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عليلله الللله صلللى الللله رسول على نزل الكريمة السورة هذه وأول

المشللركين أن ذكللر ثللم بالحللج وهم تبوك غزوة من رجع لما وسلم
يطوفون وأنهم ذلك في عادتهم على الموسم هذا عامهم يحضرون

عنه الله رضي الصديق بكر أبا وبعث مخالطتهم فكره عراة بالبيت
ويعلللم مناسللكهم للنللاس ليقيللم السللنة تلللك الحللج علللى أميللرا

النللاس فللي ينللادي وأن هللذا عللامهم بعللد يحجللوا ل أن المشللركين
طلالب أبلي بلن بعللي أتبعله قفلل فلمللا     ورسلوله الله من براءة
لله عصلبة لكونه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن مبلغا ليكون

 )332 ص2ج كثير ابن. (بيانه سيأتي كما
مللا ومراجعللة ؛ موضللوعية مراجعللة السورة نصوص مراجعة ومن 

؛ وملبسللاته النللزول أسللباب عللن المللأثورة الروايللات فللي جللاء
بجملتها السورة أن . . يتبين كذلك النبوية السيرة أحداث ومراجعة

واحللدة دفعة تنزل لم . . ولكنها الهجرة من التاسع العام في نزلت
فيهلا نزلللت الللتي الدقيقللة بلالمواقيت الجلزم نملللك ل أننللا . . ومع
بأنهللا الترجيللح يمكن أنه إل ، التاسع العام خلل في السورة مقاطع
غللزوة قبللل كللانت منهللا الولللى . . المرحلة مراحل ثلث في نزلت
فللي كللانت الثانيللة . والمرحلللة العللام هذا من رجب شهر في تبوك
كللانت الثالثللة . والمرحلة ثناياها في ثم الغزوة لهذه الستعداد أثناء
(الظلل)منها.  العودة بعد

مللن عاهلدتم اللذين إللى ورسلوله الللله مللن (بلراءة
]1[المشركين)

مللن تبرؤ أي ؛براءة هذه  أي)ورسوله الله من براءة( :تعالى فقوله
 .المشركين من عاهدتم الذين إلى ورسوله الله

غيللر أنكللم واعلموا أشهر أربعة الرض في فسيحوا(
]2)[الكافرين مخزي الله وأن الله معجزي

ًاختلفللا ههنلا المفسللرون  اختلف)أشهر أربعة الرض في فسيحوا(
أو المؤقتللة غير المطلقة العهود لذوي الية هذه قائلون فقال ًكثيرا
له كان من فأما أشهر أربعة له فيكمل أشهر أربعة دون عهد له من



إليهللم فللأتموا( :تعالى لقوله كان مهما مدته إلى فأجله مؤقت عهد
بينلله كللان ومللن الحللديث في سيأتي ولما  الية)مدتهم إلى عهدهم

وهللذا مللدته إلى فعهده عهد وسلم عليه الله صلى الله رسول وبين
.الله رحمه جرير ابن اختاره وقد وأقواها القوال أحسن
قللالوا وغيره القرظي كعب بن محمد حدثنا المدني معشر أبو وقال
الموسللم علللى أميرا بكر أبا وسلم عليه الله صلى الله رسول بعث
مللن آيللة أربعيللن أو آيللة بثلثين طالب أبي بن علي وبعث تسع سنة

يسلليحون أشللهر أربعللة المشركين يؤجل الناس على فقرأها براءة
الحجللة ذي مللن عشرين أجلهم عرفة يوم عليهم فقرأها الرض في

وقرأهللا الخللر ربيللع مللن وعشللرا الول ربيع وشهر وصفر والمحرم
وليطللوفن مشرك هذا عامنا بعد يحجن ل وقال منازلهم في عليهم
)332 ص2ج كثير ابن تفسير. (عريان بالبيت

الكللبر الحج يوم الناس إلى ورسوله الله من وأذان(
فهللو تبتم فإن ورسوله المشركين من بريء الله أن

الللله معجللزي غير أنكم فاعلموا توليتم وإن لكم خير
]3)[أليم بعذاب كفروا الذين وبشر

النلاس إللى وإنلذار وتقلدم ورسلوله الله من  وإعلم:تعالى يقول
المناسللك أيللام أفضللل هللو الللذي- النحر يوم وهو الكبر الحج يوم

)ورسللوله المشللركين مللن برئ الله أن( ً-جميعا وأكبرها وأظهرها
)تبتللم فللان( :فقللال إليلله التوبة إلى دعاهم ثم أيضا منهم برئ أي
)تللوليتم وإن لكللم خير فهو( والضلل الشرك من فيه أنتم مما أي
)الللله معجزي غير أنكم فاعلموا( عليه أنتم ما على استمررتم أي
وبشللر( ومشلليئته قهره وتحت قبضة في وأنتم عليكم قادر هو بل

وفللي والنكللال بللالخزي الللدنيا فللي  أي)أليللم بعللذاب كفروا الذين
.والغلل بالمقامع الخرة

يؤذن فيمن بكر أبو  بعثني: قالعنه- الله رضي– هريرة أبي وعن
عريان بالبيت وليطوف مشرك العام بعد يحج أل بمنى النحر يوم

الناس قول أجل من الكبر قيل وإنما النحر يوم الكبر الحج ويوم
عام يحج فلم العام ذلك في الناس إلى بكر أبو فنبذ الصغر الحج
وسلللم عليلله الللله صلللى الللله رسللول فيلله حللج الذي الوداع حجة

.الجهاد كتاب في البخاري لفظ هذا مشرك
ينقصللوكم لللم ثللم المشللركين من عاهدتم الذين إل(

عهللدهم إليهللم فأتموا أحدا عليكم يظاهروا ولم شيئا
]4)[المتقين يحب الله إن مدتهم إلى



عهللد للله لمللن أشللهر بأربعللة التأجيللل مدة ضرب من استثناء هذا
يللذهب الرض فللي يسلليح أشهر أربعة فأجله بمؤقت ليس مطلق

ن إل ،شلاء حيلث بنفسه لينجو فيها دته إللى فلأجله عهلد لله م م
للله كللان ومن ،الحاديث تقدمت وقد ،عليها عوهد التي المضروبة

وذلك ،مدته إلى فعهده وسلم عليه الله صلى الله رسول مع عهد
المسلللمين علللى يظللاهر ولللم ،عهده المعاهد ينقض ل أن بشرط

بللذمته للله يللوفي الللذي فهللذا ،سللواهم من عليهم يمالئ أي ً،أحدا
إن( :فقال بذلك الوفاء على تعالى حرض ولهذا ،مدته إلى وعهده

2ج كللثير ابللن . (تفسلليربعهللدهم الموفين  أي)المتقين يحب الله
)336ص
حيللث المشللركين فاقتلوا الحرم الشهر انسلخ فإذا(

كللل لهللم واقعللدوا واحصللروهم وخللذوهم وجدتموهم
فخلللوا الزكللاة وآتللوا الصلة وأقاموا تابوا فإن مرصد

]5)[رحيم غفور الله إن سبيلهم
فللذهب مللاهي ههنللا الحرم بالشهر المراد في المفسرون اختلف

حللرم أربعللة منهللا    تعللالى قوله في المذكورة أنها إلى جرير ابن
 .نظر وفيه ،أنفسكم فيهن تظلموا فل القيم الدين ذلك

روايللة فللي عبللاس ابن إليه ماذهب السياق حيث من يظهر والذي
عليهللا المنصوص الربعة التسيير أشهر بها المراد أن عنه العوفي

 ).أشهر أربعة الرض في فسيحوا( :بقوله
الشللهر انقضللت إذا  أي)الحللرم الشللهر أنسلللخ فللإذا: (قللال ثللم

 فحيثمللا-فيهللا وأجلنللاهم قتللالهم فيهللا عليكللم حرمنا التي- الربعة
،مقدر من أولى مذكور على العهد عود لن ،فاقتلوهم وجدتموهم

أخللرى آيللة في حكمها بيان سيأتي المحرمة الربعة الشهر إن ثم
 .الكريمة السورة هذه في بعد

وهذا ،الرض من  أي)وجدتموهم حيث المشركين فاقتلوا( :وقوله
:بقللوله الحللرم فللي القتللال بتحريللم تخصيصلله والمشللهور ،عللام

قاتلوكم فان فيه يقاتلوكم حتى الحرام المسجد عند ولتقاتلوهم(
وإن ً،قتل شللئتم إن وأسللروهم  أي)وخللذوهم( :وقللوله ،فللاقتلوهم

 ً.أسرا شئتم
بمجللرد تكتفوا ل  أي)مرصد كل لهم واقعدوا واحصروهم: (وقوله

اقلهم فلي بالحصلار اقصلدوهم بلل ،لهلم وجدانكم وحصلونهم مع
،الواسللع عليهللم تضلليقوا حللتى ومسللالكهم طرقهللم فللي والرصد

 .السلم أو القتل إلى وتضطروهم
سللبيلهم فخلللوا الزكاة وآتوا الصلة وأقاموا تابوا فان( :قال ولهذا

 فللي-عنلله الللله رضي- الصديق اعتمد ولهذا )،رحيم غفور الله إن



حرمللت حيللث وأمثالها الكريمة الية هذه على الزكاة مانعي قتال
والقيللام السلللم فللي الللدخول وهللي الفعللال هذه بشرط قتالهم

السلللم أركان أشرف فان ،أدناها على بأعلها ونبه ،واجباته بإداء
أداء وبعلدها ،وجلل علز اللله حق هي التي ،الصلة الشهادتين بعد

أشللرف وهللي ،والمحاويللج الفقللراء إلى متعد نفع هي التي الزكاة
نيللب الللله يقللرن مللا كللثيرا ولهللذا ،بللالمخلوقين المتعلقللة الفعللال
ابللن  عللن)22  م25 خ( الصللحيحين في جاء وقد ،والزكاة الصلة

-وسلللم عليلله الله صلى- الله رسول  عن-عنهما الله رضي- عمر
الللله إل لإللله أن يشللهدوا حللتى النللاس أقاتل أن أمرت( :قال أنه

 . الحديث)الزكاة ويؤتوا الصلة ويقيموا الله رسول محمدا وأن
بللن الضللحاك فيهللا قللال التي ،السيف     آية     هي     الكريمة     الية     وهذه

وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي بيللن عهد كل نسخت  إنها:مزاحم
ج كثير ابن . (تفسيرمدة وكل عقد وكل المشركين من أحد وبين

)336 ص2
العهللود أن روايتللان: الولللى عنهمللا الللله رضللي– عباس ابن وعن

وسلللم- عليلله الللله صلللى– الللله ورسللول المشركين بين المؤقتة
نقضت الية هذه أن والخرى الربعة، التيسيير أشهر بنهاية انتهت

وسلللم- عليلله الللله صلللى– والنللبي المشللركين بين ومدة عهد كل
)336 ص2ج كثير ابن الول. (تفسير الشرط وأذبهبت

 بعثوجهه: الله كرم طالب أبي بن علي عن حاتم أبي ابن روىو
فللي  سلليف:أسللياف بأربعللة وسلللم عليلله الللله الللله صلللى النللبي

حيللث المشركين فاقتلوا( :تعالى الله قال ؛العرب من المشركين
هللو الثللاني السلليف أن وأظللن ً،مختصللرا رواه هكللذا). وجدتموهم

ول بللالله يؤمنللون ل الللذين قاتلوا( :تعالى لقوله الكتاب أهل قتال
ديللن يللدينون ول ورسللوله الللله حللرم ما يحرمون ول الخر باليوم
يللدوهم الجزيللة يعطللوا حللتى الكتللاب أوتللوا الللذين مللن الحللق

يلا( :تعللالى قلوله فللي المنافقين قتال الثالث والسيف )،صاغرون
في الباغين قتال والرابع ، الية)والمنافقين الكفار جاهد النبي أيها

فللإن بينهمللا فأصلللحوا اقتتلللوا المللؤمنين من طائفتان وإن( :قوله
أمللر إلى تفيء حتى تبغي التي فقاتلوا الخرى على إحداهما بغت
) 336 ص2ج كثير ابن ). (تفسيرالله

السيف. مسألة: آية
الجهاد. تشريع مسألة: مراحل

،بالمدينللة الللله رسللول اسللتقر فلمللاالللله: " رخملله القيم ابن قال
بعللد قلوبهم بين وألف ،النصار المؤمنين بعباده بنصره الله وأيده

وكتيبللة الللله أنصللار فمنعتلله ،بينهللم كللانت الللتي والحللن العللداوة
محبتلله وقدموا ،دونه نفوسهم وبذلوا ،والحمر السود من السلم



،أنفسللهم مللن بهللم أولللى وكان ،والزواج والبناء لباء محبة على
سللاق عللن لهللم وشمروا ،واحدة قوس عن واليهود العرب رمتهم

سللبحانه والللله ،جللانب كللل مللن بهللم وصاحوا ،والمحاربة العداوة
،الجناح واشتد الشوكة قويت حتى والصفح والعفو بالصبر يأمرهم

أذن( :تعالى فقال ،عليهم يفرضه ولم ،القتال في حينئذ لهم فأذن
[ )الحللج لقللدير نصرهم على الله وإن ظلموا بأنهم يقاتلون للذين

،مكيللة والسللورة ،بمكة كان الذن هذا إن طائفة قالت وقد ]،39
 :لوجوه غلط وهذا

شللوكة لهم كان ول ،القتال في لهم بمكة يأذن لم الله  أن:أحدها
   .بمكة القتال من بها يتمكنون

وإخراجهللم الهجللرة بعللد الذن أن على يدل الية سياق  أن:الثاني
أن إل حللق بغير ديارهم من أخرجوا الذين( :قال فإنه ،ديارهم من

   .المهاجرون هم وهؤلء ]،40 الحج[ )الله ربنا يقولوا
الحللج[ )ربهللم فللي اختصللموا خصمان هذان( :تعالى  قوله:الثالث

   .الفريقين من بدر يوم تبارزوا الذين في  نزلت]19
)آمنللوا الللذين أيهللا يللا( :بقللوله آخرهللا فللي خاطبهم قد  أنه:الرابع

النللاس أيهللا يللا( الخطللاب فأمللا ،مللدني كللله بللذلك والخطللاب
   ).فمشترك
ول ،وغيللره باليللد الجهللاد يعم الذي بالجهاد فيها أمر  أنه:الخامس

جهللاد فأمللا ،الهجللرة بعللد كان إنما المطلق بالجهاد المر أن ريب
)بلله وجاهللدهم الكافرين تطع فل( :بقوله مكة في به فأمر الحجة

مكيللة سللورة  فهللذه].150 الفرقللان[ ً)كللبيرا جهللادا( بللالقرآن أي
فللي بلله المأمور الجهاد وأما ،الحجة وجهاد التبليغ هو فيها والجهاد
   .بالسيف الجهاد فيه فيدخل الحج سورة

عللن العمش حديث من مستدركه في روى الحاكم  أن:السادس
خللرج  لمللا:قللال عباس ابن عن جبير بن سعيد عن البطين مسلم
إليلله وإنللا لله إنا نبيهم أخرجوا( :بكر أبو قال مكة من الله رسول

بللأنهم يقللاتلون للذين أذن( وجل عز الله فأنزل )،ليهلكن راجعون
على  وإسناده.القتال في نزلت آية أول وهي ]،39 الحج[ )ظلموا
المكللي فيهللا أن علللى يللدل السللورة  وسللياق.الصللحيحين شللرط

والله مكية الرسول أمنية في الشيطان إلقاء قصة فإن ،والمدني
  .أعلم
لللم مللن دون قللاتلهم لمن ذلك بعد القتال عليهم فرض ثم: فصل

البقللرة[ )يقللاتلونكم الذين الله سبيل في وقاتلوا( :فقال ،يقاتلهم
ثللم ًمحرمللا وكللان ،كافة المشركين قتال عليهم فرض ثم ]،190

لجميللع بلله ًمأمورا ثم ،بالقتال بدأهم لمن به ًمأمورا ثم ،به ًمأذونا
)71 ،70 ،69 ص2ج المعاد . (زادالمشركين



154 ص: 1ج:  كثير ابن تفسير
قللوله مثللل     بللأمره الللله يأتي حتى واصفحوا فاعفوا     وقوله"

الللذين ومن قبلكم من الكتاب أوتوا الذين من ولتسمعن     تعالى
عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال الية     كثيرا أذى أشركوا

والسللدي     بللأمره الللله يأتي حتى واصفحوا فاعفوا     قوله في
ذلللك نسللخ     بللأمره الللله يللأتي حللتى واصفحوا فاعفوا     وقوله
قللاتلوا     وقللوله     وجللدتموهم حيث المشركين فاقتلوا     قوله

وهللم     قللوله إلللى     الخللر بللاليوم ول بللالله يؤمنللون ل الللذين
العالية أبو قال وكذا المشركين عن عفوه هذا فنسخ     صاغرون

ويرشد السيف بآية منسوخة إنها والسدي وقتادة أنس بن والربيع
ابللن وقللال     بللأمره الله يأتي حتى     تعالى قوله أيضا ذلك إلى
الزهللري عللن شعيب أخبرنا اليمان أبو أخبرنا أبي أخبرنا حاتم أبي

رسللول كان قال أخبره زيد بن أسامة أن الزبير بن عروة أخبرني
وأهللل المشللركين عن يعفون وأصحابه وسلم عليه الله صلى الله

فللاعفوا    الللله قللال الذى على ويصبرون الله أمرهم كما الكتاب
قللدير شلليء كللل عللى الللله إن بلأمره الللله يلأتي حلتى واصفحوا

أمللره مللا العفو من يتأول وسلم عليه الله صلى الله رسول وكان
مللن قتللل ملن بلله الللله فقتللل بالقتللل فيهللم الله أذن حتى به الله

الكتللب مللن شيء في أره ولم صحيح إسناده وهذا قريش صناديد
"زيد بن أسامة عن الصحيحين في أصل له ولكن الستة
للللذين قللل( تعللالى: قللوله تفسير الله- في -رحمه كثير ابن وذكر

أي" ]:15 ) [الجاثيللةالللله أيللام يرجللون ل للللذين يغفللروا آمنللوا
السلللم ابتداء في هذا وكان منهم الذى ويتحملوا عنهم ليصفحوا

ذلللك ليكللون الكتللاب وأهل المشركين أذى على يصبروا أن أمروا
الجلد للمؤمنين الله شرع العناد على أصروا لما ثم لهم كالتأليف
" (تفسيروقتادة عنه الله رضي عباس ابن عن روي هكذا والجهاد

)150 ص4ج كثير ابن
حللتى فللأجره اسللتجارك المشللركين مللن أحللد وإن(

ل قللوم بللأنهم ذلللك مللأمنه أبلغلله ثم الله كلم يسمع
]6)[يعلمون

مللن أحللد وإن( :عليلله وسلللمه الللله صلللوات لنللبيه تعللالى يقللول
نفوسللهم اسللتباحة لللك وأحللت بقتالهم أمرتك  الذين)المشركين
يسللمع( حتى ،طلبته إلى فأجبه استأمنك  أي)استجارك( وأموالهم

،الللدين أمر من ًشيئا له وتذكر ،عليه تقرؤه ،القرآن  أي)الله كلم
مسللتمر آمللن وهللو  أي)مللأمنه أبلغلله ثم( ،الله حجة عليه به تقيم

ل قللوم بللأنهم ذلللك( ،ومللأمنه وداره بلده إلللى يرجللع حتى المان



،الللله ديللن ليعلمللوا هللؤلء مثللل أمللان شللرعنا إنمللا  أي)يعلمللون
 .عباده في الله دعوة وتنتشر

المللان  يعطللي-وسلللم عليه الله صلى- الله رسول كان هذا ومن
جماعللة ،الحديبية يوم جاء كما رسالة في أو ًمسترشدا جاءه لمن
حفللص بن ومكرز مسعود بن عروة منهم ،قريش من الرسل من

القضللية فللي يللترددون ،واحد بعد ًواحدا وغيرهم عمرو بن وسهيل
الللله رسللول المسلللمين إعظللام مللن فرأوا ،المشركين وبين بينه

ول ملللك عند يشاهدوه لم وما ،بهرهم  ما-وسلم عليه الله صلى-
وأمثللاله ذلللك وكللان ،بذلك وأخبروهم ،قومهم إلى فرجعوا ،قيصر

 .أكثرهم هداية أسباب أكبر من
الللله رسللول علللى الكللذاب مسلليلمة رسللول قللدم لما أيضا ولهذا

)،الله رسول مسيلمة أن أتشهد( :له  قال-وسلم عليه الله صلى-
أن لللول( :وسلللم عليلله الللله صلللى الللله رسللول فقللال ، نعم:قال

العنللق ضللرب للله الللله قيض وقد )،عنقك لضربت تقتل ل الرسل
،النواحللة ابللن للله يقللال وكان ،الكوفة على مسعود ابن إمارة في

فأرسل ،بالرسالة لمسيلمة يشهد أنه مسعود ابن زمان عنه ظهر
بلله وأمللر ،رسللالة فللي لست الن  إنك:له فقال ،مسعود ابن إليه

 .ولعنه الله رحمه ل، عنقه فضربت
إداء فللي- السلللم دار إلللى الحللرب دار من قدم من أن والغرض

ة أو صللح طللب أو تجارة أو رسالة نحلو أو جزيلة حملل أو مهادن
ً،أمانللا أعطللى ً،أمانللا نائبه أو المام من  وطلب-السباب من ذلك

.ووطنلله مللأمنه إلللى يرجللع وحللتى ،السلللم دار في ًمترددا مادام
ن أن يجوز ل العلماء قال لكن السللم دار فلي القاملة ملن يمك
ذلللك بيللن وفيمللا ،أشللهر أربعللة إقامللة مللن يمكن أن ويجوز ،سنة

المللام عللن  قللولن-سللنة عللن ونقص أشهر أربعة على زاد فيما-
2ج كللثير ابللن . (تفسلليرالله رحمهم العلماء من وغيره الشافعي

)338ص
رسللوله وعنللد الللله عند عهد للمشركين يكون كيف(

اسللتقاموا فما الحرام المسجد عند عاهدتم الذين إل
]7)[المتقين يحب الله إن لهم فاستقيموا لكم
أربعة إياهم ونظرته المشركين من البراءة في حكمته تعالى يبين

كيف( :تعالى فقال ثقفوا ماأين المرهف السيف ذلك بعد ثم أشهر
وهللم فيلله هللم فيمللا ويللتركون أمللان  أي)عهللد للمشللركين يكللون

 .وبرسوله به كافرون بالله مشركون



كمللا الحديبيللة يللوم  يعنللي)الحرام المسجد عند عاهدتم الذين إل(
الحللرام المسللجد عللن وصللدوكم كفللروا الللذين هللم( :تعللالى قال

 ]25 )[الفتحمحله يبلغ أن معكوفا والهدى
بمللا تمسللكوا مهمللا  أي)لهللم فاسللتقيموا لكللم اسللتقاموا فمللا(

وبينهللم بينكللم الحللرب تللرك مللن وعاهللدتموهم ،عليه عاقدتموهم
 ).المتقين يحب الله إن لهم فاستقيموا( ،سنين عشر
،والمسلللمون ذلللك وسلللم عليلله الللله صلى الله رسول فعل وقد

سللت سللنة في القعدة ذي من مكة أهل مع والهدنة العقد استمر
علللي بكر بنو وهم حلفاءهم ومالؤوا ،العهد قريش نقضت أن إلى

فقتلللوهم ،وسلللم عليلله الللله صلى الله رسول أحلف خزاعة يبن
الللله صلللى الله رسول- غزاهم ذلك فعند  ً،أيضا الحرم في معهم
،الحللرام البلد عليه الله ففتح ،ثمان سنة رمضان  في-وسلم عليه

.والمنة الحمد ولله ،نواصيهم من ومكنه
،الطلقللاء فسموا ،عليهم والغلبة القهر بعد منهم سلم من فأطلق
رسللول مللن وفر ،مفره على استمر ومن ،ألفين من ًقريبا وكانوا

