
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  كثير ابن تفسير تهذيب في المنير المصباح
  ٣ اآلية  إلى١ اآلية من التوبة  سورة

  السبت عثمان بن خالد/ الشيخ
  

  .ه أجمعينب وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصح،الحمد هللا رب العالمين
  .مدنية وهي ،تفسير سورة التوبة: - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

}شِْرِكينالْم ِمن تُمداهع وِلِه ِإلَى الَِّذينسراللَِّه و ةٌ ِمناءرب*  وا َأنَّكُملَماعٍر وةَ َأشْهعبِض َأروا ِفي األرفَِسيح 
َأنِجِزي اللَِّه وعم رغَيخِْزي الْكَاِفِرينم ٢-١:سورة التوبة[ } اللَّه[.  

عن كما روى البخاري ، -صلى اهللا عليه وسلم-الكريمة من أواخر ما نزل على رسول اهللا هذه السورة 
سورة [ }ه يفِْتيكُم ِفي الْكَاللَِةيستَفْتُونَك قُِل اللَّ{: آخر آية نزلت:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-البراء 

  .)١( وآخر سورة نزلت براءة]١٧٦:النساء
بل اقتدوا في ذلك  الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف اإلمام،  ألن؛وإنما ال يبسمل في أولها

  . وأرضاهرضي اهللا تعالى عنه- بأمير المؤمنين عثمان بن عفان
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
براءةٌ ِمن اللَِّه ورسوِلِه ِإلَى الَِّذين { ،لمشركيندئت بالبراءة من ا ألنها ب؛ وسميت بهذا،فهذه سورة براءة

شِْرِكينالْم ِمن تُمداهبعض هذه و ،-مرضي اهللا عنه- ولها أسماء أخرى وردت أيضاً عن بعض الصحابة ،}ع
 جاء  وذلك لما،سورة التوبة:  ومما ورد في أسمائها غير براءة أنه يقال لها،األسماء جاءت بروايات صحيحة

سمان من أشهر  وهذان اال،لفوا عن غزوة تبوك على الثالثة الذين خُ-عز وجل-في آخرها من توبة اهللا 
 وقد ذكرت ، فما بقي إال أن تذكر أسماءهم،سورة الفاضحة؛ ألنها فضحت المنافقين:  ويقال لها أيضاً،أسمائها

حتى :  يقول، ومنهم، ومنهم، ومنهم:ينزل: -رضي اهللا عنه-كما قال ابن عباس - فما زال ،أوصافهم الدقيقة
 ت وذكر،]٤٩:سورة التوبة[ }وِمنْهم من يقُوُل اْئذَن لِّي والَ تَفِْتنِّي{ ، مقاالتهمت وذكر،)٢(ظننا أنها ال تترك أحداً

 ، واستخرجت مكنوناتهم،سورة البحوث؛ ألنها بحثت في نفوس المنافقين:  وكذلك يقال لها،أعذارهم الكاذبة
 لكونها تبرئ من ؛ والمقشقشة،ن نفوسهم عالمبعثرة؛ ألنها بعثرت:  وهكذا يقال لها،ما يخفون من النفاقو

 أثارت عما في نفوس أهل ، وهكذا المثيرة، أخزتهم فضحتهم،والمخزية فهي خزي على المنافقين ،النفاق
  .هذه السورة هذه جملة أسماء ، والحافرة والمنكلة والمدمدمة،النفاق

                                                
 ).٤٣٧٧(رواه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة براءة، برقم  - ١

، ومسلم، كتاب التفسير، باب في سورة براءة )٤٦٠٠(رواه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الحشر، برقم  -  ٢
 ).٣٠٣١(واألنفال والحشر، برقم 



 ولذلك فإن ، وهذا ال شك فيه،-صلى اهللا عليه وسلم-ى رسول اهللا هذه السورة من أواخر ما نزل عل: قال
 وإن كان بعض اآليات التي تضمنتها مما قد ،ما ورد في شأن القتال آخر ما نزل منه كان في هذه السورة

