وأيه رقبة لنا, وهللا ما يجد رقبة غيري, قال: فََمْن لَْم يَِجدْ 

ات لذهب بصره, قال: فََمْن فَِصيام َشْهَرْيِن مُ  تَتابِعَين قالت: وهللا لوال أنه يشرب في اليوم ثالث مره

لم يَستَِطْع فإطعاُم ِستهيَن ِمْسِكينا قالت: من أين؟ ما هي إال أكلة إلى مثلها, قال: فرعاه بشطر َوْسق 

 «.اِجْعكِ ِليُْطِعْم ِستهيَن ِمْسِكينا َوِليُرَ »ثالثين صاعا والَوْسق ستون صاعا فقال: 

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 26090  

ِ... إلى قوله: فإْطعاُم ِستهيَن  عباس, قوله: قَْد َسِمَع هللا قَْوَل الهتِي تجاِدلَُك فِي َزْوِجها َوتَْشتَكي إلى ّللاه

ن األنصار ظاهر منها زوجها, فقال: أنت عليه مثل ِمْسِكينا, وذلك أن خولة بنت الصامت امرأة م

, حتى  جني, وأنا أَحبه ظهر أمي, فأتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت: إن زوجي كان تزوه

إذا كبرت ودخلت في السنه قال: أنت عليه مثل ظهر أمي, فتركني إلى غير أحد, فإن كنت تجد لي 

ما »ا فحدهثني بها, فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ُرخصة يا رسول هللا تَْنعَشني وإياه به

أُِمْرُت فِي شأنِِك بَِشْيٍء حتى االََن, َولَِكْن اْرِجعي إلى بَْيتِِك, فإْن أُوَمْر بَِشْيٍء ال أْغِمْمهُ َعلَْيِك إْن 

 ُ صتها فرجعت إلى بيتها, وأنزل هللا على رسوله صلى هللا عليه وسلم في الكتاب رخ« شاَء ّللاه

ورخصة زوجها: قَْد َسِمَع هللا قَْوَل الهتِي تجاِدلَُك فِي َزْوِجها... إلى قوله: َوللكافِِريَن َعذَاٌب إليٌم 

فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى زوجها فلما أتاه قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

فقال: وهل لها كفهارة؟ فقال له رسول هللا صلى هللا « ؟ما أَرْدَت إلى يَِمينَِك الهتِي أْقَسْمَت َعلَْيها»

قال: إذا يذهب مالي كله, الرقبة غالية وأنا قليل المال, « َهْل تَْستَطيُع أْن تُْعتَِق َرقَبَةً؟»عليه وسلم: 

: ال وهللا قال« فََهْل تَْستَطيُع أْن تَُصوَم َشْهَرْيِن ُمتَتابِعَين؟»فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ات لكله بصري, فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  َهْل »لوال أني آكل في اليوم ثالث مره

تَْستَطيُع أْن تُْطِعَم ِستهيَن ِمْسِكينا؟ قال: ال وهللا إال أن تعينني على ذلك بعون وصالة, فقال رسول 

فأصلح ذلك « َر َصاعا, وأنا دَاعٍ لََك بالبََرَكةِ إنهي ُمِعينَُك بَِخْمَسةَ َعشَ »هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 بينهما.

قال: وجعل فيه تحرير رقبة لمن كان ُموسرا ال يكفر عنه إال تحرير رقبة إذا كان موسرا من   

قبل أن يتماسا, فإن لم يكن موسرا فصيام شهرين متتابعين, ال يصلح له إال الصوم إذا كان 

 م يستطع فإطعام ستين مسكينا, وذلك كله قبل الجماع.معسرا, إال أن ال يستطيع, فإن ل

ـ حدثنا ابن َحميد, قال: حدثنا مهران, عن أبي معشر المدني, عن محمد بن كعب 26091  

, قال: كانت خولة ابنة ثعلبة تحت أوس بن الصامت, وكان رجالً به لمم, فقال في بعض  القرظيه

ل, فقال لها: ما أظنك إال قد حرمِت عليه قالت: ال هجراته: أنت عليه كظهر أمي, ثم ندم على ما قا

تقل ذلك, فوهللا ما أحبه هللا طالقا. قالت: أئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسله, فقال: إني 

أجدني أستحي منه أن أسأله عن هذا, فقالت: فدعني أن أسأله, فقال لها: سليه فجاءت إلى رسول 
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, قد  هللا صلى هللا عليه وسلم, فقالت: يا نبيه هللا إن أوس بن الصامت أبو ولدي, وأحبه الناس إليه

قال كلمة, والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طالقا, قال: أنت عليه كظهر أمي, فقال النبي صلى 

قالت: ال تقل ذلك با نبيه هللا, وهللا ما ذكر طالقا «, ما أَراِك إاله قَْد َحُرْمِت َعلَْيهِ »هللا عليه وسلم: 

رادت النبي صلى هللا عليه وسلم مرارا, ثم قالت: اللهم إنهي أشكو اليوم شدهة حالي ووحدتي, وما ف

يشقه عليه من فراقه, اللهم فأنزل على لسان نبيك, فلم تَِرْم مكانها حتى أنزل هللا قَْد َسِمَع هللا قَْوَل 

ِ إلى أن ذكر  الكفارات, فدعاه النبيه صلى هللا عليه وسلم الهتِي تجاِدلَُك فِي َزْوِجها َوتَْشتَكي إلى ّللاه

قال: ال أستطيع, إني ألصوم « ُصْم َشْهَرْيِن ُمتَتابِعَين»فقال ال أجد, فقال: «, أْعتِْق َرقَبةً »فقال: 

 قال: أما هذا فَنَعَْم.« أطعْم ِستهيَن ِمْسْكينا؟»اليوم الواحد فيشقه عليه قال: 

: حدثنا ابن ثور, عن معمر عن أبي إسحاق قَدْ َسِمَع هللا قَْوَل ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال26092  

الهتِي تجاِدلَُك فِي َزْوِجها قال نزلت في امرأة اسمها خولة, وقال عكرمة اسمها خويلة, ابنة ثعلبة 

وزوجها أوس بن الصامت جاءت النبيه صلى هللا عليه وسلم, فقالت: إن زوجها جعلها عليه 

وهو حينئذ يغسل «, ما أَراِك إاله قَْد َحُرْمِت َعلَْيهِ »ي صلى هللا عليه وسلم: كظهر أمه, فقال النب

فقالت: انظر في «, ما أَراِك إاله قَْد َحُرْمِت َعلَْيهِ »رأسه, فقالت: انظر ُجعلت فداك يا نبيه هللا, فقال: 

لت من الجانب ا ل رأسه ليغسله, فتحوه الَخر, فقالت: شأني يا رسول هللا, فجعلت تجادله, ثم حوه

انظر جعلني هللا فداك يا نبيه هللا, فقالت الغاسلة: أقصري حديثك ومخاطبتك يا خويلة, أما ترين 

وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متربدا ليوحى إليه؟ فأنزل هللا: قَْد َسِمَع هللا قَْوَل الهتِي تجاِدلَُك 

لُوا قال قتادة: فحرمها, ثم يريد أن يعود لها فيطأها فَتَْحِريُر فِي َزْوِجها... حتى بلغ ثُمه يَعُودوَن ِلَما قا

َرقَبٍَة... حتى بلغ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر قال أيوب: أحسبه ذكره عن عكرمة, أن الرجل قال: يا نبيه هللا 

َشْهَرْيِن  فأنزل هللا عليه: ِصيامُ «, ما أنا بَِزائِِدك»ما أجد رقبة, فقال النبيه صلى هللا عليه وسلم: 

ُمتَتَابِعَيِن ِمْن قَْبِل أْن يَتَماسها فقال: وهللا يا نبيه هللا ما أطيق الصوم, إني إذا لم آكل في اليوم كذا 

فنزلت: فََمْن لَْم يَْستَِطْع فَإْطعاُم «, ما أنا بَِزائِِدكَ »وكذا أكلة لقيت ولقيت, فجعل يشكو إليه, فقال: 

 ِستيَن ِمْسِكينا.

ثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, قال: حدثنا ابن أبي ـ حد26093  

: الهتِي تُجاِدلَُك فِي َزْوِجها قال: تجادل محمدا صلى هللا  نجيح, عن مجاهد, في قوله هللا عزه وجله

 عليه وسلم, فهي تشتكي إلى هللا عند كبره وكبرها حتى انتفض وانتفض رحمها.

, قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله حدثني الحارث   

هللا الهتِي تُجاِدلَُك فِي َزْوِجها قال: محمدا في زوجها قد ظاهر منها, وهي تشتكي إلى هللا, ثم ذكر 

 سائر الحديث نحوه.

بان العطار, قال: حدثنا ـ حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد, قال: حدثنا أبي, قال: حدثنا أ26094  

هشام بن عروة, عن عروة, أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان: كتبت إليه تسألني عن خويلة ابنة 

أوس بن الصامت, وإنها ليست بابنة أوس بن الصامت, ولكنها امرأة أوس, وكان أوس امرأ به 

من ذلك شيئا, فجاءت رسول لمم, وكان إذا اشتده به لممه تظاهر منها, وإذا ذهب عنه لممه لم يقل 

 هللا صلى هللا عليه وسلم تستفتيه وتشتكي إلى هللا, فأنزل هللا ما سمعت, وذلك شأنهما.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا وهب بن جرير, قال: حدثنا أبي, قال: سمعت محمد بن 26095  

حدثتني خويلة امرأة  إسحاق, يحدهث عن معمر بن عبد هللا, عن يوسف بن عبد هللا بن سالم, قال:

أوس بن الصامت قالت: كان بيني وبينه شيء, تعنى زوجها, فقال: أنت عليه كظهر أمي, ثم خرج 

إلى نادي قومه, ثم رجع فراودني عن نفسي, فقالت: كال والذي نفسي بيده حتى ينتهي أمري 

كبيرا رقيقا, وأمرك إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فيقضي فيه وفيك أمره, وكان شيخا 

فغلبته بما تغلب به المرأة القوية الرجل الضعيف, ثم خرجت إلى جارة لها, فاستعارت ثيابها, 

فأتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى جلست بين يديه, فذكرت له أمره, فما برحت حتى أنزل 

إنا سنعينه على »الوحي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, ثم قالت: ال يقدر على ذلك, قال: 

 قلت: وأنا أعينه بفرق آخر, فأطعم ستين مسكينا.« ذلك بفرق من تمر
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ـ حدثني أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن األعمش, عن تميم, عن عروة, عن 26096  

عائشة قالت: الحمد هلل الذي وسع سمعه األصوات, لقد جاءت المجادلة إلى رسول هللا صلى هللا 

وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها ما أسمع ما تقول, فأنزل هللا عزه وجل: قَْد َسِمَع هللا  عليه وسلم,

ِ... إلى آخر اآلية.  قَْوَل الهتِي تجاِدلَُك فِي َزْوِجها َوتَْشتَكي إلى ّللاه

حدثني عيسى بن عثمان الرملي, قال: حدثنا يحيى بن عيسى, عن األعمش, عن تميم بن سلمة,    

عن عائشة, قالت: تبارك الذي وسع سمعه األصوات كلها, إن المرأة لتناجي النبيه عن عروة, 

صلى هللا عليه وسلم أسمع بعض كالمها, ويخفى عليه بعض كالمها, إذ أنزل هللا قَْد َسِمَع هللا قَْوَل 

 الهتِي تجاِدلَُك فِي َزْوِجها.

عن أبيه, عن جده, عن األعمش, ـ حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي, قال: ثني أبي, 26097  

عن تميم بن سلمة, عن عروة بن الزبير, قال: قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كله شيء, إني 

ألسمع كالم خولة ابنة ثعلبة, ويخفى عليه بعضه, وهي تشتكي زوجها إلى رسول هللا صلى هللا 

حتى إذا كبر سني, وانقطع  عليه وسلم وهي تقول: يا رسول هللا أكل شبابي, ونثرت له بطني,

ولدي, ظاهر مني, اللهمه إني أشكو إليك, قال: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السالم بهؤالء 

 االَيات قَْد َسِمَع هللا قَْوَل الهتِي تجاِدلَُك فِي َزْوِجها قال: زوجها أوس بن الصامت.

سلمة, عن عروة, عن عائشة, حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن األعمش, عن تميم بن    

قالت: الحمد هللا الذي وسع سمعه األصوات, إن خولة تشتكي زوجها إلى رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم, فيخفى عليه أحيانا بعض ما تقول, قالت: فأنزل هللا عزه وجله قَْد َسِمَع هللا قَْوَل الهتِي 

.ِ  تجاِدلَُك فِي َزْوِجها َوتَْشتَكي إلى ّللاه

ـ حدثنا الربيع بن سليمان, قال: حدثنا أسد بن موسى, قال: حدثنا حماد بن سلمة, عن 26098  

هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة, أن جميلة كانت امرأة أوس بن الصامت, وكان أمرأ به لمم, 

 وكان إذا اشتد به لممه ظاهر من امرأته, فأنزل هللا عزه وجله آية الظهار.

ى بن بشر القرقساني, قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن األموي, قال: ـ حدثني يحي26099  

حدثنا َخصيف, عن مجاهد, عن ابن عباس, قال: كان ظهار الجاهلية طالقا, فأول من ظاهر في 

اإلسالم أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت من امرأته الخزرجية, وهي خولة بنت ثعلبة بن 

سبت أن يكون ذلك طالقا, فأتت به نبيه هللا صلى هللا عليه وسلم, فقالت: يا مالك فلما ظاهر منها ح

رسول هللا إن أوسا ظاهر مني, وإنها إن افترقنا هلكنا, وقد نثرت بطني منه, وقدمت صحبته فهي 

: قَْد َسِمَع هللا قَْوَل الهتِي تجاِدلُ  َك تشكو ذلك وتبكي, ولم يكن جاء في ذلك شيء, فأنزل هللا عزه وجله

أتَْقِدُر »فِي َزْوِجها... إلى قوله: َولْلكافِريَن َعذَاٌب أِليٌم فدعاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: 

فقال: ال وهللا يا رسول هللا, ما أقدر عليها, فجمع له رسول هللا صلى هللا عليه « َعلى َرقَبٍَة تُْعتقُها؟

 وسلم حتى أعتق عنه, ثم راجع أهله.

ُ قَْوَل التِي تُحاِولَُك فِي َزْوِجها»ذلك في قراءة عبد هللا بن مسعود:  وذُكر أن    «.قَْد َسِمَع ّللاه

ِ يقول: وتشتتكي المجادلتة متا لتديها متن الهتمه بظهتار زوجهتا منهتا إلتى هللا    وقوله: َوتَْشتَكي إلى ّللاه

ُ يَْسَمُع تَحاُوَرُكما يعني تحاور رسول هللا صل ى هللا عليه وسلم, والمجادلتة خولتة وتسأله الفرج َوّللاه

َ َسِميٌع بَِصيٌر يقول تعالى ذكره: إن هللا سميع لما يتجاوبانه ويتحاورانه, وغير ذلك  ابنة ثعلبة إنه ّللاه

 من كالم خلقه, بصير بما يعلمون, ويعمل جميع عباده.

 2 اآلية :

َهاتُُهْم إِاله القول فـي تأويـل قوله تعالى:}الهِذيَن يَُظاِهُروَن ِمنُكْم مه  َهاتِِهْم إِْن أُمه ا ُهنه أُمه ن نهَسآئِِهْم مه

َ لَعَفُوه َغفُوٌر {. َن اْلقَْوِل َوُزوراً َوإِنه ّللاه  الالهئِي َولَْدنَُهْم َوإِنهُهْم لَيَقُولُوَن ُمنَكراً مه

مون نساءهم على أنفسهم تحريم هللا عليهم ظهور أمهاتهم    , فيقولون يقول تعالى ذكره: الذين يحره

: أنتن علينا كظهور أمهاتنا, وذلك كان طالق الرجل امرأته في الجاهلية. كذلك:  لهنه

ـ حدثني يعقوب, قال: حدثنا ابن علية, قال: حدثنا أيوب, عن أبي قالبة, قال: كان 26100  

زه وجله الظهار طالقا في الجاهلية, الذي إذا تكلم به أحدهم لم يرجع في امرأته أبدا, فأنزل هللا ع

 فيه ما أنزل.

This file was downloaded from QuranicThought.com



اء الكوفة خال    اء المدينة سوى نافع, وعامة قره اء في قراءة ذلك, فقرأته عامة قره واختلفت القره

بفتح الياء وتشديد الظاء وإثبات األلف, وكذلك قرأوا األخرى بمعنى « يَظهاَهُرونَ »عاصم: 

ها في قراءة أُبي: يتظاهرون, ثم أدغمت التاء في الظاء فصارتا ظاء مشدهدة. وذكر أن

وذلك تصحيح لهذه القراءة وتقوية لها وقرأ ذلك نافع وأبو عمرو وكذلك بفتح الياء « يَتَظاَهُرونَ »

وقرأ ذلك عاصم: يُظاِهُروَن بتخفيف «. يَظهههرونَ »وتشديد الظاء, غير أنهما قرآه بغير ألف: 

 الظاء وضم الياء وإثبات األلف.

« يَظهاَهُرونَ »ي أن كله هذه القراءات متقاربات المعاني. وأما والصواب من القول في ذلك عند  

فهو من تظههر فهو يتظههر, ثم أدغمت التاء في « يَظهههُرونَ »فهو من تظاهر, فهو يتظاهر. وأما 

الظاء فقيل: يظههر. وأما يُظاِهُروَن فهو من ظاهر يظاهر, فبأية هذه القراءات الثالث قرأ ذلك 

 القارىء فمصيب.

: وق   هاتِِهْم يقول تعالى ذكره: ما نساؤهم الالئي يُظاهرن منهنه بأمهاتهم, فيقولوا لهنه وله: ما ُهنه أمه

 أنتن علينا كظهر أمهاتنا, بل هنه لهم حالل.

هاتُُهْم إاله الالهئي َولَْدنَُهْم ال الالئي قالوا لهنه ذلك.    وقوله: إْن أُمه

ِمَن القَْوِل َوُزورا يقول جله ثناؤه: وإن الرجال ليقولون منكرا من  وقوله: وإنهُهْم لَيَقُولُوَن ُمْنَكرا  

 القول الذي ال تُعرف صحته وزورا: يعني كذبا, كما:

ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة ُمْنَكرا ِمْن القَْوِل 26101  

َ لَعَفُوه غَ  فُوٌر يقول جله ثناؤه: إن هللا لذو عفو وصفح عن ذنوب َوُزورا قال: الزور: الكذب َوإنه ّللاه

 عباده إذا تابوا منها وأنابوا, غفور لهم أن يعاقبهم عليها بعد التوبة.

 3  اآلية :

ن  القول فـي تأويـل قوله تعالى: }َوالهِذيَن يَُظاِهُروَن ِمن نهَسآئِِهْم ثُمه يَعُودُوَن ِلَما قَالُواْ فَتَْحِريُر َرقَبٍَة مه

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر {.  قَْبِل أَن يَتََمآسها ذَِلُكْم تُوَعُظوَن بِِه َوّللاه

 يقول جله ثناؤه: والذين يقولون لنسائهم: أنتنه علينا كظهور أمهاتنا.   

وقوله: ثُمه يَعُودُوَن لَما قالُوا اختلف أهل العلم في معنى العود لما قال المظاهر, فقال بعضهم: هو   

م على نفسه من زوجته التي كانت له حالالً قبل تظاهره, فيحلها بعد ال رجوع في تحريم ما حره

 تحريمه إياها على نفسه بعزمه على غشيانها ووطئها. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد األعلى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة ثُمه يَعُودُوَن ِلما 26102  

 يد أن يغشى بعد قوله.قالُوا قال: ير

 حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, مثله.   

حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة ثُمه يَعُودُوَن ِلما قالُوا قال:    

مها, ثم يريد أن يعود لها فيطأها.  حره

لوا: إمساكه إياها بعد تظهيره منها, وتركه فراقها عود وقال آخرون نحو هذا القول, إال أنهم قا  

 منه لما قال, َعَزم على الوطء أو لم يعزم. وكان أبو العالية يقول: معنى قوله: ِلَما قالُوا: فيما قالوا.

ـ حدثنا ابن المثنى, قال: ثني عبد األعلى, قال: حدثنا داود, قال: سمعت أبا العالية يقول 26103  

 مه يَعُودُوَن ِلما قالُوا: أي يرجع فيه.في قوله: ثُ 

واختلف أهل العربية في معنى ذلك, فقال بعض نحويي البصرة في ذلك المعنى: فتحرير رقبة   

من قبل أن يتماسا, فمن لم يجد فصيام, فإطعام ستين مسكينا, ثم يعودون لما قالوا إنا ال نفعله 

وما أشبه هذا من الكالم, فإذا أعتق رقبة أو  فيفعلونه هذا الظهار, يقول: هي عليه كظهر أمي,

أطعم ستين مسكينا عاد لما قد قال: هو عليه حرام يفعله. وكأن قائل هذا القول كان يرى أن هذا 

 من المقدهم الذي معناه التأخير.

وا, وقال بعض نحويي الكوفة ثُمه يَعُودُوَن ِلما قالُوا يصلح فيها في العربية: ثم يعودون إلى ما قال  

وفيما قالوا, يريدون النكاح, يريد: يرجعون عما قالوا, وفي نقض ما قالوا, قال: ويجوز في 

ة أخرى, ويجوز إن عاد لما فعل: إن نقض ما  العربية أن تقول: إن عاد لما فعل, تريد إن فعل مره

 فعل, وهو كما تقول: حلف أن يضربك, فيكون معناه: حلف ال يضربك, وحلف ليضربنك.
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واب من القول في ذلك عندي أن يقال: معنى الالم في قوله ِلَما قالُوا بمعنى إلى أو في, ألن والص  

معنى الكالم: ثم يعودون لنقض ما قالوا من التحريم فيحللونه. وإن قيل معناه: ثم يعودون إلى 

موا فصواب, ألن كله ذلك عود له, فتأويل الكالم: ث موا, أو في تحليل ما حره م يعودون تحليل ما حره

موا على أنفسهم مما أحله هللا لهم.  لتحليل ما حره

وقوله: فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ِمْن قَْبِل أْن يََماسها يقول: فعليه تحرير رقبة, يعني عتق رقبة عبد أو أمة, من   

 قبل أن يماسه الرجل المظاهر امرأته التي ظاهر منها أو تماسه.

الموضع نظير اختالفهم في قوله: َوإْن َطلهْقتُُموُهنه ِمْن قَْبِل  واختلف في المعنى بالمسيس في هذا  

 أْن تََمسهوُهنه وقد ذكرنا ذلك هنالك. وسنذكر بعض ما لم نذكره هنالك:

, عن ابن عباس, في 26104   , قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليه ـ حدثني عليه

ِهْم ثُمه يَعُودُوَن ِلَما قالُوا فهو الرجل يقول المرأته: أنت عليه كظهر قوله: َوالهِذيَن يَُظاِهُروَن ِمْن نِسائِ 

أمي فإذا قال ذلك, فليس يحله له أن يقربها بنكاح وال غيره حتى يكفر عن يمينه بعتق رقبة فمن لم 

: النكاح فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا  يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا والمسه

هو قال لها: أنت عليه كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا, فليس يقع في ذلك طهار حتى يحنث,  وإن

 فإن حنث فال يقربها حتى يكفهر, وال يقع في الظهار طالق.

, قال: حدثنا أشعث, عن الحسن أنه كان ال 26105   ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن أبي عديه

 ج.يرى بأسا أن يغشى المظاِهُر دون الفر

ـ حدثنا عليه بن سهل, قال: حدثنا زيد, قال: قال سفيان: إنما المظاهرة عن الجماع ولم 26106  

 ير بأسا أن يقضي حاجته دون الفرج أو فوق الفرج, أو حيث يشاء, أو يباشر.

 وقال آخرون: عني بذلك كله معاني المسيس, وقالوا: اآلية على العموم. ذكر من قال ذلك:  

ا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا وهيب, عن يونس, قال: بلغني ـ حدثن26107  

 عن الحسن أنه كره للمظاهر المسيس.

وقوله: ذَِلُكْم تُوَعُظوَن بِِه يقول تعالى ذكره: أوجب ربكم ذلك عليكم عظة لكم تتعظون به,   

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبُيرٌ  يقول تعالى ذكره: وهللا بأعمالكم التي  فتنتهون عن الظهار وقول الزور وّللاه

تعلمونها أيها الناس ذو خبرة ال يخفى عليه شيء منها, وهو مجازيكم عليها, فانتهوا عن قول 

 المنكر والزور.

 4  اآلية :

آسها فََمن لهْم القول فـي تأويـل قوله تعالى: }فََمن لهْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابِعَْيِن ِمن قَْبِل أَن يَتَمَ 

ِ َوِلْلَكافِِريَن  ِ َوَرُسوِلِه َوتِْلَك ُحدُودُ ّللاه  َعذَاٌب أَِليٌم {.يَْستَِطْع فَإِْطعَاُم ِستهيَن ِمْسِكيناً ذَِلَك ِلتُْؤِمنُواْ بِاّلله

رها, فعليه صيام شهرين     يقول تعالى ذكره: فمن لم يجد منكم ممن ظاهر من امرأته رقبة يحره

ن قبل أن يتماسا والشهران المتتابعان هما اللذان ال فصل بينهما بإفطار في نهار شيء متتابعين م

منهما إال من عذر, فإنه إذا كان اإلفطار بالعذر ففيه اختالف بين أهل العلم, فقال بعضهم: إذا كان 

 إفطاره لعذر فزال العذر بنى على ما مضى من الصوم.

ر بعذر أو غير عذر لم يتابع صوم شهرين. ذكر من قال: وقال آخرون: بل يستأنف, ألن من أفط  

 إذا أفطر بعذر وزال العذر بنى وكان متابعا:

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن عديه وعبد األعلى, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن 26108  

أفطر من  المسيب أنه قال في رجٍل صام من كفارة الظهار, أو كفارة القتل, ومِرَض فأفطر, أو

 عذر, قال: عليه أن يقضَي يوما مكان يوم, وال يستقبل صومه.

, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن المسيب, بمثله.     حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا ابن عديه

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى, عن ابن أبي عروبة, عن قتادة, عن سعيد بن 26109  

 عليه صوم شهرين متتابعين, فصام شهرا, ثم أفطر, قال: يتمه ما بقي.المسيب في المظاهر الذي 

حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا ابن عبد األعلى, عن سعيد, عن قتادة, عن الحسن وسعيد بن    

المسيب في رجل صام من كفارة الظهار شهرا أو أكثر ثم مرض, قال: يعتده بما مضى إذا كان له 

 عذر.
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بشار, قال: حدثنا سالم بن نوح, قال: حدثنا عمر بن عامر, عن قتادة, عن  ـ حدثنا ابن26110  

الحسن في الرجل يكون عليه الصوم في قتل أو نذر أو ظهار, فصام بعضه ثم أفطر, قال: إن كان 

 معذورا فإنه يقضي.

ـ حدثنا أبو ُكَريب, قال: حدثنا ابن إدريس, عن هشام, عن الحسن, قال: إن أفطر من 26111  

 ذر أتمه, وإن كان من غير عذر استأنف.ع

ـ حدثني يعقوب, قال: حدثنا هشيم, عن حجاج, عن عطاء, قال: من كان عليه صوم 26112  

 شهرين متتابعين فمرض فأفطر, قال: يقضي ما بقي عليه.

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرني ابن ُجَريج, عن عطاء بن أبي 26113  

بن دينار في الرجل يفطر في اليوم الغيم, يظنه أن الليل قد دخل عليه في الشهرين رباح وعمرو 

 المتتابعين أنه ال يزيد على أن يبدهله, وال يستأنف شهرين آخرين.

ـ حدثنا أبو ُكَريب, قال: حدثنا ابن أبي زائدة, عن عبد الملك, عن عطاء قال: إن جامع 26114  

 عتكافه قال: يتمه ما بقي, والمظاهر كذلك.المعتكف وقد بقي عليه أيام من ا

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن ابن ُجَريج, عن 26115  

عطاء, قال: إذا كان شيئا ابتلي به بنى على صومه, وإذا كان شيئا هو فعله استأنف, قال: سفيان: 

 هذا معناه.

ن, قال: أخبرنا محمد بن يزيد, عن إسماعيل, عن عامر في ـ حدثنا عبد الحميد بن بيا26116  

 رجل ظاهر, فصام شهرين متتابعين إال يومين ثم مرض, قال: يتمه ما بقي.

 حدثنا أبو ُكَريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت إسماعيل عن الشعبيه بنحوه.  

الشعبي في رجل عليه صيام حدثنا أبو ُكَريب ويعقوب قاال: حدثنا هشيم, عن إسماعيل, عن    

 شهرين متتابعين, فصام فمرض فأفطر, قال: يقضي وال يستأنف.

 ذكر من قال: يستقبل من أفطر بعذر أو غير عذر:  

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن مغيرة, عن إبراهيم 26117  

 يستأنف, والمرأة إذا حاضت فأفطرت تقضي.في رجل عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر, قال: 

حدثني يعقوب, قال: حدثنا هشيم, عن مغيرة, عن إبراهيم, قال: إذا مرض فأفطر استأنف, يعني    

 من كان عليه صوم شهرين متتابعين فمرض فأفطر.

 ـ حدثنا أبو ُكَريب, قال: حدثنا هشيم, عن جابر, عن أبي جعفر, قال: يستأنف.26118  

لقولين عندنا بالصواب قول من قال: يبني المفطر بعذر, ويستقبل المفطر بغير عذر, وأولى ا  

إلجماع الجميع على أن المرأة إذا حاضت في صومها الشهرين المتتابعين بعذر, فمثله, ألن إفطار 

 الحائض بسبب حيضها بعذر كان من قِبل هللا, فكله عذر كان من قبل هللا فمثله.

يَْستَِطْع فإْطعام ِستهيَن ِمْسِكينا يقول تعالى ذكره: فمن لم يستطع منهم الصيام فعليه  وقوله: فََمْن لَمْ   

 إطعام ستين مسكينا. وقد بيهنا وجه اإلطعام في الكفارات فيما مضى قبل, فأغنى ذلك عن إعادته.

ِ َوَرُسوِلِه يقول جله ثناؤه: هذا الذي فرضُت ع   لى من ظاهر منكم ما وقوله: ذَلَك ِلتُوْءِمنُوا باّلله

فرضت في حال القدرة على الرقبة, ثم خففت عنه مع العجز بالصوم, ومع فقد االستطاعة على 

الصوم باإلطعام, وإنما فعلته كي تقره الناس بتوحيد هللا ورسالة الرسول محمد صلى هللا عليه 

ُحدُودُ هللا يقول تعالى  وسلم, ويصدهقوا بذلك, ويعملوا به, وينتهوا عن قول الزور والكذب َوتِْلكَ 

ذكره: وهذه الحدود التي حدهها هللا لكم, والفروض التي بينها لكم حدود هللا فال تتعدهوها أيها الناس 

َولْلكافِِريَن بها, وهم جاحدو هذه الحدود وغيرها من فرائض هللا أن تكون من عند هللا َعذَاٌب أِليٌم 

 يقول: عذاب مؤلم.

 5 اآلية :

َ َوَرُسولَهُ ُكبِتُواْ َكَما ُكبَِت الهِذيَن ِمن قَْبِلِهْم َوقَدْ القول فـي  تأويـل قوله تعالى:}إِنه الهِذيَن يَُحآدهوَن ّللاه

ِهيٌن {.  أَنَزْلنَآ آيَاٍت بَيهنَاٍت َوِلْلَكافِِريَن َعذَاٌب مه

ير حدوده, يقول تعالى ذكره: إن الذين يخالفون هللا في حدوده وفرائضه, فيجعلون حدودا غ   

 وذلك هو المحادهة هلل ولرسوله, وأما قتادة فإنه كان يقول في معنى ذلك ما:
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ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: إنه الهِذيَن يُحادهوَن هللا 26119  

 َوَرُسولَهُ يقول: يعادون هللا ورسوله.

يَن ِمْن قَْبِلِهْم فإنه يعني: غيظوا وأخزوا كما غيظ الذين من قبلهم وأما قوله: ُكبِتُوا كَما ُكبَِت الهذِ   

من األمم الذين حادهوا هللا ورسوله, وخُزوا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال 

 ذلك:

َن ِمْن قَْبِلِهْم ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة ُكبِتُوا كَما ُكبَِت الهِذي26120  

 ُخزوا كما خزي الذين من قبلهم.

 وكان بعض أهل العلم بكالم العرب يقول: معنى ُكبِتُوا أهلكوا.  

وقال آخر منهم: يقول: معناه غيظوا وأخزوا يوم الخندق كَما ُكبَِت الهِذيَن ِمْن قَْبِلِهْم يريد من قاتل   

 األنبياء من قبلهم.

ا آياٍت بَيهناٍت يقول: وقد أنزلنا دالالت مفصالت, وعالمات محكمات تدله على وقوله: َوقَْد أْنَزْلن  

 حقائق حدود هللا.

وقوله: والْلكافِِريَن َعذَاٌب ُمِهيٌن يقول تعتالى ذكتره: ولجاحتدي تلتك االَيتات البيهنتات التتي أنزلناهتا   

 : يعني مذله في جهنم.على رسولنا محمد صلى هللا عليه وسلم, ومنكريها عذاب يوم القيامة مهين

 6  اآلية :

ُ َونَُسوهُ وَ  ُ َجِميعاً فَيُنَبهئُُهْم بَِما َعِملَُواْ أَْحَصاهُ ّللاه ُ َعلََى القول فـي تأويـل قوله تعالى:}يَْوَم يَْبعَثُُهُم ّللاه ّللاه

 ُكله َشْيٍء َشِهيدٌ {.

ُ َجِميعتا يقول تعالى ذكره: وللكافرين عذاب معين في يوم يبعثهم هللا جم    يعا, وذلك يَْوَم يَْبعَثُُهْم ّللاه

ُ َونَُسوهُ يقتول تعتالى ذكتره: أحصتى هللا  من قبورهم لموقف القيامة فَيُنَبهئُُهْم هللا بَِما َعِملُوا أْحَصاهُ ّللاه

ُ جتله  ما عملوا, فعدهه عليهم, وأثبتته وحفظته, ونستيه عتاملوه وهللا علتى كتله شتيء شتهيد يقتول: َوّللاه

لى ُكله َشْيء عملوه وغير ذلك من أمر خلقه شهيد يعني شاهد يعلمه ويحتيط بته فتال يغترب ثناؤه ع

 عنه شيء منه.

 7 اآلية :

َ يَْعلَُم َما فِي السهَماَواِت َوَما فِي األْرِض َما يَُكوُن ِمن  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}أَلَْم تََر أَنه ّللاه

ُهْم َوالَ َخْمَسٍة إِاله ُهَو َساِدُسُهْم َوالَ أَْدنََى ِمن ذَِلَك َوالَ أَْكثََر إِاله ُهَو َمعَُهْم أَْيَن نهْجَوَى ثاَلَثٍَة إِاله ُهَو َرابِعُ 

َ بُِكله َشْيٍء َعِليٌم {.  َما َكانُواْ ثُمه يُنَبهئُُهم بَِما َعِملُواْ يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنه ّللاه

َ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عل    يه وسلم: ألم تنظر يا محمد بعين قبلك فترى أنه ّللاه

يَْعلَُم ما فِي السهَمَواِت َوما فِي األْرِض من شيء, ال يخفى عليه صغير ذلك وكبيره يقول جله ثناؤه: 

فكيف يخفى على من كانت هذه صفته أعمال هؤالء الكافرين وعصيانهم ربهم, ثم وصف جله 

ا بينهم, ثناؤه قربه من عباده وسماعه ن جواهم, وما يكتمونه الناس من أحاديثهم, فيتحدثونه سره

هم ونجواهم, ال يخفى عليه شيء  فقال: ما يَُكوُن ِمْن نَْجَوى ثاَلثٍَة من خلقه إاله ُهَو َرابِعُُهْم يسمع سره

لك من أسرارهم َوال َخْمَسٍة إاله ُهَو ساِدُسُهْم يقول: وال يكون من نجوى خمسة إال هو سادسهم كذ

َوال أْدنَى ِمْن ذلَك يقول: وال أقله من ثالثة َوال أْكثََر من خمسة إاله ُهَو َمعَُهْم إذا تناجوا أْينَما كانُوا 

 يقول: في أيه موضع ومكان كانوا.

 وعنى بقوله ُهو َرابِعُُهْم بمعنى أنه مشاهدهم بعلمه, وهو على عرشه, كما:  

قال: ثني نصر بن ميمون المضروب, قال: حدثنا بكير بن ـ حدثني عبد هللا بن أبي زياد, 26121  

معروف, عن مقاتل بن حيان, عن الضحاك, في قول ما يَُكوُن ِمْن نَْجَوى ثاَلثٍَة... إلى قوله ُهَو 

 َ بُِكله  َمعَُهْم قال: هو فوق العرش وعلمه معهم أْينَما كانُوا ثُمه يُنَبهئُُهْم بَِما َعِملُوا يَْوَم الِقياَمة إنه ّللاه

 َشْيٍء َعِليٌم.

وقوله: ثُمه يُنَبهئُُهْم بَِما َعِملُوا يَْوَم الِقياَمِة يقول تعالى ذكره: ثم يخبر هؤالء المتناجين وغيرهم بما   

َ بُِكله َشْيٍء َعِليٌم يقول: إن هللا بنجواهم  عملوا من عمل مما يحبه و يسخطه يوم القيامة إنه ّللاه

 م, وغير ذلك من أمورهم وأمور عباده عليم.وأسرارهم, وسرائر أعماله
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اء األمصتار ذلتك متا يَُكتوُن    اء في قراءة قوله: ما يَُكوُن ِمْن نَْجتَوى ثاَلثَتٍة فقترأت قتره واختلفت القره

بالتتاء. واليتاء هتي الصتواب فتي « ما تَُكتونُ »ِمْن نَْجَوى بالياء, خال أبي جعفر القارىء, فإنه قرأه: 

 يها, ولصحتها في العربية.ذلك, إلجماع الحجة عل

 8 اآلية :

القول فـي تأويـل قوله تعالى:}أَلَْم تََر إِلَى الهِذيَن نُُهواْ َعِن النهْجَوَى ثُمه يَعُودُوَن ِلَما نُُهواْ َعْنهُ 

ُسوِل َوإِذَا َجآُءوَك َحيهْوَك بَِما لَْم يُ  ُ َويَقُولُوَن فَِي َويَتَنَاَجْوَن بِاإِلثِْم َواْلعُْدَواِن َوَمْعِصيَِة الره َحيهَك بِِه ّللاه

ُ بَِما نَقُوُل َحْسبُُهْم َجَهنهُم يَْصلَْونََها فَبِئَْس اْلَمِصيُر {.  أَنفُِسِهْم لَْوالَ يُعَذهبُنَا ّللاه

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: ألَْم تََر إلى الهِذيَن نُُهوا َعِن النهْجَوى من اليهود    

يَعودُون فقد نهى هللا عزه وجله إياهم عنها, ويتناجون بينهم باإلثم والعدوان ومعصية الرسول.  ثُمه 

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

 

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, وحدثني الحارث, 26122  

ا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله ألَْم تََر إلى قال: حدثنا الحسن قال: حدثن

 الهِذيَن نُُهوا َعن النهْجَوى قال: اليهود.

قوله: ثُمه يَعُودُوَن ِلَما نُُهوا َعْنهُ يقول جله ثناؤه: ثم يرجعون إلى ما نهوا عنه من النجوى   

م هللا عليهم من َويَتَناُجوَن باإلثِْم والعُْدَواِن َوَمْعِصيَِة الره  ُسوِل يقول جله ثناؤه: ويتناجون بما حره

 الفواحش والعدوان, وذلك خالف أمر هللا ومعصية الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم.

اء المدينة والبصرة وبعض    اء في قراءة قوله: َويَتَناَجْوَن فقرأت ذلك عامة قره واختلفت القره

لى مثال يتفاعلون, وكان يحيى وحمزة واألعمش يقرأون الكوفيين والبصريين َويَتَناَجْوَن ع

على مثال يفتعلون. واعتله الذين قرأوه: يَتَنَاَجْوَن بقوله: إذَا تَنَاَجْيتُْم ولم يقل: إذا « َويَْنتَُجونَ »

 انتجيتم.

ُ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد    صلى هللا عليه وسلم: وقوله: َوإذا جاُءوَك َحيهْوَك بَِما لَْم يَُحيهَك بِِه ّللاه

وإذا جاءك يا محمد هؤالء الذين نهوا عن النجوى, الذين وصف هللا جله ثناؤه صفتهم, حيوك بغير 

التحية التي جعلها هللا لك تحية, وكانت تحيتهم التي كانوا يحيونه بها التي أخبر هللا أنه لم يحيه بها 

 ك. ذكر الرواية الواردة بذلك:فيما جاءت به األخبار, أنهم كانوا يقولون: السام علي

ـ حدثنا ابن ُحَميد وابن وكيع قاال: حدثنا جرير, عن األعمش, عن أبي الضحى, عن 26123  

مسروق, عن عائشة قالت: جاء ناس من اليهود إلى النبيه صلى هللا عليه وسلم, فقالوا: السام عليك 

يا عائَِشةُ »قال النبيه صلى هللا عليه وسلم: يا أبا القاسم, فقلت: السام عليكم, وفعل هللا بكم وفعل, ف

َ ال يُِحبه الفُْحشَ  أَلَْسِت تََرْينَنِي أُرده »فقلت: يا رسول هللا, ألست ترى ما يقولون؟ فقال: «, إنه ّللاه

َك بِِه هللا وهذه اآلية في ذلك نزلت وإذَا جاءوَك َحيهْوَك بَِما لَْم يَُحيه « َعلَْيِهْم ما يَقُولُوَن؟ أقُول: َعلَْيُكمْ 

 َويَقُولُوَن فِي أْنفُِسهْم لَْوال يُعَذهبُنا هللا بَِما نَقُول, َحْسبُُهْم َجَهنهم يَْصلَْونَها فَبِئَْس الَمِصيِر.

حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن األعمش, عن أبي الضحى, عن مسروق,    

هللا عليه وسلم فيقولون: السام عليكم, فيقول: عن عائشة قالت: كان اليهود يأتون النبيه صلى 

َ ال يِحبه »قالت عائشة: السام عليكم وَغَضُب هللا فقال النبيه صلى هللا عليه وسلم: « َعلَْيكمْ » إنه ّللاه

فنزلت: وإذَا «, إنهي أقُول: َعلَْيُكمْ »قالت: إنهم يقولون: السام عليكم, قال: «, الفاِحَش الُمتَفَحهشَ 

ْوَك بَِما لَْم يَُحيهَك بِِه هللا قال: فإن اليهود يأتون النبيه صلى هللا عليه وسلم, فيقولون: جاءوَك َحيه 

 السام عليكم.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن األعمش, عن أبي 26124  

 ُ  قال: كانت اليهود يأتون النبيه صلى الضحى, عن مسروق وإذَا جاءوَك َحيهْوَك بَِما لَْم يَُحيهَك بِِه ّللاه

 هللا عليه وسلم, فيقولون: السام عليكم.

ـ حدثني  محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 26125  

ُ... إلى فَبِئَْس الَمِصيُر ق ال: كان المنافقون عباس, قوله وإذَا جاءوَك َحيهْوَك بَِما لَْم يَُحيهَك بِِه ّللاه
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يقولون لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا حيوه: سام عليكم, فقال هللا َحْسبُُهْم َجَهنهم يَْصلَْونَها 

 فَبِئَْس الَمِصير.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, 26126  

يعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: وإذَا قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جم

ُ قال: يقولون: سام عليكم, قال: هم أيضا يهود.  جاءوَك َحيهْوَك بَِما لَْم يَُحيهَك بِِه ّللاه

 

ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله َحيهْوَك بَِما 26127  

 ال: اليهود كانت تقول: سام عليكم.لَْم يَُحيهَك بِِه هللا ق

ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن الزهري أن عائشة فطنت 26128  

َ »إلى قولهم, فقالت: وعليكم السامة واللعنة, فقال النبيه صلى هللا عليه وسلم:  َمْهالً يا عائَِشة إنه ّللاه

ْفَق في األْمِر ُكلههِ  أفَلَْم تَْسَمعي ما أرده »فقالت: يا نبيه هللا ألم تسمع ما يقولون؟ قال: «, يِحبه الره

 «.َعلَْيِهْم؟ أقُول: َعلَْيُكمْ 

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن أنس بن مالك أنه نبيه هللا 26129  

, فسلم عليهم, فردهوا عليه, صلى هللا عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه, إذ أتى عليهم يهو ديه

بَْل قاَل: »قالوا: سلهم يا رسول هللا, قال: « َهْل تَْدُروَن ما قاَل؟»فقال نبيه هللا صلى هللا عليه وسلم: 

قال: نعم, « أقُْلت سأٌَم َعلَْيُكْم؟»فقال النبيه صلى هللا عليه وسلم: «, سأٌْم َعلَْيُكْم, أي تسأمون دينكم

أي عليك ما «: إذَا َسلهَم َعلَْيُكْم أَحدٌ ِمْن أْهِل الِكتاِب فَقُولُوا َوَعلَْيكَ » عليه وسلم: فقال النبيه صلى هللا

 قلت.

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: وإذَا جاءوَك َحيهْوَك 26130  

ُ قال: هؤالء يهود, جاء ثالثة نف ر منهم إلى باب النبيه صلى هللا عليه وسلم, بَِما لَْم يَُحيهَك بِِه ّللاه

فتناجوا ساعة, ثم استأذن أحدهم, فأذن له النبيه صلى هللا عليه وسلم, فقال: السام عليكم, فقال النبيه 

 ثُمه الثاني, ثُمه الثهاِلُث قال ابن زيد: السام: الموت.«, َعلَْيكَ »صلى هللا عليه وسلم: 

ُ بَِمتا نَقُتوُل يقتول جتل ثنتاؤه: ويقتول محيتوك  وقوله جله ثناؤه: َويَقُولُونَ    فِي أْنفُِسِهْم لَتْوال يُعَتذهبُنا ّللاه

بهذه التحية من اليهود: هال يعاقبنتا هللا بمتا نقتول لمحمتد صتلى هللا عليته وستلم, فيعجتل عقوبتته لنتا 

فبتئس  على ذلتك, يقتول هللا: حستْب قتائلي ذلتك يتا محمتد جهتنم, وكفتاهم بهتا يصتلونها يتوم القيامتة,

 المصير جهنم.

 9 اآلية :
َمْعِصيَِة القول فـي تأويـل قوله تعالى:}يَأَيهَها الهِذيَن آَمنَُواْ إِذَا تَنَاَجْيتُْم فاَلَ تَتَنَاَجْواْ بِاإِلثِْم َواْلعُْدَواِن وَ 

َ الهِذَي إِلَْيِه تُْحَشرُ  ُسوِل َوتَنَاَجْواْ بِاْلبِره َوالتهْقَوَى َواتهقُواْ ّللاه  وَن {.الره

يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدهقوا هللا ورسوله إذَا تَناَجْيتُْم بينكم فاَل تَتَناَجْوا باإلثِْم َوالعُْدَواِن    

بكم منه والتهْقَوى يقول: وباتقائه بأداء  ُسوِل َو لكن تَنَاَجْوا باْلبِره يعني طاعة هللا وما يقره َوَمْعِصيَِة الره

َ الهِذي إلَْيِه تُْحَشروَن يقول: وخافوا هللا التذي إليته  ما كلهفكم من فرائضه واجتناب معاصيه َواتهقُوا ّللاه

مصتتيركم, وعنتتده مجتتتمعكم فتتي تضتتييع فرائضتته, والتقتتدهم علتتى معاصتتيه أن يعتتاقبكم عليتته عنتتد 

 مصيركم إليه.

 10 اآلية :

ِهْم َشْيئاً القول فـي تأويـل قوله تعالى:}إِنهَما النهْجَوَى ِمَن الشهْيَطاِن لِ  يَْحُزَن الهِذيَن آَمنُواْ َولَْيَس بَِضآره

ِ فَْليَتََوكهِل اْلُمْؤِمنُوَن {. ِ َوَعلَى ّللاه  إِاله بِإِْذِن ّللاه

يقول تعالى ذكره: إنما المناجاة من الشيطان, ثم اختلف أهل العلم في النجوى التي أخبر هللا أنها    

: ُعنِي بذلك مناجاة المنافقين بعضهم بعضا. ذكر من قال من الشيطان, أيه ذلك هو, فقال بعضهم

 ذلك:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد,, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: إنهَما النهْجَوى ِمن 26131  

الشهْيطان ِليَْحُزَن الهِذيَن آَمنُوا كان المنافقون يتناجون بينهم, وكان ذلك يغيظ المؤمنين, ويكبر 
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ِهْم عليهم, فأ نزل هللا في ذلك القرآن إنهَما النهْجَوى ِمن الشهْيطان ِليَْحُزَن الهِذيَن آَمنُوا َولَْيَس بَِضاره

 َشْيئا... اآلية.

 وقال آخرون بما:  

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قول هللا عزه وجله إنهَما 26132  

ِ قال: كان الرجل يأتي النهْجَوى ِمَن الشهْيطاِن ِليَ  ِهْم َشْيئا إاله بإْذِن ّللاه ْحُزَن الهِذيَن آَمنُوا َولَْيَس بَِضاره

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسأله الحاجة ليرى الناس أنه قد ناجى رسول هللا صلى هللا عليه 

مئذ حرب وسلم, قال: وكان النبيه صلى هللا عليه وسلم ال يمنع ذلك من أحد. قال: واألرض يو

على أهل هذا البلد, وكان إبليس يأتي القوم فيقول لهم: إنما يتناجون في أمور قد حضرت, وجموع 

 قد جمعت لكم وأشياء, فقال هللا: إنهَما النهْجَوى ِمَن الشهْيطاِن ِليَْحُزَن الهِذيَن آَمنُوا... إلى آخر اآلية.

عن معمر, قال: كان المسلمون إذا رأوا  ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور,26133  

 المنافقين خلوا يتناجون, يشقه عليهم, فنزلت إنهَما النهْجَوى ِمَن الشهْيطاِن ِليَْحُزَن الهِذيَن آَمنُوا.

 وقال آخرون: ُعنِي بذلك أحالم النوم التي يراها اإلنسان في نومه فتحزنه. ذكر من قال ذلك:  

قال: حدثنا يحيى بن داود البلخي, قال: سئل عطية, وأنا أسمع الرؤيا, ـ حدثنا ابن ُحَميد, 26134  

فقال: الرؤيا على ثالث منازل, فمنها وسوسة الشيطان, فذلك قوله إنهَما النهْجَوى ِمَن الشهْيَطاِن ومنها 

 ما يحدهث نفسه بالنهار فيراه بالليل ومنها كاألخذ باليد.

ن قال: ُعنِي به مناجاة المنافقين بعضهم بعضا باإلثم وأولى األقوال في ذلك بالصواب قول م  

والعدوان, وذلك أن هللا جله ثناؤه تقدم بالنهي عنها بقوله إذَا تَناَجْيتُْم فاَل تَتَناَجْوا باإلثْم والعُْدَواِن 

ُسوِل ثم عما في ذلك من المكروه على أهل اإليمان, وعن سبب نهيه إياهم عنه, فقال : َوَمْعِصيَِة الره

إنهَما النهْجَوى ِمَن الشهْيطاِن ِليَْحُزَن الهِذيَن آَمنُوا فبين بذلك إذ كان النهي عن رؤية المرء في منامه 

 كان كذلك, وكان عقيب نهيه عن النجوى بصفة أنه من صفة ما نهى عنه.

ِ يقول تعالى ذكره: وليس التناج   ِهْم َشْيئا إاله بإْذِن ّللاه ي بضاره المؤمنين شيئا وقوله: َولَْيَس بَِضاره

 إال بإذن هللا, يعني بقضاء هللا وقَدَره.

ِ فَْليَتََوكهِل الُموْءِمنُوَن يقول تعالى ذكره: وعلى هللا فليتوكل في أمورهم أهل    وقوله َوَعلى ّللاه

هم إذا  اإليمان به, وال يحزنوا من تناجي المنافقين ومن يكيدهم بذلك, وأن تناجيهم غير ضاره

 بهم.حفظهم ر

 11 اآلية :

ُ القول فـي تأويـل قوله تعالى:}يَأَيهَها الهِذيَن آَمنُواْ إِذَا قِيَل لَُكْم تَفَسهُحواْ فِي اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحواْ يَْفَسحِ   ّللاه

ُ الهِذيَن آَمنُواْ ِمنُكْم َوالهِذيَن أُوتُواْ ا ُ بَِما لَُكْم َوإِذَا قِيَل انُشُزواْ فَانُشُزواْ يَْرفَعِ ّللاه ْلِعْلَم دََرَجاٍت َوّللاه

 تَْعَملُوَن َخبِيٌر {.

يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدهقوا هللا ورسوله إذَا قِيَل لَُكْم تَفَسهُحوا فِي الَمجاِلِس يعني بقوله    

 تفسهُحوا توسعوا من قولهم مكان فسيح إذا كان واسعا.

 المؤمنين بالتفسح فيه, فقال بعضهم: ذلك كان واختلف أهل التأويل في المجلس الذي أمر هللا  

 مجلس النبيه صلى هللا عليه وسلم خاصة. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, 26135  

م كان يقال ذاك عن مجاهد, قوله: تَفَسهُحوا فِي المجالس قال: مجلس النبيه صلى هللا عليه وسل

 خاصة.

 حدثنا الحارث, قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.   

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا إذَا 26136  

نوا إذا رأوا من جاءهم مقبالً ضنهوا بمجلسهم عند رسول قِيَل لَُكْم تَفَسهُحوا فِي المجالس... اآلية, كا

 هللا صلى هللا عليه وسلم, فأمرهم أن يفسح بعضهم لبعض.

ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت الضحاك 26137  

نبيه صلى هللا عليه وسلم ومن يقول, في قوله: إذَا قِيَل لَُكْم تَفَسهُحوا فِي المجالس قال: كان هذا لل

This file was downloaded from QuranicThought.com



حوله خاصة يقول: استوسعوا حتى يصيب كله رجل منكم مجلسا من النبيه صلى هللا عليه وسلم, 

 وهي أيضا مقاعد للقتال.

حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله تَفَسهُحوا فِي الَمْجِلِس    

في مجلس النبيه صلى هللا عليه وسلم فقيل لهم: إذَا قِيَل لَُكْم تَفَسهُحوا فِي قال: كان الناس يتنافسون 

 الَمْجِلس فاْفَسُحوا.

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قول هللا: إذَا ِقيَل لَُكْم 26138  

ُ لَُكْم قال: هذ ا مجلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, كان تَفَسهُحوا فِي الَمجاِلس فاْفَسُحوا يَْفَسحِ ّللاه

الرجل يأتي فيقول: افسحوا لي رحمكم هللا, فيضنه كله أحد منهم بقربه من رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم, فأمرهم هللا بذلك, ورأى أنه خير لهم.

 وقال آخرون: بل ُعنِي بذلك في مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 26139  

ُ لَُكْم قال: ذلك في مجلس  عباس, قوله: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا إذَا قِيَل لَُكْم تَفَسهُحوا فِي المجالس يَْفَسحِ ّللاه

 القتال.

لى ذكره أمر المؤمنين أن يتفسحوا في المجلس, والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن هللا تعا  

ولم يخصص بذلك مجلس النبيه صلى هللا عليه وسلم دون مجلس القتال, وكال الموضعين يقال له 

 مجلس, فذلك على جميع المجالس من مجالس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومجالس القتال.

ا   اء في قراءة ذلك, فقرأته عامة قره على « تَفَسهُحوا فِي المْجِلِس »ء األمصار: واختلفت القره

التوحيد غير الحسن البصري وعاصم, فإنهما قرآ ذلك ِفي الَمجاِلِس على الجماع. وبالتوحيد قراءة 

اء عليه.  ذلك عندنا إلجماع الحجة من القره

ُ لَُكْم يقول: يوسع هللا منازلكم في ا   لجنة وإذَا قِيَل اْنُشُزوا وقوله: فاْفَسُحوا يقول: فوسعوا يَْفَسحِ ّللاه

 , فاْنُشُزوا يقول تعالى ذكره: وإذا قيل ارتفعوا, وإنما يُراد بذلك: وإذا قيل لكم قوموا إلى قتال عدوه

قوا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فقوموا. وبنحو الذي قلنا  أو صالة, أو عمل خير, أو تفره

 في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 26140  

ُ بَِما تَْعَملوَن َخبِيٌر قال: إذا قيل: انشزوا فانشزوا إلى  عباس َوإذَا قِيَل اْنُشُزوا فاْنُشُزوا إلى َوّللاه

 الخير والصالة.

م, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاص26141  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: فاْنُشُزوا 

 قال: إلى كله خير, قتال عدهو, أو أمر بالمعروف, أو حقه ما كان.

إذَا قِيَل اْنُشُزوا ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وَ 26142  

 فاْنُشُزوا يقول: إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا. وقال الحسن: هذا كله في الغزو.

ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: حدثنا عبيد, قال: سمعت الضحاك 26143  

أمرهم هللا إذا نودي يقول في قوله: َوإذَا قِيَل اْنُشُزوا فاْنُشُزوا كان إذا نودي للصالة تثاقل رجال, ف

 للصالة أن يرتفعوا إليها, يقوموا إليها.

ـ وحدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله َوإذَا قِيَل اْنُشُزوا 26144  

فاْنُشُزوا قال: انشزوا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, قال: هذا في بيته إذا قيل انشزوا, 

يه صلى هللا عليه وسلم, فإن له حوائج, فأحبه كله رجل منهم أن يكون آخر عهده فارتفعوا عن النب

 برسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فقال: َوإذَا قِيَل اْنُشُزوا فاْنُشُزوا.

وإنما اخترت التأويل الذي قلت في ذلك, ألن هللا عزه وجله أمر المؤمنين إذا قيل لهم انشزوا, أن   

األمر جميع معاني النشوز من الخيرات, فذلك على عمومه حتى يخصه ما ينشزوا, فعمه بذلك 

 يجب التسليم له.

اء المدينة فاْنُشُزوا بضم الشين, وقرأ ذلك عامة    اء في قراة ذلك, فقرأته عامة قره واختلفت القره

اء الكوفة والبصرة بكسرها.  قره

This file was downloaded from QuranicThought.com



ن مشهورتان بمنزلة يعُكفون والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان, ولغتا  

 ويعِكفون, ويعُرشون ويعرشون, فبأيه القراءتين قرأ القارىء فمصيب.

ُ الهِذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالهِذيَن أُوتُوا الِعْلم دََرجاٍت يقول تعالى ذكره: يرفع هللا    وقوله: يَْرفَعِ ّللاه

التفسح في المجلس إذا قيل لهم تفسحوا,  المؤمنين منكم أيها القوم بطاعتهم ربهم فما أمرهم به من

أو بنشوزهم إلى الخيرات إذا قيل لهم انشزوا إليها, ويرفع هللا الذين أوتوا العلم من أهل اإليمان 

 على المؤمنين الذين يؤتوا العلم بفضل علمهم درجات, إذا عملوا بما أمروا به, كما:

ُ الهِذيَن آَمنُوا  ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا26145   سعيد, عن قتادة, قوله: يَْرفَعِ ّللاه

ِمْنُكْم َوالهِذيَن أُوتُوا الِعْلم دََرجاٍت إن بالعلم ألهله فضالً, وإن له على أهله حقا, ولعمري للحقه عليك 

 أيها العالم فضل, وهللا معطى كل ذي فضل فضله.

ير يقول: فضل الع   لم أحبه إليه من فضل العبادة, وخير دينكم وكان مطرف بن عبد هللا بن الشهخه

 الورع.

وكان عبد هللا بن مطرف يقول: إنك لتلقى الرجلين أحدهما أكثر صوما وصالة وصدقة, واالَخر   

 أفضل منه بونا بعيدا, قيل له: وكيف ذاك؟ فقال: هو أشدههما ورعا هلل عن محارمه.

ُ الهِذيَن آَمنُوا ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: 26146   قال ابن زيد, في قوله يَْرفَعِ ّللاه

 ِمْنُكْم َوالهِذيَن أُوتُوا الِعْلم دََرجاٍت في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به.

ُ بَِما تَْعَملُتوَن َخبِيتٌر يقتول تعتالى ذكتره: وهللا بأعمتالكم أيهتا النتاس ذو خبترة, ال يخفتى    وقوله: وّللاه

ن العاصي, وهو مجاز جميعكم بعمله المحسن بإحسانه, والمسيىء بالتذي عليه المطيع منكم ربه م

 هو أهله, أو يعفو.

 12 اآلية :

ُسوَل فَقَدهُمواْ بَْيَن يَدَْي نَْجَواُكْم صَ  دَقَةً القول فـي تأويـل قوله تعالى:}يَأَيهَها الهِذيَن آَمنُواْ إِذَا نَاَجْيتُُم الره

ِحيٌم {.ذَِلَك َخْيٌر لهُكْم َوأَْطَهُر  َ َغفُوٌر ره  فَإِن لهْم تَِجدُواْ فَإِنه ّللاه

يقول تعالى ذكره: ياأيها الذين صدقوا هللا ورسوله, إذا ناجيتم رسول هللا, فقدهموا أمام نجواكم    

صدقة تتصدهقون بها على أهل المسكنة والحاجة ذَلَك َخْيٌر لَُكْم يقول: وتقديمكم الصدقة أمام 

ى هللا عليه وسلم, خير لكم عند هللا وأْطَهُر لقلوبكم من المآثم. وبنحو الذي نجواكم رسول هللا صل

 قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمر, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, 26147  

, عن مجاهد, في قوله: فَقَدهُموا بَيَن قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح

يَدَْي نَْجَواُكْم َصدَقَةً قال: نُُهوا عن مناجاة النبيه صلى هللا عليه وسلم حتى يتصدهقوا, فلم يناجه إال 

خصة في ذلك.  عليه بن أبي طالب رضي هللا عنه, قدهم دينارا فتصدهق به, ثم أنزلت الره

المحاربي, قال: حدثنا المطلب بن زياد, عن ليث, عن  ـ حدثنا محمد بن عبيد بن محمد26148  

مجاهد, قال: قال عليه رضي هللا عنه: إن في كتاب هللا عزه وجله الَية ما عمل بها أحد قبلي, وال 

ُسوَل فَقَدهُموا بَيَن يَدَْي نَْجَواُكْم َصدَقَة ق ال: يعمل بها أحد بعدي: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا إذَا ناَجْيتُُم الره

 فُرضت, ثم نُسخت.

حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي, قال: حدثنا أبو أسامة, عن شبل بن عباد, عن ابن    

ُسوَل فَقَدهُموا بَيَن يَدَْي نَْجَواُكْم  أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا إذَا ناَجْيتُُم الره

صلى هللا عليه وسلم حتى يتصدهقوا, فلم يناجه إال عليه بن أبي َصدَقَة قال: نهوا عن مناجاة النبيه 

 طالب رضي هللا عنه, قدهم دينارا صدقةً تصدهق به, ثم أنزلت الرخصة.

حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت ليثا, عن مجاهد, قال: قال عليه رضي هللا    

وال يعمل بها أحد بعدي, كان عندي دينار فصرفته  عنه: آية من كتاب هللا لم يعمل بها أحد قبلي,

بعشرة دراهم, فكنت إذا جئت إلى النبيه صلى هللا عليه وسلم تصدقت بدرهم, فنسخت فلم يعمل 

ُسوَل فَقَدهُموا بَيَن يَدَْي نَْجَواُكْم َصدَقَة.  بها أحد قبلي يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا إذَا ناَجْيتُُم الره

شر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا إذَا ناَجْيتُُم ـ حدثنا ب26149  

ُسوَل فَقَدهُموا بَيَن يَدَْي نَْجَواُكْم َصدَقَةً قال: سأل الناس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى  الره
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ة إلى نبيه هللا صلى هللا عليه أحفوه بالمسألة, فوعظهم هللا بهذه اآلية. وكان الرجل تكون له الحاج

وسلم, فال يستطيع أن يقضيها حتى يقدهم بين يديه صدقة, فاشتد ذلك عليهم, فأنزل هللا عزه وجل 

َ َغفُوٌر َرِحيٌم.  الرخصة بعد ذلك فإْن لَْم تَِجدُوا فإنه ّللاه

ُسوَل فَقَدهُموا بَيَن حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة إذَا ناَجْيتُ     ُم الره

 يَدَْي نَْجَواُكْم َصدَقَةً قال: إنها منسوخة ما كانت إال ساعة من نهار.

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 26150  

ُسوَل فَقَ  َ عباس, قوله: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا إذَا ناَجْيتُُم الره دهُموا بَيَن يَدَْي نَْجَواُكْم َصدَقَةً... إلى فإنه ّللاه

 َغفُوٌر َرِحيٌم قال: كان المسلمون يقدهُموَن بين يدي النجوى صدقة, فلما نزلت الزكاة نُسخ هذا.

, عن ابن عباس, قوله: 26151   , قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليه ـ حدثني عليه

يَدَْي نَْجَواُكْم َصدَقَةً وذاك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول هللا صلى هللا عليه فَقَدهُموا بَيَن 

وسلم حتى شقوا عليه, فأراد هللا أن يخفف عن نبيه فلما قال ذلك صبر كثير من الناس, وكفوا عن 

ُ َعلَْيُكْم فأَقِ  كاةَ فوسهع هللا المسألة, فأنزل هللا بعد هذا فإذَا لَْم تَْفعَلُوا َوتاَب ّللاه يُموا الصهالةَ وآتُوا الزه

 عليهم, ولم يضيق.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن عثمان بن أبي المغيرة, عن سالم 26152  

, قال: قال النبيه صلى هللا عليه وسلم:  , عن عليه ما »بن أبي الجعد, عن عليه بن علقمة األنماريه

قال: شعيرة, فقال له « ما تََرى؟»قال: « نِْصُف ِديناٍر؟»ال: ال يطيقون, قال: ق« تََرى؟ ِديناٌر؟

قال عليه رضي هللا عنه: فبي خفف هللا عن هذه األمة, « إنهَك لََزِهيدٌ »النبيه صلى هللا عليه وسلم: 

ُسوَل فَقَدهُموا بَيَن يَدَْي نَْجَواُكْم َصدَقَةً فنزلت أأ ْشفَْقتُْم أْن تُقدهُموا بَيَن يَدَْي وقوله: إذَا ناَجْيتُُم الره

 نَْجَواُكْم َصدَقاٍت.

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا 26153  

ُسوَل فَقَدهُموا بَيَن يَدَْي نَْجَواُكْم َصدَقَةً لئال يناجي أهل الباطل رسول هللا  صلى هللا عليه إذَا ناَجْيتُُم الره

, قالوا: يا رسول هللا ما نستطيع ذلك وال نطيقه, فقال هللا عزه  وسلم, فيُشقه ذلك على أهل الحقه

ُ َعلَْيُكْم فأقِيُموا ال : أأْشفَْقتُْم أْن تُقدهُموا بَيَن يَدَْي نَْجَواُكْم َصدَقاٍت فإْذ لَْم تَْفعَلُوا َوتاَب ّللاه صهالَةَ وجله

كاةَ  وقال: ال َخْيَر في َكثِيٍر ِمْن نَْجَواُهْم, إاله َمْن أَمَر بِصدَقٍَة أْو َمْعُروٍف أْو إْصالحٍ بَْيَن وآتُوا الزه

النهاِس, من جاء يناجيك في هذا فاقبل مناجاته, ومن جاء يناجيك في غير هذا فاقطع أنت ذاك عنه 

: ألَْم تََر إلى ال تناجه. قال: وكان المنافقون ربما ناجوا فيما ال حاجة لهم فيه,  فقال هللا عزه وجله

ُسولِ  قال:  الهِذيَن نَُهوا َعِن النهْجَوى ثُمه يَعُودُوَن ِلَما نُُهوا َعْنهُ َويَتَناَجْوَن باإلثْم والعُْدَواِن َوَمْعِصيَِة الره

 ألن الخبيث يدخل في ذلك.

يزيد, عن عكرمة ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, عن الحسين, عن 26154  

ُسوَل فَقَدهُموا بَيَن يَدَْي نَْجَواُكْم َصدَقَة ذلَك  والحسن البصري قاال: قال في المجادلة: إذَا ناَجْيتُُم الره

َ َغفُوٌر َرِحيٌم فنسختها اآلية التي بعدها, فقال: أأْشفَْقتُْم أْن  َخْيٌر لَُكْم وأْطَهُر فإْن لَْم تَجدُوا فإنه ّللاه

كاةَ وأِطيعُوا تُقدهُموا بَ  ُ َعلَْيُكْم فأقِيُموا الصهالة وآتُوا الزه يَن يَدَْي نَْجَواُكْم َصدَقاٍت فإْذ لَْم تَْفعَلُوا َوتاَب ّللاه

َ َوَرُسولَهُ َوهللاُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن.  ّللاه

مناجتاتكم رستول هللا وقوله: فإْن لَْم تَِجدُوا يقول تعالى ذكره: فإن لم تجدوا متا تتصتدهقُون بته أمتام   

َ َغفُوٌر َرِحيٌم يقول: فإن هللا ذو عفو عن ذنوبكم إذا تبتم منها, رحيم بكم  صلى هللا عليه وسلم فإنه ّللاه

أن يعاقبكم عليهتا بعتد التوبتة, وغيتر مؤاختذكم بمناجتاتكم رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم قبتل أن 

 تقدهموا بين يدي نجواكم إياه صدقة.

 13 اآلية :

ُ لقول فـي تأويـل قوله تعالى:}أَأَْشفَْقتُْم أَن تُقَدهُمواْ بَْيَن يَدَْي نَْجَواُكْم َصدَقَاٍت فَإِْذ لَْم تَْفعَلُواْ َوتَابَ ا  ّللاه

ُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن {. َ َوَرُسولَهُ َوّللاه َكاةَ َوأَِطيعُواْ ّللاه  َعلَْيُكْم فَأَقِيُمواْ الصهالَةَ َوآتُواْ الزه

يقول تعالى ذكره: أشقه عليكم وخشيتم أيها المؤمنون بأن تقدموا بين يدي نجواكم رسول هللا    

صلى هللا عليه وسلم صدقات الفاقة, وأصل اإلشفاق في كالم العرب: الخوف والحذر, ومعناه في 
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أويل. ذكر هذا الموضع: أخشيتم بتقديم الصدقة الفاقة والفقر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل الت

 من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمر, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, 26155  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد أأْشفَْقتُْم قال: شقه 

صلى هللا عليه وسلم بغير عليكم تقديم الصدقة, فقد ُوِضعَْت عنكم, وأمروا بمناجاة رسول هللا 

 صدقة حين شقه عليهم ذلك.

حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي, قال: حدثنا أبو أُسامة, عن شبل بن عباد المكهي, عن    

 ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.

يَن يَدَْي ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة أأْشفَْقتُْم أْن تُقدهُموا بَ 26156  

كاةَ فريضتان واجبتان ال  ُ َعلَْيُكْم فأقِيُموا الصهالة وآتُوا الزه نَْجَواُكْم َصدَقاٍت فإْذ لَْم تَْفعَلُوا َوتاَب ّللاه

 رجعة ألحد فيهما, فنسخت هذه اآلية ما كان قبلها من أمر الصدقة في النجوى.

ُ َعلَْيُكمْ    يقول تعالى ذكره: فإذ لم تقدهموا بين يدي نجواكم صدقات,  وقوله: فإْذ لَْم تَْفعَلُوا َوتاَب ّللاه

ورزقكم هللا التوبة من ترككم ذلك, فأدهوا فرائض هللا التي أوجبها عليكم, ولم يضعها عنكم من 

 الصالة والزكاة, وأطيعوا هللا ورسوله, فيما أمركم به, وفيما نهاكم عنه.

ُ َخبِيتتٌر بَِمتتا تَْعَملتتوَن يقتتول جتتله    ثنتتاؤه: وهللا ذو خبتترة وعلتتم بأعمتتالكم, وهتتو محصتتيها علتتيكم  َوّللاه

 ليجازيكم بها.

 14اآلية : 

نُكْم َوالَ ِمنْ  ا ُهم مه ُ َعلَْيِهم مه ُهْم القول فـي تأويـل قوله تعالى:}أَلَْم تََر إِلَى الهِذيَن تََولهْواْ قَْوماً َغِضَب ّللاه

 َن {.َويَْحِلفُوَن َعلَى اْلَكِذِب َوُهْم يَْعلَُمو

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: ألم تنظر بعين قلبك يا محمد, فترى إلى القوم    

 الذين. تولهْوا قوما غضب هللا عليهم, وهم المنافقون تولهوا اليهود وناصحوهم, كما:

َر إلى الهِذيَن تََولهْوا ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: ألَْم تَ 26157  

ُ َعلَْيِهْم إلى آخر اآلية, قال: هم المنافقون تولهوا اليهود وناصحوهم.  قَْوما َغِضَب ّللاه

حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة تََولهْوا قَْوما َغِضَب هللا َعلَْيِهْم    

 قال: هم اليهود توالهم المنافقون.

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قول هللا عزه وجله ألَْم تََر 26158  

ُ َعلَْيِهْم ما ُهْم ِمْنُكْم َوال ِمْنُهْم قال: هؤالء كفرة أهل الكتاب اليهود  إلى الهِذيَن تََولهْوا قَْوما َغِضَب ّللاه

: ألَْم تََر إلى الهِذيَن نافَقُوا يَقُولُوَن إلْخَوانِِهُم والذين تولوهم المنافقون تولوا اليهود, وقرأ قول هللا

ُ يَْشَهدُ إنهُهْم لَكاِذبُوَن لئن كاَن ذلَك ال يَْفعَلُوَن وقال: هؤالء  الهِذيَن َكفَُروا ِمْن أْهِل الِكتاِب حتى بلغ َوّللاه

نا, و من يدفع عنا نخشى أن المنافقون قالوا: ال ندع حلفاءنا وموالينا يكونوا معا لنصرتنا وعزه

ُ أْن يأتِي بالفَتْحِ أْو أْمٍر ِمْن ِعْنِدِه حتى بلغ: فِي  : فَعََسى ّللاه تصيبنا دائرة, فقال هللا عزه وجله

ِ وقرأ حتى بلغ: أْو ِمْن َوَراِء ُجدُِر قال: ال يَبرزون.  ُصدُوِرِهْم ِمَن ّللاه

الذين تولهوا هؤالء القوم الذين غضب هللا عليهم, قوله: ما ُهْم ِمْنُكْم يقول تعالى ذكره: ما هؤالء   

منكم يعني: من أهل دينكم وملتكم, وال منهم وال هم من اليهود الذين غضب هللا عليهم, وإنما 

وصفهم بذلك منكم جله ثناؤه ألنهم منافقون إذا لقوا اليهود, قالوا أنها َمعَكْم إنهما نَحُن ُمْستَهزئون 

 نُوا قَالَوا آَمنها.َوإذا لَقُوا الذهين آمَ 

وقوله ويَْحِلفُوَن على الَكِذِب َوُهْم يَْعلَُموَن يقول تعالى ذكره: ويحلفون على الكذب, وذلك قولهم   

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: نشهد إنك لرسول هللا وهم كاذبون غير مصدهقين به, وال مؤمنين 

ُ يَْشَهدُ إنه ا لُمنافِيَِن لَكاِذبُوَن وقد ذُِكر أن هذه اآلية نزلت في رجل منهم به, كما قال جله ثناؤه: َوّللاه

عاتبه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أمر بلغه عنه, فحلف كذبا. ذكر الخبر الذي ُروي 

 بذلك:

ـ حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن سماك, عن سعيد 26159  

يَْدُخُل َعلَْيُكْم َرُجٌل يَْنُظُر »ن عباس, قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: بن ُجبَير, عن اب
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« عالَم تسبني أو تشتمني؟»قال: فدخل رجل أزرق, فقال له: «, بعَْيِن َشْيطاٍن, أو بعَْينَْي َشْيطانٍ 

ِذِب َوَهْم يَْعلَُموَن قال: فجعل يحلف, قال: فنزلت هذه اآلية التي في المجادلة: َويْحِلفُوَن على الكَ 

 واآلية األخرى.