فللي والتسلليير بالمللان إليلله  بعللث-وسلللم عليلله الللله صلللى- الله
أميللة ابللن صللفوان ومنهللم ،شللاء حيث يذهب ،أشهر أربعة الرض

السلللم إلللى بعللد الله هداهم ثم ،وغيرهما جهل أبي بن وعكرمة
ابللن . (تفسلليرويفعللله يقللدره مللا جميللع على المحمود والله التام
)338 ص2ج كثير

ذمللة ول إل فيكم يرقبوا ل عليكم يظهروا وإن كيف(
)فاسقون وأكثرهم قلوبهم وتأبى بأفواههم يرضونكم

]8[
،منهللم والتللبري معللاداتهم علللى للمللؤمنين ً محرضللا:تعللالى يقول
تعللالى بللالله لشركهم عهد لهم يكون أن يستحقون ل أنهم ً،ومبينا

ظهللروا للو ولنهللم ،وسلللم عليلله الللله صلى الله برسول وكفرهم
فيهم راقبوا ول ،يذروا ولم يبقوا لم عليهم وأديلوا المسلمين على

 .ذمة ول ًإل
 .والعهد والذمة القرابة إل ال:عباس ابن قال
   :مقبل بن تميم قال كما

   الرحم وأعراق الل قطعوا    خلفوا خلوف الناس أفسد
   :عنه الله رضي ثابت بن حسان وقال

 يكذب ل والعهد الل وذو    إلهم ًكاذبا وجدناهم
   )339 ص2ج كثير ابن (تفسير



إنهللم سبيله عن فصدوا قليل ثمنا الله بآيات اشتروا(
ول إل مللؤمن فللي يرقبللون ل. يعملللون كانوا ما ساء
.المعتدون هم وأولئك ذمة
فللي فللإخوانكم الزكاة وآتوا الصلة وأقاموا تابوا فإن

]11-9)[يعلمون لقوم اليات ونفصل الدين
اشللتروا( قتللالهم على للمؤمنين ًوحثا للمشركين ً ذما:تعالى يقول
بمللا الللله آيللات اتباع عن اعتاضوا أنهم  يعنيً)قليل ًثمنا الله بآيات
منعللوا أي سللبيله عللن فصدوا ،الخسيسة الدنيا أمور من به التهوا

 ).يعملون ماكانوا ساء إنهم( الحق اتباع من المؤمنين
الللتي اليللة وكذا ،تفسيره  تقدم)ذمة ول إل مؤمن في يرقبون ل(

 .تقدمت آخرها  إلى)الصلة وأقاموا تابوا فان( بعدها
عنلله: الللله رضللي مالك بن أنس عن البزاز بكر أبو الحافظ روىو

علللى الللدنيا فللارق مللن: (وسلللم عليلله الله صلى الله رسول قال
الزكللاة وآتللى الصلللة وأقللام بلله يشللرك ل وعبللادته لللله الخلص

الرسللل بله جلاءت الللذي اللله ديلن وهلو راض عنله والللله فارقها
وتصللديق الهللواء واختلف الحللاديث هللرج قبللل ربهم عن وبلغوه

وعبادتهللا الوثللان خلعللوا فللان يقللول تابوا فان الله كتاب في ذلك
أخللرى آيللة فللي وقللال سللبيلهم فخلوا الزكاة وآتوا الصلة وأقاموا

 ثللم)الللدين فللي فللاخوانكم الزكللاة وآتوا الصلة وأقاموا تابوا فان
راض عنلله وهللو فارقهللا أعلم والله عندي الحديث آخر البزار قال

 ص2ج كللثير ابللن . (تفسيرأنس بن الربيع كلم من عندي وباقيه
339(

فللي وطعنللوا عهللدهم بعللد مللن أيمللانهم نكثللوا وإن(
لعلهللم لهللم أيمللان ل إنهللم الكفر أئمة فقاتلوا دينكم

]12)[ينتهون
علللى عاهللدتموهم الذين المشركون هؤلء نكث وإن: تعالى يقول
)دينكللم في وطعنوا( ومواثيقهم عهودهم  أي)أيمانهم( معينة مدة
 .وانتقصوه عابوه أي

،عليلله وسلللمه الله لواتص الرسول سب من قتل أخذ ههنا ومن
:قللال ولهللذا ،بنقللص هذكللر أو ،السلللم ديللن فللي طعللن مللن أو
يرجعللون  أي)ينتهللون لعلهم لهم لإيمان إنهم الكفر أئمة فقاتلوا(

:وغيللره قتللادة قللال  وقللد.والضلل والعناد الكفر من فيه هم عما
ً،رجللال وعللدد خلللف بن وأمية وشيبة وعتبة جهل كأبي الكفر أئمة

قريللش مشللركي نزولهللا سللبب كللان وإن عامة الية أن والصحيح
 .أعلم والله ولغيرهم لهم عامة فهي



بكللر أبللي عهللد فللي كللان أنلله نفير بن جبير بن الرحمن عبد وعن
 إنكللم: قللال-الشام إلى وجههم حين- الناس  إلى-عنه الله رضي-

منهللم الشلليطان معاقد فاضربوا ،رؤوسهم مجوفة ًقوما ستجدون
أقتللل أن مللن إلللي أحللب منهللم ًرجل أقتللل لن الله فو ،بالسيوف

)الكفللر أئمللة فقللاتلوا: (يقللول الللله بأن وذلك ،غيرهم من سبعين
)340 ،339 ص2ج كثير ابن . (تفسيرحاتم أبي ابن رواه

بللإخراج وهمللوا أيمللانهم نكثللوا قومللا تقللاتلون أل(
فللالله أتخشللونهم مللرة أول بللدؤوكم وهللم الرسللول

،مؤمنين كنتم إن تخشوه أن أحق
وينصللركم ويخزهللم بأيللديكم الللله يعللذبهم قللاتلوهم

غيللظ ويللذهب ،مللؤمنين قللوم صللدور ويشللف عليهم
)حكيم عليم والله يشاء من على الله ويتوب قلوبهم

]13-15[
النللاكثين المشللركين قتال على وإغراء وتحضيض تهييج أيضا وهذا

تعللالى قللال كمللا مكللة مللن الرسللول باخراج هموا الذين بأيمانهم
يخرجللوك أو ليقتلللوك أو ليثبتللوك كفللروا الللذين بللك يمكللر وإذ

تعللالى وقللال     المللاكرين خيللر والللله الللله ويمكللر ويمكللرون
وقللال اليللة     ربكللم بللالله تؤمنللوا أن وإيللاكم الرسللول يخرجون
منهللا ليخرجللوك الرض مللن ليسللتفزونك كللادوا وإن     تعللالى

يللوم بللذلك المللراد قيللل     مللرة أول بدءوكم وهم     وقوله الية
اسللتمروا بللذلك وعلمللوا نجللت فلما غيرهم لنصر خرجوا حين بدر

وقيللل ذلللك بسللط تقللدم كما وتكبرا بغيا للقتال طلبا وجههم على
أحلف لخزاعللة بكر بني حلفائهم مع وقتالهم العهد نقضهم المراد
الللله رسللول إليهللم سللار حللتى وسلللم عليه الله صلى الله رسول
والمنللة الحمد ولله كان ما وكان الفتح عام وسلم عليه الله صلى

مللؤمنين كنتللم إن تخشللوه أن أحللق فللالله أتخشللونهم     وقللوله
مللن العبللاد يخشللى أن أهل فانا واخشون تخشوهم ل تعالى يقول

يكللن لللم أشأ ومالم كان وماشئت المر فبيدي وعقوبتي سطوتي
لهم شرع فيما لحكمته وبيانا المؤمنين على عزيمة تعالى قال ثم

عنللده مللن بللأمر العللداء إهلك علللى قللدرته مللع الجهللاد مللن
ويشلف عليهللم وينصللركم ويخزهلم بأيللديكم اللله يعذبهم قاتلوهم

مجاهد وقال كلهم المؤمنين في عام وهذا     مؤمنين قوم صدور
مؤمنين قوم صدور ويشف     الية هذه في والسدي عكرمة عن

قلللوبهم غيللظ ويللذهب     قللوله فللي الضللمير وأعللاد خزاعة يعني
 أيضا عليهم



......     
أي     عليللم والله     عباده من أي     يشاء من على الله ويتوب

الكونيللة وأقللواله أفعللاله فللي     حكيللم     عبللاده يصلللح بمللا
الحللاكم العللادل وهللو يريللد مللا ويحكللم يشاء ما فيفعل والشرعية

يجللازي بللل وشللر خيللر مللن ذرة مثقال وليضيع أبدا يجور ل الذي
)340 ص2ج كثير ابن )  (تفسيروالخرة الدنيا في عليه

جاهللدوا الللذين الللله يعلم ولما تتركوا أن حسبتم أم(
ول رسللوله ول الللله دون مللن يتخللذوا ولللم منكللم

]16)[تعملون بما خبير والله وليجة المؤمنين
341 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير

ل مهمليللن نللترككم أن المؤمنللون أيهللا حسللبتم أم تعللالى يقللول"
ولهللذا الكللاذب مللن الصادق العزم أهل فيها يظهر بأمور نختبركم

الله دون من يتخذوا ولم منكم جاهدوا الذين الله يعلم ولما( :قال
فللي هللم بللل ،ودخيلللة بطانللة  أي)وليجللة المللؤمنين ول ولرسوله

القسمين بأحد فاكتفى ولرسوله لله النصح على والباطن الظاهر
      الشاعر قال كما
      يليني أيهما الخير أريد ثم أرضا يممت إذا أدري وما
أن النللاس أحسللب ألللم( :الخللرى اليللة فللي تعللالى الله قال وقد

قبلهللم مللن الللذين فتنللا ولقد يفتنون ل وهم آمنا يقولوا أن يتركوا
أم( :تعللالى  وقللال)الكللاذبين وليعلمللن صدقوا الذين الله فليعلمن
ليللذر الللله ماكللان( :تعللالى وقللال ،الية)..الجنة تدخلوا أن حسبتم

 .الية)..عليه أنتم ما على المؤمنين
،حكمللة فيه له أن بين الجهاد لعباده شرع لما تعالى أنه والحاصل

بمللا العللالم تعللالى وهو ،يعصيه ممن يطيعه من عبيده اختبار وهو
الشلليء فيعلم ،يكون كان كيف كان لو يكن ومالم يكون وما كان
ول سواه رب ول هو إل إله ل عليه ماهو على كونه ومع كونه قبل
"وأمضاه قدره لما راد
شللاهدين الله مساجد يعمروا أن للمشركين كان ما(

وفللي أعمللالهم حبطللت أولئللك بللالكفر أنفسهم على
،خالدون هم النار
الخللر واليللوم بللالله آمللن من الله مساجد يعمر إنما

فعسللى الله إل يخش ولم الزكاة وآتى الصلة وأقام
]18 ،17) [المهتدين من يكونوا أن أولئك
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الللله مسللاجد يعمللروا أن بللالله للمشركين ينبغي ما تعالى يقول"
...... له شريك ل وحده اسمه على بنيت التي
المسللجد عللن يصللدون وهم الله يعذبهم أل لهم وما( :تعالى وقال

ل أكللثرهم ولكللن المتقللون إل أولياؤه إن أولياءه كانوا وما الحرام
بللالله آمن من الله مساجد يعمر إنما( :تعالى قال ولهذا )،يعلمون
قللال كمللا ،المسللاجد لعمللار باليمللان تعالى فشهد )،الخر واليوم
صلللى- الللله رسللول أن الخدري سعيد أبي  عن....... أحمد المام

فاشللهدوا المسللجد يعتللاد الرجل رأيتم إذا" : قال-وسلم عليه الله
بللالله آمللن مللن الللله مسللاجد يعمللر إنما( :تعالى  قال.باليمان له

)".الخر واليوم
كمللن الحرام المسجد وعمارة الحاج سقاية أجعلتم(

ل الللله سلبيل فلي وجاهلد الخلر واليلوم بلالله آملن
،الظللالمين القللوم يهللدي ل والللله الللله عند يستوون
الللله سللبيل فللي وجاهللدوا وهللاجروا آمنللوا الللذين

هللم وأولئك الله عند درجة أعظم وأنفسهم بأموالهم
وجنات ورضوان منه برحمة ربهم يبشرهم ،الفائزون

عنللده الللله إن ًأبدا فيها خالدين ،مقيم نعيم فيها لهم
]22- 19) [عظيم أجر
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الللله بيللت عمللارة قللالوا المشللركين  إن:قللال... عبللاس ابن عن"

بالحرم يفخرون وكانوا ،وجاهد آمن ممن خير السقاية على وقيام
اسللتكبارهم الله فذكر ،وعماره أهله أنهم أجل من به ويستكبرون
ن الحرم لهل فقال ،وإعراضهم اتي كلانت قلد( :المشلركين م آي

بلله مسللتكبرين(  ثللم)تنكصللون أعقللابكم علللى فكنتم عليكم تتلى
بلله( :قللال ،بللالحرم يسللتكبرون كللانوا أنهم  يعني)تهجرون ًسامرا
ه يسلمرون  كانواً)سامرا اللله صللى والنلبي القلرآن ويهجلرون ب

عليلله الللله صلللى النبي مع والجهاد اليمان الله فخير ،وسلم عليه
ولللم السللقاية علللى وقيامهم البيت المشركين عمارة على وسلم
بيتلله يعمللرون كللانوا أن بلله الشللرك مللع الللله عنللد ينفعهللم يكللن

". ويخدمونه
أوليللاء وإخوانكم آباءكم تتخذوا ل آمنوا الذين أيها يا(

منكللم يتللولهم ومللن اليمللان على الكفر استحبوا إن
وأبنللاؤكم آبللاؤكم كللان إن قل ،الظالمون هم فأولئك

اقترفتموهللا وأموال وعشيرتكم وأزواجكم وإخوانكم



أحللب ترضللونها ومسللاكن كسللادها تخشللون وتجللارة
فتربصللوا سللبيله فللي وجهللاد ورسوله الله من إليكم
)الفاسقين القوم يهدي ل والله بأمره الله يأتي حتى

]23، 24.[
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أو آباء كانوا وإن به الكفار بمباينة تعالى      أمر24 23\9 اليات 
علللى الكفللر اختللاروا أي اسللتحبوا إن مللوالتهم عللن ونهللى أبنللاء

واليللوم بللالله يؤمنللون قومللا لتجد كقوله ذلك على وتوعد اليمان
أو أبنللائهم أو آبللائهم كللانوا ولو ورسوله الله حاد من يوادون الخر

بروح وأيدهم اليمان قلوبهم في كتب أولئك عشيرتهم أو إخوانهم
الحللافظ وروي اليللة النهللار تحتهللا من تجري جنات ويدخلهم منه

عبيللدة أبللي أبللو جعل قال شوذب بن الله عبد حديث من البيهقي
فلما عنه يحيد عبيدة أبو وجعل بدر يوم اللهة له ينعت الجراح بن

اليللة هذه فيه الله فأنزل فقتله عبيدة أبو ابنه قصده الجراح أكثر
الللله حللاد مللن يللوادون الخللر واليللوم بللالله يؤمنللون قومللا لتجللد

وقرابته أهله آثر من يتوعد أن رسوله تعالى أمر ثم الية ورسوله
كللان إن قللل فقللال سبيله في وجهاد ورسوله الله على وعشيرته
وأملللوال وعشللليرتكم وأزواجكلللم وإخلللوانكم وأبنلللاؤكم آبلللاؤكم

كسللادها تخشللون وتجللارة وحصلتموها اكتسبتموها أي اقترفتموها
هللذه كللانت إن أي وحسللنها لطيبهللا تحبونها أي ترضونها ومساكن

فتربصللوا سللبيله فللي وجهللاد ورسوله الله من اليكم أحب الشياء
حللتى قال ولهذا بكم ونكاله عقابه من بكم يحل ماذا فانتظروا أي

أحمللد المام وقال الفاسقين القوم يهدي ل والله بأمره الله يأتي
معبللد بللن زهللرة عن لهيعة ابن حدثنا سعيد بن قتيبة  حدثنا4336

آخللذ وهللو وسلللم عليه الله صلى الله رسول مع كنا قال جده عن
إلللي أحللب لنللت الللله رسللول يا والله فقال الخطاب بن عمر بيد
نفسي من إل شيء كل من
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حللتى أحللدكم يللؤمن ل وسلللم عليلله الللله صلللى الله رسول فقال
إلللي أحللب والللله الن فأنت عمر فقال نفسه من إليه أحب أكون

البخللاري بللاخراجه انفرد عمر يا الن الله رسول فقال نفسي من
بللن حيللوة عللن وهب ابن عن سليمان بن يحيى عن  فرواه6632
بللن الللله عبللد جللده سمع أنه معبد بن زهرة عقيل أبي عن شريح
الصحيح في ثبت وقد بهذا وسلم عليه الله صلى النبي عن هشام

بيده نفسي والذي قال أنه وسلم عليه الله صلى  عنه44 م15 خ
والنللاس وولللده والللده مللن إليلله أحللب أكون حتى أحدكم يؤمن ل



حديث من له  واللفظ3462 داود وأبو أحمد المام وروى أجمعين
عللن نللافع عن الخراساني عطاء عن الخراساني الرحمن عبد أبي
إذا يقللول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت قال عمر ابن

الجهاد وتركتم بالزرع ورضيتم البقر بأذناب وأخذتم بالعينة تبايعتم
المام وروى دينكم إلى ترجعوا حتى ينزعه ذلل عليكم الله سلط
بللن شللهر عن جناب أبي عن هارون بن يزيد عن  أيضا284 أحمد

الللله صللى الللله رسللول عللن عمرو بن الله عبد سمع أنه حوشب
.أعلم والله قبله للذي شاهد وهذا ذلك بنحو وسلم عليه

إذ حنيللن ويللوم كللثيرة مللواطن في الله نصركم لقد(
وضللاقت شلليئا عنكللم تغللن فلللم كللثرتكم أعجبتكللم

أنللزل ثللم ،مدبرين وليتم ثم رحبت بما الرض عليكم
وأنللزل المللؤمنين وعلللى رسللوله علللى سللكينته الله

جللزاء وذلللك كفللروا الللذين وعللذب تروهللا لللم جنودا
الكافرين

غفور والله يشاء من على ذلك بعد من الله يتوب ثم
]27- 25)[رحيم
غللزا مللا جميللع وكللان   الللله رسول غزاها غزوة آخر تبوك وكانت
غللزوة وهللي ودان غللزوة غللزاة وعشرين سبعا بنفسه الله رسول
بطللن مللن العشيرة غزوة رضوي ناحية من بواط غزوة ثم البواء

اللتي بلدر غلزوة ثللم جابر بن كرز يطلب الولى بدر غزوة ثم ينبع
الكللدر بلللغ حيللن سليم بني غزوة ثم قريش صناديد فيها الله قتل
غطفللان غللزوة ثللم حللرب بللن سفيان أبا يطلب السويق غزوة ثم

ثللم بالحجللاز معللدن بحللران غزوة ثم أمر ذي غزوة وهي نجد إلى
غللزوة ثللم النضللير بني غزوة ثم السد حمراء غزوة ثم أحد غزوة
دومة غزوة ثم غزوة ثم الخرة بدر غزوة ثم نخل من الرقاع ذات

بنللي غللزوة ثللم قريظللة بنللي غللزوة ثللم الخنللدق غزوة ثم الجندل
مللن المصللطلق بنللي غللزوة ثم قرد ذي غزوة ثم هذيل من لحيان
غللزوة ثم المشركون فصده قتال يريد ل الحديبية غزوة ثم خزاعة

غللزوة ثللم حنيللن غللزوة ثللم الفتح غزوة ثم القضاء عمرة ثم خيبر
در منهلا غلزوات تسلع فلي قاتل   تبوك غزوة ثم الطائف وأحلد ب
والطللائف وحنيللن والفتح وخيبر المصطلق وبني وقريظة والخندق

 بعضه في عقبة ابن وخالفه إسحاق ابن عن الترتيب وهذا
    السرايا



بعللث بيللن مللن وثلثيللن ثمانيللة وسراياه الله رسول بعوث وكانت
)297 ،296 ص2ج ) (الكتفلللللللللللللاءوسلللللللللللللرية
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يلذكر بللراءة ملن نزللت آيلة أول فلي مجاهلد عللن جريج ابن قال

في إياهم نصره في لديهم وإحسانه عليهم فضله للمؤمنين تعالى
تعللالى عنللده مللن ذلك وأن رسوله مع غزواتهم من كثيرة مواطن
مللن النصللر أن على ونبههم ولبعددهم لبعددهم وتقديره وبتأييده

ومع كثرتهم أعجبتهم حنين يوم فإن كثر أو الجمع قل سواء عنده
مللع منهللم قليل إل مللدبرين فولللوا شلليئا عنهللم ذلللك أجدى ما هذا

علللى وتأييللده نصللره أنللزل ثللم وسلم عليه الله صلى الله رسول
تعللالى الله شاء إن سنبينه كما معه الذين المؤمنين وعلى رسوله
قل وإن وبإمداده وحده تعالى عنده من النصر أن ليعلمهم مفصل
مللع والللله الللله بللإذن كللثيرة فئللة غلبت قليلة فئة من فكم الجمع

حدثنا جرير بن وهب  حدثنا1294 أحمد المام قال وقد الصابرين
ابللن عللن الللله عبيللد عللن الزهللري عللن يحدث يونس سمعت أبي

الصللحابة خيللر وسلللم عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس
تغلب ولن آلف أربعة الجيوش وخير مئة أربع السرايا وخير أربعة
و رواه وهكلذا قللة ملن ألفلا عشلر اثنلا  والترملذي2611 داود أب

بللن جريللر يسللنده ل جللدا غريللب حسن حديث هذا قال  ثم1555
وسللم عليله الللله صللى النللبي عللن الزهري عن روى وإنما حازم

أكثللم عن وغيره سنن  والبيهقي2827 ماجة ابن رواه وقد مرسل
أعلم والله نحوه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الجون بن

ملن ثملان سللنة شللوال فلي مكللة فتلح بعد حنين وقعة كانت وقد
مكللة فتللح مللن وسلللم عليلله الللله صلللى فللرغ لمللا وذلللك الهجرة

صللى اللله رسلول وأطلقهلم أهلهلا عامة وأسلم أمورها وتهدمت
أميرهللم وأن ليقللاتلوه له جمعوا هوازن أن فبلغه وسلم عليه الله

سللعد وبنو جشم وبنو بكمالها ثقيف ومعه النضري عوف بن مالك
بللن عمللرو بني من وناس قليل وهم هلل بني من وأوزاع بكر بن

والشللاء والولللدان النساء ومعهم أقبلوا وقد عامر بن وعون عامر
صلللى الللله رسللول إليهم فخرج وقضيضهم بقضهم وجاءوا والنعم

آلف عشللرة وهو للفتح معه جاء الذي جيشه في وسلم عليه الله
مللن أسلللموا الللذين ومعلله العرب وقبائل والنصار المهاجرين من
فللالتقوا العللدو إلللى بهللم فسللار ألفين في الطلقاء وهم مكة أهل
أول فللي الوقعة فيه فكانت حنين له يقال والطائف مكة بين بواد

هللوازن كمنللت وقللد الللوادي فللي انحللدروا الصبح غلس في النهار
ورشلقوا ثلاوروهم قلد بهلم إل المسللمون يشعر لم تواجهوا فلما

أمرهللم كمللا واحللد رجللل حملللة وحملللوا السيوف وأصلتوا بالنبال



وجللل عللز الله قال كما مدبرين المسلمون ولي ذلك فعند ملكهم
بغلتلله يومئللذ راكللب وهللو وسلم عليه الله صلى الله رسول وثبت

الشهباء
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وأبللو اليمللن بركابهللا آخللذ عملله والعبللاس العدو نحر إلى يسوقها
يثقلنهللا اليسللر بركابهللا آخللذ المطلب عبد بن الحارث بن سفيان