 }انِْفرواْ ِخفَافًا وِثقَاالً{:  كقوله تعالى مثالً، من هذه السورةها وغالب ذلك يكون ناسخ،ة منسوخاإنه: يقال
  .]١٢٢:سورة التوبة[ }ْؤِمنُون ِلينِفرواْ كَآفَّةًوما كَان الْم{:  نسخ بقوله، كما سيأتي]٤١:سورة التوبة[
تبارك - كقوله ، فجاءت بهذه األحكام واآليات، وكثرة عددهم،هذه السورة نزلت بعد اكتمال قوة المسلمينف

فَِإذَا انسلَخَ اَألشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ الْمشِْرِكين حيثُ {:  الخامسة منها وهي آية السيف في اآلية-وتعالى
إنها نسخت مائة :  فهذه قيل،اآلية ]٥:سورة التوبة[ }وجدتُّموهم وخُذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصٍد

 وهي ، كل آية فيها عفو وصفح وإعراض عن المشركين فهي منسوخة بهذه اآلية: قالوا، وعشرين آيةاًوأربع
   واألقرب ، وهذا وإن كان فيه نظر إال أن ذلك يدل على أن هذه السورة قد تضمنت أحكاماً قوية،آية السيف

م وتمكنهم ن هذه اآليات كآية السيف يعمل بها في أوقات قوة المسلمين وظهورهإ:  أن يقال-واهللا تعالى أعلم-
 وإذا كانوا في حال من الضعف فإنهم يعملون بآيات العفو والصفح والصبر واإلعراض عن ،في األرض
نه ال يصح أن يصور حال اإلسالم باآليات إ:  ولذلك يقال، كف األيدي حتى تصير لهم قوة، والكف،المشركين

ُأِذن {: -تبارك وتعالى-المدينة كقوله  أو أوائل ما نزل في ،التي نزلت بمكة في وقت القلة والضعف والعجز
 ال ، وأشباه ذلك،}وقَاِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه الَِّذين يقَاِتلُونَكُم والَ تَعتَدواْ{:  أو قوله،}ِللَِّذين يقَاتَلُون ِبَأنَّهم ظُِلموا

سورة [ }اْ واصفَحواْ حتَّى يْأِتي اللّه ِبَأمِرِهفَاعفُو{: ر طبيعة اإلسالم وحال اإلسالم باآليات المكيةصوتيمكن أن 
 وإنما هذه السورة تمثل ما انتهى إليه ، وال بأوائل ما نزل في المدينة، وآيات الكف واإلعراض،]١٠٩:البقرة

ن فيه  وإنما هذا الدي، واآليات األولى الراجح أنها لم تنسخ،التشريع فيما يتعلق بالقتال والعالقة مع المشركين
 لكن حينما نصور ، وفي أوقات القوة يعمل بالعزائم،عمل بالرخص الضعف ي ففي أوقات،عزائم وفيه رخص

 ،اإلسالم بصورة مبنية على اآليات النازلة بمكة من العفو والصفح واإلعراض أو أوائل ما نزل في المدينة
من الناس من يمسخ اإلسالم ف ،طة والناس في هذا بين طرفين وواس،فهذا تشويه لصورة اإلسالم وال شك

 الدنيا بكتاباتهم وكالمهم عن ونئفيمل ،-عز وجل- ويصور اإلسالم بصورة على غير ما أنزله اهللا ،مسخاً
 ومن ، فهذا خطأ، وحتى الدفاع ما سلم منهم، وأن القتال شرع للدفاع، وأن هذا اإلسالم دين التسامح،التسامح

 وكأن األمة في أقوى ، من تشتت األمة وضعفها ويطبقها في حاٍل،زائمالناس من يريد أن يأخذ بآيات الع
 وال يجوز ألحد أن ، إنما ينبغي النظر في مثل هذه األمور بحسب حال األمة، هذا غير صحيح،مراحلها
  .مور وال أن ينوب عنها من آحاد الناس بإقامة مثل هذه األ، عليهايفتئت

 بل اقتدوا ،ن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف اإلماموإنما لم يبسمل في أولها أل: وهنا قال
 ألن الصحابة لم ؛ هذا جواب حسنرضي اهللا عنه وأرضاه،-في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان 