 16-15اآلية : 

ُ لَُهْم َعذَاباً َشِديداً إِنهُهْم َسآَء َما َكانُواْ يَْعَملُوَن *  اتهَخْذَواْ  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}أََعده ّللاه

ِهيٌن {. ِ فَلَُهْم َعذَاٌب مه  أَْيَمانَُهْم ُجنهةً فََصدهواْ َعن َسبِيِل ّللاه

يقول تعالى ذكره: أعده هللا لهؤالء المنافقين الذين تولهُوا اليهود عذابا في االَخرة شديدا إنهُهْم ما    

 كانُوا يَْعَملُوَن في الدنيا بغشهم المسلمين. ونصحهم ألعدائهم من اليهود.

بها من القتل  وقوله: اتهَخذُوا أيمانَُهْم ُجنهةً يقول جله ثناؤه: جعلوا حلفهم وأيمانهم جنة يسجنون  

ويدفعون بها عن أنفسهم وأموالهم وذراريهم, وذلك أنهم إذا اطلع منهم على النفاق, حلفوا 

ِ يقول جله ثناؤه: فصدهوا بأيمانهم التي اتخذوها جنة  للمؤمنين باهلل إنهم لمنهم فََصدهوا َعْن َسبِيِل ّللاه

سبيله في أهل الكفر به من أهل الكتاب المؤمنين عن سبيل هللا فيهم, وذلك أنهم كفرة, وحكم هللا و

القتل, أو أخذ الجزية, وفي عبدة األوثان القتل, فالمنافقون يصدهون المؤمنين عن سبيل هللا فيهم 

بأيمانهم إنهم مؤمنون, وإنهم منهم, فيحولون بذلك بينهم وبين قتلهم, ويمتنعون به مما يمتنع منه 

 أهل اإليمان باهلل.

 ذَاٌب ُمِهيٌن يقول: فلهم عذاب ُمِذله لهم في النار.وقوله فَلَُهْم عَ   

 17اآلية : 

ِ َشْيئاً أُْولَـَئَِك أَْصَحا َن ّللاه ُب القول فـي تأويـل قوله تعالى:}لهن تُْغنَِي َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َوالَ أَْوالَدُُهْم مه

 النهاِر ُهْم فِيَها َخاِلدُوَن {.

ؤالء المنافقين يوم القيامة أمتوالهم, فيفتتدوا بهتا متن عتذاب هللا يقول تعالى ذكره: لن تغني عن ه   

المهين لهم وال أوالدهم, فينصرونهم ويستنقذونهم متن هللا إذا عتاقبهم أُولَئِتَك أصتَحاُب النهتاِر يقتول: 

هؤالء الذين تولوا قوما غضب هللا عليهم, وهم المنافقون أصحاب النار, يعني أهلها الذين هم فيهتا 

 يقول: هم في النار ماكثون إلى غير نهاية. خالدون,

 18اآلية : 

ِ َجِميعاً فَيَْحِلفُوَن لَهُ َكَما يَْحِلفُوَن لَُكْم َويَْحَسبُوَن أَ  نهُهْم القول فـي تأويـل قوله تعالى:}يَْوَم يَْبعَثُُهُم ّللاه

 َعلََى َشْيٍء أاَلَ إِنهُهْم ُهُم اْلَكاِذبُوَن {.

ؤالء الذين ذكرهم هم أصحاب النار, يوم يبعثهم هللا جميعا, فيوم من صلة يقول تعالى ذكره: ه   

ُ َجِميعا من قبورهم أحياء كهيئاتهم قبل مماتهم, فيحلفون  أصحاب النار. وُعني بقوله يَْوَم يَْبعَثُُهْم ّللاه

 له كما يحلفون لكم كاذبين مبطلين فيها, كما:

ا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله: فَيَْحِلفُوَن لَهُ ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثن26160  

 قال: إن المنافق حلف له يوم القيامة كما حلف ألوليائه في الدنيا.

ُ َجِميعا...     حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, في قوله: يَْوَم يَْبعَثُُهُم ّللاه

 بهم يوم القيامة, كما حالفوا أولياءه في الدنيا.اآلية, وهللا حالَف المنافقون ر

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن سماك بن حرب البكري, عن 26161  

, فقال:  سعيد بن ُجبَير, قال: كان النبيه صلى هللا عليه وسلم في ظله حجرة قد كاد يَْقِلُص عنه الظله

فلم يلبث أن جاء, فاطلع فإذا رجل « ْطلُُع َرُجٌل بعَْيِن َشْيطاٍن فاَل تَُكلهُموهُ إنههُ َسيأْتِيُكْم َرُجٌل, أو يَ »

؟ قال: فذهب فدعا أصحابه, فحلفوا ما فعلوا, «َعالَم تَْشتُُمنِي أْنَت َوفاُلٌن َوفاُلنٌ »أزرق, فقال له: 

ُ َجِميعا فَيَْحِلفُوَن لَهُ كَما يَْحِلفُ  وَن لَُكْم َويْحَسبُوَن أنهُهْم على َشْيٍء أال إنهُهْم ُهُم فنزلت: يَْوَم يَْبعَثُُهْم ّللاه

 الكاذبُوَن.

وقوله: َويْحَسبُوَن أنهُهْم على َشْيٍء يقول: ويظنون أنهم في أيمانهم وحلفهم باهلل كاذبين على شتيء   

, إال إنهُهْم ُهُم الكاِذبُوَن فيما يحلفون عليه.  من الحقه

 19اآلية : 
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ِ أُْولَـَئَِك ِحْزُب الشهْيَطاِن أاَلَ القول فـي تأويـل  قوله تعالى:}اْستَْحَوذَ َعلَْيِهُم الشهْيَطاُن فَأَنَساُهْم ِذْكَر ّللاه

 إِنه ِحْزَب الشهْيَطاِن ُهُم الَخاِسُروَن {.

    ِ  أُولَئِتَك يعني تعالى ذكره بقوله: اْستَْحَوذَ َعلَْيِهُم الشهتْيطاُن غلتب علتيهم الشتيطان فأْنستاُهْم ِذْكتَر ّللاه

ِحْزُب الشهْيطاِن يعني جنده وأتباعه أال إنه ِحْزَب الشهْيطاِن ُهُم الخاِسُروَن يقول: أال إن جند الشيطان 

 وأتباعه هم الهالكون المغبونون في َصْفقَتِِهْم.

 21-20اآلية : 

َ َوَرُسولَهُ أُوْ  ُ ألْغِلبَنه القول فـي تأويـل قوله تعالى:}إِنه الهِذيَن يَُحآدهوَن ّللاه لَـَئَِك فِي األذَلهيَن *  َكتََب ّللاه

َ قَِويه َعِزيٌز {.  أَنَاْ َوُرُسِلَي إِنه ّللاه

يقول تعالى ذكره: إن الذين يخالفون هللا ورسوله في حدوده, وفيما فرض عليهم من فرائضه    

 فيعادونه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

َ َوَرُسولَهُ 26162   ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة إنه الهِذيَن يُحادهوَن ّللاه

 يقول: يعادون هللا ورسوله.

 حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, بنحوه.   

عيسى وحدثني الحارث,  ـ حدثني محمد بن عمر, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا26163  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله: يُحادهوَن هللا 

 َوَرُسولَهُ قال: يعادون. يشاقهون.

وقوله: أُولَئَك فِي األَذهِليَن يقول تعالى ذكره: هؤالء الذين يحادهون هللا ورسوله في أهل الذلة, ألن   

 ورسوله. الغلبة هلل

ُ ألَْغِلبَنه أنا َوُرُسِلي يقول: قضى هللا وخطه في أمه الكتاب, ألغلبنه أنا ورسلي َمن    وقوله: َكتََب ّللاه

 حادهني وشاقهني. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ُ ألَْغِلبَنه أنا ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله 26164   َكتََب ّللاه

 َوُرُسِلي... اآلية, قال: كتب هللا كتابا وأمضاه.

ة وقدرة علتى كتله متن حتادهه, ورستوله أن    َ قَِويه َعِزيٌز يقول: إن هللا جله ثناؤه ذو قوه وقوله: إنه ّللاه

ة فال يقدر أحد أن ينتصر منه إذا هو أهلك وليه, أو عاقبه, أو أصابه  في نفسه بسوء. يهلكه, ذو عزه

 22اآلية : 

َ َوَرسُ  ِ َواْليَْوِم االَِخِر يَُوآدهوَن َمْن َحآده ّللاه ولَهُ القول فـي تأويـل قوله تعالى:}اله تَِجدُ قَْوماً يُْؤِمنُوَن بِاّلله

تََب فِي قُلُوبِِهُم اإِليَماَن َوأَيهدَُهْم بُِروحٍ َولَْو َكانَُواْ آبَآَءُهْم أَْو أَْبنَآَءُهْم أَْو إِْخَوانَُهْم أَْو َعِشيَرتَُهْم أُْولَـَئَِك كَ 

ُ َعْنُهْم َوَرُضواْ َعْنهُ أُوْ  ْنهُ َويُْدِخلُُهْم َجنهاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها األْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َرِضَي ّللاه لَـَئَِك مه

ِ ُهُم اْلُمْفِلُحوَن {. ِ أاَلَ إِنه ِحْزَب ّللاه  ِحْزُب ّللاه

َ َوَرُسولَهُ ال يعن    ِ َواليَْوِم االَِخِر يَُوادهوَن َمْن حاده ّللاه ي جله ثناؤه بقوله: ال تَِجدُ قَْوما يُوْءِمنُوَن باّلله

ون باليوم االَخر يوادهون من حاده هللا ورسوله وشاقههما  تجد يا محمد قوما يصدهقون هللا, ويقره

قول: ولو كان الذين حادهوا هللا ورسوله آباءهم أْو أْبناَءُهْم وخالف أمر هللا ونهيه َولَْو كانُوا آباَءُهْم ي

ألم تر إلى »أْو إْخَوانَُهْم أْو َعِشيَرتَُهْم وإنما أخبر هللا جله ثناؤه نبيه عليه الصالة والسالم بهذه اآلية 

ولهُوا ليسوا من أهل اإليمان باهلل وال باليوم االَخر, فلذلك ت« الذين تولوا قوما غضب هللا عليهم

 الذين تولهْوهم من اليهود. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: ال تَِجدُ قَْوما يُوْءِمنُوَن 26165  

َ َوَرُسولَهُ  ِ َواليَْوِم االَِخِر يَُوادهوَن َمْن حاده ّللاه ال تجد يا محمد قوما يؤمنون باهلل واليوم االَخر,  باّلله

َ ورسولَه.  يوادهون من حاده هللا ورسوله: أي من عادى ّللاه

وقوله: أُولَئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِهُم اإليَماَن يقول جله ثناؤه: هؤالء الذين ال يوادهون من حاده هللا   

, أو عشيرتهم, كتب هللا في قلوبهم اإليمان. وإنما ورسوله ولو كانوا آباءهم, أو أبناءهم, أو إخوانهم

ُعنِي بذلك: قضى لقلوبهم اإليمان, ففي بمعنى الالم, وأخبر تعالى ذكره أنه كتب في قلوبهم 
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ا كان اإليمان بالقلوب, وكان معلوما بالخبر عن القلوب أن المراد به أهلها,  اإليمان لهم, وذلك لمه

 اجتزى بذكرها ِمْن ذكر أهلها.

اهم بِبْرهتان منته ونتور وهتدى َويُتْدِخلُُهْم َجنهتاٍت تَْجتِري ِمتْن    وقوله: وأيهدَُهْم بُِروحٍ ِمْنتهُ يقتول: وقتوه

تَْحتِها األنهاُر يقول: ويدخلهم بساتين تجري من تحت أشجارها األنهار خاِلِديَن فِيها يقول: متاكثين 

ُ َعْنُهُم بطاعتهم إياه في الدن يا َوَرُضوا َعْنهُ في االَخرة بإدخاله إياهم الجنةَ أُولَئَِك فيها أبدا ِرِضَي ّللاه

ِ يقتول: أال إن جنتد هللا  ِ يقول: أولئك الذين هتذه صتفتهم جنتد هللا وأوليتاؤه أال إنه ِحتْزَب ّللاه ِحْزُب ّللاه

في الدنيا, وأولياءه ُهُم الُمْفِلحون يقول: هم الباقون الُمْنَجحون بإدراكهم ما طلبوا, والتمسوا ببيعتهم 

 وطاعتهم ربهم.

 

 سورة الحشر

 مدنية

 وآياتها أربع وعشرون

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 1 اآلية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالى:

ِ َما فِي السهَماَواِت َوَما فِي األْرِض َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم {.     }َسبهَح ّلِله

سجد له ما في السموات وما في األرض من خلقه وهو يعني بقوله جل ثناؤه سبح هلل صلى هلل و   

العزيز الحكيم يقول وهو العزيز في انتقامه ممن انتقم من خلقه على معصيتهم إياه الحكيم في 

 تدبيره إياهم.

 2 اآلية :

 القول فـي تأويـل قوله تعالى:

ِل اْلَحْشِر َما َظنَنتُْم أَن يَْخُرُجواْ  }ُهَو الهِذَي أَْخَرَج الهِذيَن َكفَُرواْ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب ِمن    ِديَاِرِهْم ألوه

ُ ِمْن َحْيُث لَْم يَْحتَِسبُواْ َوقَذََف فِي قُلُو ِ فَأَتَاُهُم ّللاه َن ّللاه انِعَتُُهْم ُحُصونُُهم مه ْعَب َوَظنهَواْ أَنهُهْم مه بِِهُم الره

 ِمنِيَن فَاْعتَبُِرواْ يَأُْوِلي األْبَصاِر {.يُْخِربُوَن بُيُوتَُهْم بِأَْيِديِهْم َوأَْيِدي اْلُمؤْ 

ِل اْلَحْشِر     يعني تعالى ذكره بقوله: ُهَو الهِذي أْخَرَج الهِذيَن َكفَروا ِمْن أْهِل الِكتاِب ِمْن ِديَاِرِهْم ألوه

ة محمد صلى هللا عليه وسلم من أهل الكتاب, وهم يهود بني  هللا الذي أخرج الذين جحدوا نبوه

من ديارهم, وذلك خروجهم عن منازلهم ودورهم, حين صالحوا رسول هللا صلى هللا عليه النضير 

وسلم على أن يؤمنهم على دمائهم ونسائهم وذراريهم, وعلى أن لهم ما أقلهت اإلبل من أموالهم, 

ويخلو له دورهم, وسائر أموالهم, فأجابهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى ذلك, فخرجوا من 

م, فمنهم من خرج إلى الشام, ومنهم من خرج إلى خيبر, فذلك قول هللا عزه وجله ُهَو الهِذي دياره

ل اْلَحْشر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل  أْخَرَج الهِذيَن َكفَروا ِمْن أْهِل الِكتاِب ِمْن ِديارِهْم ألوه

 التأويل. ذكر من قال ذلك:

أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث,  ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا26166  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قول هللا عزه 

ِل اْلَحْشِر قال: النضير حتى  : ُهَو الهِذي أْخَرَج الهِذيَن َكفَروا ِمْن أْهِل الِكتاِب ِمْن ِديَاِرِهْم ألوه وجله

 الفاِسِقيَن. ذكر ما بين ذلك كله فيهم: قوله َوِليُْخزيَ 

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة ُهَو الهِذي أْخَرَج الهِذيَن َكفَروا 26167  

ِل اْلَحْشِر قيل: الشام, وهم بنو النضير حيه من اليهود, فأجالهم نبيه  ِمْن أْهِل الِكتاِب ِمْن ِديَاِرِهْم ألوه

 هللا عليه وسلم من المدينة إلى خيبر, َمْرِجعَه من أحد. هللا صلى

ل اْلَحْشِر    حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن الزهري ِمْن ِدياِرِهْم ألَوه

قال: هم بنو النضير قاتلهم النبيه صلى هللا عليه وسلم حتى صالحهم على الجالء, فأجالهم إلى 
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ما أقلت اإلبل من شيء إال الحلقة, والحلقة: السالح, كانوا من سبط لم يصبهم  الشام, وعلى أن لهم

جالء فيما مضى, وكان هللا عزه وجله قد كتب عليهم الجالء, ولوال ذلك عذبهم في الدنيا بالقتل 

 والسباء.

َج ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ُهَو الهِذي أْخرَ 26168  

ِل اْلَحْشِر قال: هؤالء النضير حين أجالهم رسول هللا  الهِذيَن َكفَروا ِمْن أْهِل الِكتاِب ِمْن ِديَاِرِهْم ألوه

 صلى هللا عليه وسلم.

ـ حدثنا ابن َحميد, قال: حدثنا سلمة بن الفضل, قال: حدثنا ابن إسحاق, عن يزيد بن 26169  

حشر بأسرها, يذكر فيها ما أصابهم هللا عزه وجل به رومان, قال: نزلت في بني النضير سورة ال

من نقمته, وما سلط عليهم به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما عمل به فيهم, فقال: ُهَو الهِذي 

ِل اْلَحْشِر... االَيات.  أْخَرَج الهِذيَن َكفَروا ِمْن أْهِل الِكتاِب ِمْن ِديَاِرِهْم ألوه

ِل اْلَحْشرِ    ل الجمع في الدنيا, وذلك حشرهم إلى أرض الشام.  وقوله: ألَوه يقول تعالى ذكره: ألوه

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ِل 26170   ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن الزهري, قوله ألَوه

ل الحشر في الدنيا إل  ى الشام.اْلَحْشِر قال: كان جالؤهم أوه

ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة: تجيء نار من 26171  

َمشِرق األرض, تَْحُشر الناس إلى مغاربها, فتبيت معهم حيث باتُوا, وتَِقيل معهم حيث قالوا, وتأكل 

 من تََخلهف.

, عن عوف, ع26172   ن الحسن, قال: بلغني أن ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن أبي عديه

ل الَحْشِر, َوإنها َعلى »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما أجلى بني النضير, قال:  اْمضوا فََهذَا أوه

 «.األثَرِ 

ِل الَحْشِر قال: 26173   ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ألَوه

ْلنا الشام حين ردههم إلى الشام, وقرأ قو : يا أيهها الهِذيَن أوتُوا الِكتاَب آَمنُوا بَِما نَزه ل هللا عزه وجله

َمَصدهقا ِلَما َمعَُكْم ِمْن قَْبِل أْن نَْطِمَس ُوُجوها فَنُردهها على أْدباِرها قال: من حيث جاءت, أدبارها أن 

 رجعت إلى الشام, من حيث جاءت ردهوا إليه.

ُجوا يقول تعالى ذكره للمؤمنين من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وقوله: ما َظنَْنتُْم أْن يْخرُ   

وسلم: ما ظننتم أن يخرج هؤالء الذين أخرجهم هللا من ديارهم من أهل الكتاب من مساكنهم 

ِ وإنما ظنه القوم فيما ذكر أن عبد هللا بن أُبي  ومنازلهم, َوَظنهوا أنهُهْم ما نِعَتُُهْم ُحُصونُهْم ِمَن ّللاه

ماعة من المنافقين بعثوا إليهم لما حصرهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأمرونهم بالثبات وج

 في حصونهم, ويعدونهم النصر, كما:

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق, عن يزيد بن رومان, أن رهطا من 26174  

وديعة ومالك ابنا نوفل وسويد وداعس, بني عوف ابن الخزرج منهم عبد هللا بن أُبي ابن سلول و

بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنهعوا, فإنا لن نسلمكم, وإن قوتلتم قاتلنا معكم, وإن خرجتم 

خرجنا معكم, فتربصوا لذلك من نصرهم, فلم يفعلوا, وكانوا قد تحصنوا في الحصون من رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم حين نزل بهم.

ُ ِمْن َحْيُث لَْم يَْحتَِسبُوا يقول تعالى ذكره: فأتاهم أمر هللا من حيث لم يحتسبوا أنه وقوله: فأ   تاُهُم ّللاه

يأتيهم, وذلك األمر الذي أتاهم من هللا حيث لم يحتسبوا, قذف في قلوبهم الرعب بنزول رسول هللا 

ُعَب.صلى هللا عليه وسلم بهم في أصحابه, يقول جله ثناؤه: َوقَذََف في قُلُو  بِِهُم الره

وقوله: يُْخِربُوَن بُيُوتَُهْم بأْيِديِهْم وأْيِدي الُموْءِمنِيَن يعني جله ثناؤه بقوله: يُْخِربُوَن بُيُوتَُهْم بني   

النضير من اليهود, وأنهم يخربون مساكنهم, وذلك أنهم كانوا ينظرون إلى الخشبة فيما ذُكر في 

و الباب, فينزعون ذلك منها بأيديهم وأيدي المؤمنين. وبنحو منازلهم مما يستحسنونه, أو العمود أ

 الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: يُْخِربُوَن بُيُوتَُهْم بأْيِديِهْم 26175  

 افها, وجعل المؤمنون يخربون من ظاهرها.وأْيِدي الُموْءِمنِيَن جعلوا يخربونها من أجو
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, قال: لما صالحوا 26176   هريه ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن الزه

النبيه صلى هللا عليه وسلم كانوا ال يعجبهم خشبة إال أخذوها, فكان ذلك خرابها. وقال قتادة: كان 

 تخربها اليهود من داخلها.المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرها, و

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق, عن يزيد بن رومان, قال: احتملوا 26177  

من أموالهم, يعني بني النضير, ما استقلت به اإلبل, فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه, 

وَن بُيُوتَُهْم بأْيِديِهْم وأْيِدي الُموْءِمنِيَن فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به, قال: فذلك قوله: يُْخربُ 

 وذلك هدمهم بيوتهم عن نُجف أبوابهم إذا احتملوها.

  26178 : ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قول هللا عزه وجله

ير, صالحهم النبيه صلى هللا عليه وسلم يُْخِربُوَن بُيُوتَُهْم بأْيِديِهْم وأْيِدي الُموْءِمنِيَن قال: هؤالء النض

 على ما حملت اإلبل, فجعلوا يقلعوا األوتاد يخربون بيوتهم.

وقال آخرون: إنما قيل ذلك كذلك, ألنهم كانوا يخربون بيوتهم ليبنوا بنقضها ما هدم المسلمون   

 من حصونهم. ذكر من قال ذلك:

ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: 26179  

عباس, قوله: يُْخِربُوَن بُيُوتَُهْم بأْيِديِهْم وأْيِدي الُموْءِمنِيَن فاْعتَبُِروا يا أُولي األْبَصاِر قال: يعني بني 

النضير, جعل المسلمون كلما هدموا شيئا من حصونهم جعلوا ينقضون بيوتهم ويخربونها, ثم 

 لمون, فذلك هالكهم.يبنون ما يخرب المس

ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت الضحاك 26180  

يقول في قوله: يُْخِربُوَن بُيُوتَُهْم بأْيِديِهْم وأْيِدي الُموْءِمنِيَن يعني أهل النضير جعل المسلمون كلما 

ب المسلمون.هدموا من حصنهم جعلوا ينقضون بيوتهم بأيديهم وأيدي   المؤمنين, ثم يبنون ما خره

اء الحجاز والمدينة والعراق سوى أبي عمرو:    اء في قراءة ذلك, فقرأته عامة قره واختلفت القره

يُْخِربُوَن بتخفيف الراء, بمعنى يخرجون منها ويتركونها معطلة خرابا, وكان أبو عمرو يقرأ ذلك 

بون» بيوتهم. وقد ذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي  بالتشديد في الراء بمعنى يهدهمون« يخره

والحسن البصري أنهما كانا يقرآن ذلك نحو قراءة أبي عمرو. وكان أبو عمرو فيما ذكر عنه 

يزعم أنه إنما اختار التشديد في الراء لما ذكرت من أن اإلخراب: إنما هو ترك ذلك خرابا بغير 

حلواعنها, ولكنهم خربهوبها بالنقض والهدم, وذلك ساكن, وإن بني النضير لم يتركوا منازلهم, فيرت

 ال يكون فيما قال إال بالتشديد.

وقوله: فاْعتَبُرا يا أولي األبصاِر يقول تعالى ذكره: فتاتعظوا يتا معشتر ذوي األفهتام بمتا أحتله هللا   

 ولهتى بهؤالء اليهود الذين قذف هللا في قلوبهم الرعب, وهم في حصونهم من نقمته, واعلموا أن هللا

من وااله, وناصر رسوله على كله من ناوأه, ومحله من نقمتته بته نظيتر التذي أحتله ببنتي النضتير. 

وإنما عنى باألبصار في هذا الموضع أبصار القلوب, وذلك أن االعتبتار بهتا يكتون دون اإلبصتار 

 بالعيون.

 6-3  اآلية :

 ُ  َعلَْيِهُم اْلَجالََء لَعَذهبَُهْم فِي الدهْنيَا َولَُهْم فِي االَِخَرةِ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َولَْوالَ أَن َكتََب ّللاه

َ َشِديدُ اْلِعقَاِب *  َما َ فَإِنه ّللاه َ َوَرُسولَهُ َوَمن يَُشآقه ّللاه ن  َعذَاُب النهاِر *  ذَِلَك بِأَنهُهْم َشآقهواْ ّللاه قََطْعتُْم مه

ُ َعلََى َرُسوِلِه ِمْنُهْم  لهينٍَة أَْو تََرْكتُُموَها قَآئَِمةً  ِ َوِليُْخِزَي اْلفَاِسِقيَن *  َوَمآ أَفَآَء ّللاه َعلََى أُُصوِلَها فَبِإِْذِن ّللاه

ُ َعلََى  َ يَُسلهُط ُرُسلَهُ َعلََى َمن يََشآُء َوّللاه ٌر ُكله َشْيٍء قَِديفََمآ أَْوَجْفتُْم َعلَْيِه ِمْن َخْيٍل َوالَ ِرَكاٍب َولَـَِكنه ّللاه

} 

ـ حدثنا ابن َحميد, قال: حدثنا سلمة, قال: ثني محمد بن إسحاق, عن يزيد بن رومان َوما 26181  

أفاَء هللا على َرُسوِلِه ِمْنُهْم يعني بني النضير فََما أْوَجْفتُْم َعلَْيِه ِمْن َخْيٍل َوال ِركاٍب َولَِكنه هللا يَُسلهط 

 َشْيٍء قَِديٌر. ُرُسلَه على َمْن يَشاُء َوهللا على ُكله 

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, 26182  

قال: حدثنا الحسن, قال حدثنا ورقاء جمعيا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قوله فََما أْوَجْفتُْم 
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بغير كراع, وال عدهة في قريظة َعلَْيِه ِمْن َخْيٍل َوال ِركاٍب قال: يذكر ربهم أنه نصرهم, وكفاهم 

 وخيبر, ما أفاء هللا على رسوله من قريظة, جعلها لمهاجرة قريش.

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 26183  

َخْيٍل َوال ِركاٍب َولَِكنه هللا يَُسلهط  عباس, قوله َوما أفاَء هللا على َرُسوِلِه ِمْنُهْم فََما أْوَجْفتُْم َعلَْيِه ِمنْ 

ُرُسلَه على َمْن يَشاُء َوهللا على ُكله َشْيٍء قَِديٌر قال: أمر هللا عزه وجله نبيه بالسير إلى قريظة 

والنضير وليس للمسلمين يومئذ كثير خيل وال ركاب فجعل ما أصاب رسول هللا صلى هللا عليه 

يومئذ خيل وال ركاب يوجف بها. قال: واإليجاف: أن يوضعوا وسلم يحكم فيه ما أراد, ولم يكن 

السير وهي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فكان من ذلك خيبر َوفدَك وقًُرى َعَربيةً, وأمر هللا 

رسوله أن يعد لينبع, فأتاها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فاحتواها كلها, فقال ناس: هال قسهمها, 

ُسوِل َوِلِذي فأنزل هللا عزه و ِ وللره ه ُ على َرُسوِلِه ِمْن أْهل القَُرى ِلََفِ جله عذره, فقال: ما أفاَء ّللاه

ُسوُل فَُخذُوهُ َوما نَهاُكْم َعْنهُ  القُْربى َواليتَاَمى َوالَمساِكيِن َواْبِن السهبِيِل ثم قال: َوما آتاُكُم الره

 فاْنتَُهوا... اآلية.

ل: سمعت أبا معاذ يقول: حدثنا عبيد, قال: سمعت الضحاك ـ ُحدثت عن الحسين, قا26184  

 يقول, في قوله: فََما أْوَجْفتُْم َعلَْيِه ِمْن َخْيٍل َوال ِركاٍب يعني يوم قَُريظة.

َ يَُسلهُط ُرُسلَهُ على َمْن يَشاء أعلمك أنه كما سلهط محمدا صلى هللا عليه وسلم على    وقوله: َولَِكنه ّللاه

بر بذلك جله ثناؤه أن ما أفاء هللا عليه من أموال لم يُوِجِف المسلمون بالخيل بني النضير, يخ

والركاب, من األعداء مما صالحوه عليه له خاصة يعمل فيه بما يرى. يقول: فمحمد صلى هللا 

عليه وسلم إنما صار إليه أموال بني النضير بالصلح إال عنوة,, فتقع فيها القسمة َوّللاه على ُكله 

قَِديٌر يقول: وهللا على كله شيء أراده ذو قدرة ال يَعجزه شيء, وبقُدرته على ما يشاء سلهط  َشْيءٍ 

 نبيه محمدا صلى هللا عليه وسلم على ما سلط عليه من أموال بني النضير, فحازه عليهم.

 7  اآلية :

ُ َعلََى َرُسوِلِه ِمْن أَهْ  آ أَفَآَء ّللاه ُسوِل َوِلِذي القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }مه ِ َوِللره ه ِل اْلقَُرَى ِلََفِ

ُسوُل اْلقُْربََى َواْليَتَاَمَى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السهبِيِل َكْي الَ يَُكوَن دُولَةً بَْيَن األْغنِيَآِء ِمنُكْم َوَمآ آتَاكُ  ُم الره

 َ َ إِنه ّللاه  َشِديدُ اْلِعقَاِب {. فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَانتَُهواْ َواتهقُواْ ّللاه

ُ على َرُسوِله ِمْن أْهِل القَُرى الذي رده هللا عزه وجله على رسوله     يعني بقوله جله ثناؤه: ما أفاَء ّللاه

 من أموال مشركي القرى.

واختلف أهل العلم في الذي عني بهذه اآلية من األلوان, فقال بعضهم: عني بذلك الجزية   

 ك:والخراج. ذكر من قال ذل

ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن أيوب, عن عكرمة بن 26185  

دَقاُت  خالد, عن مالك بن أوس بن الحدثان, قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي هللا عنه: إنهَما الصه

لَُموا أنهَما َغنِْمتُْم ِمْن َشْيٍء لْلفُقََراِء َوالَمساِكيِن حتى بلغ َعِليٌم َحِكيٌم ثم قال: هذه لهؤالء, ثم قال: َواعْ 

ُ على  ُسول َوِلِذي القُْربَى... اآلية, ثم قال: هذه اآلية لهؤالء, ثم قرأ: ما أفاَء ّللاه ِ ُخْمَسهُ وللره فأنه ّلِله

ءوا الدهاَر والهِذيَن جاءوا ِمْن بَْعِدُهمْ  ثم قال:  َرُسوِله ِمْن أْهِل القَُرى حتى بلغ لْلفُقَراِء والهِذيَن تَبَوه

استوعبت هذه اآلية المسلمين عامة, فليس أحد إال له حق, ثم قال: لئن عشت ليأتين الراعي وهو 

 يسير ُحُمَره نصيبُه, لم يعرق فيها جبينه.

ُ على 26186   ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, قال: حدثنا معمر في قوله: ما أفاَء ّللاه

 قَُرى حتى بلغني أنها الجزية, والخراج: َخراج أهل القرى.َرُسوِله ِمْن أْهِل ال

هم من أهل الحرب بالقتال    وقال آخرون: عني بذلك الغنيمة التي يصيبها المسلمون من عدوه

 عنوة. ذكر من قال ذلك:

  26187 ُ ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق, عن يزيد بن رومان ما أفاَء ّللاه

ُسوِل ما يوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب, وفتح على رَ  ِ َوِللره ه ُسوِله ِمْن أْهِل القَُرى ِلََفِ

ُسوِل َوِلِذي القُْربَى واْليَتاَمى والَمساِكيِن َواْبِن السهبِيِل َكْيال يَُكوَن دُولَةً بَيَن  ِ وللره ه بالحرب عنوة, ِلََفِ
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ُسو َل فَُخذُوهُ َوما نَهاُكْم َعْنه فاْنتَُهوا قال: هذا قسم آخر فِيما أصيب األْغنِياِء ِمْنُكْم َوما آتاُكُم الره

 بالحرب بين المسلمين على ما وضعه هللا عليه.

وقال آخرون: عني بذلك الغنيمة التي أوجف عليها المسلمون بالخيل والركاب, وأخذت بالغلبة,   

هللا في هذه االَيات دون المرجفين عليها,  وقالوا كانت الغنائم في بدوه اإلسالم لهؤالء الذين سماهم

 ثم نسخ ذلك باآلية التي في سورة األنفال. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا عبد األعلى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, في قوله: ما 26188  

ُسوِل َولِ  ِ وللره ه ُ على َرُسوِله ِمْن أْهِل القَُرى ِلََفِ ِذي القُْربَى واْليَتاَمى والَمساِكيِن َواْبِن السهبِيِل أفاَء ّللاه

قال: كان الفيء في هؤالء, ثم نسخ ذلك في سورة األنفال, فقال: َواْعلَُموا أنهما َغنِْمتُْم ِمْن َشْيٍء فأنه 

ُسوِل َوِلِذي القُْربَى واْليَتاَمى والَمساِكيِن َواْبِن السهبِيِل فنسخت ِ ُخُمَسهُ وللره هذه ما كان قبلها في  ّلِله

سورة األنفال, وجعل الخمس لمن كان له الفيء في سورة الحشر, وكانت الغنيمة تقسم خمسة 

أخماس, فأربعة أخماس لمن قاتل عليها, ويقسم الخمس الباقي على خمسة أخماس, فخمس هلل 

وخمس وللرسول, وخمس لقرابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في حياته, وخمس لليتامى, 

للمساكين, وخمس البن السبيل فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجه أبو بكر وعمر 

رضي هللا عنهما هذين السهمين: سهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, وسهم قرابته, فحمال عليه 

 في سبيل هللا صدقة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

عليه أهل الحرب المسلمين من أموالهم, وقالوا قوله ما أفاَء  وقال آخرون: عني بذلك: ما صالح  

ُسوِل... االَيات, بيان قسم المال الذي ذكره هللا في اآلية  ِ وللره ه ُ على َرُسوِله ِمْن أْهِل القَُرى ِلََفِ ّللاه

ُ على َرُسوِله ِمْنُهْم فََما أْوَجْفتُْم عَ  لَْيِه ِمْن َخْيل َوال ِركاب التي قبل هذه اآلية, وذلك قوله: ما أفاَء ّللاه

 وهذا قول كان يقوله بعض المتفقهة من المتأخرين.

والصواب من القول في ذلك عندي أن هذه اآلية حكمها غير حكم اآلية التي قبلها, وذلك أن اآلية   

التي قبلها مال جعله هللا عزه وجله لرسوله صلى هللا عليه وسلم خاصة دون غيره, لم يجعل فيه 

 د نصيبا, وبذلك جاء األثر عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه.ألح

ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن الزهري, عن مالك بن 26189  

أوس بن الحدثان, قال: أرسل إليه عمر بن الخطاب رضي هللا عنه, فدخلت عليه, فقال: إنه قد 

ا لهم برضخ, فاقسمه بينهم, فقلت: يا أمير المؤمنين مر حضر أهل أبيات من قومك وإنا قد أمرن

بذلك غيري, قال: اقبضه أيها المرء فبينا أنا كذلك, إذ جاء يرفأ مواله, فقال: عبد الرحمن بن 

عوف, والزبير, وعثمان, وسعد يستأذنون, فقال: ائذن لهم ثم مكث ساعة, ثم جاء فقال: هذا عليه 

لهما فلما دخل العباس قال: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا والعباس يستأذنان, فقال: ائذن 

الغادر الخائن الفاجر, وهما جاءا يختصمان فيما أفاء هللا على رسوله من أعمال بني النضير, فقال 

القوم: اقض بينهما يا أمير المؤمنين, وأرح كله واحد منهما من صاحبه, فقد طالت خصومتهما, 

لذي بإذنه تقوم السموات واألرض, أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: أنشدكم هللا ا

قالوا: قد قال ذلك ثم قال لهما: أتعلمان أن رسول هللا صلى هللا « ال نُوَرُث ما تََرْكنَاهُ َصدَقَةٌ »قال: 

يه وسلم عليه وسلم قال ذلك؟ قاال: نعم قال: فسأخبركم بهذا الفيء إن هللا خصه نبيه صلى هللا عل

ُ على َرُسوِلِه ِمْنُهْم فََما أْوَجْفتُْم َعلَْيِه ِمْن َخْيل َوال ِركاب  بشيء لم يعطه غيره, فقال: َوما أفاَء ّللاه

فكانت هذه لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم خاصة, فوهللا ما احتازها دونكم, وال استأثر بها 

فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينفق على  دونكم, ولقد قسمها عليكم حتى بقي منها هذا المال,

 أهله منه سنتهم, ثم يجعل ما بقي في مال هللا.

فإذَا كانت هذه اآلية التي قبلها مضت, وذكر المال الذي خصه هللا به رسوله صلى هللا عليه   

شتى,  وسلم, ولم يجعل ألحد معه شيئا, وكانت هذه اآلية خبرا عن المال الذي جعله هللا ألصناف

كان معلوما بذلك أن المال الذي جعله ألصناف من خلقه غير المال الذي جعله للنبيه صلى هللا 

 عليه وسلم خاصة, ولم يجعل له شريكا.

وقوله: َوِلذي القُْربى يقول: ولذي قرابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بني هاشم وبني   

المسلمين الذين ال مال لهم والمساكين: وهم المطلب واليتامى, وهم أهل الحاجة من أطفال 
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الجامعون فاقة وذله المسئلة وابن السبيل: وهم المنقطع بهم من المسافرين في غير معصية هللا عزه 

.  وجله

 وقد ذكرنا الرواية التي جاءت عن أهل التأويل بتأويل ذلك فيما مضى من كتابنا.  

نِياِء ِمْنُكْم يقول جله ثناؤه. وجعلنا ما أفاء هللا على رسوله من وقوله: َكْيال يَُكوَن دُولَةً بَيَن األغْ   

أهل القرى لهذه األصناف, كيال يكون ذلك الفيء دُولة يتداوله األغنياء منكم بينهم, يصرفه هذا 

ة في أبواب البره وُسبُل الخير, فيجعلون ذلك حيث شاءوا, ولكننا  ة في حاجات نفسه, وهذا مره مره

 ال تُغير وال تُبدهل. سننا فيه سنة

اء األمصار سوى أبي جعفر القارىء َكْيال يَُكوَن    اء في قراءة ذلك, فقرأته عامة قره واختلفت القره

دُولَةً نصبا على ما وصفت من المعنى, وأن في يكون ذكر الفيء. وقوله: دُولَةً نصب خبر يكون, 

لى رفع الدولة مرفوعة بيكون, والخبر قوله: ع« َكْيال يَُكوَن دُولَةٌ »وقر ذلك أبو جعفر القارىء: 

اء األمصار, غير أنه ُحكي عن أبي عبد  بين األغنياء منكم وبضمه الدال من دُولة قرأ جميع قره

 الرحمن الفتح فيها.

وقد اختلف أهل المعرفة بكالم العرب في معنى ذلك, إذا ضمت الدال أو فُتحت, فقال بعض   

ت الدولة وتكون للجيش يهزم هذا هذا, ثم يهزم الهازم, فيقال: قد الكوفيين: معنى ذلك: إذا فتح

رجعت الدولة على هؤالء قال: والدولة برفع الدال في الملك والسنين التي تغير وتبدهل على 

الدهر, فتلك الدولة والدول. وقال بعضهم: فرق ما بين الضمه والفتح أن الدولة: هي اسم الشيء 

 لة الفعل.الذي يتداول بعينه, والدو

والقراءة التي ال أستجيز غيرها في ذلك: َكْيال يَْكوَن بالياء دُولَةً بضم الدال ونصب الدولة على   

المعنى الذي ذكرت في ذلك إلجماع الحجة عليه, والفرق بين الدهولة والدهولة بضم الدال وفتحها ما 

 ذكرت عن الكوفيه في ذلك.

ُسوُل فَخُ    ذُوهُ يقول تعالى ذكره: وما أعطاكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقوله: َوما آتاُكُم الره

مما أفاء عليه من أهل القرى فخذوه َوما نهاُكْم َعْنهُ من الغَلول وغيره من األمور فاْنتَُهوا وكان 

ُسوُل فُخذُوهُ  بعض أهل العلم يقول نحو قولنا في ذلك غير أنه كان يوجه معنى قوله َوَما آتاُكُم الره

 إلى ما آتاكم من الغنائم. ذكر من قال ذلك:

, عن عوف, عن الحسن, في قوله: َوَما آتاُكُم 26190   ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن أبي عديه

ُسوُل فُخذُوهُ َوما نَهاُكْم َعْنهُ فاْنتَُهوا قال: يؤتيهم الغنائم ويمنعهم الغلول.  الره

َ يقتول: وختتافو   ا هللا, واحتذروا عقابته فتتي خالفكتم علتى رستتوله بالتقتدهم علتى متتا وقولته: َواتهقُتوا ّللاه

نهتتاكم عنتته, ومعصتتيتكم إيتتاه إنه هللا َشتتِديدُ الِعقتتاِب يقتتول: إن هللا شتتديد عقابتته لمتتن عاقبتته متتن أهتتل 

 معصيته لرسوله صلى هللا عليه وسلم.

 8  اآلية :

الهِذيَن أُْخِرُجواْ ِمن ِديَاِرِهْم َوأَْمَواِلِهْم يَْبتَغُوَن  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }ِلْلفُقََرآِء اْلُمَهاِجِرينَ 

اِدقُوَن {. َ َوَرُسولَهُ أُْولَـَئَِك ُهُم الصه ِ َوِرْضَواناً َويَنُصُروَن ّللاه َن ّللاه  فَْضالً مه

يقول تعالى ذكره: كيال يكون ما أفاء هللا على رسوله دُولة بين األغنياء منكم, ولكن يكون    

 فقراء المهاجرين. وقيل: ُعني بالمهاجرين: مهاجرة قريش. ذكر من قال ذلك:لل

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, 26191  

ُ على  قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد ما أفاَء ّللاه

 جعلها لمهاجرة قريش. َرُسوِلِه من قريظة

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا يعقوب, عن جعفر, عن سعيد بن ُجبَير, وسعيد بن عبد 26192  

الرحمن بن أبزى, قاال: كان ناس من المهاجرين ألحدهم الدار والزوجة والعبد والناقة يحجه عليها 

 ويغزو, فنسبهم هللا إلى أنهم فقراء, وجعل لهم سهما في الزكاة.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله لْلفُقَراِء الُمهاِجِريَن الهِذيَن 26193  

اِدقُوَن قال: هؤالء المهاجرون تركوا الديار  أُُخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم... إلى قوله أولَئَِك ُهُم الصه

واختاروا اإلسالم على ما فيه من الشدهة, واألموال واألهلين والعشائر, خرجوا حبا هلل ولرسوله, 
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حتى لقد ذكر لنا أن الرجل كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع, وكان الرجل 

 يتخذ الحفيرة في الشتاء ماله دثار غيرها.

   ِ  َوِرْضتتَوانا موضتتع وقولتته: الهتتِذيَن أْخِرُجتتوا ِمتتْن ِديتتاِرِهْم وأْمتتَواِلِهْم, وقولتته: يَْبتَغُتتوَن فَْضتتالً ِمتتْن ّللاه

َ َوَرُستولَهُ يقتول: وينصترون ديتن هللا  يبتغون نصب, ألنه في موضع الحتال وقولته: َويَْنُصتُروَن ّللاه

اِدقُوَن يقتول: هتؤالء التذين  الذي بعث به رسوله محمدا صلى هللا عليه وسلم. وقوله: أولَئَِك ُهُم الصه

 يما يقولون.وصف صفتهم من الفقراء المهاجرين هم الصادقون ف

 9 اآلية :
ُءوا الدهاَر َواإِليَماَن ِمن قَْبِلِهْم يُِحبهوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوالهِذيَن تَبَوه

آ أُوتُواْ َويُْؤثُِروَن َعلََى أَنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم خَ  مه َصاَصةٌ َوَمن يُوَق َوالَ يَِجدُوَن فِي ُصدُوِرِهْم َحاَجةً مه

 ُشحه نَْفِسِه فَأُْولَـَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن {.

ءوا الدهاَر واإليَماَن يقول: اتخذوا المدينة مدينة الرسول صلى هللا     يقول تعالى ذكره: َوالهِذيَن تَبَوه

المهاجرين, يُِحبهوَن َمْن عليه وسلم, فابتنوها منازل, َواإليَماَن باهلل ورسوله ِمْن قَْبِلِهْم يعني: من قبل 

هاَجَر إلَْيِهْم: يحبون من ترك منزله, وانتقل إليهم من غيرهم, وُعنِي بذلك األنصار يحبون 

 المهاجرين. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ارث, ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الح26194  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: َوالهِذيَن 

ءوا الدهاَر َواإليَماَن ِمْن قَْبِلِهْم قال: األنصار نعت. قال محمد بن عمرو: سفاطة أنفسهم. وقال  تَبَوه

لم يصب األنصار من ذلك الحارث: سخاوة أنفسهم عند ما روى عنهم من ذلك, وإيثارهم إياهم و

 الفيء شيء.

ءوا الدهاَر َواإليَماَن 26195   ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة َوالهِذيَن تَبَوه

ا أُوتُوا يقول: مما أعطوا  ِمْن قَْبِلِهْم يُِحبهوَن ِمْن هاَجَر إلَْيِهْم, َوال يَِجدُوَن فِي ُصدُوِرِهْم حاَجةً ِممه

وانهم هذا الحيه من األنصار, أسلموا في ديارهم, فابتنوا المساجد والمسجد, قبل قدوم النبيه إخ

لتان من هذه اآلية,  صلى هللا عليه وسلم, فأحسن هللا عليهم الثناء في ذلك وهاتان الطائفتان األوه

 أخذتا بفضلهما, ومضتا على َمَهلهما, وأثبت هللا حظهما في الفيء.

: َوالهِذيَن ـ حدثني 26196   يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله هللا عزه وجله

ءوا الدهاَر َواإليَماَن ِمْن قَْبِلِهْم يُِحبهوَن قال: هؤالء األنصار يحبون من هاجر إليهم من  تَبَوه

 المهاجرين.

ا أُوتُوا يقول جله    ءوا الدار من  وقوله: َوال يَِجدُوَن فِي ُصدُوِرِهْم حاَجةً ِممه ثناؤه: وال يجد الذين تبوه

قبلهم, وهم األنصار في صدورهم حاجة, يعني حسدا مما أوتوا, يعني مما أوتي المهاجرين من 

الفيء, وذلك لما ذُكر لنا من أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قسم أموال بني النضير بين 

لين دون األنصار, إال رجلين من األ نصار, أعطاهما لفقرهما, وإنما فعل ذلك المهاجرين األوه

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم خاصة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال 

 ذلك:

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا سلمة, قال: ثني محمد بن إسحاق, عن عبد هللا بن أبي بكر, 26197  

وال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فكانت النضير لرسول أنه حدهث أنه بني النضير َخلهوا األم

هللا صلى هللا عليه وسلم خاصة يضعها حيث يشاء, فقسمها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على 

لين دون األنصار, إال أن سهل بن ُحنَيف وأبا دُجانة ِسماك بن َخَرشة ذكرا فقرا,  المهاجرين األوه

  عليه وسلم.فأعطاهما رسول هللا صلى هللا

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: َوال يَِجدُوَن فِي 26198  

ا أُتُوا المهاجرون. قال, وتكلم في ذلك يعني أمواَل بني النضير بعُض من تكلهم  ُصدُوِرِهْم حاَجةً ِممه

ُ على َرُسوِلِه ِمْنُهْم فََما أْوَجْفتُْم َعلَْيِه  من األنصار, فعاتبهم هللا عزه وجله في ذلك فقال: َوما أفاءَ  ّللاه

ُ على ُكله َشْيٍء قَِديٌر قال: قال رسول  َ يَُسلهُط ُرُسلَهُ َعلى َمْن يَشاُء َوّللاه ِمْن َخْيٍل َوال ِركاٍب َولَِكنه ّللاه

فقالوا: « والد َوَخَرُجوا إلَْيُكمْ إنه إْخَوانَُكْم قَْد تََرُكوا األْمَواَل واأل»هللا صلى هللا عليه وسلم لهم: 
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قالوا: وما ذلك يا « أَو َغْيَر ذَِلَك؟»أموالنا بينهم قطائع, فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

فقالوا: نعم يا رسول «, ُهْم قَْوٌم ال يَْعِرفُوَن العََمَل فَتَْكفُونُهْم َوتُقاِسُمونَُهْم الثهَمرَ »رسول هللا؟ قال: 

 هللا.

ا أُوتُوا قال أهل التأويل. ذكر من    وبنحو الذي قلنا في قوله َوال يَِجدُوَن فِي ُصدُوِرِهْم حاَجةً ِممه

 قال ذلك:

ـ حدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا سليمان أبو داود, قال: حدثنا شعبة, عن أبي رجاء, 26199  

ا أوتُوا قال: الحسد.عن الحسن, في قوله َوال يَِجدُوَن فِي ُصدُوِرِهْم حاَجةً مِ   مه

قال: ثنا عبد الصمد, قال: حدثنا شعبة, عن أبي رجاء, عن الحسن حاَجةً فِي ُصدُوِرِهْم قال:    

 حسدا في صدورهم.

 حدثني يعقوب, قال: حدثنا ابن علية, قال: أخبرنا أبو رجاء عن الحسن, مثله.   

ُءوا الدار وقوله: َويُوْءثُِروَن على أْنفُِسِهْم يقول تعالى ذك   ر: وهو يصف األنصار الذين تبوه

واإليمان من قبل المهاجرين َويُوْءثُِروَن على أْنفُِسهْم يقول: ويعطون المهاجرين أموالهم إيثارا لهم 

بها على أنفسهم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ يقول: ولو كان بهم حاجة وفاقة إلى ما آثروا به من 

ة أموالهم على أنفسهم. والخَ  صاصة مصدر, وهي أيضا اسم, وهو كله ما تخلهلته ببصرك كالكوه

 والفرجة في الحائط, تجمع َخصاصات وِخصاص, كمال قال الراجز:

ا    قَْد َعِلَم الَمقاتاِلُت َهجه

 والنهاظراُت ِمْن َخَصاٍص لَْمجا  

 ألَْوِريَْنها دُلَجا أْو ُمْنَجا  

 ل. ذكر من قال ذلك:وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأوي  

ـ حدثنا أبو ُكَريب, قال: حدثنا ابن فضيل, عن أبيه, عن أبي حازم, عن أبي هريرة, قال: 26200  

أال رجٌل »جاء رجل إلى النبيه صلى هللا عليه وسلم ليضيفه, فلم يكن عنده ما يضيفه, فقال: 

ُ؟ ة, فانطلق به إلى رحله, فقال فقام رجل من األنصار يقال له أبو طلح« يضيُف هذا َرِحَمهُ ّللاه

مي الصبية, وأطفئي المصباح وأريه  المرأته: أكرمي ضيَف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, نوه

بأنك تأكلين معه واتركيه لضيف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ففعلت فنزلت َويُوْءثُِروَن على 

 أْنفُِسِهْم َولَْو كاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ.

ُكَريب, قال: حدثنا وكيع, عن فضيل, عن غزوان, عن أبي حازم, عن أبي هريرة, أن  حدثنا أبو   

مي  رجالً من األنصار بات به ضيف, فلم يكن عند إال قوته وقوت صبيانه, فقال المرأته: نَوه

بي للضيف ما عندك, قال: فنزلت هذه اآلية َوَمْن يُوَق ُشحه نَْفِسِه. ْبية وأطفئي المصباح, وقره  الصه

يقول تعالى ذكره: من وقاه هللا شحه نفسه فأُولَئَِك ُهُم الُمْفِلُحوَن المخلهدُوَن في الجنة. والشحه في   

 كالم العرب: البخل, ومنع الفضل من المال ومنه قول عمرو بن كلثوم:

تْعَلَْيِه ِلَماِلِه فِيها ُمهينا    تََرى اللهِحَز الشهحيَح إذَا أُِمره

, وفيه شحة شديدة وشحاحة. وأما يعني بالشحيح: البخ   يل, يقال: إنه لشحيح بين الشحه والشحه

.  العلماء فإنهم يرون أن الشحه في هذا الموضع إنما هو أكل أموال الناس بغير حقه

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا المسعودي, عن أشعث, عن 26201  

ى رجل ابن مسعود فقال: إني أخاف أن أكون قد هلكت, قال: وما أبي الشعثاء, عن أبيه, قال: أت

ذاك؟ قال: أسمع هللا يقول: َوَمْن يُوَق ُشحه نَْفِسِه وأنا رجل شحيح ال يكاد يخرج من يدي شيء, 

قال: ليس ذاك بالشحه الذي ذكر هللا في القرآن, إنما الشحه أن تأكل مال أخيك ظلما, ذلك البخل, 

 وبئس الشيء البخل.

ـ حدثني يحيى بن إبراهيم, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن جده, عن األعمش, عن جامع, 26202  

عن األسود بن هالل قال: جاء رجل إلى عبد هللا بن مسعود, فقال يا أبا عبد الرحمن, إني أخشى 

هللا ما أعطي شيئا أستطيع أن تكون أصابتني هذه اآلية َوَمْن يُوَق ُشحه نَْفِسِه فَأُولَئَِك ُهُم الُمْفِلُحوَن و

, إنما الشحه أن تأكل مال أخيك بغير حقه, ولكن ذلك البخل.  منعه, قال: ليس ذلك بالشحه
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ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا يحيى وعبد الرحمن, قاال: حدثنا سفيان, عن طارق 26203  

أطوف بالبيت, فرأيت بن عبد الرحمن, عن سعيد بن ُجبَير, عن أبي الهياج األسدي, قال: كنت 

رجالً يقول: اللهمه قني شحه نفسي, ال يزيد على ذلك, فقلت له, فقال: إني إذا وقيت شحه نفسي لم 

 أسرق, ولم أزن, ولم أفعل شيئا, وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف.

ـ حدثني محمد بن إسحاق, قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي, قال: حدثنا 26204  

يل بن عياش, قال: حدثنا مجمع بن جارية األنصاري, عن عمه يزيد بن جارية األنصاري, إسماع

كاةَ, »عن أنس بن مالك, عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  بَِرىَء ِمَن الشهحه َمْن أدهى الزه

ْيَف, وأْعَطى في النهائِبَةِ   «.َوقََرى الضه

حكم, قال: حدثنا زياد بن يونس أبو سالمة, عن نافع ـ حدثني محمد بن عبد هللا بن عبد ال26205  

بن عمر المكي, عن ابن أبي مليكة, عن عبد هللا بن عمر, قال: إن نجوت من ثالث طمعت أن 

, قال: أخرج المال العظيم, فأخرجه ضرارا, ثم  أنجو. قال عبد هللا بن صفوان ما هنه أنبيك فيهنه

ي فيه حتى أعيده من حيث أخرجته, وإن نجوت من أقول: أقرض ربي هذه الليلة, ثم تعود نفس

شأن عثمان, قال ابن صفوان: أما عثمان فقُتل يوم قُتل, وأنت تحبه قتله وترضاه, فأنت ممن قتله 

 وأما أنت فرجل لم يقك هللا شحه نفسك, قال: صدقت.

: َوَمْن ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قول هللا عزه و26206   جله

يُوَق ُشحه نَْفِسِه قال: من وقى شحه نفسه فلم يأخذ من الحرام شيئا, ولم يقربه, ولم يدعه الشحه أن 

.  يحبس من الحالل شيئا, فهو من المفلحين, كما قال هللا عزه وجله

ِه قال: وحدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: َوَمْن يُوَق ُشحه نَْفسِ    

من لم يأخذ شيئا لشيء نهاه هللا عزه وجله عنه, ولم يدعه الشحه على أن يمنع شيئا من شيء أمره 

 هللا به, فقد وقاه هللا شحه نفسه, فهو من المفلحين.

 10 اآلية :

َوإِلْخَوانِنَا الهِذيَن  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوالهِذيَن َجآُءوا ِمن بَْعِدِهْم يَقُولُوَن َربهنَا اْغِفْر لَنَا

ِحيٌم {.  َسبَقُونَا بِاإِليَماِن َوالَ تَْجعَْل فِي قُلُوبِنَا ِغاله لهلهِذيَن آَمنُواْ َربهنَآ إِنهَك َرُءوٌف ره

لين     ءوا الدار واإليمان من قبل المهاجرين األوه يقول تعالى ذكره: والذين جاءوا من بعد الذين تبوه

ْر لَنا وإِلْخَوانِنا الهِذيَن َسبَقُونا باإليَمان ِمَن األنصار. وعنى بالذين جاءوا من بعدهم يَقُولُوَن َربهنا اْغفِ 

 المهاجرون أنهم يستغفرون إلخوانهم من األنصار.

وقوله: َوال تَْجعَْل فِي قُلُوبِنا َغاله للهِذيَن آَمنُوا يعني غمرا وضغنا. وقيل: عني بالذين جاءوا من   

ءوا الدار. ذكر من قال ذلك:بعدهم: الذين أس  لموا من بعد الذين تبوه

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, 26207  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله: والهِذيَن جاءوا 

 عتوا أيضا.ِمْن بَْعِدِهْم قال: الذين أسلموا ن

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: ثم ذكر هللا الطائفة 26208  

الثالثة, فقال: والهِذيَن جاءوا ِمْن بَْعِدِهْم يَقُولُوَن َربهنا اْغِفْر لَنا َوإلْخَوانِنا حتى بلغ إنهَك َرِحيٌم إنما 

  عليه وسلم ولم يؤمروا بسببهم.أمروا أن يستغفروا ألصحاب النبيه صلى هللا

وذُكر لنا أن غالما لحاطب بن أبي بلتعة جاء نبيه هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: يا نبيه هللا   

وذُكر لنا أن عمر بن الخطاب « كذبت إنه شهد بدرا والُحديبية»ليدخلنه حاطب في حيه النار, قال: 

َوما يُْدريَك يا ُعَمُر »بيه هللا صلى هللا عليه وسلم: رضي هللا عنه أغلظ لرجل من أهل بدر, فقال ن

ُ فِيِه إلى أْهِلِه, فأْشَهدَ َمالئَِكتَهُ إنُي قَْد َرِضيُت َعْن ِعبادي َهؤالء,  لَعَلههُ قَْد َشِهدَ َمْشَهدا اطهلََع ّللاه

ر رضي هللا عنه فما زال بعُضنا منقبضا من أهل بدر, هائبا لهم, وكان عم« فَْليَْعلَُموا ما شاُءوا

 يقول: وإلى أهل بدر تهالك المتهالكون, وهذا الحيه من األنصار, أحسن هللا عليهم الثناء.

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قول هللا: َوال تَْجعَْل فِي 26209  

 أهل دينك.قُلُوبِنا غاله ِللهِذيَن آَمنُوا قال: ال تورث قلوبنا غالً ألحد من 
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ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن قيس بن مسلم, عن 26210  

لون َوالهِذيَن اتهبَعُوُهْم بإْحساٍن  ابن أبي ليلى, قال: كان الناس على ثالث منازل: المهاجرون األوه

وإلْخَوانِنا الهِذيَن َسبَقُونا باإليَماِن َوال تَْجعَْل فِي قُلُوبِنا  َوالهِذيَن جاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم يَقُولُوَن َربهنا اْغِفْر لَنا

ِغاله ِللهِذيَن آَمنُوا َربهنا إنهَك َرُءوٌف َرِحيٌم يقول جله ثناؤه مخبرا عن قيل الذين جاءوا من بعد الذين 

ءوا الدار واإليمان أنهم قالوا: ال تجعل في قلوبنا غالً ألحد من أهل اإليمان   بك يا ربنا.تبوه

 قوله: إنهَك َرُءوٌف َرِحيٌم يقول: إنك ذو رأفة بخلقك, وذو رحمة بمن تاب واستغفر من ذنوبه.  

 11 اآلية :

 القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }أَلَْم تََر إِلَى الهِذيَن نَافَقُواْ يَقُولُوَن إِلْخَوانِِهُم الهِذيَن َكفَُرواْ ِمْن أَْهلِ 

ُ يَْشَهدُ إِ  اْلِكتَاِب لَئِنْ  نهُهْم أُْخِرْجتُْم لَنَْخُرَجنه َمعَُكْم َوالَ نُِطيُع فيُكْم أََحداً أَبَداً َوإِن قُوتِْلتُْم لَنَنُصَرنهُكْم َوّللاه

 لََكاِذبُوَن {.

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: ألم تنظر بعين قلبك يا محمد, فترى إلى    

يما ذُكر عبد هللا بن أبيه ابن سلول, ووديعة, ومالك ابنا نوفل وُسَويد وداعس الذين نافقوا وهم ف

بَعَثوا إلى بني النضير حين نزل بهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للحرب أن اثبتُوا وتمنهعوا, 

فإنا لن نسلمكم, وإن قوتلتم قاتلنا معكم, وإن خرجتم, خرجنا معكم, فتربصوا لذلك من نصرهم, 

فعلوا, وقذف هللا في قلوبهم الرعب, فسألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يجليهم, ويكفه فلم ي

 عن دمائهم على أن لهم ما حملت اإلبل من أموالهم إال الحلقة.

ـ حدثنا بذلك ابن ُحَميد, قال: حدثنا سلمة, قال: حدثنا محمد بن إسحاق, عن يزيد بن 26211  

 ُرومان.

 لك ما:وقال مجاهد في ذ  

ـ حدثني به محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, 26212  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: ألَْم تََر إلى 

بوت. وقال الحارث: رفاعة بن الهِذيَن نافَقُوا قال: عبد هللا بن أُبيه ابن سلول, ورفاعة أو رافعة بن تا

.  تابوت, ولم يشكه فيه, وعبد هللا بن نَْبتل, وأوس بن قَْيِظيه

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا سلمة, عن محمد بن إسحاق, عن محمد بن أبي محمد, عن 26213  

ي عبد هللا بن أُبيه عكرمة, أو عن سعيد بن ُجبَير, عن ابن عباس, قوله ألَْم تََر إلى الهِذيَن نافَقُوا يعن

 ابن سلول وأصحابه, ومن كان منهم على مثل أمرهم.

 وقوله: يَقُولُون إلْخَوانِِهُم الهِذيَن َكفَُروا ِمْن أْهِل الِكتاِب يعني بني النضير, كما:  

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق, عن محمد بن أبي محمد, عن 26214  

يد بن ُجبَير, عن ابن عباس يَقُولُوَن إلْخَوانِِهُم الهِذيَن َكفَُروا ِمْن أْهِل الِكتاِب عكرمة, أو عن سع

 يعني: بني النضير.

وقوله: لَئِْن أُْخِرْجتُْم لَنَْخُرَجنه َمعَُكْم يقول: لئن أخرجتم من دياركم ومنازلكم, وأُْجليتم عنها   

 .لنخُرَجنه معكم, فنُجلى عن منازلنا وديارنا معكم

وقوله: َوال نُِطيُع فِيُُكْم أَحدا أبَدا يقول: وال نطيع أحدا سألنا خذالنكم, وترك نصرتكم, ولكنا نكون   

معكم َولَئِْن قُوتِْلتُْم لَنَْنُصَرنهُكْم يقول: وإن قاتلكم محمد صلى هللا عليه وسلم ومن معه لننصرنهكم 

 معشَر النضير عليهم.

ُ يَْشَهدُ إنههُ    ْم لَكاِذبُوَن يقول: وهللا يشهد إن هتؤالء المنتافقين التذين وعتدوا بنتي النضتير وقوله: وّللاه

 النصرة على محمد صلى هللا عليه وسلم لََكاِذبُوَن في وعدهم إياهم َما َوَعدُوهم من ذلك.

 12 اآلية :

وتِلُواْ الَ يَنُصُرونَُهْم َولَئِن القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }لَئِْن أُْخِرُجواْ الَ يَْخُرُجوَن َمعَُهْم َولَئِن قُ 

 نهَصُروُهْم لَيَُولهنه األْدبَاَر ثُمه الَ يُنَصُروَن {.

يقول تعالى ذكره: لئن أُخترج بنتو النضتير متن ديتارهم, فتأَْجلوا عنهتا ال يخترج معهتم المنتافقون    

رهم المنتافقون الذين وعدوهم الخروج من ديارهم, ولئن قاتلهم محمد صلى هللا عليه وسلم ال ينصت
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الذين وعدوهم النصر, ولئن نصر المنافقون بني النضير ليولهنه األدبار منهزمين عن محمد صتلى 

هللا عليتته وستتلم وأصتتحابه هتتاربين متتنهم, قتتد ختتذلوهم ثُتتمه ال يُْنَصتتُروَن يقتتول: ثتتم ال ينصتتر هللا بنتتي 

 النضير على محمد صلى هللا عليه وسلم, وأصحابه بل يخذلهم.

 14-31 اآلية :

ِ ذَِلَك بِأَنهُهْم قَْوٌم اله يَْفقَُهوَن  َن ّللاه *  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }ألنتُْم أََشده َرْهبَةً فِي ُصدُوِرِهْم مه

نٍَة أَْو ِمن َوَرآِء ُجدٍُر بَأُْسُهْم بَْينَُهْم َشِديدٌ تَْحَسبُُهمْ  َحصه َجِميعاً  الَ يُقَاتِلُونَُكْم َجِميعاً إاِله فِي قًُرى مه

 َوقُلُوبُُهْم َشتهَى ذَِلَك بِأَنهُهْم قَْوٌم اله يَْعِقلُوَن {.

يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ألنتم أيها المؤمنون    

أشده رهبة في صدور اليهود من بني النضير من هللا: يقول: هم يرهبونهم أشده من رهبتهم من هللا 

لَك بأنهُهْم قَْوٌم ال يَْفقَُهوَن يقول تعالى ذكره: هذه الرهبة التي لكم في صدور هؤالء اليهود التي هي ذَ 

أشد من رهبتهم من هللا من أجل أنهم قوم ال يفقهون, قدر عظمة هللا, فهم لذلك يستخفهون بمعاصيه, 

 وال يرهبون عقابه قدر رهبته منكم.

نٍَة يقول جله ثناؤه: ال يقاتلكم هؤالء اليهود بني وقوله: ال يُقاتِلُونَُكْم َجمِ    يعا إاله فِي قًُرى ُمَحصه

النضير مجتمعين إال في قرى محصنة بالحصون, ال يبرزون لكم بالبراز, أْو ِمْن َوَراِء ُجدٍُر 

 يقول: أو من خلف حيطان.

اء الكوفة والمدينة أْو مِ    اء في قراءة ذلك, فقرأته عامة قره ْن َوَراِء ُجدٍُر على الجماع واختلف القره

اء مكة والبصرة:   على التوحيد بمعنى الحائط.« ِمْن َوَراِء ِجدَارٍ »بمعنى الحيطان. وقرأه بعض قره

والصواب من القول عندي في ذلك أنهما قراءاتان معروفتان صحيحتا المعنى, فبأيتهما قرأ   

 القارىء فمصيب.

دٌ يقول جله ثناؤه: عداوة بعض هؤالء الكفار من اليهود بعضا شديدة وقوله: بأُْسُهْم بَْينَُهْم َشِدي  

تَْحَسبُُهْم َجِميعا يعني المنافقين وأهل الكتاب, يقول: تظنهم مؤتلفين مجتمعة كلمتهم, َوقُلُوبُُهْم َشتهى 

 يقول: وقلوبهم مختلفة لمعاداة بعضهم بعضا.

قول جله ثناؤه: هذا الذي وصفت لكم من أمر هؤالء اليهود وقوله: ذَِلَك بأنهُهْم قَْوٌم ال يَْعِقلُوَن ي  

والمنافقين, وذلك تشتيت أهوائهم, ومعاداة بعضهم بعضا من أجل أنهم قوم ال يعقلون ما فيه الحظه 

 لهم مما فيه عليهم البخس والنقص. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: ال يُقاتِلُونَُكْم َجِميعا إاله ـ حدثنا بشر, قال: 26215  

نٍَة أْو ِمْن َوَراِء ُجدٍُر بأُْسُهْم بَْينَُهْم َشِديدٌ تَْحَسبُُهْم َجِميعا َوقُلُوبُُهْم َشتهى ذَلَك بأنه  ُهْم قَْوٌم فِي قًُرى ُمَحصه

شهادتهم, مختلفة أهواؤهم, مختلفة أعمالهم, وهم مجتمعون ال يَْعِقلُوَن قال: تجد أهل الباطل مختلفة 

.  في عداوة أهل الحقه

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, 26216  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله: تَْحَسبُُهْم َجِميعا 

 وبُُهْم َشتهى قال: المنافقون يخالف دينهم دين النضير.َوقُلُ 

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن ليث, عن مجاهد تَْحَسبُُهْم َجِميعا 26217  

 َوقُلُوبُُهْم َشتهى قال: هم المنافقون وأهل الكتاب.

 ـ قال: ثنا مهران, عن سفيان, مثل ذلك.26218  

َميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن خصيف, عن مجاهد تَْحَسبُُهْم َجِميعا حدثنا ابن حُ    

 َوقُلُوبُُهْم َشتهى قال: المشركون وأهل الكتاب.

 بمعنى: أشده تشتتا: أي أشده اختالفا.« وذُكر أنها في قراءة عبد هللا: َوقُلُوبُُهْم أَشته   

 16-15اآلية : 

َمثَِل الهِذيَن ِمن قَْبِلِهْم قَِريباً ذَاقُواْ َوبَاَل أَْمِرِهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم *  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }كَ 

َ َربه اْلعَ  نَك إِنهَي أََخاُف ّللاه ا َكفََر قَاَل إِنهي بَِرَيٌء مه  الَِميَن {.َكَمثَِل الشهْيَطاِن إِْذ قَاَل ِلإِلنَساِن اْكفُْر فَلَمه
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ثل هؤالء اليهود من بني النضير والمنافقين فيما هللا صانع بهم من إحالل يقول تعالى ذكره: م   

 عقوبته بهم َكَمثِل الهِذيَن ِمْن قَْبِلِهْم يقول: كشبههم.

واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بالذين من قبلهم, فقال بعضم: عني بذلك بنو قَْينُقاع. ذكر من   

 قال ذلك:

قال: حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق, عن محمد بن أبي محمد, عن  ـ حدثنا ابن ُحَميد,26219  

عكرمة أو سعيد بن ُجبَير, عن ابن عباس, قوله َكَمثَِل الهِذيَن ِمْن قَْبِلِهْم قَِريبا ذَاقُوا َوباَل أْمِرِهْم َولُهْم 

 َعذَاٌب أِليٌم يعني بني قَْينُقاع.

 قال ذلك: وقال آخرون: ُعني بذلك مشركو قريش ببدر. ذكر من  

ـ حدثني محمد بن عمر, قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, قال: 26220  

حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قوله: َكَمثَِل الهِذيَن ِمْن 

 قَْبِلِهْم قَِريبا ذَاقُوا َوباَل أْمِرِهْم قال: كفار قريش.

األقوال بالصواب أن يقال: إن هللا عزه وجله مثل هؤالء الكفار من أهل الكتاب مما هو  وأولى  

مذيقهم من نكاله بالذين من قبلهم من مكذهبي رسوله صلى هللا عليه وسلم, الذين أهلكهم بسخطه, 

لم وأمر بني قينقاعٍ ووقعة بدر, كانا قبل جالء بني النضير, وكله أولئك قد ذاقوا وبال أمرهم, و

يخصص هللا عزه وجله منهم بعضا في تمثيل هؤالء بهم دون بعض, وكله ذائق وبال أمره, فمن 

 قربت مدته منهم قبلهم, فهم ممثلون بهم فيما ُعنُوا به من المثل.

 وقوله: ذَاقُو َوباَل أْمِرِهْم يقول: نالهم عقاب هللا على كفرهم به.  

هم في االَخرة مع ما نالهم في الدنيا من الخزي عذاب أليم, وقوله: َولُهْم َعذَاٌب أِليٌم يقول: ول  

 يعني: موجع.

َ َربه    ا َكفََر قال إنهي بَِريٌء ِمْنَك إنهي أخاُف ّللاه وقوله: َكَمثِل الشهْيطاِن إْذ قاَل لإلْنساِن اْكفُْر فَلَمه

النضيرة النضرة, إن العَالِميَن يقول تعالى ذكره: مثل هؤالء المنافقين الذين وعدوا اليهود من 

قوتلوا, أو الخروج معهم إن أُخرجوا, ومثل النضير في غرورهم إياهم بإخالفهم الوعد, وإسالمهم 

إياهم عند شدهة حاجتهم إليهم, وإلى نُصرتهم إياهم, كمثل الشيطان الذي غره إْنسانا, ووعده على 

عه وأطاعه, فلما احتاج إلى نُصرته اتباعه وكفره باهلل, النصرة عند الحاجة إليه, فكفر باهلل واتب

 أسلمه وتبرأ منه, وقال له: إني أخاف هللا ربه العالمين في نُصرتك.

وقد اختلف أهل التأويل في اإلنسان الذي قال هللا جله ثناؤه إْذ قاَل لإلْنساِن اْكفُْر هو إنسان بعينه,   

ي بذلك إنسان بعينه. ذكر من قال أم أريد به المثل لمن فعل الشيطان ذلك به, فقال بعضهم: ُعنِ 

 ذلك:

ـ حدثنا خالد بن أسلم, قال: حدثنا النضر بن شميل, قال: أخبرنا شعبة, عن أبي إسحاق, 26221  

قال: سمعت عبد هللا بن نهيك, قال: سمعت عليا رضي هللا عنه يقول: إن راهبا تعبهد ستين سنة, 

ا, ولها إخوة, فقال إلخوتها: عليكم بهذا القسه وإن الشيطان أرداه فأعياه, فعمد إلى امرأة فأجنه

فيداويها, فجاءوا بها, قال: فداواها, وكانت عنده, فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته, فأتاها فحملت, 

فعمد إليها فقتلها, فجاء إخوتها, فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبك, إنك أعييتني, أنا صنعت بك 

, اسجد لي سجدة, فسجد له فلما سجد له قال: إني بريء منك هذا فأطعني أنجك مما صنعُت بك

ا َكفََر قاَل إنهي  إني أخاف هللا ربه العالمين فذلك قوله: كَمثَِل الشهْيَطاِن إْذ قاَل لإلْنساِن اُكفُْر فَلَمه

َ َربه العالَِميَن.  بَِريٌء ِمْنَك إنهي أخاُف ّللاه

قال: حدثنا أبي, عن أبيه, عن جده, عن األعمش, ـ حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي, 26222  

عن عمارة, عن عبد الرحمن بن زيد, عن عبد هللا بن مسعود في هذه اآلية كَمثَِل الشهْيَطاِن إْذ قاَل 

َ َربه العالَِميَن قال: كانت امرأة ترعى  ا َكفََر قاَل إنهي بَِريٌء ِمْنَك إنهي أخاُف ّللاه لإلْنساِن اُكفُْر فَلَمه

نم, وكان لها أربعة إخوة, وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب, قال: فنزل الراهب ففجر الغ

بها, فحملت, فأتاه الشيطان, فقال له اقتلها ثم ادفعها, فإنك رجل مصدهق يسمع كالمك, فقتلها ثم 

 دفنها قال: فأتى الشيطان إخوتها في المنام, فقال لهم: إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم

فلما أحبلها قتلها, ثم دفنها في مكان كذا وكذا, فلما أصبحوا قال رجل منهم: وهللا لقد رأيت البارحة 
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ها علينا قال: فقصها, فقال االَخر: وأنا  رؤيا وما أدري أقصها عليكم أم أترك؟ قالوا: ال, بل قُصه

َكُهم على ذلك الراهب, فأتَوه وهللا لقد رأيت ذلك قالوا: فما هذا إال لشيء, فانطلقوا فاستعدَْوا َملِ 

فأنزلوه, ثم انطلقوا به, فلقيه الشيطان فقال: إني أنا الذي أوقعتك في هذا ولن ينجيك منه غيري 

فاسجد لي سجدة واحدة وأنا أنجيك مما أوقعتك فيه قال: فسجد له فلما أَتَوا به ملَكهم تبرأ منه, 

 وأُِخذ فقتل.

ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن ـ حدثني محمد بن سعد, قال: 26223  

عباس, قوله: كَمثَِل الشهْيَطاِن إْذ قاَل لإلْنساِن اُكفُْر... إلى َوذَلَك جزاُء الظهاِلِميَن قال عبد هللا بن 

عباس: كان راهب من بني إسرائيل يعبد هللا فيحسن عبادته, وكان يُؤتى من كله أرض فيُسئل عن 

كان عالما, وإن ثالثة إخوة كانت لهم أخت حسنة من أحسن الناس, وإنهم أرادوا أن الفقه, و

يسافروا, فكبر عليهم أن يخلفوها ضائعة, فجعلوا يأتمرون ما يفعلون بها فقال أحدهم: أدلكم على 

من تتركونها عنده؟ قالوا: من هو؟ قال: راهب بني إسرائيل, إن ماتت قام عليها. وإن عاشت 

ترجعوا إليه فعمدوا إليه فقالوا: إنا نريد السفر, وال نجد أحدا أوثق في أنفسنا, وال  حفظها حتى

أحفظ لما ُولهَي منك لما جعل عندك, فإن رأيت أن نجعل أختنا عندك فإنها ضائعة شديدة الوجع, 

ام فإن ماتت فقم عليها, وإن عاشت فأصلح إليها حتى نرجع, فقال: أكفيكم إن شاء هللا فانطلقوا فق

عليها فداواها حتى بََرأت, وعاد إليها حسنها, فاطلع إليها فوجدها متصنعة, فلم يزل به الشيطان 

يزين له أن يقع عليها حتى وقع عليها, فحملت, ثم ندمه الشيطان فزين له قتلها قال: إن لم تقتلها 

قدم إخوتها افتضحت وعرف شبهك في الولد, فلم يكن لك معذرة, فلم يزل به حتى قتلها, فلما 

سألوه ما فعلت؟ قال: ماتت فدفنتها, قالوا: قد أحسنت, ثم جعلوا يرون في المنام, ويخبرون أن 

الراهب هو قتلها, وأنها تحت شجرة كذا وكذا, فعمدوا إلى الشجرة فوجدوها تحتها قد قتلت, 

هل لك أن أنجيك؟ قال: فعمدوا إليه فأخذوه, فقال له الشيطان: أنا زيهنت لك الزنا وقتلها بعد الزنا, ف

نعم, قال: أفتطيعني؟ قال: نعم قال: فاسجد لي سجدة واحدة, فسجد له ثم قتل, فذلك قوله كَمثَِل 

ا َكفََر قاَل إنهي بَِريٌء ِمْنَك اآلية.  الشهْيَطاِن إْذ قاَل لإلْنساِن اُكفُْر فَلَمه

عن ابن طاوس, عن أبيه قال: ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, 26224  

كان رجل من بني إسرائيل عابدا, وكان ربما داوى المجانين, فكانت امرأة جميلة, فأخذها الجنون, 

فجيء بها إليه, فتركت عنده, فأعجبته, فوقع عليها فحملت, فجاءه الشيطان فقال: إن ُعلم بهذا 

هلها بعد ذلك بزمان يسألونه, فقال: ماتت, افتضحت, فاقتلها وادفنها في بيتك, فقتلها ودفنها, فجاء أ

فلم يتهموه لصالحه فيهم, فجاءهم الشيطان فقال: إنها لم تمت, ولكنه وقع عليها فقتلها ودفنها في 

بيته في مكان كذا وكذا, فجاء أهلها, فقالوا: ما نتهمك, فأخبرنا أين دفنتها, ومن كان معك, 

لشيطان فقال: إن كنت تريد أن أخرجك مما أنت فيه فوجدوها حيث دفنها, فأُخذ وُسجن, فجاءه ا

فتخرج منه, فاكفر باهلل, فأطاع الشيطان, وكفر باهلل, فأُخذ وقتل, فتبرأ الشيطان منه حينئذ. قال: 

ا َكفََر قاَل إنهي بَِريٌء ِمْنكَ   فما أعلم هذه اآلية إال نزلت فيه كَمثَِل الشهْيَطاِن إْذ قاَل لإلْنساِن اُكفُْر فَلَمه

َ َربه العالَِميَن.  إنهي أخاُف ّللاه

وقال آخرون: بل ُعنِي بذلك الناس كلهم, وقالوا: إنما هذا مثل ُضِرب للنضير في غرور   

 المنافقين إياهم. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, 26225  

حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد َكَمثَِل الشهْيَطاِن إْذ قاَل  قال: حدثنا الحسن, قال:

ة الناس.  لإلْنساِن اْكفُُر عامه

 18-17اآلية : 

*  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }فََكاَن َعاقِبَتَُهَمآ أَنهُهَما فِي النهاِر َخاِلِديَن فِيَها َوذَِلَك َجَزآُء الظهاِلِميَن 

َ َخبِيٌر بَِما تَْعمَ يَأَيههَ  َ إِنه ّللاه ا قَدهَمْت ِلغٍَد َواتهقُواْ ّللاه َ َوْلتَنُظْر نَْفٌس مه  لُوَن {.ا الهِذيَن آَمنُواْ اتهقُواْ ّللاه

يقول تعالى ذكره: فكان ُعقبى أمر الشيطان واإلنسان الذي أطاعه, فكفر باهلل أنهما خالدان في    

َجَزاُء الظهاِلِميَن يقول: وذلك ثواب اليهود من النضير والمنافقين الذين  النار ماكثان فيها أبدا َوذَلكَ 

 وعدوهم النصرة, وكله كافر باهلل ظالم لنفسه على كفره به أنهم في النار مخلهدون.
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واختلف أهل العربية في وجه نصب قوله: خاِلدَْيِن فِيها فقال بعض نحويي البصرة: نصب على   

قال: وليس قولهم: « خالدين»قال: ولو كان في الكالم لكان الرفع أجود في الحال, وفي النار خبر 

تين فهو نصب لشيء, إنما فيها توكيد جئت بها أو لم تجىء بها فهو سواء, إال أن  إذا جئت مره

العرب كثيرا ما تجعله حاالً إذا كان فيها للتوكيد وما أشبهه في غير مكان قال: إنه الهِذيَن َكفَُروا ِمْن 

ْهِل الِكتاِب َوالُمْشِرِكيَن فِي ناِر َجَهنهَم خاِلِديَن فِيها. وقال بعض نحويي الكوفة: في قراءة عبد هللا أ

قال: وفي أنهما في النار خالدين فيها « فََكاَن عاقِبَتَُهَما أنهُهما في النهاِر خاِلدَْيِن في النهارِ »بن مسعود: 

فإذا رأيت الفعل بين صفتين قد عادت إحداهما على نصب قال: وال أشتهي الرفع وإن كان يجوز, 

موضع األخرى نصبت, فهذا من ذلك قال: ومثله في الكالم قولك: مررت برجل على نابِه متحمالً 

 به ومثله قول الشاعر:

ْعفََراُن َعلى تَرائِبهاَشِرقا بِِه اللهبهاُت والنهْحُر    والزه

فة باسمها الذي وقعت عليه, فإذا اختلفت الصفتان ألن الترائب هي اللبات ها هنا, فعادت الص  

« في»جاز الرفع والنصب على ُحْسن, من ذلك قولك: عبد هللا في الدار راغب فيك, أال ترى أن 

التي في الدار مخالفة لفي التي تكون في الرغبة قال: والحجة ما يُعرف به النصف من الرفع أن 

أال ترى أنك تقول: هذا أخوك في يده درهم قابضا عليه, ال ترى الصفة االَخرة تتقدم قبل األولى 

فلو قلت: هذا أخوك قابضا عليه في يده درهم لم يجز, إال ترى أنك تقول: هذا رجل قائم إلى زيد 

في يده درهم, فهذا يدل على أن المنصوب إذا امتنع تقديم االَخر, ويدل على الرفع إذا سهل تقديم 

 االَخر.

َ يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدهقوا هللا ووحدوه, اتقوا هللا وقوله يا أيهها اله    ِذيَن آَمنُوا اتهقُوا ّللاه

 بأداء فرائضه, واجتناب معاصيه.

وقوله َوْلتَْنُظْر نَْفٌس ما قَدهَمْت ِلغٍَد يقول: ولينظر أحدكم ما قدهم ليوم القيامة من األعمال, أمن   

ات التي توبقه؟. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر الصالحات التي تنجيه أم من السيئ

 من قال ذلك:

َ َوْلتَْنُظْر نَْفٌس 26226   ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: اتهقُوا ّللاه

ب الساعة حتى جعلها كغد, وغدٌ يوم القيامة.  ما قَدهَمْت ِلغٍَد: ما زال ربكم يقره

 حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة ما قَدهمْت ِلغٍَد يعني يوم القيامة.   

ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: حدثنا عبيد, قال: سمعت الضحاك 26227  

 يقول في قوله: ما قَدهمْت ِلغَد يعني يوم القيامة.

رنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, وقرأ قول هللا عزه وجله ـ حدثني يونس, قال: أخب26228  

َوْلتَْنُظْر نَْفٌس ما قَدهَمْت ِلغٍَد يعني يوم القيامة الخير والشره قال: واألمس في الدنيا, وغدٌ في االَخرة, 

 وقرأ: كأْن لَْم تَْغَن باألْمِس قال: كأن لم تكن في الدنيا.

َ َخبِيتٌر بَِمتا تَْعلَُمتوَن وقوله: َواتهقُوا هللا يقول: وختاف   وا هللا بتأداء فرائضته, واجتنتاب معاصتيه إنه ّللاه

ها, ال يخفتى عليته منهتا شتيء, وهتو مجتازيكم  يقول: إن هللا ذو خبرة وعلتم بأعمتالكم خيرهتا وشتره

 على جميعها.

 19اآلية : 

 َ فَأَنَساُهْم أَنفَُسُهْم أُولَـَئَِك ُهُم اْلفَاِسقُوَن  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوالَ تَُكونُواْ َكالهِذيَن نَُسواْ ّللاه

.} 

يقول تعالى ذكره: وال تكونوا كالذين تركوا أداء حقه هللا الذي أوجبه عليهم فأْنساُهْم أْنفَُسُهْم    

يقول: فأنساهم هللا حظوظ أنفسهم من الخيرات. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من 

 قال ذلك:

َ فأْنساُهْم أْنفَُسُهْم قال: نَُسوا حقه 26229   ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان نَُسوا ّللاه

 هللا, فأنساهم أنفسهم قال: حظه أنفسهم.

وقوله: أُولَئَك ُهُم الفاسقون يقول جل ثناؤه: هؤالء الذين نسوا هللا, هم الفاسقون, يعني الخارجون   

 إلى معصيته.من طاعة هللا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 20اآلية : 

القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }الَ يَْستَِوَي أَْصَحاُب النهاِر َوأَْصَحاُب اْلَجنهِة أَْصَحاُب اْلَجنهِة ُهُم 

 اْلفَآئُِزوَن {.

يقول تعالى ذكره: ال يعتدل أهل النار وأهل الجنة, أهل الجنة هم الفائزون, يعني أنهم الُمدِركون    

 وأرادوا, الناجون مما حذروا.ما طلبوا 

 21اآلية : 

ْن َخْشيَ  تََصدهعاً مه ِة القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }لَْو أَنَزْلنَا َهـَذَا اْلقُْرآَن َعلََى َجبٍَل لهَرأَْيتَهُ َخاِشعاً مه

ِ َوتِْلَك األْمثَاُل نَْضِربَُها ِللنهاِس لَعَلهُهْم يَتَفَكهُروَن {.  ّللاه

ِ يقول جله ثناؤه: لو وقوله: لَ     ْو أْنَزْلنا َهذَا القُرآَن َعلَى َجبَل لرأْيتَهُ خاِشعا ُمتََصدهعا ِمن َخْشيَِة ّللاه

أنزلنا هذا القرآن على جبل, وهو حجر, لرأيته يا محمد خاشعا يقول: متذلالً, متصدعا من خشية 

تعظيم القرآن, وقد أنزل على هللا على قساوته, حذرا من أن ال يؤدهي حقه هللا المفترض عليه في 

ابن آدم وهو بحقه مستخٌف, وعنه, عما فيه من الِعبَر والذكر, ُمْعرض, كأن لم يسمعها, كأن في 

 أذنيه َوْقرا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ن أبيه, عن ابن ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, ع26230  

ِ... إلى قوله: لَعَلهُهمْ   عباس قوله: لَْو أْنَزْلنا َهذَا القُرآَن َعلَى َجبٍَل لرأْيتَهُ خاِشعا ُمتََصدهعا ِمن َخْشيَِة ّللاه

يَتَفَكهُروَن قال: يقول: لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه تصدع وخشع من ثقله ومن 

جل الناس إذا نزل عليهم القرآن, أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع, خشية هللا, فأمر هللا عز و

ُ األْمثَال للنهاِس لَعَلهُهْم يَتَفَكهُروَن.  قال: كذَِلَك يَْضِرُب ّللاه

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: لَْو أْنَزْلنا َهذَا القُرآَن 26231  

ِ... اآلية, يعذر هللا الجبل األصمه, ولم يعذر شقيه ابن َعلَى َجبَل لرأيْ  تَهُ خاِشعا ُمتََصدهعا ِمن َخْشيَِة ّللاه

 آدم, هل رأيتم أحدا قطه تصدهعت جوانحه من خشية هللا؟.

َوتِلَك األْمثاُل نَْضُربها للنهاِس يقول تعالى ذكره: وهذه األشياء نشبهها للناس, وذلك تعريفه جله   

 أن الجبال أشده تعظيما لحقه منهم مع قساوتها وصالبتها. ثناؤه إياهم

 وقوله: لَعَلهُهْم يَتَفَكهُروَن يقول: يضرب هللا لهم هذه األمثال ليتفكروا فيها, فينيبوا, وينقادوا للحق.  

 22اآلية : 

ُ الهِذي الَ إِلَـَهَ إِاله ُهَو َعاِلُم الْ  ْحَمـَُن القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }ُهَو ّللاه غَْيِب َوالشهَهادَةِ ُهَو الره

ِحيُم {.  الره

يقول تعالى ذكره: الذي يتصدع من خشيته الجبل أيها الناس, هو المعبود الذي ال تنبغي العبادة    

ْحَمُن  واأللوهية إال له, عالم غيب السموات واألرض, وشاهد ما فيهما مما يرى ويحسه ُهَو الره

ِحيُم يقول: هو رحمن ا  لدنيا واالَخرة, رحيم بأهل اإليمان به.الره

 23اآلية : 

ُ الهِذي الَ إِلَـَهَ إِاله ُهَو اْلَمِلُك اْلقُدهوُس السهالَُم اْلُمْؤِمُن اْلُمهَ  ْيِمُن القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }ُهَو ّللاه

ا يُْشِرُكوَن {. ِ َعمه  اْلعَِزيُز اْلَجبهاُر اْلُمتََكبهُر ُسْبَحاَن ّللاه

يقول تعالى ذكره: هو المعبود الذي ال تصلح العبادة إال له, الملك الذي ال ملك فوقه, وال شيء    

إال دونه, القدهوس, قيل: هو المبارك. وقد بيهنت فيما مضى قبل معنى التقديس بشواهده, وذكرت 

 اختالف المختلفين فيه بما أغنى عن إعادته. ذكر من قال: ُعنِي به المبارك:

 ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة القُدهوُس: أي المبارك.26232  

 وقوله: السالُم يقول: هو الذي يسلم خلقه من ظلمه, وهو اسم من أسمائه, كما:  

 ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة السهالُم: هللا السالم.26233  

ثنا ابن ُحَمْيد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا عبيد هللا, يعني العَتَكي, عن ـ حد26234  

 جابر بن زيد قوله: السهالُم قال: هو هللا.
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وقد ذكرت الرواية فيما مضى, وبيهنت معناه بشواهده, فأغنى ذلك عن إعادته. وقوله: الُموْءِمُن   

 قتادة يقول في ذلك ما: يعني بالمؤمن: الذي يؤمن خلقه من ظلمه. وكان

  26235.  ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة الُموْءِمُن أمن بقوله أنه حقه

   .  حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة الُموْءِمُن أمن بقوله أنه حقه

عن سفيان, عن ُجَويبر عن الضحاك الُموْءِمُن ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, 26236  

 قال: المصدق.

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله الُموْءِمُن قال: 26237  

المؤمن: المصدهق الموقن, آمن الناس بربهم فسماهم مؤمنين, وآمن الربه الكريم لهم بإيمانهم 

 صدهقهم أن يسمى بذلك االسم.

 قوله: الُمَهْيِمُن اختلف أهل التأويل في تأويله, فقال بعضهم: المهيمن: الشهيد. ذكر من قال ذلك:و  

, عن ابن عباس, في 26238   , قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليه ـ حدثني عليه

ة أخرى: األمين.  قوله: الُمَهْيَمُن قال: الشهيد, وقال مره

عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, ـ حدثني محمد بن 26239  

قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: الُمَهْيِمُن 

 قال: الشهيد.

 ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: الُمَهْيِمُن قال: أنزل هللا26240  

 عزه وجله كتابا فشهد عليه.

 حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة الُمَهْيِمُن قال: الشهيد عليه.   

 وقال آخرون: المهيمن: األمين. ذكر من قال ذلك:  

: ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن ُجويبر, عن الضحاك الُمَهْيِمنُ 26241  

 األمين.

 وقال آخرون: الُمَهْيِمُن: المصدهق. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: الُمَهْيِمُن قال: 26242  

المصدهق لكله ما حدهث, وقرأ: َوُمَهْيِمنا َعلَْيِه قال: فالقرآن مصدهق على ما قبله من الكتب, وهللا 

 كله ما حدهث عما مضى من الدنيا, وما بقي, وما حدهث عن االَخرة. مصدهق في

وقد بيهنت أولى هذه األقوال بالصواب فيما مضى قبل في سورة المائدة بالعلل الدالة على صحته,   

 فأغنى عن إعادته في هذا الموضع.

 وقوله: العَِزيُز: الشديد في انتقامه ممن انتقم من أعدائه, كما:  

 حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة العَِزيُز أي في نقمته إذا انتقم.ـ 26243  

حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة العَِزيُز في نقمته إذا انتقم.    

ة يقول: جبر وقوله: الَجبهاُر يعني: المصلح أمور خلقه, المصرفهم فيما فيه صالحهم. وكان قتاد

 خلقه على ما يشاء من أمره.

ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة الَجبهاُر قال: َجبََر 26244  

 خلقه على ما يشاء.

. ذكر من قال ذلك:    وقوله: الُمتََكبهُر قيل: ُعنِي به أنه تكبر عن كله شره

قال: حدثنا سعيد, عن قتادة الُمتََكبهُر قال: تكبر عن كله  ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد,26245  

 شر.

 حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, مثله.   

ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن علية, قال: أخبرنا أبو رجاء, قال: ثني 26246  

ُ الهِذي ال إلَهَ إاله رجل, عن جابر بن زيد, قال: إن اسم هللا األ عظم هو هللا, ألم تسمع يقول: ُهَو ّللاه

ُ الهِذي ال إلَهَ إاله ُهَو الَمِلُك القُدهوس السهالُم  ِحيُم ُهَو ّللاه ْحَمُن الره ُهَو عاِلُم الغَْيب والشههادَةِ ُهَو الره

ِ عَ  ا يُْشِرُكوَن يقول: تنزيها هلل وتبرئة له عن الُموْءِمُن الُمَهْيِمُن العَزيُز الَجبهاُر المتكبُر ُسْبحاَن ّللاه مه

 شرك المشركين به.
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 24اآلية : 

ُر لَهُ األْسَمآُء اْلُحْسنََى يَُسبهُح لَهُ َما  ُ اْلَخاِلُق اْلبَاِرىُء اْلُمَصوه القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }ُهَو ّللاه

 .فِي السهَماَواِت َواألْرِض َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم {

يقول تعالى ذكره: هو المعبود الخالق, الذي ال معبود تصلح له العبادة غيره, وال خالق سواه,    

ر خلقه كيف شاء, وكيف يشاء.  البارىء الذي برأ الخلق, فأوجدهم بقدرته, المصوه

ي ستمى وقوله: لَهُ األْسماُء اْلُحْسنَى يقول تعالى ذكره: هلل األسماء الحسنى, وهي هذه األستماء التت  

هللا بها نفسه, التي ذكرهتا فتي هتاتين االَيتتين يَُستبهُح لَتهُ متا فتي السهتَمَواِت واألْرِض يقتول: يستبح لته 

جميع ما في السموات واألرض, ويسجد له طوعا وكرها َوُهَو العَِزيُز يقتول: وهتو الشتديد االنتقتام 

 من أعدائه اْلَحِكيُم في تدبيره خلقه, وصرفهم فيما فيه صالحهم.

 

 سورة الممتحنة

 مدنية

 وآياتها ثالث عشرة

 بسم هللا الرحَمن الرحيم

 1 اآلية :
ُكْم أَْوِليَآَء تُْلقُوَن إِلَْيِهمْ  ي َوَعدُوه هِخذُواْ َعدُوه  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}يَأَيهَها الهِذيَن آَمنُواْ الَ تَت

َن اْلحَ  ِ َربهُكْم إِن ُكنتُْم بِاْلَمَودهةِ َوقَْد َكفَُرواْ بَِما َجآَءُكْم مه ُسوَل َوإِيهاُكْم أَن تُْؤِمنُواْ بِاّلله قه يُْخِرُجوَن الره

وَن إِلَْيِهْم بِاْلَمَودهةِ َوأَنَاْ أَْعلَُم بَِمآ أَْخفَْيتُ  ْم َوَمآ أَْعلَنتُْم َخَرْجتُْم ِجَهاداً فِي َسبِيِلي َواْبتِغَآَء َمْرَضاتِي تُِسره

 فَقَْد َضله َسَوآَء السهبِيِل {.َوَمن يَْفعَْلهُ ِمنُكْم 

قال أبو جعفر: يقول: تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: يا    

ُكْم أْولياَء يعني أنصارا. ي من المشركين َوَعدُوه هِخذُوا َعدُوه  أيهها الهِذيَن آَمنُوا ال تَت

جله ثناؤه: تلقون إليهم مودهتكم إياه. ودخول الباء في قوله:  وقوله: تُْلقُوَن إلَْيهْم بالَمَودهة يقول  

بالَمَودهةِ وسقوطها سواء, نظير قول القائل: أريد بأن تذهب, وأريد أن تذهب سواء, وكقوله: َوَمْن 

 يُِرْد فِيِه بإْلحاٍد بُِظْلٍم والمعنى: ومن يرد فيه إلحادا بظلم ومن ذلك قول الشاعر:

ا َرَجْت بالشه    ْرِب َهزه لََها اْلعََصاَشِحيٌح لَهُ ِعْندَ اإلَزاِء نَِهيُم فَلَمه

 بمعنى: فلما رجت الشرَب.  

وقد َكفَُروا بَِما جاَءُكْم ِمَن الَحقه يقول: وقد كفر هؤالء المشركون الذين نهيتكم أن تتخذوهم أولياء   

, وذلك كفرهم باهلل ورسوله وكتابه ال  ذي أنزله على رسوله.بما جاءكم من عند هللا من الحقه

ِ َربهُكْم يقول جله ثناؤه: يخرجون رسول هللا    ُسوَل َوإيهاُكْم أْن تُوْءِمنُوا باّلله وقوله: يَْخِرُجوَن الره

صلى هللا عليه وسلم وإياكم, بمعنى: ويخرجونكم أيضا من دياركم وأرضكم, وذلك مشركي قريش 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه من مكة.

ِ َربهُكْم يقول جله ثناؤه: يخرجون الرسول وإياكم من دياركم, ألن آمنتم    وقوله: أن تُوْءِمنُوا باّلله

 باهلل.

وقوله: إْن ُكْنتُْم َخَرْجتُْم ِجهادا فِي َسبِيلي َواْبتِغاَء َمْرَضاتِي من المؤخر الذي معناه التقديم, ووجه   

كم أولياء تلقون إليهم بالمودهة وقد كفروا بما الكالم: يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عد ي وعدوه وه

جاءكم من الحقه إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي, وابتغاء مرضاتي يخرجون الرسول وإياكم أن 

تؤمنوا باهلل ربكم. ويعني بقوله تعالى ذكره: إْن ُكْنتُْم َخَرْجتُْم ِجهادا فِي َسبِيلي: إن كنتم خرجتم من 

م منها إلى مهاجَركم للجهاد في طريقي الذي شرعته لكم, وديني الذي أمرتكم به. دياركم, فهاجرت

 والتماس مرضاتي.

وَن إلَْيِهْم بالَمَودهةَ يقول تعالى ذكره للمؤمنين من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه    وقوله: تُِسره

ون أيها المؤمنون بالمودهة إلى المشركين باهلل وأنا أْعلَمُ  بَِما أْخفَْيتُْم يقول: وأنا أعلم منكم  وسلم: تسره
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بما أخفى بعضكم من بعض, فأسره منه َوما أْعلَْنتُْم يقول: وأعلم أيضا منكم ما أعلنه بعضكم 

لبعض َوَمْن يَْفعَْلهُ ِمْنُكْم فَقَدْ َضله َسَواء السهبيِل يقول جله ثناؤه: ومن يسره منكم إلى المشركين 

: يقول: فقد جار عن قصد السبيل التي جعلها هللا طريقا إلى الجنة  بالمودهة أيها المؤمنون فقد ضله

 ومحجة إليها.

ل هذه السورة نزلت في شأن حاطب بن أبي بَلتعة, وكان كتب إلى    وذُكر أن هذه االَيات من أوه

قَُريش بمكة يطلعهم على أمر كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أخفاه عنهم, وبذلك جاءت 

ثار والرواية عن جماعة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وغيرهم. ذكر من قال االَ 

 ذلك:

, والفضل بن الصباح قاال: حدثنا سفيان بن عيينة, 26247   ـ حدثني عبيد بن إسماعيل الهباريه

, أخبرني عبيد هللا بن أبي رافع, قال: سمعت  عن عمرو بن دينار عن حسن بن محمد بن عليه

ام والمقداد عليا  بير بن العوه رضي هللا عنه يقول: بعثني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنا والزه

انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ, فإن بها ظعينة »قال الفضل قال سفيان: نفر من المهاجرين فقال: 

رأة, فقلنا: فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة, فوجدنا ام« معها كتاب, فخذوه منها

أخرجي الكتاب, قالت: ليس معي كتاب, قلنا: لتخرجنه الكتاب, أو لنلقينه الثياب, فأخرجته من 

ِعقَاصها, وأخذنا الكتاب فانطلقنا به إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فإذا فيه: من حاطب بن 

م, فقال رسول هللا أبي بلتعة إلى ناس بمكة, يخبرهم ببعض أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسل

قال: يا رسول هللا ال تعجل عليه كنت امرأ ملصقا في « يا حاِطُب ما َهذَا؟»صلى هللا عليه وسلم: 

قريش, ولم يكن لي فيهم قرابة, وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات, يحمون أهليهم بمكة, 

, وما فعلت ذلك كفرا وال فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب أن أتخذ فيها يدا يحمون بها قرابتي

قَْد »ارتدادا عن ديني, وال رضا بالكفر بعد اإلسالم, فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

إنههُ قَْد َشِهدَ بَْدرا, َوما »فقال عمر: يا رسول هللا دعني أضرب عنق هذا المنافق, فقال: « َصدَقَُكمْ 

َ قَِد اطهلََع على أْهلِ  زاد الفضل في حديثه, « بَْدِر فَقال: اْعَملُوا ما ِشئتُْم فَقَْد َغفَْرُت لَُكمْ  يُْدِريَك لَعَله ّللاه

ُكْم أْوِلياَء... إلى قوله حتهى  ي َوَعدُوه هِخذُوا َعدُوه قال سفيان: ونزلت فيه يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا ال تَت

ِ َوْحدَهُ.  تُوْءِمنُوا باّلله

ة الجملي, حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران    , عن أبي سنان سعيد بن سنان, عن عمرو بن مره

عن أبي البختري الطائي, عن الحارث, عن عليه رضي هللا عنه قال: لما أردا النبيه صلى هللا 

عليه وسلم أن يأتي مكة, أسره إلى ناس من أصحابه أنه يريد مكة. فيهم حاطب بن أبي بلتعة, 

حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن النبيه صلى هللا عليه وأفشى في الناس أنه يريد خيبر, فكتب 

وسلم يريدكم, قال: فبعثني النبيه صلى هللا عليه وسلم وأبا مرثد وليس منا رجل إال وعنده فرس, 

ها فقال: ائْتُوا َرْوَضةَ خاخ, فإنهُكْم َستَْلقَْوَن بِها اْمرأةً َوَمعَها ِكتاب, فَخذُوهُ ِمْنها فانطلقنا حتى رأينا

بالمكان الذي ذكر النبيه صلى هللا عليه وسلم, فقلنا: هاتي الكتاب, فقالت: ما معي كتاب, فوضعنا 

متاعها وفتشنا, فلم نجده في متاعها, فقال أبو مرثد: لعله أن ال يكون معها, فقلت: ما كذَب النبيه 

ة: فأخرجته صلى هللا عليه وسلم وال كذَب, فقلنا: أخرجي الكتاب, وإال عريناك قال عمر و بن مره

من ُحْجَزتها, وقال حبيب: أخرجته من قبلها فأتينا به النبيه صلى هللا عليه وسلم فإذا الكتاب: من 

حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة, فقام عمر فقال: خان هللا ورسوله, ائذن لي أضرب عنقه, فقال 

ال: بلى, ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك, ق« أْليَس قَْد َشِهدَ بَْدرا؟»النبيه صلى هللا عليه وسلم: 

َ قَِد اطهلََع َعلى أْهل بَْدٍر, فَقاَل: اْعَملُوا ما ِشئْتُمْ »فقال النبيه صلى هللا عليه وسلم:  «, فَلَعَله ّللاه

ما حملك على ما »ففاضت عينا عمر وقال: هللا ورسوله أعلم, فأرسل إلى حاطب, فقال: 

إني كنت امرأ ملصقا في قريش, وكان لي بها أهل ومال, ولم يكن من فقال: يا نبيه هللا « صنعت؟

أصحابك أحد إال وله بمكة من يمنع أهله وماله, فكتبت إليهم بذلك, وهللا يا نبيه هللا إني لمؤمن باهلل 

َب إاله َصدََق حاِطُب ْبُن أبي بَْلتَعَةَ, فاَل تَقُولُوا ِلحاطِ »وبرسوله, فقال النبيه صلى هللا عليه وسلم: 

ي «, َخْيرا هِخذُوا َعدُوه : يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا ال تَت فقال حبيب بن أبي ثابت: فأنزل هللا عزه وجله

ُكْم... اآلية.  َوَعدُوه
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حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال حدثنا عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس,    

ُكْم أْوِلياء تُْلقُوَن إلَْيِهْم بالَمَودهةِ... إلى آخر اآلية, قوله: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا ال تَ  ي َوَعدُوه تهِخذُوا َعدُوه

نزلت في رجل كان مع النبيه صلى هللا عليه وسلم بالمدينة من قريش, كتب إلى أهله وعشيرته 

ى هللا بمكة, يخبرهم وينذرهم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سائر إليهم, فأخبر رسول هللا صل

 عليه وسلم بصحيفته, فبعث إليها عليه بن أبي طالب رضي هللا عنه, فأتاه بها.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا سلمة, قال: ثني محمد بن إسحاق, عن محمد بن جعفر بن 26248  

بير, عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا, قالوا: لما أجمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  الزه

السير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم من األمر في السير إليهم, ثم أعطاه امرأة يزعم محمد بن جعفر أنها من 

مزينة, وزعم غيره أنها سارة موالة لبعض بني عبد المطلب وجعل لها ُجْعالً, على أن تبلغه 

شا, فجعلته في رأسها. ثم فتلت عليه قرونها, ثم خرجت. وأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قري

ام رضي هللا عنهما,  بير بن العوه الخبر من السماء بما صنع حاطب, فبعث عليه بن أبي طالب والزه

«, قَِد اْجتََمْعنا لَهُ فِي أْمِرِهمْ أدِركا اْمرأةً قَْد َكتََب َمعَها حاِطٌب بِكتاب إلى قَُرْيش يَُحذهُرُهْم ما »فقال: 

فخرجا حتى أدركا بالحليفة, حليفة ابن أبي أحمد فاستنزالها فالتمسا في رحلها, فلم يجدا شيئا, فقال 

لها عليه بن أبي طالب رضي هللا عنه: إني أحلف باهلل ما ُكِذَب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال 

كتاب, أو لنكشفنك فلما رأت الجده منه, قالت: أعرض عني, فأعرض ُكِذبنا, ولتخِرِجنه إليه هذا ال

عنها, فحلهت قرون رأسها, فاستخرجت الكتاب فدفعته إليه فجاء به إلى رسول هللا صلى هللا عليه 

فقال: « يا حاطب ما َحَملََك على َهذَا؟»وسلم, فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حاطبا, فقال: 

وهللا إني لمؤمن باهلل ورسوله, ما غيرت وال بدهلت, ولكني كنت امرأ في القوم  يا رسول هللا, أما

ليس لي أصل وال عشيرة, وكان لي بين أظهرهم أهل وولد, فصانعتهم عليه, فقال عمر بن 

الخطاب رضي هللا عنه: دعني يا رسول هللا فألضرب عنقه, فإن الرجل قد نافق, فقال رسول هللا 

َوما يُْدِريَك يا ُعَمُر لَعَله هللا قَِد اطهلََع على أصَحاب بَْدٍر يَْوَم بَدٍْر فَقاَل: : »صلى هللا عليه وسلم

هِخذُوا « اْعَملُوا ما ِشئْتم فَقَْد َغفَْرُت لَُكمْ  فأنزل هللا عزه وجله في حاطب يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا ال تَت

ُكْم أْوِلياَء... إلى قوله َوإلَْيكَ  ي َوَعدُوه  أنَْبنا... إلى آخر القصة. َعدُوه

حدثنا ابن عبد األعلى قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن الزهري, عن عروة قال: لما نزلت:    

ُكْم أْوِلياَء في حاطب بن أبي بلتعة, كتب إلى كفار قريش  ي َوَعدُوه هِخذُوا َعدُوه يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا ال تَت

بير, فقال:  كتابا ينصح لهم فيه, فأطلع هللا نبيه عليه الصالة والسالم على ذلك, فأرسل عليا والزه

فانطلقا حتى أدركاها, فقاال: «, اْذَهبا فإنهُكما َستَجدَِن اْمرأةً بَِمكاِن َكذَا وَكذَا, فأتَيَا بِكتاب َمعَها»

خرجينه, الكتاب الذي معك, قالت: ليس معي كتاب, فقاال: وهللا ال ندع معك شيئا إال فتهشناه, أو ت

قالت: أولستم مسلمين؟ قاال: بلى, ولكن النبيه صلى هللا عليه وسلم أخبرنا أن معك كتابا قد أيقنت 

أنفسنا أنه معك فلما رأت جدههما أخرجت كتابا من بين قرونها, فذهبا به إلى النبيه صلى هللا عليه 

صلى هللا عليه وسلم فقال:  وسلم, فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى كفار قريش, فدعاه النبيه 

قال: أما وهللا ما ارتبت في هللا « ما َحَملََك على ذَلَك؟»قال: نعم, قال: « أْنت َكتَْبت َهذَا الِكتاب؟»

منذ أسلمت, ولكني كنت امرأ غريبا فيكم أيهها الحيه من قريش, وكان لي بمكة مال وبنون, فأردت 

: ائذن لي يا رسول هللا فأضرب عنقه, فقال النبيه أن أدفع بذلك عنهم, فقال عمر رضي هللا عنه

َمْهالً يا ْبن الَخطهاب, وما يُدِْريَك لَعَل هللا قَِد اطهلَع إلى أْهِل بَْدٍر فَقاَل اْعَملُوا »صلى هللا عليه وسلم: 

 قال الزهري: فيه نزلت حتى َغفُوٌر َرِحيٌم.« ما ِشئْتُْم فأنهي غافٌِر لَُكمْ 

مد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, ـ حدثني مح26249  

هِخذُوا  قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قول هللا ال تَت

ُكْم أْوِلياَء... إلى قوله بِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر في مكاتبة حاطب بن أبي بلتعة,  ي َوَعدُوه ومن معه َعدُوه

 كفار قريش يحذرهم.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا ال 26250  

ُكْم أْوِلياَء... حتى بلغ َسَواء السهبِيِل: ذُكر لنا أن حاطبا كتب إلى أهل مكة  ي َوَعدُوه هِخذُوا َعدُوه تَت
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عليه وسلم إليهم زمن الحديبية, فأطلع هللا عزه وجله نبيه عليه الصالة  يخبرهم سير النبيه صلى هللا

والسالم على ذلك, وذُكر لنا أنهم وجدوا الكتاب مع امرأة في قرن من رأسها, فدعاه نبيه هللا صلى 

تددت قال: وهللا ما َشَكْكُت في أمر هللا, وال ار« ما َحَملََك على الِذي َصنَْعَت؟»هللا عليه وسلم فقال: 

فيه, ولكن لي هناك أهالً وماالً, فأردت مصانعة قريش على أهلي ومالي. وذُكر لنا أنه كان حليفا 

لقريش لم يكن من أنفسهم, فأنزل هللا عزه وجله في ذلك القرآن, فقال: إْن يَثْقَفُوُكْم يُكونُوا لَُكْم أْعداًء 

 وِء َوَودهوا لَْو تَْكفُُروَن.ويَْبِسُطوا إلَْيُكْم أْيِديَُهْم وأْلِسنَتَُهْم بالسه 

 3-2 اآلية :

ُهْم بِالسهَوِء القول فـي تأويـل قوله تعالى:}إِن يَثْقَفُوُكْم يَُكونُواْ لَُكْم أَْعدَآًء َويَْبُسُطَواْ إِلَْيُكْم أَْيِديَُهْم َوأَْلِسنَتَ 

ُ بَِما تَْعَملُوَن َوَودهواْ لَْو تَْكفُُروَن *  لَن تَنفَعَُكْم أَْرَحاُمُكْم َوالَ أَْوالَ  دُُكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة يَْفِصُل بَْينَُكْم َوّللاه

 بَِصيٌر {.

ون أيها المؤمنون إليهم بالمودهة, يكونوا لكم حربا     يقول تعالى ذكره: إن يثقفكم هؤالء الذين تسره

 وأعداء َويَْبُسُطوا إلَْيُكْم أْيِديَُهْم بالقتال وأْلِسنَتَُهْم بالسهوِء.

 وقوله: َوَودهوا لَْو تَْكفُُروَن يقول: وتمنوا لكم أن تكفروا بربكم, فتكونوا على مثل الذي هم عليه.  

وقوله: لَْن تَْنفَعَُكْم أْرحاُمُكْم َوال أْوالدُُكْم يَْوَم الِقياَمِة يقول تعالى ذكره: ال يدعونكم أرحامكم   

ائه أولياء تلقون إليهم بالمودهة. فإنه لن تنفعكم وقراباتكم وأوالدكم إلى الكفر باهلل, واتخاذ أعد

أرحامكم وال أوالدكم عند هللا يوم القيامة, فتدفع عنكم عذاب هللا يومئذ, إن أنتم عصيتموه في 

 الدنيا, وكفرتم به.

وقوله: يَْفِصُل بَْينَُكْم يقول جله ثناؤه: يفصل ربكم أيها المؤمنون بينكم يوم القيامة بأن يدخل أهل   

 طاعته الجنة, وأهل معاصيه والكفر به النار.

اء المدينة ومكة والبصرة:    اء في قراءة ذلك, فقرأته عامة قره بضم « يُْفَصُل بَْينَُكمْ »واختلفت القره

اء الكوفة خال عاصم بضم  الياء وتخفيف الصاد وفتحها, على ما لم يسمه فاعله. وقرأه عامة قره

ى: يفصل هللا بينكم أيها القوم. وقرأه عاصم بفتح الياء وتخفيف الياء وتشديد الصاد وكسرها بمعن

اء الشام  بضم الياء وفتح الصاد « يُفَصهلُ »الصاد وكسرها, بمعنى يفصل هللا بينكم. وقرأ بعض قره

 وتشديدها على وجه ما لم يسم فاعله.

 فمصيب.وهذه القراءات متقاربات المعاني صحيحات في اإلعراب, فبأيتها قرأ القارىء   

ُ بَِما تَْعَملوَن بَِصيٌر يقول جله ثناؤه: وهللا بأعمالكم أيها الناس ذو علم وبصر, ال يخفى    وقوله: وّللاه

, فاتقوا هللا  ا فشره عليه منها شيء, هو بجميعها محيط, وهو مجازيكم بها إن خيرا فخير, وإن شره

 في أنفُسكم واحذروه.

 4  اآلية :

الى:}قَْد َكانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ فَِي إِْبَراِهيَم َوالهِذيَن َمعَهُ إِْذ قَالُواْ ِلقَْوِمِهْم إِنها القول فـي تأويـل قوله تع

ِ َكفَْرنَا بُِكْم َوبَدَا بَْينَنَا َوبَْينَُكُم اْلعَدَاَوةُ َواْلبَغْ  ا تَْعبُدُوَن ِمن دُوِن ّللاه ْنُكْم َوِممه َى َضآُء أَبَداً َحته بَُرءآؤاْ مه

ِ ِمن َشْيءٍ  ِ َوْحدَهُ إِاله قَْوَل إِْبَراِهيَم ألبِيِه ألْستَْغِفَرنه لََك َوَمآ أَْمِلُك لََك ِمَن ّللاه بهنَا َعلَْيَك تُْؤِمنُواْ بِاّلله  ره

 تََوكهْلنَا َوإِلَْيَك أَنَْبنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيُر {.

لى هللا عليه وسلم: قد كان لكم أيها يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول هللا ص   

المؤمنون أُسوة حسنة: يقول: قدوة حسنة في إبراهيم خليل الرحمن, تقتدون به, والذين معه من 

 أنبياء هللا, كما:

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قول هللا عزه وجل: قَْد كانَْت 26251  

 في إبراِهيُم َوالهِذيَن َمعَهُ قال: الذين معه األنبياء.لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ 

ِ يقول: حين قالوا لقومهم الذين    ا تَْعبُدُوَن ِمْن دُوِن ّللاه وقوله: إْذ قالُوا ِلقَْوِمِهْم إنها بُرآُء ِمْنُكْم َوِممه

هللا من االَلهة كفروا باهلل, وعبدوا الطاغوت: أيها القوم إنا برآء منكم, ومن الذين تعبدون من دون 

 واألنداد.
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ِ َوْحدَهُ يقول جله    ثناؤه  وقوله: َكفَْرنا بُِكْم َوبَدَا بَْينَنا َوبَْينَُكْم العَدََواةُ والبَْغَضاُء أبَدا حتى تُوْءِمنُوا باّلله

مخبرا عن قيل أنبيائه لقومهم الكفرة: كفرنا بكم, أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر باهلل وجحدنا 

ما تعبدون من دون هللا أن تكون حقا, وظهر بيننا وبينكم العدواة والبغضاء أبدا على  عبادتكم

كفركم باهلل, وعبادتكم ما سواه, وال صلح بيننا وال هوادة, حتى تؤمنوا باهلل وحده, يقول: حتى 

 تصدهقوا باهلل وحده, فتوحدوه, وتفردوه بالعبادة.

ألَْستَْغِفَرنه لََك َوما أْمِلُك لََك ِمْن هللا ِمْن َشْيٍء يقول تعالى ذكره: قد  وقوله: إاله قَْوَل إْبَراِهيَم ألَبِيهِ   

كانت لكم أُسوة حسنة في إبراهيم والذين معه في هذه األمور التي ذكرناها من مباينة الكفار 

فيه في ذلك,  ومعاداتهم, وترك مواالتهم إال في قول إبراهيم ألبيه ألَْستَْغِفَرنه لََك فإنه ال أسوة لكم

ألن ذلك كان من إبراهيم ألبيه عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبين له أنه عدوه هللا فلما تبين له أنه 

ءوا من أعداء هللا من  عدهو هلل تبرأ منه. يقول تعالى ذكره: فكذلك أنتم أيها المؤمنون باهلل, فتبره

ءوا عن عبادة ما سواه وأظهروا لهم المشركين به وال تتخذوا منهم أولياء يؤمنوا باهلل وحده  ويتبره

 العداوة والبغضاء. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, 26252  

مجاهد إاله قَْوَل إْبَراِهيَم ألَبِيِه  قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن

 قال: نُُهوا أن يتأسهْوا باستغفار إبراهيم ألبيه, فيستغفروا للمشركين.

ف الحارثي, عن     حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن أبي جعفر, عن مطره

نه لََك يقول: في كله أمر أسوة, إال االستغفار مجاهد: أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ فِي إْبَراِهيَم... إلى قوله ألَْستَْغِفرَ 

 ألبيه.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: قَْد كانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ 26253  

ا َحَسنَةٌ فِي إْبَراِهيَم... اآلية, ائتسوا به في كله شيء, ما خال قوله ألبيه: ألْستَْغِفَرنه لََك فال تأتسو

 بذلك منه, فإنها كانت عن موعدة وعدها إياه.

حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله إاله قَْوَل إْبَراِهيَم ألَبِيِه    

 يقول: ال تأسوا بذلك فإنه كان عليه موعدا, وتأسوا بأمره كله.

: قَْد ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ق26254   ال ابن زيد, في قول هللا عزه وجله

كانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ... إلى قوله: إاله قَْوَل إْبَراِهيَم ألَبِيِه ألَْستَْغِفَرنه لََك قال: يقول: ليس لكم في هذا 

 أُسوة.

ِ ِمْن َشْيٍء يقول: وما أدفع عنك من هللا م   ن عقوبة, إن هللا ويعني بقوله: َوما أْمِلُك لََك ِمَن ّللاه

 عاقبك على كفرك به, وال أُُغنِي عنك منه شيئا.

وقوله: َربهنا َعلَْيَك تََوكهْلنا يقول جله ثناؤه مخبرا عن قيل إبراهيم وأنبيائه صلوات هللا عليهم: َربهنَا   

رضى َوإلَْيَك الَمِصيُر َعلَْيَك تََوكهْلنا َوإلَْيَك أْنْبنا يعني: وإليك رجعنا بالتوبة مما تكره إلى ما تحبه وت

 يقول: وإليك مصيرنا ومرجعنا يوم تبعثنا من قبورنا, وتحشرنا في القيامة إلى موقف العَْرض.

 6-5 اآلية :

يُز القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َربهنَا الَ تَْجعَْلنَا فِتْنَةً لهلهِذيَن َكفَُرواْ َواْغِفْر لَنَا َربهنَآ إِنهَك أَنَت اْلعَزِ 

َ َواْليَْوَم االَِخَر َوَمن يَتََوله فَإِنه اْلحَ  َ ُهَو ِكيُم *  لَقَْد َكاَن لَُكْم فِيِهْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لهَمن َكاَن يَْرُجو ّللاه ّللاه

 اْلغَنِيه اْلَحِميدُ {.

يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل إبراهيم خليله والذين معه: يا ربهنا ال تجعلنا فتنة للذين كفروا    

, وأنا على باطل,  بك فجحدوا وحدانيتك, وعبدوا غيرك, بأن تسلطهم علينا, فيروا أنهم على حقه

 فتجعلنا بذلك فتنة لهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, 26255  

الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: ال تَْجعَْلنا  قال: حدثنا

فِتْنَةً للهِذيَن َكفَُروا قال ال تعذهبنا بأيديهم, وال بعذاب من عندك, فيقولوا: لو كان هؤالء على حقه ما 

 أصابهم هذا.
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ادة, قوله: َربهنا ال تَْجعَْلنا فِتْنَةً ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قت26256  

للهِذيَن َكفَُروا قال: يقول: ال تظهرهم علينا فيَْفتَتنوا بذلك. يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحقه هم 

 عليه.

, عن ابن عباس, قوله: 26257   , قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليه ـ حدثني عليه

 لهِذيَن َكفَُروا يقول: ال تسلهْطهم علينا فيفتنونا.ال تَْجعَْلنا فِتْنَةً ل

وقوله: َواُغِفْر لَنا َربهنا يقول: واستر علينا ذنوبنا بعفوك لنا عنها يا ربنا, إنهَك أْنَت العَِزيُز اْلَحِكيُم   

 يعني الشديد االنتقام ممن انتقم منه, الحكيم: يقول الحكيم في تدبيره خلقه, وصرفه إياهم فيما فيه

 صالحهم.

وقوله: لَقَْد كاَن لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ يقول تعالى ذكره لقد كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة في الذين   

َ َواليَْوَم  ذكرهم إبراهيم والذين معه من األنبياء صلوات هللا عليهم والرسل ِلَمْن كاَن يَْرُجو ّللاه

 , وثواب هللا, والنجاة في اليوم االَخر.االَِخَر يقول: لمن كان منكم يرجو لقاء هللا

َ ُهَو الغَنِيه اْلَحِميدُ يقول تعالى ذكره: ومن يتول عما أمره هللا به وندبه    وقوله َوَمْن يَتََوله فإنه ّللاه

إليه منكم ومن غيركم, فأعرض عنه وأدبر مستكبرا, ووالى أعداء هللا, وألقى أليهم بالمودهة, فإن 

ن إيمانه به, وطاعته إياه, وعن جميع خلقه, الحميد عند أهل المعرفة بأياديه, هللا هو الغنيه ع

 وآالئه عندهم.

 7 اآلية :

ُ قَدِ  َودهةً َوّللاه ْنُهم مه ُ أَن يَْجعََل بَْينَُكْم َوبَْيَن الهِذيَن َعادَْيتُم مه يٌر القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َعَسى ّللاه

ِحيٌم {. ُ َغفُوٌر ره  َوّللاه

يقول تعالى ذكره: عسى هللا أيها المؤمنون أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من أعدائي من    

مشركي قريش مودهة, ففعل هللا ذلك بهم, بأن أسلم كثير منهم, فصاروا لهم أولياء وأحزابا. وبنحو 

 الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ُ أْن يَْجعََل ـ حدثني يونس, قال: أخبر26258   نا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: َعَسى ّللاه

بَْينَُكْم َوبَْيَن الهِذيَن عادَْيتُْم ِمْنُهْم َمَودهةً قال: هؤالء المشركون قد فعل, قد أدخلهم في السلم وجعل 

 بينهم مودهة حين كان اإلسالم حين الفتح.

ة على أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من المشركين مودهة وقوله: وّللاه قَِديٌر يقول: وهللا ذو قدر  

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم يقول: وهللا غفور لخطيئة من ألقى إلى المشركين بالمودهة إذا تاب منها, رحيم  َوّللاه

 بهم أن يعذهبهم بعد توبتهم منها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ُ أْن يَْجعََل بَْينَُكْم  ـ حدثنا26259   بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: َعَسى ّللاه

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم يغفر الذنوب الكثيرة, رحيم  ُ قَِديٌر على ذلك وّللاه َوبَْيَن الهِذيَن عادَْيتُْم ِمْنُهْم َمَودهةً وّللاه

 بعباده.

 8 اآلية :

ن القول فـي تأويـل قوله تعا ُ َعِن الهِذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الدهيِن َولَْم يُْخِرُجوُكْم مه لى:}اله يَْنَهاُكُم ّللاه

َ يُِحبه اْلُمْقِسِطيَن {. وُهْم َوتُْقِسُطَواْ إِلَْيِهْم إِنه ّللاه  ِديَاِرُكْم أَن تَبَره

ُ َعِن الهِذيَن لَْم يُقاتِلُ     وُكْم فِي الدهيِن من أهل مكة َولم يُْخِرجوُكْم ِمْن يقول تعالى ذكره: ال يَْنهاُكُم ّللاه

كم بهم. وُهْم َوتُْقِسُطوا إلَْيِهْم يقول: وتعدلوا فيهم بإحسانكم إليهم, وبره  ِدياِرُكْم أْن تَبره

واختلف أهل التأويل في الذين ُعنُوا بهذه اآلية, فقال بعضهم: ُعني بها: الذين كانوا آمنوا بمكة   

هم واإلحسان إليهم. ذكر من قال ذلك:ولم يهاجروا,   فأذن هللا للمؤمنين ببره

ـ حدثنا محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, 26260  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: ال يَْنهاُكْم 

ُ َعن الهِذيَن لَم يُ  هم وتقسطوا إليهم قال: وهم الذين ّللاه قَاتِلُوُكم فِي الدهيِن أن تستغفروا لهم, و وتبروه

 آمنوا بمكة ولم يهاجروا.

 وقال آخرون: ُعنِي بها من غير أهل مكة َمْن لم يهاجر. ذكر من قال ذلك:  
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, قال: حدثنا هارون بن معروف, قال: حدثنا 26261   بشر ـ حدثني محمد بن إبراهيم األنماطيه

بن السري, قال: حدثنا مصعب بن ثابت, عن عمه عامر بن عبد هللا بن الزبير, عن أبيه, قال: 

نزلت في أسماء بنت أبي بكر, وكانت لها أمه في الجاهلية يقال لها قُتَيلة ابنة عبد العُزى, فأتتها 

ن رسول هللا صلى بهدايا وِصنَاب وأقط َوسْمن, فقالت: ال أقبل لك هدية, وال تدخلي عليه حتى يأذ

ُ َعِن  هللا عليه وسلم, فذكرت ذلك عائشة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فأنزل هللا ال يَْنهاُكْم ّللاه

 الهِذيَن لَْم يُقاتِلُوُكْم فِي الدهيِن... إلى قوله: الُمْقِسِطيَن.

ا مصعب بن ثابت, عن قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج, قال: حدثنا عبد هللا بن المبارك, قال: حدثن   

عامر بن عبد هللا بن الزبير, عن أبيه, قال: قَِدمْت قُتَيلة بنت عبد العُزى بن سعد من بني مالك بن 

 ِحْسل على ابنتها أسماء بنت أبي بكر, فذكر نحوه.

وقال آخرون: بل ُعنِي بها من مشركي مكة من لم يقاتل المؤمنين, ولم يخرجوهم من ديارهم   

  ذلك بعدُ باألمر بقتالهم. ذكر من قال ذلك:قال: ونسخ هللا

  26262 : ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: وسألته عن قول هللا عزه وجله

ُ... اآلية, فقال: هذا قد نسخ, نََسخه, القتال, أمروا أن يرجعوا إليهم بالسيوف,  ال يَْنهاُكُم ّللاه

 ضرب هللا لهم أجل أربعة أشهر, إما المذابحة, وإما اإلسالم.ويجاهدوهم بها, يضربونهم, و

ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله ال يَْنهاُكُم 26263  

ُ... اآلية, قال: نسختها اْقتُلُوا الُمْشِركيَن َحْيُث َوَجدتُُموُهْم.  ّللاه

ول من قال: ُعنِي بذلك: ال ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم في وأولى األقوال في ذلك بالصواب ق  

وهم وتصلوهم, وتقسطوا إليهم, إن هللا عزه وجله  الدين, من جميع أصناف الملل واألديان أن تبره

فلم عمه بقوله الهِذيَن لَْم يُقاتلُوُكْم فِي الدهيِن ولَْم يُْخِرُجوكْم ِمْن ِدياِرُكْم جميع من كان ذلك صفته, 

يخُصْص به بعضا دون بعض, وال معنى لقول من قال: ذلك منسوخ, ألن بره المؤمن من أهل 

م وال منهى عنه  الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب, أو ممن ال قرابة بينه وبينه والنسب غير محره

أو  إذا لم يكن في ذلك داللة له, أو ألهل الحرب على عورة ألهل اإلسالم, أو تقوية لهم بُكراع

 سالح. قد بين صحة ما قلنا في ذلك, الخبر الذي ذكرناه عن ابن الزبير في قصة أسماء وأمها.

ُ يُِحبه الُمْقِسِطيَن يقول: إن هللا يحبه المنصفين الذين ينصفون الناس, ويعطونهم    وقوله: إنه ّللاه

هم, ويُْحسنون إلى من أحسن إليهم ون من بره  .الحقه والعدل من أنفسهم, فيبره

 9 اآلية :
ن ِديَاِرُكمْ  ُ َعِن الهِذيَن قَاتَلُوُكْم فِي الدهيِن َوأَْخَرُجوُكم مه  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}إِنهَما يَْنَهاُكُم ّللاه

 َوَظاَهُرواْ َعلََى إِْخَراِجُكْم أَن تََولهْوُهْم َوَمن يَتََولهُهْم فَأُْولَـَئَِك ُهُم الظهاِلُموَن {.

ُ أيها المؤمنون َعن الهِذيَن قاتَلُوُكْم فِي الدهين من كفار أهل مكة يقول تعال    ى ذكره: إنهَما يَْنَهاُكُم ّللاه

وأْخَرُجوُكْم ِمْن ِدياِرُكْم َوَظاِهُروا على إْخَراِجُكْم أْن تََولهْوُهْم يقول: وعاونوا من أخرجكم من 

اء َوَمْن يَتََولهُهْم يقول: ومن يجعلهم دياركم على إخراجكم أن تولوهم, فتكونوا لهم أولياء ونصر

منكم أو من غيركم أولياء فأُولَئَِك ُهُم الظهاِلُموَن يقول: فأولئك هم الذين تولوا غير الذي يجوز لهم 

أن يتولوهم, ووضعوا واليتهم في غير موضعها, وخالفوا أمر هللا في ذلك. وبنحو الذي قلنا في 

 فِي الدهين قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: معنى قوله الهِذيَن قَاتَلُوُكمْ 

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, 26264  

ُ َعن  قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد إنهَما يَْنهاُكُم ّللاه

 قال: كفار أهل مكة.الهِذيَن قَاتَلُوُكْم فِي الدهين 

 10 اآلية :

 ُ أَْعلَُم القول فـي تأويـل قوله تعالى: يَأَيهَها الهِذيَن آَمنُواْ إِذَا َجآَءُكُم اْلُمْؤِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمتَِحنُوُهنه ّللاه

نه ِحله لهُهْم َوالَ ُهْم يَِحلهوَن لَُهنه بِإِيَمانِِهنه فَإِْن َعِلْمتُُموُهنه ُمْؤِمنَاٍت فاَلَ تَْرِجعُوُهنه إِلَى اْلُكفهاِر الَ هُ 

آ أَنفَقُواْ َوالَ ُجنَاَح َعلَْيُكْم أَن تَنِكُحوُهنه إِذَآ آتَْيتُُموُهنه أُُجوَرُهنه َوالَ تُْمِسُكواْ بِِعَصمِ   اْلَكَوافِِر َوآتُوُهم مه

ُ َعِليٌم َحِكيٌم {.َواْسأَلُواْ َمآ أَنفَْقتُْم َوْليَْسأَلُواْ َمآ أَنفَقُواْ ذَِلُكْم ُحكْ  ِ يَْحُكُم بَْينَُكْم َوّللاه  ُم ّللاه
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يقول تعالى ذكره للمؤمنين من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا إذَا    

جاَءُكُم النساء الُموْءِمناُت ُمهاِجراٍت من دار الكفر إلى دار اإلسالم فاْمتَِحنُوُهن وكانت محنة 

 ل هللا صلى هللا عليه وسلم إياهن إذا قَِدمن مهاجرات, كما:رسو

ـ حدثنا أبو ُكَريب, قال: حدثنا يونس بن بكير, عن قيس بن الربيع, عن األغره بن 26265  

, قال: ُسئل ابن عباس: كيف كان امتحان  الصباح, عن خليفة بن حصين, عن أبي نصر األسديه

؟ قال: كان يمتحنهنه باهلل ما خرجت من بغض زوج, وباهلل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النساء

ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض, وباهلل ما خرجت التماس دنيا, وباهلل ما خرجت إال حبا هلل 

 ورسوله.

حدثنا أبو ُكَريب, قال: حدثنا الحسن بن عطية, عن قيس, قال: أخبرنا األغر بن الصباح, عن    

ر, عن ابن عباس في يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا إذَا جاَءُكُم الُموْءِمناُت خليفة بن حصين, عن أبي نص

ُمهاِجراٍت فاْمتَِحنُوُهنه قال كانت المرأة إذا أتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلفها باهلل ما 

 خرجت... ثم ذكر نحوه.

, أن عائشة قالت: ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن الزهر26266   يه

ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يمتحن المؤمنات إال باآلية, قال هللا: إذَا جاَءَك الُموْءِمناُت 

ِ َشْيئا وال, وال.  يُبايِْعنََك على أْن ال يُْشِرْكَن باّلله

بن ـ حدثني يونس بن عبد األعلى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرني يونس, عن ا26267  

شهاب, قال: أخبرني عروة بن الزبير, أن عائشة زوج النبيه صلى هللا عليه وسلم قالت: كانت 

المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يمتحنه بقول هللا: يا أيهها النهبِيه إذَا جاَءَك 

ا من المؤمنات, فقد أقره بالمحبة, الُموْءِمناُت يُبايِْعنََك... إلى آخر اآلية, قالت عائشة: فمن أقره بهذ

 : «, انطلقن فقد بايعتكن»فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهنه قال لهنه

وال وهللا ما مست يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يد امرأة قطه, غير أنه بايعهنه بالكالم قالت 

, عائشة: وهللا ما أخذ رسول هللا صلى هللا ع ليه وسلم على النساء قطه, إال بما أمره هللا عزه وجله

 «.قد بايعتكنه كالما»وكان يقول لهنه إذا أخذ عليهن 

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 26268  

هاِجراٍت... إلى قوله: َعِليٌم َحِكيم كان عباس, قوله: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا إذَا جاَءُكُم الُموْءِمناُت مُ 

 امتحانهنه أن يشهدن أن ال إله إال هللا, وأن محمدا عبده ورسوله.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, 26269  

له: فاْمتَِحنُوُهنه قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قو

, أو سخطة, أو غيره, ولم  قال: سلوهنه ما جاء بهنه فإن كان جاء بهنه غضب على أزواجهنه

. , فارجعوهنه إلى أزواجهنه  يؤمنه

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فاْمتَِحنُوُهنه كانت محنتهنه أن 26270  

فإذا «, شوز, وما أخرجكنه إاله حبه اإلسالم وأهله, وِحْرٌص عليهما أخرجكنه الن»يستحلفن باهلل 

.  قلن ذلك قُبل ذلك منهنه

ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله فاْمتَِحنُوُهنه قال: يحلفن      

 ما خرجن إال رغبة في اإلسالم, وحبا هلل ورسوله.

: حدثنا مهران, عن سفيان, عن أبيه أو عكرمة إذَا جاَءُكُم ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال26271  

الُموْءِمناُت ُمهاِجَراٍت فاْمتَِحنُوُهنه قال: يقال: ما جاء بك إال حبه هللا, وال جاء بك عشق رجل منا, 

.  وال فرارا من زوجك, فذلك قوله فاْمتَِحنُوُهنه

ن زيد: كانت المرأة من المشركين إذا ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال اب26272  

غضبت على زوجها, وكان بينه وبينها كالم, قالت: وهللا ألهاجرنه إلى محمد صلى هللا عليه وسلم 

: إذَا جاَءُكُم الُموْءِمنات ُمهاِجرات فاْمتَِحنُوُهنه إن كان الغضب أتى  وأصحابه, فقال هللا عزه وجله

 ها فال تردهوها.بها فردهوها, وإن كان اإلسالم أتى ب
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ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثني عمرو بن الحارث, عن بكير بن 26273  

, قال: كان امتحانهنه إنه لم يُْخِرْجِك إال الدين.  األشجه

ُ أْعلَُم بإيَمانِِهنه يقول: هللا أعلم بإيمان من جاء من النساء مهاجرات إليكم.    وقوله: ّللاه

َعِلْمتُُموُهنه ُموْءِمناٍت فاَل تَْرِجعُوُهنه إلى الُكفهاِر يقول: فإن أقررن عند المحنة بما وقوله: فإْن   

, والدخول في اإلسالم, فال تردهوهْن عن ذلك إلى الكفار. وإنما قيل ذلك  يصحه به عقد اإليمان لهنه

قريش في صلح للمؤمنين, ألن العهد كان جرى بين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبين مشركي 

الحديبية أن يرده المسلمون إلى المشركين من جاءهم مسلما, فأبطل ذلك الشرط في النساء إذا جئن 

, فوجدهنه المسلمون مؤمنات, وصحه ذلك عندهم مما قد ذكرنا قبل,  مؤمنات مهاجرات فامتحنه

م: فَإِْن َعِلْمتُُموُهنه وأمروا أن ال يردهوهنه إلى المشركين إذا علم أنهنه مؤمنات. وقال جل ثناؤه له

ُموْءِمناٍت فاَل تَْرِجعُوُهنه إلى الُكفهار الُهنه ِحله لَُهْم َوال ُهْم يَِحلهوُن لَُهنه يقول: ال المؤمنات حله 

للكفار وال الكفار يحلون للمؤمنات. وبنحو الذي قلنا في ذلك جاءت االَثار. ذكر بعض ما ُروي في 

 ذلك من األثر:

 

ا ابن ُحَميد, قال: حدثنا سلمة, عن محمد بن إسحاق, عن الزهري, قال: دخلت ـ حدثن26274  

بير, وهو يكتب كتابا إلى ابن أبي ُهنيد صاحب الوليد بن عبد الملك, وكتب إليه  على ُعْروة بن الزه

ُ َعِلي : إذَا جاَءُكُم الُموْءِمناُت ُمهاِجَراٍت... إلى قوله َوّللاه ٌم َحِكيٌم وكتب يسأله عن قول هللا عزه وجله

بير: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان صالح قريشا عام الحديبية على أن  إليه ُعْروة بن الزه

يرده عليهم من جاء بغير إذن وليه فلما هاجر النساء إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإلى 

محنة اإلسالم, فعرفوا أنهنه إنما جئن اإلسالم, أبى هللا أن يُْردَْدن إلى المشركين, إذا هنه اْمتَحنه 

 رغبة فيه.

وقوله وآتُوُهْم ما أْنفَقُوا يقول جله ثناؤه: وأعطوا المشركين الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات إذا   

علمتموهنه مؤمنات, فلم ترجعوهنه إليهم ما أنفقوا في نكاحهم إياهنه من الصداق. وبنحو الذي قلنا 

 ر من قال ذلك:في ذلك قال أهل التأويل. ذك

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 26275  

عباس, قوله يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا إذَا جاَءُكُم الُموْءِمناُت ُمهاِجَراٍت... إلى قوله َعِليٌم َحِكيٌم قال: كان 

محمدا عبده ورسوله, فإذا علموا أن ذلك حقه منهنه لم امتحانهنه أن يشهدن أن ال إله إال هللا وأن 

يرجعوهنه إلى الكفار, وأعطى بعلها من الكفار الذين عقد لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 صداقه الذي أصدقها.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, 26276  

ل: حدثنا ورقاء, وإذا فررن من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم إلى قال: حدثنا الحسن, قا

المشركين الذين بينهم وبين نبي هللا صلى هللا عليه وسلم عهد جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 

 وآتُوُهم ما أْنفَقُوا وآتُوا أزواجهنه صدقاتهن.

قتادة, قوله: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا إذَا  ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن26277  

ُ َعِليٌم َحِكيٌم هذا حكم  ُ أْعلَُم بإيَمانِِهن حتى بلغ َوّللاه جاَءُكُم الُموْءِمناُت ُمهاِجَراٍت فاْمتَِحنُوُهنه ّللاه

حكمه عزه وجله بين أهل الهدى وأهل الضاللة كنه إذا فررن من المشركين الذي بينهم وبين نبيه 

جوهنه هللا  صلى هللا عليه وسلم وأصحابه عهد إلى أصحاب نبيه هللا صلى هللا عليه وسلم فتزوه

بعثوا مهورهنه إلى أزواجهنه من المشركين الذي بينهم وبين نبيه هللا صلى هللا عليه وسلم عهد 

 وإذا فررن من أصحاب نبيه هللا صلى هللا عليه وسلم إلى المشركين الذين بينهم وبين نبيه هللا

 صلى هللا عليه وسلم عهد بعثوا بمهورهنه إلى أزواجهنه من أصحاب نبيه هللا صلى هللا عليه وسلم.

, قال: نزلت عليه 26278   ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن الزهريه

ه إليهم فلما وهو بأسفل الحديبية, وكان النبيه صلى هللا عليه وسلم صالحهم أنه من أتاه منهم رده 

جاءه النساء نزلت عليه هذه اآلية, وأمره أن يرده الصداق إلى أزواجهن حكم على المشركين مثل 
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ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردهوا الصداق إلى أزواجهنه فقال َوال تُْمِسُكوا بِِعَصِم 

 الَكَوافِِر.

حدثنا عبيد, قال: سمعت الضحاك  ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول:26279  

ُ أْعلَُم بإيَمانِهنه كان نبيه هللا صلى هللا عليه وسلم عاهد من المشركين  يقول في قوله: فاْمتَِحنُوُهنه ّللاه

ومن أهل الكتاب, فعاهدهم وعاهدوه, وكان في الشرط أن يردهوا األموال والنساء, فكان نبيه هللا إذا 

, فلحق بالمعاهدة تاركا لدينه مختارا للشرك, رده على زوجها ما أنفق فاته أحد من أزواج المؤمنين

عليها, وإذا لحق بنبيه هللا صلى هللا عليه وسلم أحد من أزواج المشركين امتحنها نبيه هللا صلى هللا 

فإن وجدها خرجت تريد اإلسالم قبلها رسول هللا « ما أخرجك من قومك؟»عليه وسلم, فسألها: 

ت من زوجها إلى آخر بينها  صلى هللا عليه وسلم, ورده على زوجها ما أنفق عليها, وإن وجدت فره

وبينه قرابة, وهي متمسكة بالشرك ردهها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى زوجها من 

 المشركين.

ـ حدثني يونس بن عبد األعلى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله يا أيهها 26280  

... اآلية كلها, قال: لما هادن رسول هللا اله  ِذيَن آَمنُوا إذَا جاَءُكُم الُموْءِمناُت ُمهاِجَراٍت فاْمتَِحنُوُهنه

صلى هللا عليه وسلم المشركين كان في الشرط الذي ُشرط: أن ترده إلينا من أتاك منا, ونرده إليك 

نا ِمْنُكْم فَنُردههُ إلَْيُكُم, َوَمْن أتاُكْم ِمنها فاْختاَر َمْن أتا»من أتانا منكم, فقال النبيه صلى هللا عليه وسلم: 

قال: فأبى هللا ذلك للنبيه صلى هللا عليه وسلم في النساء, « الُكْفَر على اإليَماِن فاَل حاَجةَ لَنا فِيِهمْ 

: إذَا جاَءُكُم الُموْءِمناُت ُمهاِجَراٍت فاْمتَِحنُو ... إلى قوله ولم يأبه للرجال, فقال هللا عزه وجله ُهنه

.  وآتُوُهْم ما أْنفَقُوا أزواجهنه

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرني عمرو بن الحارث, عن بكير بن 26281  

, قال كان بين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والمشركين هدنة فيمن فره من النساء, فإذا  األشجه

ت المشركة أعطى المسلمون زوجها نفق ته عليها وكان المسلمون يفعلون وكان إذا لم يعط فره

 هؤالء وال هؤالء أخرج المسلمون للمسلم الذي ذهبت امرأته نفقتها.

وقوله: َوال ُجناَح َعلَْيُكْم أْن تَْنِكُحوُهنه إذَا آتَْيتُُموُهنه أُُجوَرُهنه يقول تعالى ذكره: وال حرج عليكم   

, أيها المؤمنون أن تنكحوا هؤالء المها جرات الالتي لحقن بكم من دار الحرب مفارقات ألزواجهنه

وإن كان لهنه أزواج في دار الحرب إذا علمتموهنه مؤمنات إذا أنتم أعطيتموهنه أجورهن, ويعني 

باألجور: الصهدقات. وكان قتادة يقول: كنه إذا فررن من المشركين الذين بينهم وبين نبيه هللا صلى 

, بعثوا هللا عليه وسلم وأصحابه ع جوهنه هد إلى أصحاب نبيه هللا صلى هللا عليه وسلم فتزوه

بمهورهنه إلى أزواجهنه من المشركين الذين بينهم وبين أصحاب نبيه هللا صلى هللا عليه وسلم 

 عهد.

 ـ حدثنا بذلك بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة.26282  

رده صداقهُن إليهم إذا ُحبِسن عنهم وإن هم ردهوا المسلمين وكان الزهريه يقول: إنما أمر هللا ب  

 على صداق من حبسوا عنهم من نسائهم.

  26283.  ـ حدثنا بذلك ابن ُحَميد, قال: حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق, عن الزهريه

ـ حدثني يونس, أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: َوال ُجناَح َعلَْيُكْم أْن 26284  

.  تَْنِكُحوُهنه ولها زوج ثمه, ألنه فرق بينهما اإلسالم إذا استبرأتن أرحامهنه

وقوله: َوال تُْمِسُكوا بِِعَصم الَكَوافِِر يقول جله ثناؤه للمؤمنين به من أصحاب رسول هللا صلى هللا   

, والكوافر: جمع  كافرة, عليه وسلم: ال تمسكوا إيها المؤمنون بحبال النساء الكوافر وأسبابهنه

والعصم: جمع عصمة, وهي ما اعتصم به من العقد والسبب, وهذا نهي من هللا للمؤمنين عن 

. وبنحو الذي قلنا في ذلك  اإلقدام على نكاح النساء المشركات من أهل األوثان, وأمر لهم بفراقهنه

 قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

حيى بن سعيد القطان, قال: حدثنا عبد هللا بن ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ي26285  

, عن عروة, عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم  المبارك, قال أخبرنا معمر, عن الزهريه

أن النبيه صلى هللا عليه وسلم جاءه نسوة مؤمنات بعد أن كتب كتاب القضية بينه وبين قريش, 
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ُكُم الُموْءِمنات ُمهاِجَراٍت حتى بلغ بِعَصِم الَكَوافِِر فطلق عمر فأنزل هللا: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا إذا جاءَ 

ج إحداهما معاوية بن أبي سفيان واألخرى صفوان بن أمية.  يومئذ امرأتين كانتا له بالشرك, فتزوه

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرني يونس, عن ابن شهاب, قال: بلغنا 26286  

تي ماده فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كفار قريش من أجل العهد الذي كان أن آية المحنة ال

بين كفار قريش وبين النبيه صلى هللا عليه وسلم, فكان النبيه صلى هللا عليه وسلم يرده إلى كفار 

قريش ما أنفقوا على نسائهم الالتي يسلمن ويهاجرن, وبعولتهنه كفار للعهد الذي كان بين النبيه 

ى هللا عليه وسلم وبينهم, ولو كانوا حربا ليست بينهم وبين النبيه صلى هللا عليه وسلم مدهة صل

وعقد لم يرده عليهم شيئا مما أنفقوا, وحكم هللا للمؤمنين على أهل المدهة من الكفار بمثل ذلك, قال 

ُ َعِليٌم ِحِكيٌم فطلق المؤمنون هللا: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا إذا جاَءُكُم الُموْءِمنات ُمهاِجَراٍت حتى ب لغ َوّللاه

حين أنزلت هذه اآلية كله امرأة كافرة كانت تحت رجل منهم, فطلق عمر بن الخطاب رضي هللا 

جها معاوية بن أبي سفيان, وابنة جرول  عنه امرأته ابنة أبي أُمية بن المغيرة من بني مخزوم فتزوه

جها أبو جهم بن حذافة العَ  , وجعل هللا ذلك حكما حكم به بين المؤمنين من خزاعة, فتزوه دَِويه

 والمشركين في هذه المدة التي كانت.