ويللدعو والسلللم الصلللة عليلله باسللمه ينوه وهو السير تسرع لئل
الللله رسللول أنللا إلللي الله عباد إلي ويقول الرجعة إلى المسلمين

المطلب عبد ابن أنا ثم لكذب النبي أنا      الحال تلك في ويقول
ثملانون قللال مللن ومنهللم مائللة ملن قريب أصحابه من معه وثبت

والفضللل وعلللي والعبللاس عنهمللا الله رضي وعمر بكر أبو فمنهم
بللن وأسامة أيمن أم بن وأيمن الحارث بن سفيان وأبو عباس بن
عملله وسلللم عليلله الله صلى أمر ثم عنهم الله رضي وغيرهم زيد

أصللحاب يلا صلوته بلأعل ينلادي أن الصلوت جهيللر وكلان العبلاس
مللن المسلللمون بللايعه الللتي الرضللوان بيعة شجرة يعني الشجرة

بهللم ينللادي فجعل عنه يفروا ل أن على تحتها والنصار المهاجرين
فجعلللوا البقللرة سللورة أصحاب يا تارة ويقول السمرة أصحاب يا

الللله رسللول إلللى فتراجعوا الناس وانعطف يالبيك يالبيك يقولون
بعيللره يطاوعه لم إذا منهم الرجل إن حتى وسلم عليه الله صلى
إلللى بنفسلله ورجع وأرسله عنه انحدر ثم درعه لبس الرجوع على

ثللم منهم شرذمة اجتمعت فلما وسلم عليه الله صلى الله رسول
أن السلللم عليلله وأمرهللم وسلللم عليلله الللله صلللى الللله رسللول
واستنصللره ربه مادعا بعد التراب من قبضة وأخذ الحملة يصدقوا

إنسان بقي فما بها القوم رمى ثم ماوعدتني لي أنجز اللهم وقال
ثللم القتللال عللن شللغله مللا وفملله عينيلله فللي منها أصابه إل منهم

بقية تراجع وما ويأسرون يقتلون أقفاهم المسلمون فاتبع انهزموا
عليلله الللله صلللى الللله رسول يدي بين مجدلة والسرى إل الناس

بللن حمللاد حدثنا عفان  حدثنا5286 أحمد المام وقال وسلم وآله
همللام أبي عن يسار بن الله عبد عن عطاء بن يعلى أخبرنا سلمة

يزيللد ويقللال أسلليد بللن يزيد واسمه الفهري الرحمن عبد أبي عن
عليلله الللله صلللى الللله رسللول مللع كنت قال كرز ويقال أنيس بن

فنزلنللا الحللر شللديد قللائظ يللوم في فسرنا حنين غزوة في وسلم
وركبللت لمللتي لبسللت الشللمس زالللت فلمللا الشللجر ظلل تحت

فللي وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى فانطلقت فرسي
الللرواح حان وبركاته الله رسول يا عليك السلم فقلت فسطاطة

طللائر ظل ظلها كأن شجرة تحت من فثار يابلل فقال أجل فقال
فلأخرج فرسلي للي أسلرج فقال فداؤك وأنا وسعديك لبيك فقال



فأسللرج قللال بطللر ول أشللر فيهمللا ليللس ليللف مللن دفتللاه سرجا
فللولى الخيلن فتشللامت وليلتنللا عشيتنا فصاففناهم وركبنا فركب

فقلال ملدبرين وليتلم ثلم تعلالى الله قال كما مدبرين المسلمون
ورسللوله الله عبد أنا الله ياعباد وسلم عليه الله صلى الله رسول

اقتحللم ثللم قللال ورسللوله الله عبد أنا المهاجرين يامعشر قال ثم
منللي إليه أدنى كان الذي فأخبرني تراب من كفا فأخذ فرسه عن
تعللالى الللله فهزمهللم الوجللوه شاهت وقال وجوههم به ضرب أنه

يبق لم قالوا أنهم أبنائهم عن أبناؤهم فحدثني عطاء بن يعلى قال
السللماء بيللن صلصلللة وسللمعنا ترابللا وفملله عينللاه امتلت إل أحد

الحللافظ رواه وهكللذا الجديد الكست على الحديد كأمرار والرض
داودالطيالسللي أبللي حللديث  من5141 النبوة دلئل في والبيهقي

بللن عاصللم حدثني إسحاق بن محمد وقال به سلمة بن حماد عن
عبللد بللن جللابر أبيلله عللن جابر بن الرحمن عبد عن قتادة بن عمر
رسللول فسبق حنين إلى معه بمن عوف بن مالك فخرج قال الله
الوادي مضايق في وتهيئوا فأعدوا وسلم وآله عليه الله صلى الله

وأصللحابه وسلللم وآللله عليلله الله صلى الله رسول وأقبل وأحنائه
ثلارت النلاس انحط فلما الصبح عماية في الوادي بهم انحط حتى
يقبللل ل منهزمين الناس وانكفأ عليهم فشدت الخيل وجوههم في
ذات وسلللم وآله عليه الله صلى الله رسول وانحاز أحد على أحد

الللله رسللول أنا الله رسول أنا إلي هلموا الناس أيها يقول اليمين
فلمللا بعضللا بعضللها البللل وركبللت شيء فل الله عبد بن محمد أنا

ياعبللاس قللال النللاس وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول رأى
لبيللك لبيللك فأجللابوه السللمرة أصللحاب يللا النصار يامعشر اصرخ
فيقللذف ذلللك علللى يقللدر فل بعيللره ليعطف يذهب الرجل فجعل
وت يؤم ثم وقوسه سيفه ويأخذ عنقه في درعه اجتملع حلتى الص

فاسللتعرض مائللة منهللم وسلللم عليلله الللله صلللى الله رسول إلى
جعلللت ثللم بالنصللار ماكللانت أول الللدعوة وكللانت فاقتتلوا الناس

صلللى الله رسول وأشرف الحرب ثم صبراء وكانوا بالخروج آخرا
حمللي الن فقللال القللوم مجتلللد إلللى ركللابه فللي وسلم عليه الله

الله رسول ثم والسارى إل الناس ماراجعه الله فو قال الوطيس
وانهللزم قتللل مللن منهللم الللله فقتل ملقون وسلم عليه الله صلى
وفلي وأبنلاءهم أمللوالهم رسللوله عللى الللله وأفلاء ملاانهزم منهم

إسللحاق أبللي عللن شعبة حديث  من1776 م2864 خ الصحيحين
عمارة أبا يا له قال رجل أن عنهما الله رضي عازب بن البراء عن
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فقللال حنيللن يللوم وسلللم عليلله الله صلى الله رسول عن أفررتم

كللانوا هللوازن إن يفللر لللم وسلللم عليه الله صلى الله رسول لكن



علللى الناس فأقبل انهزموا عليهم وحملنا لقيناهم فلما رماة قوما
الللله رسول رأيت فلقد الناس فانهزم بالسهام فاستقبلونا الغنائم
بغلتلله بلجللام آخللذ الحللارث بن سفيان وأبو وسلم عليه الله صلى

المطلللب عبللد ابللن أنللا لكللذب النللبي أنللا      يقللول وهللو البيضاء
هذا مثل في أنه التامة الشجاعة من يكون ما غاية في وهذا قلت
علللى هذا مع وهو جيشه عنه انكشف وقد الوغى حومة في اليوم
وهللو هللرب ول لكللر ول لفللر ولتصلح الجري سريعة وليست بغلة
مللن ليعرفلله باسللمه وينللوه وجللوههم إلللى يركضللها أيضللا هللذا مع

إل كللله هللذا ومللا الللدين يللوم إلى دائما عليه وسلمه الله صلوات
بلله أرسللله مللا ويتم سينصره بأنه منه وعلما عليه وتوكل بالله ثقة

الللله أنللزل ثللم تعللالى قللال ولهللذا الديللان سائر على دينه ويظهر
وعلللى رسللوله علللى وثبللاته طمللأنينته أي رسللوله علللى سللكينته

كمللا الملئكللة وهم تروها لم جنودا وأنزل معه الذين أي المؤمنين
الحسللن حللدثني قال القاسم حدثنا جرير بن جعفر أبو المام قال
العرابللي جميلللة أبي ابن هو عوف عن سليمان بن قال عرفة بن

مللع كللان رجللل حلدثني برثلن ابن مولى الرحمن عبد سمعت قال
الللله رسللول وأصللحاب نحللن التقينا لما قال حنين يوم المشركين

شللاة حللب لنللا يقوملوا للم حنيلن يوم وسلم وآله عليه الله صلى
إلللى انتهينللا حللتى آثللارهم فللي نسوقهم جعلنا كشفناهم فلما قال

وسلللم عليلله الله صلى الله رسول هو فإذا البيضاء البغلة صاحب
شللاهت لنللا فقالوا الوجوه حسان وعثمان رجال عنده فتلقانا قال

وقللال إياهللا فكللانت أكتافنللا وركبللوا فانهزمنللا قال ارجعوا الوجوه
الحللافظ الللله عبللد أبو  أنبأنا5142 دلئل البيهقي بكر أبو الحافظ
الحسللن بللن إسللحاق حللدثنا بالويللة بللن أحمللد بللن محمللد حللدثني
حللدثنا زيللاد بللن الواحللد عبللد حدثنا مسلم بن عفان حدثنا الحربي
قللال أبيلله عللن الرحمن عبد بن القاسم حدثنا حصيرة بن الحارث

الللله صلللى الللله رسللول مع كنت عنه الله رضي مسعود ابن قال
ثمللانين فللي معلله وبقيللت الناس عنه فولى حنين يوم وسلم عليه
الللذين وهللم الللدبر نولهم ولم قدمنا والنصار المهاجرين من رجل
وسلللم عليلله اللله صلى الله رسول قال السكينة عليهم الله أنزل
السللرج عللن فمللال بغلتلله فحادت قدما يمضي البيضاء بغلته على

فنللاولته الللتراب مللن كفللا نللاولني قللال الللله رفعللك ارتفللع فقلللت
المهلاجرين أيلن قلال ترابلا أعينهلم فلامتلت وجلوههم به فضرب

وسلليوفهم فجللاءوا فهتفت بهم اهتف قال هناك هم قلت والنصار
المللام ورواه أدبللارهم المشللركون وولللى الشللهب كأنهللا بأيمانهم

بللن الوليللد وقللال نحللوه بلله عفللان  عللن1453 مسللنده في أحمد
عللن الهللذلي بكللر أبللي عللن المبللارك بللن الللله عبد حدثني مسلم



رأيللت لمللا قللال عثمللان بللن شلليبة عللن عبللاس ابن مولى عكرمة
أبللي ذكللرت عري قد حنين يوم وسلم عليه الله صلى الله رسول
قللال منه ثأري أدرك اليوم فقلت إياهما وحمزة علي وقتل وعمي

قائمللا المطلللب عبللد بن بالعباس أنا فإذا يمينه عن لجيئه فذهبت
ولللن عملله فقلللت العجاج عنها يكشف فضة كأنها بيضاء درع عليه

بللن الحللارث بن سفيان بأبي أنا فإذا يساره عن فجئته قال يخذله
يبق فلم خلفه من فجئته يخذله ولن عمه ابن فقلت المطلب عبد
وبينه بيني نار من شواظ لي رفع إذ بالسيف سورة أسوره أن إل

ومشلليت بصري على يدي فوضعت تمحشني أن فخفت برق كأنه
ياشلليب وقال وسلم عليه الله صلى الله رسول فالتفت القهقري

إليلله فرفعللت قللال الشلليطان عنلله أذهب اللهم مني ادن شيب يا
قاتللل ياشلليب فقللال وبصللري سللمعي مللن إلي أحب ولهو بصري
ثللم فللذكره الوليللد حللديث  مللن5145 دلئللل البيهقي رواه الكفار

مصللعب بللن سللعيد بللن صدقة عن جابر بن أيوب حديث من روى
عليلله اللله صلللى اللله رسلول مللع خرجلت قال أبيه عن شيبة بن

ولكننللي بلله معرفللة ول إسلللم أخرجنللي ما والله حنين يوم وسلم
يللا معلله واقللف وأنللا فقلللت قريللش علللى هللوازن تظهللر أن أبيت

كللافر إل يراهللا ل إنلله ياشلليبة فقال بلقا خيل أرى إني الله رسول
الثانية ضربها ثم شيبة اهد اللهم قال ثم صدري على بيده فضرب

قللال شلليبة اهد اللهم قال ثم الثالثة ضربها ثم شيبة اهد اللهم ثم
مللن أحللد كللان مللا حللتى الثالثة في صدري عن يده مارفع الله فو

النللاس التقللاء فللي الحللديث تمللام وذكللر منلله إلي أحب الله خلق
الله صلى الله رسول واستنصار العباس ونداء المسلمين وانهزام

إسللحاق بللن محمللد قللال المشللركين الللله هللزم حتى وسلم عليه
مطعللم بلن جللبير عللن حللدثه عمللن يسلار بلن إسحاق أبي حدثني
يللوم وسلم عليه الله صلى الله رسول لمع إنا قال عنه الله رضي
مللن يهوي السود البجاد مثل إلى نظرت إذ يقتتلون والناس حنين

الللوادي مل قللد منثور نمل فاذا القوم وبين بيننا وقع حتى السماء
نشك فماكنا القوم هزيمة إل يكن فلم
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قللال أبيلله عللن يسللار بللن السللائب بللن سللعيد وقللال الملئكة أنها

ثم المشركين مع حنينا شهد وكان السوائي عامر بن يزيد سمعت
قلللوب فللي الللله ألقللى الللذي الرعللب عللن نسللأله فكنا بعد أسلم

الطسللت في بها فيرمي الحصاة يأخذ فكان حنين يوم المشركين
شللاهد للله تقللدم وقللد هللذا مثل أجوافنا في نجد كنا فيقول فيطن

مسلللم صللحيح وفللي أعلم فالله أسيد بن يزيد الفهري حديث من
همللام عللن معمللر انبأنللا الرزاق عبد عن رافع بن محمد  عن523



وسلللم عليلله الله صلى الله رسول أن هريرة أبو ماحدثنا هذا قال
ثللم تعللالى قللال ولهللذا الكلللم جوامللع وأوتيت بالرعب نصرت قال

لللن جنللودا وأنللزل المؤمنين وعلى رسوله على سكينته الله أنزل
يتللوب ثللم وقللوله الكافرين جزاء وذلك كفروا الذين وعذب تروها

اللله تلاب قللد رحيلم غفللور والله يشاء من على ذلك بعد من الله
وقللد ولحقللوه مسلللمين عليلله وقللدموا فأسلموا هوازن بقية على

يوما عشرين من بقريب الوقعة بعد وذلك الجعرانة ثم مكة قارب
وكانوا سبيهم فاختاروا أموالهم وبين سبيهم بين خيرهم ذلك فعند
المللوال وقسللم عليهم فرده وامرأة صبي مابين أسيرا آلف ستة
السلم على قلوبهم ليتألف الطلقاء من أناسا ونفل الغانمين بين

مائللة أعطللى مللن جملللة مللن وكان البل من مائة مائة فأعطاهم
فامتللدحه كللان كمللا قومه على واستعمله النضري عوف بن مالك

في ثم بمثله سمعت ول رأيت إن ما      فيها يقول التي بقصيدته
اجتدى إذا للجزيل وأعطى أوفى           محمد بمثل كلهم الناس

عللردت الكتيبللة وإذا           غللد فللي عمللا يخللبرك يشللأ ومتى ثم
علللى ليللث فكللأنه           منهللد كللل وضرب بالسمهري ثم أنيابها

".مرصد في خادر المباءة وسط ثم أشباله
يقربللوا فل نجس المشركون إنما آمنوا الذين أيها يا(

عيلللة خفتللم وإن هللذا عللامهم بعللد الحللرام المسللجد
عليللم الله إن شاء إن فضله من الله يغنيكم فسوف

الخللر بللاليوم ول بالله يؤمنون ل الذين قاتلوا, حكيم
ديلن يلدينون ول ورسللوله اللله حللرم ما يحرمون ول

عن الجزية يعطوا حتى الكتاب أوتوا الذين من الحق
]29- 28) [صاغرون وهم يد

الله: رحمه القيم ابن قال
من أحد من يأخذ لم فإنه الجزية وأخذ الذمة عقد في ههدي وأما"

مللن الثامنللة السللنة فللي بللراءة سللورة نللزول بعد إل جزية الكفار
مللن وأخللذها المجللوس مللن أخللذها الجزية آية نزلت فلما الهجرة

إلللى عنه الله رضي معاذا وبعث النصارى من وأخذها الكتاب أهل
عليهللم وضللرب الذمللة يهودهللا مللن يسلللم لللم لمللن فعقللد اليمن

المخطئين الغالطين بعض فظن خيبر يهود من يأخذها ولم الجزية
وإن جزيللة منهللم يؤخللذ ل وأنلله خيللبر بأهللل مختللص حكللم هذا أن

السللير فللي فقهلله عللدم مللن وهللذا الكتللاب أهللل سائر من أخذت
فللي يقرهللم أن علللى وصالحهم قاتلهم الله رسول فإن والمغازي

صلللحهم عقللد فسللبق بعللد نزلللت الجزية تكن ولم شاء ما الرض



سللبحانه الللله أمللره ثللم الجزيللة نللزول خيللبر أرض فللي وإقرارهم
فللي يللدخل فلللم الجزية يعطوا حتى الكتاب أهل يقاتل أن وتعالى

علللى وبينهللم بينلله قللديما كللان العقللد لن ذاك إذ خيللبر يهللود هذا
يطللالبهم فلللم بالشللطر الرض فللي عمللال يكونللوا وأن إقرارهللم

يكللن لللم ممللن الكتللاب أهللل من سواهم وطالب ذلك غير بشيء
اليمللن ويهللود نجللران كنصللارى بالجزيللة كعقدهم عقد وبينهم بينه

تضمن الذي العقد ذلك تغير الشام إلى عمر أجرهم فلما وغيرهم
الكتللاب أهللل مللن غيرهم حكم لهم وصار خيبر أرض في إقرارهم

أظهللر وأعلمهللا السنة فيها خفيت التي الدول بعض في كان ولما
عللن أسللقط النللبي أن وفيلله وزوروه عتقللوه قد كتابا منهم طائفة

معلاذ بن وسعد طالب أبي بن علي شهادة وفيه الجزية خيبر يهود
جهللل مللن علللى ذلك فراج عنهم الله رضي الصحابة من وجماعة

فجللروا صللحته ظنوا بل وتوهموا وسيره ومغازيه الله رسول سنة
ابللن السلللم شلليخ إلللى ألقي حتى المزور الكتاب هذا حكم على
والعمللل تنفيللذه علللى يعين أن منه وطلب روحه الله قدس تيمية
فيلله أن منهللا   أوجه بعشرة كذبه على واستدل عليه فبصق عليه

فللي أن ومنها   قطعا خيبر قبل توفي وسعد معاذ بن سعد شهادة
ول بعللد نزلللت تكللن لللم والجزيللة الجزية عنهم أسقط أنه الكتاب
ثلثللة خيللبر بعللد تبللوك عام كان نزولها فإن حينئذ الصحابة يعرفها
فلللم محللال وهللذا والسللخر الكلف عنهم أسقط أنه ومنها   أعوام

وقللد غيرهللم مللن ول منهللم تؤخللذ سللخر ول كلللف زمانه في يكن
مللن هللي وإنمللا والسللخر الكلف أخذ من أصحابه وأعاذ الله أعاذه
الكتللاب هللذا أن ومنها   عليها المر واستمر الظلمة الملوك وضع

يللذكره فلللم أصللنافهم اختلف علللى العلم أهل من أحد يذكره لم
والسللنة الحللديث أهللل مللن أحد ول والسير المغازي أهل من أحد
ول التفسللير أهللل مللن أحللد ول والفتللاء الفقلله أهللل مللن أحد ول

عرفوا ذلك مثل زوروا إن أنهم لعلمهم السلف زمان في أظهروه
وخفللاء فتنللة وقللت فللي الللدول بعض استخفوا فلما وبطلنه كذبه
ذلللك علللى وسللاعدهم وأظهللروه وعتقللوه ذلك زوروا السنة بعض
حللتى ذلللك لهللم يسللتمر ولللم ولرسللوله لللله الخللائنين بعض طمع

  وكذبه بطلنه الرسل خلفاء وبين أمره الله كشف
مللن طوائللف ثلث مللن أخللذها الجزيللة آيللة نزلللت فلمللا    فصللل

ل فقيللل الصنام عباد من يأخذها ولم والنصارى واليهود المجوس
بأخللذه اقتللداء بللدينهم دان ومللن هللؤلء غير كافر من أخذها يجوز

كعبللدة الكفللار من وغيرهم الكتاب أهل من تؤخذ بل وقيل وتركه
الللله رحملله الشافعي قول والول العرب دون العجم من الصنام
رحمهمللا وأحمللد حنيفة أبي قول والثاني روايتيه إحدى في وأحمد



لللم إنمللا يقولون الثاني القول وأصحاب   الخرى الرواية في الله
أسلللمت أن بعد فرضها نزل إنما لنها العرب مشركي من يأخذها

مكلة فتللح بعلد نزللت فإنهلا مشلرك فيهللا يبلق وللم العلرب دارة
مشرك العرب بأرض يبق فلم أفواجا الله دين في العرب ودخول

العللرب بللأرض كللان ولللو نصارى وكانوا تبوك الفتح بعد غزا ولهذا
ومللن   البعللدين مللن بللالغزو أولللى وكللانوا يلونه لكانوا مشركون

منهللم تؤخللذ فلللم كللذلك المللر أن علم السلم وأيام السير تأمل
وقللد قللالوا أهلهللا مللن ليسللوا لنهللم ل منه يؤخذ من لعدم الجزية
لهللم كللان أنلله يصللح ول كتللاب بأهللل وليسللوا المجوس من أخذها
بين فرق ول   سنده يصح ول مثله يثبت ل حديث وهو ورفع كتاب
النللار عباد من حال أقرب الوثان أهل بل الصنام وعباد النار عباد

النللار عبللاد فللي يكللن لم ما إبراهيم بدين التمسك من فيهم وكان
الجزيلة منهلم أخلذت فلإذا الخليلل إبراهيللم أعلداء النلار عبلاد بل

اللله رسلول سلنة تلدل ذلك وعلى أولى الصنام عباد من فأخذها
مللن عللدوك لقيللت إذا قللال أنلله مسلللم صللحيح فللي عنه ثبت كما

إليهللا أجللابوك فللأيتهن ثلث خلل إحللدى إلللى فللادعهم المشركين
أو السلللم إلللى يللدعوهم أن أمللره ثللم عنهللم وكللف منهللم فاقبل
أن نبينللا أمرنللا كسللرى لعامللل المغيللرة وقال   يقاتلهم أو الجزية
الللله رسللول وقللال   الجزيللة تللؤدوا أو الللله تعبللدوا حللتى نقاتلكم
العجللم وتللؤدي العللرب بهللا لكللم تللدين كلمة في لكم هل لقريش

3ج المعللاد " (زادالله إل إله ل قال هي ما قالوا الجزية بها إليكم
).155  حتى151ص
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دينلا الطلاهرين الملؤمنين عبلاده تعلالى      أمر29 28\9 اليات
الحللرام المسللجد عللن دينا نجس هم الذين المشركين بنفي وذاتا
تسلع سلنة فللي نزولهلا وكللان اليلة هلذه نزول بعد يقربوه ل وأن

بكر أبي البغوي عليا وسلم عليه الله صلى الله رسول بعث ولهذا
يحج ل أن المشركين في ينادي أن وأمره عامئذ عنهما الله رضي

ذلللك الللله فللأتم عريللان بللالبيت يطللوف ول مشرك العام هذا بعد
أخللبرني جريج ابن أخبرنا الرزاق عبد وقال وقدرا شرعا به وحكم

إنمللا تعللالى قللوله فللي يقول الله عبد بن جابر سمع أنه الزبير أبو
يكللون أن إل هذا عامهم بعد المسجد يقربوا فل نجس المشركون