   لماذا لم يكتبها الصحابة؟،د على هذا أيضاً سؤال لكنه يِر،يكتبوها
ن إ:  من قال-رضي اهللا عنه- كعلي -مرضي اهللا عنه-بة وقد نقل هذا عن بعض الصحا-فمن أهل العلم 

نه إ:  وقد قال بعض أهل العلم، فأسقطت فيها البسملة لذلك،هذه السورة نزلت بالقتال والبراءة من المشركين
كانت من عادة العرب أنهم إذا كتبوا في نقض العهد مع من بينهم وبينه عهد إذا أرادوا أن ينبذوا إليه عهده لم 



 ، هكذا قال بعضهم، وهذه السورة جاءت بالبراءة والقتال للمشركين،فالبسملة أمان:  قالوا،لوا في الخطابيبسم
 -مارضي اهللا عنه- وجاء في رواية عن ابن عباس ، وكان مما نسخ البسملة،نه نسخ أولهاإ: وبعضهم يقول
 كان -صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي:  فكان من حاصل الجواب، عن هذا-رضي اهللا عنه- أنه سأل عثمان

 قد توفي ولم يبين لهم ما يتصل بسورة التوبة -صلى اهللا عليه وسلم- وأنه ،إذا نزلت عليه سورة بين لهم
 فلما رتبوا السور في القرآن جعلوا براءة بعد األنفال؛ ألنها ، هل هما سورة واحدة أو هما سورتان،واألنفال

 ولم يجعلوا ، فجعلوهما هكذا،هما سورتان:  ومنهم من يقول،ورة واحدةنهما سإ:  فمنهم من يقول،شبيهة بها
 ال تصح من جهة اإلسناد وهي ، والرواية التي فيه ال تصح، وهذا باطل،بينهما) بسم اهللا الرحمن الرحيم(

 ،كال فيهن ما يتعلق بالقرآن بياناً شافياً ال إش بي-صلى اهللا عليه وسلم- فالنبي ،منكرة أيضاً من جهة المعنى
 وسورة براءة هي هكذا ، لم يلتبس عليهم شيء من أمر القرآن إطالقاً-مرضي اهللا تعالى عنه-والصحابة 

     كانوا يسمعونها من النبي -مرضي اهللا تعالى عنه- والصحابة ،-صلى اهللا عليه وسلم-نزلت على النبي 
رضي اهللا - كما جاء أن ابن مسعود ، على المنبر وفي الصالة وفي خارج الصالة-صلى اهللا عليه وسلم-

 يقرأ آيات من سورة براءة على ، يقرأ من سورة براءة-صلى اهللا عليه وسلم- سمع النبي -تعالى عنه
أن الصحابة كانوا :  فالشاهد، أثناء الخطبة، في القصة المعروفة لما سأل متى نزلت هذه السورة،المنبر

 وال يتصرفون ،قرئوا فيثبتون ما سمعوا وما ُأ،تلقونه عنهوي ،-مصلى اهللا عليه وسل-يسمعون ذلك من النبي 
  .عند أنفسهممن 

   ...-صلى اهللا عليه وسلم-وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول اهللا 
 أو ألنها نزلت بالبراءة من ،؛ ألنها نزلت بالسيف من غير البسملةاألقوال التي تقول بأن السورة نزلت

 كل ، من غير البسملة-سلموصلى اهللا عليه - هذا كله باعتبار أنهم تلقوها من النبي ،هالمشركين أو إلى آخر
 ، أنه سأل عثمان-مارضي اهللا عنه- إال على األثر المروي عن ابن عباس ،هذه األقوال ترجع إلى هذا طبعاً

 ،لسورة نزلت هكذا فالحاصل أن ا، ولكن هذا باطل،هم الذين تركوا البسملةبهذا االعتبار فيكون الصحابة 
:  قال، أعرض عن هذا-رحمه اهللا- وابن كثير ، بأنها جاءت بالسيفلكن هذه التعليالت التي سمعتم من قائٍل

  .كتبها الصحابة هكذا
 لما رجع من غزوة تبوك وهم -صلى اهللا عليه وسلم-وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول اهللا 

 عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، وأنهم يطوفون بالبيت كر أن المشركين يحضرونبالحج، ثم ذ
 أميرا على الحج هذه السنة، ليقيم -رضي اهللا تعالى عنه- ه مخالطتهم، فبعث أبا بكر الصديقعراة فكر

اللَِّه { عامهم هذا، وأن ينادي في الناس م المشركين أال يحجوا بعدعِلللناس مناسكهم، وي ةٌ ِمناءرب
سرصلى -ليكون مبلغًا عن رسول اهللا  -رضي اهللا تعالى عنه- فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب }وِلِهو

  .، لكونه عصبة له، كما سيأتي بيانه-اهللا عليه وسلم
 فنزل ، في السنة التاسعة إلى الحج-رضي اهللا عنه-يعني أن صدر سورة براءة نزل بعدما انطلق أبو بكر 

إن الذي نزل من :  وبعضهم يقول، فبعث به علياً ينادي بهذه اآليات- عليه وسلمصلى اهللا-على النبي 
ة تبوك و وكثير من اآليات التي فيها تحدثت عن غز، والسورة لم تنزل جملة واحدة قطعاً،صدرها ثالثون آية



 ،قبل الغزوة وما حصل منهم ، وما حصل منهم من األعذار الكاذبة بعدها،وما وقع من المنافقين في أثنائها
 }لَقَد تَّاب اهللا علَى النَِّبي والْمهاِجِرين واَألنصاِر الَِّذين اتَّبعوه ِفي ساعِة الْعسرِة{:  يقول-عز وجل-فاهللا 

 بعد ، هذا كان بعد غزوة تبوك،]١١٨:سورة التوبة[} وعلَى الثَّالَثَِة الَِّذين خُلِّفُواْ{:  وقال،]١١٧:سورة التوبة[
صلى اهللا عليه -وا بها للنبي ء وذكر األعذار الكاذبة التي جا،]٧٤:سورة التوبة[ }يحِلفُون ِباللِّه{:  وقال،الغزوة
  . بعدما رجع من غزوة تبوك-وسلم
  . من اهللا ورسولهتبرٌؤ: هذه براءة، أي:  أي}براءةٌ ِمن اللَِّه ورسوِلِه{: فقوله

 استهزأ مجموعة من المنافقين ،واء في القصة المعروفة لما استهز-أثناء غزوة تبوكفي -مما نزل في أثنائها 
فنزلت اآليات،اءبالقر  :} وِلِه كُنتُمسراِتِه وآيقُْل َأِباللِّه و بنَلْعو ا كُنَّا نَخُوضِإنَّم قُولُنلَي مَألْتَهلَِئن سو

 بدليل حديث ابن عمر لما ،ة تبوكو هذه نزلت في أثناء غز،]٦٦-٦٥:سورة التوبة[ } الَ تَعتَِذرواْ *ونئُُتَستَهِز
 -صلى اهللا عليه وسلم- بخطام ناقة النبي اًفكأني أنظر إلى أحد هؤالء متعلق:  يقول،نزلت هذه اآليات

 يقرأ  ال يزيد أن-صلى اهللا عليه وسلم- والنبي ،إنما كنا نخوض ونعلب:  وهو يقول،والحجارة تنكأ قدميه
  . فهذا في أثناء الغزوة، وال يلتفت إليه،هذه اآلية

ِإلَى الَِّذين عاهدتُم ِمن { ،ه من اهللا ورسولتبرٌؤ: هذه براءة، أي:  أي}براءةٌ ِمن اللَِّه ورسوِلِه{: فقوله
  .}ِفي األرِض َأربعةَ َأشْهٍرالْمشِْرِكين فَِسيحوا 

 ، لمبتدأ محذوفاً بهذا االعتبار خبر"براءة" فتكون ،أي هذه براءة:  قال،}للَِّه ورسوِلِهبراءةٌ ِمن ا{: قوله
 ،]١:سورة النور[ }سورةٌ َأنزلْنَاها{ ، مثل سورة النور، فبراءة نكرة،؛ ألنه ال يجوز االبتداء بالنكرة"هذه"المبتدأ 