: لما نزلت 26287   ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا سلمة, عن محمد بن إسحاق, قال: وقال الزهريه

ُكوا بِِعَصم الَكَوافِِر كان هذه اآلية يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا إذا جاَءُكُم الُموْءِمنات... إلى قوله: َوال تُْمسِ 

ممن طلق عمر بن الخطاب رضي هللا عنه امرأته قريبة ابنة أبي أمية بن المغيرة, فتزوجها بعده 

معاوية بن أبي سفيان, وهما على شركهما بمكة وأم كلثوم ابنة جرول الخزاعية أم عبد هللا بن 

ما على شركهما وطلحة بن عبيد هللا عمر فتزوجها أبو جهم بن ُحذافة بن غانم رجل من قومه, وه

ق  بن عثمان بن عمرو التيمي كانت عنده أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب, ففره

بينهما اإلسالم حين نهى القرآن عن التمسك بعصم الكوافر, وكان طلحة قد هاجر وهي بمكة على 

جها في االسالم بعد طلحة خالد بن سعيد بن  العاص بن أُمية بن عبد شمس. دين قومها, ثم تزوه

وكان ممن فره إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من نساء الكفار ممن لم يكن بينه وبين رسول 

جها رجالً من المسلمين أميمة بنت بشر األنصارية, ثم  هللا صلى هللا عليه وسلم عهد فحبسها وزوه

ت منه, وهو يومئذ إحدى نساء بني أمية بن زيد من أوس هللا, كانت عند ثابت  بن الدحداحة, ففره

جها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سهل بن حنيف  كافر إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فزوه

 أحد بني عمرو بن عوف, فولدت عبد هللا بن سهل.

, قال هللا: َوال تُْمِسُكو    ا حدثني ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن الزهريه

: فطلق عمر امرأتين كانتا له بمكة.  بِِعَصم الَكَوافِِر قال: الزهريه

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, 26288  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد َوال تُْمِسُكوا بِِعَصم 

 : أصحاب محمد أُمروا بطالق نسائهم كوافر بمكة, قعدن مع الكفار.الَكَوافِِر قال

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: َوال تُْمِسُكوا بِِعَصم 26289  

 الَكَوافِِر مشركات العرب الالتي يأبين اإلسالم أُمر أن يَُخلهى سبِيلُهن.

رنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: َوال تُْمِسُكوا بِِعَصم ـ حدثني يونس, قال: أخب26290  

 الَكَوافِِر إذا كفرت المرأة فال تمسكوها, خلوها, وقعت الفرقة بينها وبين زوجها حين كفرت.

اء الحجاز والمدينة والكوفة    اء في قراءة قوله َوال تُْمِسُكوا فقرأ ذلك عامة قره واختلفت القره

بتشديدها, وذكر أنها « والَ تُْمِسُكوا»تُْمِسُكوا بتخفيف السين. وقرأ ذلك أبو عمرو والشأم, َوال 

 قراءة الحسن, واعتبر من قرأ ذلك بالتخفيف, وإمساك بمعروف.

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان, ولغتان مشهورتان, محكى عن العرب   

 أمسكت به ومسكت, وتمسهكت به.

اْسئَلُوا ما أْنفَْقتُْم َوْليَْسئَلُوا ما أْنفَقُوا يقول تعالى ذكره ألزواج اللواتي لحقن من المؤمنين وقوله: وَ   

من دار اإلسالم بالمشركين إلى مكة من كفار قريش: واسئلوا أيها المؤمنون الذين ذهبت أزواجهم 

جهن منهم, فلحقن بالمشركين ما أنفقتم على أزواجكم اللواتي لحقن بهم من الصداق م ن تزوه
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جها منكم ما  جن فيكم من تزوه وليسئلكم المشركون منهم الذين لحق بكم أزواجهم مؤمنات إذا تزوه

 أنفقوا عليهنه من الصداق. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

قال: أقر  ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرني يونس, عن ابن شهاب,26291  

المؤمنون بحكم هللا, وأدهوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم, وأبى 

وا بحكم هللا فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين.  المشركون أن يقره

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, 26292  

الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قول هللا: َواْسئَلُوا قال: حدثنا 

ما أْنفَْقتُْم َوْليْسئَلُوا ما أْنفَقوا قال: ما ذهب من أزواج أصحاب محمد صلى هللا عليه وسلم إلى 

, وليمسكوهن, وما ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب النبيه  الكفار, فليعطهم الكفار صدقاتهنه

 صلى هللا عليه وسلم, فمثل ذلك في صلح كان بين محمد صلى هللا عليه وسلم وبين قريش.

ِ يَْحُكُم بَْينَُكْم يقول تعالى ذكره: هذا الحكم الذي حكمت بينكم من أمركم أيها    وقوله: ذَِلُكْم ُحْكُم ّللاه

بهم وأمرهم بمسألتكم مثل ذلك  المؤمنون بمسألة المشركين, وما أنفقتم على أزواجكم الالتي لحقن

في أزواجهن الالتي لحقن بكم, حكم هللا بينكم فال تعتدوه, فإنه الحقه الذي ال يسمع غيره, فانتهى 

المؤمنون من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما ذُكر إلى أمر هللا وحكمه, وامتنع 

وها بينهم في ذلك الصلح, وبذلك جاءت المشركون منه وطالبوا الوفاء بالشروط التي كانوا شارط

 االَثار واألخبار عن أهل السير وغيرهم. ذكر من قال ذلك:

, قال: أما 26293   ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: أخبرنا ابن ثور, عن معمر, عن الزهريه

: َوإنْ  وا, فأنزل هللا عزه وجله وا بحكم هللا, وأما المشركون فأبوا أن يقره فاتَُكْم َشْيٌء  المؤمنون فأقره

 ِمْن أْزَواِجُكْم إلى الُكفهاِر... اآلية.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق, عن الزهري, قال: قال هللا: ذَِلُكْم 26294  

ِ يحكم بينكم, فأمسك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النساء, وردهه الرجال, وسأل الذي  ُحْكُم ّللاه

, وأن يردهوا عليهم مثل الذي يردهون عليهم أمره هللا أ ن يسأل من صدقات النساء من حبسوا منهنه

إن هم فعلوا, ولوال الذي حكم هللا به من هذا الحكم رده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النساء, كما 

يرد  رده الرجال, ولوال الهدنة والعهد الذي كان بينه وبين قريش يوم الحديبية أمسك النساء ولم

 إليهم صداقا, وكذلك يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد.

ُ َعِليٌم َحِكيٌم يقول جله ثناؤه: وهللا ذو علم بما يصلح خلقه وغير ذلك من األمتور, حكتيم    قوله: َوّللاه

 في تدبيره إياهم.

 11 اآلية :

ْن أَْزَواجِ  ُكْم إِلَى اْلُكفهاِر فَعَاقَْبتُْم فَآتُواْ الهِذيَن ذََهبَْت القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َوإِن فَاتَُكْم َشْيٌء مه

َ الهِذَي أَنتُْم بِِه ُمْؤِمنُوَن {. ثَْل َمآ أَنفَقُواْ َواتهقُواْ ّللاه  أَْزَواُجُهْم مه

يقول جله ثناؤه للمؤمنين من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: َوإْن فَاتَُكْم أيها المؤمنون    

 ِمْن أْزواِجُكْم إلَى الُكفهاِر فلحق بهم.َشْيٌء 

واختلف أهل التأويل في الكفار الذين ُعنُوا بقوله إلى الُكفهاِر من هم؟ فقال بعضهم: هم الكفار   

الذين لم يكن بينهم وبين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عهد, قالوا: ومعنى الكالم: وإن فاتكم 

 وبينهم عهد من الكفار. ذكر من قال ذلك: شيء من أزواجكم, إلى من ليس بينكم

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, 26295  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: َوإْن فَاتَُكْم 

 ين ليس بينكم وبينهم عهد.َشْيٌء ِمْن أْزَواِجُكْم إلى الُكفهاِر الذ

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة َوإْن فَاتَُكْم َشْيٌء ِمْن أْزَواِجُكْم 26296  

إلى الُكفهاِر إذا فررن من أصحاب النبيه صلى هللا عليه وسلم إلى كفار ليس بينهم وبين رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم عهد.

ن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن حبيب بن أبي ثابت, عن مجاهد َوإْن فَاتَُكْم حدثنا اب   

 َشْيٌء ِمْن أْزَواِجُكْم إلى الُكفهاِر قال: لم يكن بينهم عهد.
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  .  وقال آخرون: بل هم كفار قريش الذي كانوا أهل هدنة, وذلك قول الزهريه

 وهب, قال: أخبرني يونس عنه. ـ حدثني بذلك يونس, قال: أخبرنا ابن26297  

اء األمصار فَعاقَْبتُْم باأللف على    اء في قراءة ذلك, فقرأته عامة قره وقوله: فَعاقَْبتُْم اختلفت القره

على مثال « فَعَقهْبتُمْ »مثال فاعلتم, بمعنى: أصبتم منهم عقبى. وقرأه حميد األعرج فيما ذُكر عنه: 

ف األلفاظ بهما نظير قوله: َوال تَُصعهْر َخدهَك للنهاِس وتَُصاِعْر فعهلتم مشددة القاف, وهما في اختال

 مع تقارب معانيهما.

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين عندي بالصواب في ذلك قراءة من قرأ فَعاقَْبتُْم باأللف إلجماع   

اء عليه.  الحجة من القره

أْنفَقُوا يقول: فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم منكم إلى  وقوله: فآتُوا الهِذيَن ذََهبَْت أْزَواُجُهْم ِمثَْل ما  

 الكفار مثل ما أنفقوا عليهنه من الصداق.

واختلف أهل التأويل في المال الذي أمر أن يعطى منه الذي ذهبت زوجته إلى المشركين, فقال   

 بعضهم: أُمروا أن يعطوهم صداق من لحق بهم من نساء المشركين. ذكر من قال ذلك:

, قال: أقره 26298   ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرني يونس, عن الزهريه

المؤمنون بحكم هللا, وأدهوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم, وأبى 

وا بحكم هللا فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين, فقال هللا للمؤمنين: َوإنْ   المشركون أن يقره

َ فَاتَُكْم َشْيٌء ِمْن أْزَواِجُكْم إلى الُكفهاِر فَعاقَْبتُْم فآتُوا الهِذيَن ذََهبَْت أْزَواُجُهْم ِمثَْل ما أْنفَقُوا َواته  قُوا ّللاه

الهِذي أْنتُْم بِِه ُموْءِمنُوَن فلو أنها ذهبت بعد هذه اآلية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين, رده 

جها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم, الذي أمروا أن يردهوه على المؤمنون إلى زو

المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم الالتي آمن وهاجرن, ثم ردهوا إلى المشركين 

فضالً إن كان بقي لهم. والعقب: ما كان بأيدي المؤمنين من صداق نساء الكفار حين آمنه 

 وهاجرن.

, قال: أنزل هللا 26299   ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن الزهريه

فأمر هللا  َوإْن فَاتَُكْم َشْيٌء ِمْن أْزَواِجُكْم إلى الُكفهاِر فَعاقَْبتُْم فآتُوا الهِذيَن ذََهبَْت أْزَواُجُهْم ِمثَْل ما أْنفَقُوا

من المسلمين ولها زوج أن يرده إليه المسلمون صداق  المؤمنين أن يردهوا الصداق إذا ذهبت امرأة

 امرأته من صداق إن كان في أيديهم مما أمروا أن يردوا إلى المشركين..

 وقال آخرون. بل أُمروا أن يعطوه من الغنيمة أو الفيء. ذكر من قال ذلك:  

ن أبيه, عن ابن ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, ع26300  

ما عباس, قوله: َوإْن فَاتَُكْم َشْيٌء ِمْن أْزَواِجُكْم إلى الُكفهاِر فَعاقَْبتُْم فآتُوا الهِذيَن ذََهبَْت أْزَواُجُهْم ِمثَْل 

َ الهِذي أْنتُْم بِِه ُموْءِمنُوَن يعني: إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار, أمر له  أْنفَقُوا واتهقُوا ّللاه

 سول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق.ر

ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, 26301  

 إنهم كانوا أُمروا أن يردهوا عليهم من الغنيمة. وكان مجاهد يقرأ: فَعاقَْبتُْم.

: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, ـ حدثني محمد بن عمرو, قال26302  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد فَعاقَْبتُْم يقول: أصبتم 

 مغنما من قريش أو غيرهم فآتُوا الهِذيَن ذََهبَْت أْزَواُجُهْم ِمثَْل ما أْنفَقُوا صدقاتهنه عوضا.

د, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن حبيب بن أبي ثابت, عن مجاهد َوإْن فَاتَُكْم حدثنا ابن ُحَمي   

َشْيٌء ِمْن أْزَواِجُكْم إلى الُكفهاِر قال: من لم يكن بينهم وبينهم عهد, فذهبت امرأة إلى المشركين, 

اُجُهْم ِمثَْل ما أْنفَقُوا َواتهقُوا فيدفع إلى زوجها مهر مثلها فَعاقَْبتُْم فأصبتم غنيمة فآتُوا الهِذيَن ذََهبَْت أْزوَ 

َ قال: مهر مثلها يُدفع إلى زوجها.  ّللاه

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: َوإْن فَاتَُكْم َشْيٌء ِمْن 26303  

َ كنه إذا فررن من أصحاب أْزَواِجُكْم إلى الُكفهاِر فآتُوا الهِذيَن ذََهبَْت أْزَواُجُهْم ِمثَْل ما أْنفَ  قُوا َواتهقُوا ّللاه

النبيه صلى هللا عليه وسلم إلى الكفار ليس بينهم وبين نبيه هللا عهد, فأصاب أصحاب رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم غنيمة, أعطى زوجها ما ساق إليها من جميع الغنيمة, ثم يقتسمون غنيمتهم.
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ثنا القاسم, قال: سمعت الكسائي يخبر عن زائدة, عن ـ حدثني أحمد بن يوسف, قال: حد26304  

 األعمش, عن مسلم, عن مسروق أنه قرأها فَعاقَْبتُْم وفسهرها فغنمتم.

ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا القاسم, قال: حدثنا هشيم, عن مغيرة, عن إبراهيم, في قوله: 26305  

 فَعاقَْبتُْم قال: غنمتم.

, عن هذه اآلية ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال26306   : حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق, قال: سألنا الزهريه

وقول هللا فيها: َوإْن فَاتَُكْم َشْيٌء ِمْن أْزَواِجُكْم إلى الُكفهاِر. اآلية, قال: يقول: إن فات أحدا منكم أهله 

ضوه من فيء إن أصبت  موه.إلى الكفار, ولم تأتكم امرأة تأخذون لها مثل الذي يأخذون منكم, فعوه

 وقال آخرون في ذلك ما:  

ـ حدثني به يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: َوإْن فَاتَُكْم َشْيٌء 26307  

ِمْن أْزَواِجُكْم إلى الُكفهاِر فَعاقَْبتُْم قال: خرجت امرأة من أهل اإلسالم إلى المشركين, ولم يخرج 

, فقال القوم: هذه ُعْقبتكم قد أتتكم, فقال هللا َوإْن فَاتَُكْم َشْيٌء غيرها. قال: فأتت امرأة من المشركين

ِمْن أْزَواِجُكْم إلى الُكفهاِر فَعاقَْبتُْم: أمسكتم الذي جاءكم منهم من أجل الذي لكم عندهمفآتُوا الهِذيَن 

علوا الذي فعلوا أن ينكحوهنه ذََهبَْت أْزَواُجُهْم ِمثَْل ما أْنفَقُوا ثم أخبرهم هللا أنه ال جناح عليهم إذا ف

إذا استبرىء رحمها, قال: فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي ذهبت امرأته إلى الكفار, 

فقال لهذه التي أتت من عند المشركين: هذا زوج التي ذهبت أزوجكه؟ فقالت: يا رسول هللا, عذر 

البختري رجالً جسيما, قال: هذا؟ قالت:  هللا زوجة هذا أن تفره منه, ال وهللا مالي به حاجة, فدعا

 نعم, وهي ممن جاء من مكة.

وأولى األقوال في ذلك بالصواب أن يقال: أمر هللا عزه وجله في هذه اآلية المؤمنين أن يعطوا   

ت زوجته من المؤمنين إلى أهل الكفر إذا هم كانت لهم على أهل الكفر ُعْقبى, إما بغنيمة  من فره

ة منهم إليهم, ولم يخصص يصيبونها منهم,  أو بلحاق نساء بعضهم بهم, مثل الذي أنفقوا على الفاره

 إيتاءهم ذلك من مال دون مال, فعليهم أن يعطوهم ذلك من كله األموال التي ذكرناها.

َ الهِذي أْنتُْم بِِه ُموْءِمنُوَن يقول: وخافوا هللا الذي أنتم به مصتدهقون أيهتا ال   مؤمنتون وقوله: واتهقُوا ّللاه

 فاتقوه بأداء فرائضه, واجتناب معاصيه.

 12 اآلية :

 ِ َشْيئاً  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}يَأَيهَها النهبِيه إِذَا َجآَءَك اْلُمْؤِمنَاُت يُبَايِْعنََك َعلََى أَن اله يُْشِرْكَن بِاّلله

 يَأْتِيَن بِبُُهتَاٍن يَْفتَِرينَهُ بَْيَن أَْيِديِهنه َوأَْرُجِلِهنه َوالَ َوالَ يَْسِرْقَن َوالَ يَْزنِيَن َوالَ يَْقتُْلَن أَْوالَدَُهنه َوالَ 

ِحيٌم {. َ َغفُوٌر ره َ إِنه ّللاه  يَْعِصينََك فِي َمْعُروٍف فَبَايِْعُهنه َواْستَْغِفْر لَُهنه ّللاه

الُموْءِمناُت باهلل  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: يا أيهها النهبِيه إذَا جاَءك   

ِ َشْيئا َوال يَْسِرْقَن َوال يَْزنِيَن َوال يَْقتُْلَن أْوالدَُهنه َوال يأْتِيَن بِ  بُْهتان يُبايِْعنََك على أْن ال يُْشِرُكَن باّلله

. يَْفتَِرينَهُ بَيَن أْيِديِهن وأْرُجلُِهنه يقول: وال يأتين بكذب يكذبنه في مولود يوجد بين أيديهنه وأرجل هنه

وإنما معنى الكالم: وال يلحقن بأزواجهنه غير أوالدهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

 ذكر من قال ذلك:

, عن ابن عباس, قوله: 26308   , قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليه ـ حدثني عليه

 ْرُجلُِهنه يقول: ال يلحقن بأزواجهنه غير أوالدهم.َوال يأْتِيَن بِبُْهتان يَْفتَِرينَهُ بَيَن أْيِديِهن وأ

وقوله: َوال يَْعِصينََك فِي َمْعُروٍف يقول: وال يعصينك يا محمد في معروف من أمر هللا عزه وجله   

تأمرهنه به. وذُكر أن ذلك المعروف الذي شرط عليهنه أن ال يعصين رسول هللا صلى هللا عليه 

 قال ذلك: وسلم فيه هو النياحة. ذكر من

, عن ابن عباس, قوله: 26309   , قال: حدثنا أبو صالح, قال: حدثنا معاوية, عن عليه ـ حدثنا عليه

 َوال يَْعِصينَك فِي َمْعُروٍف يقول: ال يُنْحن.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا عبد هللا بن المبارك, عن سفيان, 26310  

 أبي الجعد, َوال يَْعِصينَك فِي َمْعُروٍف, قال: النوح. عن منصور, عن سالم بن

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفيان, عن منصور, عن سالم بن أبي الجعد,    

 مثله.
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 حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن سالم, مثله.   

, قال26311   : حدثنا موسى بن عمير, عن أبي صالح, في قوله: ـ حدثنا محمد بن عبيد المحاربيه

 َوال يَْعِصينَك فِي َمْعُروٍف قال: في نياحة.

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن منصور, عن سالم بن أبي الجعد َوال    

 يَْعِصينَك فِي َمْعُروٍف قال: النوح.

أسلم َوال يَْعِصينَك فِي َمْعُروٍف قال: ال يخدشن ـ قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن زيد بن 26312  

 وجها, وال يشققن جيبا, وال يدعونه ويالً, وال ينشدن شعرا.

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 26313  

مر بن الخطاب رضي عباس, قال: كانت محنة النساء أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر ع

: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبايعكنه على أن ال تشركن باهلل شيئا,  هللا عنه فقال: قل لهنه

وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة التي شقت بطن حمزة رحمة هللا عليه متنكرة في النساء, فقالت: 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم, إني إن أتكلم يعرفني, وإن عرفني قتلني, وإنما تنكرت فرقا من رس

فسكت النسوة الالتي مع هند, وأبين أن يتكلمن قالت هند وهي متنكرة: وكيف يقبل من النساء شيئا 

قُْل لَُهنه َوال »لم يقبله من الرجال؟ فنظر إليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال لعمر: 

ن الهات وما أدري أيحلهنه لي أم ال, قال أبو قالت هند: وهللا إني ألصيب من أبى سفيا«, يَْسِرْقنَ 

سفيان: ما أصبت من شيء مضى, أو قد بقي, فهو لك حالل, فضحك رسول هللا صلى هللا عليه 

فقالت: عفا هللا عما سلف, «, أْنِت ِهْندٌ »وسلم وعرفها, فدعاها فأتته, فأخذت بيده, فعاذت به, فقال: 

م, فقال: َوال يَْزنِيَن فقالت: يا رسول هللا وهل تزني فصرف عنها رسول هللا صلى هللا عليه وسل

ة؟ قال:  ةُ »الحره , قالت هند: أنت قتلتهم يوم بدر « ال وهللا ما تَْزنِي الُحره قال: َوال يَْقتُْلَن أْوالدَُهنه

ينَك فِي َمْعُروٍف فأنت وهم أبصر قال: َوال يأْتِيَن بِبُْهتان يَْفتَِرينَهُ بَيَن أْيِديِهن وأْرُجلُِهنه َوال يَْعِص 

قن الثياب َويَْخِدْشن الوجوه, ويقطهعن الشعور,  قال: منعهنه أن ينحن, وكان أهل الجاهلية يمزه

 ويدعون بالثهبور والويل.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة يا أيهها النهبِيه إذَا جاَءَك 26314  

بلغ فَبايِْعُهنه ذُكر لنا أن نبيه هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ عليهنه يومئذ  الُموْءِمناُت يُبايِْعنََك حتى

فقال عبد الرحمن بن عوف: يا نبيه هللا إن «, وال تحدهثن الرجال, إال رجالً منكنه َمْحَرما»النياحة, 

 «.ئَِك َعنَْيتُ لَْيَس أُولَ »لنا أضيافا, وإنا نغيب عن نسائنا قال: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة َوال يَْعِصينَك فِي َمْعُروٍف قال:    

هو النوح أُِخذ عليهنه ال ينحن, وال يخلُونه بحديث الرجال إال مع ذي َمْحرم قال: فقال عبد الرحمن 

 «.ك عنيتليس أولئ»بن عوف: إنا نغيب ويكون لنا أضياف قال: 

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا سليمان, قال: أخبرنا أبو هالل, قال: حدثنا قتادة, في قوله َوال    

 يَْعِصينَك فِي َمْعُروٍف قال: ال يحدثن رجالً.

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثني ابن عياش, عن سليمان بن سليمان, 26315  

جدهه, قال: جاءت أُميمة بنت رقيقة إلى النبيه صلى هللا عليه  عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن

ِ »وسلم تبايعه على اإلسالم فقال لها النبي صلى هللا عليه وسلم:  أُبايِعُِك على أْن ال تُْشِركي باّلله

يَن يَدَْيِك َوِرْجلَْيِك, َوال َشْيئا, َوال تَْسِرقي, َوال تَْزنِي, َوال تَْقتُِلي َولَدَك, َوال تأْتِي بِبُْهتان تَْفتَِرينَهُ بَ 

 «.تَنُوحي َوال تبهرجي تَبهرَج الجاِهِليهِة األُولى

ـ حدثنا ابن ُحميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن محمد بن المنكدر, عن أُميمة بنت 26316  

«, تُنه وأَطْقتُنه فِيما اْستََطعْ »رقيقة, قالت: جاءت نسوة إلى النبيه صلى هللا عليه وسلم يبايعنه, فقال: 

 فقلنا: هللا ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا.

حدثنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم, قال: حدثنا أبي وشعيب بن الليث, قال: حدثنا خالد بن    

يزيد, عن ابن أبي هالل, عن ابن المنكدر أن أُميمة أخبرته أنها دخلت على رسول هللا صلى هللا 

إنهي ال أُصافُِح النهساَء, َولَِكْن »فقلن: يا رسول هللا ابسط يدك نصافحك, فقال: عليه وسلم في نسوة, 
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« فِيما أَطْقتُنه َواْستََطْعتُنه »فأخذ علينا حتى بلغ: َوال يَْعِصينَك فِي َمْعُروٍف فقال: «, سآُخذُ َعلَْيُكمه 

 فقلن: هللا ورسوله أرحم بنا من أنفسنا.

ل: حدثنا هارون, عن عمرو, عن عاصم, عن ابن سيرين, عن أمه ـ حدثنا ابن ُحَميد, قا26317  

عطية األنصارية, قالت: كان فيما اشترط علينا من المعروف حين بايعنا أن ال ننوح, فقالت امرأة 

من بني فالن: إن بني فالن أسعدوني, فال حتى أجزيهم, فانطلقت فأسعدتهم, ثم جاءت فبايعت قال: 

 أمه سليم ابنة ملحان أمه أنس بن مالك.فما وفى منهن غيرها وغير 

ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو نعيم, قال: حدثنا عمرو بن فروخ القتات, قال: حدثنا 26318  

أدركت عجوزا لنا كانت فيمن بايع رسول هللا صلى هللا عليه »مصعب بن نوح األنصاري, قال: 

وال تُنحَن, فقالت عجوز: يا نبيه هللا إن ناسا قد  وسلم, قالت: فأتيته ألبايعه, فأخذ علينا فيما أخذ

كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني, وإنهم قد أصابتهم مصيبة, فأنا أريد أن أسعدهم قال: 

َوال يَْعِصينَك فِي «: هو المعروف الذي قال هللا»ثم إنها أتت فبايعته, قال: « فاْنَطِلقي فَكافِئِيهمْ »

 َمْعُروٍف.

أبو ُكَريب, قال: حدثنا وكيع, عن يزيد, مولى الصهباء, عن شهر بن حوشب,  ـ حدثنا26319  

عن أم سلمة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, في قوله َوال يَْعِصينَك فِي َمْعُروٍف قال: 

 «.النوح»

حدثنا أبو ُكَريب, قال: حدثنا يونس, قال: حدثنا محمد بن إسحاق, عن محمد بن المنكدر, عن    

مة بنت رقيقة التيمية, قالت: بايعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في نسوة من المسلمين, فقلنا أُمي

له: جئناك يا رسول هللا نبايعك على أن ال نشرك باهلل شيئا, وال نسرق, وال نزني, وال نقتل 

ل هللا صلى أوالدنا, وال نأتَي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا, وال نعصيك في معروف فقال رسو

فقلنا: هللا ورسوله أرحم بنا من أنفسنا, فقلنا: بايعنا يا «, فيما اْستَطعتنه وأطقتنه »هللا عليه وسلم: 

, إنهما قَْوِلي لمئَِة اْمرأةٍ َكقَْولي الْمرأةٍ َواحدَةِ »رسول هللا, فقال:  وما صافح «, اْذَهْبَن فَقَدْ بايَْعتُُكنه

 نا أحدا.رسول هللا صلى هللا عليه وسلم م

حدثنا أبو ُكَريب, قال: حدثنا يونس بن بكير, عن عيسى بن عبد هللا التيمي, عن محمد بن    

المنكدر, عن أُميمة بنت رقيقة خالة فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, قال: سمعتها 

فذكر مثل حديث  تقول: بايعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فأخذ علينا أن ال نشرك باهلل شيئا,

 محمد بن إسحاق.

حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن محمد بن المنكدر, عن    

أُميمة بنت رقيقة, قالت: أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في نساء نبايعه, قالت: فأخذ علينا 

َ َشْيئا... اآلية, ثم قال: النبيه صلى هللا عليه وسلم بما في القرآن أْن ال يُ  فيما اْستََطْعتُنه »ْشِرْكَن باّلله

إنهي ال أُصافُِح النهساَء ما قَْولي المرأةٍ َواحدَةِ إاله »فقلنا: يا رسول هللا أال تصافحنا؟ فقال: « وأَطْقتُنه 

 «.َكقَْولي ِلِمئَِة اْمرأةٍ 

سلمة, عن ُزهير, عن موسى بن عقبة, حدثنا ابن عبد الرحيم البرقي, قال: حدثنا عمرو بن أبي    

 عن محمد بن المنكدر, عن أُميمة بنت رقيقة, عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنحوه.

ـ ُحدثت , عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: حدثنا عبيد, قال: سمعت الضحاك 26320  

 عليهنه في البيعة أن يتبعن أمره. يقول في قوله َوال يَْعِصينَك فِي َمْعُروٍف والمعروف: ما اشترط

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قول هللا: َوال يَْعِصينَك فِي 26321  

َمْعُروٍف فقال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نبيه وخيرته من خلقه ثم لم يستحله له أمور أمر 

قال: في معروف: فكيف ينبغي ألحد أن يُطاع في  إال بشرط لم يقل: وال يعصينك ويترك حتى

غير معروف وقد اشترط هللا هذا على نبيه, قال: فالمعروف كله معروف أمرهنه به في األمور 

 كلها وينبغي لهنه أن ال يعصين.

ـ حدثنا محمد بن سنان القزاز, حدثنا إسحاق بن إدريس, حدثنا إسحاق بن عثمان بن 26322  

سماعيل بن عبد الرحمن بن عطية, عن جدته أمه عطية, قالت: لما قدم رسول يعقوب, قال: ثني إ

هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة, جمع بين نساء األنصار في بيت, ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب, 
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فقام على الباب فسلم علينا, فرددن, أو فرددنا عليه, ثم قال: أنا رسول رسول هللا صلى هللا عليه 

, قالت: فقلنا مرحبا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم, وبرسول رسول هللا, فقال: تبايعن وسلم إل يكنه

على أن ال تشركن باهلل شيئا, وال تسرقن, وال تزنين, قالت: قلنا نعم قال: فمده يده من خارج الباب 

عيدين أن نخرج فيه أو البيت, ومددنا أيدينا من داخل البيت, ثم قال: اللهمه اشهد قالت: وأمرنا في ال

الحيض والعواتق, وال جمعة علينا, ونهانا عن اتباع الجنازة, قال إسماعيل: فسألت جدتي عن 

 قول هللا َوال يَْعِصينَك فِي َمْعُروٍف قالت: النياحة.

ـ حدثني محمد بن عبد الرحيم البرقي, قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة, عن زهير, في 26323  

 ْعِصينَك فِي َمْعُروٍف قال: ال يخلوا الرجل بامرأة.قول هللا: َوال يَ 

وقولتته: فَبتتايِْعُهنه يقتتول جتتله ثنتتاؤه: إذا جتتاءك المؤمنتتات يبايعنتتك علتتى هتتذه الشتتروط, فبتتايعهن,   

, ويسترها علتيهنه بعفتوه لهتنه عنهتا, إنه  َ يقول: سل لهنه هللا أن يصفح عن ذنوبهنه َواْستَْغِفْر لَُهنه ّللاه

َ َغفُورٌ  َرِحيٌم يقول: إن هللا ذو ستر على ذنوب من تاب إليه من ذنوبه أن يعذهبه عليها بعد توبتته  ّللاه

 منها.

 13 اآلية :

ُ َعلَْيِهْم قَْد يَئُِسواْ ِمنَ   القول فـي تأويـل قوله تعالى:}يَأَيهَها الهِذيَن آَمنُواْ الَ تَتََولهْواْ قْوماً َغِضَب ّللاه

 ُكفهاُر ِمْن أَْصَحاِب اْلقُبُوِر {.االَِخَرةِ َكَما يَئَِس الْ 

يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا    

ُ َعلَْيِهْم من اليهود قَْد يَئُِسوا ِمَن االَِخَرة َكما يَئَِس الُكفهاُر ِمْن أصَحاِب  ال تَتََولهْوا قَْوما َغِضَب ّللاه

 لقُبُوِر.ا

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: قَْد يَئُِسوا ِمَن االَِخَرة َكما يَئَِس الُكفهاُر ِمْن أصَحاِب القُبُوِر   

فقال بعضهم: معنى ذلك: قد يئس هؤالء القوم الذين غضب هللا عليهم من اليهود من ثواب هللا في 

أمواتهم الذين هم في القبور أن يرجعوا إليهم. االَخرة, وأن يُبعثوا, كما يئس الكفار األحياء من 

 ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 26324  

ُ َعلَْيِهْم... اآلية, يعني من مات من  الذين عباس, قوله: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا ال تَتََولهْوا قَْوما َغِضَب ّللاه

 كفروا, فقد يئس األحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم, أو يبعثهم هللا.

ـ حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن منصور بن 26325  

اِب القُبُوِر زاذان, عن الحسين أنه قال في هذه اآلية: قَْد يَئُِسوا ِمَن االَِخَرة َكما يَئَِس الُكفهاُر ِمْن أصحَ 

 قال: الكفار األحياء قد يئسوا من األموات.

ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله: قَْد يَئُِسوا 26326  

 ِمَن االَِخَرة يقول: يئسوا أن يُبعثوا كما يئس الكفار أن ترجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا.

قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا ال تَتََولهْوا قَْوما حدثنا بشر,    

ُ َعلَْيِهْم قَْد يَئُِسوا ِمَن االَِخَرةِ... اآلية, الكافر ال يرجو لقاء ميته وال أجره.  َغِضَب ّللاه

بيد, قال: سمعت الضحاك ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: حدثنا ع26327  

يقول في قوله: قَْد يَئُِسوا ِمَن االَِخَرة, َكما يَئَِس الُكفهاُر ِمْن أصَحاِب القُبُوِر يقول: من مات من الذين 

 كفروا فقد يئس األحياء منهم أن يرجعوا إليهم, أو يبعثهم هللا.

يها, ويغفر لهم, كما يئس وقال آخرون: بل معنى ذلك: قد يئسوا من االَخرة أن يرحمهم هللا ف  

الكفار الذي هم أصحاب قبور قد ماتوا وصاروا إلى القبور من رحمة هللا وعفوه عنهم في االَخرة, 

 ألنهم قد أيقنوا بعذاب هللا لهم. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, عن شعبة, عن الحكم, عن مجاهد, في 26328  

قَْد يَئُِسوا ِمَن االَِخَرة َكما يَئَِس الُكفهاُر ِمْن أصَحاِب القُبُوِر قال: أصحاب القبور الذين في هذه اآلية: 

 القبور قد يئسوا من االَخرة.

This file was downloaded from QuranicThought.com



حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, قال: حدثنا    

نجيح, عن مجاهد, في قوله قَْد يَئُِسوا ِمَن االَِخَرة  الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي

 َكما يَئَِس الُكفهاُر ِمْن أصَحاِب القُبُوِر قال: من ثواب االَخرة حين تَبين لهم عملهن, وعاينوا النار.

ـ حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا محمد, قال: حدثنا شعبة, عن سماك, عن عكرمة أنه قال 26329  

 قَْد يَئُِسوا ِمَن االَِخَرة... اآلية, قال: أصحاب القبور قد يئسوا من االَخرة. في هذه اآلية:

ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, قال: قال الكلبي: قد يئسوا من 26330  

االَخرة, يعني اليهود والنصارى, يقول: قد يئسوا من ثواب االَخرة وكرامتها, كما يئس الكفار 

 لذي قد ماتوا فهم في القبور من الجنة حين رأوا مقعدهم من النار.ا

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قول هللا: ال تَتََولهْوا قَْوما... 26331  

اآلية, قال: قد يئس هؤالء الكفار من أن تكون لهم آخرة, كما يئس الكفار الذين ماتوا الذين في 

من أن تكون لهم آخرة, لما عاينوا من أمر االَخرة, فكما يئس أولئك الكفار, كذلك يئس القبور 

هؤالء الكفار قال: والقوم الذين غضب هللا عليهم, يهودهم الذين يئسوا من أن تكون لهم آخرة, كما 

صنعوا يئس الكفار قبلهم من أصحاب القبور, ألنهم قد علموا كتاب هللا وأقاموا على الكفر به, وما 

 وقد علموا.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, في قوله: يَئُِسوا ِمَن االَِخَرةِ... اآلية, 26332  

قال: قد يئسوا أن يكون لهم ثواب االَخرة, كما يئس من في القبور من الكفار من الخير, حين 

 عاينوا العذاب والهوان.

اب قول من قال: قد يئس هؤالء الذين غضب هللا عليهم من وأولى القولين في ذلك عندي بالصو  

اليهود من ثواب هللا لهم في االَخرة, وكرامته لكفرهم وتكذيبهم رسوله محمدا صلى هللا عليه وسلم 

, كما يئس الكفار منهم الذين مضوا قبلهم فهلكوا, فصاروا أصحاب  على علم منهم بأنه هلل نبيه

الء عليه من تكذيبهم عيسى صلوات هللا عليه وغيره من الرسل, القبور, وهم على مثل الذي هؤ

 من ثواب هللا وكرامته إياهم.

وإنما قلنا: ذلك أولى القولين بتأويل اآلية, ألن األموات قد يئسوا متن رجتوعهم إلتى التدنيا, أو أن   

ار, وقد شركهم يُبعثوا قبل قيام الساعة المؤمنون والكفار, فال وجه ألن يخصه بذلك الخبر عن الكف

 في اإلياس من ذلك المؤمنون.

 
 

 

 سورة الصف

 سورة الصف مدنية

 وآياتها أربع عشرة

 بسم هللا الرحَمن الرحيم

 

 3-1 اآلية :
ِ َما فِي السهَماَواِت َوَما فِي األْرِض َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم *   القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َسبهَح ّلِله

ِ أَن تَقُولُواْ َما الَ تَْفعَلُوَن {.يَأَيهَها الهذِ   يَن آَمنُواْ ِلَم تَقُولُوَن َما الَ تَْفعَلُوَن *  َكبَُر َمْقتاً ِعندَ ّللاه

ِ ما فِي السهَمَواِت السبع َوما فِي األْرِض من الخلق, ُمذعنين له باأللوهة     يقول جله ثناؤه: َسبهَح ّلِله

 مته ممن عصاه منهم, فكفر به, وخالف أمره اْلَحِكيُم في تدبيره إياهم.والربوبية َوُهَو العَِزيُز في نق

وقوله: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا ِلَم تَقُولُوَن ما ال تَْفعَلُوَن يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا صدهقوا   

ِ هللا ورسوله, لم تقولون القول الذي ال تصدهقونه بالعمل, فأعمالكم مخالفة أقوالك م َكبَُر َمْقتا ِعْندَ ّللاه

 أْن تَقُولُوا ما ال تَْفعَلُوَن يقول: عظم مقتا عند ربكم قولكم ما ال تفعلون.
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واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله أُْنزلت هذه اآلية, فقال بعضهم: أُنزلت توبيخا من   

فهم هللا  إياه, فلما عرفوا قصروا, فعوتبوا هللا لقوم من المؤمنين, تمنوا معرفة أفضل األعمال, فعره

 بهذه اآلية. ذكر من قال ذلك:

, عن ابن عباس, في 26333   , قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليه ـ حدثني عليه

د قوله: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا ِلَم تَقُولُوَن ما ال تَْفعَلُوَن قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يُفرض الجها

يقولون: لوددنا أن هللا دلنا على أحبه األعمال إليه, فنعمل به, فأخبر هللا نبيه أن أحبه األعمال إليه 

وا به فلما نزل الجهاد,  إيمان باهلل ال شكه فيه, وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا اإليمان ولم يقره

الهِذيَن آَمنُوا ِلَم تَقُولُوَن ما ال  كره ذلك أُناس من المؤمنين, وشقه عليهم أمره, فقال هللا: يا أيهها

 تَْفعَلُوَن.

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس,    

ِ أْن تَقُولُوا ما ال تَفْ  عَلُوَن قال: كان قوله: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا ِلَم تَقُولُوَن ما ال تَْفعَلُوَن َكبَُر َمْقتا ِعْندَ ّللاه

قوم يقولون: وهللا لو أنا نعلم ما أحبه األعمال إلى هللا لعملناه, فأنزل هللا على نبيه صلى هللا عليه 

وسلم: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا ِلَم تَقُولُوَن ما ال تَْفعَلُوَن َكبَُر َمْقتا... إلى قوله بُْنياٌن َمْرُصوٌص فدلهم على 

 أحبه األعمال إليه.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن محمد بن جحادة, عن أبي صالح, 26334  

قال: قالوا: لو كنا نعلم أيه األعمال أحبه إلى هللا وأفضل, فنزلت: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا َهْل أدُلهُكْم على 

 يهها الهِذيَن آَمنُوا ِلَم تَقُولُوَن ما ال تَْفعَلُوَن.تَِجاَرةٍ تُْنِجيُكْم ِمْن َعذَاٍب أِليٍم فكرهوا, فنزلت: يا أ

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, 26335  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قول هللا ِلَم 

إلى قوله: َمْرُصوٌص فيما بين ذلك في نفر من األنصار فيهم عبد هللا بن تَقُولُوَن ما ال تَْفعَلُوَن... 

رواحة, قالوا في مجلس: لو نعلم أيه األعمال أحبه إلى هللا لعملنا بها حتى نموت, فأنزل هللا هذا 

 فيهم, فقال عبد هللا بن رواحة: ال أزال حبيسا في سبيل هللا حتى أموت, فقُتل شهيدا.

نزلت هذه اآلية في توبيخ قوم من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم,  وقال آخرون: بل  

كان أحدهم يفتخر بالفعل من أفعال الخير التي لم يفعلها, فيقول فعلت كذا وكذا, فعذلهم هللا على 

 افتخارهم بما لم يفعلوا كذبا. ذكر من قال ذلك:

ر, عن معمر, عن قتادة, في قوله: ِلَم ـ حدثنا محمد بن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثو26336  

تَقُولُوَن ما ال تَْفعَلُوَن قال: بلغني أنها كانت في الجهاد, كان الرجل يقول: قاتلت وفعلت, ولم يكن 

 فعل, فوعظهم هللا في ذلك أشده الموعظة.

نُوا ِلَم تَقُولُوَن ما حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: يا أيهها الهِذيَن آمَ    

ِ وكانت رجال تخبر في القتال بشيء لم  ال تَْفعَلُوَن يؤذنهم ويعلمهم كما تسمعون َكبَُر َمْقتا ِعْندَ ّللاه

يفعلوه ولم يبلغوه, فوعظهم هللا في ذلك موعظة بليغة, فقال: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا ِلَم تَقُولُوَن ما ال 

 : كأنهُهْم بُْنياٌن َمْرُصوٌص.تَْفعَلُوَن... إلى قوله

ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: حدثنا عبيد, قال: سمعت الضحاك 26337  

يقول في قوله: ِلَم تَقُولُوَن ما ال تَْفعَلُوَن أنزل هللا هذا في الرجل يقول في القتال ما لم يفعله من 

ِ أْن تَقُولُوا ما ال تَْفعَلُوَن.الضرب والطعن والقتل قال هللا: َكبَُر َمْقتا   ِعْندَ ّللاه

وقال آخرون: بل هذا توبيخ من هللا لقوم من المنافقين, كانوا يَِعدُوَن المؤمنين النصر وهم   

 كاذبون. ذكر من قال ذلك:

  26338 ِ  ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قول هللا: َكبَُر َمْقتا ِعْندَ ّللاه

أْن تَقُولُوا ما ال تَْفعَلُوَن يقول للنبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه: لو خرجتم خرجنا معكم, وكنا 

ِ أْن تَقُولُوا ما ال تَْفعَلُوَن.  في نصركم, وفى, وفى, فأخبرهم أنه َكبَُر َمْقتا ِعْندَ ّللاه

لوا: لو عرفنا أحبه األعمال إلى وأولى هذه األقوال بتأويل اآلية قول من قال: عنى بها الذين قا  

 هللا لعملنا به, ثم قصروا في العمل بعدما عرفوا.
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وإنما قلنا: هذا القول أولى بها, ألن هللا جله ثناؤه خاطب بها المؤمنين, فقال: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا   

أنفسهم بفعل ما  ولو كانت نزلت في المنافقين لم يسمْوا, ولم يوصفوا باإليمان, ولو كانوا وصفوا

لوا بقولهم:  لم يكونوا فعلوه, كانوا قد تعمدوا قيل الكذب, ولم يكن ذلك صفة القوم, ولكنهم عندي أمه

لو علمنا أحبه األعمال إلى هللا عملناه أنهم لو علموا بذلك عملوه فلما علموا ضعفت قوى قوم 

 قاموا به, وكان لهم الفضل والشرف.منهم, عن القيام بما أملوا القيام به قبل العلم, وقوي آخرون ف

واختلفت أهل العربية في معنى ذلك, وفي وجه نصب قوله: َكبَُر َمْقتا فقال بعض نحويي البصرة:  

ِ: أي كبر مقتكم مقتا, ثم قال: أْن تَقُولُوا ما ال تَْفعَلُوَن: أذى قولكم. وقال بعض  قال: َكبَُر َمْقتا ِعْندَ ّللاه

يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا ِلَم تَقُولُوَن ما ال تَْفعَلُوَن: كان المسلمون يقولون: لو نعلم نحويي الكوفة: قوله: 

أيه األعمال أحبه إلى هللا ألتيناه, ولو ذهبت فيه أنفسنا وأموالنا فلما كان يوم أُحد, نزلوا عن النبيه 

, وُكسرت رباعيته, فقال: ِلَم تَقُولُوَن  ما ال تَْفعَلُوَن, ثم قال: َكبَُر َمْقتا صلى هللا عليه وسلم حتى ُشجه

ِ كبر ذلك مقتا: أي فأن في موضع رفع, ألن كبر كقوله: بئس رجالً أخوك.  ِعْندَ ّللاه

ِ َوِعْندَ الهِذيَن آَمنُوا, أُْضِمَر في كبر اسم يكون مرفوعا.    وقوله: َكبَُر َمْقتا ِعْندَ ّللاه

َمْقتا منصوب على التفسير, كقتول القائتل: كبتر قتوالً والصواب من القول في ذلك عندي أن قوله   

 هذا القول.

 4  اآلية :

ْرُصوٌص  َ يُِحبه الهِذيَن يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِلِه َصفهاً َكأَنهُهم بُْنيَاٌن مه القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }إِنه ّللاه

.} 

َ أيها القوم يقول تعالى ذكره للقائلين: لو علمنا أحبه األعمال إلى هللا     لعملناه حتى نموت: إنه ّللاه

يُِحبه الهِذيَن يُقاتِلُوَن فِي َسبِيِلِه كأنهم, يعني في طريقه ودينه الذي دعا إليه َصفها يعني بذلك أنهم 

 يقاتلون أعداء هللا مصطفين.

اصطفافهم وقوله: كأنهُهْم بُْنيان َمْرُصوٌص يقول: يقاتلون في سبيل هللا صفا مصطفا, كأنهم في   

, فأحكم وأتقن, فال يغادر منه شيئا, وكان بعضهم يقول: بني  هنالك حيطان مبنية قد رصه

 بالرصاص. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

َ يُِحبه الهِذيَن 26339   ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: إنه ّللاه

لُوَن فِي َسبِيِلِه َصفها كأنهُهم بُْنياٌن َمْرُصوٌص ألم تر إلى صاحب البنيان كيف ال يحبه أن يخلف يُقاتِ 

بنيانه, كذلك تبارك وتعالى ال يختلف أمره, وإن هللا وصف المؤمنين في قتالهم وصفهم في 

 صالتهم, فعليكم بأمر هللا فإنه عصمة لمن أخذ به.

َ يُِحبه الهِذيَن يُقاتِلُوَن فِي ـ حدثني يونس, قال: أخب26340   رنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد إنه ّللاه

َسبِيِلِه َصفها كأنهُهم بُْنياٌن َمْرُصوٌص قال: والذين صدهقوا قولهم بأعمالهم هؤالء قال: وهؤالء لم 

 يصدهقوا قولهم باألعمال لما خرج النبيه صلى هللا عليه وسلم نكصوا عنه وتخلهفوا.

َ يُِحبه الهِذيَن يُقاتِلُوَن فِي َسبِيِلِه َصفها ليدله على أن وكان ب   عض أهل العلم يقول: إنما قال هللا إنه ّللاه

القتال راجال أحبه إليه من القتال فارسا, ألن الفرسان ال يصطفون, وإنما تصطف الرجالة. ذكر 

 من قال ذلك:

بتن الوليتد, عتن أبتي بكتر ابتن أبتي  ـ حدثني سعيد بتن عمترو الستكوني, قتال: حتدثنا بقيتة26341  

متتريم, عتتن يحيتتى بتتن جتتابر الطتتائي, عتتن أبتتي بحريتتة, قتتال: كتتانوا يكرهتتون القتتتال علتتى الخيتتل, 

َ يُِحبه الهتِذيَن يُقتاتِلُوَن فِتي َستبِيِلِه َصتفها كتأنهُهم بُْنيتاٌن  ويستحبون القتال على األرض, لقول هللا: إنه ّللاه

, فجئوا في لحيي.َمْرُصوٌص قال: وكان أبو بحرية ي  قول: إذا رأيتموني التفته في الصفه

 5 اآلية :

القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوإِْذ قَاَل ُموَسَى ِلقَْوِمِه يَقَْوِم ِلَم تُْؤذُونَنِي َوقَد تهْعلَُموَن أَنهي َرُسوُل 

ُ الَ  ُ قُلُوبَُهْم َوّللاه ا َزاُغَواْ أََزاَغ ّللاه ِ إِلَْيُكْم فَلَمه   يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقيَن {.ّللاه

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: واذكر يا محمد إْذ قاَل ُموَسى بن عمران    

ُ إلَْيُكْم.  ِلقَْوِمِه يا قَْوم ِلَم تُوْءذُونَنِي َوقَْد تَْعلَُموَن حقا أنُى َرُسوُل ّللاه
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   ُ ا َزاُغوا أَزاَغ ّللاه  قُلُوبَُهْم يقول: فلما عدلوا وجاروا عن قصد السبيل أزاغ هللا قلوبهم: وقوله: فَلَمه

 يقول: أمال هللا قلوبهم عنه وقد:

ام, قال: حدثنا أبو غالب, 26342   ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا العوه

ُ قُلُوبَهُ  ا َزاُغوا أَزاَغ ّللاه  ْم قال: هم الخوارج.عن أبي أمامة في قوله: فَلَمه

ُ ال يَْهِدي القَْوَم الفاِسِقيَن يقول: وهللا ال يوفهتق إلصتابة الحتقه القتوم التذين اختتاروا الكفتر علتى    َوّللاه

 اإليمان.

 6  اآلية :

 ِ إِلَْيُكم القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوإِْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم يَبَنِي إِْسَرائِيَل إِنهي َرُسوُل ّللاه

ا َجاَءُهم بِ  َصدهقاً لهَما بَْيَن يَدَيه ِمَن التهْوَراةِ َوُمبَشهراً بَِرُسوٍل يَأْتِي ِمن بَْعِدي اْسُمهُ أَْحَمدُ فَلَمه اْلبَيهنَاِت مه

بِيٌن {.  قَالُواْ َهـَذَا ِسْحٌر مه

ه من بني إسرائيل يا بَنِي يقول تعالى ذكره: واذكر أيضا يا محمد إْذ قاَل ِعيَسى ابُن َمْريََم لقوم   

ِ إلَْيُكْم ُمَصدهقا ِلَما بَيِن يَدَيه ِمَن التهْوَراةِ التي أُنزلت على موسى َوُمبَشهرا  إْسرائِيَل إنهي َرُسوُل ّللاه

 أبشركم بَِرُسوٍل يأتي ِمْن بَْعِدي اْسُمهُ أْحَمدُ.

بن صالح, عن سعيد بن  ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرني معاوية26343  

, عن عرباض بن سارية, قال سمعت رسول هللا صلى هللا  سويد, عن عبد األعلى بن هالل السلميه

ِل »عليه وسلم يقول:  ِ َمْكتُوٌب لَخاتُِم النهبِيهيَن, َوإنه آدََم لَُمْنَجِدٌل فِي ِطينَتِِه, وسأُْخبُِرُكْم بأوه إنهي ِعْندَ ّللاه

هاُت النهبِيهيَن, يََرْيَن ذَلَك: دَْعَوةُ أبي إ ي, وَكذلَك أُمه وْءيا التي رأْت أُمه ْبَراِهيَم, َوبَِشاَرةُ ِعيَسى بِي, َوالره

 «.أنهها رأْت ِحيَن َوَضعَتْنِي أنههُ َخَرَج ِمْنها نُوٌر أَضاَءْت ِمْنهُ قُُصوُر الشهام

ا جاَءُهْم بالبَيهناِت يقول: فلما جاءهم أحمتد بالبينتات, و   هتي التدالالت التتي آتتاه هللا حججتا علتى فَلَمه

ته قالُوا َهذَا ِسْحٌر ُمبِيٌن يقول: ما أتى به غير أنني ساحر.  نبوه

 7 اآلية :

ِ اْلَكِذَب َوُهَو يُدَْعَى إِلَى اإِلْسالَِم  ِن اْفتََرَى َعلَى ّللاه القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوَمْن أَْظلَُم ِممه

ُ الَ يَْهِدي ا  ْلقَْوَم الظهاِلِميَن {.َوّللاه

يقول تعالى ذكره: ومن أشده ظلما وعدوانا ممن اختلتق علتى هللا الكتذب, وهتو قتول قتائلهم للنبتيه    

صلى هللا عليه وسلم: هو ساحر ولما جاء به سحر, فكذلك افتراؤه على هللا الكذب وهو يُتدعى إلتى 

ُ الَ اإلسالم يقول: إذا دعي إلى الدخول في اإلسالم, قال على  هللا الكذب, وافترى عليته الباطتل َوّللاه

.  يَْهِدي القَْوَم الظهاِلِميَن يقول: وهللا ال يوفهق القوم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به إلصابة الحقه

 8 اآلية :

ُ ُمتِمه  ِ بِأَْفَواِهِهْم َوّللاه نُوِرِه َولَْو َكِرهَ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }يُِريدُوَن ِليُْطِفئُواْ نُوَر ّللاه

 اْلَكافُِروَن {.

يقول تعالى ذكره: يريد هؤالء القائلون لمحمد صلى هللا عليه وسلم: هذا ساحر مبين ِليُْطِفئُوا    

ِ بأْفَواِهِهْم يقول: يريدون ليبطلوا الحقه الذي بعث هللا به محمدا صلى هللا عليه وسلم  نُوَر ّللاه

, ومظهر بأفواههم يعني بقولهم إنه ساح ُ ُمتِمه نُوِرِه يقول: هللا معلن الحقه ر, وما جاء به سحر, َوّللاه

دينه, وناصر محمدا عليه الصالة والسالم على من عاداه, فذلك إتمام نوره, وعنى بالنور في هذا 

 الموضع اإلسالم. وكان ابن زيد يقول: ُعنِي به القرآن.

  26344 ِ ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ِليُْطِفئُوا نُوَر ّللاه

 بأْفَواِهِهْم قال: نور القرآن.

اء المدينة والبصرة وبعض    ُ ُمتِمه نوِرِه فقرأته عامة قره اء في قراءة قوله تعالى: َوّللاه واختلفت القره

بغير تنوين نوِره با« ُمتِمه نُوَرهُ »الكوفيين:  اء الكوفة ُمتِمه اء مكة وعامة قره لنصب. وقرأه بعض قره

 خفضا, وهما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى, فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب عندنا.

 وقوله: َولَْو َكِرهَ الكافُِروَن يقول: وهللا مظهر دينه, ناصر رسوله, ولو كره الكافرون باهلل.  

 9 اآلية :
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فـي تأويـل قوله تعالى:   }ُهَو الهِذَي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهدََى َوِديِن اْلَحقه ِليُْظِهَرهُ َعلَى الدهيِن  القول

 , ُكلهِه َولَْو َكِرهَ اْلُمْشِرُكوَن {.   يقول تعالى ذكره: هللا الذي أرسل رسوله محمدا بالهدى ودين الحقه

 ن هللا, وهو اإلسالم.يعني ببيان الحقه ودين الحقه يعني: وبدي

وقوله: ِليُْظِهَرهُ على الدهيِن ُكلهه يقول: ليظهر دينه الحقه الذي أرسل به رسوله على كله دين   

سواه, وذلك عند نزول عيسى ابن مريم, وحين تصير الملة واحدة, فال يكون دين غير اإلسالم, 

 كما:

ن, عن أبي المقدام ثابت بن هرمز, عن ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيا26345  

 أبي هريرة ِليَْظِهَرهُ على الدهيِن ُكلهه قال: خروج عيسى ابن مريم.

وقد ذكرنا اختالف المختلفين في معنى قوله لَيُْظِهَرهُ على الدهين ُكلهِه والصواب عندنا من القول   

 د:في ذلك بعلله فيما مضى, بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وق

ـ حدثني عبد الحميد بن جعفر, قال: حدثنا األسود بن العالء, عن أبي سلمة بن عبد 26346  

ال يَْذَهُب اللهْيُل والنههاُر »الرحمن, عن عائشة قالت: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول: 

ى نه حين أنزل هللا ُهَو الهِذي فقالت عائشة: وهللا يا رسول هللا إن كنت ألظ« حتى تُْعبَدَ الالهُت والعُزه

إنههُ »أْرَسَل َرُسولَهُ بالُهدَى َوِديِن الَحقه ِليُْظِهَرهُ على الدهيِن ُكلهه... اآلية, أن ذلك سيكون تاما, فقال: 

ُ ِريحا َطيهبَةً, فَيَتََوفهى َمْن كاَن فِي قَْلبِِه ِمثْ  ُ, ثُمه يَْبعَُث ّللاه قاُل َحبهٍة ِمْن َخْردٍَل َسيَُكوُن ِمْن ذلَك ما شاَء ّللاه

 «.َمْن َخْيٍر, فَيَْبقَى َمْن ال َخْيَر فِيِه, فَيَْرِجعُوَن إلى ِديِن آبائِهمْ 

 11-10 اآلية :

ْن َعذَاٍب أَِليٍم *   القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }يَأَيهَها الهِذيَن آَمنُواْ َهْل أَدُلهكْم َعلََى تَِجاَرةٍ تُنِجيُكم مه

ِ بِأَْمَواِلُكْم َوأَنفُِسُكْم ذَِلُكْم َخْيٌر لهُكْم إِن ُكنتُْم تَْعلَ  تُْؤِمنُونَ  ِ َوَرُسوِلِه َوتَُجاِهدُوَن فِي َسبِيِل ّللاه  ُموَن {.بِاّلله

يقول تعالى ذكره: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا َهْل أدُلهُكْم على تِجاَرةٍ تُْنِجيُكْم ِمْن َعذَاٍب أِليٍم موجع, وذلك    

ِ عذ اب جهنم ثم بين لنا جله ثناؤه ما تلك التجارة التي تنجينا من العذاب األليم, فقال: تُوْءِمنُوَن باّلله

 َوَرُسوِلِه محمد صلى هللا عليه وسلم.

ِ َوَرُسوِلِه, وقد قيل لهم: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا بوصفهم    فإن قال قائل: وكيف قيل: تُوْءِمنُوَن باّلله

ن الجواب في ذلك نظير جوابنا في قوله: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا آِمنُوا باهلل وقد مضى باإليمان؟ فإ

 البيان عن ذلك في موضعه بما أغنى عن إعادته.

ِ بأْمَواِلُكْم وأْنفُِسُكْم يقول تعالى ذكره: وتجاهدون في دين هللا,    وقوله: َوتُجاِهدُوَن فِي َسبِيل ّللاه

بأموالكم وأنفسكم ذَِلُكْم َخْيٌر لَُكْم يقول: إيمانكم باهلل ورسوله, وجهادكم في وطريقه الذي شرعه لكم 

سبيل هللا بأموالكم وأنفسكم َخْيٌر لَُكْم من تضييع ذلك والتفريط إْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن مضاره األشياء 

ِ »ومنافعها. وذُكر أن ذلك في قراءة عبد هللا:  وبيهنت التجارة من على وجه األمر, « آِمنُوا باّلله

ِ ولم يقل: أن تؤمنوا, ألن العرب  قوله: َهْل أدُلهُكْم على تِجاَرةٍ تُْنِجيُكْم وفسهرت بقوله: تُوْءِمنُوَن باّلله

إذا فسرت االسم بفعل تثبت في تفسيره أن أحيانا, وتطرحها أحيانا, فتقول للرجل: هل لك في خير 

أن تقوم إلى فالن فنعوده؟, بأن وبطرحها. ومما جاء تقوم بنا إلى فالن فنعوده؟ هل لك في خير 

في الوجهين على الوجهين جميعا قوله: فَْليَْنُظِر اإلْنساُن إلى َطعاِمِه أنها وإنا فالفتح في أنا لغة من 

أدخل في يقوم أن من قولهم: هل لك في خير أن تقوم, والكسر فيها لغة من يُلقي أن من تقوم ومنه 

ْرناُهْم وإنا دمرناهم, على ما بيهنا.قوله: فاْنُظْر كَ   ْيَف كاَن عاقِبَةُ َمْكِرِهْم أنها دَمه

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا َهْل 26347  

مؤمنين, لتلهف عليها رجال أن أدُلهُكْم على تِجاَرةٍ تُْنِجيُكْم... اآلية, فلوال أن هللا بينها, ودله عليها ال

ِ َوَرُسوِلِه  يكونوا يعلمونها, حتى يضنوا بها وقد دلكم هللا عليها, وأعلمكم إياها فقال: تُوْءِمنُوَن باّلله

ِ بأْمَواِلُكْم وأْنفُِسُكْم ذَِلُكْم َخْيٌر لَُكْم إْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن.  وتُجاِهدُوَن فِي َسبِيِل ّللاه

ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, قال: تال قتتادة: َهتْل أدُلهُكتْم علتى ـ حدثنا 26348  

ِ قتال: الحمتد هلل التذي  ِ َوَرُسوِلِه وتُجاِهدُوَن فِتي َستبِيِل ّللاه تجاَرةٍ تُْنِجيُكْم ِمْن َعذَاٍب أليٍم تُوْءِمنُوَن باّلله

 بينها.
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 12 اآلية :

ْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنهاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها األْنَهاُر القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }يَ 

 َوَمَساِكَن َطيهبَةً فِي َجنهاِت َعْدٍن ذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيُم {.

يقول تعالى ذكره: يستر عليكم ربكم ذنوبكم إذا أنتم فعلتم ذلك فيصفح عنكم ويعفو َويُْدِخْلُكْم    

ْجِري ِمْن تَْحتِها األنهاُر يقول: ويُدخلكم بساتين تجري من تحت أشجارها األنهار َوَمساِكَن َجنهاٍت تَ 

 َطيهبَةً يقول: ويُدخلكم أيضا مساكن طيبة فِي َجنهاِت َعْدٍن يعني في بساتين إقامة, ال ظعن عنها.

 وأهوالها. وقوله ذلَك الفَْوُز العَِظيُم يقول: ذلك النجاء العظيم من نكال االَخرة  

 14-13 اآلية :

ِ َوفَتٌْح قَِريٌب َوبَشهِر اْلُمْؤِمنِيَن *   ن ّللاه القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوأُْخَرَى تُِحبهونََها نَْصٌر مه

ِ َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم ِلْلَحَواِريهيَن َمْن أَنه  ِ قَاَل يَأَيهَها الهِذيَن آَمنُواْ ُكونَُواْ أَنَصاَر ّللاه َصاِرَي إِلَى ّللاه

ن بَنَِي إِْسَرائِيَل َوَكفََرت طهآئِفَةٌ فَأَيهْدنَا الهِذيَن آمَ  ِ فَآَمنَت طهآئِفَةٌ مه نُواْ َعلََى اْلَحَواِريهوَن نَْحُن أَنَصاُر ّللاه

ِهْم فَأَْصبَُحواْ َظاِهِريَن {.  َعدُوه

ال بعض نحوييه البصرة: معنى ذلك: وتجارة اختلف أهل العربية فيما نعتت به قوله وأُْخَرى فق   

أخرى, فعلى هذا القول يجب أن يكون أخرى في موضع خفض عطفا به على قوله: َهْل أدُلهُكْم 

على تَِجاَرةٍ تُْنِجيُكْم ِمْن َعذَاٍب أِليِم وقد يحتمل أن يكون رفعا على االبتداء. وكان بعض نحويي 

أخرى في العاجل مع ثواب االَخرة, ثم قال: نصر من  الكوفة يقول: هي في موضع رفع. أي ولكم

 هللا مفسرا لألخرى.

والصواب من القول في ذلك عندي القول الثاني, وهو أنه معنهي به: ولكم أخرى تحبونها, ألن   

ِ وفَتٌْح قَِريٌب مبين عن أن قوله وأُخرى في موضع رفع, ولو كان جاء ذلك  قوله نَْصٌر ِمَن ّللاه

يجعل قوله وأُْخَرى عطفا على قوله تَِجاَرةٍ, فيكون تأويل الكالم حينئذ لو قرىء  خفضا حسن أن

ذلك خفضا, وعلى خلة أخرى تحبونها, فمعنى الكالم إذا كان األمر كما وصفت: هل أدلكم على 

تجارة تنجيكم من عذاب أليم, تؤمنون باهلل ورسوله, يغفر لكم ذنوبكم, ويدخلكم جنات تجري من 

نهار, ولكم خلة أخرى سوى ذلك في الدنيا تحبونها: نصر من هللا لكم على أعدائكم, وفتح تحتها األ

 قريب يعجله لكم.

َوبَشهِر الُموْءِمنِيَن يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: وبشر يا محمد المؤمنين   

 بنصر هللا إياهم على عدهوهم, وفتح عاجل لهم.

اء وقوله: يا أيهها اله    اء في قراءة ذلك, فقرأته عامة قره ِ اختلفت القره ِذيَن آَمنُوا ُكونُوا أْنَصاَر ّللاه

ِ »المدينة والبصرة:  اء الكوفة بإضافة « ُكونُوا أْنَصارا ّلله بتنوين األنصار. وقرأ ذلك عامة قره

 األنصار إلى هللا.

المعنى, فبأيتهما قرأ والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا   

القارىء فمصيب, ومعنى الكالم: يا أيها الذين صدهقوا هللا ورسوله, كونوا أنصار هللا, كما قال 

ِ, يعني من أنصاري منكم إلى نصرة هللا لي.  عيسى ابن مريم للحواريين: َمْن أْنَصاري إلى ّللاه

 وكان قتادة يقول في ذلك ما:

ثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا ُكونُوا ـ حدثني به بشر, قال: حد26349  

ِ قال اْلَحَواِريهوَن نَْحُن أْنَصاُر  ِ كما قال عيَسى ابُن َمْريََم لْلَحَواِريهيَن َمْن أْنَصاِري إلى ّللاه أْنَصاَر ّللاه

ِ قال: قد كانت هلل أنصار من هذه األمة تجاهد على كتابه وحقه. وذُكر لنا أنه بايعه ليلة العقبة  ّللاه

اثنان وسبعون رجالً من األنصار, ذُكر لنا أن بعضهم قال: هل تدرون عالم تبايعون هذا الرجل؟ 

إنكم تبايعون على محاربة العرب كلها أو يُسلموا. وذُكر لنا أن رجالً قال: يا نبيه هللا اشترط لربك 

تَعبدوه, وال تُْشِرُكوا به شيئا, وأَْشترُط لنفسي أن تمنَعوني  ولنفسك ما شئت, قال: أُْشتَِرُط لربيه أَنْ 

لكم النصر في »قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا يا نبيه هللا؟ قال: « مما َمنَْعتُم منه أنفَسُكم وأبناَءكم

 ففعلوا, ففعل هللا.«, الدنيا, والجنة في االَخرة

This file was downloaded from QuranicThought.com



ِ ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن 26350   ثور, عن معمر, قال: تال قتادة ُكونُوا أْنَصاَر ّللاه

ِ قال: قد كان ذلك بحمد هللا, جاءه سبعون  كَما قاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم لْلَحَواِريهيَن َمْن أْنَصاِري إلى ّللاه

اسما رجالً, فبايعوه عند العقبة, فنصروه وآَوْوه حتى أظهر هللا دينه قالوا: ولم يسمه حيه من السماء 

 لم يكن لهم قبل ذلك غيرهم.

ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة: إن الحواريين كلهم 26351  

, وحمزة, وجعفر, وأبو ُعبيدة, وعثمان بن مظعون, وعبد  من قريش: أبو بكر, وعمر, وعليه

ام.الرحمن بن عوف, وسعد بن أبي وقاص, وعثمان, وطلحة بن عبيد هللا  , والزبير بن العوه

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: قال: حدثنا عيسى وحدثني 26352  

الحارث, قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قول 

ِ قال: من يتبعني إلى هللا.  هللا: َمْن أْنَصاِري إلى ّللاه

ا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن ميسرة, عن المنهال بن عمرو, ـ حدثن26353  

وا لبياض ثيابهم كانوا صيادي  عن سعيد بن ُجبَير, قال: سئل ابن عباس عن الحواريين, قال: ُسمه

 السمك.

ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: حدثنا عبيد, قال: سمعت الضحاك 26354  

وله: الحواريون: هم الغسالون بالنبطية يقال للغسال: حوارى, وقد تقدم بياننا في معنى يقول في ق

 الحوارى بشواهده واختالف المختلفين فيه قبل فيما مضى, فأغنى عن إعادته.

ِ يقول: قالوا: نحن أنصار هللا على ما بعث به أنبياءه من    وقوله: قاَل اْلَحَواِريهوَن نَْحُن أْنَصاُر ّللاه

. وقوله: فآَمنَْت طائِفَةٌ ِمْن بَنِي إْسَرائِيَل وَكفََرْت طائِفَةٌ يقول جله ثناؤه: فآمنت طائفة من بني  الحقه

إسرائيل بعيسى, وكفرت طائفة منهم به. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال 

 ذلك:

عمش, عن المنهال, عن سعيد بن ـ حدثني أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن األ26355  

ُجبير, عن ا بن عباس, قال: لما أراد هللا أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وهم في 

بيت اثنا عشر رجالً من عين في البيت ورأسه يقطر ماء قال: فقال: إن منكم من سيكفر بي اثنتي 

ة بعد أن آمن بي قال: ثم قال: أيكم يلقى عليه شب هي فيقتل مكاني, ويكون معي في عشرة مره

درجتي؟ قال: فقام شاب من أحدثهم سنا, قال: فقال أنا, فقال له: اجلس ثم أعاد عليهم, فقام الشاب, 

فقال أنا قال: نعم أنت ذاك فأُلقى عليه شبه عيسى, ورفع عيسى من َرْوَزنة في البيت إلى السماء 

ة قال: وجاء الطلب من اليهود, وأخذوا شبهه. فقتلو ه وصلبوه, وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مره

قوا ثالث فرق, فقالت فرقة: كان هللا فينا ما شاء, ثم صعد إلى السماء, وهؤالء  بعد أن آمن به, فتفره

اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن هللا ما شاء هللا, ثم رفعه إليه, وهؤالء النسطورية. وقالت 

ما شاء هللا, ثم رفعه هللا إليه, وهؤالء المسلمون, فتظاهرت  فرقة. كان فينا عبد هللا ورسوله

الطائفتان الكافرتان على المسلمة, فقتلوها, فلم يزل اإلسالم طامسا حتى بعث هللا محمدا صلى هللا 

عليه وسلم, فآمنت طائفة من بني إسرائيل, وكفرت طائفة, يعني الطائفة التي كفرت من بني 

هم, إسرائيل في زمن عيسى, وال طائفة التي آمنت في زمن عيسى, فأيدنا الذين آمنوا على عدوه

 فأصبحوا ظاهرين في إظهار محمد على دينهم دين الكفار, فأصبحوا ظاهرين.

ينا الذين آمنوا من الطائفتين من بني إسرائيل    ِهْم يقول: فقوه وقوله: فأيهْدنا الهِذيَن آَمنُوا على َعدُوه

هم, الذي كفروا من هم بمحمد صلى هللا عليه وسلم لتصديقه إياهم, أن عيسى عبد هللا على عدوه

ورسوله, وتكذيبه من قال هو إله, ومن قال: هو ابن هللا تعالى ذكره, فأصبحوا ظاهرين, فأصبحت 

هم الكافرين منهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.  الطائفة المؤمنون ظاهرين على عدوه

 ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عبد هللا الهاللي, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبي 26356  

ينا. ِهْم قال: قوه  نجيح, عن مجاهد فأيهْدنا الهِذيَن آَمنُوا على َعدُوه
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ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن سماك, عن إبراهيم فآَمنَْت طائِفَةٌ 26357  

ائِيَل وَكفََرْت طائِفَةٌ قال: لما بعث هللا محمدا, ونزل تصديق من آمن بعيسى, أصبحت ِمْن بَنِي إْسرَ 

 حجة من آمن به ظاهرة.

ـ قال: ثنا جرير, عن مغيرة, عن سماك, عن إبراهيم, في قوله فأيهْدنا الهِذيَن آَمنُوا على 26358  

ِهْم فأْصبَُحوا ظاِهِريَن قال: أيدوا بمحمد صلى هللا عل  يه وسلم, فصدهقهم, وأخبر بحجتهم.َعدُوه

حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا هشيم, عن مغيرة, عن إبراهيم, في قوله: فأْصبَُحوا    

ظاِهِريَن قال: أصبحت حجة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد صلى هللا عليه وسلم كلمة هللا 

 وروحه.

صتم, قتال: حتدثنا عيستى وحتدثني الحتارث, ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبتو عا26359  

قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبتي نجتيح, عتن مجاهتد, فتي قولته: فأْصتبَُحوا 

 ظاِهِريَن من آمن مع عيسى صلى هللا عليه وسلم.

 
 

 سورة الجمعة

 سورة الجمعة مدنية

 وآياتها إحدى عشرة

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 1اآلية : 
ِ َما فِي السهَماَواِت َوَما فِي األْرِض اْلَمِلتِك اْلقُتدهوِس اْلعَِزيتِز ال قول فـي تأويـل قوله تعالى:   }يَُسبهُح ّلِله

 اْلَحِكيِم {.