فقللال آخر وجه من مرفوعا روى وقد الذمة أهل من أحدا أو عبدا
ابللن بعنللي الشللعث عللن شللريك حللدثنا حسللن حدثنا أحمد المام
عليلله الللله صلى الله رسول قال قال جابر عن الحسن عن سوار
العهللد أهللل إل مشللرك هللذا عامنللا بعللد مسللجدنا يللدخل ل وسلم

إسللنادا أصللح والموقللوف مرفوعللا أحمللد المللام به تفرد وخدمهم



رضللي العزيللز عبللد بن عمر كتب الوزاعي عمرو أبو المام وقال
المسلمين مساجد دخول من والنصارى اليهود امنعوا أن عنه الله

عطللاء وقللال نجللس المشللركون إنمللا تعللالى الللله قول نهيه وأتبع
بعللد الحللرام المسللجد يقربللوا فل تعللالى لقوله مسجد كله الحرم
كمللا المشللرك نجاسللة علللى الكريملة الية هذه ودلت هذا عامهم

ينجس ل المؤمن الصحيح في ورد ولما المؤمن طهارة على دلت
بنجللس ليللس أنه على فالجمهور بدنه نجاسة  وأما371 م285خ

بعللض وذهب الكتاب أهل طعام أحل تعالى الله لن والذات البدن
مللن الحسللن عللن أشللعث وقللال أبللدانهم نجاسللة إلللى الظاهريللة
فسللوف عيلللة خفتللم إن وقللوله جرير ابن رواه فليتوضأ صافحهم

قللالوا الناس أن ذلك إسحاق بن محمد قال فضله من الله يغنيكم
فللأنزل المرافللق مللن فيها نصيب كنا ما التجارة ولتهلكن السواق

إن ذلللك مللن فضللله مللن الله يغنيكم فسوف عيلة خفتم وإن الله
قطع من تخوفتم ما عوض هذا أي صاغرون وهم قوله إلى شاء
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مللن أعطاهم ما الشرك أمر قطع مما الله فعوضهم السواق تلك

ومجاهد عباس ابن عن روى وهكذا الجزية من الكتاب أهل أعناق
عليللم الللله إن وغيرهم والضحاك وقتادة جبير بن وسعيد وعكرمة

فلي الكامللل لنله عنلله وينهلى به يأمر فيما أي حكيم يصلحكم أي
ولهللذا وتعللالى تبللارك وأمللره خلقلله فللي العللادل وأقللواله أفعللاله

أهل من يأخذونها التي الجزية بأموال المكاسب تلك عن عوضهم
الخللر بللاليوم ول بللالله يؤمنون ل الذين قاتلوا تعالى وقوله الذمة

ن وليدينون ورسوله الله ماحرم وليحرمون اللذين ملن الحلق دي
فللي فهللم صللاغرون وهللم يد عن الجزية يعطوا حتى الكتاب أوتوا
لهللم يبقى لم وسلم عليه الله صلى بمحمد كفروا لما المر نفس
آراءهللم يتبعللون وإنمللا بلله جاءوا بما ول الرسل بأحد صحيح إيمان

لللو لنهللم ودينلله الللله شرع لنه ل فيه هم فيما وآباءهم وأهواءهم
اليمللان إلللى ذلللك لقادهم صحيحا إيمانا بأيديهم بما مؤمنين كانوا

وأمللروا بلله بشروا النبياء جميع لن وسلم عليه الله صلى بمحمد
ليسللوا علللم الرسللل أشللرف وهللو بلله كفللروا جللاء فلمللا باتبللاعه

لحظللوظهم بللل الللله مللن لنلله القللدمين النبياء بشرع متمسكين
بسيدهم كفروا وقد النبياء ببقية إيمانهم ينفعهم ل فلهذا وأهوائهم
يؤمنللون ل الللذين قللاتلوا قللال ولهللذا وأكملهللم وخاتمهم وأفضلهم

وليللدينون ورسللوله الللله ماحرم وليحرمون الخر باليوم ول بالله
أول نزلللت الكريمللة الية وهذه الكتاب أوتوا الذين من الحق دين

ودخللل المشللركين أمللور تهللدمت مللا بعد الكتاب أهل بقتال المر
أمللر العللرب جزيللرة واسللتقامت فلمللا أفواجا الله دين في الناس



فللي ذللك وكلان والنصلارى اليهود الكتابين أهل بقتال رسوله الله
لقتللال وسلللم عليلله الللله صلللى الله رسول تجهز ولهذا تسع سنة

العلرب أحيلاء إلى وبعث لهم وأظهره ذلك إلى الناس ودعا الروم
مللن نحللو المقاتلللة مللن واجتمع معه فأوعبوا فندبهم المدينة حول

مللن حولهللا ومللن المدينة أهل من الناس بعض وتخلف ألفا ثلثين
وحللر قيللظ ووقللت جللدب عللام فللي ذلك وكان وغيرهم المنافقين

الللروم لقتال الشام يريد وسلم عليه الله صلى الله رسول وخرج
اسللتخار ثللم يوما عشرين من قريبا بها وأقام بها فنزل تبوك فبلغ
كما الناس وضعف الحال لضيق ذلك عامه فرجع الرجوع في الله

اليللة بهللذه اسللتدل وقللد تعللالى الللله شللاء إن بعللد بيللانه سلليأتي
مللن أو الكتللاب أهللل مللن إل الجزيللة تؤخذ ل أنه يرى من الكريمة
صلللى الللله رسللول أن الحللديث فيهم صح كما كالمجوس أشبههم

الشللافعي مللذهب وهللذا هجللر مجوس من أخذها وسلم عليه الله
مللن تؤخذ بل الله رحمه حنيفة أبو وقال عنه المشهور في وأحمد
ول المشللركين مللن أو الكتاب أهل من أكانوا سواء العاجم جميع
يجللوز بللل مالللك المام وقال الكتاب أهل من إل العرب من تؤخذ

ن الكفلار جميلع على الجزية عمل أن ووثنلي ومجوسلي كتلابي م
وقللوله أعلللم والللله هللذا أدلتهللا وذكللر إذنه هذه ولمأخذ ذلك وغير
لهللم قهللر عللن أي يللد عللن يسلللموا لم إن أي الجزية يعطوا حتى

يجللوز ل فلهللذا مهلانون حقيللرون ذليلللون أي صاغرون وهم وغلبة
صللغرة أذلء هللم بللل المسلمين على رفعهم ول الذمة أهل إعزاز

رضللي هريللرة أبللي  عللن2167 مسلم صحيح في جاء كما أشقياء
اليهللود تبللدءوا ل قللال وسلللم عليلله الللله صلللى النبي أن عنه الله

إلللى فاضطروهم طريق في أحدهم لقيتم وإذا بالسلم والنصارى
الخطللاب بللن عمللر المللؤمنين أميللر عليهللم اشللترط ولهذا أضيقه
وتصللغيرهم إذللهللم فللي المعروفللة الشللروط تلك عنه الله رضي

الرحمللن عبللد رواية من الحفاظ الئمة رواه مما وذلك وتحقيرهم
عنلله الللله رضللي الخطللاب بللن لعمللر كتبت قال الشعري غنم بن

هللذا الرحيم الرحمن الله بسم الشام أهل من نصارى صالح حين
وكلذا كلذا مدينللة نصلارى ملن المؤمنين أمير عمر الله لعبد كتاب
وأموالنللا وذرياتنللا لنفسللنا اختلفللا سللألناكم علينللا قدمتم لما إنكم
ول مللدينتنا فللي نحدث ل أن أنفسنا على لكم وشرطنا ملتنا وأهل
نجللدد ول راهللب صللومعة ول قليللة ول كنيسة ول ديرا حولها فيما

نمنللع ل وأن للمسلللمين خططا كان ما منها ولنحيي منها ماخرب
وأن نهللار فللي ول ليللل فللي المسلللمين من أحد ينزلها أن كنائسنا
مللن رأينللا مللن ننللزل وأن السللبيل وابللن للمللارة أبوابهللا نوسللع

ؤوي نطعمهلم أيلام ثلثلة المسلمين منازلنلا ول كنائسلنا فلي ولن



ول القللرآن أولدنللا نعلللم ول للمسلللمين غشللا نكتللم ول جاسوسللا
قرابتنللا ذوي مللن أحللدا نمنللع ول أحللدا اليلله نللدعو ول شركا نظهر

نقللوم وأن المسلللمين نللوقر وأن أرادوه إن السلللم فللي الدخول
مللن شيء في بهم نتشبه ول الجلوس أرادوا إن مجالسنا من لهم

نتكلم ول شعر ولفرق نعلين ول عمامة ول قلنسوة في ملبسهم
ول السيوف نتقلد ول السروج نركب ول بكناهم ولنكتنى بكلمهم
349 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير

نللبيع ول بالعربيللة خواتيمنللا ننقللش ول ول السلللح مللن شلليئا نتخذ
نشد وأن كنا حيثما زينا نلزم وأن رءوسنا مقاديم نجز وأن الخمور
ل وأن كنائسللنا علللى الصللليب نظهر ل وأن أوساطنا على الزنانير

أسواقهم ول المسلمين طريق من شيء في كتبنا ول صلبنا نظهر
نرفللع ل وأن خفيفللا ضللربا إل كنائسللنا فللي نواقيسللنا نضللرب ول

ول المسلللمين حضرة من شيء في كنائسنا في بالقراءة أصواتنا
نظهللر ول موتانللا مللع أصللواتنا نرفللع ول باعوثللا ول شللعانين نخرج

أسللواقهم ول المسلللمين طريللق مللن شلليء فللي معهللم النيللران
سللهام عليلله مللاجرى الرقيللق مللن ولنتخللذ بموتانللا ولنجللاورهم

قال منازلهم في عليهم نطلع ول المسلمين نرشد وأن المسلمين
المسلللمين مللن أحللدا نضللرب ول فيه زاد بالكتاب عمر أتيت فلما

فلإن اختلفلا عليه وقبلتنا ملتنا وأهل أنفسنا على ذلك لكم شرطنا
فل أنفسللنا فللي ووظفنللا لكللم شرطناه مما شيء في خالفنا نحن
"والشقاق المعاندة أهل من يحل ما منا لكم حل وقد لنا ذمة

النصللارى وقللالت الللله ابللن عزيللر اليهللود وقللالت(
يضللاهئون بللأفواههم قللولهم ذلللك الللله ابللن المسيح

،يؤفكللون أنى الله قاتلهم قبل من كفروا الذين قول
الللله دون مللن أربابللا ورهبللانهم أحبللارهم اتخللذوا

واحلدا إلهلا ليعبلدوا إل أمروا وما مريم ابن والمسيح
]31 ،30) [يشركون عما سبحانه هو إل إله ل
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علللى للمللؤمنين تعللالى الللله من إغراء      وهذا31 30\9 اليات
علللى والفرية الشنيعة لمقالتهم والنصارى اليهود من الكفار قتال
الللله تعللالى الللله ابللن إنه العزيز في فقالوا اليهود فأما تعالى الله
حصلللت الللتي الشبهة أن وغيره السدي وذكر كبيرا علوا ذلك عن
فقتلللوا إسللرائيل بنللي علللى غلبللت لمللا العمالقة أن ذلك في لهم

إسللرائيل بنللي علللى يبكللي العزيللر بقللي كبللارهم وسبوا علماءهم
يللوم ذات هو فبينما عينيه جفون سقطت حتى منهم العلم وذهاب



وامطعمللاه تقللول وهللي قبر ثم تبكي امرأة وإذا جبانة على مر إذ
الللله قللالت هللذا قبللل يطعمللك كان من ويحك لها فقال واكاسياه

العلمللاء يعلللم كللان فمن ياعزير قالت يموت ل حي الله فإن قال
ه فعلرف عليهلم تبكلي فللم قلالت اللله قال إسرائيل بني قبل أن

منلله فاغتسللل كللذا نهللر إلللى اذهللب له قيل ثم به وعظ قد شيء
فكللله أطعمللك فمللا شلليخا هناك ستلقى فإنك ركعتين هناك وصل

فملله ففتح فمك افتح له فقال الشيخ فإذا به أمر ما ففعل فذهب
عزيللر فرجللع مللرات ثلث العظيمة الجمرة كهيئة شيئا فيه فألقى

جئتكللم قللد بنيإسللرائيل يللا فقللال بللالتوراة النللاس أعلللم مللن وهو
مللن اصللبع علللى فربللط فعمد كذابا ماكنت ياعزير فقالوا بالتوراة
مللن النللاس تراجللع فلمللا كلهللا بأصبعه التوراة وكتب قلما أصابعه
الللتي النسخ فاستخرجوا عزير بشأن أخبروا العلماء ورجع عدوهم

صللحيحا بلله ماجللاء فوجللدوا بهللا وقابلوه الجبال في أودعوها كانوا
ضلللل وأمللا الللله ابللن لنلله هللذا صللنع إنمللا جهلتهللم بعللض فقللال

الطلائفتين سلبحانه الللله كذب ولهذا فظاهر المسيح في النصارى
سلوى ادعلوه فيملا لهلم لمسلتند أي بلأفواههم قولهم ذلك فقال

مللن كفللروا الذين قول يشابهون أي يضاهئون واختلفهم افترائهم
قال الله قاتلهم هؤلء ضل كما ضلوا المم من قبلهم من أي قبل
وهو الحق عن يضلون كيف أي يؤفكون أنى الله لعنهم عباس ابن

أربابللا ورهبانهم أحبارهم اتخذوا وقوله الباطل إلى ويعدلون ظاهر
4378 أحمللد المللام روى مريللم ابللن والمسلليح الللله دون مللن

رضي حاتم بن عدي عن طرق من جرير  وابن2953م والترمذي
فللر وسلم عليه الله صلى الله رسول دعوة بلغته لما أنه عنه الله
من وجماعة أخته فأسرت الجاهلية في تنصر قد وكان الشام إلى

أختلله علللى وسلللم عليلله الللله صلللى الللله رسللول مللن ثللم قللومه
على القدوم وفي السلم في فرغبته أخيها إلى فرجعت وأعطاها

وكللان المدينللة إلى عدي فتقدم وسلم عليه الله صلى الله رسول
بللالكرم المشللهور الطللائي حللاتم وأبللوه طيللئ قللومه فللي رئيسللا
عليلله الللله صلللى الللله رسللول على فدخل بقدومه الناس فتحدث

اليللة هللذه يقللرأ وهو فضة من صليب عدي عنق وفي وسلم وآله
لللم إنهللم فقلت قال الله دون من أربابا ورهبانهم أحبارهم اتخذوا

الحللرام لهللم وأحلوا الحلل عليهم حرموا إنهم بلى فقال يعبدوهم
عليلله الللله صلللى الله رسول وقال إياهم عبادتهم فذلك فاتبعوهم

شلليئا تعلللم فهللل أكللبر الله يقال أن أيفرك تقول ما ياعدي وسلم
تعلللم فهللل الللله إل لإللله يقال أن أيضرك يضرك ما الله من أكبر
دعاه ثم الله
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وجهلله رأيللت فلقللد قللال الحللق شهادة وشهد الراوي السلم إلى
ضللالون والنصللارى عليهللم مغضللوب اليهللود إن قللال ثللم استبشر

فلي وغيرهمللا عبلاس بلن الللله وعبد اليمان بن حذيفة قال وهكذا
اتبعللوهم إنهم الله دون من أربابا ورهبانهم أحبارهم اتخذوا تفسير

كتللاب ونبللذوا الرجال استنصحوا السدي وقال وحرموا حللوا فيما
إلهلا ليعبللدوا إل أمللروا وملا تعلالى قللال ولهلذا ظهورهم وراء الله

الحلل فهللو حلله وما الحرام فهو الشيء حرم إذا الذي أي واحدا
يشللركون عما سبحانه هو إل لإله نفذ به وماحكم اتبع شرعه وما
والعللوان والنظللراء الشللركاء عللن وتنللزه وتقللدس تعللالى أي

.سواه رب ول هو إل لإله والولد والضداد
إل الللله ويأبى بأفواههم الله نور يطفئوا أن يريدون(

أرسللل الللذي هللو ،الكللافرون كللره ولللو نوره يتم أن
كللله الللدين علللى ليظهره الحق ودين بالهدى رسوله

]33 ،32) [المشركون كره ولو
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المشركين من الكفار هؤلء يريد تعالى      يقول33 32\9 اليات
صلللى الللله رسول به مابعث أي الله نور يطفئوا أن الكتاب وأهل
وافللترائهم جللدالهم بمجرد الحق ودين الهدى من وسلم عليه الله

نللور أو الشللمس شعاع يطفئ أن يريد من كمثل ذلك في فمثلهم
الللله رسللول بلله أرسللل مللا فكذلك إليه لسبيل وهذا بنفخه القمر
مقللابل تعللالى قال ولهذا ويظهر يتم أن لبد وسلم عليه الله صلى
وره يتلم أن إل اللله ويلأبى وأرادوه راملوه فيملا لهلم كلره وللو ن

سللمي ومنلله ويغطيلله الشلليء يسللتر الللذي هو والكافر الكافرون
في الحب يغطي لنه كافرا والزارع الشياء يستر لنه كافرا الليل

أرسللل الذي هو تعالى قال ثم نباته الكفار أعجب قال كما الرض
الخبللارات مللن بلله ماجللاء هللو فالهدى الحق ودين بالهدى رسوله

العمللال هللو الحللق ودين النافع والعلم الصحيح واليمان الصادقة
الللدين علللى ليظهره والخرة الدنيا في النافعة الصحيحة الصالحة

 عللن2889م الصللحيح فللي ثبللت كمللا الديللان سائر على أي كله
الللله إن قللال أنلله وسلللم وآللله عليلله تعالى الله صلى الله رسول

لللي مللازوي أمتي ملك وسيبلغ ومغاربها مشارقها الرض لي زوى
شللعبة حللدثنا جعفر بن محمد  حدثنا5366 أحمد المام وقال منها
عللن يحللدث حيللان بللن شللقيق سللمعت يعقوب أبي بن محمد عن

من الحي هذا صلى يقول مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود
الللله رسللول سللمعت منهللم شللاب قال صلوا فلما الصبح محارب

الرض مشللارق لكللم ستفتح إنه يقول وسلم وآله عليه الله صلى



وقال المانة وأدى الله اتقى من إل النار في عمالها وإن ومغاربها
سللليم حللدثنا صللفوان حدثنا المغيرة أبو  حدثنا4103 أحمد المام

الله رسول سمعت قال عنه الله رضي الداري تميم عن عامر بن
والنهللار الليللل مابلغ المر هذا ليبلغن يقول وسلم عليه الله صلى

أو عزيللزا يعللز الللدين هذا أدخله إل وبر ول مدر بيت الله يترك ول
فكلان الكفلر بله الللله يلذل وذل السلم به الله يعز عزا ذليل يذل
مللن أصللاب لقللد بيتي أهل في ذلك عرفت قد يقول الداري تميم

كللافرا كللان مللن أصللاب ولقللد والعللز والشرف الخير منهم أسلك
بللن يزيد  حدثنا64 أحمد المام وقال والجزية والصغار الذل منهم
بللن سليم سمعت جابر ابن حدثني مسلم بن الوليد حدثنا ربه عبد

اللله رسلول سلمعت يقلول السود بن المقداد سمعت قال عامر
مللدر بيللت الرض وجلله علللى يبقى ل يقول وسلم عليه الله صلى

يعزهللم إمللا ذليل ويللذل عزيللزا يعز السلم كلمة دخلته إل وبر ول
أيضللا المسند وفي لها فيدينون يذلهم وإما أهلها من فيجعلهم الله

سلليرين ابللن عللن عللون ابن عن عدي أبي بن محمد  حدثنا4378
علللى دخلللت يقللول سللمعه حللاتم بللن عللدي عللن حذيفللة ابن عن

فقلت تسلم أسلم ياعدي فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول
بللديني أعلم أنت فقلت منك بدينك أعلم أنا قال دين أهل من إني
قلللت قومك مرباع تأكل وأنت الركوسية من ألست نعم قال مني
قالهللا أن يعللد فلللم قللال دينللك فللي لللك يحل ل هذا فإن قال بلى

تقللول السلم من يمنعك ماالذي أعلم إني أما قال لها فتواضعت
أتعللرف العللرب رمتهم وقد له لقوة ومن الناس ضعفة اتبعه إنما

بيللده نفسللي فوالللذي قللال بهللا سللمعت وقد أرها لم قلت الحيرة
تطلوف حللتى الحيرة من الظعينة تخرج حتى المر هذا الله ليتمن
بللن كسرى قلت هرمز بن كسرى كنوز ولتفتحن أحد جوار بالبيت
أحللد يقبله ل حتى المال وليبذلن هرمز بن كسرى نعم قال هرمز

فهذه عدي قال
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كنللت ولقللد أحللد جللواز بللالبيت فتطوف الحيرة من تخرج الظعينة
لتكللونن بيللده نفسللي والللذي هرمللز بللن كسللرى كنللوز فتح فيمن
مسلللم وقللال قالهللا وسلللم عليه الله صلى الله رسول لن الثالثة
و  حدثنا2907 بلن خاللد حلدثنا الرقاشلي يزيلد بلن زيلد ينعقلد أب

أبي عن العلء بن السود عن جعفر بن الحميد عبد حدثنا الحارث
صلى الله رسول سمعت قالت عنها الله رضي عائشة عن سلمة

اللت تعبللد حللتى والنهللار الليللل يللذهب ل يقللول وسلللم عليه الله
عللز الللله أنللزل حيللن لظللن كنت إن الله رسول يا فقلت والعزى

تللام ذلك أن الية الحق ودين بالهدى رسوله أرسل الذي هو وجل



ريحللا الله يبعث ثم وجل عز الله شاء ما ذلك من سيكون إنه قال
إيمللان مللن خللردل حبة مثقال قلبه في كان من كل فيتوفى طيبة

آبائهم دين إلى فيرجعون فيه لخير من فييقي
والرهبللان الحبللار مللن كللثيرا إن آمنللوا الذين أيها يا(

سللبيل عللن ويصللدون بالباطل الناس أموال ليأكلون
فللي ينفقونها ول والفضة الذهب يكنزون والذين الله

أليم بعذاب فبشرهم الله سبيل
جبللاههم بهللا فتكللوى جهنللم نللار في عليها يحمى يوم

فللذوقوا لنفسللكم كنزتللم ما هذا وظهورهم وجنوبهم
]35 ،34) [تكنزون كنتم ما
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من والرهبان اليهود من الحبار السدي       قال35 34\9 اليات

قللال كمللا اليهللود علمللاء هللم الحبللار فللإن قال كما وهو النصارى
وأكلهللم الثللم قللولهم عللن والحبللار الربللانيون ينهللاهم ل لو تعالى

قللال كمللا علمللاؤهم والقسيسون النصارى عباد والرهبان السحت
مللن التحللذير والمقصللود ورهبانللا قسيسللين منهللم بأن ذلك تعالى
فسللد مللن عيينللة بللن سفيان قال كما الضلل وعباد السوء علماء

كللان عبادنللا مللن فسللد ومللن اليهود من شبه فيه كان علمائنا من
2669 م7320خ الصلحيح الحللديث وفلي النصلارى من شبه فيه

اليهللود قالوا بالقذة القذة حذو قبلكم كان من سنن لتركبن بنحوه
النللاس فمللن قللال والروم فارس رواية وفي فمن قال والنصارى

وأحللوالهم أقوالهم في بهم التشبه من التحذير والحاصل هؤلء إل
سبيل عن ويصدون بالباطل الناس أموال ليأكلوا تعالى قال ولهذا
فللي ورياسللتهم ومناصللبهم بالللدين الللدنيا يلأكلون أنهللم وذلك الله

أهللل علللى اليهللود لحبللار كللان كمللا بللذلك أموالهم يأكلون الناس
إليهللم تجللئ وضللرائب وهللدايا خللرج عنللدهم ولهم شرف الجاهلية

علللى اسللتمروا وسلللم عليلله الللله صلللى رسللوله الللله بعللث فلما
تلللك لهللم تبقللى أن منهللم طمعللا وعنللادهم وكفرهللم ضللللهم