  : كما قال ابن مالك،إذا أفادتإال بتداء بها يجوز االال أنه  ومعروف عند النحاة ،فكيف ابتدأ بالنكرة
  ةرِم نَ زيٍدفد كعندما لم تُ  ***وال يجوز االبتدا بالنكرة

 عند زيٍدنحو  ، عليهاا ومتقدما ومجرورا مثل إذا كان الخبر جار،وذكر الحاالت التي يجوز فيها االبتداء
  .نمرة عند زيد:  األصل،مرةٌنَ

  رام عندنا من الِكورجٌل ***  لنالٌّفما ِخوهل فتى فيكم 
براءةٌ ِمن { فهنا ، إذا كانت موصوفة،رجل من الكرام: كذلك أيضاًو ، يعني في سياق االستفهام؟هل فتى فيكم
تكون أن  فهنا يحتمل على كالم ابن كثير ،صفت و، هذه نكرة موصوفة}سورةٌ َأنزلْنَاها{و ،}اللَِّه ورسوِلِه

نه جاز إ:  وإذا قيل بأنها مبتدأ نقول، ليست مبتدأ، بالنكرة بهذا االعتباراءكون ابتدما ي ف،ف لمبتدأ محذواًخبر
ِإلَى الَِّذين عاهدتُّم { ويكون الخبر ، حاصلة أو كائنة من اهللا ورسوله براءة،االبتداء بها ألنها نكرة موصوفة

شِْرِكينالْم نهذا ال إشكال فيه،}م .  
 من كذا إذا أزلته عن نفسك ودفعته وقطعت ما بينك وبينه من برئتُ:  تقول، ورسولهاهللا من أي تبرٌؤ: قال
 يعني أزلت عن نفسك أنك لم تفعله لم ، أتبرأ من كذا، أنا أتبرأ من فالن،أنا أتبرأ من فعل فالن:  تقول،سبب

  . والتنكير هنا يفيد التعظيم،}وِلِهبراءةٌ ِمن اللَِّه ورس{ ، وقطعت ما بينك وبينه من سبب،تتصف به لم ترضه
هذه اآلية لذوي العهود المطلقة غير  ،}ِإلَى الَِّذين عاهدتُم ِمن الْمشِْرِكين فَِسيحوا ِفي األرِض َأربعةَ َأشْهٍر{

   .المؤقتة



 العقد ،هو العقد في األصل:  العهد،هم هذه البراءة إلى الذين عاهدت،}ِإلَى الَِّذين عاهدتُم ِمن الْمشِْرِكين{ :قوله
ِإلَى الَِّذين عاهدتُم ِمن الْمشِْرِكين فَِسيحوا ِفي األرِض َأربعةَ {:  قال، هذا األصل،المؤكد الموثق باليمين

  سيروا في األرض أربعة أشهر ال يتعرض لكم، السياحة هنا بمعنى السير،}فَِسيحوا ِفي األرِض{ ،}َأشْهٍر
  . اختاروا ألنفسكم،أحد

أو من له عهد دون أربعة أشهر، فيكمل له أربعة أشهر، فأما  ،هذه اآلية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة
 . اآلية}فََأِتموا ِإلَيِهم عهدهم ِإلَى مدِتِهم{:  مهما كان؛ لقوله تعالىان له عهد مؤقَّت فأجله إلى مدتهمن ك

 عهد فعهده إلى -صلى اهللا عليه وسلم-ومن كان بينه وبين رسول اهللا ((:  الحديثا سيأتي فيموِل
  . وروي عن الكلبي ومحمد بن كعب القُرِظي، وغير واحد،)٣())مدته

رِض َأربعةَ َأشْهٍر  فَِسيحواْ ِفي اَأل *براءةٌ من اللِّه ورسوِلِه ِإلَى الَِّذين عاهدتُّم من الْمشِْرِكين{اآلن هذه اآلية 
أصحاب :  فصار عندنا، إلى أصحاب العهود}ِإلَى الَِّذين عاهدتُّم{ هذه ،}واعلَمواْ َأنَّكُم غَير معِجِزي اللِّه