يقول تعالى ذكره: يسبح هلل كله ما في السموات السبع, وكله ما في األرضين من خلقه, ويعظمته    

ه ملتك التدنيا واالَخترة وستلطانهما, النافتذ أمتره فتي الستموات طوعا وكرهتا الَمِلتِك القُتدهوِس التذي لت

واألرض وما فيهما, القدهوس: وهو الطاهر من كله ما يضيف إليه المشركون به, ويصفونه به مما 

لتتيس متتن صتتفاته المبتتارك العَِزيتتِز يعنتتي الشتتديد فتتي انتقامتته متتن أعدائتته اْلَحِكتتيِم فتتي تتتدبيره خلقتته, 

 علم به من مصالحهم.وتصريفه إياهم فيما هو أ

 2اآلية : 
ْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتِتِه َويُتَزكهيِهمْ  يهيَن َرُسوالً مه  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }ُهَو الهِذي بَعََث فِي االُمه

بِيٍن {.  َويُعَلهُمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِن َكانُواْ ِمن قَْبُل لَِفي َضالٍَل مه

عتتالى ذكتتره: هللا التتذي بعتتث فتتي األميتتين رستتوالً متتنهم, فقولتته هتتو كنايتتة متتن استتم هللا, يقتتول ت   

. وبنحتو التذي قلنتا  واألميون: هم العرب. وقد بيهنا فيما مضى المعنى الذي من أجله قيل لألميه أميه

 في األميين في هذا الموضع قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا سفيان, عن ليث, عتن مجاهتد, قتال:  ـ حدثنا ابن بشار, قال:26360  

يهيَن َرُسوالً ِمْنُهْم قال: العرب.  ُهَو الهِذي بَعََث فِي األُمه

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ستمعت ستفيان الثتوريه يحتدهث ال أعلمته إال 26361  

يه   يَن َرُسوالً ِمْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آياتِِه: العرب.عن مجاهد أنه قال: ُهَو الهِذي بَعََث فِي األُمه

يهتيَن 26362   ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قتال: حتدثنا ستعيد, عتن قتتادة ُهتَو الهتِذي بَعَتَث فِتي األُمه

يهة, ليس فيها كتاب يقرؤونه, فبعث هللا نبيه محمد  َرُسوالً ِمْنُهْم قال كان هذا الحيه من العرب أمة أمه

 صلى هللا عليه وسلم رحمة وُهدى يهديهم به.

يهتيَن     حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حتدثنا ابتن ثتور, عتن معمتر, عتن قتتادة ُهتَو الهتِذي بَعَتَث فِتي األُمه

يهة ال يقرؤون كتابا.  َرُسوالً ِمْنُهْم قال: كانت هذه األمة امه
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زيتد, فتي قولته: ُهتَو الهتِذي بَعَتَث فِتي ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن 26363  

ل علتيهم  يهيَن َرُسوالً ِمْنُهْم قال: إنما سميت أمة محمد صلى هللا عليه وسلم األميين, ألنته لتم ينتزه األُمه

 كتابا.

وقال جله ثناؤه َرُسوالً ِمْنُهْم يعني من األميين وإنما قتال متنهم, ألن محمتدا صتلى هللا عليته وستلم   

يها, وظ  هر من العرب.كان أمه

وقوله: يَتْلُتو َعلَتْيِهْم آياتِتِه يقتول جتله ثنتاؤه: يقترأ علتى هتؤالء األميتين آيتات هللا التتي أنزلهتا عليته   

 َويَُزكهيِهْم يقول: ويطهرهم من دنس الكفر.

وقولتته: َويُعَلهُمُهتتُم الِكتتتاَب يقتتول: ويعلمهتتم كتتتاب هللا, ومتتا فيتته متتن أمتتر هللا ونهيتته, وشتترائع دينتته   

 اْلحْكَمةَ يعني بالحكمة: السنن. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:وَ 

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتتادة َويُعَلهُمُهتُم الِكتتاَب َواْلِحْكَمتةَ أي 26364  

 السنة.

د, قال: َويُتَزكهيِهْم َويُعَلهُمُهتُم الِكتتاَب ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زي26365  

َواْلِحْكَمةَ أيضا كما علم هؤالء يزكيهم بالكتاب واألعمال الصالحة, ويعلمهتم الكتتاب والحكمتة كمتا 

لُتتوَن ِمتتَن الُمهتتاِجِريَن واألْنَصتتاِر َوالهتتِذيَن  : والسهتتابقُوَن األوه لين, وقتترأ قتتول هللا عتتزه وجتتله صتتنع بتتاألوه

بإْحساٍن ممن بقي من أهل اإلسالم إلى أن تقوم الستاعة, قتال: وقتد جعتل هللا فتيهم ستابقين,  اتهبَعُوُهمْ 

ِلين َوقَِليٌل ِمَن االَِخريَن فثلة  بُوَن, وقال: ثُلهةٌ ِمَن األوه : والسهابِقُوَن أُولَئَِك الُمقَره وقرأ قول هللا عزه وجله

لين سابقون, وقليل السابقون من االَخرين, وقت رأ: وأصتَحاُب اليَِمتيِن متا أصتَحاُب اليَِمتيِن... من األوه

لتتين أكثتتروهم متتن  ِلتتيَن, َوثُلهتتةٌ ِمتتَن االَختتِريَن أيضتتا, قتتال: والستتابقون متتن األوه حتتتى بلتتغ ثُلهتتةٌ ِمتتَن األوه

بَقُونا االَختترين قليتتل, وقتترأ َوالهتتِذيَن جتتاُءوا ِمتتْن بَْعتتِدِهْم يَقُولُتتوَن َربهنتتا اْغِفتتْر لَنتتا وإلْخَوانِنتتا الهتتِذيَن َستت

 باإليَماِن... االَية, قال: هؤالء من أهل اإلسالم إلى أن تقوم الساعة.

وقوله: َوإْن كانُوا ِمْن قَْبُل لَِفي َضالٍل ُمبِيٍن يقول تعالى ذكره: وقتد كتان هتؤالء األميتون متن قبتل   

يقتول: يبتين أن يبعث هللا فيهم رسوالً منهم في َجْور عن قصد السبيل, وأخذ على غيتر هتدى ُمبِتين 

 لمن تأمله أنه ضالل وَجْور عن الحقه وطريق الرشد.

 4-3اآلية : 
ا يَْلَحقُواْ بِِهتْم َوُهتَو اْلعَِزيتُز اْلَحِكتيُم *  ذَِلتَك فَْضتُل  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوآَخِريَن ِمْنُهْم لَمه

ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيمِ  ِ يُْؤتِيِه َمن يََشآُء َوّللاه  {. ّللاه

يقول تعالى ذكره: وهو الذي بعث في األميين رستوال متنهم, وفتي آخترين متنهم لمتا يلحقتوا بهتم    

 فآخرون في موضع خفض عطفا على األميين.

وقد اختلف في الذين ُعنوا بقوله: وآَخِريَن ِمْنُهْم, فقتال بعضتهم: ُعنِتي بتذلك العجتم. ذكتر متن قتال   

 ذلك:

يم, قال: ثني ابن علية, عن ليث, عن مجاهد, في قوله: وآَخِريَن ـ حدثني يعقوب بن إبراه26366  

ا يَْلَحقُوا بِِهْم قال: هم األعاجم.  ِمْنُهْم لَمه

حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي, قال: حدثنا فضيل بن طلحة, عن ليتث, عتن مجاهتد, فتي قولته:    

ا يَْلَحقُوا بِِهْم قال: هم األعاجم.  وآَخِريَن ِمْنُهْم لَمه

تا يَْلَحقُتوا بِِهتْم     حدثنا أبو السائب, قال: حدثنا ابن إدريس, عن ليتث, عتن مجاهتد وآَختِريَن ِمتْنُهْم لَمه

 قال: األعاجم.

تا     حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عاصم, قال: حدثنا سفيان, عن ليث, عتن مجاهتد وآَختِريَن ِمتْنُهْم لَمه

 يَْلَحقُوا بِِهْم قال: األعاجم.

قتتال: أخبرنتتا ابتتن وهتتب, قتتال: ستتمعت ستتفيان الثتتوريه ال أعلمتته إال عتتن مجاهتتد:  حتتدثني يتتونس   

ا يَْلَحقُوا بِِهْم قال: العجم.  وآَخِريَن ِمْنُهْم لَمه

ـ حدثني محمد بن إسحاق, قال: حدثنا يحيى بن معين, قال: حدثنا هشام بن يوستف, عتن 26367  

, عن جدهه, عن ابن عمتر, أنته قتال: لته: عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن بن العاص, عن أبيه
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ِ ما في السهتَمَواِت َومتا فتي  أما إن سورة الجمعة أنزلت فينا وفيكم في قتلكم الكذهاب, ثم قرأ: يَُسبهُح ّلِله

ا يَْلَحقُوا بِِهْم قال: فأنتم هم.  األْرض. حتى بلغ وآَخِريَن ِمْنُهْم لَمه

تا يَْلَحقُتوا حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن     سفيان, عن ليث, عن مجاهد وآَختِريَن ِمتْنُهْم لَمه

 بِِهْم قال: األعاجم.

ـ حدثني محمد بن معمر, قال: حدثنا أبو عامر, قال: حدثنا عبتد العزيتز وحتدثني يتونس, 26368  

قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني سليمان بن بالل, جميعا عن ثور بن زيد, عن أبي الغيث, عتن 

هريرة, قال: كنا جلوسا عند النبيه صلى هللا عليه وسلم, فنزلت عليه سورة الجمعتة, فلمتا قترأ: أبي 

ا يَْلَحقُوا بِِهْم قال رجل: من هؤالء يا رسول هللا؟ قال: فلم يراجعته النبتيه صتلى هللا  وآَخِريَن ِمْنُهْم لَمه

تين أو ثالثا, قال: وفينتا ستلمان ا ة أو مره , فوضتع النبتيه صتلى هللا عليه وسلم حتى سأله مره لفارستيه

 «.لَْو كاَن اإليَماُن عْندَ الثهَريها لَنالَهُ ِرجاٌل ِمْن َهوالءِ »عليه وسلم يده على سلمان فقال: 

حدثني أحمد بن عبد الرحمن, قال: حدثنا عمي, قال: حدثنا سليمان بن بالل المدنهي, عن ثور بن    

كنا جلوسا عند رسول هللا صلى هللا عليته وستلم, »قال: زيد, عن سالم أبي الغيث, عن أبي هريرة, 

 فذكر نحوه.

وقال آخرون: إنما ُعني بذلك جميع من دخل في اإلسالم من بعد النبيه صلى هللا عليه وسلم كائنا   

 من كان إلى يوم القيامة. ذكر من قال ذلك:

ى وحتدثني الحتارث, ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبتو عاصتم, قتال: حتدثنا عيست26369  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قتول هللا: وآَختِريَن 

ا يَْلَحقُوا بِِهْم قال: من ردف اإلسالم من الناس كلهم.  ِمْنُهْم لَمه

: ـتت حتتدثني يتتونس, قتتال: أخبرنتتا ابتتن وهتتب, قتتال: قتتال ابتتن زيتتد, فتتي قتتول هللا عتتزه وجتتله 26370  

تا يَْلَحقُتوا بِِهتْم قتال: هتؤالء كتله متن كتان بعتد النبتيه صتلى هللا عليته وستلم إلتى يتوم  وآَخِريَن ِمْنُهْم لَمه

 القيامة, كله من دخل في اإلسالم من العرب والعجم.

وأولى القولين في ذلك بالصواب عنتدي قتول متن قتال: ُغنتي بتذلك كتله الحتق لحتق بالتذين كتانوا   

 عليتته وستتلم فتتي إستتالمهم متتن أيه األجنتتاس ألن هللا عتتزه وجتتله عتتمه بقولتته: صتتحبوا النبتتيه صتتلى هللا

ا يَْلَحقُوا بِِهْم كله الحق بهم من آخترين, ولتم يخصتص متنهم نوعتا دون نتوع, فكتله  وآَخِريَن ِمْنُهْم لَمه

لين الذين كتان رستول هللا صتلى هللا عليت ه الحق بهم فهو من االَخرين الذي لم يكونوا في عداد األوه

ا يَْلَحقُوا بِِهْم يقول: لم يجيئوا بعد وسيجيئون. وبنحتو التذي قلنتا  وسلم يتلو عليهم آيات هللا وقوله: لَمه

 في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ا يَْلَحقُوا بِِهْم يقتول: 26371   ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: لَمه

 لم يأتوا بعد.

وقوله: َوُهَو العَِزيُز اْلحِكيم يقول: وهللا العزيز في انتقامه ممتن كفتر بته متنهم, الحكتيم فتي تتدبيره   

 خلقه.

ِ يُوْءتِيِه ِمن يَشاُء يقول تعالى ذكره: هذا الذي فعل تعالى ذكره من بعثته في    وقوله: ذلَك فَْضُل ّللاه

يهم آياته, ويفعل سائر متا وصتف, فضتل هللا, األميين من العرب, وفي آخرين رسوالً منهم يتلو عل

تفضل به على هؤالء دون غيرهم يُؤتيِه َمْن يَشاُء يقول: يتؤتي فضتله ذلتك متن يشتاء متن خلقته, ال 

يستحقه الذمه ممن حرمه هللا إياه, ألنه لم يمنعه حقا كان له قبله وال ظلمه في صرفه عنه إلى غيره, 

إياه, وجلعه عنده. وبنحتو التذي قلنتا فتي ذلتك قتال أهتل التأويتل. ولكنه علم َمْن ُهو له أهل, فأودعه 

 ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن ستنان القتزاز, قتال: حتدثنا أبتو عاصتم, قتال: حتدثنا عيستى, عتن شتبيب, عتن 26372  

ِ يُوْءتِيتِه َمتْن يَشتاُء قتال: الفضتل: التدين وهللا ذُو الفَْضتلِ   عكرمة, عن ابن عباس في: ذلتَك فَْضتُل ّللاه

العَِظيِم يقول: هللا ذو الفضل على عباده, المحسن منهم والمسيىء, والذين بعث فيهم الرستول متنهم 

 وغيرهم, العظيم الذي يقله فضل كله ذي فضل عنده.

 5اآلية : 
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لُتتواْ التهتْوَراةَ ثُتمه لَتْم يَْحِملُوَهتتا َكَمثَتِل اْلحِ  َمتاِر يَْحِمتتُل القتول فتـي تأويتـل قولتته تعتالى:   }َمثَتُل الهتِذيَن ُحمه

ُ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم الظهاِلِميَن {. ِ َوّللاه  أَْسفَاراً بِئَْس َمثَُل اْلقَْوِم الهِذيَن َكذهبُواْ بِآيَاِت ّللاه

يقتتول تعتتالى ذكتتره: مثتتل التتذين أوتتتوا التتتوراة متتن اليهتتود والنصتتارى, فحملتتوا العمتتل بهتتا ثُتتمه لَتتْم    

ا فيها, وكذهبوا بمحمد صلى هللا عليته وستلم, وقتد أمتروا باإليمتان بته يَْحِملُوها يقول: ثم لم يعملوا بم

فيها واتباعه والتصديق به َكَمثَِل اْلِحماِر يحِمُل أْسفارا يقول: كمثل الحمار يحمتل علتى ظهتره كتبتا 

من كتب العلم, ال ينتفع بها, وال يعقل ما فيها, فكلك الذين أوتوا التوراة التتي فيهتا بيتان أمتر محمتد 

لى هللا عليه وسلم مثلهم إذا لم ينتفعوا بما فيها, كمثل الحمار الذي يحمل أسفارا فيها علم, فهو ال ص

 يعقلها وال ينتفع بها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبتو عاصتم, قتال: حتدثنا عيستى وحتدثني الحتارث, 26373  

ل: حدثنا الحستن, قتال: حتدثنا ورقتاء, جميعتا عتن ابتن أبتي نجتيح, فتي قولته: يَْحِمتُل أْستفارا قتال: قا

 يحمل كتبا ال يدري ما فيها, واليعقلها.

لُوا التهْوراة ثُمه لَتْم 26374   ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة َمثَُل الهِذيَن ُحمه

 ْلِحماِر يْحِمُل أْسفارا قال: يحمل كتابا ال يدري ماذا عليه, وال ماذا فيه.يَْحِملُوها َكَمثَِل ا

حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قولته َكَمثَتِل اْلِحمتاِر يْحِمتُل    

 أْسفارا قال: كمثل الحمار الذي يحمل كتبا, ال يدري ما على ظهره.

ستين, قتال: ستمعت أبتا معتاذ يقتول: حتدثنا عبيتد, قتال: ستمعت الضتحاك ـ ُحدثت عتن الح26375  

يقول في قوله: َكَمثَِل اْلِحماِر يْحِمُل أْسفارا كتبا, والكتاب بالنبطية يسمى ِسْفرا ضرب هللا هتذا متثالً 

 للذين أعطوا التوراة ثم كفروا.

أبي, عن أبيته, عتن ابتن  ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني26376  

لُوا التهْوراةَ ثُمه لَْم يَْحِملُوها َكَمثَِل اْلِحماِر يْحِمُل أْسفارا واألسفار: الكتتب,  عباس, قوله: َمثَُل الهِذيَن ُحمه

فجعل هللا مثل الذي يقرأ الكتاب وال يتبع ما فيه, كمثل الحمار يحمل كتتاب هللا الثقيتل, ال يتدري متا 

ِ... االَية. فيه, ثم قال: بِئْسَ   َمثَُل القَْوم الهِذيَن َكذهبُوا بآياِت ّللاه

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابتن وهتب, قتال: قتال ابتن زيتد, فتي قتول هللا: َكَمثَتِل اْلِحمتاِر 26377  

يْحِمُل أْسفارا قال: األسفاُر: التوراة التي يحملهتا الحمتار علتى ظهتره, كمتا تحمتل المصتاحف علتى 

رجل يسافر فيحمل مصحفه, قال: فال ينتفع الحمتاُر بهتا حتين يحملهتا علتى ظهتره, الدواب, كمثل ال

 كذلك لم ينتفع هؤالء بها حين لم يعلموا بها وقد أوتوها, كما لم ينتفع بها هذا وهي على ظهره.

, قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليه عن ابن عباس في قوله 26378   ـ حدثني عليه

 اْلِحماِر يْحِمُل أْسفارا يقول: كتبا. واألسفار: جمع سفر, وهي الكتاب العظام.َكَمثَِل 

ِ يقول: بئس هذا المثل, مثل القوم الذين كتذهبوا بآيتات    وقوله: بِئَْس مثُل القَْوِم الهِذيَن َكذهبُوا بآياِت ّللاه

ُ ال يَْهِدي القَْوَم الظهاِلِميَن يقو ل تعالى ذكره: وهللا ال يوفهتق القتوم التذين هللا, يعني بأدلته وحججه وّللاه

 ظلموا أنفسهم, فكفروا بآيات ربهم.

 6اآلية : 
ِ ِمتن دُوِن النهتاِس   القول فـي تأويـل قوله تعتالى:   }قُتْل يَأَيهَهتا الهتِذيَن َهتادَُواْ إِن َزعْمتتُْم أَنهُكتْم أَْوِليَتآُء ّلِله

 {.فَتََمنهُواْ اْلَمْوَت إِن ُكنتُْم َصاِدقِيَن 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: قل يتا محمتد لليهتود: يتا أيههتا الهتِذيَن هتادُوا إْن    

نُوا الَمْوَت إْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن فتي قتيلكم, إنكتم أوليتا ِ ِمْن دُوِن النهاِس سواكم فَتَمه ء َزَعْمتُْم أنهُكْم أْوِلياُء ّلِله

 يعتذهب أوليتاءه, بتل يكترمهم ويتنعمهم, وإن كنتتم محقتين فيمتا تقولتون هلل من دون الناس, فإن هللا ال

فتمنوا الموت لتستريحوا من كرب الدنيا وهمومها وغمومها, وتصيروا إلى روح الجنتان ونعيمهتا 

 بالموت.

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهتب, قتال: قتال ابتن زيتد, فتي قولته: قُتْل يتا أيههتا الهتِذيَن 26379  

 ل يا أيها الذين تابوا: لليهود, قال موسى: إنها ُهْدنا إلَْيَك: إنا تبنا إليك.هادُوا ق
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ُ َعِليٌم بِالظهاِلِميَن {.  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوالَ يَتََمنهونَهُ أَبَداً بَِما قَدهَمْت أَْيديِهْم َوّللاه

: َوال يَتََمنهْونَتهُ أبَتدا يقتول: وال يتمنتى اليهتود يقول تعالى ذكتره لنبيته محمتد صتلى هللا عليته وستلم   

الموت أبدا بَِما قَدهَمْت أْيِديِهْم يعني: بما اكتستبوا فتي هتذه التدنيا متن االَثتام, واجترحتوا متن الستيئات 

ُ َعِليٌم بالظهاِلِميَن يقول: وهللا ذو علم بمن ظلم من خلقه نفسه, فأوبقها بكفره باهلل.  َوّللاه

 8اآلية : 
وَن ِمْنهُ فَإِنههُ ُمالَقِتيُكْم ثُتمه تُتَردهوَن إِلَتَى َعتاِلمِ ا  لقول فـي تأويـل قوله تعالى:   }قُْل إِنه اْلَمْوَت الهِذي تَِفره

 اْلغَْيِب َوالشهَهادَةِ فَيُنَبهئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن {.

وَن  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: قُتْل يتا محمتد    لليهتود إنه الَمتْوَت الهتِذي تَِفتره

ِمْنهُ فتكرهونه, وتأبون أن تتمنوه فإنههُ ُمالقِيُكْم ونازل بكم ثُمه تَتُردهوَن إلتى عتالِم الغَْيتِب والشهتهادَةِ ثتم 

يردهكم ربكم من بعد مماتكم إلتى عتالم الغيتب والشتهادة, عتالم غيتب الستموات واألرض والشتهادة: 

 ي العين, ولم يغب عن أبصار الناظرين.يعني وما شهد فظهر لرأ

ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, قال: تتال قتتادة: ثُتمه تُتَردهوَن إلتى 26380  

 عالِم الغَْيِب والشههادَةِ فقال: إن هللا أذله ابن آدم بالموت ال أعلمه إال رفعه.

قتول: فيخبتركم حينئتذ متا كنتتم فتي التدنيا تعملتون متن األعمتال, ستيئها فَيُنَبهئُُكْم بَِمتا ُكْنتتُْم تَْعَملُتوَن ي  

 وحسنها, ألنه محيط بجميعها, ثم يجازيكم على ذلك المحسن بإحسانه, والمسيء بما هو أهله.

 9اآلية : 
تالَةِ ِمتن يَتْوِم اْلجُ  ُمعَتِة فَاْستعَْواْ إِلَتَى القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }يَأَيهَها الهِذيَن آَمنُتَواْ إِذَا نُتوِدَي ِللصه

ِ َوذَُرواْ اْلبَْيَع ذَِلُكْم َخْيٌر لهُكْم إِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن {.  ِذْكِر ّللاه

يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من عباده: يا أيها الذين صدهقوا هللا ورسوله إذَا نُوِدَي للصهالةِ ِمتْن    

عاء إلى صالة الجمعة عند قعود اإلمام على المنبر للخطبتة يَْوِم الُجْمعَِة وذلك هو النداء, ينادى بالد

ِ يقول: فامضتوا إلتى ذكتر هللا,  ومعنى الكالم: إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاْسعَْوا إلى ِذْكِر ّللاه

واعملوا له وأصل السعي في هذا الموضع العمل, وقد ذكرنا الشتواهد علتى ذلتك فيمتا مضتى قبتل. 

 لك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:وبنحو الذي قلنا في ذ

ـتت حتتدثنا الحستتن بتتن عرفتتة, قتتال: حتتدثنا إستتماعيل بتتن عيتتاش, عتتن ُشتتَرْحبيل بتتن مستتلم 26381  

ُ قال: فاسعوا في العمل, وليس السعي في المشي. , في قول هللا: فاْسعَْوا إلى ِذْكِر ّللاه  الَخْوالنيه

ثنا سعيد, عن قتادة, قولته: يتا أيههتا الهتِذيَن آَمنُتوا إذَا ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حد26382  

نُوِدَي للَصهالةِ ِمْن يَْوم الُجُمعَِة فاْسعَْوا إلى ِذْكِر هللا والسعي يا بن آدم أن تسعى بقلبك وعملك, وهتو 

 المضي إليها.

ة, عتن ـ حدثنا  ابتن المثنتى, قتال: حتدثنا ابتن أبتي عتدهي, عتن شتعبة, قتال: أخبرنتي مغيتر26383  

إبراهيم أنه قيل لعمر رضي هللا عنه: إن أُبيها يقرؤها: فاْسعَْوا قال: أما إنه أقرؤنا وأعلمنا بالمنسوخ 

 «.فامضوا»وإنما هي 

, عتن ستالم, عتن 26384   ـ حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري, قال: أخبرنا ستفيان, عتن الزهتريه

 أبيه, قال: ما سمعت عمر يقرؤها قطه إاله فامضوا.

حدثنا أبو ُكَريب, قال: حدثنا ابن يمان, قال: حدثنا حنظلة, عن سالم بن عبد هللا, قال: كتان عمتر    

ِ »رضي هللا عنه يقرؤها:   «.فاْمُضوا إلى ِذْكِر ّللاه

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن حنظلة, عتن ستالم بتن عبتد هللا أن عمتر بتن    

 الخطاب قرأها: فامضوا.

    , حدثني يونس بن عبد األعلى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان الجمحيه

تالةِ ِمتْن »أنه سمع سالم بن عبد هللا يحدهث عن أبيه, أنه سمع عمر بن الخطاب يقرأ:  إذَا نُتوِدَي للصه

 ِ  «.يَْوِم الُجْمعَِة فاْمُضوا إلى ِذْكِر ّللاه
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قال: أخبرني يونس, عن ابن شهاب, قال: أخبرنتي ستالم بتن عبتد هللا بتن  قال: أخبرنا ابن وهب,   

عمر, أن عبد هللا قال: لقد تتوفى هللا عمتر رضتي هللا عنته, ومتا يقترأ هتذه االَيتة التتي ذكتر هللا فيهتا 

 هللا. إلى ذكر« فامضوا»الجمعة: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا إذَا نُوِدَي للصهالةِ ِمْن يَْوِم الُجْمعَِة إال 

ـ حدثني أبو السائب, قال: حدثنا معاوية, عن األعمتش, عتن إبتراهيم, قتال: كتان عبتد هللا 26385  

ِ »يقرؤها:   ويقول: لو قرأتها فاسعوا, لسعيت حتى يسقط ردائي.« فاْمُضوا إلى ِذْكِر ّللاه

قتال عبتد هللا:  حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا ابن عدهي, عن شعبة, عن سليمان, عن إبراهيم, قال:   

ِ »لو كان السعي لسعيت حتى يستقط ردائتي, قتال: ولكنهتا:  قتال: هكتذا كتان « فاْمُضتوا إلتى ِذْكتِر ّللاه

 يقرؤها.

ـ حدثني عليه بن الحستين األزدي, قتال: حتدثنا يحيتى بتن يمتان األزدي, عتن أبتي جعفتر 26386  

ِ فاْمُضوا إ»الرازي, عن الربيع عن أبي العالية أنه كان يقرؤها:   «.لى ِذْكِر ّللاه

حدثنا أبو ُكَريب, قال: حدثنا ابن يمان, قال: حدثنا أبو جعفتر, عتن الربيتع, عتن أبتي العاليتة, أنته    

ِ »قرأها:   «.فاْمُضوا إلى ِذْكِر ّللاه

ـ حدثنا أبو ُكَريب, قال: حدثنا ابن يمان, عتن ستفيان, عتن ابتن ُجتَريج, عتن عطتاء, قتال: 26387  

 هي لألحرار.

ـتت حتتدثنا أبتتو ُكَريتتب, قتتال: حتتدثنا ابتتن يمتتان, عتتن ستتفيان, عتتن منصتتور عتتن رجتتل, عتتن 26388  

 مسروق, قال: عند الوقت.

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن منصور, عن رجل, عتن مستروق 26389  

 إذَا نُوِدَي للصهالةِ قال: عند الوقت.

يمان, عن سفيان, عن جابر, عن مجاهد, قال: هو عند ـ حدثنا أبو ُكَريب, قال: حدثنا ابن 26390  

 العزمة عند الخطبة, عند الذكر.

حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, قتال: حتدثنا    

تالةِ ِمتْن  الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهتد, فتي قولته إذَا نُتوِدَي للصه

 يَْوِم الُجُمعَِة قال: النداء عند الذكر عزيمة.

حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن جابر, عن مجاهد إذَا نُوِدَي للصهالةِ ِمْن يَْوِم    

 الُجُمعَِة قال: العزمة عند الذكر عند الخطبة.

ابن مسعود, قال: لو قرأتها  قال: ثنا مهران, عن سفيان عن الُمغيرة واألعمش, عن إبراهيم, عن   

ِ »فاْسعَْوا لسعيت حتى يسقط ردائي, وكان يقرؤها:   «.فاْمُضوا إلى ِذْكِر ّللاه

, عتن ابتن مستعود قتال: قرأهتا     قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن عطاء بتن الستائب, عتن الشتعبيه

 فاْمُضوا.

ي حيان, عن عكرمة فاْسعَْوا إلى ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن أب26391  

ِ قال: السعي: العمل.  ِذْكر ّللاه

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: وسألته عن قول هللا: إذَا نُوِدَي 26392  

ل, فتتأجيبوا إلتت ِ قتتال: إذا ستتمعتم التتداعي األوه تتالةِ ِمتتْن يَتتْوِم الُجُمعَتتِة فاْستتعَْوا إلتتى ِذْكتتِر ّللاه ى ذلتتك للصه

وأسرعوا وال تبطئوا قال: ولم يكن في زمان النبيه صلى هللا عليه وسلم أذان إال أذانان: أذان حتين 

يجلس على المنبر, وأذان حين تُقام الصالة قال: وهذا االَخر شيء أحدثته النتاس بعتد قتال: ال يحتله 

ِ له البيع إذا سمع النداء الذي يكون بين يتدي اإلمتام إذا قعتد علتى المنبتر  وقترأ فاْستعَْوا إلتى ِذْكتِر ّللاه

م البيع ثم أذن لهم فيه إذا فرغتوا متن الصتالة,  َوذَُروا البَْيَع قال: ولم يأمرهم يذرون شيئا غيره, حره

 قال: والسعي أن يُسرع إليها, أن يُقبِل إليها.

ابتن ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثتور, عتن معمتر, عتن قتتادة: إن فتي حترف 26393  

ِ »مسعود   «.إذَا نُوِدَي للصهالةِ ِمْن يَْوِم الُجُمعَِة فاْمُضوا إلى ِذْكِر ّللاه

ـ ُحدثت عتن الحستين, قتال: ستمعت أبتا معتاذ يقتول: حتدثنا عبيتد, قتال: ستمعت الضتحاك 26394  

ِ السعي: هو العمل, قال هللا: إنه َسْعيَُكْم لََشتهى.  يقول في قوله فاْسعَْوا إلى ِذْكِر ّللاه
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وقوله: َوذَُروا البَْيَع يقول: ودعوا البيع والشراء إذا نتودي للصتالة عنتد الخطبتة. وكتان الضتحاك   

 يقول في ذلك ما:

ـ حدثنا أبو ُكَريب, قال: حدثنا ابن يمان, عن سفيان, عن ُجَويبر, عن الضحاك, قتال: إذا 26395  

 زالت الشمس حرم البيع والشراء.

دثنا مهران, عن سفيان, عن ُجَويبر, عن الضحاك إذَا نُوِدَي للصهالةِ ِمتْن حدثنا ابن ُحميد, قال: ح   

 يَْوِم الُجُمعَِة قال: إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء.

, عن أبي مالك, قال: كان قتوم يجلستون 26396   ـ حدثنا مهران, عن سفيان, عن إسماعيل السديه

الة يوم الجمعتة, وال يقومتون, فنزلتت: إذَا نُتوِدَي في بقيع الزبير, فيشترون ويبيعون إذا نودي للص

 للصهالةِ ِمْن يَْوِم الُجُمعَِة.

وأما التذكر التذي أمتر هللا تبتارك وتعتالى بالستعي إليته عبتاده المتؤمنين, فإنته موعظتة اإلمتام فتي   

 خطبته فيما قيل. ذكر من قال ذلك:

عتتن جتتابر, عتتن مجاهتتد إذَا نُتتوِدَي  ـتت حتتدثنا ابتتن ُحَميتتد, قتتال: حتتدثنا مهتتران, عتتن ستتفيان,26397  

 للصهالةِ ِمْن يَْوِم الُجُمعَِة قال: العزمة عند الذكر عند الخطبة.

ـ حدثنا عبد هللا بن محمد الحنفي, قال: حدثنا عبتدان, قتال: أخبرنتا عبتد هللا, قتال: أخبرنتا 26398  

يب يقتول: إذَا منصور رجل من أهتل الكوفتة, عتن موستى بتن أبتي كثيتر, أنته ستمع ستعيد بتن المست

ِ قتال: فهتي موعظتة اإلمتام فتإذا قضتيت الصتالة  نُوِدَي للصهالةِ ِمْن يَْوِم الُجُمعَِة فاْسعَْوا إلى ِذْكتِر ّللاه

 بعد.

وقوله: ذَِلُكْم َخْيٌر لَُكْم إْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن يقول: سعيكم إذا نتودي للصتالة متن يتوم الجمعتة إلتى ذكتر   

م متتن البيتتع والشتتراء فتتي ذلتتك الوقتتت, إن كنتتتم تعلمتتون مصتتالح أنفستتكم هللا, وتتترك البيتتع خيتتر لكتت

ها.  ومضاره

اء األمصتار: الُجُمعَتِة بضتم    اء في قراءة قوله: ِمْن يَْوم الُجُمعَِة فقرأت ذلك عامة قتره واختلفت القره

 الميم والجيم, خال األعمش فإنه قرأها بتخفيف الميم.

اء عليه.والصواب من القراءة في ذلك عندنا م   اء األمصار إلجماع الحجة من القره  ا عليه قره

 10اآلية : 
 ِ تالَةُ فَانتَِشتُرواْ فِتي األْرِض َواْبتَغُتواْ ِمتن فَْضتِل ّللاه القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }فَإِذَا قُِضيَِت الصه

َ َكثِيراً لهعَلهُكْم تُْفِلُحوَن {.  َواْذُكُرواْ ّللاه

ا قُضيت صالة الجمعة يتوم الجمعتة, فانتشتروا فتي األرض إن شتئتم, ذلتك يقول تعالى ذكره: فإذ   

 رخصة من هللا لكم في ذلك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا حصين, عن مجاهد أنه قتال: 26399  

 قُِضيَِت الصهالةُ فاْنتَِشُروا فِي األْرِض.هي رخصة, يعني قوله: فإذَا 

ـ ُحدثت عتن الحستين, قتال: ستمعت أبتا معتاذ يقتول: حتدثنا عبيتد, قتال: ستمعت الضتحاك 26400  

تالةُ فاْنتَِشتُروا فِتي األْرِض قتال: هتذا إذن متن هللا, فمتن شتاء خترج,  يقول في قوله: فإذَا قُِضيَِت الصه

 ومن شاء جلس.

قال: أخبرنتا ابتن وهتب, قتال: قتال ابتن زيتد: أذن هللا لهتم إذا فرغتوا متن ـ حدثني يونس, 26401  

ِ فقد أحللته لكم.  الصالة, فإذَا قُِضيَِت الصهالةُ فاْنتَِشُروا فِي األْرِض َواْبتَغُوا ِمْن فَْضِل ّللاه

ِ. ذُكر عن النبيه صلى هللا عليه وسلم في تأويل ذلك    ما: وقوله: َواْبتَغُوا ِمْن فَْضِل ّللاه

, قتال: 26402   ـ حدثني العباس بن أبي طالب, قال: حدثنا عليه بن المعافى بتن يعقتوب الموصتليه

حدثنا أبو عامر الصائغ من الموصل, عن أبي خلف, عن أنس, قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 

ِ قتال: وسلم في قوله فإذَا قُِضيَِت الصهالةُ فاْنتَِشُروا فِي األْرِض َواْبتَغُتوا ِمتْن  لَتْيَس ِلَطلَتِب »فَْضتِل ّللاه

 ِ  «.ْدنُيا, َولَِكْن ِعيادَةُ َمِريٍض, َوُحُضوُر َجناَزةٍ, َوِزياَرةُ أخٍ فِي ّللاه

ِ أن يكتتون معنيتا بته: والتمستتوا متن فضتتل هللا التذي بيتتده    وقتد يحتمتل قولتته: َواْبتَغُتوا ِمتتْن فَْضتِل ّللاه

 مفاتيح خزائنه لدنياكم وآخرتكم.
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َواْذُكُروا هللا َكثِيرا لَعَلهُكْم تُْفِلُحوَن يقول: واذكروا هللا بالحمتد لته, والشتكر علتى متا أنعتم بته  وقوله:  

علتتيكم متتن التوفيتتق ألداء فرائضتته, لتفلحتتوا, فتتتدركوا طلبتتاتكم عنتتد ربكتتم, وتصتتلوا إلتتى الخلتتد فتتي 

 جناته.

 11اآلية : 
َواْ إِلَْيَها َوتََرُكتوَك قَآئِمتاً قُتْل َمتا ِعنتدَ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوإِذَا َرأَْواْ تِ  َجاَرةً أَْو لَْهواً انفَضه

اِزقِيَن {. ُ َخْيُر الره َن اللهْهِو َوِمَن التهَجاَرةِ َوّللاه ِ َخْيٌر مه  ّللاه

تتوا إلَْيهتتا يعنتتي أستترعوا إلتتى     يقتتول تعتتالى ذكتتره: وإذا رأى المؤمنتتون عيتتر تجتتارة أو لهتتوا اْنفَضه

تَرُكوَك قائما يقول للنبيه صلى هللا عليه وسلم: وتركوك يا محمد قائما علتى المنبتر وذلتك التجارة وَ 

أن التجارة التي رأوها فانفضه القوم إليها, وتركوا النبيه صلى هللا عليه وسلم قائما كانتت زيتتا قتدم 

 به دحية بن خليفة من الشام. ذكر من قال ذلك:

, عتن أبتي مالتك, ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: ح26403   دثنا مهران, عن سفيان, عن إستماعيل الستديه

قال: قدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشام, والنبيه صلى هللا عليته وستلم يخطتب يتوم الجمعتة, 

توا  فلما رأوه قتاموا إليته بتالبقيع خشتوا أن يستبقوا إليته, قتال: فنزلتت َوإذَا َرأَْوا تِجتاَرةً أْو لَْهتوا اْنفَضه

 َوتََرُكوَك قائما.إلَْيها 

, عتن قترة إذَا 26404   ـ حدثنا أبو ُكَريتب, قتال: حتدثنا ابتن يمتان, قتال: حتدثنا ستفيان, عتن الستديه

نُوِدَي للصهالةِ ِمْن يَْوِم الُجُمعَِة قال: جاء دحية الكلبي بتجارة والنبتيه صتلى هللا عليته وستلم قتائم فتي 

ه وستلم وخرجتوا إليته, فنزلتت َوإذَا َرأَْوا تِجتاَرةً أْو الصالة يوم الجمعة, فتركوا النبيه صلى هللا علي

وا إلَْيها َوتََرُكوَك قائما حتى ختم السورة.  لَْهوا اْنفَضه

ـ حدثني أبو حصين عبد هللا بن أحمد بن يونس, قتال: حتدثنا عبثتر, قتال: حتدثنا حصتين, 26405  

هللا صتلى هللا عليته وستلم فتي  عن سالم بن أبي الجعد, عن جابر بتن عبتد هللا, قتال: كنتا متع رستول

ت عير تحمل الطعام, قال: فخرج الناس إال اثني عشر رجالً, فنزلت آية الجمعة.  الجمعة, فمره

 

ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, قال: قال الحسن: إن أهتل 26406  

 عليته وستلم يخطتب يتوم الجمعتة, المدينة أصابهم جوع وغالء سعر, فقدمت عير والنبيه صتلى هللا

.  فسمعوا بها, فخرجوا والنبيه صلى هللا عليه وسلم قائم, كما قال هللا عزه وجله

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قتال: قتال ابتن زيتد فتي قولته َوإذَا َرأَْوا تِجتاَرةً أْو 26407  

وا إلَْيها َوتََرُكوَك قائما قال: جاءت تجار ة فانصرفوا إليها, وتركوا النبتيه صتلى هللا عليته لَْهوا اْنفَضه

ُ َخْيُر الراِزقيَن. ِ َخْيٌر ِمَن اللهْهِو َوِمَن التهجاَرةِ َوّللاه  وسلم قائما وإذا رأوا لهوا ولعبا قُْل ما ِعْندَ ّللاه

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبتو عاصتم, قتال: حتدثنا عيستى وحتدثني الحتارث, 26408  

نا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابتن أبتي نجتيح, عتن مجاهتد فتي قولته: وإذَا َرأَْوا قال: حدث

وا إلَْيها قال: رجال كانوا يقومون إلى نواضحهم وإلى السفر يبتغون التجارة.  تجاَرةً أْو لَْهوا اْنفَضه

هللا صتلى هللا  ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيتد, قتال: حتدثنا ستعيد, عتن قتتادة: بينمتا رستول26409  

عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة, فجعلوا يتسللون ويقومون حتى بقيت منهم عصابة, فقال: كم 

أنتم؟ فعدهوا أنفسهم فإذا اثنا عشر رجالً وامرأة ثم قام في الجمعة الثانية فجعل يخطبهم قال ستفيان: 

مون حتى بقيتت عصتابة, فقتال: وال أعلم إال أن في حديثه ويعظهم ويذكرهم, فجعلوا يتسللون ويقو

كتتم أنتتتم, فعتتدهوا أنفستتهم, فتتإذا اثنتتا عشتتر رجتتالً وامتترأة ثتتم قتتام فتتي الجمعتتة الثالثتتة فجعلتتوا يتستتللون 

ويقومون حتى بقيت منهم عصابة, فقال كم أنتم؟ فعدهوا أنفسهم, فإذا اثنا عشر رجالً وامرأة, فقتال: 

لكتْم الْلتََهتَب َعلَتْيُكُم التَوادي نتارا َوالهِذي نَْفِسي بِيَِدِه لَِو اتهبَتَع آِختُركمْ » : َوإذَا « أوه وأنتزل هللا عتزه وجتله

وا إلَْيها َوتَرُكوَك قائما  «.َرأَْوا تِجاَرةً أْو لَْهوا اْنفَضه

حتتدثنا ابتتن عبتتد األعلتتى, قتتال: حتتدثنا ابتتن ثتتور, عتتن معمتتر, عتتن قتتتادة, فتتي قولتته اْنفَضتتوا إلَْيهتتا    

لهم اللتهب عليهم الوادي نارا.َوتَرُكوَك قَائما قال: لو ات  بع آخرهم أوه

قال: ثنا ابن ثور, قال معمر, قال قتادة: لم يبق مع النبيه صلى هللا عليه وسلم يومئذ إال اثنا عشر    

 رجالً وامرأة معهم.
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حدثنا محمد بن عمارة الرازي, قال: حتدثنا محمتد بتن الصتباح, قتال: حتدثنا هشتيم, قتال: أخبرنتا    

توا إليهتا, حصين, عن سا لم وأبي سفيان, عن جابر, في قوله َوتََرُكوَك قائما قال: قدمت عير فانفضه

 ولم يبق مع النبيه صلى هللا عليه وسلم إال اثنا عشر رجال.

حدثنا عمرو بن عبد الحميتد االَُملتى, قتال: حتدثنا جريتر, عتن حصتين, عتن ستالم, عتن جتابر أن    

ائما يوم الجمعة, فجاءت عير من الشام, فانفتل الناس إليها النبيه صلى هللا عليه وسلم كان يخطب ق

وا  حتى لم يبق إال اثنا عشر رجالً, قال: فنزلت هذه االَية في الجمعة َوإذَا َرأَْوا تِجاَرةَ أْو لَْهوا اْنفَضه

 إلَْيها َوتَرُكوَك قائما.

َكبَرا ومزامير. ذكر من قال وأما اللهو, فإنه اختُلف من أيه أجناس اللهو كان, فقال بعضهم: كان   

 ذلك:

ـ حدثنا محمد بن سهل بن عسكر, قال: حتدثنا يحيتى بتن صتالح, قتال: حتدثنا ستليمان بتن 26410  

بالل, عن جعفر بن محمد, عن أبيه, عتن جتابر بتن عبتد هللا, قتال: كتان الجتواري إذا نكحتوا كتانوا 

ون بالكبر والمزامير ويتركون النبيه صلى هللا عليه وسل م قائما علتى المنبتر, وينفضتون إليهتا, يمره

وا إلَْيها.  فأنزل هللا َوإذَا َرأَْوا تِجاَرةَ أْو لَْهوا اْنفَضه

 وقال آخرون: كان طبالً. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبتو عاصتم, قتال: حتدثنا عيستى وحتدثني الحتارث, 26411  

 , جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد قال: اللهو: الطبل.قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء

حدثني الحارث, قال: حدثنا األشيب, قال: حتدثنا ورقتاء, قتال: ذكتر عبتد هللا بتن أبتي نجتيح, عتن    

 إبراهيم بن أبي بكير, عن مجاهد أن اللهو: هو الطبل.

أدرك أمتتر القتتوم  والتتذي هتتو أولتتى بالصتتواب فتتي ذلتتك الخبتتر التتذي روينتتاه عتتن جتتابر, ألنتته قتتد  

 ومشاهدهم.

ِ َخْيتٌر ِمتَن اللهْهتِو َوِمتَن التهجتاَرةِ يقتول جتله ثنتاؤه لنبيته محمتد صتلى هللا عليته    وقوله: قُْل ما ِعْنتدَ ّللاه

وسلم: قل لهم يا محمتد التذي عنتد هللا متن الثتواب, لمتن جلتس مستتمعا خطبتة رستول هللا صتلى هللا 

يفرغ رسول هللا صلى هللا عليه وستلم منهتا, خيتر لته متن  عليه وسلم وموعظته يوم الجمعة إلى أن

ُ َخْيتُر التراِزقِيَن يقتول: وهللا خيتر رازق, فإليته فتارغبوا  اللهو ومن التجارة التي ينفضون إليهتا َوّللاه

 في طلب أرزاقكم, وإياه فأسألوا أن يوسع عليكم من فضله دون غيره.

 

 سورة المنافقون

 سورة المنافقون مدنية

 ا إحدى عشرةوآياته

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 1اآلية : 
ُ يَْعلَتُم إِنهت ِ َوّللاه َك القول فـي تأويتـل قولته تعتالى:   }إِذَا َجتآَءَك اْلُمنَتافِقُوَن قَتالُواْ نَْشتَهدُ إِنهتَك لََرُستوُل ّللاه

ُ يَْشَهدُ إِنه اْلُمنَافِِقيَن لََكاِذبُوَن {.  لََرُسولُهُ َوّللاه

ى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: إذَا جاَءَك الُمنتافِقُوَن يتا محمتد قتالُوا بألستنتهم يقول تعال   

ُ يَْشَهدُ إنه المُ  ُ يَْعلَُم إنهَك لََرُسولُهُ قال المنافقون ذلك أو لم يقولوا َوّللاه ِ َوّللاه نتافقيَن نَْشَهدُ إنهَك لََرُسوُل ّللاه

منافقين لكاذبون في إخبارهم عن أنفسهم أنها تشهد إنك لرسول هللا, لََكاِذبُوَن يقول: وهللا يشهد إن ال

 وذلك أنها ال تعتقد ذلك وال تؤمن به, فهم كاذبون في خبرهم عنها بذلك.

ُ يَْشتَهدُ إنه الُمنتافقيَن لََكتاِذبُوَن إنمتا كتذب ضتميرهم    وكان بعض أهل العربيتة يقتول فتي قولته: َوّللاه

لم يقبتل إيمتانهم, وقتد أظهتروه, فكتذلك جعلهتم كتاذبين, ألنهتم أضتمروا ألنهم أضمروا النفاق, فكما 

 غير ما أظهروا.
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 2اآلية : 
ِ إِنهُهتْم َستتآَء َمتا َكتتانُواْ  القتول فتـي تأويتتـل قولته تعتتالى:   }اتهَختذَُواْ أَْيَمتانَُهْم ُجنهتتةً فََصتدهواْ َعتتن َستبِيِل ّللاه

 يَْعَملُوَن {.

 ون أيمانهم جنة, وهي حلفهم, كما:يقول تعالى ذكره: اتخذ المنافق   

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة اتَخذُوا أيَمانَُهْم ُجنهةً: أي حلفهم 26412  

 جنة.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبتو عاصتم, قتال: حتدثنا عيستى وحتدثني الحتارث, 26413  

ميعا عن ابن أبي نجيح, عتن مجاهتد فتي قتول هللا: اتَختذُوا قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, ج

 أيَمانَُهْم ُجنهةً قال: يجيئون بها, قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا.

ـ ُحدثت عتن الحستين, قتال: ستمعت أبتا معتاذ يقتول: حتدثنا عبيتد, قتال: ستمعت الضتحاك 26414  

  إنهم لمنكم جنة.يقول في قوله: اتَخذُوا أيَمانَُهْم ُجنهةً يقول: حلفهم باهلل

وقوله: ُجنهةً: سترة يسترون بها كما يستر المستجنه بجنته في حرب وقتتال, فيمنعتون بهتا أنفستهم   

وذراريهم وأموالهم, ويدفعون بها عنها. وبنحو الذي قلنا فتي ذلتك قتال أهتل التأويتل. ذكتر متن قتال 

 ذلك:

عتن قتتادة ُجنهتةً ليعصتموا بهتا دمتاءهم ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيتد, قتال: حتدثنا ستعيد, 26415  

 وأموالهم.

ِ يقول: فأعرضوا عن دين هللا الذي بَعََث به نبيه صلى هللا عليه وسلم    وقوله: فََصدهوا َعْن َسبِيِل ّللاه

وشريعته التي شرعها لخلقه إنهُهتْم ستاَء متا كتانُوا يَْعَملُتوَن يقتول: إن هتؤالء المنتافقين التذين اتختذوا 

ة ستتاء متتا كتتانوا يعملتتون فتتي اتختتاذهم أيمتتانهم ُجنتتة, لكتتذبهم ونفتتاقهم, وغيتتر ذلتتك متتن أيمتتانهم جنتت

 أمورهم.

 3اآلية : 
 .القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }ذَِلَك بِأَنهُهْم آَمنُواه ثُمه َكفَُروا فَُطبَِع َعلََى قُلُوبِِهْم فَُهْم الَ يَْفقَُهوَن {

ا يعملون هؤالء المنافقون الذين اتخذوا أيمانهم ُجنة من أجل يقول تعالى ذكره: إنهم ساء ما كانو   

 أنهم صدهقوا هللا ورسوله, ثم كفروا بشكهم في ذلك وتكذيبهم به.

وقوله: فَُطبِتع َعلتى قُلُتوبِهْم يقتول: فجعتل هللا علتى قلتوبهم َختمتا بتالكفر عتن اإليمتان وقتد بيهنتا فتي   

, وأقوال أهل العلم, فأغنى ذلتك عتن إعادتته فتي موضع غير هذا صفة الطبع على القلب بشواهدها

هذا الموضع.  وقوله: فَُهْم ال يَْفقَُهوَن يقول تعالى ذكره: فهم ال يفقهون صوابا من خطتأ, وحقتا متن 

 باطل لطبع هللا على قلوبهم. وكان قتادة يقول في ذلك ما:

لتَك بتأنهُهْم آَمنُتوا ثُتمه َكفَتُروا ـ حدثنا بشر, قال: حتدثنا يزيتد, قتال: حتدثنا ستعيد, عتن قتتادة ذَ 26416  

وا بال إله إال هللا وأن محمدا رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم,  فَُطبَِع على قُلُوبِِهْم فَُهْم ال يَْفقَُهوَن أقره

 وقلوبهم منِكرة تأبى ذلك.

 

 4اآلية : 
ُهْم َوإِن يَقُولُتتواْ تَْستتَمْع ِلقَتتْوِلِهْم َكتتأَنهُهْم القتتول فتتـي تأويتتـل قولتته تعتتالى:   }َوإِذَا َرأَْيتتتَُهْم تُْعِجبُتتَك أَْجَستتامُ 

ُ أَنهى يُْؤفَُكوَن {. َسنهدَةٌ يَْحَسبُوَن ُكله َصْيَحٍة َعلَْيِهْم ُهُم اْلعَدُوه فَاْحذَْرُهْم قَاتَلَُهُم ّللاه  ُخُشٌب مه

محمتد تعجبتك يقول جله ذكره لنبيه محمد صتلى هللا عليته وستلم: وإذا رأيتت هتؤالء المنتافقين يتا    

أجسامهم الستواء خلقهتا وحستن صتورها َوإْن يَقُولُتوا تَْستَمْع ِلقَتْوِلِهْم يقتول جتله ثنتاؤه: وإن يتكلمتوا 

تسمع كالمهم يشبه متنطقهم منطتق النتاس كتأنهُهْم ُخُشتٌب ُمَستنهدَةٌ يقتول كتأن هتؤالء المنتافقين ُخُشتب 

 بال أحالم, وأشباح بال عقول. مسهندة ال خير عندهم وال فقه لهم وال علم, وإنما هم صور

وقوله: يَْحَسبُوَن ُكله َصْيَحٍة َعلَتْيِهْم يقتول جتله ثنتاؤه: يحستب هتؤالء المنتافقون متن ُخبتثهم وستوء   

ظنهم, وقلة يقينهم كله صتيحة علتيهم, ألنهتم علتى َوَجتل أن يُْنتزل هللا فتيهم أمترا يهتتك بته أستتارهم 

ريهم, وأخذ أموالهم, فهم من خوفهم من ذلك كلما نزل ويفضحهم, ويبيح للمؤمنين قتلهم وسبي ذرا
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بهم من هللا وحي على رسوله, ظنوا أنه نزل بهالكهم وَعَطبهم. يقول هللا جله ثناؤه لنبيته صتلى هللا 

عليه وسلم: هم العدوه يا محمد فاحذرهم, فإن ألسنتهم إذا لَقُتوكم معكتم وقلتوبهم علتيكم متع أعتدائكم, 

 م.فهم عين ألعدائكم عليك

  . ُ أنهى يُوْءفَُكوَن يقول: أخزاهم هللا إلى أيه وجه يصرفون عن الحقه  وقوله: قَاتَلَُهُم ّللاه

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قتال: قتال ابتن زيتد, وستمعته يقتول فتي قتول هللا: 26417  

 وإذَا َرأْيتَُهْم تُْعِجبَُك أْجساُمُهْم... االَية, قال: هؤالء المنافقون.

اء المدينتة والكوفتة ختال    اء في قراءة قوله: كتأنهُهْم ُخُشتٌب ُمَستنهدَةٌ فقترأ ذلتك عامتة قتره واختلفت القره

األعمش والكسائي: ُخُشٌب بضم الخاء والشين, كأنهم وجهوا ذلك إلى جمع الجمع, جمعتوا الخشتبة 

قتد يجتوز أن يكتون الُخُشتب ِخَشابا ثم جمعوا الِخشاب ُخُشبا, كما جمعتت الثهَمترةُ ثمتارا, ثتم ثُُمترا. و

ة وتسكن أخرى, كما جمعتوا األكمتة  بضٍم الخاء والشين إلى أنها جمع َخَشبة, فتضمه الشين منها مره

ة, وكمتا قيتل: البُتدُن والبُتْدن, بضتم  ة, وتستكين الكتاف منهتا متره أُُكما وأُْكما بضم األلتف والكتاف متره

 بضم الخاء وسكون الشين.« ُخْشبٌ »لكسائي: الدال وتسكينها لجمع البَدَنة, وقرأ ذلك األعمش وا

وللصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان, ولغتان فصيحتان, وبأيتهمتا قترأ القتارىء   

فمصيب وتسكين األوسط فيما جاء من جمع فُعُلة على فُْعل في األستماء علتى ألستن العترب أكثترو 

 ذلك كجمعهم البَدَنة بُْدنا, واألجمة أُجما.

 5آلية : ا
ْواْ ُرُءوَسُهْم َورَ  ِ لَوه أَْيتتَُهْم القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوإِذَا قِيَل لَُهْم تَعَالَْواْ يَْستَْغِفْر لَُكْم َرُسوُل ّللاه

ْستَْكبُِروَن .  يَُصدهوَن َوُهم مه

وا رؤوستهم, يقول تعالى ذكره: وإذا قيل لهؤالء المنافقين: تعالوا إلى رستول هللا يستتغفر لكت    م لتوه

وها استهزاء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وباستغفاره وبتشديدها الواو من  كوها وهزه يقول: حره

وا» روا هتز رؤوستهم وتحريكهتا, وأكثتروا, إاله « لوه اء علتى وجته الخبتر عتنهم أنهتم كتره قرأت القره

ة واحدة. على وجه أنهم فعلوا ذلك« لَوْوا»نافعا فإنه قرأ ذلك بتخفيف الواو:   مره

اء عليه.    والصواب من القول في ذلك قراءة من شدهد الواو إلجماع الحجة من القره

وقوله: ورأْيتَُهْم يَُصدهوَن َوُهْم ُمْستَْكبُِروَن يقول تعتالى ذكتره: ورأيتتهم يُْعرضتون عمتا دُعتوا إليته   

سول هللا صلى هللا عليته وستلم وجوههم َوُهْم ُمْستَْكبُِروَن يقول: وهم مستكبرون عن المصير إلى ر

ليستتتغفر لهتتم وإنمتتا ُعنِتتي بهتتذه االَيتتات كلهتتا فيمتتا ذُكتتر عبتتدُ هللا بتتن أُبتتيه ابتتن َستتلُول, وذلتتك أنتته قتتال 

وا, وقال: لَئِْن َرَجْعنا إلتى الَمِدينَتِة لَيُْختِرَجنه  ألصحابه: ال تنفقوا على من عند رسول هللا حتى ينفضه

بذلك زيد بن أرقم, فأخبر به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فدعاه رسول األَعزه ِمْنها األذَله فسمع 

هللا صلى هللا عليه وسلم, فسأله عما أخبر به عنه, فحلف أنه ما قاله, وقيل لته: لتو أتيتت رستول هللا 

كه استتهزاء, ويعنتي ذلتك أنته  صلى هللا عليه وسلم, فسألته أن يستغفر لك, فجعل يلوي رأسه ويحره

لها إلى آخرها. غير فاعل  ما أشاروا به عليه, فأنزل هللا عزه وجله فيه هذه السورة من أوه

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وجاءت األخبار. ذكر الرواية التي جاءت بذلك:

ـ حدثنا أبو ُكَريب, قال: حدثنا يحيى بن آدم, قال: حدثنا إسترائيل, عتن أبتي إستحاق, عتن 26418  

م, قال: خرجت مع عمي في غزاة, فسمعت عبد هللا بن أُبي ابن سلول يقتول ألصتحابه: زيد بن أرق

وا, لئن رجعنا إلى المدينة ليخترجنه األعتزه منهتا األذله  ال تنفقوا على من عند رسول هللا حتى ينفضه

, فحدثته, فأرسل  قال: فذكرت ذلك لعمي, فذكره عمي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فأرسل إليه

إلى عبد هللا عليها رضي هللا عنه وأصحابه, فحلفوا ما قالوا, قال: فكذهبني رسول هللا صلى هللا عليته 

وسلم وصدهقه, فأصابني همه لتم يصتبني مثلته قتطه فتدخلت البيتت, فقتال لتي عمتي: متا أردت إلتى أن 

َءَك الُمنتافِقُوَن كذهبك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومقتتك, قتال: حتتى أنتزل هللا عتزه وجتله إذَا جتا

إن هللا َعتزه َوَجتله قَتْد َصتدهقََك يتا »قال: فبعث إليه رسول هللا صلى هللا عليه وستلم, فقرأهتا, ثتم قتال: 

 «.زيد

ـ حدثنا أبو ُكَريب والقاسم بن بشر بن معروف, قال: حتدثنا يحيتى بتن بكيتر, قتال: حتدثنا 26419  

ب القرظيه قال: سمعت زيد بن أرقم قال: لمتا شعبة, قال الحكم: أخبرني, قال: سمعت محمد بن كع
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قال عبد هللا بن أُبي ابن سلول ما قال: ال تنفقوا على من عند رستول هللا حتتى ينفضتوا, وقتال: لَتئِْن 

َرَجْعنا إلى الَمِدينَِة قال: سمعته فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وستلم, فتذكرت ذلتك, فالمنتي نتاس 

حلف ما قال ذلك, فرجعت إلى المنزل فنمت قال: فأتاني رستول هللا من األنصار, قال: وجاء هو, ف

َ تَبَتاَرَك َوتَعتالى قَتد »صلى هللا عليه وسلم أو بلغني, فأتيت النبيه صلى هللا عليه وستلم, فقتال:  إَن ّللاه

ِ... االَية. قال: فنزلت االَية ُهُم الهِذيَن يَقُولُوَن ال تُْنِفقُوا َعلى ِمْن ِعْندْ « صدهقََك َوَعذََركَ   َرُسوِل ّللاه

حدثنا أبو ُكَريب, قال: حدثنا هاشتم أبتو النضتر, عتن شتعبة, عتن الحكتم, قتال: ستمعت محمتد بتن    

 كعب القرظي, قال: سمعت زيد بن أرقم يحدهث بهذا الحديث.

حدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن الحكم, عن محمتد بتن    

القرظي, عن زيد بن أرقم, قال: كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غزوة, فقتال عبتد  كعب

هللا بن أُبي بن سلول: لَئِْن َرَجْعنا إلى الَمِدينَِة لَيُْخِرَجنه األَعزه ِمْنها األذَله قال: فأتيت النبيه صلى هللا 

من ذلك, قال: فالمني قومي وقالوا: ما  عليه وسلم فأخبرته, فحلف عبد هللا بن أُبي انه لم يكن شيء

أردَت إلى هذا, قال: فانطلقت فنمت كئيبا أو حزينا, قال: فأرسل إليه نبيه هللا صلى هللا عليه وستلم, 

َ قَتْد أْنتَزَل ُعتْذَرَك َوَصتدهقَكَ »أو أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وستلم, فقتال:  قتال: ونزلتت «, إنه ّللاه

وا... حتى بلغ لَتئِْن َرَجْعنتا هذه االَية: ُهُم الهذِ  ِ حتى يَْنفَضه يَن يَقُولُوَن ال تُْنِفقُوا على َمْن ِعْندَ َرُسوِل ّللاه

.  إلى الَمِدينَِة لَيُْخِرَجنه األَعزه ِمْنها األذَله

, قال: أخبرني ابتن عتون, عتن محمتد, قتال: 26420   ـ حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا ابن أبي عديه

رقم فرفعها إلى وليه, قال: فرفعها َولهيه إلى النبيه صلى هللا عليته وستلم, قتال: فقيتل سمعها زيد بن أ

 لزيد: َوفَْت أذنك.

مادهي, قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان, قال: ثني أبتي, 26421   ـ حدثنا أحمد بن منصور الره

حباب إنه قد أنزل فيتك آي شتداد, قال: ثني بشير بن مسلم أنه قيل لعبد هللا بن أُبي ابن سلول: يا أبا 

فأذهب إلى رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم يستتغفر لتك, فلتوى رأسته وقتال: أمرتمتوني أن أومتن 

 فآمنت, وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فأعطيت, فما بقي إال أن أسجد لمحمد.

َل لَُهتْم تَعتالَْوا يَْستتَْغِفْر ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حتدثنا ستعيد, عتن قتتادة َوإذَا قِيت26422  

ْوا... االَية كلها قرأها إلى الفاِسِقيَن أنزلت في عبد هللا بن أُبي, وذلك أن غالما من  ِ لَوه لَُكْم َرُسوُل ّللاه

قرابته انطلق إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحدهثه بحديث عنه وأمر شديد, فتدعاه رستول هللا 

ذا هو يحلتف وبتبترأ متن ذلتك, وأقبلتت األنصتار علتى ذلتك الغتالم, فالمتوه صلى هللا عليه وسلم, فإ

وَعتتذَلوه وقيتتل لعبتتد هللا: لتتو أتيتتت رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم, فجعتتل يلتتوي رأستته: أي لستتُت 

, فأنزل هللا ما تسمعون.  فاعالً, وكذب عليه

ى وحتدثني الحتارث, ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبتو عاصتم, قتال: حتدثنا عيست26423  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبتي نجتيح, عتن مجاهتد, فتي قولته: َوإذَا قِيتَل 

ْوا ُرُءوَسُهْم قتال: عبتد هللا بتن أُبتي, قيتل لته: تعتاَل ليستتغفر لتك  ِ لَوه لَُهْم تَعالَْوا يَْستَْغِفْر لَُكْم َرُسوُل ّللاه

 , فلوى رأسه وقال: ماذا قلت؟.رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عتن قتتادة, قتال: قتال لته قومته: لتو أتيتت    

النبيه صلى هللا عليه وسلم فاستغفر لك, فجعل يلوي رأسه, فنزلت فيه َوإذَا قِيَل لَُهتْم تَعتالَْوا يَْستتَْغِفْر 

.ِ  لَُكْم َرُسوُل ّللاه

 6 اآلية :
ُ لَ  ُهتْم إِنه القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َسَوآٌء َعلَْيِهْم أَْستَْغفَْرَت لَُهْم أَْم لَْم تَْستتَْغِفْر لَُهتْم لَتن يَْغِفتَر ّللاه

َ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَـَِسِقيَن .  ّللاه

المنتافقين التذين  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: ستواء يتا محمتد علتى هتؤالء   

ُ لَُهْم يقول:  قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول هللا أستَْغفَْرَت لَُهْم ذنوبهم أْم لَْم تَْستَْغِفْر لَُهْم لَْن يَْغِفَر ّللاه

ِ ال يَْهتِدي القَتْوَم الفاِستِقيَن يقتول: إن هللا ال  لتن يصتفح هللا لهتم عتن ذنتوبهم, بتل يعتاقبهم عليهتا إنه ّللاه

 يمان القوم الكاذبين عليه, الكافرين به, الخارجين عن طاعته. وقد:يوفهق لإل
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ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيته, عتن ابتن 26424  

ُ لَُهمْ  قال: نزلت هذه االَية بعتد  عباس قوله: َسَواٌء َعلَْيِهْم اْستَْغفَْرَت لَُهْم أْم لَْم تََستَْغِفْر لَُهْم لَْن يَْغِفَر ّللاه

ةً فَلَْن يَْغِفتَر هللا لَُهتْم فقتال رستول هللا صتلى هللا  االَية التي في سورة التوبة إْن تَْستَْغِفْر لَُهْم َسْبِعيَن َمره

ة»عليه وسلم:  لَُهتْم لَتْن فأنزل هللا: َسَواٌء َعلَْيِهْم اْستَْغفَْرَت لَُهْم أْم لَْم تََستَْغِفْر «, زيادة على سبعين مره

ُ لَُهْم.  يَْغِفَر ّللاه

 7اآلية : 
تواْ  ِ َحتهتَى يَنفَضه القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }ُهُم الهِذيَن يَقُولُوَن الَ تُنِفقُواْ َعلََى َمْن ِعندَ َرُستوِل ّللاه

ِ َخَزآئُِن السهَماَواِت َواألْرِض َولَـَِكنه اْلُمنَافِِقيَن الَ يَْفقَُهوَن {.  َوّلِله

يقول تعالى ذكره ُهُم الهِذيَن يَقُولُوَن يعني الذين يقولون ألصحابهم ال تُْنِفقُوا َعلى َمْن ِعْنتد َرُستوِل    

قوا عنه. وا يقول: حتى يتفره ِ من أصحابه المهاجرين حتى يَْنفَضه  ّللاه

ِ َختتَزائُِن السهتتَمَواِت واألْرِض يقتتول: وهلل جميتتع متتا فتتي الستتموات وا   ألرض متتن شتتيء وقولتته: وّلِله

وبيده مفاتيح خزائن ذلك, ال يقدر أحد أن يعطي أحدا شيئا إال بمشيته َولَِكنه الُمنافِِقيَن ال يَْفقَُهوَن أن 

توا.  ذلك كذلك, فلذلك يقولون: ال تنفقوا علتى متن عنتد رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم حتتى ينفضه

 ذلك:وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال 

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيته, عتن ابتن 26425  

توا قتال: ال تطعمتوا  ِ حتتى يَْنفَضه عباس, قوله: ُهُم الهتِذيَن يَقُولُتوَن ال تُْنِفقُتوا علتى َمتْن ِعْنتدَ َرُستوِل ّللاه

 محمد وأصحابه حتى تصيبهم مجاعة, فيتركوا نبيهم.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيتد, قتال: حتدثنا ستعيد, عتن قتتادة ُهتُم الهتِذيَن يَقُولُتوَن ال تُْنِفقُتوا 26426  

وا قرأها إلى آخر االَيتة, وهتذا قتول عبتد هللا بتن أُبتي ألصتحابه  ِ حتى يَْنفَضه على َمْن ِعْندَ َرُسوِل ّللاه

 أنكم تنفقون عليهم لتركتوه َوأجلتوا المنافقين ال تنفقوا على محمد وأصحابه حتى يَدَعوه, فإنكم لوال

 عنه.

حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة ُهُم الهِذيَن يَقُولُوَن ال تُْنِفقُوا على    

وا إن عبد هللا بن أُبتي ابتن ستلول قتال ألصتحابه, ال تنفقتوا علتى متن  ِ حتى يَْنفَضه َمْن ِعْندَ َرُسوِل ّللاه

 هللا, فأنكم لو لم تنفقوا عليهم قد انفضوا.عند رسول 

ـ ُحدثت عتن الحستين, قتال: ستمعت أبتا معتاذ يقتول: حتدثنا عبيتد, قتال: ستمعت الضتحاك 26427  

فتد والمعونتة, ولتيس يعنتي  توا يعنتي الره ِ حتتى يَْنفَضه يقول في قوله ال تُْنِفقُوا َعلى َمْن ِعْندَ َرُسوِل ّللاه

 هذا هم المنافقون. الزكاة المفروضة والذين قالوا

ـ حدثنا الربيع بن سليمان, قال: حدثنا أسد بن موستى, قتال: حتدثنا يحيتى بتن أبتي زائتدة, 26428  

ة, عن عبد الرحمن بن أبي لَيلى, عن زيد بن أرقم, قال: لمتا  قال: حدثنا األعمش عن عمرو بن ُمره

لف, فجعل الناس يقولون لي تتأتي قال ابن أُبي ما قال, أخبرت النبيه صلى هللا عليه وسلم, فجاء فح

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالكذب؟ حتى جلسُت في البيت مخافتة إذا رأونتي قتالوا: هتذا التذي 

 يكذب, حتى أُنزل: ُهُم الهِذيَن يَقُولُوَن.