الللذل وعوضللهم إياهللا وسلبهم النبوة بنور الله فأطفأها الرياسات
عللن ويصللدون تعللالى وقللوله تعالى الله من بغضب وباؤا والصغار

اتبللاع عللن النللاس يصللدون الحللرام أكلهللم مع وهم أي الله سبيل
الجهلللة مللن اتبعهم لمن ويظهارون بالباطل الحق ويلبسون الحق
النار إلى دعاة هم بل يزعمون كما وليسوا الخير إلى يدعون أنهم
ول والفضة الذهب يكنزون والذين وقوله ينصرون ل القيامة ويوم

رؤوس مللن الثللالث القسم هم هؤلء الية الله سبيل في ينفقونها



أربللاب وعلللى العبللاد وعلللى العلمللاء على عالة الناس فإن الناس
قللال كمللا الناس أحوال فسدت هؤلء أحوال فسدت فإذا الموال

سللوء وأحبللار ثللم الملللوك إل الللدين افسللد وهللل      المبارك ابن
ابللن عللن دينار بن الله عبد عن مالك فقال الكنز وأما     ورهبانها

عبيللد عن وغيره الثوري وروي زكاته تؤدى ل الذي المال هو عمر
وإن بكنللز فليللس زكللاته أدى مللا قللال عمللر ابن عن نافع عن الله
وقد كنز فهو زكاته تؤدى أل ظاهر كان وما أرضين سبع تحت كان
ومرفوعلا موقوفلا هريلرة وأبلي وجلابر عبلاس ابلن عن هذا روي
بكنللز فليللس زكللاته أديللت مللال أيما نحوه الخطاب بن عمر وقال
كنلز فهللو زكللاته تلؤد لللم ملال وأيملا الرض فللي مدفونا كان وإن

1404 البخللاري وروي الرض وجه على كان وإن صاحبه به يكوى
عبلد مللع خرجنلا قال أسلم بن خالد عن الزهري حديث من تعليقا

الله جعلها نزلت فلما الزكاة تنزل أن قبل هذا فقال عمر بن الله
مالللك بلن وعللراك العزيللز عبللد بللن عمر قال وكذا للموال طهرة
بللن سللعيد وقللال اليللة صدقة أموالهم من خذ تعالى قوله نسخها
مللا الكنز من السيوف حلية قال أنه أمامة أبي عن زياد بن محمد

وقال وسلم عليه الله صلى الله رسول من سمعت ما إل أحدثكم
بن جعدة عن الضحى أبي عن حصين أبي عن الثوري
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نفقللة دونهللا فمللا آلف أربعللة قال عنه الله رضي علي عن هبيرة

مللدح فللي جللاء وقللد غريللب وهللذا كنز فهو ذلك من أكثر كان فما
ولنللورد كللثيرة أحاديث منها التكثر وذم والفضة الذهب من التقلل

الثللوري أخبرنللا الللرزاق عبللد قللال الباقي على يدل طرفا هنا منها
علللي عن هبيرة بن جعدة عن الضحى أبي عن حصين أبو أخبرني

قال الية والفضة الذهب يكنزون والذين قوله في عنه الله رضي
قللال ثلثا يقولها للفضة تبا للذهب تبا وسلم عليه الله صلى النبي
وقالوا وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب على ذلك فشق

فقال ذلك لكم أعلم أنا عنه الله رضي عمرو فقال نتخذ مال فأي
نتخللذ مللال فللأي وقللالوا عليهم شق قد أصحابك إن الله رسول يا

قلال آخلر حلديث دينله عللى أحدكم تعين وزوجة ذاكرا لسانا قال
حللدثني شللعبة حللدثنا جعفللر بللن محمللد  حدثنا5366 أحمد المام
رسللول أن لللي صللاحب حللدثني الهللذيل أبي بن الله عبد بن سلم
قللال والفضللة للللذهب تبللا قللال وسلللم وآللله عليلله الله صلى الله

رسللول يلا فقللال الخطاب بن عمر مع انطلق أنه صاحبي وحدثني
صلللى الللله رسللول قللال نللدخر ماذا والفضة للذهب تبا قولك الله
الخرة على تعين وزوجة شاكرا وقلبا ذاكرا لسانا وسلم عليه الله

عمللرو بللن الله عبد حدثنا وكيع حدثنا أحمد المام قال آخر حديث



نللزل لما قال ثوبان عن الجعد أبي بن سالم عن أبيه عن مرة بن
فأنللا عمللر قللال نتخذ المال فأي قالوا نزل ما والفضة الذهب في

يللا فقللال رجللاء فللي وأنللا فأدركه بعير على فأوضع ذلك لكم أعلم
انا شلاكرا قلبا قال نتخذ المال أي الله رسول وزوجلة ذاكلرا ولس

ماجللة  وابللن3094 الترمللذي ورواه الخرة أمر على أحدكم تعين
وحكللى حسن الترمذي وقال الجعد أبي بن سالم عن  وجه1856

رواه ولهللذا قلللت ثوبللان مللن يسللمعه لللم سللالما أن البخاري عن
حللاتم أبللي ابللن قللال آخللر حللديث أعلللم والله مرسل عنه بعضهم

المحللاربي يعلللى بللن يحيللى حللدثنا مالك بن حميد حدثنا أبي حدثنا
أبللي عثمللان عللن المحللاربي جللامع بللن غيلن حللدثنا أبللي حللدثنا

لمللا قللال عباس ابن عن مجاهد عن إياس بن جعفر عن اليقظان
ذلللك كللبر اليللة والفضللة الللذهب يكنللزون والذين الية هذه نزلت
يبقللي ل مللا لولده يدع منا أحد يستطيع ما وقالوا المسلمين على
فللأتى ثوبللان واتبعلله عمر فانطلق عنكم أفرج أنا عمر فقال بعده
علللى كللبر قللد إنلله الللله يللانبي فقللال وسلم عليه الله صلى النبي

وسلللم وآللله عليلله الله صلى الله رسول فقال الية هذه أصحابك
وإنمللا أمللوالكم مللن مابقي بها لطيب إل الزكاة يفرض لم الله إن

له قال ثم عمر فكبر قال بعدكم تبقى أموال من المواريث فرض
المللرأة المرء يكنز ما بخير أخبرك أل وسلم عليه الله صلى النبي

غللاب وإذا أطللاعته أمرهللا وإذا سللرته إليهللا نظر إذا التي الصالحة
2333 مسللتدركه في  والحاكم1664 داود أبو ورواه حفظته عنها
صلحيح الحللاكم وقلال بله يعللى بن يحيى حديث من مردويه وابن
4123 أحمللد المللام قللال آخللر حديث يخرجاه ولم شرطهما على
شللداد كللان قللال عطيللة بن حسان عن الوزاعي حدثنا روح حدثنا

ائتنللا لغلملله فقال منزل فنزل سفره في عنه الله رضي أوس بن
منللذ بكلمللة تكلمللت مللا فقللال عليلله فللأنكرت بهللا نعبث بالشفرة
واحفظللوا علللي تحفظوها فل هذه كلمتي أخطمها وأنا إل أسلمت

إذا يقللول وسلللم عليه الله صلى الله رسول سمعت لكم أقول ما
أسللألك إنللي اللهللم الكلمللات هللؤلء فللاكنزوا والفضللة الذهب كنز

نعمتللك شللكر وأسللألك الرشللد علللى والعزيمللة المللر فللي الثبات
صللادقا لسللانا وأسللألك سليما قلبا وأسألك عبادتك حسن وأسألك
واسللتغفرك تعلللم مللا شر من بك وأعوذ تعلم ما خير من وأسألك

فللي عليها يحمى يوم تعالى وقوله الغيوب علم أنت إنك تعلم لما
مللاكنزتم هللذا وظهللورهم وجنللوبهم جبللاههم بهللا فتكوى جهنم نار

تبكيتللا الكلم هللذا لهللم يقللال أي تكنزون ماكنتم فذوقوا لنفسكم
عللذاب مللن رأسلله فللوق صللبوا ثللم قللوله في كما وتهكما وتقريعا
الللذي وهللذا بلذاك هللذا أي الكريللم العزيز أنت إنك ذق ثم الحميم



علللى وقللدمه شلليئا أحللب مللن يقللال ولهذا لنفسكم تكنزون كنتم
عنللدهم آثللر الموال هذه جمع كان لما وهؤلء به عذب الله طاعة

جاهللدا الللله لعنه لهب أبو كان كما بها عذبوا عندهم الله رضا من
فللي تعينلله وامرأتلله وسلللم عليه الله صلى الله رسول عداوة في
عنقهللا أي جيدها في أيضا عذابه على عونا القيامة يوم كانت ذلك
ليكللون عليه وتلقي النار في الحطب من تجمع أي مسد من حبل
الدنيا في عليه أشفق هو ممن عذابه في أبلغ ذلك
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أضر كانت أربابها على الموال أعز كانت لما الموال هذه أن كما

جهنللم نلار فللي عليهللا فيحملى الخلرة الللدار فلي عليهللم الشلياء
سللفيان قال وظهورهم وجنوبهم جباههم بها فتكوى بحرها وناهيك

بللن الللله عبد عن مسروق عن مرة بن الله عبد عن العمش عن
دينللارا دينللار فيمللس يكنللز عبللد يكون ل غيره لإله والذي مسعود
علللى ودرهللم دينللار كللل فيوضع جلده يوسع ولكن درهما ولدرهم

رفعلله وليصح مرفوعا هريرة أبي عن مردويه ابن رواه وقد حدته
عللن طللاوس ابللن عن معمر أخبرنا الررزاق عبد وقال أعلم والله
صللاحبه يتبللع شللجاعا القيامللة يوم يتحول الكنز أن بلغني قال أبيه
وقلال أخللذه إل شليئا منله يلدرك ل كنللزك أنا ويقول منه يفر وهو

عللن سللعيد حللدثنا يزيد حدثنا بشر حدثنا جرير بن جعفر أبو المام
عللن طلحللة أبللي بللن معللدان عللن الجعللد أبي بن سالم عن قتادة
تللرك مللن يقللول كللان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن ثوبان
يتبعلله زبيبتللان لله أقللرع شللجاعا القيامللة يلوم للله مثللل كنزا بعده

يللزال ول بعللدك تركتلله الذي كنزك أنا فيقول أنت ما ويلك ويقول
بللن ورواه جسده سائر يتبعها ثم فيقضقضها يده يلقمه حتى يتبعه
هللذا وأصل به سعيد عن يزيد حديث  من3257 صحيحه في حبان

العللرج عن الزناد أبي رواية  من4659خ الصحيحين في الحديث
 ملن987 مسللم صللحيح وفلي عنله الللله رضللي هريللرة أبللي عن

رسللول أن هريللرة أبللي عللن أبيلله عن صالح أبي بن سهيل حديث
إل مللاله زكللاة يؤدي ل رجل مامن قال وسلم عليه الله صلى الله

وجبهتلله جنبلله بهللا فيكللوى نللار مللن صللفائح القيامللة يللوم له جعل
العباد بين يقضي حتى سنة ألف خمسين مقداره يوم في وظهره

الحللديث تمللام وذكللر النللار إلللى وإما الجنة إلى إما سبيله يرى ثم
سللعيد بللن قتيبللة  حدثنا4660 الية هذه تفسير في البخاري وقال
أبلي عللى ملررت وقلال وهب بن زيد عن حصين عن جرير حدثنا

فقللرأت بالشللام كنللا قللال الرض بهذه أنزلك ما فقلت بالربذة ذر
الللله سللبيل فللي ينفقونهللا ول والفضللة الللذهب يكنللزون والللذين

أهللل فللي إل ماهذه فينا ماهذه معاوية فقال أليم بعذاب فبشرهم



عبثر حديث من جرير ابن ورواه وفيهم لفينا إنها قلت قال الكتاب
الللله رضللي ذر أبللي عللن وهب بن زيد عن حصين عن القاسم بن

إلللى فكتللب القللول وبينلله بينللي ذلللك في فارتفع وزاد فذكره عنه
إليلله فللأقبلت قال إليه أقبل أن عثمان إلى فكتب يشكوني عثمان

يومئللذ قبللل يرونللي لللم كللأنهم النللاس ركبني المدينة قدمت فلما
أدع لللن والللله قلللت قريبا تنح لي فقال عثمان إلى ذلك فشكوت

تحريلم عنلله اللله رضي ذر أبي مذهب من كان قلت أقول ماكنت
عليلله ويحثهللم بللذلك يفللتي وكللان العيللال نفقللة علللى مازاد ادخار

أن فخشللي ينتلله فلللم معاوية فنهاه خلفه في ويغلظ به ويأمرهم
عثملان المللؤمنين أميلر إللى يشلكوه فكتلب هذا في بالناس يضر
بالربللدة وأنزللله المدينللة إلللى عثمللان فاسللتقدمه إليلله يأخذه وأن

أحضللره وقللد عثمللان خلفلله فللي عنلله الله رضي مات وبها وحده
إليه فبعث قوله عمله يوافق هل عنده وهو عنه الله رضي معاوية

إن فقللل بهللا أتللاه الللذي إليه بعث ثم يومه من ففرقها دينار بألف
ويحللك فقللال الذهب فهات فأخطأت غيرك إلى بعثني إنما معاوية

بللن علللي روي وهكذا به حاسبناك مالي جاء إذا ولكن خرجت إنها
أهللل فللي هللي السللدي وقال عامة أنها عباس ابن عن طلحة أبي

حلقللة فللي أنا فبينما المدينة قدمت قيس بن الحنف وقال القبلة
اء إذ قريلش من مل فيها الجسلد أخشلن الثيلاب أخشلن رجلل ج

عليه يحمى برضف الكنازين بشر فقال عليهم فقام الوجه أخشن
نغض منه يخرج حتى أحدهم ثدي حملة على فيوضع جهنم نار في

يللتزلزل ثللديه حلمللة من يخرج حتى كتفه نغض على ويوضع كتفه
قللال شلليئا إليلله رجللع منهللم أحللدا رأيت فما رؤسهم القوم فوضع
إل هللؤلء مللارأيت فقلللت سللارية إلللى جلللس حللتى فللاتبعته وأدبر
الصللحيح وفللي شيئا يعلمون ل هؤلء إن فقال لهم قلت ما كرهوا

مللا ذر لبللي قللال وسلللم عليلله الله صلى الله رسول  أن6444خ
منلله وعنللدي أيللام ثلثللة علي يمر ذهبا أحد مثل عندي أن يسرني

ذر بأبي حدا الذي هو أعلم والله فهذا لدين أرصده دينار إل شيء
همام حدثنا عفان  حدثنا5156 أحمد المام وقال بهذا القول على
الصللامت بللن الللله عبد عن الحسن أبي بن سعيد عن قتادة حدثنا
جاريللة ومعلله عطللاؤه فخللرج ذر أبللي مللع كللان أنه عنه الله رضي

بلله تشتري أن فأمرها سبعة معها ففضلت حوائجه تقضي فجعلت
قللال بللك ينللزل وللضيف بيوتك لحاجة ادخرته لو قلت قال فلوسا

جمللر فهللو عليلله أوكللي فضللة أو ذهب أيما أن إلي عهد خليلي إن
5165 ورواه وجلل عللز اللله سللبيل فلي يفرغه حتى صاحبه على
إفراغا وزاد به همام عن يزيد عن
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ترجمته في الشبلي بكر أبي إلى بسنده عساكر بن الحافظ وقال
بللن صللدقة عللن سلللمة أبللي بن عمرو حدثنا مهدي بن محمد عن
عللن عطاء عن الرهاوي فروة أبي عن زيد بن طلحة عن الله عبد
عليلله الللله صلللى الللله رسللول قال قال عنه الله رضي سعيد أبي

لللي كيللف الللله رسللول يللا قللال غنيا ولتلقه فقيرا الله إلق وسلم
رسللول يللا قللال تخبللأ فل رزقللت وما تمنع فل سئلت ما قال بذلك
ذاك هو وسلم عليه الله صلى الله رسول قال بذلك لي كيف الله
عفللان  حللدثنا1101 أحمللد المللام وقال ضعيف إسناده فالنار وإل

قللال أصللرم بللن بريللد عللن عتيبللة حللدثنا سللليمان بن جعفر حدثنا
الصللفة أهللل مللن رجللل مللات يقللول عنلله الله رضي عليا سمعت

وآللله عليلله الللله صلى الله رسول فقال درهمين أو دينارين وترك
أخللر طللرق مللن هللذا روي وقللد صللاحبكم على صلوا كيتان وسلم
عجلن بللن صدى أمامة أبي عن حوشب بن شهر عن قتادة وقال
فقللال دينللار مئللزره فللي فوجللد الصللفة أهللل مللن رجل مات قال

فوجللد آخللر رجللل توفى ثم كية وسلم عليه الله صلى الله رسول
كيتللان وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال ديناران مئزره في

إبراهيللم بن إسحاق النضر أبو حدثنا أبي حدثنا حاتم أبي ابن وقال
أرطللاة حللدثني الطرابلسللي يحيللى بللن معاويللة حدثنا الفراديسي

صلللى الللله رسللول مللولى ثوبللان سمعت الهوزني عامر أبو حدثنا
إل أبيللض أو أحمللر وعنللده يموت رجل مامن قال وسلم عليه الله

ذقنه إلى قدمه من بها يكوى نار من صفحة قيراط بكل الله جعل
بللن سلليف حللدثنا خداش بن محمود حدثنا يعلى أبو الحافظ وقال
رضلي هريرة أبي عن صالح أبي عن العمش حدثنا الثوري محمد

يوضللع ل وسلللم عليلله الللله صلللى الللله رسللول قال قال عنه الله
جلللده يوسللع ولكللن الللدرهم علللى الدرهم ول الدينار على الدينار
لنفسللكم مللاكنزتم هللذا وظهللورهم وجنللوبهم جبللاههم بها فيكوى
.متروك كذاب هذا سيف تكنزون ماكنتم فذوقوا

كتللاب في شهرا عشر اثنا الله عند الشهور عدة إن(
حللرم أربعللة منهللا والرض السللماوات خلق يوم الله
وقللاتلوا أنفسللكم فيهللن تظلموا فل القيم الدين ذلك

الله أن واعلموا كافة يقاتلونكم كما كافة المشركين
]36) [المتقين مع
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537 أحمللد المللام قللال     الحللرم       الشللهر36 36\9 ليلات
أبللي عللن سلليرين بللن محمللد أخبرنللا أيوب أخبرنا إسماعيل حدثنا
أل فقللال حجتلله فللي خطللب وسلم عليه الله صلى النبي أن بكرة



والرض السللموات الللله خلللق يللوم كهيئتلله اسللتدار قد الزمان إن
القعللدة ذو متواليللات ثلثللة حرم أربعة منها شهرا عشر اثنا السنة

ثللم وشللعبان جمللادي بيللن الذي مضر ورجب والمحرم الحجة وذو
أنلله ظننللا حتى فسكت أعلم ورسوله الله قلنا هذا يوم أي أل قال

أي قللال ثللم بلللى قلنللا النحللر يوم أليس قال اسمه بغير سيسميه
سيسللميه أنلله ظننا حتى فسكت أعلم ورسوله الله قلنا هذا شهر
قلنللا هللذا بلللد أي قال ثم بلى قلنا الحجة ذا أليس قال اسمه بغير
قال اسمه بغير سيسميه أنه ظننا حتى فسكت أعلم ورسوله الله

قللال وأحسللبه وأمللوالكم دماءكم فإن قال بلى قلنا البلدة أليست
فللي هللذا شللهركم فللي هذا يوكم كحرمة حرام عليكم وأعراضكم

ترجعللوا ل أل أعمللالكم عللن فيسللألكم ربكللم وستلقون هذا بلدكم
ليبلللغ أل بلغللت ألهللل بعللض رقللاب بعضللكم يضللرب ضلللل بعدي

بعللض مللن للله أوعللى يكللون يبلغه من فلعل الغائب منكم الشاهد
ومسلللم  وغيللره4406 التفسللير فللي البخللاري رواه سللمعه مللن

الرحمللن عبللد عللن سلليرين بن محمد عن أيوب حديث  من1679
معمر بن محمد حدثنا جرير ابن قال وقد به أبيه عن بكرة أبي بن

قال هريرة أبي عن سيرين بن محمد عن أشعث حدثنا روح حدثنا
يللوم استدار قد الزمان إن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
عشللر اثنللا الللله ثم الشهور عدة وإن والرض السموات الله خلق

حللرم أربعة منها والرض السموات خلق يوم الله كتاب في شهرا
الللذي مضللر ورجب والمحرم الحجة وذو القعدة ذو متواليات ثلثة
بلله معمللر بللن محمد  عن1142 البزار ورواه وشعبان جمادي بين
ابللن رواه وقللد الللوجه هللذا من إل هريرة أبي عن يروي ل قال ثم

عللن بكللرة أبللي بللن الرحمللن عبد عن سيرين ابن عن وقره عون
الرحمللن عبللد بللن موسللى حللدثني أيضللا جريللر ابللن وقللال أبيلله

الربللذي عبيللدة بللن موسللى حدثنا حباب بن زيد حدثنا المسروقي
صلى الله رسول خطب قال عمر ابن عن يسار بن صدقة حدثني

حجة في وسلم عليه الله
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الزمان إن الناس أيها فقال التشريق أيام أوسط في بمنى الوداع

وإن والرض السموات الله خلق يوم كهيأته اليوم فهو استدار قد
رجب لهن أو حرم أربعة منه شهرا عشر اثنا الله ثم الشهور عدة
وروي والمحللرم الحجة وذو القعدة وذو وشعبان جمادي بين مضر
دينللار بللن الللله عبللد عللن عبيدة بن موسى حديث من مردويه ابن
بللن علللي حدثني سلمة بن حماد وقال نحوه أو مثله عمر ابن عن
كنللت قللال البغوي له وكانت عمه عن الرقاشي حرة أبي عن زيد

أوسلط فلي وسللم عليله اللله صللى الله رسول ناقة بزمام آخذا



عليلله الللله صلللى الله رسول فقال عنه الناس أذود التشريق أيام
السللموات الللله خلللق يللوم كهيئته استدار قد الزمان إن أل وسلم

الللله كتللاب في شهرا عشر اثنا الله ثم الشهور عدة وإن والرض
فيهللن تظلمللوا فل حللرم أربعللة منهللا والرض السموات خلق يوم

صللالح أبللي عللن معاوية أبو حدثنا منصور بن سعيد وقال أنفسكم
وذو ورجللب محللرم قللال حرم أربعة منها قوله في عباس ابن عن

الحللديث في وسلم وآله عليه الله صلى وقوله الحجة وذو القعدة
والرض السللموات الللله خلللق يللوم كهيئتلله اسللتدار قد الزمان إن

مللاجعله علللى للمللر وتثللبيت عليه وسلمه الله صلوات منه تقرير
ولنسللئ ولنقللص زيللادة ول تللأخير ول تقللديم المللر أول في الله

يللوم الللله حرملله البلللد هللذا إن مكللة تحريم في قال كما ولتبديل
يللوم إلللى تعللالى الللله بحرمللة حللرام فهو والرض السموات خلق

خلللق يللوم كهيللأته اسللتدار قللد الزمان إن ههنا قال وهكذا القيامة
والمتكلميللن المفسللرين بعللض قللال وقللد والرض السللموات الله
الله خلق يوم كهيأته استدار قد بقوله المراد إن الحديث هذا على

عليلله الللله صلللى الللله رسول حج أن اتفق أنه والرض السموات
نسلأت كللانت قد العرب وأن الحجة ذي في السنة تلك في وسلم
وزعموا الحجة ذي أكثرها بل السنين من كثير في يحجون النسئ

هللذا وفللي القعللدة ذي فللي كللانت تسع سنة في الصديق حجة أن
مللارواه منلله وأغللرب النسلليء علللى تكلمنللا إذا سللنبينه كمللا نظر