فَِإذَا انسلَخَ {:  قال اهللا فيهم، وبين المسلمين عهدم غير المعاهدين من ليس بينه،غير معاهدين:  وعندنا،عهود
موهدتُّمجثُ ويح شِْرِكينفَاقْتُلُواْ الْم مرالْح روالذين لهم ، لهم عهدليس هؤالء الذين ،]٥:سورة التوبة[ }اَألشْه 

 } اَألرِض َأربعةَ َأشْهٍر فَِسيحواْ ِفي *براءةٌ من اللِّه ورسوِلِه ِإلَى الَِّذين عاهدتُّم من الْمشِْرِكين{: عهد هنا قال
 وفي اآلية ،]٧:سورة التوبة[ }ِإالَّ الَِّذين عاهدتُّم ِعند الْمسِجِد الْحراِم فَما استَقَامواْ لَكُم فَاستَِقيمواْ لَهم{: مع قوله

}ِتِهمدِإلَى م مهدهع ِهمواْ ِإلَيبالسبر -صلى اهللا عليه وسلم-ينهم وبين النبي  فالذي ب،]٤:سورة التوبة[ }فََأِتم 
 فهؤالء يكمل لهم ، إما أن يكون لهم عهد أقل من أربعة أشهر: ال يخلو من الحاالت اآلتية-والتقسيم العقليين

 فهؤالء الذين لهم ،إلى أربعة أشهر؛ ألن من ال عهد لهم يكون إلى نهاية األشهر الحرم على خالف سيأتي
 والذين لهم عهد أطول من أربعة أشهر مؤقت محدد يعني ، أشهر يكمل لهم أربعة أشهرعهد أقل من أربعة

فََأِتمواْ ِإلَيِهم { فيوفى بهذا العهد ، يعني بين المسلمين وبينهم عهد لمدة سنة مثالً،منتهاه فهؤالء يتم لهم عهدهم
ِتِهمدِإلَى م مهدههم فهؤالء يكون عهد-إن وجد-محددة بوقت  والذين لهم عهود مطلقة مفتوحة غير ،}ع 
رحمه - وابن جرير ، واختاره جمع من المحققين، وهذا وجه حسن في الجمع بين اآليات،أربعة أشهر فقط

 عهد محدد أكثر من أربعة أشهر -صلى اهللا عليه وسلم- يذكر هذا ويزيد عليه أن الذين بينهم وبين النبي -اهللا
ثُم لَم {:  قال-عز وجل- وهذا ال إشكال فيه؛ ألن اهللا ،ه يكون أربعة أشهرولكنهم نقصوا هذا العهد فإن

ِتِهمدِإلَى م مهدهع ِهمواْ ِإلَيا فََأِتمدَأح كُملَيواْ عظَاِهري لَمًئا وشَي وكُمنقُصفيصير الذين يكونون إلى أربعة،}ي : 
من له عهد محدد أكثر من أربعة و ،فتوح فهذا إلى أربعة أشهرمن له عهد مو ،من له عهد دون أربعة أشهر

 طائفة واحدة ممن لهم ت بقي،أشهر ولكنه نقص ولم يكن عهده على الوفاء والتمام فهذا يجعل له أربعة أشهر
  .}ى مدِتِهمفََأِتمواْ ِإلَيِهم عهدهم ِإلَ{ به فهؤالء وا عهد أكثر من أربعة أشهر ولم يخلممن كان له: معهد وه

صلى اهللا عليه -بعث رسول اهللا : حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: وقال أبو معشر المدني
 على الموسم سنة تسع، وبعث علي بن أبي طالب بثالثين آية أو أربعين آية من  أبا بكر أميراً-وسلم

                                                
: ، وقال محققوه)٥٩٤(، وأحمد في المسند، برقم )٨٧١(، برقم باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا، رواه الترمذي - ٣
 ).٧٦٧٠(، وصححه األلباني في صحيح الجامع، برقم "حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين"



 األرض، فقرأها عليهم يوم عرفة، ، يؤجل المشركين أربعة أشهر يسيحون في على الناسفقرأها" براءة"
  . من ربيع اآلخر عشرين من ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وشهر ربيع األول، وعشراًهمأجل