 8اآلية : 
َجْعنَتآ إِلَتى اْلَمِدينَتِة لَيُْخترِ  ِ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }يَقُولُتوَن لَتئِن ره َجنه األَعتزه ِمْنَهتا األذَله َوّلِله

ةُ َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمنِيَن َولَـَِكنه اْلُمنَافِِقيَن الَ يَْعلَُموَن {.  اْلِعزه

يقتتول تعتتالى ذكتتره: يقتتول هتتؤالء المنتتافقون التتذين وصتتف صتتفتهم قبتتل لَتتئِْن َرَجْعنتتا إلتتى الَمِدينَتتِة    

ةُ لَيُْختتِرَجنه األَعتتزه ِمْنهتتا األذَله  ِ الِعتتزه : األشتتده واألقتتوى, قتتال هللا جتتله ثنتتاؤه: وّلِله فيهتتا, ويعنتتي بتتاألعزه

ة َوِلَرُسوِلِه وِلْلُموْءِمنِيَن باهلل َولَِكنه الُمنافِِقيَن ال يَْعلَُموَن ذلك.  يعني: الشدهة والقوه

رجتال متن  وذُكر أن سبب قيل ذلك عبدُ هللا بن أُبي كان متن أجتل أن رجتالً متن المهتاجرين َكَستعَ   

 األنصار. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمتد بتن معمتر, قتال: حتدثنا أبتو عتامر, قتال: حتدثنا َزْمعتة, عتن عمترو, قتال: 26429  

سمعت جابر بن عبد هللا, قتال: إن األنصتار كتانوا أكثتر متن المهتاجرين, ثتم إن المهتاجرين كثتروا 
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نصار, قال: فكان بينهما قتتال إلتى فخرجوا في غزوة لهم, فكسع رجل من المهاجرين رجالً من األ

أن صرخ: يا معشر األنصار, وصرخ المهاجر: يا معشر المهتاجرين قتال: فبلتغ ذلتك النبتيه صتلى 

؟ فقتالوا: كستع رجتل متن المهتاجرين رجتالً متن «متا لَُكتْم َوِلتدْعَوةِ الجاِهِليهتةِ »هللا عليه وسلم, فقتال: 

قتال: فقتال عبتد هللا بتن «, دَُعوها فإنهها ُمْنتِنَةٌ »وسلم: األنصار, قال: فقال رسول هللا صلى هللا عليه 

, فقال عمر: يتا رستول هللا دعنتي  أُبي ابن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنه األعزه منها األذله

ِ يَْقتُُل أْصَحابَ »فأقتله, قال: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   «.هُ ال يَتََحدهُث النهاُس أنه َرُسوَل ّللاه

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيته, عتن ابتن 26430  

ةُ وِلَرُستوِلِه قتال: قتال ذلتك عبتد هللا بتن  ِ الِعزه عباس, قوله: يَقُولُوَن لَئِْن َرَجْعنا إلى الَمِدينَِة... إلى وّلِله

 من المنافقين.أُبي ابن سلول األنصاري رأس المنافقين, وناس معه 

ـ حتدثني أحمتد بتن منصتور الرمتادي قتال: حتدثنا إبتراهيم بتن الحكتم قتال: ثنتي أبتي عتن 26431  

عكرمة أن عبد هللا بن عبد هللا بن أُبي ابن ستلول كتان يقتال لته حبتاب, فستماه رستول هللا صتلى هللا 

حتتى أقتلته, فقتال لته  عليه وسلم عبد هللا, فقال: يا رسول هللا إن والتدي يتؤذي هللا ورستوله, فتذرني

ِ »رستول هللا صتتلى هللا عليته وستتلم:  ثتم جتتاء أيضتتا فقتال: يتتا رستتول هللا إن «, ال تَْقتُتتْل أبتاَك َعْبتتدَ ّللاه

والتتدي يتتؤذي هللا ورستتوله, فتتذرني حتتتى أقتلتته, فقتتال لتته رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم: ال تَْقتُتتْل 

وضتوئك لعتله قلبته أن يلتين, فتوضتأ رستول هللا فقال: يا رسول هللا فتوضأ حتى أستقيه متن «, أباكَ 

صلى هللا عليه وسلم فأعطاه, فذهب به إلى أبيه فستقاه, ثتم قتال لته: هتل تتدري متا ستقيتك؟ فقتال لته 

والده نعم, سقيتني بول أمك, فقال له ابنه: ال وهللا, ولكن سقيتك وضتوء رستول هللا صتلى هللا عليته 

ي عظيم الشأن فيهم. وفيهم أنزلتت هتذه االَيتة فتي المنتافقين: وسلم قال عكرمة: وكان عبد هللا بن أُب

توا وهتو التذي قتال: لَتئِْن َرَجْعنتا إلتى  ِ حتتى يَْنفَضه ُهُم الهِذيَن يَقُولُوَن ال تُْنِفقُوا َعلى َمْن ِعْندَ َرُسوِل ّللاه

لرسول صلى هللا عليه وسلم ومن الَمِدينَِة لَيُْخِرَجنه األَعزه ِمْنها األذَله قال: فلما بلغوا المدينة, مدينة ا

لتئن رجعنتا إلتى المدينتة ليخترجنه األعتزه منهتا »معه, أخذ ابنته الستيف, ثتم قتال لوالتده: أنتت تتزعم 

 فوهللا ال تدخلها حتى يأذن لك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.«, األذله 

بتن دينتار, عتن حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بتن واضتح, قتال: حتدثنا الحستين, عتن عمترو    

جابر بن عبد هللا أن رجالً متن المهتاجرين كستع رجتالً متن األنصتار برجلته وذلتك فتي أهتل التيمن 

شديد فنادى المهاجري يا للمهاجرين, ونادى األنصاري يا لألنصار قال: والمهاجرون يومئذ أكثر 

فقتال عبتد هللا بتن أُبتي ابتن  «,دَُعوهتا فإنههتا ُمْنتِنَتةٌ »من األنصار, فقال النبيه صتلى هللا عليته وستلم: 

 «.سلول, لَئِْن َرَجْعنا إلى الَمِدينَِة لَيُْخِرَجنه األَعزه ِمْنها األذَله 

, قتال: حتدثنا يحيتى بتن واضتح, قتال: حتدثنا علتيه بتن 26432   ـ حدثني عمران بن بكار الكالعتيه

ي ابن سلول قال ال تُْنِفقُتوا سليمان, قال: حدثنا أبو إسحاق, أن زيد بن أرقم, أخبره أن عبد هللا بن أُب

وا وقال لَئِْن َرَجْعنا إلى الَمِدينَِة لَيُْخِرَجنه األَعزه ِمْنها األذَله قتال:  ِ حتى يَْنفَضه َعلى َمْن ِعْندَ َرُسوِل ّللاه

فحدثني زيد أنه أخبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقول عبد هللا بن أُبي, قال: فجتاء فحلتف عبتد 

ي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما قال ذلك قال أبو إسحاق: فقال لي زيتد, فجلستت فتي هللا بن أُب

 بيتي, حتى أنزله هللا تصديق زيد, وتكذيب عبد هللا في إذا جاءك المنافقون.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قولته لَتئِْن َرَجْعنتا إلتى الَمِدينَتة 26433  

ِرَجنه األَعتزه ِمْنهتا األذَله قترأ االَيتة كلهتا إلتى ال يَْعلَُمتتوَن قتال: قتد قالهتا منتافق عظتيم النفتاق فتتي لَيُْخت

, وكتان بتتين ُجهينتتة  , فظهتر الغفتتاريه علتى الُجهنتتيه , واالَختر ُجَهنِتتيه رجلتين اقتتتتال, أحتدهما غفتتاريه

يتا بنتي الختزرج, علتيكم واألنصار حلف, فقال رجل من المنتافقين وهتو ابتن أُبتي: يتا بنتي األوس, 

ن كلبتك يأكلتك»صاحبكم وحليفكم, ثم قال: وهللا ما مثلنا وَمثَل محمد إال كما قال القائل:  وهللا «, َسمه

, فسعى بهتا بعضتهم إلتى نبتيه هللا صتلى هللا عليته  لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنه األعزه منها األذله

ال يتحتدهُث »أن يضترب عنتق هتذا المنتافق, فقتال: وسلم, فقال عمر: يتا نبتيه هللا ُمتر معتاذ بتن جبتل 

دا يَْقتُُل أصَحابَهُ  ذُكر لنا أنه كان أُْكثِتر علتى رجتل متن المنتافقين عنتده, فقتال: هتل «. النهاُس أنه ُمَحمه

 يصلي؟ فقال: نعم وال خير في صالته, فقال: نُهيت عن المصلين, نُهيت عن المصلين.
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ا ابن ثور, عن معمتر, عتن قتتادة, قتال: اقتتتل رجتالن, أحتدهما حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثن   

, فقال رجل منهم  من ُجهينة, واالَخر من غفار, وكانت جهينة حليف األنصار, فظهر عليه الغفاريه

عظتيم النفتتاق: علتتيكم صتتاحبكم, علتتيكم صتتاحبكم, فتتوهللا متا َمثُلنتتا وَمثَتتل محمتتد إال كمتتا قتتال القائتتل: 

ن كلبك يأكلك» وهللا لتئن رجعنتا إلتى المدينتة ليخترجنه األعتزه منهتا األذله وهتم فتي ستفر,  أما«, سمه

فجاء رجل ممن سمعه إلى النبيه صلى هللا عليه وسلم, فأخبره ذلك, فقال عمر: ُمتر معتاذا يضترب 

تدا يَْقتُتُل أصتَحابَهُ »عنقه, فقال:  يَقُولُتوَن ال  فنزلتت فتيهم: ُهتُم الهتِذينَ «, َوّللاه ال يَتََحدهُث النهاُس أنه ُمَحمه

.ِ  تُْنِفقُوا على َمْن ِعْندَ َرُسوِل ّللاه

 :  وقوله: لَئِْن َرَجْعنا إلى الَمِدينَِة لَيُْخِرَجنه األَعزه ِمْنها األذَله

ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن الحسن أن غالمتا جتاء إلتى 26434  

رستول هللا إنتي ستمعت عبتد هللا بتن أُبتي يقتول كتذا وكتذا قتال:  النبيه صلى هللا عليه وسلم, فقال: يتا

قتال: ال وهللا يتا « فَلَعَلهَك أْخطأَ َسْمعَُك؟»قال: ال وهللا لقد سمعته يقوله قال: « فَلعَلهَك َغِضْبَت َعلَْيِه؟»

 تصتديقا للغتالم: لَتئِْن قال: ال وهللا, قتال: فتأنزل هللا«, نبيه هللا لقد سمعته يقوله قال: فَلَعَلههُ ُشبههَ َعلَْيكَ 

, فأخذ النبيه صلى هللا عليه وستلم بتأذن الغتالم, فقتال:  َرَجْعنا إلى الَمِدينَِة لَيُْخِرَجنه األَعزه ِمْنها األذَله

 «.َوفَْت أُذُنَُك, َوفَْت أُذُنَُك يا ُغالمُ »

لَيُْختِرَجن األَعتزه ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهتب, قتال: قتال ابتن زيتد, فتي قتول هللا 26435  

ِمْنها األذَل قال: كان المنافقون يسمون المهاجرين: الجالبيتب وقتال: قتال ابتن أُبتي: قتد أمترتكم فتي 

هتتؤالء الجالبيتتب أمتتري, قتتال: هتتذا بتتين أَمتتجٍ وُعْستتفان علتتى الكديتتد تنتتازعوا علتتى المتتاء, وكتتان 

 لئن رجعنا إلى المدينة ليخترجنه المهاجرون قد غلبوا على الماء قال: وقال ابن أُبي أيضا: أما وهللا

األعتزه منهتتا األذله لقتد قلتتت لكتم: ال تنفقتتوا علتتيهم, لتو تركتمتتوهم متا وجتتدوا متا يتتأكلون, ويخرجتتوا 

ويهربوا فأتى عمر بن الخطاب إلتى النبتيه صتلى هللا عليته وستلم فقتال: يتا رستول هللا أال تستمع متا 

إذا تَْرَعتدُ »عني أضرب عنقه يا رسول هللا, قال: فأخبره وقال: د« وما ذاك؟»يقول ابن أُبي؟ قال: 

قال عمر: فإن كرهت يا رسول هللا أن يقتله رجتل متن المهتاجرين, فمتره بته « لَهُ آنٌُف َكثِيَرةٌ بِيَثِْرب

إنهتي أْكتَرهُ أْن »سعد بتن معتاذ, ومحمتد بتن مستلمة فيقتالنته فقتال رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم: 

ِ ْبتن أُبتي يَتََحدهَث النهاُس أنه  ِ ْبَن َعْبتِد ّللاه دا يَْقتُُل أصَحابَهُ, اْدُعوا لي َعْبدَ ّللاه أال »فتدعاه, فقتال: «, ُمَحمه

يَقُوُل لَئِْن َرَجْعنا إلى الَمِدينَِة لَيُْخِرَجنه »قال: وما يقول بأبي أنت وأمي؟ قال: « تََرى ما يَقُوُل أبُوَك؟

, أمتا وهللا لقتد فقال: فقتد صتدق « األَعزه ِمْنها األذَله  وهللا يتا رستول هللا, أنتت وهللا األعتزه وهتو األذله

قَِدمت المدينة يا رسول هللا, وإن أهل يثرب ليعلمتون متا بهتا أحتد أبتره منتي, ولتئن كتان يرضتى هللا 

فلما قَِدموا المدينة, « ال»ورسوله أن آتيهما برأسه الَتِيَنهها به, فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

م عبد هللا بن عبد هللا بن أُبي على بابها بالسيف ألبيه ثم قال: أنت القائل: لئن رجعنتا إلتى المدينتة قا

ة لك أو لرسول هللا, وهللا ال يأويك ظله, وال تأويه  , أما وهللا لتعرفنه العزه ليخرجن األعزه منها األذله

ي يتا للختزرج ابنتي يمنعنتي بيتتي أبدا إال بإذن من هللا ورسوله فقال: يتا للختزرج ابنتي يمنعنتي بيتت

فقال: وهللا ال تأويه أبدا إال بإذن منه فاجتمع إليه رجال فكلموه, فقال: وهللا ال يدخله إال بإذن من هللا 

« اْذَهبُتوا إلَْيتِه, فَقُولُتوا لته َخلهتِه وَمْستَكنَه»ورسوله, فأتوا النبيه صلى هللا عليه وسلم فأخبروه, فقال: 

 ذا جاء إمر النبيه صلى هللا عليه وسلم فنعم.فأتوه, فقال: أما إ

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا َسلَمة وعليه بن مجاهد, عن محمد بن إستحاق, عتن عاصتم 26436  

بن عمر بن قتادة, عن عبد هللا بن أبي بكر, وعتن محمتد بتن يحيتى بتن حبتان, قتال: كتله قتد حتدثني 

صلى هللا عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون بعض حديث بني المصطلق, قالوا: بلغ رسول هللا 

له, وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث زوج النبيه صلى هللا عليه وسلم فلما 

سمع بهم رسول هللا صتلى هللا عليته وستلم, خترج إلتيهم حتتى لقتيهم علتى متاء متن ميتاههم يقتال لته 

لناس فاقتتلوا, فهزم هللا بنتي المصتطلق, وقُتتل متن المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل, فتزاحف ا

قتل منهم, ونفل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبناءهم ونساءهم وأموالهم, فأفتاءهم هللا عليته, وقتد 

أصيب رجل من بني كلب بن عوف بن عامر بن ليتث بتن بكتر, يقتال لته هشتام بتن صتبابة أصتابه 

, فقتلته خطتأ, فبينتا النتاس  رجل من األنصار من رهط عبادة بن الصامت, وهو يرى أنه من العتدوه
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على ذلك الماء وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بنتي غفتار يقتال لته َجْهجتاه 

بن سعيد, يقود له فرسه, فازدحم َجْهجاه وسنان الُجْهنِيه حليف بني عوف بتن الختزرج علتى المتاء 

: يا معشر األنص ار. وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين, فغضب عبد هللا فاقتتال, فصرخ الجهنيه

, فقتال: قتد فعلوهتا؟  بن أُبي ابن سلول, وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم, غالم حتديث الستنه

ن كلبتك »قد نافرونا وكاثرونا في بالدنا وهللا ما أُعدهنا وجالبيب قريش هذه إال كما قال القائتل:  ستمه

عنا إلى المدينة ليخترجنه األعتزه منهتا األذله ثتم أقبتل علتى متن حضتر متن أما وهللا لئن رج«, يأكلك

قومه, فقتال: هتذا متا فعلتتم بأنفستكم أحللتمتوهم بالدكتم, وقاستمتموهم أمتوالكم, أمتا وهللا لتو أمستكتم 

لوا إلى غير بالدكم فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول هللا صلى هللا  عنهم ما بأيديكم لتحوه

م, وذلك عند فراغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من غزوه, فأخبره الخبر وعنتده عمتر عليه وسل

بن الخطاب فقال: يا رسول هللا ُمر بته عبتاد بتن بشتر بتن وقتش فليقتلته, فقتال رستول هللا صتلى هللا 

تدا يَْقتُتُل أصتَحابَهُ, ال, وَ »عليه وسلم:  ِحيتلِ فََكْيَف يتا ُعَمتُر إذَا تََحتدهَث النهتاس أن ُمَحمه «, لَِكتْن أَذهْن بالره

وذلك في ساعة لم يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرتحل فيها, فارتحل الناس, وقد مشى عبتد 

هللا بن أبيه إلى رسول هللا صلى هللا عليه وستلم حتين بلغته أن زيتد بتن أرقتم قتد بلغته متا ستمع منته, 

بن أُبتي فتي قومته شتريفا عظيمتا, فقتال متن  فحلف باهلل ما قلت ما قال, وال تكلمت به وكان عبد هللا

حضر رسول هللا صلى هللا عليته وستلم متن أصتحابه متن األنصتار: يتا رستول هللا عستى أن يكتون 

الغالم أوهم في حديثه, ولم يحفظ ما قال الرجل, حدبا على عبد هللا بن أُبي, ودفعا عنته فلمتا استتقله 

ة وستلم عليته ثتم قتال: يتا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, لقيه أستيد بتن ح ضتير, فحيتاه بتحيتة النبتوه

رسول هللا لقد ُرحَت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها, فقال له رسول هللا صتلى هللا عليته وستلم 

ِ ْبتُن أُبتيه »قال: فتأيه صتاحب يتا رستول هللا؟ قتال: « أو ما بَلَغََك ما قاَل َصاِحبُُكْم؟» قتال: «, َعْبتدُ ّللاه

قتال أستيد: فأنتت وهللا يتا « عَم أنههُ إْن َرَجَع إلى الَمِدينَتِة أْختَرَج األَعتزه ِمْنهتا األذَلزَ »وما قال؟ قال: 

رسول هللا تخرجه إن شئت, هو وهللا الذليل وأنت العزيز ثم قال: يا رسول هللا ارفق بته, فتوهللا لقتد 

جوه, فإنه ليرى أنك قد استلب ته ُملكا. ثم مشى رستول جاء هللا بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوه

هللا صلى هللا عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمستى, وليلتتهم حتتى أصتبح, وصتدر يتومهم ذلتك 

حتى آذتهم الشمس, ثم نتزل بالنتاس, فلتم يكتن إال أن وجتدوا متسه األرض وقعتوا نيامتا, وإنمتا فعتل 

بي. ثم راح بالناس وستلك ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان باألمس من حديث عبد هللا بن أُ 

الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فُويق النقيع, يقال له نقعاء فلما راح رسول هللا صلى هللا عليه 

فوهتا, فقتال رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم:  الَ »وسلم هبهت علتى النتاس ريتح شتديدة آذتهتم وتخوه

فلمتا قَتِدموا المدينتة وجتدوا رفاعتة بتن زيتد بتن « ُكفهتارِ تَخافُوا فإنهما َهبهْت لَمْوِت َعِظيم ِمْن ُعُظماِء ال

التابوت أحد بني قينقاع وكان من عظماء يهود, وكهفا للمنافقين قد مات ذلك اليوم, فنزلت الستورة 

التي ذكر هللا فيها المنافقين في عبد هللا بن أُبي ابن سلول, ومن كان معه على مثل أمتره, فقتال: إذَا 

َهتذَا »َن فلما نزلت هذه السورة أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتأذن زيتد فقتال: جاَءَك الُمنافِقُو

َ بأُذُنه  وبلغ عبد هللا بن عبد هللا بن أُبي الذي كان من أبيه.«, الهِذي أْوفى ّللاه

ـ حدثنا ابن ُحَميد, قال: حدثنا سلمة, قال: ثني محمد بن إسحاق, عن عاصم بن عمتر بتن 26437  

عبد هللا بن عبد هللا بن أُبتي أتتى رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم فقتال: يتا رستول هللا إنته قتادة أن 

بلغني أنك تريد قتل عبد هللا بن أُبتي فيمتا بلغتك عنته, فتإن كنتت فتاعالً, فمرنتي بته فأنتا أحمتل إليتك 

بته غيتره رأسه, فوهللا لقد علمت الخزرج ما كان فيها رجل أبره بوالده مني, وإنتي أخشتى أن تتأمر 

فيقتله, فال تدعني نفسي أن أنظر إلتى قاتتل عبتد هللا بتن أُبتي يمشتي فتي النتاس فأقتلَته, فأقتتل مؤمنتا 

بَتْل نَْرفُتْق بِتِه ونُحِستْن ُصتْحبَتَهُ متا بَِقتَي »بكافر, فأدخَل الناَر فقال رسول هللا صلى هللا عليته وستلم: 

ه هتم التذين يعاتبونته, ويأخذونته ويعنفونته وجعل بعد ذلك اليوم إذا أحدث الحتدث كتان قومت«, َمعَنا

ويتوعدونه, فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك عنهم من شتأنهم 

ِ لَتْو قَتَْلتُتهُ يَتْوَم أَمْرتَنِتي بقَتِْلتِه ألَْرَعتدَْت لَتهُ آنَتٌف, لَتْو أَمْرتَهتا اليَتوْ » قَتِْلتِه َم بَكْيَف تََرى يا ُعَمُر أما َوّللاه

قتتال: فقتتال عمتتر: قتتد وهللا علمتتت ألمتتُر رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم أعظتتم بركتتة متتن « لَقَتَلَتْتتهُ 

 أمري.
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 9اآلية : 
 ِ  َوَمتن القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }يَأَيهَها الهِذيَن آَمنُواْ الَ تُْلِهُكْم أَْمَوالُُكْم َوالَ أَْوالَدُُكتْم َعتن ِذْكتِر ّللاه

 ذَِلَك فَأُْولَـَئَِك ُهُم اْلَخاِسُروَن {. يَْفعَلْ 

يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدهقوا هللا ورسوله ال تُْلِهُكْم أْمَوالُكْم يقول: ال توجب لكم أموالكم    

ِ وهو من ألهيته عن كذا وكذا, فلها هو يلهو لهتوا ومنته قتول امترىء  َوال أْوالدُُكْم اللهو َعْن ِذْكِر ّللاه

 يس:الق

 َوِمثْلِك ُحْبلَى قد طَرْقُت َوُمْرِضٍعفأْلَهْيتُها َعْن ِذي تَمائَم ُمْحِوِل  

 وقيل: ُعنِي بذكر هللا جله ثناؤه في هذا الموضع: الصلوات الخمس. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهتران, عتن أبتي ستنان, عتن ثابتت, عتن الضتحاك يتا آيههتا 26438  

ِ قال: الصلوات الخمس. الهِذينَ   آَمنُوا ال تُْلِهُكْم أْمَوالُُكْم َوال أْوالدُُكْم َعْن ِذْكِر ّللاه

وقوله: َوَمْن يَْفعَْل ذلَك يقول: ومن يلهه ماله وأوالده عن ذكر هللا فأُولَئَِك ُهُم الخاِسُروَن يقول: هم   

 المغبونون حظوظهم من كرامة هللا ورحمته تبارك وتعالى.

 11-10:  اآلية
ن قَْبِل أَن يَأْتَِي أََحدَُكُم اْلَمْوُت فَيَقُتوُل َربه  ا َرَزْقنَاُكْم مه  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوأَنِفقُواْ ِمن مه

ُ نَْفستاً إِذَا َجت َر ّللاه تاِلِحيَن *  َولَتن يُتَؤخه تَن الصه تدهَق َوأَُكتن مه ْرتَنَِي إِلََى أََجٍل قَِريٍب فَأَصه آَء أََجلَُهتآ لَْوآل أَخه

ُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن {.  َوّللاه

يقول تعالى ذكره: وأنفقوا أيهتا المؤمنتون بتاهلل ورستوله متن األمتوال التتي رزقنتاكم متن قبتل أن    

يأتي أحدكم الموت فيقول إذا نزل به الموت: يتا ربه هتال أخرتنتي فتُْمِهتَل لتي فتي األجتل إلتى أجتل 

اِلِحيَن يقول: وأعمل بطاعتك, وأؤدهي فرائضك.قريب. فأصدهق يقول: فأزكي م  الي وأُكْن ِمَن الصه

وقيل: عنى بقوله َوأُكْن ِمتَن الصتاِلِحيَن وأحتجه بيتتك الحترام. وبنحتو التذي قلنتا فتي ذلتك قتال أهتل   

 التأويل. ذكر من قال ذلك:

رنتا ستفيان, ـ حدثني يونس وسعيد بن الربيع, قال سعيد, حدثنا ستفيان, وقتال يتونس: أخب26439  

عن أبي جناب عن الضحاك بن مزاحم, عن ابن عباس, قال: ما من أحد يموت ولم يؤده زكاة مالته 

ة, فقالوا: يا أبا عباس ال تزال تأتينتا بالشتيء ال نعرفته قتال: فأنتا أقترأ علتيكم  ولم يحجه إال سأل الكره

ا َرَزْقناُكْم ِمْن قَْبِل أْن يأْتِ  ْرتَنِي إلى أَجٍل في كتاب هللا: وأْنِفقُوا ِممه َي أَحدَُكْم الَمْوُت فَيَقُوَل َربه لَْوال أخه

. اِلِحيَن قال: أحجه دهَق قال: أؤدي زكاة مالي وأُكْن ِمَن الصه  قَِريٍب فأصه

ـتت حتتدثنا ابتتن حميتتد, قتتال: حتتدثنا مهتتران, عتتن ستتفيان, عتتن أبتتي ستتنان, عتتن رجتتل, عتتن 26440  

إذا كان له مال يجب عليه فيه الزكاة أن يزكي, وإذا الضحاك, عن ابن عباس, قال: ما يمنع أحدكم 

ة فتال يُعطاهتا, فقتال رجتل: أمتا تتقتي  أطاق الحجه أن يحجه من قبل أن يأتيه الموت, فيسأل ربته الكتره

ة؟ قال: نعم, أقرأ عليكم قرآنا, فقرأ: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا ال تُْلِهُكتْم أْمتَوالُُكْم َوال  هللا, يسأل المؤمن الكره

, قال: راحلة تحمله, ونفقة تبلغه. ِ فقال الرجل: فما الذي يوجب عليه الحجه  أْوالدُُكم َعن ِذْكِر ّللاه

ـ حدثنا عباد بن يعقوب األسديه وفضالة بتن الفضتل, قتال عبتاد: أخبرنتا يزيتد أبتو حتازم 26441  

 مولى الضحاك.

تدهَق وقال فضالة: حدثنا بزيع عن الضحاك بن مزاحم في قوله: لَْوال   ْرتَنِي إلى أَجٍل قَِريٍب فأصه  أخه

. اِلِحيَن قال: الحجه  قال: فأتصدهق بزكاة مالي وأُكْن ِمَن الصه

ـ ُحدثت عتن الحستين, قتال: ستمعت أبتا معتاذ يقتول: حتدثنا عبيتد, قتال: ستمعت الضتحاك 26442  

 ِ  إلى آخر السورة: هو الرجل المؤمن نزل يقول في قوله: ال تُْلِهُكْم أْمَوالُُكْم َوال أْوالَدُُكْم َعْن ِذْكِر ّللاه

به الموت وله مال كثير لم يزكه, ولم يحجه منته, ولتم يعتط منته حتق هللا يستأل الرجعتة عنتد المتوت 

ُ نَْفسا إذَا جاَء أَجلُها. َر ّللاه  فيزكي ماله, قال هللا: َولَْن يُوَءخه

أبتي, عتن أبيته, عتن ابتن عبتاس,  حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني   

تا َرَزْقنتاُكْم ِمتْن قَْبتِل أنْ  ِ... إلى قولته وأْنِفقُتوا ِممه يَتأْتي  قوله ال تُْلِهُكْم أْمَوالُُكْم َوال أْوالدُُكْم َعْن ِذْكِر ّللاه

أَحدُُكْم الَمْوَت قال: هو الرجل المؤمن إذا نزل به الموت وله مال لم يزكه ولم يحتجه منته, ولتم يعتط 
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ُ نَْفستا إذَا  َر ّللاه حقه هللا فيه, فيسأل الرجعة عند الموت ليتصدهق من ماله ويزكي, قال هللا َولَتْن يُتوَءخه

 جاَء أَجلُها.

تاِلِحيَن قتال: 26443   تدهَق وأُكتْن ِمتَن الصه ـت حتدثنا ابتن حميتد, قتال: حتدثنا مهتران, عتن ستفيان فَأصه

 الزكاة والحج.

اء في قراءة قوله   اء أهل األمصار غير ابن واختلفت القره اِلِحيَن فقرأ ذلك عامة قره : وأُكْن ِمَن الصه

دهَق لو لم تكتن فيته الفتاء, وذلتك  محيصن وأبي عمرو: وأكن, جزما عطفا بها على تأويل قوله فأصه

دهَق لو لم تكن فيه الفاء كان جزما. وقترأ ذلتك ابتن محيصتن وأبتو عمترو:  « وأُكتونَ »أن قوله: فأصه

تدهق فنصتب قولته « وأكونَ »نصب بإثبات الواو و إذ كتان قولته « وأُكتونَ »عطفا به علتى قولته فأصه

دهَق نصبا.  فأصه

 والصواب من القول في ذلك: أنهما قراءتان معروفتان, فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب.  

ُ نَْفسا إذَا جاَء أَجلُها يقول: لن يؤخر هللا في أجل أحد فيمده    َر ّللاه له فيه إذا حضر  وقوله: َولَْن يُوَءخه

ُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن يقول: وهللا ذو خبرة وعلم بأعمتال عبيتده هتو بجميعهتا  أجله, ولكنه يخترمه َوّللاه

 محيط, ال يخفى عليه شيء, وهو مجازيهم بها, المحسَن بإحسانه, والمسيىء بإساءته.

 

 سورة التغابن

 سورة التغابن مدنية

 وآياتها ثماني عشرة

 الرحَمن الرحيـم بسم هللا
 

 1اآلية : 
ِ َمتا فِتي السهتَماَواِت َوَمتا فِتي األْرِض لَتهُ اْلُمْلتُك َولَتهُ اْلَحْمتدُ  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }يَُسبهُح ّلِله

 َوُهَو َعلََى ُكله َشْيٍء قَِديٌر {.

 ظمه.يقول تعالى ذكره: يسجد له ما في السموات السبع وما في األرض من خلقه ويع   

وقوله: لَهُ الُمْلُك يقول تعالى ذكره: له ملتك الستموات واألرض وستلطانه متاض قضتاؤه فتي ذلتك   

 نافذ فيه أمره.

وقوله: َولَهُ الَحْمتدُ يقتول: ولته حمتد كتله متا فيهتا متن خلتق, ألن جميتع متن فتي ذلتك متن الخلتق ال   

َو علتى ُكتله َشتْيٍء قَتِديٌر يقتول: يعرفون الخير إال منه, وليس لهم رازق سواه فله حمتد جمتيعهم َوُهت

وهو على كله شيء ذو قدرة, يقول: يخلق ما يشاء, ويميت من يشتاء, ويغنتي متن أراد, ويفقتر متن 

يشاء ويعزه متن يشتاء, ويتذله متن يشتاء, ال يتعتذره عليته شتيء أراده, ألنته ذو القتدرة التامتة التتي ال 

 يعجزه معها شيء.

 2اآلية : 
ُ بَِما تَْعَملُتوَن بَِصتيٌر  القول فـي تأويـل قوله ْؤِمٌن َوّللاه تعالى:   }ُهَو الهِذي َخلَقَُكْم فَِمنُكْم َكافٌِر َوِمنُكْم مه

.} 

يقول تعالى ذكره: هللا الهِذي َخلَقَُكْم أيها الناس, وهو من ذكر استم هللا فَِمتنُكْم كتافٌِر َوِمتْنُكْم ِمتوْءِمٌن    

ومنكم مؤمن يقول: ومنكم مصدهق به موقن أنه خالقه أو بارئته يقول: فمنكم كافر بخالقه وأنه خلقه 

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر يقول: وهللا الذي خلقكم بصير بأعمالكم عالم بها, ال يخفى عليه منها شيء,  َوّللاه

 وهو مجازيكم بها, فاتقوه أن تخالفوه في أمره أو نهيه, فيسطو بكم.

وسي, قال: حدثنا حسن بن موسى األشيب, قال: حدثنا ابتن ـ حدثنا محمد بن منصور الط26444  

 : إن الَمنِتيه إذ مكتث فتي »لهيعة, قال: حدثنا بكر بن ستوادة, عتن أبتي تمتيم الجيشتاني, عتن أبتي ذره

الرحم أربعين ليلة, أتى ملك النفتوس, فعترج بته إلتى الجبتار فتي راحتته, فقتال: أي ربه عبتدك هتذا 
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«. ا هو قاض, ثم يقول: أي ربه أشقيه أم سعيد؟ فيكتتب متا هتو القذكر أم أنثى؟ فيقضي هللا إليه م

 قال: وقرأ أبو ذره فاتحة التغابن خمس آيات.

 3اآلية : 
َرُكْم فَأَْحَسَن ُصَوَرُكْم َوإِلَْيِه  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َخلََق السهَماَواِت َواألْرَض بِاْلَحقه َوَصوه

 اْلَمِصيُر {.

ركم: يقتول: ومتثلكم  يقول تعالى    ذكره: خلق السموات السبع واألرض بالعدل واإلنصاف, وصوه

 فأحسن مثَلكم, وقيل: إنه ُعنِي بذلك تصويره آدم, وخلقه إياه بيده. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيته, عتن ابتن 26445  

َرُكْم فأْحَسَن ُصَوَرُكْم يعني آدم خلقه بيده.عباس َخلََق السهَموَ   اِت واألْرَض بالَحقه َوَصوره

 وقوله: َوإلَْيِه الَمِصيُر يقول: وإلى هللا مرجع جميعكم أيها الناس.  

 4اآلية : 
وَن َومَ  ُ القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }يَْعلَُم َما فِي السهَماَواِت َواألْرِض َويَْعلَُم َما تُِسره ا تُْعِلنُوَن َوّللاه

دُوِر {.  َعِليُم بِذَاِت الصه

يقول تعالى ذكره: يعلم ربكتم أيهتا النتاس متا فتي الستموات الستبع واألرض متن شتيء, ال يخفتى    

ون أيهتتا النتتاس بيتتنكم متتن قتتول وعمتتل َومتتا تُْعِلنُتتوَن متتن ذلتتك  عليتته متتن ذلتتك خافيتتة َويَْعلَتتُم متتا تُِستتره

ُ َعِلتتيٌم  تتدُوِر يقتتول جتتله ثنتتاؤه: وهللا ذو علتتم بضتتمائر صتتدور عبتتاده, ومتتا فتظهرونتته َوّللاه بتتذَاِت الصه

, ال يعتزب عنته شتيء متن ذلتك. يقتول تعتالى ذكتره  تنطوي عليه نفوسهم, الذي هو أخفى من الستره

وا غير الذي تعلنون, أو تضمروا في أنفسكم غيتر متا تُبدونته, فتإن ربكتم ال  لعباده: احذَروا أن تسره

 لك شيء, وهو محص جميعه, وحافظ عليكم كله.يخفى عليه من ذ

 6-5اآلية : 
َعتذَاٌب  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }أَلَْم يَأْتُِكْم نَبَاُ الهِذيَن َكفَُرواْ ِمن قَْبُل فَذَاقُواْ َوبَاَل أَْمتِرِهْم َولَُهتمْ 

ُ  أَِليٌم *  ذَِلَك بِأَنههُ َكانَت تهأْتِيِهْم ُرُسلُُهم بِاْلبَيهنَاتِ  ُ َوّللاه اْستتَْغنََى ّللاه فَقَالَُواْ أَبََشٌر يَْهدُونَنَا فََكفَُرواْ َوتََولهتواْ وه

 َغنِيه َحِميدٌ {.

يقول تعالى ذكره لمشركي قريش: ألم يأتكم أيها الناس خبر الذين كفروا متن قتبلكم, وذلتك كقتوم    

ْم فمسههم عتذاب هللا إيتاهم علتى كفترهم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط فَذَاقُوا َوباَل أْمِرهِ 

َولَُهْم َعذَاٌب أِليٌم يقول: ولهم عذاب مؤلم موجع يوم القيامة فتي نتار جهتنم, متع التذي أذاقهتم هللا فتي 

 الدنيا وبال كفرهم.

ا من قبتل وقوله: ذلَك بأنههُ كانَْت تأْتِيِهْم ُرُسلُُهْم بالبَيهناِت يقول: جله ثناؤه: هذا الذي نال الذين كفرو  

هؤالء المشركين من وبال كفرهم, والذي أعده لهم ربهم يوم القيامة من العذاب, من أجل أنه كانتت 

تأتيهم رسلهم بالبينات الذي أرستلهم إلتيهم ربهتم بالواضتحات متن األدلتة واإلعتالم علتى حقيقتة متا 

 إلتتيهم بشتترا متتثلهم يتتدعونهم إليتته, فقتتالوا لهتتم: أَبََشتتٌر يهتتدوننا؟ استتتكبارا متتنهم أن تكتتون رستتل هللا

واستكبارا عتن اتبتاع الحتقه متن أجتل أن بشترا متثلهم دعتاهم إليته وجمتع الخبتر عتن البشتر, فقيتل: 

 يهدوننا, ولم يقل: يهدينا, ألن البشر, وإن كان في لفظ الواحد, فإنه بمعنى الجميع.

لُْوا يقول: فكفروا باهلل, وجحتدوا رستالة رستله الت   ذين بعتثهم هللا إلتيهم استتكبارا وقوله: فََكفَُروا َوتَوه

ُ يقتول:  َوتََولهوا يقول: وأدبروا عن الحقه فلم يقبلوه, وأعرضوا عما دعاهم إليه رسلهم واْستتَْغنَى ّللاه

ُ َغنِتيه ِحميتدٌ  واستغنى هللا عنهم, وعن إيمتانهم بته وبرستله, ولتم تكتن بته إلتى ذلتك متنهم حاجتة َوّللاه

 حمود عند جميعهم بجميل أياديه عندهم, وكريم فعاله فيهم.يقول: وهللا غنيه عن جميع خلقه, م

 7اآلية : 
ُؤنه بَِما القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َزَعَم الهِذيَن َكفَُرَواْ أَن لهن يُْبعَثُواْ قُْل بَلََى َوَربهي لَتُْبعَثُنه ثُمه لَتُنَبه 

ِ يَِسيٌر {.  َعِمْلتُْم َوذَِلَك َعلَى ّللاه

ى ذكره: زعم الذين كفروا باهلل أن لتن يبعتثهم هللا إليته متن قبتورهم بعتد ممتاتهم. وكتان يقول تعال   

 ابن عمر يقول: زعم كنية الكذب.
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, قال: حدثنا عبتد الترحمن بتن مهتدي, عتن ستفيان, 26446   ـ حدثني بذلك محمد بن نافع البصريه

 عن بعض أصحابه عن ابن عمر.

يقول لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: قل لهم يا محمتد: بلتى وربتي  وقوله: قُْل بَلى وَربهي لَتُْبعَثُنه   

لتبعثن من قبوركم ثُمه لَتُنَبهونه بَِما َعِمْلتُْم يقول: ثم لتخبرنه بأعمالكم التي عملتموها في التدنيا, وذَلتَك 

ِ يَِسيٌر يقول: وبعثكم من قبوركم بعد مماتكم على هللا سهل هين.  على ّللاه

 8اآلية : 
ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر الق ِ َوَرُسوِلِه َوالنهوِر الهِذَي أَنَزْلنَا َوّللاه  {.ول فـي تأويـل قوله تعالى:   }فَآِمنُواْ بِاّلله

يقول تعالى ذكره: فصدهقوا باهلل ورسوله أيها المشركون المكذهبون بالبعث, وبإخبتاره إيتاكم أنكتم    

بالئكتم تنشترون متن قبتوركم, والنتور التذي أنزلنتا يقتول:  مبعوثون من بعد مماتكم, وأنكم متن بعتد

وآمنوا بالنور الذي أنزلنا, وهو هذا القترآن التذي أنزلته هللا علتى نبيته محمتد صتلى هللا عليته وستلم 

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر يقتول تعتالى ذكتره: وهللا بأعمتالكم أيهتا النتاس ذو خبترة محتيط بهتا, محتٍص  َوّللاه

 فى عليه منها شيء, وهو مجازيكم على جميعها.جميعها, ال يخ

 9اآلية : 
ِ َويَعْ  َمتْل القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }يَْوَم يَْجَمعُُكْم ِليَْوِم اْلَجْمعِ ذَِلَك يَْوُم التهغَابُِن َوَمن يُتْؤِمن بِتاّلله

تَِها األْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَهآ أَبَداً ذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيُم َصاِلحاً يَُكفهْر َعْنهُ َسيهئَاتِِه َويُْدِخْلهُ َجنهاٍت تَْجِري ِمن تَحْ 

.} 

يقول تعالى ذكره: وهللا بما تعملتون خبيتر يَتْوَم يَْجَمعُُكتْم ِليَتْوِم الِجْمتعِ الخالئتق للعترض ذلتَك يَتْوَم    

ذلك قال أهل التأويل. ذكر التهغابُِن يقول: الجمع يوم َغْبن أهِل الجنة أهَل النار. وبنحو الذي قلنا في 

 من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبتو عاصتم, قتال: حتدثنا عيستى وحتدثني الحتارث, 26447  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قول هللا: ذَلك يَْوُم 

 التهغابُِن قال: هو غبن أهل الجنة أهَل النار.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتتادة يَتْوَم يَْجَمعُُكتْم ِليَتْوِم الَجْمتعِ هتو 26448  

 يوم القيامة, وهو يوم التغابن: يوم َغبن أهِل الجنة أهَل النار.

, عتن ابتن عبتاس, فتي 26449   , قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاويتة, عتن علتيه ـ حدثني عليه

 ذلك يَْوُم التهغابُِن من أسماء يوم القيامة, عظهمه وحذهره عبادَه. قوله:

ِ َويَْعَمتْل َصتاِلحا يقتول تعتالى ذكتره: ومتن يصتدهق بتاهلل ويعمتل بطاعتته,    وقوله: َوَمْن يُتوْءِمْن بتاّلله

ْجتري ِمتْن تَْحتِهتا وينته إلى أمره ونهيته يَُكفهتْر َعْنتهُ َستيهئاتِِه يقتول: يمتح عنته ذنوبته َويُْدِخْلتهُ َجنهتاٍت تَ 

 األنهاُر يقول: ويُدخله بساتين تجري من تحت أشجارها األنهار.

 وقوله: خاِلديَن فِيها أبَدا يقول: البثين فيها أبدا, ال يموتون, وال يخرجون منها.  

 وقوله: ذلَك الفَْوُز العَِظيُم يقول: خلودهم في الجنات التي وصفنا النجاء العظيم.  

 10اآلية : 
قول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َوالهِذيَن َكفَتُرواْ َوَكتذهبُواْ بِآيَاتِنَتآ أُْولَتـَئَِك أَْصتَحاُب النهتاِر َخاِلتِديَن فِيَهتا ال

 َوبِئَْس اْلَمِصيُر {.

يقول تعالى ذكره: والذين جحدوا وحدانية هللا, وكذهبوا بأدلته وحججه وآي كتابه الذي أنزله على    

 عليه وسلم أُولَئَِك أصَحاُب النهاِر ُهتْم فِيهتا خاِلتدُوَن يقتول: متاكثين فيهتا أبتدا ال عبده محمد صلى هللا

 يموتون فيها, وال يخرجون منها َوبِئَْس الَمِصيْر يقول: وبئس الشيء الذي يَُصار إليه جهنم.

 11اآلية : 
ِصيبٍَة إِاله بِإِْذنِ  ُ  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }َمآ أََصاَب ِمن مه ِ يَْهتِد قَْلبَتهُ َوّللاه ِ َوَمتن يُتْؤِمن بِتاّلله ّللاه

 بُِكله َشْيٍء َعِليٌم {.

يقول تعالى ذكره: لم يصب أحدا من الخلتق مصتيبة إال بتإذن هللا, يقتول: إال بقضتاء هللا وتقتديره    

ِ يَْهِد قَْلبَتهُ يقتول: ومتن يصتدهق بتاهلل فتيعلم أنته ال  أحتد تصتيبه مصتيبة إال ذلك عليه َوَمْن يُوْءِمْن باّلله
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بإذن هللا بذلك يهد قلبه: يقول: يوفهق هللا قلبه بالتسليم ألمره والرضا بقضتائه. وبنحتو التذي قلنتا فتي 

 ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

, عتن ابتن عبتاس قولته: 26450   , قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليه ـ حدثني عليه

ِ يَْهِد قَْلبَهُ يعني: يهد قلبه لليقين, فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه, ومتا أخطتأه لتم  َوَمْن يُوْءِمنْ  باّلله

 يكن ليصيبه.

, قال: حدثنا أحمد بن بشير, عن األعمش, 26451   ـ حدثني نصر بن عبد الرحمن الوشاء األوديه

ِ يَْهتِد قَْلبَتهُ فُستئل عتن عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة, فقرىء عنده هذه االَية: َوَمْن يُت وْءِمْن بتاّلله

 ذلك فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة, فيعلم أنها من عند هللا, فيسلم ذلك ويرضى.

حدثني عيسى بن عثمان الرملي, قال: حدثنا يحيتى بتن عيستى, عتن األعمتش, عتن أبتي ظبيتان,    

ِ قال: كنت عند علقمة وهو يعرض المصاحف, فمره بهذه االَية: ما  أَصاَب ِمتْن ُمَصتيبٍَة إال بتإْذِن ّللاه

ِ يَْهِد قَلبَهُ قال: هو الرجل... ثم ذكر نحوه.  َوَمْن يُوْءِمْن باّلله

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عامر, قتال: حتدثنا ستفيان, عتن األعمتش, عتن أبتي ظبيتان, عتن    

 ,ِ ِ يَْهتِد قَْلبُتْه قتال: هتو الرجتل علقمة, في قوله: ما أَصاَب ِمتْن ُمِصتيبٍَة إال بتإْذِن ّللاه َوَمتْن يُتوْءِمْن بتاّلله

 تصيبه المصيبة, فيعلم أنها من عند هللا فيسلم لها ويرَضى.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثني ابن مهدي, عن الثوري, عن األعمش, عتن أبتي    

 هللا, فيرضى بها ويسلم. ظبيان, عن علقمة مثله غير أنه قال في حديثه: فيعلم أنها من قضاء

ُ بُِكله َشْيٍء َعليٌم يقول: وهللا بكله شيء ذو علم بما كان ويكون وما هتو كتائن متن قبتل    وقوله: َوّللاه

 أن يكون.

 13-12اآلية : 
ُستتوَل فَتتإِن تَتتولهْيتُْم فَإِنهَمتتا َعلَتتىَ  َ َوأَِطيعُتتواْ الره َرُستتوِلنَا  القتتول فتتـي تأويتتـل قولتته تعتتالى:   }َوأَِطيعُتتواْ ّللاه

ِ فَْليَتََوكهِل اْلُمْؤِمنُوَن {. ُ الَ إِلَـَهَ إِاله ُهَو َوَعلَى ّللاه  اْلباَلَُغ اْلُمبِيُن *  ّللاه

ُسوَل صلى هللا عليه وسلم     َ أيها الناس في أمره ونهيه وأطيعُوا الره يقول تعالى ذكره: وأطيعُوا ّللاه

رستوله مستتكبرين عنهتا, فلتم تطيعتوا هللا وال رستوله فإن توليتم فإن أدبرتم عن طاعة هللا وطاعتة 

فإنما فليَس على رسولنا محمد إاله البالُغ المبيُن أنه بالغ إليكم لما أرسلته بته يقتول جتله ثنتاؤه: فقتد 

ُ ال إلَهَ إال هو يقول  أعذر إليكم باإلبالغ وهللا وليه االنتقام ممن عصاه, وخالف أمره, وتولى عنه ّللاه

 معبودكم أيها الناس معبود واحد ال تصلح العبادة لغيره وال معبود لكم سواه.جله ثناؤه: 

َوَعلتتى هللا فَْليَتََوكهتتل الُموْءِمنُتتون يقتتول تعتتالى ذكتتره: وعلتتى هللا أيهتتا النتتاس فليتوكتتل المصتتدهقون   

 بوحدانيته.

 14اآلية : 
اً لهُكتْم فَاْحتذَُروُهْم  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }يَأَيهَها الهِذيَن آَمنَُواْ إِنه  ِمْن أَْزَواِجُكْم َوأَْوالَِدُكتْم َعتدُوه

ِحيٌم {. َ َغفُوٌر ره  َوإِن تَْعفُواْ َوتَْصفَُحواْ َوتَْغِفُرواْ فَإِنه ّللاه

ا لُكتتْم     يقتتول تعتتالى ذكتتره: يتتا أيهتتا التتذين صتتدهقوا هللا ورستتوله إن ِمتتْن أْزَواِجُكتتْم وأْوالِدُكتتْم َعتتدُوه

عن سبيل هللا, ويثبطونكم عن طاعة هللا فاْحذَُروُهْم أن تقبلتوا متنهم متا يتأمرونكم بته متن يَصدهونكم 

 ترك طاعة هللا.

وذُكتتر أن هتتذه االَيتتة نزلتتت فتتي قتتوم كتتانوا أرادوا اإلستتالم والهجتترة, فثهتتبطهم عتتن ذلتتك أزواجهتتم   

 وأوالدهم. ذكر من قال ذلك:

ن آدم وعبيتد هللا بتن موستى, عتن إسترائيل, عتن ـ حدثنا أبتو ُكَريتب, قتال: حتدثنا يحيتى بت26452  

سماك, عن عكرمة, عتن ابتن عبتاس, قتال: ستأله رجتل عتن هتذه االَيتة يتا أيههتا الهتِذيَن آَمنُتوا إنه ِمتْن 

ا لَُكتْم فاْحتذَُروُهْم قتال: هتؤالء رجتال أستلموا, فتأرادوا أن يتأتوا رستول هللا  أْزَواِجُكْم وأْوالِدُكتم َعتدُوه

, فأبى أزواجهتم وأوالدهتم أن يتدعوهم يتأتوا رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم صلى هللا عليه وسلم

فلما أتَوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فرأوا الناس قد فقهوا في الدين, هموا أن يعاقبوهم, فأنزل 

 هللا جله ثناؤه يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا إنه ِمْن أْزَواِجُكْم وأْوالِدُكم... االَية.
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, قال: حدثنا أبو األحوص, عن سماك, عتن عكرمتة, فتي قولته يتا 26453   ـ حدثنا هناد بن السريه

ا لَُكتْم فاْحتذَُروُهْم قتال: كتان الرجتل يريتد أن يتأتي  أيهها الهِذيَن آَمنُتوا إنه ِمتْن أْزَواِجُكتْم وأْوالِدُكتم َعتدُوه

وإذا أستلم وفَِقته, قتال: ألرجعتنه  النبيه صلى هللا عليه وسلم, فيقول له أهله: أين تذهب وتدعنا؟ قال:

, فأنزل هللا جله ثنتاؤه: َوإْن تَْعفُتوا وتَْصتفَُحوا  إلى الذين كانوا ينهون عن هذا األمر فألفعلنه وألفعلنه

َ َغفُوٌر َرِحيٌم.  وتَْغِفُروا فإن ّللاه

بتاس, حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبتي, عتن أبيته, عتن ابتن ع   

ا لَُكتْم فاْحتذَُروُهْم كتان الرجتل إذا أراد أن  قوله يا أيههتا الهتِذيَن آَمنُتوا إنه ِمتْن أْزَواِجُكتْم وأْوالِدُكتم َعتدُوه

يهاجر من مكة إلى المدينة تمنعه زوجته وولده, ولم يألُوا يثبطوه عن ذلك, فقال هللا: إنهم عدوه لكتم 

, فكتتان الرجتتل بعتتد ذلتتك إذا ُمنِتتع وثُتتبط متتره بأهلتته فاحتتذروهم واستتمعوا وأطيعتتوا, وامُضتتوا لشتتأنكم

وأقستتم, والقستتم يمتتين لتتيفعلنه وليعتتاقبنه أهلتته فتتي ذلتتك, فقتتال هللا جتتله ثنتتاؤه َوإْن تَْعفُتتوا َوتَْصتتفَُحوا 

َ َغفُوٌر َرِحيٌم.  وتَْغِفُروا فإن ّللاه

ض أصحابه, عن ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلمة, قال: ثني محمد بن إسحاق, عن بع26454  

عطاء بن يسار قال: نزلت سورة التغابن كلها بمكة, إال هتؤالء االَيتات يتا أيههتا الهتِذيَن آَمنُتوا إنه ِمتْن 

, كتان ذا أهتل وولتد,  ا لَُكْم فاْحذَُروُهْم نزلتت فتي عتوف بتن مالتك األشتجعيه أْزَواِجُكْم وأْوالِدُكم َعدُوه

لوا: إلتى متن تَتدعنا؟ فيترقه ويقتيم, فنزلتت: يتا أيههتا الهتِذيَن فكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورقهقوه, فقتا

ا لَُكْم فاْحذَُروُهْم. االَية كلها بالمدينة في عوف بتن مالتك وبقيتة  آَمنُوا إنه ِمْن أْزَواِجُكْم وأْوالِدُكم َعدُوه

 االَيات إلى آخر السورة بالمدينة.

ال: حتدثنا عيستى وحتدثني الحتارث, ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبتو عاصتم, قت26455  

قال: حدثنا الحستن, قتال: حتدثنا ورقتاء, جميعتا عتن ابتن أبتي نجتيح, عتن مجاهتد, فتي قولته إنه ِمتْن 

ا لَُكتْم فاْحتذَُروُهْم قتال: إنهمتا يحمالنته علتى قطيعتة رحمته, وعلتى معصتية  أْزَواِجُكْم وأْوالِدُكم َعدُوه

 ربه, فال يستطيع مع حبه إال أن يقطعه.

حدثني الحارث, قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقتاء, جميعتا عتن ابتن أبتي نجتيح, عتن مجاهتد    

 مثله, إال أنه قال: فال يستطيع مع حبه إال أن يطيعه.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قولته: يتا أيههتا الهتِذيَن آَمنُتوا إنه 26456  

ا لَُكْم فاْحذَُروُهْم... االَية, قتال: متنهم متن ال يتأمر بطاعتة هللا, وال ينهتى ِمْن أْزَواِجُكْم وأْوال ِدُكم َعدُوه

 عن معصيته, وكانوا يبطهئون عن الهجرة إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعن الجهاد.

اِجُكتْم حدثنا ابن عبد األعلى, قتال: حتدثنا ابتن ثتور, عتن معمتر, عتن قتتادة, فتي قولته إنه ِمتْن أْزوَ    

ا لَُكْم فاْحذَُروُهْم قال: ينهون عن اإلسالم, ويُبَطهئُون عنه, وهم من الكفار فاحذروهم.  وأْوالِدُكم َعدُوه

ـ ُحدثت عتن الحستين, قتال: ستمعت أبتا معتاذ يقتول: حتدثنا عبيتد, قتال: ستمعت الضتحاك 26457  

ا لَُكْم فاْحذَُروُهْم... االَية, قتال: هتذا يقول في قوله يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا إنه ِمْن أْزَواِجُكْم وأ ْوالِدُكم َعدُوه

, فيخرجتون متن عشتائرهم ويتدعون  في أناس من قبائل العرب كان يسلم الرجل أو النفر من الحيه

أزواجهم وأوالدهتم وآبتاءهم عامتدين إلتى النبتيه صتلى هللا عليته وستلم فتقتوم عشتائرهم وأزواجهتم 

هللا أن ال يفتتارقوهم, وال يتتؤثروا علتتيهم غيتترهم, فمتتنهم متتن يَتتِرقه وأوالدهتتم وآبتتاؤهم, فيناشتتدونهم 

 ويرجع إليهم, ومنهم من يمضي حتى يلحق بنبيه هللا صلى هللا عليه وسلم.

ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عثمتان بتن ناجيتة وزيتد بتن حبتاب, قتاال: حتدثنا يحيتى بتن 26458  

هللا بن بريدة, عتن أبيته, قتال: رأيتت رستول هللا  واضح, جميعا عن الحسين بن واقد, قال: ثني عبد

صلى هللا عليه وسلم يخطتب, فجتاء الحستن والحستين رضتي هللا عنهمتا عليهمتا قميصتان أحمتران 

يعثران ويقومان, فنزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فأخذهما فرفعهما فوضعهما في ِحْجتره ثتم 

ُ َوَرُسولُهُ: إنهما أْموَ »قال:  ثتم أختذ فتي خطبتته « الُُكْم وأْوالدُُكْم فِتْنَةً رأْيُت َهذَْيِن فَلَتْم أْصتبِرْ َصدََق ّللاه

 اللفظ ألبي كريب عن زيد.

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابتن وهتب, قتال: قتال ابتن زيتد, فتي قولته: إنه ِمتْن أْزَواِجُكتْم 26459  

ا لكم في دينكم, فاح ا لَُكْم قال: يقول: عدوه  ذروهم على دينكم.وأْوالِدُكْم َعدُوه
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, قتال: حتدثنا أشتعث بتن عبتد هللا, قتال: حتدثنا 26460   ـ حدثني محمد بن عمرو بن علتيه المقتدميه

ا لَُكتْم فاْحتذَُروُهْم قتال:  شعبة, عن إسماعيل بن أبي خالد, في قوله: إنه ِمْن أْزَواِجُكتْم وأْوالِدُكتْم َعتدُوه

ا لَُكْم. كان الرجل يسلم, فيلومه أهله وبنوه, فنزلت: إنه   ِمْن أْزَواِجُكْم وأْوالِدُكْم َعدُوه

وقوله: َوإْن تَْعفُوا َوتَْصفَُحوا يقول: وإن تعفوا أيها المؤمنون عما سلف منهم من صدههم إياكم عن   

اإلسالم والهجرة وتصفحوا لهم عن عقوبتكم إياهم على ذلك, وتغفتروا لهتم غيتر ذلتك متن التذنوب 

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ  لكم لمن تاب من عباده, من ذنوبكم رحيٌم بكم أن يعاقبكم عليها من بعد تتوبتكم  فإنه ّللاه

 منها.

 16-15اآلية : 
ُ ِعْندَهُ أَْجٌر َعِظتيٌم *  فَتاتهقُواْ  َ َمتا  القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }إِنهَمآ أَْمَوالُُكْم َوأَْوالَدُُكْم فِتْنَةٌ َوّللاه ّللاه

 اْ َوأَِطيعُواْ َوأَْنِفقُواْ َخْيراً ألنفُِسُكْم َوَمن يُوَق ُشحه نَْفِسِه فَأُْولَـَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن {.اْستََطْعتُْم َواْسَمعُو

يقول تعالى ذكره: ما أموالكم أيها الناس وأوالدكم إال فتنة, يعنتي بتالء علتيكم فتي التدنيا. وبنحتو    

 :الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قولته: إنهمتا أْمتوالُُكْم وأْوالدُُكتْم 26461  

 فِتْنَةٌ يقول: بالء.

ُ ِعْندَهُ أْجٌر َعِظيٌم يقول: وهللا عند ثواب لكم عظيم, إذا أنتم خالفتم أوالدكتم وأزواجكتم    وقوله: َوّللاه

, وأدهيتم حقه هللا في أموالكم, واألجر العظيم الذي عند هللا في طاعة هللا ربكم, وأطعتم هللا  عزه وجله

 الجنة, كما:

ُ عْنتدَهُ أْجتٌر َعِظتيٌم وهتي 26462   ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حتدثنا ستعيد, عتن قتتادة َوّللاه

 الجنة.

َ متتا اْستتتََطْعتُْم يقتتول تعتتالى ذكتتره: واحتتذروا هللا    أيهتتا المؤمنتتون وختتافوا عقابتته, وقولتته: فتتاتهقُوا ّللاه

ب إليه ما أطقتم وبلَغه وسعكم.  وتجنبوا عذابه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه, والعمل بما يقره

َ َحقه تُقاتِِه تخفيفا عن المسلمين, وأن    َ ما اْستََطْعتُْم نزل بعد قوله: اتهقُوا ّللاه وذُكر أن قوله: فاتهقُوا ّللاه

 َ َ َحقه تُقاتِِه. ذكر من قال ذلك: قول فاتهقُوا ّللاه  ما اْستََطْعتُْم ناسخ قوله: اتهقُوا ّللاه

َ متا اْستتََطْعتُْم 26463   ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قولته: فتاتهقُوا ّللاه

زل قبل ذلتك: اتهقُتوا واسَمعُوا وأطيعُوا هذه رخصة من هللا, وهللا رحيم بعباده, وكان هللا جله ثناؤه أن

َ َحقه تُقاتِِه وحقه تقاته أن يُطاع فال يعصى, ثم خفهف هللا تعالى ذكره عن عباده, فأنزل الرخصتة  ّللاه

بعد ذلك فقال: فاتقوا هللا ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا فبما استطعت يا ابن آدم, عليها بايع رسول 

 ا استطعتم.هللا صلى هللا عليه وسلم على السمع والطاعة فيم

َ َحتقه تُقاتِتِه     حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, فتي قولته: اتهقُتوا ّللاه

َ ما اْستََطْعتُْم.  قال: نسختها: اتهقُوا ّللاه

وقد تقدم بياننا عن معنتى الناستخ والمنستوخ بمتا أغنتى عتن إعادتته فتي هتذا الموضتع ولتيس فتي   

َ َحقه تُقاتِِه ناسخ, إذ كان محتتمالً  قوله: فاتهقُوا َ ما اْستََطْعتُْم داللة واضحة على أنه لقوله: اتهقُوا ّللاه ّللاه

قوله: اتقوا هللا حقه تقاته فيما استطعتم, ولم يكن بأنه له ناسخ عن رسول هللا صلى هللا عليه وستلم, 

 من وجوه الصحة.فإذا كان ذلك كذلك, فالواجب استعمالهما جميعا على ما يحتمالن 

وقوله: واسَمعُوا وأِطيعُوا يقول: واسمعوا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم, وأطيعوه فيمتا أمتركم   

به ونهاكم عنه َوأَْنِفقُوا َخْيرا ألْنفُِسُكْم يقول: وأنفقوا ماالً من أموالكم ألنفسكم تستنقذوها متن عتذاب 

 هللا, والخير في هذا الموضع المال.

َمْن يُوَق ُشحه نَْفِسِه فأُولَئَِك ُهُم الُمْفلُحوَن يقول تعالى ذكره: ومن يَِقه هللا شحه نفسه, وذلتك وقوله: وَ   

 اتباع هواها فيما نهى هللا عنه. ذكر من قال ذلك:

, عتن ابتن عبتاس, 26464   , قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني أبتو معاويتة, عتن علتيه ـ حدثني عليه

 نَْفِسِه يقول: هوى نفسه حيث يتبع هواه ولم يقبل اإليمان. قوله: َوَمْن يُوَق ُشحه 

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, عن ستفيان, عتن جتامع بتن شتدهاد, عتن األستود بتن 26465  

 هالل, عن ابن مسعود َوَمْن يُوَق ُشحه نَْفِسِه قال: أن يعمد إلى مال غيره فيأكله.
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وَن يقتتول: فهتتؤالء التتذين ُوقُتتوا شتتح أنفستتهم, الُمنجحتتون التتذين أدركتتوا وقولتته: فأُولَئِتتَك ُهتتُم الُمْفلُحتت  

 طلباتهم عند ربهم.

 18-17اآلية : 
ُ َشتُكوٌر  َ قَْرضاً َحَسناً يَُضاِعْفهُ لَُكْم َويَْغِفتْر لَُكتْم َوّللاه القول فـي تأويـل قوله تعالى:   }إِن تُْقِرُضواْ ّللاه

 َهادَةِ اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم {.َحِليٌم *  َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشه 

يقتتول تعتتالى ذكتتره: وإن تنفقتتوا فتتي ستتبيل هللا, فتحستتنوا فيهتتا النفقتتة, وتحتستتبوا بإنفتتاقكم األجتتر    

والثواب يضاعف ذلك لكم ربكم, فيجعل لكم مكان الواحد سبع مئة ضعف إلتى أكثتر متن ذلتك ممتا 

عقتتوبتكم عليهتتا متتع تضتتعيفه نفقتتتكم التتتي يشتتاء متتن التضتتعيف يَغفتتْر لُكتتم ذُنتتوبَُكم فيصتتفح لكتتم عتتن 

ُ َشُكوٌر يقول: وهللا ذو شكر ألهل اإلنفاق في سبيله, بحسن الجتزاء لهتم علتى  تنفقون في سبيله َوّللاه

ماأنفقوا في الدنيا في سبيله َحِليٌم يقول: حليم عن أهل معاصيه بترك معاجلتهم بعقوبته عاِلُم الغَْيتِب 

ال تراه أعين عباده ويغيب عن أبصارهم وما يشاهدونه فيرونه بأبصارهم والشههادَةِ يقول: عالم ما 

العَِزيُز يعني الشديد في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره ونهيته اْلَحِكتيُم فتي تتدبيره خلقته, وصترفه 

 إياهم فيما يصلحهم.

 سورة الطالق

 سورة الطالق مدنية

 وآياتها اثنتا عشرة

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 3-1:  اآلية
اتهقُتواْ القول فـي تأويـل قوله تعالى:}يَأيهَها النهبِيه إِذَا َطلهْقتُُم النهَسآَء فََطلهقُوُهنه ِلِعدهتِِهنه َوأَْحُصواْ اْلِعتدهةَ وَ 

بَيهنَتٍة َوتِْلت َ َربهُكْم الَ تُْخِرُجتوُهنه ِمتن بُيُتوتِِهنه َوالَ يَْختُرْجَن إِاله أَن يَتأْتِيَن بِفَاِحَشتٍة مه ِ َوَمتن ّللاه َك ُحتدُودُ ّللاه

َ يُْحِدُث بَْعدَ ذَِلَك أَْمراً *  فَإِذَا بَلَْغتَن أَ  ِ فَقَْد َظلََم نَْفَسهُ الَ تَْدِرى لَعَله ّللاه َجلَُهتنه فَأَْمِستُكوُهنه يَتَعَده ُحدُودَ ّللاه

تنُكْم َوأَ  ِ ذَِلُكتْم يُتوَعُظ بِتِه َمتن بَِمْعُروٍف أَْو فَاِرقُوُهنه بَِمْعُروٍف َوأَْشِهدُواْ ذََوي َعْدٍل مه قِيُمتواْ الشهتَهادَةَ ّلِله

َ يَْجعَل لههُ َمْخَرجاً *  َويَْرُزْقهُ ِمتْن َحْيتُث الَ يَْحتَ  ِ َواْليَْوِم االَِخِر َوَمن يَتهِق ّللاه ِستُب َوَمتن َكاَن يُْؤِمُن بِاّلله

َ بَاِلُغ أَمْ  ِ فَُهَو َحْسبُهُ إِنه ّللاه ُ ِلُكله َشْيٍء قَْدراً {.يَتََوكهْل َعلَى ّللاه  ِرِه قَْد َجعََل ّللاه

يعني تعالى ذكره بقوله: يا أيهها النهبِيه إذَا َطلهْقتُُم النهساَء فََطلهقُوُهنه ِلِعدتِِهنه يقول: إذا طلقتتم نستاءكم    

فطلقوهنه لطهرهنه الذي يحصينه من عدهتهن, طاهرا من غير جماع, وال تطلقوهنه بحيضهنه الذي 

. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:ال ي  عتددن به من قُْرئهنه

ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت األعمش, عن مالك بن الحتارث, 26466  

 عن عبد الرحمن بن يزيد, عن عبد هللا, قال: الطالق للعدهة طاهرا من غير جماع.

ال: حتتدثنا عبتتد التترحمن, قتتال: حتتدثنا ستتفيان, عتتن األعمتتش, عتتن مالتتك بتتن حتتدثنا ابتتن بشتتار, قتت   

 الحارث, عن عبد الرحمن بن يزيد, عن عبد هللا فََطلهقُوُهن ِلِعدهتِِهنه قال: بالطهر في غير جماع.

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن منصور, عن إبراهيم, عن عبد    

 لهْقتُُم النهساَء فََطلهقُوُهنه ِلِعدتِِهنه يقول: إذا طلقتم قال: الطهر في غير جماع.هللا إذَا طَ 

حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عتن منصتور, عتن إبتراهيم, عتن عبتد هللا فََطلهقُتوُهنه ِلِعتدهتِِهنه    

 قال: طاهرا من غير جماع.

عتتن محمتتد بتتن إستتحاق, عتتن داود بتتن ـتت حتتدثنا ابتتن وكيتتع, قتتال: حتتدثنا يتتونس بتتن بكيتتر, 26467  

حصين, عن عكرمة, عن ابن عباس, أنه كان يرى طالق السنة طاهرا من غيتر جمتاع, وفتي كتله 

 طهر, وهي العدهة التي أمر هللا بها.

ـ حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قتال: حتدثنا شتعبة, عتن عبتد هللا بتن أبتي 26468  

مجاهد, أن رجالً سأل ابن عباس فقال: إنه طلتق امرأتته مئتة, فقتال: نجيح, عن حميد األعرج, عن 
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عصيت ربك, وبانت منك امرأتك, ولم تتق هللا فيجعل لك مخرجتا, وقترأ هتذه االَيتة: وَمتْن يَتهتِق ّللاه 

 «.يا أيهها النهبِيه إذَا َطلهْقتُُم النهساَء فََطلهقُوُهنه ِلِعدتِِهنه »يَْجعَل لَهُ َمْخَرجا, وقال: 

حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث, قال: حدثنا شعبة, عن حميد األعترج,    

 عن مجاهد, عن ابن عباس بنحوه.

ـ حدثني يعقوب بن إبتراهيم, قتال: حتدثنا ابتن عليتة, قتال: حتدثنا أيتوب, عتن عبتد هللا بتن 26469  

ل: إنه طلق امرأته ثالثا, فسكت حتتى كثير, عن مجاهد, قال: كنت عند ابن عباس, فجاءه رجل فقا

ظننا أنه رادهها عليه, ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة, ثم يقول: يا ابن عباس يتا ابتن عبتاس, 

َ يَْجعَْل لَهُ َمْخَرجا وإنك لم تتق هللا فال أجد لك مخرجا, عصيت  وإن هللا عزه وجله قال: َوَمْن يَتهِق ّللاه

 «.يا أيهها النهبِيه إذَا َطلهْقتُُم النهساَء فََطلهقُوُهنه فِي قُبُِل ِعدتِِهنه »ال هللا: ربك, وبانت منك امرأتك, ق

حدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حتدثنا شتعبة, عتن الحكتم, قتال: ستمعت    

اَء فََطلهقُتوُهنه ِلِعتدهتِِهنه قتال مجاهدا يحدهث عن ابن عباس في هذه االَية: يتا أيههتا النهبِتيه إذَا َطلهْقتتُْم النهست

.  ابن عباس: في قبل عدتهنه

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا سفيان, عن إسماعيل بتن أُميتة, عتن 26470  

 «.فََطلهقُوُهنه فِي قُبُِل ِعدهتِِهنه »عبد هللا بن كثير, عن مجاهد, أنه قرأ: 

ظتيم, قتال: حتدثنا جعفتر بتن عتون, قتال: أخبرنتا ستفيان, عتن ـ حدثنا العبتاس بتن عبتد الع26471  

 منصور, عن مجاهد فََطلهقُوُهنه ِلِعدهتِِهنه قال: طاهرا في غير جماع.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون بن المغيرة, عتن إستماعيل بتن مستلم, عتن الحستن, 26472  

 يض, أو حامالً قد استبان حملها.في قوله: فََطلهقُوهنه ِلِعدهتِِهنه قال: طاهرا من غير ح

ـ قال: ثنا هارون, عن عيسى بن يزيد بتن دأب, عتن عمترو, عتن الحستن وابتن ستيرين, 26473  

فيمن أراد أن يطلق ثالث تطليقات جميعا في كلمتة واحتدة, أنته ال بتأس بته بعتد أن يطلقهتا فتي قبتل 

قتة, أو تطليقتتين, أو ثالثتا, إذا كتان عدتها, كما أمره هللا وكانا يكرهان أن يطلق الرجل امرأته تطلي

 بغير العدهة التي ذكرها هللا.

ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا هشتيم, قتال: أخبرنتا عتون, عتن ابتن ستيرين أنته 26474  

 قال في قوله فََطلهقُوُهنه ِلِعدهتِِهنه قال: يطلقها وهي طاهر من غير جماع, أو َحبل يستبين حملها.

بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, قتال: حتدثنا  حدثني محمد   

: فََطلهقُتوُهنه  الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قول هللا عزه وجتله

.  ِلِعدهتِِهنه قال: لطهرهنه

, قال: حدثنا المحارب26475   , عن جويبر, عن الضحاك, ـ حدثنا عليه بن عبد األعلى المحاربيه يه

في قول هللا يا أيهها النهبِيه إذَا َطلهْقتتُُم النهستاَء فََطلهقُتوُهنه ِلِعتدتِِهنه قتال: العتدة: القُتْرء, والقُترء: الحتيض. 

 والطاهر: الطاهر من غير جماع, ثم تستقبل ثالث ِحيَض.

, قوله: يتا أيههتا النهبِتيه إذَا َطلهْقتتُُم ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة26476  

 النهساَء فََطلهقُوُهنه ِلِعدتِِهنه والعدة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع تطليقة واحدة.

ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمتر, عتن قتتادة, فتي قولته فََطلهقُتوُهنه 26477  

ي غير جماع, قلت: كيف؟ قتال: إذا طهترت فطلقهتا متن قبتل ِلِعدهتِِهنه قال: إذا طهرت من الحيض ف

أن تمسها, فإن بدا لك أن تطلقها أخرى تركتها حتتى تحتيض حيضتة أخترى, ثتم طلقهتا إذا طهترت 

الثانية, فإذا أردت طالقها الثالثة أمهلتها حتى تحيض, فإذا طهرت الثالثتة, ثتم تعتتده حيضتة واحتدة, 

 ثم تنكح إن شاءت.

ا ابن ثتور, عتن معمتر, قتال: وقتال ابتن طتاوس: إذا أردت الطتالق فطلقهتا حتين ـ قال: ثن26478  

تطهر, قبل أن تمسها تطليقة واحدة, ال ينبغي لك أن تزيد عليها, حتى تخلو ثالثة قروء, فإن واحدة 

 تبينها.

ـ ُحدثت عتن الحستين, قتال: ستمعت أبتا معتاذ يقتول: حتدثنا عبيتد, قتال: ستمعت الضتحاك 26479  

 له فََطلهقُوُهنه ِلِعدهتِِهنه يقول: طلهقها طاهرا من غير جماع.يقول في قو
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ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قتال: قتال ابتن زيتد, فتي قولته: فََطلهقُتوُهنه ِلِعتدهتِِهنه 26480  

قال: إذا طلقتها للعدة كان ِملُكها بيدك. من طلهق للعدة جعل هللا له في ذلك فسحة, وجعل له ِمْلكتا إن 

 راد أن يرتجع قبل أن تنقضي العدة ارتجع.أ

  26481 , ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضتل, قتال: حتدثنا أستباط, عتن الستديه

في قوله: إذَا َطلهْقتُُم النهساَء فََطلهقُوُهنه ِلِعدهتِِهنه قال: طاهرا في غير جماع, فإن كانت ال تحيض, فعند 

ة كل هالل.  غره

دثني أبو السائب, قال: حدثنا ابن إدريس, عن عبيد هللا, عن نافع, عن ابن عمر, قال: ـ ح26482  

طلهقت امرأتي وهي حائض قتال: فتأتى عمتر رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم يخبتره بتذلك, فقتال: 

أْن يُجاِمعَهتا, َوإْن شتاَء  ُمْرهُ فَْليَُراِجعها حتى تَْطُهَر, ثُمه تَِحتيَض, ثُتمه تَْطُهتَر, ثُتمه إْن شتاَء َطلهقَهتا قَْبتلَ »

ُ َعزه َوَجله   «.أْمَسَكها, فإنهها العُدهةُ التي قال ّللاه

قال: ثنا ابن إدريس, عن يحيى بن سعيد, عن نتافع, عتن ابتن عمتر بنحتوه, عتن النبتيه صتلى هللا    

 عليه وسلم.

طلق امرأته وهي حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن مهدي, عن مالك, عن نافع, عن ابن عمر أنه    

ُمْرهُ فَْليَُراِجْعها, ثُمه ِليُْمِسْكها حتتى تَْطُهتَر, ثُتمه »حائض, فسأل عمُر النبيه صلى هللا عليه وسلم فقال: 

ُ أْن تَُطلهَق لََها النهساءُ   «.تَِحيَض, ثُمه تَْطُهَر, ثُمه إْن شاَء أْمَسَكها, فَتِْلَك الِعدهةُ التي أَمَر ّللاه

األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, عن أيوب, عن نافع, عن ابتن  حدثنا ابن عبد   

عمتتر أنتته طلتتق امرأتتته حائضتتا, فتتأتى عمتتر النبتتيه صتتلى هللا عليتته وستتلم, فتتذكر ذلتتك لتته, فتتأمره أن 

فَِهتَي »يراجعها, ثم يتركهتا حتتى إذا طهترت ثتم حاضتت طلقهتا, قتال النبتيه صتلى هللا عليته وستلم: 

ُ أْن يَُطلهَق لََها النهساءُ  الِعدهةُ التي  يقول: حين يطهرن.« أَمَر ّللاه

, عتن ابتن عبتاس فتي 26483   , قال: حدثنا أبو صالح, قتال: ثنتي معاويتة, عتن علتيه ـ حدثني عليه

قوله فََطلهقُوُهنه ِلعَدهتِِهنه يقول: ال يطلقها وهي حائض, وال فتي طهتر قتد جامعهتا فيته, ولكتن يتركهتا 

ت طلقهتتا تطليقتتة, فتتإن كانتتت تحتتيض فعتتدتها ثتتالث حتتيض, وإن كانتتت ال حتتتى إذا حاضتتت وطهتتر

 تحيض فعدتها ثالثة أشهر, وإن كانت حامالً, فعدتها أن تضع حملها.

, قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة, عن سعيد بن عبد العزيز, ُسئل عتن 26484   ـ حدثنا ابن البرقيه

لستنة أن يطلتق الرجتل امرأتته وهتي فتي قبتل عتدتها, وهتي قول هللا فََطلهقُوُهنه ِلعَدهتِِهنه قال: طتالق ا

طاهر من غير جماع واحدة, ثم يدعها, فإن شاء راجعهتا قبتل أن تغتستل متن الحيضتة الثالثتة, وإن 

أراد أن يطلقها ثالثا طلقها واحدة في قبل عدتها, وهتي طتاهر متن غيتر جمتاع, ثتم يتدعها حتتى إذا 

إذا حاضت وطهرت طلقهتا أخترى, ثتم ال تحتله لته حاضت وطهرت طلقها أخرى, ثم يدعها, حتى 

 حتى تنكح زوجا غيره.

وذُكر أن هذه االَية أنزلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في سبب طالقه َحْفصة. ذكر متن   

 قال ذلك:

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن عبد األعلتى, قتال: حتدثنا ستعيد, عتن قتتادة, قتال: طلتق 26485  

صلى هللا عليه وسلم حفصة بنت عمر تطليقة, فأنزلت هذه االَية: يا أيهها النهبِيه إذَا َطلهْقتتُُم  رسول هللا

امة, وإنها من نسائك في الجنة. وامة قوه  النهساَء فََطلهقُوُهنه ِلِعدهتِِهنه فقيل: راجعها فإنها صه

وها. وبنحتو التذي قلنتا فتي ذلتك وقوله: وأْحُصوا الِعدهةَ يقول: وأحُصوا هذه العدهة وأقراَءها فاحفظ  

 قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

  26486 , ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفضل, قال: حدثنا أستباط, عتن الستديه

 قوله: وأْحُصوا الِعدهةَ قال: احفظوا العدهة.

َ َربهُكتْم ال تُْخِرُجتوُهنه ِمتْن بُيُتوتهِ    نه يقتول: وختافوا هللا أيهتا النتاس ربكتم فاحتذروا وقوله: َواتهقُوا ّللاه

معصيته أن تتعدهوا حده, ال تخرجوا من طلقتم من نسائكم لعدتهنه من بيوتهنه التي كنتم أسكنتموهنه 

. وبنحتو التذي قلنتا فتي ذلتك قتال أهتل التأويتل. ذكتر متن قتال  فيها قبل الطالق حتى تنقضي عتدتهنه

 ذلك:
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َ َربهُكتْم ال ـ حدثنا محمد, قال: حد26487   , قوله: َواتهقُتوا ّللاه ثنا أحمد, قال: حدثنا أسباط, عن السديه

.  تُْخِرُجوُهنه ِمْن بُيُوتِِهنه حتى تنقضي عدتهنه

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصتم, قتال: أخبرنتا ابتن ُجتَريج, قتال: قتال عطتاء: إن 26488  

هلها, فقد شاركها إذن في اإلثم. ثم تال: ال تُْخِرُجوُهنه أذن لها أن تعتده في غير بيته, فتعتده في بيت أ

 ِمْن بُيُوتِهنه َوال يَْخُرْجَن إاله أْن يَأْتِيَن بفاِحَشٍة ُمبَيهنَة قال: قلت هذه االَية في هذه؟ قال: نعم.