حللج أتفللق أنلله حللديث جملللة فللي السلللف بعللض عللن الطللبراني
عللام النحللر يللوم وهللو واحد يوم في والنصارى واليهود المسلمين

في السخاوي الدين علم الشيخ ذكر فصل أعلم والله الوداع حجة
المحللرم أن والشللهور اليللام أسللماء في المشهور سماه كم جزء

تأكيللدا بللذلك سللمي أنلله وعنللدي محرمللا شهرا لكونه بذلك سمي
قال عاما وتحرمه عاما فتحله به تتقلب كانت العرب لن لتحريمه

لخلللو بللذلك سمي وصفر ومحاريم ومحارم محرمات على ويجمع
إذا المكللان بنللو يقللال والسفار للقتال يخرجون حين منهم بيوتهم

سللمي الول ربيللع وشللهر وأجمللال كجمللل أصفار على ويجمع خل
على ويجمع الربع عمارة في القامة والرتباع فيه لرتباعهم بذلك

الخللر وربيللع وأرغفللة كرغيف أربعة وعلى وأنصباء كنصيب أربعاء
فللي الشللهور وكانت فيه الماء لجمود بذلك سمي وجمادي كالول

بالهلللة منوطللة شللهورهم كانت إذ نظر هذا وفي تدور ل حسابهم
جمللود ثللم سللمى مللا أول بللذلك سموه فلعلهم دورانها من بد فل

أنديللة ذات جمللادى من وليلة      الشاعر قال كما البرد في الماء
واحللدة الكلب ينبح ل           الطنبا ظلمائها في العبد يبصر ل ثم
جماديللات علللى ويجمللع     الللذنبا خرطللومه علللى يلللف حللتى ثللم



والول الولللى جمللادي فيقال ويؤنث يذكر وقد وحباريات كحباري
ويجمللع التعظيللم وهللو الللترجيب من رجب والخرة الخر وجمادي

وتفرقهللا القبائللل تشعب من شعبان ورجبات ورجاب أرجاب على
الرمضللاء شدة من رمضان وشعبانات شعابين على ويجمع للغارة
علللى ويجمللع عطشللت إذا الفصللال رمضللت يقللال الحللر وهللو

مللن اسللم إنلله قللال من وقول قال وأرضمة ورمضانين رمضانات
فيلله ورد قللد قلللت إليلله وليلتفللت عليلله يعللرج ل خطأ الله أسماء
مللن شللوال الصلليام كتللاب أول فللي وبينتلله ضللعيف ولكنلله حديث
وشللواويل شللواول علللى ويجمع قال للطراق بأذنابها البل شالت

عللن فيلله لقعللودهم وكسللرها قلللت القللاف بفتح القعدة وشوالت
الحللاء بكسللر الحجللة القعللدة ذوات علللى ويجمع والترحال القتال
ذوات علللى ويجملع فيلله الحللج لقللامتهم بذلك سمي وفتحها قلت

ووحللود وأوحللاد آحللاد علللى ويجمع الحد أولها اليام أسماء الحجة
ويلؤنث ويلذكر يملد الثلثللاء أثنللانين عللى ويجمللع الثنيلن يلوم ثم

علللى ويجمللع بالمللد الربعللاء ثللم وأثللالث ثلثللاوات علللى ويجمللع
ثللم وأخللامس أخمسللة علللى يجمللع والخميللس وأرابيللع أربعللاوات

جمللع علللى ويجمللع أيضللا وفتحهللا وإسللكانها الميللم بضللم الجمعللة
العللدد نتهللاء ل القطللع وهللو السللبت من مأخوذ السبت وجماعات

ثم أهون ثم أول اليام تسمي العرب وكانت عنده
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مللن الشللاعر قللال شللار ثللم العروبللة ثللم مللؤنس ثم دبار ثم جبار
يللومي وإن أعيش أن أرجى      المتقدمين العاربة العرباء العرب

ثللم أفتلله فللإن دبللار التللالي أو           جبار أو بأهون أول بأول ثم
حللرم أربعللة منهللا تعللالى وقوله          شيار أو عروبة أو فمؤنس

كللان الللذي وهللو تحرملله الجاهلية في أيضا العرب كانت مما فهذا
يحرمللون كللانوا البسللل لهللم يقال منهم طائفة إل جمهورهم عليه
متواليللات ثلثللة قللوله وأما وتشديدا تعمقا أشهر ثمانية السنة من
جملادي بيلن اللذي مضللر ورجلب والمحلرم الحجة وذو القعدة ذو

أنلله رجللب فللي قولهم صحة ليبين مضر إلى أضافه فإنما وشعبان
رجللب أن من ربيعة تظنه كما ل وشعبان جمادي بين الذي الشهر

اليللوم رمضللان وهللو وشللوال شعبان بين الذي الشهر هو المحرم
وإنمللا ربيعللة لرجللب مضللر رجللب أنه وسلم عليه الله صلى فبين
أداء لجلل فلرد وواحلد سلرد ثلثلة أربعلة المحرملة الشهر كانت

ذو وهللو شللهرا الحللج أشللهر قبللل فحللرم والعمللرة الحللج مناسللك
لنهللم الحجة ذي شهر وحرم القتال عن فيه يقعدون لنهم القعدة

أداء ويشلتغلون الحج فيه يوقعون شلهرا بعلده وحلرم المناسلك ب
وحللرم آمنيللن بلدهللم أقصللى نللائي فيه ليرجعوا المحرم وهو آخر



اليلله يقللدم به والعتمار البيت زيارة لجل الحول وسط في رجب
آمنللا فيلله وطنلله إلللى يعللود ثللم فيللزوره العرب جزيرة أقصى من

امتثللال مللن المسللتقيم الشرع هو هذا أي القيم الدين ذلك وقوله
سللبق مللا علللى بهللا والحذر الحرم الشهر من جعل فيما الله أمر
فللي أي أنفسللكم فيهن فلتظلموا تعالى قال الول الله كتاب من
أن كمللا غيرهللا مللن الثم في وأبلغ آكد لنها المحرمة الشهر هذه

فيلله يللرد ومللن تعللالى لقللوله تضللاعف الحرام البلد في المعاصي
فيه تغلظ الحرام الشهر وكذلك أليم عذاب من نذقه بظلم بإلحاد
كللثيرة وطائفلة الشللافعي مللذهب في الدية فيه تغلظ ولهذا الثام

محللرم ذا قتللل أو الحللرم فللي قتللل من حق في وكذا العلماء من
عللن مهران بن يوسف عن زيد بن علي عن سلمة بن حماد وقال

الشللهور فللي قللال أنفسكم فيهن تظلموا فل قوله في عباس ابن
عللدة إن قللوله عبللاس ابللن عللن طلحللة أبللي بللن علللي وقال كلها

ثللم كلهللن فللي أنفسللكم فيهللن تظلمللوا فل اليللة الللله ثم الشهور
حرملاتهن وعظلم حرامللا فجعلهللن أشللهر أربعلة ذلللك ملن اختص
فللي قتللادة وقال أعظم الصالح والعمل أعظم فيهن الذنب وجعل
الحللرم الشلهر فللي الظللم إن أنفسللكم فيهلن تظلملوا فل قلوله
علللى الظلم كان وإن سواهما في الظلم من ووزرا خطيئة أعظم

الللله إن وقال يشاء ما أمره من يعظم الله ولكن عظيما حال كل
النللاس ومن رسل الملئكة من اصطفى خلقه من صفايا اصطفى

المسللاجد الرض مللن واصللطفى ذكره الكلم من واصطفى رسل
اليام من واصطفى والشهرالحرم رمضان الشهور من واصطفى

الله ماعظم فعظموا القدر ليلة الليالي من واصطفى الجمعة يوم
العقللل وأهللل الفهللم أهل ثم به الله ماعظمها المور تعظيم فإنما
ابللن محمللد عللن الحسللن عللن مسلللم بن قيس عن الثوري وقال

فل إسللحاق بللن محمللد وقللال كحرمتهللن تحرموهن ل بأن الحنفية
حرامللا وحللهللا حلل حرامهللا تجعلللوا ل أي أنفسكم فيهن تظلموا

ذلللك مللن يصللنعون كانوا الذي النسئ فإنما الشرك أهل فعل كما
ابللن اختيار القول وهذا الية كفروا الذين به يضل الكفر في زيادة
يقللاتلونكم كمللا جميعكللم أي كافة المشركين وقاتلوا وقوله جرير
العلمللاء اختلف وقد المتقين مع الله أن واعلموا جميعهم أي كافة
أو منسللوخ هللو هللل الحللرام الشللهر فللي القتال ابتداء تحريم في

قال تعالى لنه منسوخ أنه الشهر وهو أحدهما قولين على محكم
وظللاهر المشللركين بقتللال وأمللر أنفسللكم فيهللن تظلموا فل ههنا

أنه مشعر السياق ذلك أملر ب ا أملرا ب فلي محرملا كلان وللو عام
صلللى الله رسول ولن بأنسلخها يقيده أن لوشك الحرام الشهر

ذو وهلو حلرام شلهر فلي الطلائف أهلل حاصلر وسللم عليله الله



شللوال فللي هللوازن إلللى خرج أنه الصحيحين في ثبت كما القعدة
الطللائف إلللى لجللؤا فلهللم ورجللع أمللوالهم واسللتفاء كسرهم فلما

يفتتحهللا ولللم وانصللرف يوما أربعين فحاصرهم الطائف إلى فعمد
القتللال ابتداء أن الخر والقول الحرام الشهر في حاصر أنه فثبت

الحللرام الشللهر تحريللم ينسللخ لللم وأنلله حللرام الحرام الشهر في
الشللهر ول الللله شللعائر تحلللوا ل آمنللوا الللذين أيها يا تعالى لقوله

قصللاص والحرمللات الحللرام بالشللهر الحللرام الشهر وقال الحرام
وقال الية عليكم مااعتدى بمثل عليه فاعتدوا عليكم اعتدى فمن
أنهللا تقللدم وقد الية المشركين فاقتلوا الحرم الشهر أنسلخ فإذا

القللولين أحللد علللى التسيير أشهر ل سنة كل في المقررة الربعة
كافللة يقللاتلونكم كمللا كافللة المشللركين وقللاتلوا تعللالى قوله وأما

بللاب مللن ويكللون مسللتأنف وأنلله قبللله عمللا منقطللع أنلله فيحتمل
التهييج
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أنتللم فللاجتمعوا حاربوكم إذا لحربكم يجتمعون كما أي والتحضيض
أنه ويحتمل يفعلون ما بنظير وقاتلتموهم حاربتموهم إذا لهم أيضا
كللانت إذا الحللرام الشللهر فللي المشللركين بقتللال للمللؤمنين إذن

الحللرام بالشللهر الحللرام الشللهر تعللالى قللال كمللا منهللم البللداءة
الحللرام المسللجد ثللم تقاتلوهم ول تعالى وقال قصاص والحرمات

عللن الجللواب هكذا الية فاقتلوهم قاتلوكم فإن فيه يقاتلوكم حتى
واستصحابه الطائف أهل وسلم عليه الله صلى الله رسول حصار

هللوازن قتللال تتمللة مللن فللإنه الحرام الشهر دخل أن إلى الحصار
الرجال وجمعوا القتال ابتدءوا الذين هم فإنهم ثقيف من وأحلفها

الللله صلى الله رسول قصدهم فعندما والنزال الحرب إلى ودعوا
لينزلهللم إليهللم ذهللب بالطائف تحصنوا فلما تقدم كما وسلم عليه
الحصار واستمر جماعة وقتلوا المسلمين من فنالوا حصونهم من

شللهر فللي ابتللدؤه وكللان يومللا أربعين من قريبا وغيرها بالمجانيق
لنلله عنهللم قفللل ثللم أياما فيه فاستمر الحرام الشهر ودخل حلل
نظللائر وله مقرر أمر وهذا البتداء في ماليغتفر الدوام في يغتفر
حررنللا وقللد ذلللك فللي الللواردة الحاديث ولنذكر أعلم والله كثيرة
أعلم والله السيرة في ذلك

كفللروا الللذين به يضل الكفر في زيادة النسيء إنما(
حللرم مللا عللدة ليواطئوا عاما ويحرمونه عاما يحلونه

أعمللالهم سللوء لهللم زيللن الللله حللرم مللا فيحلوا الله
]37) [الكافرين القوم يهدي ل والله
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مللن المشللركين بلله تعللالى الله ذم مما       هذا37 37\9 اليات
الللله أحكللام وتغييرهللم الفاسللدة بللآرائهم الللله شرع في تصرفهم
الللله أحللل مللا وتحريمهللم الللله مللاحرم وتحليلهم الباردة بأهوائهم
والحميللة والشللهامية الغضللبية القللوة مللن فيهللم كللان فللإنهم

مللن لهللم المللانع التحريللم فللي الثلثللة الشهر مدة به مااستطالوا
السللم قبلل حلدثوا قلد فكانوا أعدائهم قتال من أوطارهم قضاء
الحللرام الشللهر فيحلللون بنللو إلللى فللأخروه المحللرم تحليللل بمدة

الربعة الشهر الله ماحرم عدة ليواطئوا الحلل الشهر ويحرمون
الطعللان بجللذل المعللروف قيللس بن عمير وهو شاعرهم قال كما

كرامللا لهللم إن النللاس كللرام ثللم قللومي بللأن معللد علمللت لقللد
حرامللا نجعلهللا الحللل شللهور ثللم معللد علللى الناسللئين ألسللنا

وتر نلدرك للم الناس فأي لجاملا نسللك للم النلاس ونصلف ثلم ب
النسللئ إنمللا قللوله فللي عبللاس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال
الكنللاني أميللة بن عوف بن جنادة أن النسئ قال الكفر في زيادة
فينللادى ثمامللة أبللا الغرماء وكان عام كل في الموسم يوافي كان

العللام الول العللام بنللو وإن أل وليعللاب يجللاب ل ثمامللة أبا إن أل
فللذلك عاما المحرم ويحرم عاما صفرا فيحرم للناس فيحله حلل
عامللا المحرم يتركون يقول الكفر في زيادة النسئ إنما الله قول

بللن ليث وقال نحوه عباس ابن عن العوفي وروي يحرمونه وعاما
إلللى عللام كل يأتي كنانة بني من رجل كان مجاهد عن سليم أبي

أجللاب ول أعللاب ل إنللي الناس أيها فيقول له حمار على الموسم
العللام يجللئ ثللم بنو وأخرنا المحرم حرمنا قد إنا أقول لما مرد ول

وأخرنللا بنللو حرمنللا قللد إنا ويقول مقالته مثل فيقول بعده المقبل
الربعلة يعنلي قلال اللله ملاحرم علدة ليواطئوا قوله فهو المحرم
وائللل أبي عن وروي الحرام الشهر هذا بتأخير الله ماحرم فيحلوا

في أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقال هذا نحو وقتادة والضحاك
بنللي مللن رجللل هللذا قللال اليللة الكفر في زيادة النسئ إنما قوله
ل الجاهليللة فللي وكللانوا الجاهلية في وكان القلمس له يقال كنانة
أبيلله قاتل الرجل يلقى الحرام الشهر في بعض على بعضهم يغير
المحرم هذا له قالوا بنا اخرجوا قال هو كان فلما يده إليه يمد ول

قضللينا القابللل العللام كان فإذا صفران العام هما العام ننسئه قال
ل قللال قابللل عللام كللان فلمللا ذلللك ففعل قال محرمين جعلناهما

غريبللة صللفة فهذه محرمان هما المحرم مع حرموه بنو في تغزوا
ثلثللة هذا على يحرمون إنما عام في لنهم نظر وفيها النسئ في

هللذا فأين أشهر خمسة يحرمون يليه الذي العام وفي فقط أشهر
ملاحرم عدة ليواطئوا عاما ويحرمونه عاما يحلونه تعالى قوله من
عبللد فقللال أيضللا غريبللة أخللرى صللفة مجاهللد عللن روى وقللد الله



تعالى قوله في مجاهد عن نجيح أبي ابن عن معمر أخبرنا الرزاق
الحللج وجللل عللز الله فرض قال الية الكفر في زيادة النسئ إنما
المشركون وكان قال الحجة ذي في
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وجمللادي وربيللع الول وربيللع وصللفر المحللرم الحجللة ذا يسللمون
الحجللة وذا القعللدة وذا وشللوال ورمضان وشعبان ورجب وجمادي
ثللم وليللذكرونه المحللرم عللن يسكتون ثم أخرى مرة فيه يحجون
ادي رجلب يسلمعون ثلم صلفرا فيسمون يعودون ثلم الخلرة جم
ذا يسللمون ثللم رمضان شوال يسمون ثم رمضان شعبان يسمون
المحللرم يسللمون ثم القعدة ذا الحجة ذا يسمون ثم شوال القعدة

بمثللل عللادوا ثللم الحجللة ذا عنللدهم واسمه فيه فيحجون الحجة ذا
وافللق إذا حللتى عللامين شللهر كللل في يحجون فكانوا الصفة هذه
النللبي حللج ثللم القعللدة ذي فللي العللامين مللن الخر بكر أبي حجة
حين فذلك الحجة ذا فوافق حج التي حجته وسلم عليه الله صلى
قللد الزمللان إن خطبتلله فللي وسلللم عليلله الللله صلللى النبي يقول

قللاله الللذي وهللذا والرض السللموات الله خلق يوم كهيئته استدار
فللي وقعللت وقللد بكللر أبي حجة تصح وكيف أيضا نظر فيه مجاهد

ورسللوله الللله من وأذان تعالى الله قال وقد هذا وأنى القعدة ذي
وإنمللا اليللة ورسللوله المشللركين من برئ الله أن يوم الناس إلى

قللال لمللا الحجللة ذي فللي تكللن لم فلو بكر أبي حجة في به نودي
دوران مللن ذكللره الللذي هذا النسئ فعلهم من وليلزم يوم تعالى
حاصللل النسللئ فللإن عللامين شللهر كللل في وحجهم عليهم السنة
يحرمللونه عاملا المحللرم شللهر يحللون كلانوا لملا فإنهم هذا بدون

نظامها على بحالها السنة آخر إلى وربيع ربيع وبعده صفرا عوضه
المحللرم يحرمللون الثانيللة السللنة فللي ثم شهورها وأسماء وعدتها

عامللا فيحلللونه آخرهللا إلللى وربيللع وربيللع بنللو وبعللده ويللتركونه
أي الللله مللاحرم فيحلوا الله ماحرم عدة ليواطئوا عاما ويحرمونه

تحريللم يقللدمون تللارة أنهللم إل السللنة من أشهر أربعة تحريم في
إلى ينسئونه وتارة المحرم وهو المتوالية الثلثة من الثالث الشهر

عليلله الللله صلللى قللوله علللى الكلم قللدمنا وقللد يللؤخرونه أي بنو
عللدة فللي المللر إن أي الحللديث اسللتدار قللد الزمللان إن وسلللم
من الله كتاب في سبق ما على منها محرم ماهو وتحريم الشهور

تحريللم فصلللهم ملن العللرب جهلللة تعتمللده كمللا ل والتوالي العدد
حللدثنا حللاتم أبللي ابللن وقللال أعلم والله بعض عن بالنسئ بعضها
حللدثنا إبراهيللم بللن مكي حدثنا الطبراني سلمة بن بشر بن صالح

قللال أنلله عمللر ابللن عللن دينللار بن الله عبد عن عبيدة بن موسى
مللن إليلله فللاجتمع بالعقبة وسلم عليه الله صلى الله رسول وقف



قال أهل له هو بما عليه وأثنى الله فحمد المسلمين من الله شاء
كفروا الذين به يضل الكفر في وزيادة الشيطان من النسئ وإنما

عامللا المحللرم يحرمللون فكللانوا عامللا ويحرمللونه عامللا يحلللونه
المللام تكلللم وقد النسيء وهو المحرم ويستحلون بنو ويستحلون

جيلدا  كلملا183 السليرة كتلاب فلي هلذا على إسحاق بن محمد
فأحللل العللرب علللى الشللهور نسأ من أول كان فقال حسنا مفيدا
حذيفة وهو القلمس وجل عز الله أحل ما منها وحرم ماحرم منها
ابن مالك بن الحارث بن ثعلبة بن عامر بن عدي بن فقيم عبد بن

عللدنان بلن معلد بن نزار بن إلياس بن مدركة بن خزيمة بن كنانة
عبللاد بن قلع ابنه عباد بعد من ثم عباد ابنه ذلك على بعده قام ثم
جنادة ثمامة أبو ابنه ثم أمية بن عوف ابنه ثم قلع بن أمية ابنه ثم
إذا العللرب فكللانت السلللم قللام وعليلله آخرهللم وكللان عللوف بن

وذا رجبلا فحلرم خطيبلا فيهم فقام إليه اجتمعت حجها من فرغت
ويحرملله بنللو مكللانه ويجعل عاما المحرم ويحل الحجة وذا القعدة

أحللل مللا ويحللرم الله ماحرم فيحل الله ماحرم عدة ليواطئ عاما
.أعلم والله الله

فللي انفللروا لكللم قيل إذا لكم ما آمنوا الذين أيها يا(
الللدنيا بالحيللاة أرضيتم الرض إلى اثاقلتم الله سبيل

إل الخللرة فللي الللدنيا الحيللاة متللاع فمللا الخللرة من
قومللا ويسللتبدل أليمللا عللذابا يعذبكم تنفروا إل ،قليل

) [قدير شيء كل على والله شيئا تضروه ول غيركم
38، 39[
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رسللول عن تخلف من عتاب في شروع      هذا39 38\9 اليات

الثمللار طللابت حيللن تبللوك غللزوة فللي وسلللم عليه الله صلى الله
الللذين أيهللا يللا تعالى فقال القيظ وحمارة الحر شدة في والظلل

إلللى دعيتللم إذا أي الله سبيل في انفروا لكم قيل إذا مالكم آمنوا
إلللى وملتللم تكاسلتم أي الرض إلى اثاقلتم الله سبيل في الجهاد
اللدنيا بالحيلاة أرضليتم الثملار وطيلب والخفض الدعة في المقام

مللن بللدل بالللدنيا منكللم رضللا هكللذا فعلتللم مللالكم أي الخللرة من
ورغب الدنيا في وتعالى تبارك زهد ثم الخرة
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كمللا قليللل إل الخللرة فللي الدنيا الحياة متاع فما فقال الخرة في
ن ويحيلى وكيع  حدثنا4228 أحمد المام قال حلدثنا قلال سلعيد ب

فهللر بنللي أخللي المسللتورد عللن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل



إل الخرة في الدنيا ما وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال
وأشللار ترجللع بللم فلينظللر اليللم فللي هللذ أصبعه أحدكم يجعل كما

حللدثنا حللاتم أبي ابن  وروي2858 مسلم بإخراجه انفرد بالسبابة
بللن الربيللع حدثنا بحمص الحمصي الحميد عبد عن مسلم بن بشر
علن الجصلاص يعنلي زياد حدثنا الوهبي خالد بن محمد حدثنا روح
بالبصللرة إخللواني مللن سللمعت هريللرة أبا يا قلت قال عثمان أبي
الللله إن يقللول وسلللم عليلله الله صلى الله نبي سمعت تقول أنك

رسول سمعت بل هريرة أبو قال حسنة ألف ألف بالحسنة يجزي
ألفللي بالحسللنة يجللزي الللله إن يقللول وسلللم عليه الله صلى الله
إل الخللرة فللي الللدنيا متللاع فما الية هذه أصحهما ثم حسنة ألف
وقللال قليللل الللله ثللم منهللا بقللي ومللا منهللا مامضللي فالدنيا قليل

إل الخرة في الدنيا الحياة متاع فما الية في العمش عن الثوري
أبيلله عللن حللازم أبللي بن العزيز عبد وقال الراكب كزاد قال قليل

الللذي بكفنللي ائتللوني قللال الوفللاة مروان بن العزيز عبد عمل لما
لللي أمللا فقللال إليلله نظللر يديه بين وضع فلما إليه أنظر فيه أكفن