وَأذَان من اللِّه ورسوِلِه ِإلَى {:  قالهأة من يوم النحر؛ ألنشهر مبتداأليعني اآلن على هذا تكون األربعة 
اَألكْب جالْح موعلى الخالف كما سيأتي في يوم الحج األكبر هل يوم النحر أو يوم عرفة؟ فتكون ،}ِرالنَّاِس ي 

فَِسيحواْ ِفي اَألرِض { ، أربعة أشهر، فتنتهي في العاشر من ربيع اآلخر،أة من ذلك اليومشهر مبتداألربعة األ
  .}َأربعةَ َأشْهٍر

 وقال ، أعلمهم بهذا-عز وجل-وهذا بعيد؛ ألن اهللا  ،ن المقصود منذ نزول اآلياتإ: ومن أهل العلم من قال
 فهم منذ ،}وَأذَان من اللِّه ورسوِلِه ِإلَى النَّاِس يوم الْحج اَألكْبِر َأن اللّه بِريء من الْمشِْرِكين ورسولُه{: لهم

 . فتكون منتهية بهذا االعتبار،ن هذا ال من وقت نزولها وهم ال يعلمو،سمعوها يكون قد أمهلهم هذه المدة
  .]٥:سورة التوبة[ }فَِإذَا انسلَخَ اَألشْهر الْحرم{ وسيأتي الكالم على ،}فَِسيحواْ ِفي اَألرِض َأربعةَ َأشْهٍر{

  .)٤()) بعد عامنا هذا مشرك، وال يطوفن بالبيت عريانال يحجن((: وقرأها عليهم في منازلهم، وقال
وَأذَان ِمن اللَِّه ورسوِلِه ِإلَى النَّاِس يوم الْحج األكْبِر َأن اللَّه بِريء ِمن الْمشِْرِكين ورسولُه { :ل تعالىولهذا قا

سورة [ } كَفَروا ِبعذَاٍب َأِليٍملَِّذينفَِإن تُبتُم فَهو خَير لَكُم وِإن تَولَّيتُم فَاعلَموا َأنَّكُم غَير معِجِزي اللَِّه وبشِِّر ا
  .]٣:التوبة

 وهو يوم النحر الذي }يوم الْحج األكْبِر{ وإنذار إلى الناس،  وتَقَدم}ِمن اللَِّه ورسوِلِه{ وإعالم: يقول تعالى
  .هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعاً

 لمبتدأ اً يحتمل أن يكون خبر:-"براءة"كما قيل في - ويقال فيه ، أذان أيضاً نكرة،}وَأذَان ِمن اللَِّه ورسوِلِه{
غة كما سبق الكالم على ئ به لعلة من العلل المسوِد ويحتمل أن يكون مبتدأ وابتُ،هذا أذان: أي ،محذوف

 ،}وَأذَان ِمن اللَِّه ورسوِلِه{ ،}سوِلِهبراءةٌ ِمن اللَِّه ور{ ، عاطفة على جملة براءة}وَأذَان{ والواو هنا ،"براءة"
  .يعلمهم بالبراءة منهم ومن عهودهم:  يؤذنهم أي، اإلعالموه:  األذان،إعالم :يأ

من اللِّه ورسوِلِه ِإلَى الَِّذين {براءة واصلة :  أي،البتداء الغاية: ن ِم}براءةٌ ِمن اللَِّه{و ،}ِإلَى النَّاِس{: هنا قال
شِْرِكينالْم ندتُّم ماهِر{ ،}عاألكْب جالْح مووِلِه ِإلَى النَّاِس يسراللَِّه و ِمن َأذَانهو يوم النحر الذيو:  قال،}و 

 واختاره من ، قال به كثير من الصحابة فمن بعدهم، وهذا عليه عامة أهل العلم،هو أفضل أيام المناسك
 من هذه ،-صلى اهللا عليه وسلم- وورد في ذلك أحاديث صحيحة عن النبي ،المفسرين ابن جرير والقرطبي