ـ حتدثني يتونس, قتال: أخبرنتا ابتن وهتب, قتال: أخبرنتا حيتوة بتن شتريح, عتن محمتد بتن 26489  

فع, أن عبتتد هللا بتتن عمتتر كتتان يقتتول فتتي هتتذه االَيتتة ال تُْخِرُجتتوُهنه ِمتتْن بُيُتتوتِهنه َوال عجتتالن, عتتن نتتا

يَْخُرْجَن إاله أْن يَأْتِيَن بفاِحَشٍة ُمبَيهنٍَة قال: خروجها قبل انقضاء العدهة. قال ابتن عجتالن عتن زيتد بتن 

 أسلم: إذا أتت بفاحشة أخرجت.

, عبتد الترحمن بتن محمتد, ـ وحدثنا عليه بن عبد األعلى الم26490   , قال: حدثنا المحاربيه حاربيه

عن جويبر, عن الضتحاك فتي قولته: ال تُْخِرُجتوُهنه ِمتْن بُيُتوتِهنه َوال يَْختُرْجَن إاله أْن يَتأْتِيَن بفاِحَشتٍة 

ُمبَيهنٍَة قال: ليس لها أن تخرج إال بإذنه, وليس للزوج أن يخرجها ما كانتت فتي العتدهة, فتإن خرجتت 

 نى لها وال نفقة.فال ُسكْ 

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيته, عتن ابتن 26491  

َ َربهُكْم ال تُْخِرُجوُهنه ِمْن بُيُوتِهنه َوال يَْخُرْجَن قال: هي المطلقة ال تخرج من  عباس, قوله: َواتهقُوا ّللاه

 في عدهة. بيتها, ما دام لزوجها عليها رجعة, وكانت

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة ال تُْخِرُجوُهنه ِمتْن بُيُتوتِهنه َوال 26492  

 يَْخُرْجَن وذلك إذا طلقها واحدة أو ثنتين لها ما لم يطلقها ثالثا.

ال تخرجوهنه إال أن يأتين بفاحشة  وقوله: َوال يَْخُرْجَن إاله أْن يَأْتِيَن بفاِحَشٍة ُمبَيهنٍَة يقول جله ثناؤه:  

 مبينة إنها فاحشة لمن عاينها أو علمها.

واختلف أهل التأويل في معنى الفاحشة التتي ذكترت فتي هتذا الموضتع, والمعنتى التذي متن أجلته   

, فقال بعضهم: الفاحشة التي ذكرها هللا في  أذن هللا بإخراجهنه في حال كونهنه في العدهة من بيوتهنه

 ضع هو الزنى, واإلخراج الذي أباح هللا هو اإلخراج إلقامة الحده. ذكر من قال ذلك:هذا المو

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد األعلى, قال: حدثنا سعيد, عن قتتادة, عتن الحستن, فتي 26493  

نَتٍة قتال: الزنتى, قتال: فتُْختَرج قوله: ال تُْخِرُجوُهنه ِمْن بُيُوتِهنه َوال يَْخُرْجَن إاله أْن يَأْتِيَن بفاِحَشتٍة ُمبَيه 

 ليُقام عليها الحده.

 حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن الحسن, مثله.   

حدثنا يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن ُعلَية, عن صالح بن مستلم, قتال: ستألت عتامرا 26539  

 قال: إن كانت زانية. قلت: رجل طلق امرأته تطليقة أيخرجها من بيتها؟

حدثنا محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث, قتال: 26540  

حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجتيح, عتن مجاهتد, قولته: ال تُْخِرُجتوُهنه ِمتْن 

 يهنٍَة قال: إال أن يزنين.بُيُوتِهنه َوال يَْخُرْجَن إاله أْن يَأْتِيَن بفاِحَشٍة ُمبَ 

: ال 26541   حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: وسألته عن قول هللا عزه وجله

تُْخِرُجوُهنه ِمتْن بُيُتوتِهنه َوال يَْختُرْجَن إاله أْن يَتأْتِيَن بفاِحَشتٍة ُمبَيهنَتٍة قتال: قتال هللا جتله ثنتاؤه: َوالالهتِتي 

ةَ ِمْن نِستائُِكْم قتال: هتؤالء المحصتنات, فاْستَِشتهدُوا َعلَتيهنه أربعتةً ِمتْنُكْم... االَيتة. قتال: يَأْتِيَن الفاِحشَ 

فجعل هللا سبيلهنه الرجم, فهي ال ينبغي لها أن تخرج من بيتها إال أن تأتي بفاحشة مبينة, فتإذا أتتت 

س فتي البيتوت ال بفاحشة مبينة أخرجت إلى الحتده فرجمتت, وكتان قبتل هتذا للمحصتنة الحتبس تحتب

تتتترك تتتنكح, وكتتان للبكتترين األذى, قتتال هللا جتتله ثنتتاؤه: َواللهتتذَاِن يَأْتِيانِهتتا ِمتتْنُكْم فآذُوُهمتتا يتتا زان, يتتا 

ابتا َرِحيمتا قتال: ثتم نُستخ هتذا كلته, فجعتل  َ كتاَن تَوه زانية, فإْن تابا وأْصتلَحا فأْعِرُضتوا َعْنُهمتا إنه ّللاه

 د مئة للبِْكرين, قال: ونسخ هذا.الرجم للمحصنة والمحصن, وجعل جل

 وقال آخرون: الفاحشة التي عناها هللا في هذا الموضع: البَذَاء على أحمائها. ذكر من قال ذلك:  
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ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: حتدثنا محمتد بتن عمترو, عتن محمتد بتن 26494  

ْن بُيُوتِهنه َوال يَْخُرْجَن إاله أْن يَتأْتِيَن بفاِحَشتٍة ُمبَيهنَتٍة إبراهيم, عن ابن عباس قال هللا: ال تُْخِرُجوُهنه مِ 

 قال: الفاحشة المبينة أن تبذَُو على أهلها.

 وقال آخرون: بل هي كل معصية هلل. ذكر من قال ذلك:  

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيته, عتن ابتن 26495  

 أْن يَأْتِيَن بفاِحَشٍة ُمبَيهنٍَة والفاحشة: هي المعصية. عباس إاله 

ل حينئتذ متن    وقال آخرون: بل ذلك نشوزها على زوجها, فيطلقها على النشوز, فيكون لهتا التحتوه

 بيتها. ذكر من قال ذلك:

ٍة ُمبَيهنٍَة قال ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة إال أْن يَأْتِيَن بفاِحشَ 26496  

ل من بيت زوجها.  قتادة: إال أن يطلقها على نشوز, فلها أن تحوه

وقال آخرون: الفاحشة المبينة التي ذكر هللا عزه وجله في هذا الموضتع خروجهتا متن بيتهتا. ذكتر   

 من قال ذلك:

, ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضتل, قتال: حتدثنا أستباط, عتن ال26497   ستديه

في قولته: َوال يَْختُرْجَن إال أْن يَتأتِيَن بفاِحَشتٍة ُمبَيهنَتٍة قتال: خروجهتا متن بيتهتا فاحشتة. قتال بعضتهم: 

 خروجها إذا أتت بفاحشة أن تخرج فيُقام عليها الحده.

ـ حدثني ابن عبد الرحيم البرقي, قال: حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبتي متريم, قتال: أخبرنتا 26498  

يتتوب قتتال: ثنتتي محمتتد بتتن عجتتالن, عتتن نتتافع, عتتن عبتتد هللا بتتن عمتتر, فتتي قولتته: ال يحيتتى بتتن أ

تُْخِرُجوُهن ِمْن بُيُتوتِهنه َوال يَْختُرْجَن إال أْن يَتأْتِيَن بفاِحَشتٍة ُمبَيهنَتٍة قتال: خروجهتا قبتل انقضتاء العتدة 

 فاحشة.

ضتع: المعصتية, والصواب من القول في ذلك عنتدي قتول متن قتال: عنتى بالفاحشتة فتي هتذا المو  

وذلك أن الفاحشة هي كله أمر قبيح تعدهى فيه حدهه, فالزنى من ذلك, والسرق والبذاء على األحماء, 

لتتة عتن منزلهتتا التتذي يلزمهتا أن تعتتتده فيته منتته, فتتأيه ذلتك فعلتتت وهتي فتتي عتتدتها,  وخروجهتا متحوه

 فلزوجها إخراجها من بيتها ذلك, إلتيانها بالفاحشة التي ركبتها.

ِ يقتتول تعتتالى ذكتتره: وهتتذه األمتتور التتتي بينتهتتا لكتتم متتن الطتتالق للعتتدهة, وقولتته   : َوتِْلتتَك ُحتتدُودُ ّللاه

وإحصاء العدهة, واألمر باتقاء هللا, وأن ال تخرج المطلقة من بيتها, إال أن تأتي بفاحشة مبينة حدود 

 ِ فقَْد َظلََم نَْفَسهُ يقول تعالى ذكره: ومن  هللا التي حدهها لكم أيها الناس فال تعتدوها َوَمْن يَتَعَده ُحدُودَ ّللاه

يتجاوز حدود هللا التي حدهها لخلقه فقد ظلتم نفسته: يقتول: فقتد أكستب نفسته وزرا, فصتار بتذلك لهتا 

 ظالما, وعليها متعدهيا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

, عتن جتويبر, ـ حدثنا عليه بن عبد األعلى, قال: حدثن26499   ا عبد الرحمن بن محمتد المحتاربيه

ِ يقول: تلتك طاعتة هللا فتال تعتتدوها, قتال: يقتول: متن كتان  عن الضحاك في قول هللا َوتِْلَك ُحدُودُ ّللاه

 على غير هذه فقد ظلم نفسه.

َ يُْحِدُث بَْعدَ ذلك أْمرا يقول جله ثناؤه: ال تتدري متا التذي   يحتدث؟ لعتل هللا  وقوله: ال تَْدِري لَعَله ّللاه

 يحدث بعد طالقكم إياهنه رجعٍة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

, أن فاطمتة بنتت 26500   ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عتن معمتر, عتن الزهتريه

تر عل يتا علتى بعتض قيس كانت تحت أبي حفص المخزومتي, وكتان النبتيه صتلى هللا عليته وستلم أمه

اليمن, فخرج معه, فبعث إليها بتطليقة كانت لها, وأمر عياش بن أبي ربيعة المخزومي, والحارث 

بن هشام أن ينفقا عليها, فقاال: ال وهللا ما لها علينا نفقة, إال أن تكون حتامالً, فأتتت النبتيه صتلى هللا 

, واستتأذنته فتي االنتقتال, فقالتت: عليه وسلم فذكرت ذلك له, فلم يجعل لها نفقة إال أن تكتون حتامالً 

وكان أعمتى, تضتع ثيابهتا عنتده, وال يبصترها «, ِعْندَ اْبِن أُمه َمْكتُومٍ »أين أنتقل يا رسول هللا؟ قال: 

فلم تزل هنالك حتى أنكحها النبيه صلى هللا عليه وسلم أُسامة بتن زيتد حتين مضتت عتدتها, فأرستل 

حديث, فأخبرته, فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إال متن إليها مروان بن الحكم يسألها عن هذا ال

امرأة, وسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها, فقالت فاطمة: بيني وبيتنكم الكتتاب, قتال هللا جتله 
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َ يُْحِدُث بَْعدَ ذلَك أْمرا قالت: فتأيه أمتر يحتدث بعتد التثال ث, ثناؤه: فََطلهقُوُهن ِلِعدهتِِهنه حتى بلغ لَعَله ّللاه

 وإنما هو في مراجعة الرجل امرأته, وكيف تحبس امرأة بغير نفقة؟

  26501 َ ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثتور, عتن معمتر, عتن قتتادة, فتي قولته: لَعَتله ّللاه

 يُْحِدُث بَْعدَ ذلَك أْمرا قال: هذا في مراجعة الرجل امرأته.

َ يُْحِدُث بَْعدَ ذلتَك أْمترا: حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثن    ا سعيد, عن قتادة ال تَْدِري لَعَله ّللاه

 أي مراجعة.

  26502 َ ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد األعلى, قال: حدثنا سعيد, عتن قتتادة ال تَتْدِري لَعَتله ّللاه

 أبعد من الزنى. يُْحِدُث بَْعدَ ذلَك أْمرا قال: يراجعها في بيتها هذا في الواحدة والثنتين, هو

 ـ قال: سعيد, وقال الحسن: هذا في الواحدة والثنتين, وما يحدث هللا بعد الثالث.26503  

ـ حدثنا يعقوب, قال: حدثنا ابن علية, قال: أخبرنتا أيتوب, قتال: ستمعت الحستن وعكِرمتة 26504  

َ يُْحتِدُث بَْعتدَ يقوالن: المطلقة ثالثا, والمتوفى عنها ال سكنى لها وال نفقة قال: فقال عكرمت ة لَعَتله ّللاه

 ذلَك أْمرا فقال: ما يحدث بعد الثالث.

, قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي, عن 26505   ـ حدثنا عليه بن عبد األعلى المحاربيه

َ يُْحِدُث بَْعدَ ذلَك أْمرا يقول: لعله الرجل يراجعها في عدته  ا.جويبر, عن الضحاك في قوله: لَعَله ّللاه

ُحدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: حدثنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله    

َ يُْحِدُث بَْعدَ ذلَك أْمرا هذا ما كان له عليها رجعة.  ال تَْدِري لَعَله ّللاه

َ يُْحِدُث بَْعتدَ 26506   ذلتَك أْمترا قتال:  ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسباط, عن السديه ال تَْدِري لَعَله ّللاه

 الرجعة.

َ يُْحتِدُث بَْعتدَ 26507   ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابتن زيتد, فتي قولته لَعَتله ّللاه

ذلَك أْمرا قال: لعله هللا يحدث في قلبك تراجع زوجتك قال: قتال: ومتن طلتق للعتدهة جعتل هللا لته فتي 

 بل أن تنقضي العدة ارتجع.ذلك فسحة, وجعل له ملكا إن أراد أن يرتجع ق

َ يُْحِدُث بَْعدَ ذلَك أْمترا قتال: لعلته 26508   ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان لَعَله ّللاه

 يراجعها.

وقوله: فإذَا بَلَْغَن أَجلَُهنه يقول تعالى ذكره: فإذا بلغ المطلقتات اللتواتي هتنه فتي عتدة أجلهتنه وذلتك   

نه فأْمِسُكوُهنه بَِمْعتُروٍف يقتول: فأمستكوهنه برجعتة تراجعتوهن, إن أردتتم حين قرب انقضاء عدده

ذلك بمعروف يقول: بما أمرك هللا به من اإلمستاك وذلتك باعطائهتا الحقتوق التتي أوجبهتا هللا عليته 

لها من النفقة والكسوة والمسكن وُحسن الصحبة, أو فارقوهنه بمعروف, أو اتركوهنه حتى تنقضي 

, فتبي ن متنكم بمعتروف, يعنتي بإيفائهتا متا لهتا متن حتق قبلته متن الصتداق والمتعتة علتى متا عددهنه

 أوجب عليها لها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني عليه بن عبد األعلى, قال: ثني المحاربي عبد الترحمن بتن محمتد, عتن جتويبر, 26509  

َن أَجلَُهنه يقول: إذا انقضت عدتها قبل أن تغتستل متن الحيضتة الثالثتة, عن الضحاك, قوله: فإذَا بَلَغْ 

أو ثالثتتة أشتتهر إن لتتم تكتتن تحتتيض, يقتتول: فراجتتع إن كنتتت تريتتد المراجعتتة قبتتل أن تنقضتتي العتتدهة 

بإمساك بمعروف, والمعروف أن تحسن صحبتها أْو تَْسريٌح بإْحساٍن والتسريح بإحسان: أن يدعها 

طيها مهترا إن كتان لهتا عليته إذا طلقهتا, فتذلك التستريح بإحستان, والُمتعتة حتى تمضي عدتها, ويع

 على قدر الميسرة.

, فتي قولته: فتإذَا بَلَْغتَن 26510   ـ حتدثنا محمتد, قتال: حتدثنا أحمتد, قتال: حتدثنا أستباط, عتن الستديه

حها بإحسان.  أَجلَُهن قال: إذا طلقها واحدة أو ثنتين, يشاء أن يمسكها بمعروف, أو يسره

, وذلك هو الرجعتة ذوي    وقوله: وأْشِهدُوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنُكْم وأشهدوا على اإلمساك إن أمسكتموهنه

 عدل منكم, وهما اللذان يرضى دينهما وأمانتهما.

وقد بيهنا فيما مضى قبل معنى العدل بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع, وذكرنتا متا قتال أهتل   

 ا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:العلم فيه. وبنحو الذي قلن

, عتن ابتن عبتاس, قتال: 26511   , قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليه ـ حدثني عليه

إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها, أشهد رجلين كما قال هللا: وأْشِهدُوا ذََوْي َعتْدٍل ِمتْنُكْم عنتد 
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جعها فهي عنده على تطليقتين, وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها الطالق وعند المراجعة, فإن را

ج من شاءت, هو أو غيره.  فقد بانت منه بواحدة, وهي أملك بنفسها, ثم تتزوه

, فتي قولته: وأْشتِهدُوا ذََوْي َعتْدٍل ِمتْنُكْم قتال: 26512   ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسباط, عتن الستديه

 على الطالق والرجعة.

ِ يقول: وأشهدوا على الحقه إذا استشتهدتم, وأدهوهتا علتى صتحة إذا أنتتم وقوله:    وأقِيُموا الشههادَةَ ّلِله

 دُعيتم إلى أدائها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

, فتتي قولتته: وأقِيُمتتوا 26513   ـتت حتتدثنا محمتتد, قتتال: حتتدثنا أحمتتد, قتتال: حتتدثنا أستتباط, عتتن الستتديه

.الشه  ِ قال: أشهدوا على الحقه  هادَةَ ّلِله

ِ واليَْوِم االَِخِر يقول تعتالى ذكتره: هتذا التذي أمترتكم بته,    وقوله: ذَِلُكْم يُوَعُظ بِِه َمْن كاَن يُْؤِمُن باّلله

فتكم من أمر الطالق, والواجب لبعضكم على بعض عند الفراق واإلمساك عظة منا لكم, نعظ  وعره

 واليوم االَخر, فيصدهق به.به من كان يؤمن باهلل 

ِ من كانت صفته اإليمان باهلل, كالذي:    وُعنِي بقوله: َمْن كاَن يُْؤِمُن باّلله

ِ َواليَْوم 26514   ـ حدثنا محمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسباط, عن السديه َمْن كاَن يُْؤِمُن باّلله

 االَِخِر قال: يؤمن به.

   َ  يَْجعَتتْل لَتتهُ َمْخَرجتتا يقتتول تعتتالى ذكتتره: متتن يختتف هللا فيعمتتل بمتتا أمتتره بتته, وقولتته: َوَمتتْن يَتهتتق ّللاه

فته بتأن متا قضتى فتال بتده متن أن يكتون,  ويجتنب ما نهاه عنه, يجعل لته متن أمتره مخرجتا بتأن يعره

وذلك أن المطلق إذا طلهق, كما ندبه هللا إليه للعدهة, ولم يراجعها في عتدتها حتتى انقضتت ثتم تتبعهتا 

جعل هللا له مخرجا فيما تتبعها نفسه, بأن جعل له السبيل إلتى خطبتهتا ونكاحهتا, ولتو طلقهتا  نفسه,

 ثالثا لم يكن له إلى ذلك سبيل.

وقوله: َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث ال يَْحتَِسُب يقول: ويسبب له أسباب الرزق من حيث ال يشعر, وال يعلم.   

وذكر بعضهم أن هذه االَية نزلت بسبب عوف بتن مالتك وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل, 

. ذكر من قال ذلك:  األشجعيه

ـ حدثنا أبو ُكَريب, قال: حدثنا ابن َصْلت, عن قيس, عن األعمش, عن أبي الضحى, عن 26515  

َ يَْجعَْل لَهُ َمْخَرجتا قتال: يعلتم أنته متن عنتد هللا, وأن هللا  مسروق عن عبد هللا, في قوله: َوَمْن يَتهِق ّللاه

 هو الذي يعطي ويمنع.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبتد الترحمن, قتال: حتدثنا ستفيان, عتن األعمتش, عتن أبتي 26516  

َ يَْجعَْل لَهُ َمْخَرجا قال: المخرج أن يعلم أن هللا تبارك وتعالى لو  الضحى, عن مسروق َوَمْن يَتهِق ّللاه

 ْن َحْيُث ال يَْحتَِسُب قال: من حيث ال يدري.شاء أعطاه وإن شاء منعه, َويَْرُزْقهُ مِ 

 حدثني أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن األعمش, عن أبي الضحى, عن مسروق, مثله.   

, عن ابن عبتاس, قولته: 26517   , قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليه ـ حدثني عليه

َ يَْجعَْل لَهُ َمخْ  َرجا يقول: نجاته من كله كرب في الدنيا واالَخترة, َويَْرُزْقتهُ ِمتْن َحْيتُث ال َوَمْن يَتهِق ّللاه

 يَْحتَِسُب.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن الربيع بن المنذر, عن 26518  

َ يَْجعَْل لَهُ َمْخَرجا قال: من ك  له شيء ضاق على الناس.أبيه, عن الربيع بن خثيم َوَمْن يَتهِق ّللاه

ـت حتدثنا ابتتن حميتد, قتتال: حتدثنا يحيتتى بتن واضتتح, قتال: حتتدثنا الحستين, عتتن يزيتد, عتتن 26519  

َ يَْجعَْل لَهُ َمْخَرجا قال: من طلق كما أمره هللا يجعل له مخرجا.  عكِرمة َوَمْن يَتهِق ّللاه

, قال: حتدثنا عبتد ا26520   , ـ حدثني عليه بن عبد األعلى المحاربيه لترحمن بتن محمتد المحتاربيه

َ يَْجعَْل لَهُ َمْخَرجا ومن يتق هللا يجعتل لته متن أمتره  عن جويبر, عن الضحاك في قوله َوَمْن يَتهِق ّللاه

يُسرا, قال: يعني بالمخرج واليُسر إذا طلق واحدة ثم سكت عنها, فإن شاء راجعهتا بشتهادة رجلتين 

عدتها ولم يراجعها, كتان خاطبتا متن الخطتاب, وهتذا عدلين, فذلك اليُسر الذي قال هللا, وإن مضت 

 , الذي أمر هللا به, وهكذا طالق السنة فأما من طلق عند كله حيضة فقد أخطأ السنة, وعصى التربه

 وأخذ بالعسر.
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  26521 َ , فتي قولته: َوَمتْن يَتهتِق ّللاه ـ حدثنا محمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسباط, عتن الستديه

َمْخَرجا قال: يطلق للسهنة, ويراجع للسهنة زعم أن رجالً من أصحاب النبيه صلى هللا عليه  يَْجعَْل لَهُ 

, كتان لته ابتن, وأن المشتركين أستروه, فكتان فتيهم, فكتان أبتوه يتأتي  وسلم يقال له عتوف األشتجعيه

هللا  النبيه صلى هللا عليه وسلم, فيشكوا إليه مكان ابنه, وحالته التتي هتو بهتا وحاجتته, فكتان رستول

فلتم يلبتث بعتد ذلتك إال «, إن هللا سيجعل له مخرجا»صلى هللا عليه وسلم يأمْره بالصبر ويقول له: 

, فمره بغنم من أغنام العدوه فاستاقها, فجتاء بهتا إلتى أبيته, وجتاء  يسيرا إذا انفلت ابنه من أيدي العدوه

 َ  يَْجعَْل لَتهُ َمْخَرجتا َويَْرُزْقتهُ ِمتْن َحْيتُث معه بغنًى قد أصابه من الغنم, فنزلت هذه االَية: َوَمْن يَتهِق ّللاه

 ال يَْحتَِسُب.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن عمار بن أبي معاوية الدهني, عتن 26522  

َ يَْجعَْل لَهُ َمْخَرجا قال: نزلتت فتي رجتل متن أشتجع جتاء إلتى النبتيه  سالم بن أبي الجعد َوَمْن يَتهِق ّللاه

َ َواْصتبِرْ »صلى هللا عليه وسلم وهو مجهود, فسأله فقال له النبتيه صتلى هللا عليته وستلم:  «, اتهتِق ّللاه

فقلت: قد فعلتت حتتى «, اتق هللا واصبر»قال: قد فعلت, فأتى قومه, فقالوا: ماذا قال لك؟ قال: قال: 

فجتاء معته بتأعنز, فرجتع قال ذلك ثالثا, فرجع فإذا هو بابنه كان أسيرا في بني فتالن ِمتن العترب, 

إلى النبي صلى هللا عليه وسلم, فقال: إن ابني كان أسيرا في بنتي فتالن, وإنته جتاء بتأعنز, فطابتت 

 «.نعم»لنا؟ قال: 

قال: ثنا حكام, قال: حدثنا عمرو, عن عمار الدهني, عن سالم بن أبي الجعد في قولته َوَمتْن يَتهتِق    

َ يَْجعَْل لَهُ َمْخَرجا قال:  نزلت في رجل من أشجع أصابه الجهد, فأتى النبيه صلى هللا عليه وستلم ّللاه

َ َواْصبِرْ »فقال له:  فرجع فوجد ابنا له كان أسيرا, قد فكه هللا من أيديهم, وأصتاب أعنتزا, «, اتهِق ّللاه

 «.نَعَمْ »فجاء, فذكر ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فقال: هل تطيُب لي يا رسول هللا؟ قال: 

, عتن أبيته, عتن الربيتع بتن خثتيم 26523   ـ قال: ثنا مهران, عن ستفيان, عتن ابتن المنتذر الثتوريه

 يَْجعَْل لَهُ َمْخَرجا قال: من كله شيء ضاق على الناس.

ـ قال: ثنا مهران, عن سفيان, عتن األعمتش, عتن أبتي الضتحى, عتن مستروق يَْجعَتْل لَتهُ 26524  

منعته, وإن شتاء أعطتاه َويَْرُزْقتهُ ِمتْن َحْيتُث ال يَْحتَِستُب يقتول: متن  َمْخَرجا قال: يعلم أن هللا إن شاء

 حيث ال يدري.

ـ قال: ثنا مهران, عن سعيد بن أبي َعروبة, عن قتادة يَْجعَْل لَهُ َمْخَرجا قال: من ُشتبُهات 26525  

 و وال يؤمل.األمور, والكرب عند الموت َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث ال يَْحتَِسُب: من حيث ال يرج

حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتتادة َويَْرُزْقتهُ ِمتْن َحْيتُث ال يَْحتَِستُب ال يأمتل    

 وال يرجو.

ضها إليه    ِ فَُهَو َحْسبُهُ يقول تعالى ذكره: ومن يتق هللا في أموره, ويفوه وقوله: َوَمْن يَتََوكهْل على ّللاه

 فهو كافيه.

ِ فَُهتَو َحْستبُهُ. ومعنتى ذلتك: إن هللا  وقوله: إنه    َ باِلُغ أْمِرِه منقطع عتن قولته َوَمتْن يَتََوكهتْل علتى ّللاه ّللاه

بالغ أمره بكل حال توكل عليه العبد أو لم يتوكل عليه. وبنحو الذي قلنا في ذلتك قتال أهتل التأويتل. 

 ذكر من قال ذلك:

ن, قتال: حتدثنا ستفيان, عتن األعمتش, عتن أبتي ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبتد الترحم26526  

َ بتاِلُغ أْمتِرِه توكتل عليته أو لتم يتوكتل  ِ فَُهتَو َحْستبُهُ إنه ّللاه الضحى, عن مسروق َوَمْن يَتََوكهْل علتى ّللاه

 عليه, غير أن المتوكل يَُكفهْر عنه سيئاته, ويُْعِظم له أجرا.

 ألعمش, عن أبي الضحى, عن مسروق بنحوه.حدثنا أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن ا   

حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن صلت عن قيس, عن األعمش, عن أبي الضحى, عن مسروق,    

ِ فَُهتَو َحْستبُهُ قتال: لتيس بمتوكتل التذي قتد قُِضتيت حاجتته, وجعتل  عن عبد هللا َوَمتْن يَتََوكهتْل علتى ّللاه

 فَر عنه سيئاته, ويُْعظَم له أجرا.فضل من توكل عليه على من لم يتوكل أن يك

, قال: تجالس ُشتير بن شكل ومستروق, فقتال 26527   ـ قال: ثنا جرير, عن منصور, عن الشعبيه

ُشتير: إما أن تحدهث ما سمعت من ابن مسعود فأصدهقك, وإما أن أحتدث فتصتدهقني؟ قتال مستروق: 
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ضتا: َوَمتْن يَتََوكهتْل ال بل حدهث فأصدهقك, فقال: سمعت ابن مسعود يقول: إن أكبر  آية في القرآن تفوه

ِ فَُهَو َحْسبُهُ قال مسروق: صدقت.  على ّللاه

ُ ِلُكله َشْيٍء قَْدرا يقول تعالى ذكره: قد جعتل هللا لكتله شتيء متن الطتالق والعتدهة    وقوله: قَْد َجعََل ّللاه

أهتل التأويتل. ذكتر متن قتال وغير ذلك حدها وأجالً وقدرا يُنتهى إليه. وبنحو الذي قلنا فتي ذلتك قتال 

 ذلك:

ـتت حتتدثني أبتتو الستتائب, قتتال: حتتدثنا أبتتو معاويتتة, عتتن األعمتتش, عتتن أبتتي الضتتحى, عتتن 26528  

ُ ِلُكله َشْيٍء قَْدرا قال: أجالً.  مسروق قَْد َجعََل ّللاه

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حتدثنا ستفيان, عتن األعمتش, عتن أبتي الضتحى,    

ُ ِلُكله َشْيٍء قَْدرا قال: منتهى.عن مسر  وق قَْد َجعََل ّللاه

حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن األعمتش, عتن أبتي الضتحى, عتن مستروق    

 مثله.

  26529 ُ , فتي قولته: قَتْد َجعَتَل ّللاه ـ حدثنا محمد, قال: حدثنا أحمد, قتال: حتدثنا أستباط, عتن الستديه

 ا قال: الحيض في األجل والعدهة.ِلُكله َشْيٍء قَْدر

 4اآلية : 
القول فتـي تأويتـل قولته تعتالى:}َوالالهئِي يَئِْستَن ِمتَن اْلَمِحتيِض ِمتن نهَستآئُِكْم إِِن اْرتَْبتتُْم فَِعتدهتُُهنه ثاَلَثَتةُ 

َ يَْجعَتل لهتهُ ِمتْن أَْشُهٍر َوالالهتِي لَتْم يَِحْضتَن َوأُْوالَُت األْحَمتاِل أََجلُُهتنه أَن يََضتْعَن َحْملَُهتنه وَ  َمتن يَتهتِق ّللاه

 أَْمِرِه يُْسراً {.

يقول تعالى ذكره: والنساء الالتي قد ارتفع طمعهتنه عتن المحتيض, فتال يرجتون أن يحضتن متن    

 نسائكم إِن ارتبتم.

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: إِن اْرتَْبتتُْم فقتال بعضتهم: معنتى ذلتك: إن ارتبتتم بالتدم التذي   

 منها لكبرها, أمن الحيض هو, أم من االستحاضة, فِعدهتهنه ثالثة أشهر. ذكر من قال ذلك: يظهر

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبتو عاصتم, قتال: حتدثنا عيستى وحتدثني الحتارث, 26530  

ن لم قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله: إِن اْرتَْبتُْم إ

 تعلموا التي قعدت عن الحيضة, والتي لم تحض, فعدتهنه ثالثة أشهر.

ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن الزهريه إِن اْرتَْبتُْم قال: في 26531  

كبرها أن يكون ذلك من الكبر, فإنها تعتده حين ترتاب ثالثة أشتهر فأمتا إذا ارتفعتت حيضتة المترأة 

ابة, فإنه يتأنى بها حتى ينظر حامل هي أم غير حامل؟ فإن استبان حملها, فأجلها أن تضع وهي ش

 حملها, فإن لم يستبن حملها, فحتى يستبين بها, وأقصى ذلك سنة.

ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابتن وهتب, قتال: قتال ابتن زيتد فتي قولته: َوالالهئِتي يَئِْستَن ِمتَن 26532  

ْم إِن اْرتَْبتتُْم فَِعتدهتُُهنه ثاَلثَتةُ أْشتُهٍر قتال: إن ارتبتت أنهتا ال تحتيض وقتد ارتفعتت الَمحيِض ِمْن نِستائِكُ 

حيضتها, أو ارتاب الرجال, أو قالتت هتي: تركتنتي الحيضتة, فعتدتهنه ثالثتة أشتهر إن ارتتاب, فلتو 

كان الحمل انَتَظر الحمَل حتى تنقضي تسعة أشهر, فخاف وارتاب هو, وهي أن تكون الحيضة قتد 

انقطعت, فال ينبغتي لمستلمة أن تحتبَس, فاعتتدت ثالثتة أشتهر, وجعتل هللا جتله ثنتاؤه أيضتا للتتي لتم 

 تحض الصغيرة ثالثة أشهر.

, قال: حدثنا عمرو بن أبي ستلمة, قتال: أخبرنتا أبتو معبتد, 26533   ـ حدثنا ابن عبد الرحيم البَْرقيه

د قعدت من الولد تطلتق, فتحتيض حيضتة, قال: ُسئل سليمان عن المرتابة, قال: هي المرتابة التي ق

فيأتي إبهان حيضتها الثانية فال تحيض قال: تعتده حين ترتاب ثالثة أشهر مستقبلة قال: فإن حاضت 

حيضتين ثم جتاء إبتان الثالثتة فلتم تحتض اعتتدهت حتين ترتتاب ثالثتة أشتهر مستتقبلة, ولتم يعتتده بمتا 

 مضى.

, فتإن عتدتهنه وقال آخرون: بل معنتى ذلتك: إن ارتبتتم بحكم   هتنه فلتم تتدروا متا الحكتم فتي عتدتهنه

 ثالثة أشهر. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا أبو ُكَريب وأبو السائب, قاال: حدثنا ابن إدريس, قال: أخبرنا مطرف, عن عمرو 26534  

بن سالم, قال: قال أبيه بن كعب: يا رسول هللا إن ِعددا من ِعدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار 
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لكبار, وأوالت األحمال, فأنزل هللا: َوالالهئِتي يَئِْستَن ِمتَن الَمحتيِض ِمتْن نِستائُِكْم إِن اْرتَْبتتُْم فَِعتدهتُُهنه وا

.  ثاَلثَةُ أْشُهٍر والالهئِي لَْم يَِحْضَن وأُوالُت األْحماِل أَجلُُهنه أْن يََضْعَن َحْملَُهنه

متتن التتدم, فلتتم تتتدروا أدم حتتيض, أم دم  وقتتال آختترون: معنتتى ذلتتك: إن ارتبتتتم ممتتا يظهتتر متتنهنه   

 مستحاضة من كبر كان ذلك أو علة؟ ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد األعلى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن عكِرمة, قال: 26535  

ي إن من الريبة: المرأة المستحاضة, والتتي ال يستتقيم لهتا الحتيض, تحتيض فتي الشتهر مترارا, وفت

ة, فعدتها ثالثة أشهر, وهو قول قتادة.  األشهر مره

   , وأولى األقوال في ذلك بالصحة قول من قتال: ُعنِتي بتذلك: إن ارتبتتم فلتم تتدروا متا الحكتم فتيهنه

وذلتتك أن معنتتى ذلتتك لتتو كتتان كمتتا قالتته متتن قتتال: إن ارتبتتتم بتتدمائهنه فلتتم تتتدروا أدم حتتيض, أو 

, استحاضة؟ لقيل: إن ارتبتنه ألنهنه إذ ا أشكل الدم عليهنه فهنه المرتابتات بتدماء أنفستهنه ال غيترهنه

وفي قوله: إن اْرتَْبتُْم وخطابه الرجال بذلك دون النساء الدليل الواضح علتى صتحة متا قلنتا متن أن 

معنتاه: إن ارتبتتم أيهتا الرجتال بتالحكم فتيهنه وأخترى وهتو أنته جتله ثنتاؤه قتال: َوالالهئِتي يَئِْستَن ِمتَن 

ْن نِسائُِكْم إِن اْرتَْبتُْم واليائسة من المحيض هي التي ال ترجو محيضا للكبتر, ومحتال أن الَمحيِض مِ 

, ألن اليتأس: هتو انقطتاع الرجتاء والمرتتاب بيأستها  يقال: والالئي يئستن, ثتم يقتال: ارتبتتم بيأستهنه

فتي  مرجوه لها, وغير جائز ارتفاع الرجاء ووجوده في وقتت واحتد, فتإذا كتان الصتواب متن القتول

 , ذلك ما قلنا, فبين أن تأويل االَية: والالئي يئسن من المحتيض متن نستائكم إن ارتبتتم بتالحكم فتيهنه

, فعدتهنه  , فإن حكم عددهنه إذا طلقن, وهنه ممن دخل بهنه أزواجهنه , فلم تدروا ما هنه وفي ِعددهنه

ن الجواري لصغر إذا طلقهنه ثالثة أشهر َوالالهئِي لَْم يَِحْضَن يقول: وكذلك عدد الالئي لم يحضن م

 أزواجهنه بعد الدخول. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا محمد, قال: حدثنا أسباط, عن السديه في قوله: َوالالهئِتي يَئِْستَن ِمتَن الَمحتيِض ِمتْن 26536  

 والالهئِي لَْم يَِحْضَن قال: الجواري.نِسائُِكْم يقول: التي قد ارتفع حيضها, فعدتها ثالثة أشهر 

ـ حدثنا بشتر, قتال: حتدثنا يزيتد, قتال: حتدثنا ستعيد, عتن قتتادة, قولته: َوالالهئِتي يَئِْستَن ِمتَن 26537  

الَمحيِض ِمْن نِسائُِكْم وهنه اللواتي قعدن من المحيض فال يحضن, والالئي لتم يحضتن هتنه األبكتار 

 .التي لم يحضن, فعدتهنه ثالثة أشهر

ـ ُحدثت عتن الحستين, قتال: ستمعت أبتا معتاذ يقتول: حتدثنا عبيتد, قتال: ستمعت الضتحاك 26538  

يقول في قوله: َوالالهئِي يَئِْسَن ِمَن الَمِحيِض... االَية, قال: القواعد من النساء والالهئِي لَْم يَِحْضَن: لتم 

 يبلغن المحيض, وقد ُمِسْسن, عدتهنه ثالثة.

, وذلتك وقوله: وأُوالُت األحْ    ماِل أَجلُُهنه أْن يََضْعَن َحْملَُهنه في انقضتاء عتدتهنه أن يضتعن حملهتنه

 إجماع من جميع أهل العلم في المطلقة الحامل, فأما في المتوفي عنها ففيها اختالف بين أهل العلم.

 وقد ذكرنا اختالفهم فيما مضى من كتابنا هذا, وسنذكر في هذا الموضع ما لم نذكره هنالك.  

ذكر من قال: حكم قوله وأُوالُت األْحماِل أَجلُُهنه أْن يََضْعَن َحْملَُهتنه عتام فتي المطلهقتات والمتتوفي   

.  عنهنه

, قال: حدثنا ستعيد ابتن أبتي متريم, قتال: حتدثنا 26539   ـ حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصريه

, عتن قتيس أن ابتن مستعود محمد بن جعفر, قال: ثني ابن شبرمة الكوفي, عن إبراهيم, عن علقمتة

قال: من شتاء العنتته, متا نزلتت: وأُوالُت األْحمتاِل أَجلُُهتنه أْن يََضتْعَن َحْملَُهتنه إال بعتد آيتة المتتوفي 

عنها زوجها, وإذا وضعت المتوفي عنها فقد حلت يريد بآيتة المتتوفي عنهتا: َوالهتِذيَن يُتََوفهتْوَن ِمتْنُكْم 

 بأْنفُِسِهنه أْربَعَةَ أْشِهٍر وَعْشرا. َويَذَُروَن أْزَواجا يَتَربهْصنَ 

حدثنا أبو ُكَريب, قتال: حتدثنا مالتك, يعنتي ابتن إستماعيل, عتن ابتن عيينتة, عتن أيتوب, عتن ابتن    

ستتيرين عتتن أبتتي عطيتتة قتتال: ستتمعت ابتتن مستتعود يقتتول: متتن شتتاء قاستتمته نزلتتت ستتورة النستتاء 

 القُْصَرى بعدها, يعني بعد أربعة أشهر وعشرا.

دثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن ُعلَية, قتال: أخبرنتا أيتوب, عتن محمتد, قتال: ـ ح26540  

لقيت أبا عطية مالك بن عامر, فسألته عن ذلك, يعني عتن المتتوفي عنهتا زوجهتا إذا وضتعت قبتل 

األربعة األشهر والعشر, فأخذ يحدثني بحتديث ُستبيعة, قلتت: ال, هتل ستمعت متن عبتد هللا فتي ذلتك 
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نعم, ذكرت ذات يوم أو ذات ليلة عند عبد هللا, فقال: أرأيت إن مضت األربعتة األشتهر  شيئا؟ قال:

والعشر ولم تضع أقد أحلهت؟ قالوا: ال, قتال: أفتجعلتون عليهتا التغلتيظ, وال تجعلتون لهتا الرخصتة, 

 فوهللا ألنزلت النساء القُْصَرى بعد الطهولى.

: متن شتاء حالفتته ـ حدثني يعقوب, قال: حدثنا ابن علية, ع26541   ن ابن عون, قال: قال الشعبيه

 ألنزلت النساء القُْصَرى بعد األربعة األشهر والعشر التي في سورة البقرة.

ـ حدثني أحمد بن منيع, قال: حدثنا محمد بتن عبيتد, قتال: حتدثنا إستماعيل بتن أبتي خالتد, 26542  

, قال: ذكر عبد هللا بن مسعود آخر األجلين, فقتال : متن شتاء قاستمته بتاهلل أن هتذه االَيتة عن الشعبيه

التي أنزلت في النساء القُْصَرى نزلت بعد األربعة األشهر, ثتم قتال: أجتل الحامتل أن تضتع متا فتي 

 بطنها.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن ُمغيرة, قال: قلت للشتعبي: متا أصتدهق أن عليتا 26543/  

ج المتتتوفي عنهتتا زوجهتتا حتتتى يمضتتي آختتر  رضتتي هللا عنتته كتتان يقتتول: آختتر األجلتتين أن ال تتتتزوه

: بلى وصدق أشده ما صدهقت بشيء قتط وقتال علتيه رضتي هللا عنته: إنمتا قولته  األجلين قال الشعبيه

وأُوالُت األْحماِل أَجلُُهنه أْن يََضْعَن َحْملَُهنه المطلقات, ثم قال: إن عليا رضي هللا عنه وعبد هللا كانا 

 ول أجلها إذا وضعت حملها.يقوالن في الطالق بحل

ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا موسى بن داود, عن ابن لهيعة, عن عمرو بن شعيب, عن 26544  

سعيد بن المسيب, عن أُبيه بن كعب, قال: لما نزلت هذه االَية: وأُوالُت األْحماِل أَجلُُهتنه أْن يََضتْعَن 

 «.نَعَمْ »ا زوجها والمطلقة, قال: َحْملَُهنه قال: قلت: يا رسول هللا, المتوفي عنه

حتتدثنا أبتتو ُكَريتتب, قتتال: حتتدثنا مالتتك بتتن إستتماعيل, عتتن ابتتن عيينتتة, عتتن عبتتد الكتتريم بتتن أبتتي    

المختتارق, يحتتدهث عتتن أُبتتيه بتتن كعتتب, قتتال: ستتألت رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم عتتن وأُوالُت 

 «.ُكله حاِمل أْن تََضَع ما في بَْطنِهاأَجُل »األْحماِل أَجلُُهنه أْن يََضْعَن َحْملَُهنه قال: 

ـ حدثني محمد, قتال: حتدثنا أحمتد, قتال: حتدثنا أستباط, قولته وأُوالُت األْحمتاِل أَجلُُهتنه أْن 26545  

 يََضْعَن َحْملَُهنه قال: للمرأة الُْحبَلى التي يطلقها زوجها وهي حامل, فعدتها أن تضع حملها.

زيد, قتال: حتدثنا ستعيد, عتن قتتادة وأُوالُت األْحمتاِل أَجلُُهتنه أْن ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا ي26546  

يََضْعَن َحْملَُهنه فإذا وضعت ما في رحمها فقد انقضت عدتها, ليس المحتيض متن أمرهتا فتي شتيء 

 إذا كانت حامالً.

وقال آخرون: ذلك خاصه في المطلقات, وأما المتوفي عنها فإن عدتها آختر األجلتين, وذلتك قتول   

 يه عن عليه وابن عباس رضي هللا عنهما.مرو

 وقد ذكرنا الرواية بذلك عنهما فيما مضى قبل.  

, عمه بقولته    , ألن هللا جله وعزه والصواب من القول في ذلك أنه عامه في المطلقات والمتوفي عنهنه

ر عتن مطلقتة دون بذلك فقال: وأُوالُت األْحماِل أَجلُُهنه أْن يََضْعَن َحْملَُهنه ولتم يخصتص بتذلك الخبت

متوفي عنها, بل عمه الخبر به عتن جميتع أوالت األحمتال. إن ظتنه ظتانه أن قولته وأُوالُت األْحمتاِل 

, فهتو بتالخبر  أَجلُُهنه أْن يََضْعَن َحْملَُهنه في سياق الخبتر عتن أحكتام المطلقتات دون المتتوفي عتنهنه

, فتإ , وعن المتتوفي عتنهنه , وذلتك أن عن حكم المطلقة أولى بالخبر عنهنه ن األمتر بختالف متا ظتنه

ذلك وإن كان في سياق الخبر عن أحكام المطلقات, فإنه منقطتع عتن الخبتر عتن أحكتام المطلقتات, 

بل هو خبر مبتدأ عن أحكام عدد جميع أوالت األحمال المطلقات منهنه وغير المطلقات, وال داللة 

 و على عمومه لما بيهنا.على أنه مراد به بعض الحوامل دون بعض من خبر وال عقل, فه

َ يَْجعَتْل لَته ِمتْن أْمتِرِه يُْسترا يقتول جتله ثنتاؤه: ومتن يَختِف هللا فرِهبَتهُ, فاجتنتب    وقوله: َوَمْن يَتهِق ّللاه

معاصتيه, وأدهى فرائضتته, ولتم يختتالف إذنته فتتي طتتالق امرأتته, فإنتته يجعتل هللا لتته متن طالقتته ذلتتك 

التبتاع نفسته إياهتا الرجعتة متا دامتت فتي عتدتها وإن يسرا, وهو أن يسهل عليته إن أراد الرخصتة 

 انقضت عدتها, ثم دعته نفسه إليها قدر على خطبتها.

 5اآلية : 
َ يَُكفهتْر َعْنتهُ َستيهئَاتِِه َويُعْ  ِ أَنَزلَتهُ إِلَتْيُكْم َوَمتن يَتهتِق ّللاه ِظتْم لَتهُ القول فـي تأويـل قوله تعالى:}ذَِلَك أَْمُر ّللاه

 أَْجراً {.
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ل تعالى ذكره: هذا الذي بيهنت لكم من حكم الطالق والرجعة والعدهة, أمر هللا الذي أمركم بته, يقو   

 أنزله إليكم أيها الناس, لتأتمروا له, وتعملوا به.

َ يَُكفهتتْر َعْنتتهُ َستتيهئاتِِه يقتتول: ومتتن يختتف هللا فيتقتته باجتنتتاب معاصتتيه, وأداء    وقولتته: َوَمتتْن يَتهتتِق ّللاه

 عنه ذنوبه وسيئات أعماله َويُْعِظْم لَهُ أْجرا يقول: ويجتزل لته الثتواب علتى عملته فرائضه, يمح هللا

 ذلك وتقواه, ومن إعظامه له األجر عليه أن يُدخله جنته, فيخلده فيها.

 7-6اآلية : 
وُهنه لِ  تتن ُوْجتتِدُكْم َوالَ تَُضتتآره تَُضتتيهقُواْ القتتول فتتـي تأويتتـل قولتته تعالى:}أَْستتِكنُوُهنه ِمتتْن َحْيتتُث َستتَكنتُم مه

أُُجتوَرُهنه  َعلَْيِهنه َوإِن ُكنه أُْوالَِت َحْمٍل فَأَنِفقُواْ َعلَْيِهنه َحتهَى يََضْعَن َحْملَُهنه فَإِْن أَْرَضْعَن لَُكْم فَتآتُوُهنه 

تن َستعَتِِه َوَمتن قُتِدَر َوأْتَِمُرواْ بَْينَُكْم بَِمْعُروٍف َوإِن تَعَاَسْرتُْم فََستُْرِضُع لَهُ أُْختَرَى *  ِليُنِفتْق ذُو َستعَ  ٍة مه

ُ بَْعدَ ُعسْ  ُ نَْفساً إِاله َمآ آتَاَها َسيَْجعَُل ّللاه ُ الَ يَُكلهُف ّللاه آ آتَاهُ ّللاه  ٍر يُْسراً {.َعلَْيِه ِرْزقُهُ فَْليُنِفْق ِممه

يقتول تعتالى ذكتره: أستكنوا مطلقتتات نستائكم متن الموضتع التذي ستتكنتم متن ُوْجتِدُكم: يقتول: متتن    

كم التتتي تجتتدون وإنمتتا أمتتر الرجتتال أن يعطتتوهنه مستتكنا يستتكنه ممتتا يجدونتته, حتتتى يقضتتين ستتعت

. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:  ِعدَدهنه

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيته, عتن ابتن 26547  

 َحْيُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدُكْم يقول: من سعتكم. عباس, قوله: أْسِكنُوُهنه ِمنْ 

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبتو عاصتم, قتال: حتدثنا عيستى وحتدثني الحتارث, 26548  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: ِمْن ُوْجتِدُكْم 

 قال: من سعتكم.

بشر, قتال: حتدثنا يزيتد, قتال: حتدثنا ستعيد, عتن قتتادة, قولته أْستِكنُوُهنه ِمتْن َحْيتُث  ـ حدثنا26549  

 َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدُكْم قال: من سعتكم.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قتال: حتدثنا ستعيد, قولته: أْستِكنُوُهنه ِمتْن َحْيتُث َستَكْنتُْم ِمتْن 26550  

وُهنه ِلتُ   َضيهقُوا َعلَْيِهنه فإن لم تجد إال ناحية بيتك فأسكنها فيه.ُوْجِدُكْم َوال تَُضاره

, فتي قولته: أْستِكنُوُهنه ِمتْن 26551   ـ حدثنا محمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسباط, عن السديه

 َحْيُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدُكْم قال: المرأة يطلقها, فعليه أن يسكنها, وينفق عليها.

: ـ حدثني يونس26552   , قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: وسألته عن قول هللا عزه وجله

أْسِكنُوُهنه ِمْن َحْيُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدُكْم قال: من مقدرتك حيث تقدر, فتإن كنتت ال تجتد شتيئا, وكنتت 

في مسكن ليس لك, فجاء أمر أخرجك من المسكن, وليس لك مسكن تسكن فيته, ولتيس تجتد فتذاك, 

ة علتتى الكتتراء فتتذاك وجتتده, ال يخرجهتتا متتن منزلهتتا, وإذا لتتم يجتتد وقتتال صتتاحب وإذ ا كتتان بتته قتتوه

 المسكن: ال أنزل هذه في بيتي فال, وإذا كان يجد, كان ذلك عليه.

وهنه فتتي المستتكن التتذي    وُهنه ِلتَُضتتيهقُوا َعلَتتْيِهنه يقتتول جتتله ثنتتاؤه: وال تضتتاره وقولتته: َوال تُضتتاره

, فتذلك قولته ِلتَُضتيهقُوا تسكنونهنه فيته, وأنتتم  تجتدون ستعة متن المنتازل أن تطلبتوا التضتييق علتيهنه

َعلَْيِهنه يعني: لتضيقوا عليهنه في المسكن مع وجودكم الستعة. وبنحتو التذي قلنتا فتي ذلتك قتال أهتل 

 التأويل. ذكر من قال ذلك:

ي الحتارث, ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبتو عاصتم, قتال: حتدثنا عيستى وحتدثن26553  

وُهنه  قتتال: حتتدثنا الحستتن, قتتال: حتتدثنا ورقتتاء, جميعتتا عتتن ابتتن أبتتي نجتتيح, عتتن مجاهتتد َوال تَُضتتاره

 ِلتَضيهقوا َعلَْيِهنه قال: في المسكن.

, فتي قولته: ِمتْن ُوْجتِدُكْم 26554   ـ حدثني محمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أستباط, عتن الستديه

وُهنه ِلتَُضتتيهقُوا َعلَتتْيِهنه قتتال: لتضتتيقوا علتتيهنه  قتال: متتن ملككتتم, متتن مقتتدرتكم. وفتتي قولته َوال تَُضتتاره

 مساكنهنه حتى يخرجن.

وُهنه ِلتَُضتيهقُوا َعلَتْيِهنه قتال: 26555   ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهتران, عتن ستفيان َوال تَُضتاره

ها ويضيق عليها مكانها حتى يضعن حملهنه هذا لمن يم لك الرجعة, ولمتن ليس ينبغي له أن يضاره

 ال يملك الرجعة.
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وقولتته: َوإْن ُكتتنه أُوالِت َحْمتتٍل فتتأْنِفقُوا َعلَتتْيهنه حتتتى يََضتتْعَن َحْملَُهتتنه يقتتول تعتتالى ذكتتره: وإن كتتان   

نستاؤكم المطلقتات أوالت حمتل وكتنه بائنتتات متنكم, فتأنفقوا علتيهنه فتتي عتدتهنه متنكم حتتى يضتتعن 

. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أ  هل التأويل. ذكر من قال ذلك:حملهنه

, عتن ابتن عبتاس, فتي 26556   , قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاويتة, عتن علتيه ـ حدثني عليه

قوله: َوإْن ُكنه أُوالِت َحْمٍل فأْنِفقُوا َعلَْيِهنه حتتى يََضتْعَن َحْملَُهتنه فهتذه المترأة يطلقهتا زوجهتا, فيبتته 

كنها, وينفتق عليهتا حتتى تضتع, وإن أرضتعت فحتتى تفطتم, طالقها وهي حامل, فيتأمره هللا أن يست

وإن أبان طالقها, وليس بها حبل, فلها السكنى حتى تنقضي عدتها وال نفقتة, وكتذلك المترأة يمتوت 

عنهتا زوجهتتا, فتتإن كانتتت حتتامالً أنفتتق عليهتتا متن نصتتيب ذي بطنهتتا إذا كتتان ميتتراث, وإن لتتم يكتتن 

: َوعلى الَواِرِث ِمثُْل ذَلَك ميراث أنفق عليها الوارث حتى تضع وتفطم و لدها كما قال هللا عزه وجله

 فإن لم تكن حامالً, فإن نفقتها كانت من مالها.

, في قوله: َوإْن ُكنه أُوالِت 26557   ـ حدثنا محمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسباط, عن السديه

 نفق على الحبلَى إذا كانت حامالً حتى تضع حملها.َحْمٍل فأْنِفقُوا َعلَْيِهنه حتى يََضْعَن َحْملَُهنه قال: ي

وقال آخرون: ُعنِي بقوله: َوإْن ُكنه أُوالِت َحْمٍل فأْنِفقُوا َعلَتْيِهنه حتتى يََضتْعَن َحْملَُهتنه كتله مطلقتة,   

ملك زوُجها رْجعَتََها أو لم يملك. وممن قال ذلك: عمر بن الخطاب وعبد هللا بن مسعود رضتي هللا 

 ر الرواية عنهما بذلك:عنهما. ذك

ـ حدثني أبو السائب, قال: حدثنا أبو معاوية, عن األعمش, عن إبراهيم, قال: كان عمرو 26558  

وعبد هللا يجعالن للمطلقة ثالثا: السكنى, والنفقة, والمتعة. وكان عمر إذا ذكر عنتده حتديث فاطمتة 

ير بيت زوجها, قال: ما كنا لنجيز في بنت قيس أن النبيه صلى هللا عليه وسلم أمرها أن تعتده في غ

 ديننا شهادة امرأة.

, قتال: حتدثنا يحيتى بتن إبتراهيم, عتن عيستى بتن 26559   ـ حدثني نصر بن عبد الترحمن األَْوِديه

قرطاس, قال: سمعت عليه بن الحسين يقول في المطلقة ثالثتا: لهتا الستكنى, والنفقتة والمتعتة, فتإن 

 ة وال متعة.خرجت من بيتها فال سكنى وال نفق

ـ حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي, قال: حتدثنا ابتن فضتيل, عتن األعمتش, عتن إبتراهيم, 26560  

 قال: للمطلقة ثالثا: السكنى والنفقة.

حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن حماد, عن إبراهيم, قال: إذا    

 النفقة.طلق الرجل ثالثا, فإن لها السكنى و

والصواب متن القتول فتي ذلتك عنتدنا أن ال نفقتة للمبتوتتة إال أن تكتون حتامالً, ألن هللا جتله ثنتاؤه   

جعتتل النفقتتة بقولتته َوإْن ُكتتنه أُوالِت َحْمتتٍل فتتأْنِفقُوا َعلَتتْيِهنه للحوامتتل دون غيتترهنه متتن البائنتتات متتن 

لهنه متن النفقتة علتى أزواجهتنه أزواجهن ولو كان البوائن من الحوامل وغير الحوامل في الواجب 

سواء, لم يكن لخصوص أوالت األحمال بالذكر في هذا الموضع وجه مفهوم, إذ هنه وغيرهنه فتي 

ذلك سواء, وفتي خصوصتهن بالتذكر دون غيترهنه أدله التدليل علتى أن ال نفقتة لبتائن إال أن تكتون 

 يه وسلم.حامالً. وبالذي قلنا في ذلك صحه الخبر عن رسول هللا صلى هللا عل

, قتال: 26561   ـ حدثني محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم, قال: حدثنا بشر بن بكر, عتن األوزاعتيه

حدثنا يحيى بن أبي كثير, قال: ثني أبو سلمة بن عبد الرحمن, قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أختت 

, طلقها ثالثا فأمر لها بنفقتة فاستتقلته ا, وكتان رستول هللا الضحاك بن قيس أن أبا عمرو المخزوميه

صلى هللا عليه وسلم بعثه نحو اليمن, فانطلق خالد بن الوليد فتي نفتر متن بنتي مختزوم إلتى رستول 

هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عند ميمونة, فقال: يا رسول هللا إن أبا عمرو طلق فاطمة ثالثا, فهتل 

فأرسل إليها رستول هللا صتلى «, ا نَفَقَةٌ لَْيَس لَهَ »لها من نفقة؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ثتم أرستل «, أن ال تستبقيني بنفستك»وأرستل إليهتا « انتقلتي إلتى بيتت أمه شتريك»هللا عليه وسلم أن 

لون, فانتقلي إلى ابن أمه مكتوم, فإنك إذا وضعت خمارك »إليها  أنه أمه شريك يأتيها المهاجرون األوه

جها رسول هللا صلى هللا «, لم يرك  عليه وسلم أُسامة بن زيد.فزوه
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وقوله: فإْن أْرَضْعَن لَُكْم فآتُوُهنه أُُجوَرُهنه يقول جله ثناؤه: فإن أرضع لكتم نستاؤكم البتوائن متنكم   

أوالدهنه األطفال منكم بأجرة, فآتوهنه أجورهنه على رضتاعهنه إيتاهم. وبنحتو التذي قلنتا فتي ذلتك 

 قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

حدثني يعقوب بن إبراهيم, قتال: حتدثنا هشتيم, عتن جتويبر, عتن الضتحاك أنته قتال فتي ـ 26562  

الرضاع: إذا قام على شيء فأمه الصبيه أحقه به, فإن شاءت أرضتعته, وإن شتاءت تركتته إال أن ال 

 يقبل من غيرها, فإذا كان كذلك أُْجبِرت على رضاعه.

ستتعيد, عتتن قتتتادة, قولتته: فتتإْن أْرَضتتْعَن لَُكتتْم ـتت حتتدثنا بشتتر, قتتال: حتتدثنا يزيتتد, قتتال: حتتدثنا 26563  

 فآتُوُهنه أُُجوَرُهنه هي أحقه بولدها أن تأخذه بما كنَت مسترِضعا به غيَرها.

ـ حدثنا محمد, قال: حدثنا أسباط, عن السديه فإْن أْرَضْعَن لَُكْم فآتُوُهنه أُُجوَرُهنه قتال: متا 26564  

 «.لمقتر قدرهعلى الموسع قدره, وعلى ا»تراضوا عليه 

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن منصور, عن إبتراهيم فتي الصتبيه 26565  

 إذا قام على ثمن فأمه أحقه أن ترضعه, فإن لم يجد له من يرضعه أجبرت األم على الرضاع.

فهي أحتقه متن  ـ قال: ثنا مهران, عن سفيان فآتُوُهنه أُُجوَرُهنه قال: إن أرضعت لك بأجر26566  

غيرها, وإن هي أبت أن ترضعه ولتم تواتتك فيمتا بينتك وبينهتا عاسترتك فتي األجتر فاسترضتع لته 

 أخرى.

وقوله: وأتَِمُروا بَْينَُكْم بَِمْعُروٍف يقول تعالى ذكره: وليقبل بعضكم أيها الناس من بعض ما أمركم   

 لتأويل. ذكر من قال ذلك:بعضكم به بعضا من معروف. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل ا

, في وقوله: وأْتَِمُروا بَْينَُكْم 26567   ـ حدثنا محمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسباط, عن السديه

 بَِمْعُروٍف قال: اصنعوا المعروف فيما بينكم.

ثه بعضتهم ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان وأْتَِمتُروا بَْيتنَُكْم بَِمْعتُروٍف حت26568  

 على بعض.

وقوله: َوإْن تَعاَسْرتُْم فََستُْرِضتُع لَتهُ أُْختَرى يقتول: وإن تعاستر الرجتل والمترأة فتي رضتاع ولتدها   

منه, فامتنعت من رضاعه, فال سبيل له عليهتا, ولتيس لته إكراههتا علتى إرضتاعه, ولكنته يستتأجر 

 قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:للصبيه مرضعة غير أمه البائنة منه. وبنحو الذي قلنا في ذلك 

, فتي قولته: َوإْن تَعاَستْرتُْم 26569   ـ حدثنا محمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسباط, عن الستديه

فََستُْرِضُع لَهُ أُْخَرى قال: إن أبت األم أن ترضع ولتدها إذا طلقهتا أبتوه التتمس لته مرضتعة أخترى, 

 ما يرضى به غيرها, فال ينبغي له أن ينتزع منها.األمه أحقه إذا رضيت من أجر الرضاع ب

ـ حتدثنا ابتن حميتد, قتال: حتدثنا مهتران, عتن ستفيان, قتال: إن هتي أبتت أن ترضتعه ولتم 26570  

 تواتك فيما بينها وبينك عاسرتك في األجر, فاسترضع له أخرى.

َوإْن تَعاَستْرتُْم ـ حدثني يونس, قتال: أخبرنتا ابتن وهتب, قتال: قتال ابتن زيتد فتي قتول هللا: 26571  

 ُ تا آتتاهُ ّللاه قتال: فترض فََستُْرِضُع لَهُ أُْخَرى ِليُْنِفْق ذُو َسعٍَة ِمْن َسعَتِه َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه ِرْزقُتهُ فَْليُْنِفتْق ِممه

لها من قدر ما يجد, فقالت: ال أرضى هذا قال: وهذا بعد الفراق, فأما وهي زوجته فإنها ترضع لته 

ن شاءت وإن أبت, فقال لها: ليس لي زيادة على هذا إن أحببت أن ترضتعي بهتذا طائعة ومكرهة إ

 فأرضعي, وإن كرهت استرضعت ولدي, فهذا قوله: َوإْن تَعاَسْرتُْم فََستُْرِضُع لَهُ أُْخَرى.

ا آت   ُ: يقول تعالى ذكره: لينفق وقوله: ِليُْنِفْق ذُو َسعٍَة ِمْن َسعَتِِه َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه ِرْزقُهُ فَْليُْنِفْق ِممه اهُ ّللاه

الذي بانت منه امرأته إذا كان ذا سعة من المال, وغني من سعة ماله وغناه على امرأته البائنة في 

أجر رضاع ولده منها, وعلى ولده الصغير َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه ِرْزقُهُ يقول: ومن ضيق عليه رزقه فلتم 

على قدر مالته, ومتا أعطتى منته. وبنحتو التذي قلنتا فتي ذلتك قتال يوسع عليه, فلينفق مما أعطاه هللا 

 أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا محمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسباط, عن السديه ِليُْنِفتْق ذُو َستعٍَة ِمتْن َستعَتِِه 26572  

 يه رزقه.قال: من سعة موجده, قال: َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه ِرْزقُهُ قال: من قتر عل

ـ حدثنا ابن حميتد, قتال: حتدثنا مهتران, عتن ستفيان ِليُْنِفتْق ذُو َستعٍَة ِمتْن َستعَتِِه يقتول: متن 26573  

 طاقته.
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ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيتد, فتي قولته: ِليُْنِفتْق ذُو َستعٍَة ِمتْن 26574  

ُ قال: فرض لها من قدر ما يجد.َسعَتِِه َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه ِرْزقُهُ فَْليُ  ا آتاهُ ّللاه  ْنِفْق ِممه

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبتو عاصتم, قتال: حتدثنا عيستى وحتدثني الحتارث, 26575  

قال: حدثنا الحسن قال: ثني ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد ِليُْنِفْق ذُو َسعٍَة ِمتْن َستعَتِِه 

 أرضعت له. قال: على المطلقة إذا

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن أبي سنان, قال: ستأل عمتر بتن الخطتاب رضتي 26576  

هللا عنه, عن أبي ُعبيدة, فقيتل لته: إنته يلتبس الغلتيظ متن الثيتاب, ويأكتل أخشتن الطعتام, فبعتث إليته 

لثيتاب, وأكتل بألف دينتار, وقتال للرستول: انظتر متا يصتنع إذا هتو أختذها, فمتا لبتث أن لتبس ألتين ا

ل هذه االَية ِليُْنِفْق ذُو َسعٍَة ِمْن َسعَتِِه َوَمتْن  أطيب الطعام, فجاء الرسول فأخبره, فقال رحمه هللا: تأوه

.ُ ا آتاه ّللاه  قُِدَر َعلَْيِه ِرْزقُهُ فَْليَْنِفْق ِممه

ُ نَْفستا إاله متا آتاهتا يقتول: ال يكلتف هللا أحتدا متن ال   نفقتة علتى متن تلزمته نفقتتته وقولته: ال يَُكلهتُف ّللاه

بالقرابة والرحم ال ما أعطاه, إن كان ذا سعة فمن سعته, وإن كان مقدورا عليته رزقته فممتا رزقته 

, وال أحتدَ متن خلقته إال فرضته التذي أوجبته عليته.  هللا على قدر طاقته, ال يُكلتف الفقيتر نفقتة الغنتيه

 لك:وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذ

  26577 ُ , فتي قولته: ال يَُكلهتُف ّللاه ـ حدثنا محمد, قال: حدثنا أحمد, قتال: حتدثنا أستباط, عتن الستديه

.  نَْفسا إاله ما آتاها قال: يقول: ال يكلف الفقير مثل ما يكلف الغنيه

ُ نَْفست26578   ا إاله متا ـ حدثنا عبد هللا بن محمد الزهري, قال: حدثنا سفيان, عن هشيم ال يَُكلهُف ّللاه

 آتاها قال: إال ما افترض عليها.

ُ نَْفسا إاله ما آتاهتا يقتول: إال 26579   ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان ال يَُكلهُف ّللاه

 ما أطاقت.

ُ نَْفستا إاله 26580   ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ال يَُكلهُف ّللاه

آتاها قال: ال يكلفه هللا أن يتصدهق وليس عنده ما يتصدهق به, وال يكلفه هللا أن يزكي وليس عنده ما 

 ما يزكي.

ُ للمقله من المال المقدور عليه رزقه بَْعدَ ُعْستر يُْسترا يقتول: متن بعتد  يقول تعالى ذكره: َسيَْجعَل ّللاه

ي قلنتا فتي ذلتك قتال أهتل التأويتل. شدهة رخاء, ومن بعد ضيق سعة, ومن بعد فقر غنى. وبنحتو التذ

 ذكر من قال ذلك:

ُ بَْعتدَ ُعْستٍر يُْسترا بعتد الشتدة 26581   ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان َستيَْجعَُل ّللاه

 الرخاء.

 8اآلية : 
من أهل قرية طغتوا وقوله: وكأيهْن ِمْن قَْريٍَة َعتَْت َعْن أْمِر َربهها َوُرُسِلِه يقول تعالى ذكره: وكأين   

هم, ولجتوا فتي كفترهم.  عن أمر ربهم وخالفوه, وعن أمر رسل ربهتم, فتمتادوا فتي طغيتانهم وعتتوه

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفضل, قتال: حتدثنا أستباط عتن الستدي, 26582  

 ِمْن قَْريٍَة َعتَْت َعْن أْمِر َربهها َوُرُسِلِه قال: َغيهرت وَعَصت. في قوله وكأَيهنْ 

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابتن وهتب, قتال: قتال ابتن زيتد, فتي قولته: وكتأَيهْن ِمتْن قَْريَتٍة 26583  

ا: كفترا, َعتَْت َعْن أْمِر َربهها َوُرُسِلِه فَحاَسْبناها ِحسابا َشِديدا قال: العتوه ههنا الكفر والمع صتية, ُعتتوه

 وعتت عن أمر ربها: تركته ولم تقبله.

وقيل: إنهم كانوا قوما خالفوا أمر ربهم في الطالق, فتوعتد هللا بتالخبر عتنهم هتذه األمتة أن يفعتل   

 بهم فعله بهم إن خالفوا أمره في ذلك. ذكر من قال ذلك:

بي سلمة, قتال: ستمعت عمتر بتن ـ حدثني ابن عبد الرحيم البرقي, قال: حدثنا عمرو بن أ26584  

 سليمان يقول في قوله: وكأَيهْن ِمْن قَْريٍَة َعتَْت َعْن أْمِر َربهها َوُرُسِلِه قال: قرية ُعذهبت في الطالق.

وقوله: فَحاَسْبناها ِحسابا َشِديدا يقول: فحاسبناها على نعمتنا عندها وشكرها حسابا شديدا, يقتول:   

 لم نعف لهم فيه عن شيء, ولم نتجاوز فيه عنهم, كما:حسابا استقصينا فيه عليهم, 
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ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, قوله: فَحاَسْبناها ِحستابا َشتِديدا 26585  

 قال: لم نعف عنها الحساب الشديد الذي ليس فيه من العفو شيء.

, عتن ابتن عبتاس, قولته: ـ حدثني عليه قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوي26586   ة, عن عليه

 فَحاَسْبناها ِحسابا َشِديدا يقول: لم نرحم.

 وقوله: َوَعذهْبناها َعذَابا نُْكرا يقول: وعذهبناها عذابا عظيما منكرا, وذلك عذاب جهنم.  

 

 9اآلية : 
 ا ُخْسراً {.القول فـي تأويـل قوله تعالى:}فَذَاقَْت َوبَاَل أَْمِرَها َوَكاَن َعاقِبَةُ أَْمِرهَ 

وقوله: فَذَاقَْت َوباَل أْمِرها يقول: فذاقت هذه القريتة التتي عتتت عتن أمتر ربهتا ورستله, عاقبتة متا   

عملت وأتت من معاصي هللا والكفر به. وبنحو الذي قلنا فتي ذلتك قتال أهتل التأويتل. ذكتر متن قتال 

 ذلك:

, قوله: فَذَاقَْت َوباَل أْمِرهتا  ـ حدثنا محمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسباط, عن26587   السديه

 قال: عقوبة أمرها.

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فتي قولته: فَتذَاقَْت َوبتاَل أْمِرهتا 26588  

. الوبال: العاقبة.  قال: ذاقت عاقبة ما عملت من الشره

عتن قتتادة, قولته: فَتذَاقَْت َوبتاَل أْمِرهتا  ـ حدثنا بشر, قال: حتدثنا يزيتد, قتال: حتدثنا ستعيد,26589  

 يقول: عاقبة أمرها.

ـ حدثنا محمد بن عمترو, قتال: حتدثنا أبتو عاصتم, قتال: حتدثنا عيستى وحتدثني الحتارث, 26590  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عن ابتن أبتي نجتيح, عتن مجاهتد, قولته: فَتذَاقَْت َوبتاَل 

 ا.أْمِرها قال: جزاء أمره

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيته, عتن ابتن 26591  

.  عباس, قوله: فَذَاقَْت َوباَل أْمِرها يعني بوبال أمرها: جزاء أمرها الذي قد حله

بتاهلل  وقوله: وكاَن عاقِبَةُ أْمِرها ُخْسرا يقول تعالى ذكره: وكان الذي أعقب أمترهم, وذلتك كفترهم  

وعصيانهم إياه خسرا: يعني َغْبنا, ألنهم باعوا نعيم االَخرة بخسيس متن التدنيا قليتل, وآثتروا اتبتاع 

 أهوائهم على اتباع أمر هللا.

 11-10اآلية : 
َ يَأُْوِلي األْلبَاِب الهِذينَ  ُ لَُهْم َعذَاباً َشِديداً فَاتهقُواْ ّللاه آَمنُواْ قَْد أَنَزَل  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}أََعده ّللاه

ِ ُمبَيهنَتاٍت لهيُْختِرَج الهتِذيَن آَمنُتواْ َوَعِملُتواْ ا ُسوالً يَتْلُو َعلَْيُكْم آيَتاِت ّللاه ُ إِلَْيُكْم ِذْكراً *  ره تاِلَحاِت ِمتَن ّللاه لصه

ِ َويَْعَمْل َصاِلحاً يُْدِخْلهُ َجنهتاٍت تَ  ْجتِري ِمتن تَْحتَِهتا األْنَهتاُر َخاِلتِديَن الظهلَُماِت إِلَى النهوِر َوَمن يُْؤِمن بِاّلله

ُ لَهُ ِرْزقاً {.  فِيَهآ أَبَداً قَْد أَْحَسَن ّللاه

يقول تعالى ذكره: أعده هللا لهؤالء القتوم التذين َعتَتوا عتن أمتر ربهتم ورستله عتذابا شتديدا, وذلتك    

َ يتا أُولتي األلبتاب ي قتول تعتالى ذكتره: فختافوا هللا, عذاب النار الذي أعتده لهتم فتي القيامتة فتاتهقُوا ّللاه

 واحذروا سخطه بأداء فرائضه, واجتناب معاصيه يا أولي العقول, كما:

َ يتا 26592   , فتي قولته: فتاتهقُوا ّللاه ـ حدثنا محمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حتدثنا أستباط, عتن الستديه

 أُولي األلباِب قال: يا أولي العقول.

 الذين صدهقوا هللا ورسله. وقوله: َوالهِذيَن آَمنُوا يقول:  

ُ إلَْيُكْم ِذْكرا َرُسوالً اختلف أهتل التأويتل فتي المعنتيه بالتذكر والرستول فتي هتذا    وقوله: قَْد أْنَزَل ّللاه

 الموضع, فقال بعضهم: الذكر هو القرآن, والرسول محمد صلى هللا عليه وسلم. ذكر من قال ذلك:

ُ ـ حدثنا محمد, قال: حدثنا أحمد, 26593   , فتي قولته: قَتْد أْنتَزَل ّللاه قتال: حتدثنا أستباط, عتن الستديه

 إلَْيُكْم ِذْكرا َرُسوالً قال: الذكر: القرآن, والرسول: محمد صلى هللا عليه وسلم.