وهللو فبكللى ظهللره ولللى ثللم هللذا إل الدنيا من أخلف ما كبير من
لقصيرا قليلك كان وإن لقليل كثيرك كان إن دار من لك أف يقول
إل فقلال الجهلاد تلرك من تعالى توعد ثم غرور لفي منك كنا وإن

الللله رسللول اسللتنفر عبللاس ابللن قللال أليمللا عذابا يعذبكم تنفروا
الللله فأمسللك عنلله فتثللاقلوا العرب من حيا وسلم عليه الله صلى
نللبيه لنصللرة أي غيركم قوما ويستبدل عذابهم فكان القطر عنهم

ثم ثم غيركم قوما يستبدل تتولوا وإن تعالى قال كما دينه وإقامة
بتللوليكم شلليئا الله تضروا ول أي شيئا ولتضروه أمثالكم يكونوا ل

أي قللدير شلليء كللل على والله عنه وثقالكم ونكولكم الجهاد عن
اليللة هللذه إن قيللل وقللد بللدونكم العللداء مللن النتصار على قادر

حللولهم ومن المدينة لهل ماكان وقوله وثقال خفافا انفروا وقوله
بقللوله منسللوخات أنهللن الللله رسول عن يتخلفوا أن العراب من

فرقللة كللل مللن نفللر فلللول كافة لينفروا المؤمنون كان وما تعالى
بللن وزيللد والحسن وعكرمة عباس ابن عن هذا روي طائفة منهم
الللله رسللول دعللاهم فيمللن هللذا إنمللا وقال جرير ابن ورده أسلم
تركللوه فلللو ذلللك عليهللم فتعين الجهاد إلى وسلم عليه الله صلى

.بالصواب أعلم وتعالى سبحانه والله اتجاه له وهذا عليه لعوقبوا
كفللروا الللذين أخرجلله إذ الله نصره فقد تنصروه إل(

تحزن ل لصاحبه يقول إذ الغار في هما إذ اثنين ثاني
لم بجنود وأيده عليه سكينته الله فأنزل معنا الله إن



الللله وكلمللة السفلى كفروا الذين كلمة وجعل تروها
]40) [حكيم عزيز والله العليا هي

359 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
رسللوله تنصللروا أي تنصللروه إل تعالى      يقول40 40\9 اليات
إذ نصللره تلولى كمللا وحلافظه وكلافيه ومؤيللده ناصلره الللله فلإن

المشركون هم لما الهجرة عام أي اثنين ثاني كفروا الذين أخرجه
وصللديقه صللديقه البغوي هاربا منهم فخرج نفيه أو حبسه أو بقتله

ليرجع أيام ثلثة ثور غار إلى فلجأ قحافة أبي بن بكر أبي وصاحبه
أبو فجعل المدينة نحو يسيروا ثم آثارهم في خرجوا الذين الطلب

الرسللول إلللى فيخلللص عليهللم يطلع أن يجزع عنه الله رضي بكر
عليلله الللله صلللى النللبي فجعللل أذى منهللم والسلللم الصلللة عليه

ثالثهمللا الللله بللاثنين ماظنللك بكر أبا يا ويقول ويثبته يسكنه وسلم
عللن ثللابت أنبأنا همام حدثنا عفان  حدثنا14 أحمد المام قال كما

ونحن وسلم عليه الله صلى للنبي قلت قال حدثه بكر أبا أن أنس
قللال قللدميه تحت لبصرنا قدميه إلى نظر أحدهم أن لو الغار في

الصللحيحين فللي أخرجاه ثالثهما الله باثنين ماظنك بكر أبا يا فقال
أي عليلله سكينته الله فأنزل تعالى قال  ولهذا22381 م3653خ

أشللهر فللي وسلللم عليلله الللله صلللى الرسول على ونصره بتأييده
لن قالوا وغيره عباس ابن عن وروي بكر أبي علي وقيل القولين
ينللافي ل وهذا سكينة معه تزل لم وسلم عليه الله صلى الرسول

تروهللا لللم بجنللود وأيده قال ولهذا الحال بتلك خاصة سكينة تجدد
هللي الللله وكلمللة السللفلى كفللروا الللذين كلمة وجعل الملئكة أي

الله وكلمة الشرك كفروا الذين بكلمة يعني عباس ابن قال العليا
أبللي  عللن1904 م2810خ الصللحيحين وفللي الللله إل إللله ل هي

الله صلى الله رسول سئل قال عنه الله رضي الشعري موسى
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ريللاء ويقاتللل حميللة ويقاتللل شجاعة يقاتل الرجل عن وسلم عليه
هللي الللله كلمللة لتكون قاتل من فقال الله سبيل في في ذلك أي

انتقللامه فللي أي عزيللز والللله وقللوله الللله سللبيل فللي فهللو العليللا
بالتمسللك واحتمللى ببللابه لذ مللن يضللام ل الجنللاب منيع وانتصاره

.وأفعاله أقواله في حكيم بخطابه
في وأنفسكم بأموالكم وجاهدوا وثقال خفافا انفروا(

]41) [تعلمون كنتم إن لكم خير ذلكم الله سبيل
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الضحى أبي عن أبيه عن الثوري سفيان      قال41 41\9 اليات
مللن نللزل مللا أول وثقللال خفافللا انفروا الية هذه صبيح بن مسلم



حضللرمي زعللم قللال أبيه عن سليمان بن الفاء وقال براءة سورة
وكللبيرا عليل أحللدهم يكللون أن عسللى كللانوا ناسللا أن للله ذكر أنه

اللله أملر اليلة وثقلال خفافلا انفلروا اللله فأنزل لآثم إني فيقول
وسلللم وآللله عليلله الللله صلللى الللله رسول مع العام بالنفير تعالى

أهللل ملن الكفللرة اللروم ملن الللله أعللداء لقتللال تبوك غزوة عام
فللي حللال كللل على معه الخروج في المؤمنين على وحتم الكتاب

وقلال وثقال خفافا انفروا فقال واليسر والعسر والمكره المنشط
الله سمع ما وشبانا كهولء طلحة أبي عن أنس عن يزيد بن علي
أبللو قللرأ رواية وفي قتل حتى فقاتل الشام إلى خرج ثم أحد عذر

وثقلال خفافللا انفللروا اليلة هلذه علللى فلأتى بلراءة سللورة طلحة
ربنللا أرى فقللال الللله سللبيل فللي وأنفسللكم بللأموالكم وجاهللدوا
قللد الله يرحمك بنوه فقال يابني جهزوني وشبانا شيوخا استنفرنا

ومللع مللات حتى وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول مع غزوت
فللأبى عنللك نغللزو فنحللن مللات حتى عمر ومع مات حتى بكر أبي

تسعة بعد إل فيها يدفنوه جزيرة له يجدوا فلم فمات البحر فركب
وعكرمللة عبللاس ابللن عن روى وهكذا فيها فدفنوه يتغير فلم أيام

حيللان بن ومقاتل عطية ابن وسهيل البصري والحسن صالح وأبي
انفللروا اليللة هللذه تفسللير في قالوا أنهم أسلم بن وزيد والشعبي

بللن ومقاتل والضحاك عكرمة قال وكذا وشبانا كهول وثقال خفافا
ومسللاكين وأغنيللاء وشلليوخا شللبانا مجاهللد وقال واحد وغير حيان
وغيللر مشللاغيل عتيبللة بللن الحكم وقال وغيره صالح أبو قال وكذا

انفلروا تعلالى قلوله فلي عبلاس ابلن علن العوفي وقال مشاغيل
قتللادة قللال وكللذا نشللاط وغيللر نشللاطا انفللروا يقول وثقال خفافا
فينللا فإن قالوا وثقال خفافا انفروا مجاهد عن نجيح أبي ابن وقال

فللأنزل أمللره بلله والمتيسللر والشللغل والضيعة الحاجة وذو الثقيل
منهم كان ما أي وثقال خفافا ينفروا أن دون يعذرهم أن وأبى الله

واليسللر العسللر فللي أيضللا البصري الحسن أبي بن الحسن وقال
جريللر ابللن اختيللار وهللذا الية في العموم مقتضيات من كله وهذا
الللروم دروب إلللى النفيللر كان إذا الوزاعي عمرو أبو المام وقال

السللواحل هللذه إلى النفير كان وإذا وركبانا خفافا إليها الناس نفر
المسلألة فلي تفصيل وهذا ومشاة وركبانا وثقال خفافا إليها نفروا
الخراسللاني وعطللاء كعللب بللن ومحمللد عبللاس ابن عن روى وقد

كللل مللن نفللر فلللول تعللالى بقللوله منسوخة الية هذه أن وغيرهم
وقللال الللله شللاء إن ذلللك علللى الكلم وسيأتي طائفة منهم فرقة

وضللعيفا وقويللا وفقيرا غنيا يقول وثقال خفافا انفروا قوله السدي
فشللكى سمينا عظيما وكان المقداد أنه زعموا يومئذ رجل فجاءه

وثقللال خفافللا انفللروا يومئللذ فنزلللت فللأبى له يأذن أن وسأله إليه



ليلس فقلال اللله فنسلخها الناس على اشتد الية هذه نزلت فلما
مللا يجللدون ل الللذين علللى ول المرضللى علللى ول الضللعفاء علللى

ه نصلحوا إذا حلرج ينفقلون حلدثني جريلر ابلن وقلال ورسلوله لل
أيللوب أبو شهد قال محمد عن أيوب حدثنا علية ابن حدثنا يعقوب

غزاة عن يتخلف لم ثم بدرا وسلم عليه الله صلى الله رسول مع
الللله قللال يقللول أيللوب أبللو وكللان قللال واحدا عاما إل للمسلمين

ابللن وقللال ثقيل أو خفيفللا إل أجدني فل وثقال خفافا انفروا تعالى
حريللز حللدثنا بقيللة حللدثنا السللكوني عمللرو بن سعيد حدثني جرير

قللال الحرانللي راشللد أبللو حللدثني ميسرة بن الرحمن عبد حدثني
وآللله عليه الله صلى الله رسول فارس السود بن المقداد وافيت
فضللل وقد بحمص الصيارفة توابيت من تابوت على جالسا وسلم

فقللالت إليللك الللله أعللذر قد له فقلت الغزو يريد عظمه من عنها
حريللز ابللن قللال وبله وثقال خفافا انفروا البحوث سورة علينا أتت

عمللرو بللن صللفوان مللع نفرنللا قللال الشرعي زيد بن حبان حدثني
فرأيللت الجراجمللة إلللى الفسللوس قبللل حمللس علللى واليا وكان
شيخا

361 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
ن عينيله عللى حاجبلاه سلقط قد هما كبيرا عللى دمشلق أهلل م

إليللك الللله أعللذر لقللد يللاعم فقلت إليه فأقبلت أغار فيمن راحلته
أنلله وثقال خفافا الله استنفرنا أخي ابن يا فقال حاجبيه فرفع قال
مللن الللله يبتلللي وإنمللا فيبقيلله الللله يعيللده ثم يبتليه الله يحبه من

رغللب ثللم وجللل عللز الله إل يعبد ولم وذكر وصبر شكر من عباده
ومرضللاة مرضللاته فللي المهللج وبللذل سبيله في النفقة في تعالى

ذلكلم اللله سلبيل فلي وأنفسلكم بأموالكم وجاهدوا فقال رسوله
والخلرة اللدنيا فلي لكلم خيلر هلذا أي تعلملون كنتم إن لكم خير

فللي عللدوكم أمللوال الللله فيغنمكم قليل النفقة في تغرمون لنكم
النللبي قللال كمللا الخللرة فللي الكرامللة من لكم يدخر ما مع الدنيا
أن توفللاه إن سبيله في للمجاهد الله تكفل وسلم عليه الله صلى
خ غنيمللة أو أجللر مللن نلال بمللا منزللله إلللى يللرده أو الجنللة يدخله
كللره وهللو القتللال عليكللم كتللب تعالى قال  ولهذا1876 م3123

شلليئا تحبوا أن وعسى لكم خير وهو شيئا تكرهوا أن وعسى لكم
ومللا القبيللل هللذا ومللن تعلمللون ل وأنتللم يعلم والله لكم شر وهو
عللن حميد عن عدي أبي بن محمد  حدثنا3109 أحمد المام رواه
أسلم لرجل قال وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول عن أنس
.كارها كنت ولو أسلم قال كارها أجدني قال



ولكللن لتبعللوك قاصللدا وسللفرا قريبا عرضا كان لو(
اسللتطعنا لللو بللالله وسلليحلفون الشللقة عليهم بعدت

إنهللم يعلللم والللله أنفسللهم يهلكللون معكللم لخرجنللا
]42) [لكاذبون

361 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
النللبي عللن تخلفوا للذين موبخا تعالى       يقول42 42\9 اليات
اسللتأذنوه مللا بعللد وقعللدوا تبللوك غزوة في وسلم عليه الله صلى

كللان لو فقال كذلك يكونوا ولم أعذار ذوو أنهم مظهرين ذلك في
أي قاصللدا وسللفرا المسللاجد غنيمللة عبللاس ابن قال قريبا عرضا
عليهم بعدت ولكن لذلك معك جاءوا لكانوا أي لتبعوك أيضا قريبا

إذا لكللم أي بللالله وسلليحلفون الشللام إلللى المسللافة أي الشللقة
أعللذار لنللا يكللن لللم لو أي معكم لخرجنا استطعنا لو إليهم رجعتم
إنهللم يعلللم والللله أنفسللهم يهلكللون تعالى الله قال معكم لخرجنا

.لكاذبون
الللذين لللك يتللبين حللتى لهللم أذنت لم عنك الله عفا(

يؤمنلون اللذين يسلتأذنك ل ،الكلاذبين وتعللم صدقوا
وأنفسللهم بللأموالهم يجاهللدوا أن الخللر واليللوم بالله
يؤمنللون ل الللذين يستأذنك إنما ،بالمتقين عليم والله
ريبهللم فللي فهللم قلللوبهم وارتابت الخر واليوم بالله

]45- 43) [يترددون
361 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
حصين أبو حدثنا أبي حدثنا حاتم أبي ابن      قال45 43\9 اليات

معسللر عللن عيينللة بللن سفيان حدثنا الرازي سليمان بن يحيى بن
قبل بالعفو نداء هذا من أحسن بمعاتبة سمعتم هل قال عون عن

مللورق قللال وكللذا لهللم أذنللت لللم عنللك الللله عفللا فقللال المعاتبة
فللي الللتي أنزل ثم تسمعون كما عاتبه قتادة وقال وغيره العجلي
فللإذا فقللال شللاء إن لهللم يللأذن أن فللي للله فرخللص النللور سورة

روي وكللذا اليللة منهللم شللئت لمن فائذن شأنهم لبعض استأذنوك
أنللاس فللي اليللة هللذه نزلللت مجاهللد وقال الخراساني عطاء عن

لكللم أذن فللإن وسلللم عليلله الللله صلى الله رسول استأذنوا قالوا
لك يتبين حتى تعالى قال ولهذا فاقعدوا لكم يأذن لم وإن فاقعدوا

هل تعالى يقول الكاذبين وتعلم العذار إبداء في أي صدقوا الذين
لتعلللم القعللود فللي منهللم لحللد تللأذن فلللم اسللتأذنوك لما تركتهم
كللانوا قللد فللإنهم الكللاذب مللن طاعتللك إظهللار فللي منهم الصادق



أخللبر ولهللذا فيلله لهم تأذن لم وإن الغزو عن القعود على مصرين
بللالله يللؤمن أحللد الغللزو عللن القعللود فللي يسللتأذنه ل أنلله تعللالى

يؤمنللون الللذين الغزو عن القعود في أي ليستأذنك فقال ورسوله
قربللة الجهللاد وأنفسللهم بللأموالهم يجاهللدوا أن الخللر واليوم بالله
ادروا إليله نلدبهم ولملا المتقين عليلم واللله وامتثللوا ب إنملا ثلم ب

بللالله يؤمنللون ل الللذين للله لعللذر ممللا القعللود فللي أي يسللتأذنك
علللى الخللرة الللدار فللي الللله ثللواب يرجللون ل أي الخللر واليللوم

قلوبهم وارتابت أعمالهم
362 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير

أي يللترددون ريبهللم فللي فهللم بلله مللاجئتهم صللحة فللي شكت أي
في ثابتة قدم لهم وليست أخرى ويؤخرون رجل يقدمون يتحيرون

ومللن هللؤلء إلللى ول هللؤلء إلللى ل هلكللى حيارى قوم فهم شيء
.سبيل له تجد فلن الله يضلل

الللله كللره ولكللن عللدة له لعدوا الخروج أرادوا ولو(
لللو ،القاعللدين مللع اقعللدوا وقيللل فثبطهللم انبعللاثهم

خللكللم ولوضللعوا خبللال إل زادوكللم ما فيكم خرجوا
عليللم والللله لهللم سللماعون وفيكللم الفتنللة يبغللونكم

]47 ،46) [بالظالمين
362 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
إلى معك أي الخروج أرادوا ولو تعالى       يقول47 46\9 ليات
انبعللاثهم الللله كللره ولكن له تأهبوا لكانوا أي عدة له لعدوا الغزو

اقعدوا وقيل أخرهم أي فثبطهم قدرا معكم يخرجوا أن أبغض أي
مللع لخروجهللم كراهيتلله وجلله تعالى بين ثم قدرا أي القاعدين مع

مخللذولون جبنللاء لنهللم أي خبللال إل مللازادوكم لو فقال المؤمنين
والمثنللى السللير ولسللرعوا أي الفتنللة يبغللونكم خللكم ولوضعوا

أي لهللم سللماعون وفيكللم والفتنللة والبغضللاء بالنميمللة بينكللم
وإن يستنصللحون وكلمهللم لحللديثهم ومسللتجيبون لهللم مطيعللون

وفساد المؤمنين بين شر وقوع إلى فيؤدي حالهم يعلمون ل كانوا
لهللم سماعون وفيكم جرير وابن أسلم بن وزيد مجاهد وقال كبير
ه يبقلى ل وهلذا إليهلم وينقلونهلا الخبار لهم يسمعون عيون أي ل

والمعنى الحوال جميع في عام هذا بل معهم بخروجهم اختصاص
مللن وغيللره قتللادة ذهللب وإليه بالسياق المناسبة في أظهر الول

فيمللا اسللتأذنوا الللذين كللان إسللحاق بللن محمللد وقللال المفسرين
بللن يللروي سلللول أبللي بن الله عبد منهم الشرف ذوي من بلغني
أن بهللم لعلملله الللله فثبطهللم قللومهم فللي أشللرافا وكللانوا قيللس

محبللة أهللل قوم جنده في وكان جنده عليه فيفسدوا معه يخرجوا



وفيكللم فقللال فيهللم لشللرفهم إليلله يللدعونهم فيمللا وطاعللة لهللم
عليللم والللله فقللال علملله تمللام عللن تعالى أخبر ثم لهم سماعون

كللان لللو يكللن ومللالم يكون وما كان ما يعلم أنه فأخبر بالظالمين
و تعلالى قلال ولهلذا يكون كيف علن فلأخبر خبلال إل ملازادوكم ل

ولو تعالى قال كما ماخرجوا هذا ومع خرجوا لو يكون كيف حالهم
الللله علم ولو تعالى وقال لكاذبون وإنهم عنه نهوا لما لعادوا ردوا
وقللال معرضللون وهللم لتولللوا أسللمعهم ولللو لسمعهم خيرا فيهم
دياركم من اخرجوا أو أنفسكم اقتلوا أن عليهم كتبنا أنا ولو تعالى

خيللرا لكللان به يوعظون ما فعلوا أنهم ولو منهم قليل إل مافعلوه
ثللم عظيمللا أجللرا لللدنا مللن لتينللاهم وإذا ثللم تثبيتللا وأشللد لهللم

كثيرة هذه في واليات مستقيما صراطا ولهديناهم
حللتى المللور لللك وقلبللوا قبللل من الفتنة ابتغوا لقد(

]48) [كارهون وهم الله أمر وظهر الحق جاء
362 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
على السلم عليه لنبيه محرضا تعالى       يقول48 48\9 اليات

لقللد أي المللور للك وقلبللوا قبللل مللن الفتنللة ابتغوا لقد المنافقين
وخللذلن أصللحابك وكيللد كيللدك في آراءهم وأجالوا فكرهم أعملوا

عليلله الللله صلى النبي مقدم أول وذلك طويلة مدة وإخماده دينك
المدينللة زفللر وحللاربته واحللدة قللوس عللن العللرب رمتلله وسلللم

بللن الللله عبد قال كلمته وأعل بدر يوم الله نصره فلما ومنافقوها
ثللم ظللاهرا السلللم فللي فللدخلوا تللوجه قد أمر هذا وأصحابه أبي
ولهللذا وسللاءهم ذلللك غاضللهم وأهله وأعلم السلم الله أعز كلما
.كارهون وهم الله أمر وظهر الحق جاء حتى تعالى قال

الفتنللة فللي أل تفتنللي ول لي ائذن يقول من ومنهم(
]49) [بالكافرين لمحيطة جهنم وإن سقطوا

362 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
لللك يقللول مللن المنللافقين ومن تعالى      يقول49 49\9 اليات

بسللبب معللك بللالخروج ولتفتنللي القعللود فللي لللي ائللذن يامحمللد
أي سقطوا الفتنة في أل تعالى الله قال الروم نساء من الجواري

عللن إسحاق بن محمد قال كما هذا بقولهم الفتنة في سقطوا قد
عمللر بللن وعاصللم بكر أبي بن الله وعبد رومان بن ويزيد الزهري

وآللله عليلله اللله صلللى اللله رسلول قلال قللالوا وغيرهم قتادة بن
وسلم
363 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير

لللك هللل سلللمة بني أخي قيس بن للجد جهازه في وهو يوم ذات
لللي تللأذن أو الللله رسول يا فقال الصفر بني جلد في العام ياجد



منللي بالنساء عجبا أشد مارجل قومي عرف لقد الله فو ولتفتني
عنهللن أصللبر ل أن الصللفر بنللي نسللاء رأيللت إن أخشللى وإنللي

لك أذنت قد وقال وسلم عليه الله صلى الله رسول عنه فأعرض
ولتفتني لي ائذن يقول من ومنهم هذه نزلت قيس بن الجد ففي
بلله ذلللك وليس الصفر بني نساء من يخشى إنما كان إن أي الية
عليلله الللله صلى الله رسول عن بتخلفه الفتنة من فيه سقط فما

ابللن عللن روى وهكللذا أعظللم نفسلله عللن بنفسلله والرغبللة وسلم
كللان وقللد قيس بن الجد في نزلت أنها واحد وغير ومجاهد عباس

أن الصللحيح وفللي سلللمة بنللي أشللراف مللن هللذا قيللس بللن الجد
بنيسلمة يا سيدكم من لهم قال وسلم عليه الله صلى الله رسول

الللله صلللى الللله رسللول فقللال نبخله أنا على قيس بن الجد قالوا
الجعللد الفتى سيدكم ولكن البخل من أدوأ داء ونصف وسلم عليه

لمحيطللة جهنم وإن تعالى وقوله معرور بن البراء بن بشر البيض
.مهرب ول ولمحيص عنها لهم لمحيد أي بالكافرين

يقوللوا مصلليبة تصللبك وإن تسؤهم حسنة تصبك إن(
لن قل ،فرحون وهم ويتولوا قبل من أمرنا أخذنا قد

الللله وعلللى مولنللا هللو لنللا الللله كتللب مللا إل يصلليبنا
]51 ،50) [المؤمنون فليتوكل

363 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
عليلله الللله صلللى نللبيه وتعللالى تبللارك       يعلم51 50\9 اليات
ونصللر فتللح أي حسنة من أصابه مهما لنه له هؤلء بعداوة وسلم
وإن ذلللك سللاءهم أصللحابه ويسللر يسللره مما العداء على وظفر
مللن احترزنللا قللد أي قبللل من أمرنا أخذنا قد يقولوا مصيبة تصبك

تعلالى اللله فأرشلد فرحلون وهلم ويتوللوا هلذا قبلل ملن متابعته
هللذه عللداوتهم فللي جللوابهم إلللى وسلللم عليلله الللله صلى رسوله
نحللن أي لنللا الللله مللاكتب إل يصلليبنا لللن لهللم أي قل فقال التامة
الللله وعلللى وملجؤنللا سلليدنا أي مولنللا هللو وقللدره مشلليئته تحت

ونعللم حسللبنا وهللو عليلله متوكلللون ونحللن أي المؤمنللون فليتوكل
الوكيل

ونحللن الحسللنيين إحللدى إل بنللا تربصللون هللل قللل(
أو عنللده مللن بعللذاب الللله يصلليبكم أن بكللم نللتربص
أنفقللوا قللل ،متربصللون معكللم إنللا فتربصللوا بأيللدينا
قومللا كنتللم إنكللم منكللم يتقبللل لللن كرهللا أو طوعللا

أنهلم إل نفقللاتهم منهم تقبل أن منعهم وما ،فاسقين



وهللم إل الصلللة يللأتون ول وبرسللوله بللالله كفللروا
]54- 52) [كارهون وهم إل ينفقون ول كسالى

363 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
بنا تربصون هل يامحمد لهم قل تعالى       يقول54 52\9 اليات

ابللن قاله بكم ظفر أو شهادة الحسنيين إحدى إل بنا تنتظرون أي
بكللم ننتظللر أي بكللم نتربص ونحن وغيرهم وقتادة ومجاهد عباس

أو هللذا بكللم ننتظللر أي بأيدينا أو عنده من بعذاب الله يصيبكم أن
بقتللل أو بسللئ بأيدينا أو عنده من بعذاب الله يصيبكم أن إما هذا

أو طوعللا أنفقللوا قللل تعللالى وقللوله متربصللون معكم إنا فتربصوا
يتقبللل لللن مكرهيللن أو طللائعين نفقللة مللن أنفقتللم مهما أي كرها
وهللو ذلك سبب عن تعالى أخبر ثم فاسقين قوما كنتم إنكم منكم
إنمللا والعمللال أي وبرسوله بالله كفروا لنهم منهم يتقبل ل أنهم
قللدم لهللم ليس أي كسالى وهم إل الصلة وليأتون باليمان تصح

وقللد كللارهون وهم إل نفقة ينفقون ول العمل في همة ول صحيح
يمللل ل الللله أن وسلللم عليلله الللله صلللى المصدوق الصادق أخبر
مللن الللله يقبل ل فلهذا طيبا إل يقبل ل طيب الله وأن تملوا حتى

المتقين من يتقبل إنما لنه عمل ول نفقة هؤلء
الللله يريللد إنمللا أولدهللم ول أمللوالهم تعجبللك فل(

وهللم أنفسللهم وتزهللق الللدنيا الحياة في بها ليعذبهم
]55) [كافرون

363 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
وسلللم عليلله الله صلى لرسوله تعالى      يقول55 55\9 اليات

إلى عينيك ولتمدن تعالى قال كما أولدهم ول أموالهم تعجبك فل
364 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
ربللك ورزق فيه لنفتنهم الدنيا الحياة زهرة منهم أزواجا به مامتعنا

نسارع وبنين مال من به نمدهم ما أن أيحسبون وقال وأبقى خير
بهللا ليعذبهم الله يريد إنما وقوله يشعرون ل بل الخيرات في لهم
ا البصلري الحسن قال الدنيا الحياة في فلي منهلا والنفقلة بزكاته

تعجبك فل تقديره والمؤخر المقدم من هذا قتادة وقال الله سبيل
الخللرة فللي بها ليعذبهم إنما الدنيا الحياة في أولدهم ول أموالهم
وقللوله الحسللن القللوي القللول وهو الحسن قول جرير ابن واختار
يميتهللم حيللن يميتهللم أن ويريللد أي كللافرون وهم أنفسهم وتزهق

مللن بللالله عيللاذا لعللذابهم وأشد لهم أنكى ذلك ليكون الكفر على
فيه هم فيما لهم الستدراج باب من يكون وهذا ذلك



ا لمنكلم إنهم بالله ويحلفون( ولكنهلم منكلم هلم وم
مللدخل أو مغللارات أو ملجللأ يجدون لو ،يفرقون قوم
]57 ،56) [يجمحون وهم إليه لولوا
364 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
وسللم عليله الله صلى نبيه تعالى الله       يخبر57 56\9 اليات

إنهللم بللالله يحلفللون أنهللم وهلعهللم وفرقهم وفزعهم جزعهم عن
قللوم ولكنهللم المر نفس في أي منكم وماهم مؤكدة يمينا لمنكم

أي ملجللأ يجللدون لللو الحلللف علللى حملهللم الذي فهو أي يفرقون
فللي الللتي وهي مغارات أو به يتحرزون وحرزا به يتحصنون حصنا

فللي ذلللك قللال والنفللق الرض فللي السرب وهو مدخل أو الجبال
أي يجمحللون وهللم إليلله لولللوا وقتللادة ومجاهللد عباس ابن الثلثة

لمحبللة كرهللا يخللالطونكم إنملا لنهللم عنكم ذهابهم في يسرعون
يزالللون ل ولهللذا أحكللام للضرورة ولكن يخالطونكم ل أنهم وودوا

ونصللر عللز فللي يللزال ل وأهللله السلللم لن وغللم وحللزن هم في
ل أن يلودون فهلم ذلللك ساءهم المسلمون سر كلما فلهذا ورفعة

مللدخل أو مغارات أو ملجأ يجدون لو قال ولهذا المؤمنين يخالطوا
.يجمحون وهم إليه لولوا

منهللا أعطللوا فللإن الصللدقات في يلمزك من ومنهم(
ولللو ،يسللخطون هللم إذا منهللا يعطللوا لللم وإن رضوا
الللله حسللبنا وقالوا ورسوله الله آتاهم ما رضوا أنهم

)راغبللون الله إلى إنا ورسوله فضله من الله سيؤتينا
]58، 59[

364 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
مللن المنللافقين ومللن أي ومنهم تعالى      يقول59 58\9 اليات
في ويتهمك فرقتها إذا الصدقات قسم في عليك يعيب أي يلمزك

وإنما للدين ينكرون ل هذا مع وهم المأبونون المتهمون وهم ذلك
لللم وإن رضللوا الزكللاة من أعطوا إن ولهذا أنفسهم لحظ ينكرون
جريج ابن قال لنفسهم يغضبون أي يسخطون هم إذا منها يعطوا

وسلللم عليلله الله صلى النبي أتى قال عاصم أبي داودابن أخبرني
النصللار مللن رجللل ووراءه قللال ذهبت حتى ههنا فقسمها بصدقة

ومنهللم قوله في قتادة وقال الية هذه فنزلت بالعدل ماهذا فقال
فللي عليللك يطعللن مللن ومنهللم يقلول الصللدقات فللي يلمللزك من

بأعرابيللة عهللد حللديث البادية أهل من رجل أن لنا وذكر الصدقات
فقللال وفضللة ذهبللا يقسللم وهللو وسلللم عليه الله صلى النبي أتى

الللله نللبي فقللال ماعدلت تعدل أن التابعين كان لئن والله يامحمد



ثللم بعللدي عليللك يعللدل الذي ذا فمن ويلك وسلم عليه الله صلى
هللذا أشللباه أمللتي فللي فللإن وأشللباهه هللذا احللذروا الللله نبي قال

إذا ثللم فللاقتلوهم خرجللوا فللإذا تراقيهللم يجللاوز ل القرآن يقرءون
الللله نللبي أن لنللا وذكللر فللاقتلوهم خرجوا إذا ثم فاقتلوهم خرجوا
أعطيكللم مللا بيللده نفسي والذي يقول كان وسلم عليه الله صلى
مارواه يشبه قتادة ذكره الذي وهذا خازن أنا إنما أمنعكم ول شيئا

سلللمة أبللي عللن الزهللري حديث  من1064 م3610خ الشيخان
لمللا حرقللوص واسللمه الخويصللرة ذي قصللة فللي سللعيد أبللي عن

حنيللن غنللائم قسم حين وسلم عليه الله صلى النبي على اعترض
أكن لم إن وخسرت خبت لقد فقال تعدل لم فإنك اعدل له فقال
رآه وقللد وسلللم وآللله عليلله الللله صلللى الله رسول قال ثم أعدل

مللع صلللته أحللدكم يحقللر قللوم هللذا ضئضللئ من يخرج إنه مقتفيا
من السهم مروق الدين من يمرقون صيامهم مع وصيامه صلتهم
أديللم تحللت قتلللى شللر فللإنهم فللاقتلوهم لقيتمللوهم فأينما الرمية

مللاهو علللى لهللم منبهللا تعللالى قال ثم الحديث بقية وذكر السماء
ذلك من لهم خير

365 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
الللله حسللبنا وقللالوا ورسللوله الللله ماآتللاهم رضللوا أنهم ولو فقال

هذه فتضمنت راغبون الله إلى إنا ورسوله فضله من الله سيؤتينا
آتلاه بملا الرضللا جعل حيث شريفا وسرا عظيما أدبا الكريمة الية
الله حسبنا وقالوا قوله وهو وحده الله على والتوكل ورسوله الله

صلللى الرسللول لطاعة التوفيق في وحده الله إلى الرغبة وكذلك
أخبللاره وتصللديق زواجللره وتللرك أوامره وامتثال وسلم عليه الله

.بآثاره والقتفاء
عليهللا والعاملين والمساكين للفقراء الصدقات إنما(

سبيل وفي والغارمين الرقاب وفي قلوبهم والمؤلفة
)حكيللم عليم والله الله من فريضة السبيل وابن الله

]60[
365 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
الجهللة المنلافقين اعللتراض تعلالى ذكر       لما60 60\9 اليات
الصللدقات قسللم فللي ولمزهللم وسلللم عليه الله صلى النبي على
بنفسلله أمرهللا وتللولى حكمها وبين قسمها الذي هو أنه تعالى بين
رواه كما المذكورين هؤلء فجزأها غيره أحد إلى قسمها يكل ولم

زيللاد بللن الرحمن عبد حديث  من1630 سننه في داود أبو المام
الحللارث بللن زيللاد عللن نعيللم بللن زيللاد عللن ضللعف وفيلله أنعم بن

وسلللم عليلله الللله صلللى النبي أتيت قال عنه الله رضي الصدائي



للم الللله إن له فقال الصدقة من أعطنى فقال رجل فأتى فبايعته
هللو فيهللا حكللم حللتى الصللدقات فللي غيللره ول نللبي بحكللم يللرض

أعطيتللك الجللزاء تلللك مللن كنللت فللإن أصللناف ثمانيللة فجزأهللا
الصللناف هللذه في العلماء اختلف وقد      الزكاة دفع في مسألة
علللى منهللا أمكن ما إلى أو إليها الدفع استيعاب يجب هل الثمانية
والثللاني وجماعة الشافعي قول وهو ذلك يجب أنه أحدهما قولين

جميللع ويعطللي منا واحد إلى الدفع يجوز بل استيعابها يجب ل أنه
السلللف مللن وجماعللة مالللك قللول وهو الباقين وجود مع الصدقة
بللن وسللعيد العاليللة وأبللو عباس وابن وحذيفة عمر منهم والخلف

أهلل عاملة قلول وهلو جريلر ابلن قلال مهلران ابن وميمون جبير
ل المصللرف لبيللان ههنللا الصللناف ذكللرت فإنمللا هذا وعلى العلم

أعلللم والله هذا والمآخذ الحجج ولوجوه العطاء استيعاب لوجوب
علللى غيرهللم مللن أحوج لنهم البقية على ههنا الفقراء قدم وإنما

المسللكين أن حنيفللة أبي وعند وحاجتهم فاقتهم ولشدة المشهور
يعقللوب حللدثني جرير ابن قال قال كما وهو الفقير من حال أسوأ
الله رضي عمر قال قال محمد عن عون ابن أنبأنا علية ابن حدثنا
الكسللب الخلللق الفقيللر ولكللن للله مال ل بالذي ليس الفقير عنه
وروي خلفه على والجمهور عندنا المحارف الخلق علية ابن قال
ابللن واختللار زيللد وابللن البصللري والحسن ومجاهد عباس ابن عن

النللاس يسللأل ل الللذي المتعفللف هللو الفقيللر أن واحد وغير جرير
قتللادة وقللال النللاس يتبع ويطوف يسأل الذي هو والمسكين شيئا

عللن الثوري وقال الجسم الصحيح والمسكين زمانة به من الفقير
يعني الثوري سفيان قال المهاجرين فقراء هم إبراهيم بن منصور

جريللر بلن سلعيد علن روى وكللذا شلليئا منهلا العللراب يعطلي ول
لفقللراء تقولللوا ل عكرمللة وقللال أبزى بن الرحمن عبد بن وسعيد

الحللاديث      الكتللاب أهللل المسلاكين إنملا مسللاكين المسلللمين
تتعلللق أحللاديث ولنللذكر     الثمانيللة الزكللاة مستحقي في الواردة

قللال قللال عمللر ابللن فعن الفقراء فأما الثمانية الصناف من بكل
لللذي ول لغنللي الصللدقة تحل ل وسلم عليه الله صلى الله رسول
652  والترمللذي1634 داود  وأبللو2164 أحمللد رواه سللوي مللرة

أبللي  عللن1839 ماجللة  وابللن599  والنسائي2377 أيضا ولحمد
أخللبراه رجليللن أن الخيللار بن عدي بن الله عبيد وعن مثله هريرة
فقلللب الصللدقة من يسألنه وسلم عليه الله صلى النبي أتيا أنهما
فيها ولحظ أعطيتكما شئتما إن فقال جلدين فرآهما البصر فيهما

1633 داود  وأبلللو4224 أحملللد رواه مكتسلللب وللقلللوي لغنلللي
كتللاب فللي حللاتم أبللي ابللن وقال قوي جيد  بإسناد599 والنسائي

الللله رضللي عمر قرأ قال العبسي بكر  أبو9341 والتعديل الجرح



بن عمر عنه روي الكتاب أهل هم قال للفقراء الصدقات إنما عنه
بتقلدير جلدا غريلب قلول وهلذا قللت ذلك يقول أبي سمعت نافع

جهللالته علللى حاتم أبو ينص لم وإن هذا بكر أبا فإن السناد صحة
رضللي هريللرة أبللي فعللن المسللاكين وأما المجهول حكم في لكنه
ليللس قللال وسلللم عليلله الللله صلللى الللله رسللول أن عنلله الللله

اللقمللة فللترده النللاس علللى يطوف الذي الطواف بهذا المسكين
الللله رسللول يللا المسللكين فما قالوا والتمرتان والتمرة واللقمتان

وليسللأل عليلله فيتصللدق للله وليفطن يغنيه غني يجد ل الذي قال
 وأمللا1039  ومسلللم1479 البخللاري الشلليخان رواه شيئا الناس

علللى قسللطا منهللا يستحقون والسعاة الجباة فهم عليها العاملون
يجوز ول ذلك

366 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
الللذين وسلللم عليلله الللله صلللى الللله رسول أقرباء من يكونوا أن

عبللد  عللن1072 مسلللم صحيح في ثبت لما الصدقة عليهم تحرم
العبللاس بن والفضل هو انطلق أنه الحارث بن ربيعة بن المطلب
علللى ليسللتعملهما وسلللم عليلله الللله صلللى الللله رسللول يسللألن
هللي إنمللا محمللد لل ول لمحمد تحل ل الصدقة إن فقال الصدقة
يعطللي مللن منهللم فأقسللام قلللوبهم المؤلفللة وأمللا الناس أوساخ
بللن صللفوان وسلللم وآللله عليه الله صلى النبي أعطى كما ليسلم

يللزل فلللم قللال مشللركا شللهدها كللان وقللد حنيللن غنللائم عن أمية
إلللي الناس أبغض كان أن بعد إلي الناس أحب صار حتى يعطيني

ابللن أخبرنللا عللدي بللن زكريللا  حللدثنا6465 أحمللد المام قال كما
عللن المسلليب بلن سللعيد عللن الزهللري عللن يللونس عللن المبارك
وسلللم عليلله الللله صلى الله رسول أعطاني قال أمية بن صفوان

لحب إنه حتى يعطيني زال فما إلي الناس لبغض وإنه حنين يوم
يللونس حديث  من666  والترمذي2313 مسلم ورواه إلي الناس

كمللا قلبه ويثبت إسلمه ليحسن يعطي من ومنهم به الزهري عن
مائة وأشرافهم الطلقاء صناديد من جماعة أيضا حنين يوم أعطى

إلي أحب وغيره الرجل لعطي إني وقال البل من مائة البل من
ه عللى الله يكبه أن خشية منه 150 م27خ جهنلم نلار فلي وجه

بعللث عليللا أن سللعيد أبللي  عن1064 م3344خ الصحيحين وفي
اليمللن من تربتها في بذهيبة وسلم وآله عليه الله صلى النبي إلى

وعلقمللة بللدر بللن وعيينة حابس بن القرع نفر أربعة بين فقسمها
يرجللى لمللا يعطللي مللن ومنهم أتألفهم وقال الخير وزيد علثة بن
أو يليه ممن الصدقات ليجبي يعطي من ومنهم نظرائه إسلم من

ومحللل البلد أطللراف مللن الضللرر المسلللمين حللوزة عللن ليللدفع
على المؤلفة تعطى وهل أعلم والله الفروع كتب في هذا تفصيل



عللن فللروي خلف فيله وسلللم عليلله اللله صلى النبي بعد السلم
قللد الللله لن بعللده يعطللون ل أنهم وجماعة والشعبي وعامر عمر
العبللاد رقللاب لهللم وأذل البلد فللي لهللم ومكن وأهله السلم أعز

أعطلاهم قلد والسللم الصللة عليله لنه يعطون بل آخرون وقال
إليهم فيصرف إليه يحتاج قد أمر وهذا هوازن وكسر مكة فتح بعد

وعمللر حيللان بللن ومقاتل البصري الحسن عن فروي الرقاب وأما
أنهللم زيللد وابن والزهري والنخعي جبير بن وسعيد العزيز عبد بن

قللول وهللو نحللوه الشللعري موسللى أبللي عللن وروي المكللاتبون
والحسللن عبللاس ابللن وقللال عنهمللا الللله رضللي والليث الشافعي

ومالللك أحمللد مللذهب وهللو الزكللاة مللن الرقبللة قومللا أن لبللأس
رقبللة يشللتري أو المكاتب يعطي أن من أعم الرقاب أي وإسحاق
أحللاديث الرقبللة وفللك العتاق ثواب في ورد وقد استقلل فيعتقها

الفرج حتى معتقها من عضوا منها عضو بكل يعتق الله وأن كثيرة
إل تجللزون ومللا العمللل جنللس مللن الجزاء لن إل ذاك وما بالفرج
صلللى النللبي عللن عنه الله رضي هريرة أبي وعن تعملون ماكنتم

سللبيل في الغازي عونهم الله على حق ثلثة قال وسلم عليه الله
رواه العفللاف يريللد الللذي والناكللح الداء يريد الذي والمكاتب الله

615 س1655ت داود أبللا إل السللنن  وأهللل2251 أحمللد المام
جللاء قللال عللازب بللن الللبراء  عللن4299 المسللند  وفي2518جه

الجنللة ملن يقربنللي عمللل عللن دلنللي الللله رسللول يلا فقللال رجل
يللا فقللال الرقبللة وفللك النسللمة اعتللق فقللال النللار مللن ويباعدني

بعتقهللا تفللرد أن النسللمة عتللق ل قللال واحللدا ليسا أو الله رسول
فمنهللم أقسام فهم الغارمون وأما ثمنها في تعين أن الرقبة وفك
فللي غللرم أو بمللاله فأجحف فلزمه دينا ضمن أو حمالة تحمل من
فللي والصللل إليهللم يللدفع فهللؤلء تاب ثم معصية في أو دينه أداء
حماللة تحملللت قللال الهللللي مخللارق بن قبيصة حديث الباب هذا

أقللم فقللال فيهللا أسللأله وسلللم عليه الله صلى الله رسول فأتيت
المسللألة إن ياقبيصة قال ثم قال بها لك فنأمر الصدقة تأتينا حتى

حللتى المسللألة له فحملت حمالة تحمل رجل ثلثة لحد إل تحل ل
للله فحلللت مللاله اجتللاحت جائحللة أصابته ورجل يمسك ثم يصيبها

عيللش مللن سللدادا قللال أو عيللش عن قواما يصيب حتى المسألة
قرابللة مللن الحجللا ذوي مللن ثلثللة يقللوم حللتى فاقة أصابته ورجل
حللتى المسللألة للله فحلللت فاقللة فلنللا أصابت لقد فيقولون قومه

مللن سللواهن فما عيش من سدادا قال أو عيش من قواما يصيب
أبللي  وعن1044 مسلم رواه سحتا صاحبها يأكلها سحت المسألة

وآللله عليلله الله صلى الله رسول عهد في رجل أصيب قال سعيد
عليلله الللله صلللى النللبي فقللال دينلله فكللثر ابتاعها ثمار في وسلم



دينلله وفللاء ذلك يبلغ فلم عليه الناس فتصدق عليه تصدقوا وسلم
وليللس ماوجللدتم خذوا لغرمائه وسلم عليه الله صلى النبي فقال
 حللدثنا1197 أحمللد المللام  وقللال1556 مسلم رواه ذلك إل لكم
عللن الجلوني عمللران أبللي عن موسى بن صدقة أنبأنا الصمد عبد

بن الرحمن عبد عن المصرين قاضي عن يزيد بن قيس
367 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير

الللله يللدعو وسلللم عليلله الللله صلى الله رسول قال قال بكر أبي
آدم ابن يا فيقول يديه بين يوقف حتى القيامة يوم الدين لصاحب

أنت يارب فيقول الناس حقوق ضيعت وفيم الدين هذا أخذت فيم
علللى أتللى ولكللن أضلليع ولم أشرب ولم آكل فلم أخذته أني أعلم
ا عبلدي صدق الله فيقول وضيعة وإما سرق وإما حرق إما يدي أن
كفللة فللي فيضللعه بشلليء الللله فيللدعو اليوم عنك قضى من أحق

الللله بفضللل الجنللة فيللدخل سلليئاته علللى حسللناته فترجللح ميزانه
فللي لهللم لحللق الللذين الغزاة فمنهم الله سبيل في وأما ورحمته
سللبيل مللن والحللج وأسللحاق والحسللن أحمد المام وعند الديوان

بلللد فللي المجتللاز المسللافر وهللو السبيل ابن وكذلك للحديث الله
مللا الصدقات من فيعطي سفره على به يستعين شيء معه ليس
سللفرا أنشللأ فيمللن الحكم وهكذا مال له كان وإن بلده إلى يكفيه

فللي كفللايته الزكللاة مللال مللن فيعطللي شيء معه وليس بلده من
داود أبللو المللام رواه ومللا اليللة ذلللك علللى والللدليل وإيللابه ذهابه

عن أسلم بن يزيد عن معمر حديث  من1841 ماجة  وابن1635
رسللول قللال قللال عنلله الللله رضي سعيد أبي عن يسار بن عطاء
لخمسللة إل لغنللي الصللدقة تحللل ل وسلللم عليلله الللله صلللى الللله

الله سبيل في غاز أو غارم أو بماله اشتراها رجل أو عليها العامل
عن السفيانان رواه وقد لغني فأهدى منها عليه تصدق مسكين أو

عطيللة  عللن1637 داود ولبللي مرسللل عطللاء عللن أسلللم بن زيد
الللله صلللى الللله رسللول قال قال الخدري سعيد أبي عن العوفي

السللبيل وابللن الله سبيل في إل لغني الصدقة تحل ل وسلم عليه
الللله من فريضة وقوله      يدعوك أو لك فيهدي والحاصل جار أو
أي حكيللم عليم والله وقسمه وفرضه الله بتقدير مقدرا حكما أي

يقللوله فيمللا حكيللم عباده وبمصالح وبواطنها المور بظواهر عليم
.سواه رب ول هو إل إله ل به ويحكم ويشرعه ويفعله