: قَتْد 26594   ـ حدثني يونس, قال: أخبرنتا ابتن وهتب, قتال: قتال ابتن زيتد, فتي قتول هللا عتزه وجتله

ُ إلَْيُكْم ِذْكرا قال: القرآن روح من هللا, وقرأ: وَكذَلَك أْوَحْينا إلَْيَك ُروحا ِمْن أْمِرنتا إلتى آختر  أْنَزَل ّللاه
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تا جتاَءُهْم  ُ إلَْيُكْم ِذْكرا َرُسوالً قال: القرآن, وقترأ: إنه الهتِذيَن َكفَتُروا بالتذهْكِر لمه االَية, وقرأ: قَْد أْنَزَل ّللاه

ْلنا الذه   ْكَر قال: القرآن, قال: وهو الذكر, وهو الروح.قال: بالقرآن, وقرأ: إنها نَْحُن نَزه

 وقال آخرون: الذكر: هو الرسول.  

والصواب من القول في ذلك أن الرسول ترجمة عن الذكر, وذلك نصب ألنه متردود عليته علتى   

 البيان عنه والترجمة.

ركم بته, وينتبهكم علتى فتأويل الكالم إذن: قد أنزل هللا إليكم يا أولي األلباب ِذكرا متن هللا لكتم يتذك  

حظكم متن اإليمتان بتاهلل, والعمتل بطاعتته, رستوالً يتلتو علتيكم آيتات هللا التتي أنزلهتا عليته ُمبَيهنتات 

 يقول: مبينات لمن سمعها وتدبرها أنها من عند هللا.

ي يقول تعالى ذكره: قد أنزل هللا إليكم أيها الناس ذكترا رستوالً, يتلتو علتيكم آيتات هللا مبيهنتات, كت   

اِلحاِت يقول: وعملوا بما أمرهم هللا به وأطتاعوه ِمتَن  يخرج الذين صدهقوا هللا ورسوله وَعِملُوا الصه

 الظهلُماِت إلى النهوِر يعني من الكفر وهي الظلمات, إلى النور: يعني إلى اإليمان.

ِ َويَْعَمتتْل َصتتاِلحا يقتتول: ومتتن يصتتدهق بتتاهلل ويعمتتل   بطاعتتته يُْدِخلُتتهُ َجنهتتاٍت  وقولتته: َوَمتتْن يُتتْؤِمْن بتتاّلله

تَْجِري ِمْن تَْحتِها األنهاُر يقول: يُدخله بساتين تجري من تحت أشتجارها األنهتار خاِلتِديَن فِيهتا أبَتدا 

يقول: ماكثين مقيمين في البساتين التتي تجتري متن تحتهتا األنهتار أبتدا, ال يموتتون, وال يخرجتون 

 منها أبدا.

ُ لَ    هُ ِرْزقا يقول: قد وسع هللا له في الجنات رزقا, يعني بالرزق: ما رزقه فيهتا وقوله: قَْد أْحَسَن ّللاه

 من المطاعم والمشارب, وسائر ما أعده ألوليائه فيها, فطيبه لهم.

 12اآلية : 
ُل األمْ  ُ الهِذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن األْرِض ِمثْلَُهنه يَتَنَزه ُر بَْينَُهنه القول فـي تأويـل قوله تعالى:}ّللاه

َ قَْد أََحاَط بُِكله َشْيٍء ِعْلَما {. َ َعلََى ُكله َشْيٍء قَِديٌر َوأَنه ّللاه  لهتَْعلَُمَواْ أَنه ّللاه

ُ الهِذي َخلََق َسْبَع َسَمَواٍت ال ما يعبده المشركون من االَلهة واألوثان التي ال     يقول تعالى ذكره: ّللاه

 تقدر على خلق شيء.

ِمَن األْرِض ِمثْلَُهنه يقول: وخلق من األرض مثلهنه لما في كله واحدة متنهنه مثتل متا فتي وقوله: وَ   

 السموات من الخلق. ذكر من قال ذلك:

ـ حتدثني عمترو بتن علتي ومحمتد بتن المثنتى, قتاال: حتدثنا محمتد بتن جعفتر, قتال: حتدثنا 26595  

ة, عن أبي الضحى, عن ابن عباس, قال في  ُ الهِذي َخلََق َسْبَع شعبة, عن عمرو بن مره هذه االَية: ّللاه

َسَمَواٍت َوِمَن األْرِض ِمثْلَُهنه قال عمرو: قال: فتي كتل أرض مثتل إبتراهيم ونحتو متا علتى األرض 

 من الخلق. وقال ابن المثنى: في كله سماء إبراهيم.

, قال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا األعمش, عتن إبتراهيم بت26596   ن مهتاجر, ـ حدثنا عمرو بن عليه

عن مجاهد, عن ابن عباس, في قوله َسْبَع َسَمَواٍت َوِمَن األْرِض ِمتثْلَُهنه قتال: لتو حتدثتكم بتفستيرها 

 لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها.

, عن عبد هللا, قتال: خلتق هللا 26597   ـ حدثنا أبو ُكريب, قال: حدثنا أبو بكر, عن عاصم, عن ِزره

مس مئة عام, وبين كله واحدة منهنه خمتس مئتة عتام, وفتوق سبع سموات غلظ كله واحدة مسيرة خ

السبع السموات الماء, وهللا جله ثناؤه فوق الماء, ال يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. واألرض 

 سبع, بين كل أرضين خمس مئة عام, وغلظ كله أرض خمس مئة عام.

لقُمتى األشتعري, عتن جعفتر بتن أبتي حدثنا ابن ُحَميد, قال: حتدثنا يعقتوب بتن عبتد هللا بتن ستعد ا   

ُ الهِذي َخلََق َسْبَع َسَمَواٍت َوِمَن  الُمغيرة الخزاعي, عن سعيد بن جبير, قال: قال رجل البن عباس ّللاه

... االَية, فقال ابن عباس: ما يؤمنك أن أخبرك بها فتكفر.  األْرِض ِمثْلَُهنه

د, قتال: هتذه األرض إلتى تلتك مثتل ـ قال: ثنتا عبتاس, عتن عنبستة, عتن ليتث, عتن مجاهت26598  

 الفسطاط ضربته في فالة, وهذه السماء إلى تلك السماء, مثل حلقة رميت بها في أرض فالة.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عتن أبتي جعفتر, عتن الربيتع بتن أنتس, قتال: الستماء 26599  

لها موج مكفوف والثانية صخرة والثالثة حديد والرابعة نحاس  والخامسة فضة والسادسة ذهتب, أوه

 والسابعة ياقوتة.
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ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: حدثنا جرير بن حازم, قتال: ثنتي محمتد بتن 26600  

قيس, عن مجاهد, قال: هذا البيت الكعبة رابع أربعة عشر بيتتا فتي كتل ستماء بيتت, كتل بيتت منهتا 

رمتي بنتتاؤه متن الستتموات الستبع واألرضتتين حتذو صتتاحبه, لتو وقتتع وقتع عليتته, وإن هتذا الحتترم ح

 السبع.

ـ حدثنا بشر, قال: حتدثنا يزيتد, قتال: حتدثنا ستعيد, عتن قتتادة, قولته: ّللاه التذهي َخلَتق َستْبَع 26601  

َسَمَواٍت َومن األرض ِمثْلَُهنه خلق سبع ستموات وستبع أرضتين فتي كتله ستماء متن ستمائه, وأرض 

 وقضاء من قضائه. من أرضه, خلق من خلقه وأمر من أمره,

ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة قال: بينا النبيصتلى هللا 26602  

ت سحابة, قال النبيصلى هللا عليه وسلم أتَتْدُرون متا َهتذَا  ة مع أصحابه, إذا مره عليه وسلم جالس مره

 ُ قالوا: «  إلى قَْوم ال يَْعبُدُونَه قال: أتَْدُروَن ما َهِذِه السهماُء؟َهِذِه العَناُن, َهِذِه َرَوايا األْرِض يَُسوقُها ّللاه

هللا ورسوله أعلم, قال: هذه السهماُء َمْوٌج َمْكفُوٌف, َوَستْقٌف َمْحفُتوٌظ ثتم قتال: أتَتْدُرون متا فَتْوَق ذلتَك؟ 

وهو يقول: أتَْدُروَن متا  قالوا: هللا ورسوله أعلم, قال: فَْوَق ذلَك َسماٌء أُْخَرى, حتى عده سبع سموات

بَْينَُهمتتا َخْمتتس مئَتتة َستتنَة ثُتتم قتتال: أتَتتْدُروَن متتا فَتتْوَق ذلتتَك؟ قتتالوا: هللا ورستتوله أعلتتم, قتتال: فَتتْوَق ذلتتَك 

العَتتْرُش, قتتال: أتَتتْدُروَن متتا بَْينَُهمتتا؟ قتتالوا: هللا ورستتوله أعلتتم قتتال: بَْينَُهمتتا َخْمتتُس ِمئَتتِة َستتنَة ثتتم قتتال: 

األْرُض؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم, قال: تَْحَت ذلَك أْرٌض, قال: أتَتْدُروَن َكتْم بَْينَُهمتا؟  أتدرون ما َهِذهِ 

قالوا: هللا ورسوله أعلم. قال: بَْينَُهما َمِسيَرةُ َخْمِس ِمئَِة َسنٍَة, حتى عده سبع أرضين, ثم قتال: َوالهتِذي 

ُل  نَْفِسي بيَِدِه لَْو دُلهَي َرُجٌل يَِحْبٍل حتى يَْبلُغَ  ِ ثتم قتال: ُهتَو األوه أْسفََل األرِضيَن السهابِعَِة لََهتبََط علتى ّللاه

 واالَِخُر والظهاِهُر والباِطُن َوُهَو بُِكله َشْيء َعِليٌم.

ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, قال: التقى أربعة من 26603  

بعضهم لبعض: من أين جئت؟ قال أحتدهم: أْرستلني ربتي متن المالئكة بين السماء واألرض, فقال 

السماء السابعة, وتركته ثم قال االَخر: أرسلني ربتي متن األرض الستابعة وتركتته ثتم قتال االَختر: 

 أرسلني ربي من المشرق وتركته ثم قال االَخر: أرسلني ربي من المغرب وتركته ثمه.

ُل األْمتتُر بَْيتتنَُهنه يقتتو   ل أمتتر هللا بتتين الستتماء الستتابعة واألرض وقولتته: يَتَنَتتزه ل تعتتالى ذكتتره: يتنتتزه

 السابعة, كما:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبتو عاصتم, قتال: حتدثنا عيستى وحتدثني الحتارث, 26604  

ُل األْمتُر  قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا ورقاء, جميعا عتن ابتن أبتي نجتيح, عتن مجاهتد, قولته: يَتَنَتزه

 ال: بين األرض السابعة إلى السماء السابعة.بَْينَُهنه ق

َ على ُكله َشْيء قَِديٌر يقول تعالى ذكره: ينزل قضاء هللا وأمره بين ذلتك كتي    وقوله: ِلتَْعلَُموا أنه ّللاه

تعلموا أيها الناس كنه قدرته وسلطانه, وأنه ال يتعذهر عليه شيء أراده, وال يمتنع عليته أمتر شتاءه, 

َ قَْد أحاَط بُِكله َشْيء ِعْلما يقول جله ثناؤه: ولتعلموا أيهتا النتاس أن ولكنه على ما يشا ء قدير وأنه ّللاه

ة فتتي األرض وال فتتي الستتماء, وال  هللا بكتتل شتتيء متتن خلقتته محتتيط علمتتا, ال يعتتُزب عنتته مثقتتاُل ذره

فإنته ال  أصغر من ذلك وال أكبر. يقول جله ثناؤه: فخافوا أيها الناس المخالفون أمتر ربكتم عقوبتته,

يمنعه من عقوبتكم مانع, وهو على ذلك قادر, ومحيط أيضا بأعمالكم, فال يخفي عليته منهتا ختاف, 

 وهو محصيها عليكم, ليجازيكم بها. يوم تجزى كله نفس ما كسبت.

 

 سورة التحريم

 سورة التحريم مدنية

 وآياتها اثنتا عشرة

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم
 

 1اآلية : 
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ُ القول فـي تأويـ ُ لَتَك تَْبتَِغتي َمْرَضتاةَ أَْزَواِجتَك َوّللاه ُم َمتآ أََحتله ّللاه ل قولته تعالى:}يَأَيهَهتا النهبِتيه ِلتَم تَُحتره

ِحيٌم {.  َغفُوٌر ره

م علتى نفسته متا أحتله هللا     يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: يا أيها النبتيه المحتره

م على نفسك الحتالل التذي أحلته هللا لتك, تلتتمس بتحريمتك  له, يبتغي بذلك مرضاه أزواجه, لم تحره

 ذلك مرضاة أزواجك.

مته علتى نفسته ابتغتاء    واختلف أهل العلم في الحالل التذي كتان هللا جتله ثنتاؤه أحلته لرستوله, فحره

مهتا علتى نفسته بيمتين أنته ال  مرضاة أزواجه, فقال بعضهم: كان ذلك مارية مملوكتته القبطيتة, حره

طالبا بذلك رضا حفصة بنت عمر زوجته, ألنها كانت غارت بأن خال بها رسول هللا صلى يقربها 

 هللا عليه وسلم في يومها وفي حجرتها. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني محمد بن عبد الرحيم البرقي, قال: ثني ابتن أبتي متريم, قتال: حتدثنا أبتو غستان, 26605  

 عليه وسلم أصاب أمه إبتراهيم فتي بيتت بعتض نستائه قال: ثني زيد بن أسلم أن رسول هللا صلى هللا

قال: فقالت: أي رسول هللا في بيتي وعلى فراشي؟, فجعلها عليه حراما فقالت: يا رستول هللا كيتف 

ُم ما أَحتله  : يا أيهها النهبِيه ِلَم تَُحره م عليك الحالل؟, فحلف لها باهلل ال يصيبها, فأنزل هللا عزه وجله تحره

ُ لََك تَ   ْبتَِغي َمْرَضاةَ أْزَواِجَك قال: زيد: فقوله أنت عليه حرام لغو.ّللاه

, قال: قال 26606   ـ حدثني يعقوب, قال: ثني ابن علية, قال: حدثنا داود ابن أبي هند, عن الشعبيه

م جاريتته, وآلتى منهتا, فجعتل الحتالل حرامتا, وقتال فتي  مسروق إن النبيه صلى هللا عليه وسلم حره

ُ لَُكْم تَِحلهةَ أيمانُِكْم.اليمين: قَْد فَ   َرَض ّللاه

, عتن مستروق, قتال: آلتى     حدثنا يونس بن عبد األعلى, قال: حدثنا سفيان, عن داود, عن الشعبيه

م, فعوتب في التحريم, وأمر بالكفارة في اليمين.  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحره

يد, عن مالك, عن زيتد بتن أستلم, قتال لهتا: حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن ز   

 أنت عليه حرام, ووهللا ال أطؤك.

ُم متا 26607   ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله يا أيهها النهبِيه ِلَم تَُحره

مها عليه, َ لََك تَْبتَِغي َمْرَضاةَ أْزَواِجَك قال: كان الشعبي يقول: حره وحلف ال يقربها, فعوتب  أَحله ّللاه

 في التحريم, وجاءت الكفارة في اليمين.

, أن النبتي     حدثنا ابن عبتد األعلتى, قتال: حتدثنا ابتن ثتور, عتن معمتر, عتن قتتادة وعتامر الشتعبيه

: حلتف بيمتين متع التحتريم, فعاتبته هللا فتي التحتريم,  م جاريته. قال الشعبيه صلى هللا عليه وسلم حره

 ين.وجعل له كفارة اليم

ُم ما 26608   ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله يا أيهها النهبِيه ِلَم تَحره

ُ لََك قال: إنه َوَجدَِت امرأة من نستاء رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم رستول هللا صتلى هللا  أَحله ّللاه

كتان هتذا األمتر, وكنتُت أهتونهنه عليتك؟  عليه وسلم مع جاريته في بيتها, فقالت: يا رستول هللا أنتى

اْسُكتي ال تَْذُكِري َهذَا ألََحٍد, ِهتَي َعلتيه َحتَراٌم إْن قَُرْبتُهتا »فقال لها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

فقالت: يا رسول هللا وكيف تحرم عليك ما أحله هللا لك حتين تقتول: هتي علتيه حترام «, بَْعدَ َهذَا أبَدا

 ِ ُ لَتَك... االَيتة, قتد غفترت هتذا أبدا؟ فقال: َوّللاه ُم ماأَحله ّللاه  ال آتيها أبَدا, فقال هللا: يا أيهها النهبِيه ِلَم تَُحره

ُ َمْوالُكْم َوُهَو العَِليٌم الَحِكيُم. ُ لَُكْم تَِحلهةَ أيمانُِكْم َوّللاه  لك, وقولك وهللا قَْد فََرَض ّللاه

ا معتاذ يقتول: حتدثنا عبيتد, قتال: ستمعت الضتحاك ـ ُحدثت عتن الحستين, قتال: ستمعت أبت26609  

ُ لَتَك كانتت لرستول هللا صتلى هللا عليته وستلم فتتاة,  ُم ماأَحتله ّللاه يقول في قوله: يا أيهها النهبِتيه ِلتَم تَُحتره

فغشيها, فبُصرت به حفصة, وكان اليوم يوَم عائشة, وكانتا متظاهرتين, فقال رسول هللا صتلى هللا 

فذكرت حفصة لعائشتة, فغضتبت عائشتة. «, ي َعليه َوال تَْذُكِري ِلعائَِشةَ ما رأْيتِ اْكتُم»عليه وسلم: 

فلم تزل بنبيه هللا صلى هللا عليه وسلم حتى حلف أن ال يقربها أبدا, فأنزل هللا هذه االَيتة, وأمتره أن 

 يكفر يمينه, ويأتي جاريته.

ُم ماأَحله ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عامر, في ق26610   ول هللا يا أيهها النهبِيه ِلَم تَُحره

ُ لََك في جارية أتاها, فأطلعت عليه حفصة, فقال: هي عليه حترام, فتاكتمي ذلتك, وال تخبتري بته  ّللاه

 أحدا فذكرت ذلك.
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وقال آخرون: بل حرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاريته, فجعل هللا عزه وجله تحريمه إياها   

ين, فأوجب فيها من الكفارة مثل ما أوجب في اليمين إذا حنتث فيهتا صتاحبها. ذكتر متن بمنزلة اليم

 قال ذلك:

, عتن ابتن عبتاس, فتي 26611   , قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاويتة, عتن علتيه ـ حدثني عليه

ُ لَُكْم تَِحلهةَ أيَمانُِكْم أمر هللا النبيه صلى هللا عليته وستلم  والمتؤمنين إذا حرمتوا شتيئا قوله قَْد فََرَض ّللاه

مما أحله هللا لهم أن يكفروا أيمانهم بإطعام عشر مساكين أو كسوتهم, أو تحرير رقبة, وليس يدخل 

 ذلك في طالق.

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيته, عتن ابتن 26612  

مُ  ُ لََك... إلى قوله َوُهَو العَِليُم اْلَحِكيُم قال: كانتت حفصتة  عباس, قوله: يا أيهها النهبِيه ِلَم تَُحره ماأَحله ّللاه

وعائشة متحابتين وكانتا زوجتي النبتيه صتلى هللا عليته وستلم, فتذهبت حفصتة إلتى أبيهتا, فتحتدثت 

عنده, فأرسل النبيه صلى هللا عليه وسلم إلى جاريته, فظلت معه في بيت حفصة, وكان اليوم الذي 

يته عائشتة, فرجعتت حفصتة, فوجتدتهما فتي بيتهتا, فجعلتت تنتظتر خروجهتا, وغتارت غيتره يأتي ف

شديدة, فأخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاريته, ودخلت حفصتة فقالتت: قتد رأيتت متن كتان 

ِ ألُْرِضتيَنهِك فتإنهي ُمِستره إلَْيتكِ »عندك, وهللا لقد ُستئْتَنِي, فقتال النبتيه صتلى هللا عليته وستلم:  ِسترا  وّللاه

يهتِي َهِذِه َعليه َحَراٌم ِرضا لتكِ »قالت: ما هو؟ قال: « فاْحفَِظيهِ  وكانتت حفصتة «, إنهي أُْشِهدُِك أنه ُسره

ت إليها  وعائشة تظاهران على نساء النبيه صلى هللا عليه وسلم, فانطلقت حفصة إلى عائشة, فأسره

م عليه فتاته , فلما أخبرت بسره النبيه صلى هللا عليه أن أبشري إن النبيه صلى هللا عليه وسلم قد حره

وسلم أظهر هللا عزه وجله النبيه صلى هللا عليه وسلم, فأنزل هللا علتى رستوله لمتا تظاهرتتا عليته يتا 

ُ لََك تَْبتَِغي َمْرَضاةَ أْزَواِجَك... إلى قوله َوُهَو العَِليُم اْلَحِكيُم. ُم ماأَحله ّللاه  أيهها النهبِيه ِلَم تَُحره

ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن علية, قال: حدثنا هشام الدستوائي, قال: كتب 26613  

إليه يحيى يحدهث عن يعلى بن حكتيم, عتن ستعيد بتن ُجبيتر, أن ابتن عبتاس كتان يقتول: فتي الحترام 

ِ أُْستَوةٌ َحَستنَةٌ يعنت ي أن النبتيه صتلى هللا يمين تكفرها. وقال ابن عباس: لَقَتْد كتاَن لَُكتْم فِتي َرُستوِل ّللاه

ُ لَتَك... إلتى قولته قَتْد  ُم ماأَحتله ّللاه م جاريته, فقال هللا وجله ثناؤه: يا أيهها النهبِيه ِلتَم تَُحتره عليه وسلم حره

ُ لَُكْم تَِحلهةَ أيَمانُِكْم فكفر يمينه, فصير الحرام يمينا.  فََرَض ّللاه

عتن أبيته, قتال: أنبأنتا أبتو عثمتان أن النبتيه  ـ حدثنا ابن عبد األعلتى, قتال: حتدثنا معتمتر,26614  

صلى هللا عليه وسلم دخل بيت حفصة, فإذا هي ليست ثَمه, فجاءته فتاته, وألقى عليها سترا, فجاءت 

حفصتة فقعتدت علتى البتاب حتتى قضتى رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم حاجتته, فقالتت: وهللا لقتتد 

مها النبيه صلى هللا عليه وسلم, أو كما قال.سئتني, جامعتها في بيتي, أو كما قالت قال: و  حره

  26615 ُ ُم ماأَحله ّللاه ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادةيا أيهها النهبِيه ِلَم تَُحره

لََك... االَية, قال: كان حرم فتاته القبطية أمه ولده إبراهيم يقال لها مارية في يوم حفصة, وأسره ذلتك 

ها, فأطلعت عليه عائشة, وكانتا تظاهران على نساء النبيه صلى هللا عليه وسلم, فأحله هللا لته متا إلي

ُ لَُكتْم تَِحلهتةَ أيَمتانُِكْم  م على نفسه, فأُمر أن يكفر عن يمينه, وعوتب في ذلتك, فقتال: قَتْد فَتَرَض ّللاه حره

ُ َمْوالُكْم َوُهَو العَِليُم اْلَحِكيُم قال قتادة:  مهتا عليته, فجعتل هللا فيهتا كفتارة َوّللاه وكتان الحستن يقتول حره

 يمين.

حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, أن النبيه صلى هللا عليه وستلم    

مها يعني جاريته, فكانت يمينا.  حره

الزهتري, عتن ـ حدثنا سعيد بن يحيى, قال: حدثنا أبي, قال: حدثنا محمد بن إسحاق, عن 26616  

عبيد هللا بن عبد هللا, عن ابن عباس, قال: قلتت لعمتر بتن الخطتاب رضتي هللا عنته: متن المرأتتان؟ 

قال: عائشة, وحفصة. وكان بدء الحديث في شأن أمه إبراهيم القبطية, أصابها النبيه صلى هللا عليته 

إليه شيئا ما جئتَت إلتى  وسلم في بيت حفصة في يومها, فوجدته حفصة, فقالت: يا نبيه هللا لقد جئت

َمهتا فَتال »أحد من أزواجتك بمثلته فتي يتومي وفتي دوري, وعلتى فراشتي قتال:  أال تَْرَضتْيَن أْن أَُحره

مهتا, وقتتال: « أْقَربََهتا؟ فذكرتتته لعائشتة, فتتأظهره هللا عتتزه «, ال تَتتْذُكِري ذلتَك ألََحتتدٍ »قالتتت: بلتتى, فحره
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ُ لََك تَْبتَِغي َمْرَضاةَ أْزَوجتَك... االَيتات كلهتا,  وجله عليه, فأنزل هللا: يا أيهها النهبِيه ِلمَ  ُم ما أَحله ّللاه تَُحره

 فبلغنا أن نبيه هللا صلى هللا عليه وسلم كفر يمينه, وأصاب جاريته.

 وقال آخرون: كان ذلك شرابا يشربه, كان يعجبه ذلك. ذكر من قال ذلك:  

قال: حدثنا شعبة, عن قيس بتن مستلم, عتن عبتد ـ حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا أبو داود, 26617  

ُ لَتَك تَْبتَِغتي  ُم متا أَحتله ّللاه هللا بن شدهاد بن الهاد, قال: نزلت هذه االَية في شراب يا أيهها النهبِيه ِلَم تَُحتره

 َمْرَضاةَ أْزَوجَك.

ة, عن قيس بن حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا أبو قَطن البغدادي عمرو بن الهيثم, قال: حدثنا شعب   

 مسلم, عن عبد هللا بن شدهاد مثله.

ـ قال: ثنا أبو قطتن, قتال: حتدثنا يزيتد بتن إبتراهيم, عتن ابتن أبتي مليكتة, قتال: نزلتت فتي 26618  

 شراب.

مته النبتيه صتلى هللا عليته وستلم علتى نفسته    والصواب من القول في ذلك أن يقتال: كتان التذي حره

ن يكتتون ذلتتك كتتان جاريتتته, وجتتائز أن يكتتون كتتان شتترابا متتن شتتيئا كتتان هللا قتتد أحلتته لتته, وجتتائز أ

األشربة, وجائز أن يكون كتان غيتر ذلتك, غيتر أنته أيه ذلتك كتان, فإنته كتان تحتريم شتيء كتان لته 

حالالً, فعاتبه هللا على تحريمه على نفسه ما كان له قد أحله, وبين له تحلهة يمينه كان حلف بها متع 

م على نفسه.  تحريمه ما حره

ن قائل قائل: وما برهانك على أنه صتلى هللا عليته وستلم كتان حلتف متع تحريمته متا حترم, فقتد فإ  

علمت قول من قال: لم يكن من النبيه صلى هللا عليه وسلم في ذلك غير التحريم, وأن التحتريم هتو 

 اليمين؟ قيل: البرهان على ذلك واضح, وهو أنه ال يعقل في لغة عربية وال عجمية أن قتول القائتل

لجاريته, أو لطعام أو شراب, هذا عليه حرام يمين, فإذا كتان ذلتك غيتر معقتول, فمعلتوم أن اليمتين 

غير قول القائتل للشتيء الحتالل لته: هتو علتيه حترام. وإذا كتان ذلتك كتذلك صتحه متا قلنتا, وفستد متا 

م على نفسه من الح الل الذي خالفه, وبعد, فجائز أن يكون تحريم النبيه صلى هللا عليه وسلم ما حره

ُ معنتا: لتم تحلتف علتى الشتيء  ُم ما أَحتله ّللاه كان هللا تعالى ذكره, أحله له بيمين, فيكون قوله ِلَم تَُحره

مه على نفسك باليمين.  الذي قد أحله هللا أن ال تقربه, فتحره

م ذلك, وحلف مع تحريمه, كما:    وإنما قلنا: إن النبيه صلى هللا عليه وسلم حره

الحستن بتن قزعتة, قتال: حتدثنا مستلمة بتن علقمتة, عتن داود ابتن أبتي هنتد, عتن ـ حدثني 26619  

, عتن مستروق, عتن عائشتة قالتت: آلتى رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم وحترم, فتأُِمَر فتي  الشعبيه

ُ لََك. ُم ما أَحله ّللاه  اإليالء بكفارة, وقيل له في التحريم ِلَم تَُحره

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم ي   قول تعالى ذكتره: وهللا غفتور يتا محمتد لتذنوب التتائبين متن عبتاده متن وقوله: َوّللاه

ذنوبهم, وقد غفر لك تحريمك على نفسك ما أحله هللا لك, رحيم بعباده أن يعاقبهم على ما قتد تتابوا 

 منه من الذنوب بعد التوبة.

 2اآلية : 
ُ لَُكْم تَِحلهةَ أَيْ  ُ َمْوالَُكْم َوُهَو اْلعَِليُم اْلَحِكيُم {.القول فـي تأويـل قوله تعالى:}قَْد فََرَض ّللاه  َمانُِكْم َوّللاه

ُ َمتْوالُكْم     يقول تعالى ذكره: قد بين هللا عتزه وجتله لكتم تحلتة أيمتانكم, وحتدهها لكتم أيهتا النتاس َوّللاه

متا هتو يتوالكم بنصره أيها المؤمنون َوُهَو العَِليُم بمصالحكم اْلَحِكتيُم فتي تتدبيره إيتاكم, وصترفكم في

 أعلم به.

 3اآلية : 
 ُ تا نَبهتأَْت بِتِه َوأَْظَهتَرهُ ّللاه  القول فـي تأويـل قوله تعالى:}َوإِذَ أََسره النهبِيه إِلََى بَْعتِض أَْزَواِجتِه َحتِديثاً فَلَمه

ا نَبهأََها بِِه قَالَْت َمْن أَنبَأََك َهتـَذَا قَت َف بَْعَضهُ َوأَْعَرَض َعن بَْعٍض فَلَمه اَل نَبهتأَنَِي اْلعَِلتيُم اْلَخبِيتُر َعلَْيِه َعره

.} 

يقول تعالى ذكره: َوإْذ أَسره النهبِيه محمد صلى هللا عليه وسلم إلى بَْعتض أْزَواِجتِه, وهتو فتي قتول    

ابن عباس وقتادة وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن بن زيد والشعبي والضحاك بن مزاحم: َحْفَصةُ. 

 .وقد ذكرنا الرواية في ذلك قبل
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وقوله: َحديثا والحديث الذي أسره إليها في قول هتؤالء هتو قولته لمتن أستره إليته ذلتك متن أزواجته   

م على نفسه مما كان هللا جله ثناؤه قد أحله له, وحلفته علتى ذلتك وقولته:  ال »تحريُم فتاته, أو ما حره

 «.تَْذُكِري ذَِلَك ألََحدٍ 

ا نَبهأَْت بِِه يقول تعالى ذك   ره: فلما أخبرت بالحديث الذي أسره إليها رسول هللا صتلى هللا وقوله: فَلَمه

عليه وسلم صاحبتها وأْظَهَرهُ َعلَْيِه يقول: وأظهر هللا نبيه محمد صلى هللا عليه وستلم علتى أنهتا قتد 

 أنبأت بذلك صاحبتها.

اء فتتي قتتراءة ذلتتك, فقرأتتته ع   َف بَْعَضتتهُ وأْعتتَرَض َعتتْن بَْعتتض اختلفتتت القتتره اء وقولتته: َعتتره امتتة قتتره

ف النبتيه صتلى هللا عليته وستلم حفصتة  َف بتشتديد التراء, بمعنتى: عتره األمصار غير الكستائي: َعتره

بعض ذلتك الحتديث وأخبرهتا بته, وكتان الكستائي يتذكر عتن الحستن البصتريه وأبتي عبتد الترحمن 

ل بتخفيف الراء, بمعنى: عرف لحفصة بعتض ذلتك الفعت« َعَرفَ »السلمي وقتادة, أنهم قرأوا ذلك: 

ه, وقتد استتكتمها إيتاه: أي غضتب متن ذلتك عليهتا رستول هللا صتلى هللا  الذي فعلته من إفشتائها ستره

عليه وسلم, وجازاها عليه من قول القائل لمتن أستاء إليته: ألعترفنه لتك يتا فتالن متا فعلتت, بمعنتى: 

 لقها.إلجازينك عليه قالوا: وجازاها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ذلك من فعلها بأن ط

َف بَْعَضتهُ بتشتديد التراء, بمعنتى:    وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصتواب قتراءة متن قترأه َعتره

ف النبيه صلى هللا عليه وسلم حفصة, يعني متا أظهتره هللا عليته متن حتديثها صتاحبتها إلجمتاع  عره

اء عليه.  الحجة من القره

عض. وبنحو الذي قلنتا فتي ذلتك قتال أهتل وقوله: وأْعَرَض َعْن بَْعض يقول: وترك أن يخبرها بب  

 التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فتي قولته: َوإْذ أَستره النهبِتيه إلتى 26620  

َف  ُ َعلَْيتِه َعتره تا نَبهتأَْت بِتِه وأْظَهتَرهُ ّللاه بَْعضتهُ وأْعتَرَض بَْعِض أْزَواِجِه َحِديثا قوله لها: ال تذكريته فَلَمه

 َعْن بَْعٍض وكان كريما صلى هللا عليه وسلم.

 

ا نَبهأَها بِِه يقول: فلما خبر حفصة نبيه هللا صلى هللا عليه وسلم بما أظهره هللا عليته متن    وقوله: فَلَمه

إفشائها سره رسول هللا صلى هللا عليته وستلم إلتى عائشتة قالتت متْن أْنبتأََك َهتذَا يقتول: قالتت حفصتةُ 

لرسول هللا: من أنبأك هذا الخبر وأخبرك به قاَل نَبهأَنَي العَِليُم الَخبِيُر يقول تعالى ذكتره: قتال محمتد 

نبيه هللا لحفصة: خبرني به العليم بسرائر عباده, وضمائر قلوبهم, الخبير بأمورهم, الذي ال يخفتى 

 :عنه شيء. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك

تا نَبهأَهتا بِتِه قالَتْت 26621   ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فتي قولته: فَلَمه

 َمْن أْنبَأََك َهذَا ولم تشكه أن صاحبتها أخبرت عنها قاَل نَبهأَنِي اْلعَِليُم الَخبِيُر.

 

 4اآلية : 
 ِ َ ُهتَو القول فـي تأويـل قوله تعالى: }إِن تَتُوبَآ إِلَى ّللاه فَقَْد َصغَْت قُلُوبُُكَمتا َوإِن تََظتاَهَرا َعلَْيتِه فَتإِنه ّللاه

 َمْوالَهُ َوِجْبِريُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمنِيَن َواْلَمالَئَِكةُ بَْعدَ ذَِلَك َظِهيٌر {.

يقول تعالى ذكره: إن تتوبا إلى هللا أيتها المرأتان فقد مالت قلوبكمتا إلتى محبتة متا كرهته رستول    

 صلى هللا عليه وسلم من اجتنابه جاريته, وتحريمها على نفسه, أو تحريم ما كان له حتالالً ممتا هللا

مه على نفسه بسبب حفصة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:  حره

 ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيته, عتن ابتن26622  

ِ فَقَْد َصغَْت قُلُوبَُكما يقول: زاغت قلوبكما, يقول: قد أثمت قلوبكما.  عباس, قوله: إْن تَتُوبا إلى ّللاه

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قتال: حتدثنا محمتد بتن طلحتة, عتن زبيتد, 26623  

تى سمعت قتراءة ابتن مستعود: عن مجاهد قال: كنا نرى أن قوله: فَقَْد َصغَْت قُلُوبَُكما شيء هين, ح

ُ فَقَْد َصغَْت قُلُوبَُكما»  «.إن تَتُوبا إلى ّللاه

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فَقَْد َصتغَْت قُلُوبَُكمتا: أي مالتت 26624  

 قلوبكما.
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 بَُكما مالت قلوبكما.حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن قتادة فَقَْد َصغَْت قُلُو   

ـ ُحدثت عتن الحستين, قتال: ستمعت أبتا معتاذ يقتول: حتدثنا عبيتد, قتال: ستمعت الضتحاك 26625  

 يقول في قوله: فَقَْد َصغَْت قُلُوبَُكما يقول: زاغت.

 ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان ٍصغَْت قُلُوبَُكما قال: زاغت قلوبكما.26626  

ِ فَقَتْد  حدثني يتونس,   : إْن تَتُوبتا إلتى ّللاه قتال: أخبرنتا ابتن وهتب, قتال: ابتن زيتد, قتال هللا عتزه وجتله

َصغَْت قُلُوبَُكما قال: سرهما أن يجتنب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاريتته, وذلتك لهمتا موافتق 

هما ما كره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.  َصغَْت قُلُوبَُكما إلى أن سره

َوإْن تََظاَهَرا َعلَْيِه يقول تعالى ذكره للتي أسهر إليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديثه, وقوله:   

والتي أفشت إليها حديثه, وهما عائشة وحفصة رضي هللا عنهما. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 

 التأويل. ذكر من قال ذلك:

, عن معمر, عن الزهري, عن عبيتد هللا بتن ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور26627  

أبي ثور, عن ابن عباس قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين متن أزواج رستول 

ِ فَقَتْد َصتغَْت قُلُوبَُكمتا قتال: فحتجه  هللا صلى هللا عليه وسلم, اللتين قال هللا جله ثنتاؤه: إْن تَتْوبتا إلتى ّللاه

بعض الطريق عتدل عمتر, وعتدلت معته بتإداوة, ثتم أتتاني فستكبت عمر, وحججت معه, فلما كان ب

على يده وتوضأ فقلت: يا أمير المؤمنين, من المرأتان من أزواج النبيه صلى هللا عليه وسلم اللتان 

ِ فَقَْد َصغَْت قُلُوبَُكما قال عمر: واعجبا لك يا بن عباس قتال الزهتري:  قال هللا لهما: إْن تَتُوبا إلى ّللاه

وهللا ما سأله ولم يكتم, قال: هي حفصة وعائشة قال: ثم أخذ يسوق الحديث, فقال: كنا معشر وكره 

 قريش نغلب النساء, فلما قدمنا المدينة, ثم ذكر الحديث بطوله.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن أشهب, عن مالك, عن أبي النضر, عن عليه بن حسين, عن ابتن    

ضي هللا عنه عن المتطاهرتين على رسول هللا صلى هللا عليته عباس, أنه سأل عمر بن الخطاب ر

 وسلم, فقال: عائشة وحفصة.

ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنا سفيان, عن يحيى بن سعيد, عن عبيد 26628  

بتتن حنتتين أنتته ستتمع ابتتن عبتتاس يقتتول: مكثتتت ستتنة وأنتتا أريتتد أن أستتأل عمتتر بتتن الخطتتاب عتتن 

ا أجد له موضعا أسأله فيه حتى خرج حاجا, وصحبته حتى إذا كان بمره الظههران المتظاهرتين, فم

ذهب لحاجته, وقال: أدركني بإداوة من ماء فلما قضى حاجته ورجع, أتيتته بتاإلداوة أصتبها عليته, 

فرأيت موضعا, فقلت: يا أمير المؤمنين, من المرأتان المتظاهرتان على رسول هللا صلى هللا عليه 

 ا قضيت كالمي حتى قال: عائشة وحفصة رضي هللا عنهما.وسلم؟ فم

ـ حدثنا ابن بشار وابن المثنى, قاال: حدثنا عمر بن يونس, قال: حدثنا عكرمة بن عمتار, 26629  

قال: حدثنا سماك أبو زميل, قال: ثنتي عبتد هللا بتن عبتاس, قتال: ثنتي عمتر بتن الخطتاب, قتال: لمتا 

لم نستاءه, دخلتت عليته وأنتا أرى فتي وجهته الغضتب, فقلتت: يتا اعتزل نبيه هللا صلى هللا عليته وست

رسول هللا ما شتقه عليتك متن شتأن النستاء, فلتئن كنتت طلقتتهن فتإن هللا معتك ومالئكتته, وجبرائيتل 

وميكائيل, وأنتا وأبتو بكتر معتك, وقلمتا تكلمتت وأحمتد هللا بكتالم, إال رجتوت أن يكتون هللا مصتدهق 

, َوإْن قتتولي, فنزلتتت هتتذه االَيتتة, آيتتة الت خييتتر: َعَستتى َربهتتهُ إْن َطلهقَُكتتنه أْن يُْبِدلَتتهُ أْزَواجتتا َخْيتترا ِمتتْنُكنه

َ ُهَو ُمْوالهُ َوِجْبِريُل َوَصاِلُح الُموْءِمنِيَن... االَيتة, وكانتت عائشتة ابنتة أبتي بكتر  تَظاَهَرا َعلَْيِه فإنه ّللاه

 وحفصة تتظاهران على سائر نساء النبيه صلى هللا عليه وسلم.

ـ ُحدثت عتن الحستين, قتال: ستمعت أبتا معتاذ يقتول: حتدثنا عبيتد, قتال: ستمعت الضتحاك 26630  

 يقول في قوله: َوإْن تََظاَهَر َعلَْيِه يقول: على معصية النبيه صلى هللا عليه وسلم وأذاه.

 حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, قال ابن عباس لعمر: يا أمير المتؤمنين   

إني أريد أن أسألك عن أمر وإني ألهابك, قال: ال تهبني, فقال: من اللتان تظاهرتا على رستول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم؟ قال: عائشة وحفصة.

َ ُهَو َمْوالهُ َوِجْبِريُل َوَصاِلُح الُموْءِمنِيَن يقول: فتإن هللا هتو وليته وناصتره, وصتالح    وقوله: فإنه ّللاه

 لمؤمنين أيضا مواله وناصره.المؤمنين, وخيار ا
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وقيل: عني بصالح المؤمنين في هذا الموضع: أبو بكر, وعمتر رضتي هللا عنهمتا. ذكتر متن قتال   

 ذلك:

ـ حتدثني علتيه بتن الحستن األزدي, قتال: حتدثنا يحيتى بتن يمتان, عتن عبتد الوهتاب, عتن 26631  

 مجاهد, في قوله َوَصاِلُح الُموْءِمنِيَن قال: أبو بكر وعمر.

ـتت حتتدثنا ابتتن حميتتد, قتتال: حتتدثنا يحيتتى بتتن واضتتح, قتتال: حتتدثنا عبيتتد بتتن ستتليمان, عتتن 26632  

 الضحاك, في قوله: َوَصاِلُح الُموْءِمنِيَن قال: خيار المؤمنين أبو بكر الصدهيق وعمر.

حدثنا إسحاق بن إسرائيل, قال: حدثنا الفضل بن موسى السيناني من قرية بمرو يقال لها ستينان    

د بن سليمان, قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله: َوَصاِلُح الُموْءِمنِيَن قتال: أبتو عن عبي

 بكر وعمر.

ُحدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: حدثنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله    

 َوَصاِلُح الُموْءِمنِيَن يقول: خيار المؤمنين.

 المؤمنين: األنبياء صلوات هللا عليهم. ذكر من قال ذلك:وقال آخرون: ُعنِي بصالح   

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: َوَصاِلُح الُموْءِمنِيَن قال: 26633  

 هم األنبياء.

يَن قتال: حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, قوله َوَصاِلُح الُمتوْءِمنِ    

 هم األنبياء.

 ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان َوَصاِلُح الُموْءِمنِيَن قال األنبياء.26634  

والصواب من القول في ذلك عندي: أن قولته: َوَصتاِلُح الُمتوْءِمنِيَن وإن كتان فتي لفتظ واحتد, فإنته   

ْستتر فاإلنستتان وإن كتتان فتتي لفتتظ واحتتد, فإنتته بمعنتتى الجميتتع, وهتتو بمعنتتى قولتته إنه اإلْنستتاَن لَِفتتي خَ 

بمعنى الجميع, وهو نظير قول الرجل: ال تَقريَنه إال قارىء القرآن, يقال: قارىء القرآن, وإن كان 

 في اللفظ واحدا, فمعناه الجمع, ألنه قد أذن لكله قارىء القرآن أن يقريه, واحدا كان أو جماعة.

َظِهيٌر يقول: والمالئكة مع جبريل وصالح المؤمنين لرسول هللا صتلى  وقوله: َوالَمالئَِكةُ بَْعدَ ذلكَ   

هللا عليه وسلم أعوان على من آذاه, وأراد مساءته. والظهير في هذا الموضع بلفظ واحد في معنتى 

 جمع. ولو أخرج بلفظ الجميع لقيل: والمالئكة بعد ذلك ظهراء. وكان ابن زيد يقول في ذلك ما:

س, قال: أخبرنا ابن وهب, قتال: قتال ابتن زيتد فتي قولته: َوإْن تََظتاَهَرا َعلَْيتِه ـ حدثني يون26635  

َ ُهَو َمْوالهُ َوِجْبريُل َوَصاِلُح الُموْءِمنِيَن قال: وبدأ بصالح المؤمنين ها هنا قبل المالئكة, قال:  فإن ّللاه

 والَمالَئَِكةُ بَْعدَ ذَلَك َظِهيٌر.

 5اآلية : 
ْؤِمنَتاٍت  القول فـي تأويـل قوله نُكنه ُمْسِلَماٍت مه تعالى:}َعَسَى َربههُ إِن َطلهقَُكنه أَن يُْبِدلَهُ أَْزَواجاً َخْيراً مه

 قَانِتَاٍت تَائِبَاٍت َعابِدَاٍت َسائَِحاٍت ثَيهبَاٍت َوأَْبَكاراً {.

 يقول تعالى ذكره: عسى ربه محمد إن طلقكنه يتا معشتر أزواج محمتد صتلى هللا عليته وستلم أن   

 يبدله منكنه أزواجا خيرا منكن.

وقيل: إن هذه االَية نزلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تحذيرا من هللا نساءه لمتا اجتتمعن   

 عليه في الغيرة. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم, قاال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا حميد الطويل, عن 26636  

قال: قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنته: اجتمتع علتى رستول هللا صتلى هللا عليته  أنس بن مالك,

, قتال: فنتزل  : عسى ربته إن طلقهتن أن يبدلته أزواجتا خيترا متنكنه وسلم نساؤه في الغيرة فقلت لهنه

 كذلك.

ـ حدثنا يعقوب, قال: حدثنا ابن علية, عن حميتد, عتن أنتس, عتن عمتر, قتال: يلغنتي عتن 26637  

نا, أمهات المؤمنين شدهة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأذاهنه إياه, فاستتقريتهنه بعض أمهات

امرأة امرأة, أعظها وأنهاها عتن أذى رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم, وأقتول: إن أبيتتنه أبدلته هللا 

صلى  خيرا منكن, حتى أتيت, حسبت أنه قال على زينب, فقالت: يا بن الخطاب, أما في رسول هللا
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هللا عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهنه أنت؟ فأمسكت, فأنزل هللا َعَسى َربههُ إْن َطلهقَُكنه أْن يُْبِدلَتهُ 

.  أْزَواجا َخْيرا ِمْنُكنه

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن أبي عتدي, عتن حميتد, عتن أنتس, قتال: قتال عمتر بتن الخطتاب:    

يتهنه أقول: لتكففن عن رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم, يلغني عن أمهات المؤمنين شيء, فاستقر

, حتى أتيت على إحدى أمهات المؤمنين, فقالتت: يتا عمتر أمتا فتي  أو ليبدلنه هللا أزواجا خيرا منكنه

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهنه أنت؟ فكففتت, فتأنزل هللا َعَستى َربهتهُ إْن 

 هُ أْزَوجا َخْيرا ِمْنُكنه ُمْسِلماٍت ُموْءِمناٍت... االَية.َطلهقَُكنه أْن يُْبدلَ 

اء مكتة والمدينتة والبصترة بتشتديد    اء في قراءة قولته: أْن يُْبِدلَتهُ فقترأ ذلتك بعتض قتره واختلفت القره

اء الكوفة: يُْبِد له بتخفيف الدال من اإلبدال.« يبدهله أزواجا»الدال:   من التبديل وقرأه عامة قره

 صواب من القول أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى, فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب.وال  

 وقوله: ُمْسِلماٍت يقول: خاضعات هلل بالطاعة ُموْءِمناٍت يعني مصدهقات باهلل ورسوله.  

 وقوله قَانِتات يقول: مطيعات هلل, كما:  

بتن زيتتد, فتي قتتول هللا قانتتاٍت قتتال: ـت حتدثني يتتونس, قتال: أخبرنتتا ابتن وهتتب, قتال: قتتال ا26638  

 مطيعات.

ـ حدثني ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قوله قانِتاٍت قال 26639  

 مطيعات.

وقوله: تائِباٍت يقول: راجعات إلى ما يحبه هللا منهنه من طاعته عما يكرهه منهنه عابِدَاٍت يقتول:   

 قوله سائحاٍت يقول: صائمات.متذلالت هلل بطاعته. و

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: سائحات فقال بعضهم: معنى ذلك: صتائمات. ذكتر متن قتال   

 ذلك:

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيته, عتن ابتن 26640  

 عباس, قوله سائحات قال: صائمات.

 حدثنا يزيد, حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله َسائحاٍت قال: صائمات. ـ حدثنا بشر, قال:26641  

 حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, قال السهائحات: الصائمات.   

ـ ُحدثت عتن الحستين, قتال: ستمعت أبتا معتاذ يقتول: حتدثنا عبيتد, قتال: ستمعت الضتحاك 26642  

 ي: صائمات.يقول في قوله: سائحاٍت يعن

 وقال آخرون: السائحات: المهاجرات. ذكر من قال ذلك:  

, عتن زيتد بتن 26643   ـ حدثنا إسحق بن إسرائيل, قال: حدثنا عبتد العزيتز بتن محمتد التدراورديه

 أسلم, قال: السائحات: المهاجرات.

: ـتت حتتدثني يتتونس, قتتال: أخبرنتتا ابتتن وهتتب, قتتال: قتتال ابتتن زيتتد, فتتي قولتته ستتائحات قتتال26644  

 مهاجرات ليس في القرآن, وال في أمة محمد سياحة إال الهجرة, وهي التي قال هللا السهائُحوَن.

وقتتد بيهنتتا الصتتواب متتن القتتول فتتي معنتتى الستتائحين فيمتتا مضتتى قبتتل بشتتواهده متتع ذكرنتتا أقتتوال   

 المختلفين فيه, وكرهنا إعادته.

حا, ألن الستائح ال زاد معته, وإنمتا وكان بعض أهل العربية يقول: نرى أن الصائم إنما سمي سائ  

 يأكل حيث يجد الطعام, فكأنه أُخذ من ذلك.

وقوله: ثَيهباٍت وهنه اللواتي قد افتترعن وذهبتت عتذرتهنه وأْبكتارا وهتنه اللتواتي لتم يجتامعن, ولتم   

 يفترعن.

 

 6اآلية : 
ْم َوأَْهِليُكْم نَتاراً َوقُودَُهتا النهتاُس َواْلِحَجتاَرةُ القول فـي تأويـل قوله تعالى:}يَأَيهَها الهِذيَن آَمنُواْ قَُواْ أَنفَُسكُ 

َ َمآ أََمَرُهْم َويَْفعَلُوَن َما يُْؤَمُروَن {.  َعلَْيَها َمالَئَِكةٌ ِغالٌَظ ِشدَادٌ اله يَْعُصوَن ّللاه

ضتا متا يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدهقوا هللا ورسوله قُوا أْنفَُستُكْم يقتول: علمتوا بعضتكم بع   

 تقون به من تعلمونه النار, وتدفعونها عنه إذا عمل به من طاعة هللا, واعملوا بطاعة هللا.
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وقوله: وأْهِليُكْم نارا يقول: وعلمتوا أهلتيكم متن العمتل بطاعتة هللا متا يقتون بته أنفستهم متن النتار.   

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عتن منصتور, عتن رجتل, ـ حدثنا 26645  

عن عليه بن أبي طالب رضي هللا عنه في قوله: قُوا أْنفَُسُكْم وأْهِليُكْم نارا َوقُودَها النهتاُس واْلِحجتاَرةُ 

 قال: علهموهم, أدهبوهم.

عن رجتل, عتن علتي قُتوا أْنفَُستُكْم حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن منصور,    

 وأْهِليُكْم نارا يقول: أدهبوهم, علهموهم.

, عتن     حدثني الحسين بن يزيد الطحان, قال: حتدثنا ستعيد بتن خثتيم, عتن محمتد بتن خالتد الضتبيه

 الحكم, عن عليه بمثله.

, عتن ابتن عبت26646   , قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليه اس, قولته ـ حدثني عليه

قُوا أْنفَُسُكْم وأْهِليُكْم نارا يقول: أعملوا بطاعة هللا, واتقوا معاصي هللا, ومروا أهليكم بالذكر يْنجيكم 

 هللا من النار.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قتال: حتدثنا أبتو عاصتم, قتال: حتدثنا عيستى وحتدثني الحترث, 26647  

بتن أبتي نجتيح, عتن مجاهتد, فتي قتول هللا: قُتوا قال: حدثنا الحسن, قال: حتدثنا ورقتاء, جميعتا عتن ا

 أْنفَُسُكْم وأْهِليُكْم نارا قال: اتقوا هللا, وأوصوا أهليكم بتقوى هللا.

ـت حتدثنا بشتتر, قتال: حتدثنا يزيتتد, قتال: حتدثنا ستتعيد, عتن قتتادة قُتتوا أْنفَُستُكْم وأْهِلتيُكْم نتتارا 26648  

ن يتأمرهم بطاعتة هللا, وينهتاهم عتن معصتيته, وأن يقتوم َوقودُها النهاُس واْلِحجاَرةُ قال: قتال يقتيهم أ

 عليهم بأمر هللا يأمرهم به ويساعدهم عليه, فإذا رأيت هلل معصية ردعتهم عنها, وزجرتهم عنها.

حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قولته قُتوا أْنفَُستُكْم وأْهِلتيُكْم    

 اعة هللا, وانهوهم عن معصيته.نارا قال: مروهم بط

 وقوله: َوقُودَها النهاُس يقول: حطبها الذي يوقد على هذه النار بنو آدم وحجارة الكبريت.  

وقوله: َعلَْيها َمالئَِكةُ ِغالٌظ ِشدَادٌ يقول: على هذه النتار مالئكتة متن مالئكتة هللا, غتالظ علتى أهتل   

َ ما أَمَرُهْم يقول: ال يخالفون هللا في أمره الذي يأمرهم به َويَْفعَلُوَن  النار, شداد عليهم ال يَْعُصوَن ّللاه

 ما يُوْءَمُروَن يقول: وينتهون إلى ما يأمرهم به ربهم.

 

 7اآلية : 
 لُوَن {.القول فـي تأويـل قوله تعالى:}يَأَيهَها الهِذيَن َكفَُرواْ الَ تَْعتَِذُرواْ اْليَْوَم إِنهَما تُْجَزْوَن َما ُكنتُْم تَْعمَ 

يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيله يوم القيامة للذين جحدوا وحدانيته في الدنيا يا أيهها الهِذيَن َكفَُروا    

ِ ال تَْعتَِذُروا اليَْوَم إنهما تُْجَزْوَن ما ُكْنتتُْم تَْعَملُتوَن يقتول: يقتال لهتم: إنمتا تثتابون اليتوم, وذلتك يتوم  باّلله

 لكم التي كنتم في الدنيا تعملون, فال تطلبوا المعاذير منها.القيامة, وتعطون جزاء أعما

 

 8اآلية : 
ِ تَْوبَتةً نهُصتوحاً َعَستَى َربهُكتْم أَن يَُكفهترَ   القول فـي تأويـل قوله تعالى:}يَأَيهَها الهِذيَن آَمنُتواْ تُوبُتَواْ إِلَتى ّللاه

ُ النهبِتيه َوالهتِذيَن آَمنُتواْ َمعَتهُ َعنُكْم َسيهئَاتُِكْم َويُْدِخلَُكْم َجنهاٍت تَْجِري ِمن تَحْ  تَِها األْنَهتاُر يَتْوَم الَ يُْختِزى ّللاه

َى ُكتله َشتْيٍء قَتِديٌر نُوُرُهْم يَْسعََى بَْيَن أَْيِديِهْم َوبِأَْيَمانِِهْم يَقُولُوَن َربهنَآ أَتِْمْم لَنَا نُوَرنَا َواْغِفْر لَنَآ إِنهتَك َعلَت

.} 

ِ يقتول: ارجعتوا متن ذنتوبكم إلتى طاعتة يقول تعالى ذكره: يا أ    يها الذين صدهقوا هللا تُوبُوا إلتى ّللاه

هللا, وإلى ما يرضيه عنكم تَْوبَةً نَُصوحا يقول: رجوعا ال تعودون فيهتا أبتدا. وبنحتو التذي قلنتا فتي 

 تأويل قوله نَُصوحا قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

, قال: 26649   حتدثنا أبتو األحتوص, عتن ستماك, عتن النعمتان بتن بشتير, ـ حدثنا هناد بن السهريه

قال: ُسئل عمر عن التوبة النصوح, قال: التوبة النصوح: أن يتوب الرجل من العمل السيء, ثم ال 

 يعود إليه أبدا.
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حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن سماك بن حترب, عتن النعمتان    

 ال: التوبة النصوح: أن تتوب من الذنب ثم ال تعود فيه, أو ال تريد أن تعود.بن بشير, عن عمر, ق

حدثنا ابن المثنى, قتال: حتدثنا محمتد بتن جعفتر, قتال: حتدثنا شتعبة, عتن ستماك بتن حترب, قتال:    

سمعت النعمان بن بشير يخطب, قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يقول: يا أيهها الهتِذيَن 

ِ تَْوبَةً نَُصوحا قال: يذنب الذنب ثم ال يرجع فيه.آَمنُوا تُوبُ   وا إلى ّللاه

حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, عن ستفيان, عتن ستماك بتن حترب, عتن النعمتان بتن بشتير,    

ِ تَْوبَةً نَُصوحا قال: هو العبد يتوب من الذنب ثم ال يعود فيه  قال: سألت عمر عن قوله تُوبُوا إلى ّللاه

 أبدا.

حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, عن ستفيان, عتن ستماك بتن حترب, عتن النعمتان بتن بشتير,    

 قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: التوبة النصوح, أن يتوب من الذنب فال يعود.

ة أخرى, قال: أخبرني عن عمر بهذا اإلسناد, فقال: التوبة النصوح: الذي     حدثنا به ابن حميد مره

 ريد أن يعود.يذنب ثم ال ي

ـ حدثني أبو السائب, قال: حدثنا أبتو معاويتة, عتن األعمتش, عتن أبتي إستحاق, عتن أبتي 26650  

 األحوص, عن عبد هللا تَْوبَةً نَُصوحا قال: يتوب ثم ال يعود.

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن أبي إسحق, عن أبي األحوص,    

 ل: التوبة النصوح: الرجل يذنب الذنب ثم ال يعود فيه.عن عبد هللا قا

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيته, عتن ابتن 26651  

ِ تَْوبَةً نَُصوحا أن ال يعود صتاحبها لتذلك التذنب التذي  عباس, قوله: يا أيهها الهِذيَن آَمنُوا تُوبُوا إلى ّللاه

 يقال: توبته أن ال يرجع إلى ذنب تركه.يتوب منه, و

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبتو عاصتم, قتال: حتدثنا عيستى وحتدثني الحتارث, 26652  

قال: ثني الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا عتن ابتن أبتي نجتيح, عتن مجاهتد, قولته: تَْوبَتةً نَُصتوحا 

 قال: يستغفرون ثم ال يعودون.

, قتتال: حتتدثنا المحتتاربي, عتتن جتتويبر, عتتن ـتت حتتدثني نصتتر بتت26653   ن عبتتد التترحمن األوديه

 الضحاك, في قوله: تَْوبَةً نَُصوحا قال: النصوح: أن تحول عن الذنب ثم ال تعود له أبدا.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة يا أيههتا الهتِذيَن آَمنُتوا تُوبُتوا إلتى 26654  

ِ تَْوبَةً   نَُصوحا قال: هي الصادقة الناصحة. ّللاه

ِ تَْوبَتةً 26655   ـ حدثني  يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ابن زيد, فتي قتول هللا: تُوبُتوا إلتى ّللاه

نَُصوحا قال: التوبة النصوح الصتادقة, يعلتم أنهتا صتدق ندامتة علتى خطيئتته, وحتبه الرجتوع إلتى 

 طاعته, فهذا النصوح.

اء في   ة األمصار خال عاصم: نَُصوحا بفتتح النتون علتى أنته  واختلفت القره قراءة ذلك, فقرأته عامه

بضمه النتون, بمعنتى المصتدر متن « نُُصوحا»من نعت التوبة وصفتها, وذُكر عن عاصم أنه قرأه: 

 قولهم: نصح فالن لفالن نصوحا.

إلجمتاع الحجتة  وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ بفتح النون على الصتفة للتوبتة  

 على ذلك.

وقولتته: َعَستتى َربهُكتتْم أن يَُكفهتتَر َعتتْنُكْم َستتيهآتُِكْم يقتتول: عستتى ربكتتم أيهتتا المؤمنتتون أن يمحتتو ستتيئات   

أعمتتالكم التتتي ستتلفت متتنكم َويُتتْدِخلَُكْم َجنهتتاٍت تجتتري ِمتتْن تَْحتِهتتا األْنهتتاُر يقتتول: وأن يتتدخلكم بستتاتين 

ُ النهبِيه محمدا صلى هللا عليه وسلم َوالهِذيَن آَمنُتوا  تجري من تحت أشجارها األنهار يَْومَ  ال يَْخِزي ّللاه

 َمعَهُ نُوُرُهْم يَْسعَى بَيَن أْيِديِهْم يقول: يسعى نورهم أمامهم وبأيَمانِِهْم يقول: وبأيمانهم كتابهم, كما:

يته, عتن ابتن ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أب26656  

ُ النهبِيه َوالهِذيَن آَمنُوا َمعَتهُ... إلتى قولته: وبأيَمتانِِهْم يأختذون كتتابهم فيته  عباس قوله: يَْوَم ال يَْخِزي ّللاه

 البشرى.

يَقُولُتوَن َربهنتتا أتِْمتتْم لَنتا نُوَرنتتا َواْغِفتتر لَنتا يقتتول جتتله ثنتاؤه مخبتترا عتتن قيتل المتتؤمنين يتتوم القيامتتة:   

لنا نورنا, يسألون ربهم أن يبقي لهم نتورهم, فتال يطفئته حتتى يجتوزوا الصتراط,  يقولون ربنا أتمم
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وذلك حين يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا اْنُظُرونا نَْقتَبِْس ِمْن نُوِرُكْم. وبنحو الذي قلنتا فتي 

 ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

عاصتم, قتال: حتدثنا عيستى وحتدثني الحتارث,  ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبتو26657  

قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء, جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهتد, قولته: َربهنتا أتِْمتْم لَنتا 

 نُوَرنا قال: قول المؤمنين حين يُْطفأ نور المنافقين.

, قتال: لتيس ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهتران, عتن ستفيان, عتن عاصتم, عتن الحستن26658  

أحد إال يعطى نورا يوم القيامة, يعطى المتؤمن والمنتافق, فيطفتأ نتور المنتافق, فيخشتى المتؤمن أن 

 يطفأ نوره, فذلك قوله: َربهنا أتِْمْم لَنا نُوَرنا.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن مجاهد, عن يزيد بن شجرة, قال: 26659  

ق قولتته فعلتته, يقتتول: يتتا أيهتتا النتتاس إنكتتم مكتوبتتون عنتتد هللا عتتزه وجتتله كتتان يتتذكرنا ويبكتتي, ويصتتده 

بأسمائكم وسيماكم, ومجالسكم ونجواكم وخالئكم, فإذا كان يوُم القيامة قيل: يا فالُن ْبتَن فتالن هتاَك 

 نوَرك, ويا فالُن ْبَن فالن, ال نور لك.

حنا بهتا بعقوبتتك إيانتا عليهاإنهتَك علتى ُكتله وقوله: َواْغِفْر لَنا يقول: واستر علينتا ذنوبنتا, وال تفضت  

 َشْيٍء قَِديٌر يقول: إنك على إتمام نورنا لنا, وغفران ذنوبنا, وغير ذلك من األشياء ذو قدرة.

 

 9اآلية : 
اُهْم َجَهتنهُم القول فـي تأويتـل قولته تعالى:}يَأَيهَهتا النهبِتيه َجاِهتِد اْلُكفهتاَر َواْلُمنَتافِِقيَن َواْغلُتْظ َعلَتْيِهْم َوَمتأْوَ 

 َوبِئَْس اْلَمِصيُر {.

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم يا أيهها النهبِيه جاِهتد الُكفهتاَر بالستيف َوالُمنتافِقيَن    

 بالوعيد واللسان. وكان قتادة يقول في ذلك ما:

: يتا أيههتا النهبِتيه جاِهتِد ـ حدثنا بشر, قال: حتدثنا يزيتد, قتال: حتدثنا ستعيد, عتن قتتادة, قولته26660  

الُكفهاَر والُمنافِِقيَن قال: أمر هللا نبيته عليته الصتالة والستالم أن يجاهتد الكفتار بالستيف, ويغلتظ علتى 

 المنافقين بالحدود.

َواْغلُْظ َعلَْيِهْم يقول: واشدد علتيهم فتي ذات هللا وَمتأَْواُهْم َجَهتنهُم يقتول: ومكتثهم جهتنم, ومصتيرهم   

 ن إليه نار جهنم َوبِئَْس الَمِصيُر قال: وبئس الموضع الذي يصيرن إليه جهنم.الذي يصيرو

 

 10اآلية : 
ُ َمتثاَلً لهلهتِذيَن َكفَتُرواْ اْمتَرأَةَ نُتوحٍ َواْمتَرأَةَ لُتوٍط َكانَتَتا تَْحتَت  القول فـي تأويتـل قولته تعالى:}َضتَرَب ّللاه

ِ َشتْيئاً َوقِيتَل اْدُختالَ النهتاَر َمتَع التدهاِخِليَن َعْبدَْيِن ِمْن ِعبَاِدنَا َصاِلَحْيِن فََخانَتَا ُهَما فَلَْم يُْغنِينَا َعْنُهَما ِمَن ّللاه

.} 

يقول تعالى ذكره: َمثهل هللا مثالً للذين كفروا متن النتاس وستائر الخلتق امترأة نتوح وامترأة لتوط,    

 كانتا تحت عبدين من عبادنا, وهما نوح ولوط فخانتاهما.

انة امرأة نوح زوجها أنها كانت كافرة, وكانتت تقتول للنتاس: إنته مجنتون. وأن خيانتة ذُكر أن خي  

 إمرأة لوط, أن لوطا كان يُِسره الضيف, وتَدُله عليه. ذكر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا سفيان, عن موسى بتن أبتي عائشتة, 26661  

س, قولتته: فَخانَتاُهمتا قتال: كانتت امتترأة نتوح تقتول للنتاس: إنتته عتن ستلمان بتن قتتيس, عتن ابتن عبتا

 مجنون. وكانت امرأة لوط تَدُله على الضيف.

حدثنا محمد بن منصور الطوسي, قال: حدثنا إسماعيل بن عمر, قال: حدثنا سفيان, عتن موستى    

امترأة نتوح, بن أبي عائشة عن سليمان بن قيس, قتال: ستمعت ابتن عبتاس قتال فتي هتذه االَيتة: أمتا 

 فكانت تخبر أنه مجنون وأما خيانة امرأة لوط, فكانت تَدُله على لوط.
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ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا مهران, عن سفيان, عن أبي عامر الهمداني, عن الضحاك 26662  

فتتي التتدين كانَتتتا تَْحتتَت َعْبتتدَْيِن ِمتتْن ِعباِدنتتا َصتتاِلَحْيِن قتتال: متتا بغتتت امتترأة نبتتيه قتتط فَخانَتاُهمتتا قتتال: 

 خانتاهما.

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيته, عتن ابتن 26663  

ُ َمتثاَلً للهتِذيَن َكفَتُروا اْمترأةَ نُتوح َواْمترأةَ لُتوٍط كانَتتا تَْحتَت َعْبتدَْيِن ِمتْن ِعباِدنتا  عباس, قوله َضَرَب ّللاه

نت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما, فكانت امرأة نوح تطلتع علتى َصاِلَحْيِن فَخانَتاُهما قال: كا

سر نوح, فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به, فكان ذلك من أمرهتا وأمتا امترأة 

 ِ لوط فكانت إذا ضاف لوطا أحد خبرت به أهل المدينتة ممتن يعمتل الستوء فَلَتْم يُغُنِيتا َعْنُهمتا ِمتَن ّللاه

 ا.َشْيئ

ـ حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا محمتد بتن جعفتر, قتال: حتدثنا شتعبة, عتن عمترو بتن أبتي 26664  

 سعيد, أنه سمع عكرمة يقول في هذه االَية فَخانَتاُهما قال: في الدين.

حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حتدثنا الحستين, عتن يزيتد, عتن عكرمتة, فتي    

 َعْبدَْيِن ِمْن ِعباِدنا َصاِلَحْيِن فَخانَتاُهما قال: وكانت خيانتهما أنهما كانتا مشركتين. قوله كانَتا تَْحتَ 

حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بتن واضتح, قتال: عبيتد بتن ستليمان, عتن الضتحاك فَخانَتاُهمتا    

 قال: كانتا مخالفتين دين النبيه صلى هللا عليه وسلم كافرتين باهلل.

دثني يتتونس, قتتال: أخبرنتتا ابتتن وهتتب, قتتال: أخبرنتتي أبتتو صتتخر, عتتن أبتتي معاويتتة ـتت حتت26665  

البجلي, قال: سألت سعيد بن جبير: ما كانت خيانة امرأة لوط وامرأة نتوح؟ فقتال: أمتا امترأة لتوط, 

 فإنها كانت تدله على األضياف وأما امرأة نوح فال علم لي بها.

   ِ  َشْيئا يقول: فلم يغن نوح ولوط عن امرأتيهمتا متن هللا لمتا عاقبهمتا وقوله: فَلَْم يُْغنيا َعْنُهما ِمَن ّللاه

على خيانتهما أزواجهما شيئا, ولم ينفعهما أن كانت أزواجهما أنبياء. وبنحو الذي قلنا في ذلك قتال 

 أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ُ َمتثاَلً ِللهتِذيَن ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتتادة, قولته26666   : َضتَرَب ّللاه

َكفَُروا اْمرأةَ نُوحٍ واْمرأةَ لُوط... االَية, هاتان زوجتا نَبِيهي هللا لما عصتا ربهمتا, لتم يغتن أزواجهمتا 

 عنهما من هللا شيئا.

ُ َمثاَلً ِللهذِ 26667   يَن ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة َضَرَب ّللاه

َكفَُروا اْمرأةَ نُوحٍ واْمرأةَ لُوٍط... االَية, قال: يقول هللا: لم يغن صالح هذين عن هاتين شيئا, وامرأة 

ها كفر فرعون.  فرعون لم يضره

وقوله: َوقِيَل اْدُخال النهاَر َمَع الدهاِخِليَن قال هللا لهما يوم القيامة: ادخال أيتها المرأتان نار جهنم متع   

 يها.الداخلين ف

 11اآلية : 
ُ َمتثاَلً لهلهتِذيَن آَمنُتواْ اْمتَرأَةَ فِْرَعتْوَن إِْذ قَالَتْت َربه اْبتِن ِلتي  القول فـي تأويـل قولته تعالى:}َوَضتَرَب ّللاه

نِي ِمَن اْلقَْوِم الظهاِلِميَن {.   يقتول تعتالى نِي ِمن فِْرَعْوَن َوَعَمِلِه َونَجه ذكتره:  ِعندََك بَْيتاً فِي اْلَجنهِة َونَجه

وضتترب هللا متتثالً للتتذين صتتدهقوا هللا ووحتتدوه, امتترأة فرعتتون التتتي آمنتتت بتتاهلل ووحدتتته, وصتتدهقت 

ها كفر زوجها, إذ كانت مؤمنة بتاهلل,  رسوله موسى, وهي تحت عدوه من أعداء هللا كافر, فلم يضره

قالتت:  وكان من قضتاء هللا فتي خلقته أن ال تتزر وازرة وزر أخترى, وأن لكتله نفتس متا كستبت, إذ

 َربه اْبِن ِلي ِعْندََك بَْيتا في اْلَجنهِة, فاستجاب هللا لها فبنى لها بيتا في الجنة, كما:

, عن 26668   ـ حدثني إسماعيل بن حفص األُبُلهي, قال: حدثنا محمد بن جعفر, عن سليمان التيميه

هتتا أظلتهتتا أبتتي عثمتتان, عتتن ستتلمان, قتتال: كانتتت امتترأة فرعتتون تعتتذهب بالشتتمس. فتتإذا انصتترف عن

 المالئكة بأجنحتها, وكانت ترى بيتها في الجنة.

, عتتن أبتتي     , قتتال: حتتدثنا أستتباط بتتن محمتتد, عتتن ستتليمان التيمتتيه حتتدثنا محمتتد بتتن عبيتتد المحتتاربيه

 عثمان, قال: قال سليمان: كانت امرأة فرعون, فذكر نحوه.

لدستتوائي, قتال: حتدثنا ـ حتدثني يعقتوب بتن إبتراهيم, قتال: حتدثنا ابتن عليتة, عتن هشتام ا26669  

ة, قال: كانت امرأة فرعون تسأل من غلب؟ فيقال: غلب موسى وهارون. فتقول:  القاسم بن أبي بَزه
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آمنتتت بتتربه موستتى وهتتارون فأرستتل إليهتتا فرعتتون, فقتتال: انظتتروا أعظتتم صتتخرة تجتتدونها, فتتإن 

عت بصترها إلتى مضت على قولها فألقوها عليها, وإن رجعت عن قولها فهي امرأته فلما أتوها رف

السماء, فأبصرت بيتها في السماء, فمضت على قولها, فانتزع هللا روحها, وأُلقيتت الصتخرة علتى 

 جسد ليس فيه روح.

ُ َمثاَلً ِللهتِذيَن 26670   ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: َوَضرَب ّللاه

أهل األرض على هللا, وأبعتده متن هللا, فتوهللا متا ضتره امرأتته ُكفتر آَمنُوا اْمرأةَ فِْرَعْوَن وكان أعتى 

 زوجها حين أطاعت ربها, لتعلموا أن هللا حكم عدل, ال يؤاخذ عبده إال بذنبه.

نِي ِمتْن فِْرَعتْوَن َوعَمِلته وتقتول: وأنقتذني متن عتذاب فرعتون, ومتن أن أعمتل عملته,    وقوله: ونجه

 وذلك كفره باهلل.

نِ    ي ِمَن القَْوِم الظهاِلِميَن تقول: وأخلصني وأنقذني متن عمتل القتوم الكتافرين بتك, ومتن وقوله: َونجه

 عذابهم.

 

 12اآلية : 
وِحنَتا  القول فتـي تأويتـل قولته تعتالى:}َوَمْريََم اْبنَتةَ ِعْمتَراَن الهتِتَي أَْحَصتنَْت فَْرَجَهتا فَنَفَْخنَتا فِيتِه ِمتن ره

 بِِه َوَكانَْت ِمَن اْلقَانِتِيَن {.َوَصدهقَْت بَِكِلَماِت َربهَها َوُكتُ 

ُ َمثاَلً ِللهِذيَن آَمنُوا َمْريََم اْبنَتةَ ِعْمتَراَن الهتِتي أْحَصتنَْت فَْرَجهتا يقتول:     يقول تعالى ذكره: َوَضَرَب ّللاه

التي منعت جيب درعها جبريل عليه السالم, وكله ما كان في الدرع من خرق أو فتق, فإنته يستمى 

 ك كله صدع وشقه في حائط, أو فرج سقف فهو فرج.فَْرجا, وكذل

وقوله: فَنَفَْخنا فِيِه مْن ُروِحنا يقول: فنفخنتا فيته فتي جيتب درعهتا, وذلتك فرجهتا, متن روحنتا متن   

 جبرئيل, وهو الروح. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ن ثور, عن معمر, عن قتادة فَنَفَْخنا فِيِه ِمْن ُروِحنتا ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا اب26671  

 فنفخنا في جيبها من روحنا.

َوَصدهقَْت بَِكِلماِت َربهها يقول: آمنت بعيسى, وهو كلمة هللا وُكتُبِتِه يعنتي التتوراة واإلنجيتل وكانَتْت   

 ِمَن القانِتِيَن يقول: وكانت من القوم المطيعين. كما:

عبتد األعلتى, قتال: حتدثنا ابتن ثتور, عتن معمتر, عتن قتتادة متَن القتانِتِيَن متن ـ حتدثنا ابتن 26672  

 المطيعين.
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