 -صلى اهللا عليه وسلم-حديث رجل من أصحاب النبي  -إضافة إلى كثير من اآلثار-األحاديث المرفوعة 
هذا يوم الحج ((:  فقال، يوم النحر على ناقة حمراء مخضرمة-صلى اهللا عليه وسلم-خطبنا رسول اهللا : قال
  . ورجاله ثقات، والنسائي في الكبرىأخرجه اإلمام أحمد. )٥())راألكب

                                                
 ).٤١٠٥ (بالناس في سنة تسع، برقمبكر رواه البخاري، كتاب المغازي، باب حج أبي  - ٤

، ومسلم، كتاب الحج، باب ال يحج البيت مشرك وال )٤٣٨٠(رواه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة براءة، برقم  - ٥
 ).١٩٤٥(، وأبو داود، كتاب المناسك، باب يوم الحج األكبر، برقم )١٣٤٧(يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج األكبر، برقم 



 وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج -صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي ": وكذلك حديث ابن عمر
   ووصله ، أخرجه البخاري تعليقاً،))هذا يوم الحج األكبر((:  قال،يوم النحر:  قالوا،))أي يوم هذا؟((: فقال
  . والحديث ثابت صحيح،ه وابن ماج،بو داود في المناسك باب يوم الحج األكبرأ

بعثني أبو بكر فيمن يؤذن :  قال، ومن ذلك حديث أبي هريرة،وورد أيضاً عن جماعة من الصحابة أحاديث
 -لعز وج- واهللا ، يؤذن يوم النحر،)) وال يطوف بالبيت عريان،ال يحج بعد العام مشرك((: يوم النحر بمنى

وإنما قيل :  ثم قال،كان يؤذن في يوم النحر ف،}وَأذَان ِمن اللَِّه ورسوِلِه ِإلَى النَّاِس يوم الْحج األكْبِر{: يقول
   وفي أحاديث أخرى منها حديث  ، في مقابل الحج األصغر وهو العمرة-يعني يوم الحج األكبر-األكبر 

 وهذا فيه ،))يوم النحر يوم الحج األكبر((:  قال- اهللا عليه وسلمصلى-عبد اهللا بن أبي أوفى أن النبي 
 وفي ليلته الوقوف ، فيه رمي الجمار، فعلى كل حال من جهة النظر يوم النحر فيه عامة أعمال الحج،ضعف
 به  هذا قال، كل هذا في ذلك اليوم،تكبير والحلقالتلبية وال وفيه ،لطوافا وفيه أيضاً ، وفيه نحر الهدي،بعرفة

 وممن قال به من ،-رحمه اهللا- مثل شيخ اإلسالم ابن تيمية ،كثير من الصحابة والتابعين وكثير من أهل العلم
 مروي عن و وه، وابن عمر، وأبو موسى األشعري،الصحابة علي وعبد اهللا بن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة

  . واهللا أعلم،همابن عباس وقال به خلق ال يحصيهم إال اهللا من التابعين فمن بعد
  .ك وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناس}يوم الْحج األكْبِر{
}ولُهسرو شِْرِكينالْم ِمن ِريءب اللَّه بريء منهم أيضاً:  أي}َأن.  

 ،}ِكين ورسولُهَأن اللَّه بِريء ِمن الْمشِْر{ ،أن اهللا بريء ورسوله بريء من المشركينيعني  رسولُه مرفوع
:  قيل،طلب من أبي األسود الدؤلي أن يكتب لهف كان أميراً على العراق  أن زياد بن أبيهوسبب كتابة النحو
رضي اهللا -ن علي بن أبي طالب إو ،ن أبا األسود الدؤلي هو أول من كتب النحوإ:  يقال،في كتابة النحو

 وتشكيل ،النحو:  فقيل له، وانح نحو هذا، فاالسم كذا،اسم وفعل حرف جاء لمعنى: الكالم:  قال له-عنه
مشكولة وال لم تكن ن المصاحف أل من أبي األسود الدؤلي  ذلكن زياد بن أبيه طلبإ: المصاحف يقال

:  في قوله"رسوله"بجر  فقرأ ، في طريقه-حيث يسمع-إنه جعل رجالً يقرأ :  يقال، فامتنع من هذا،منقوطة
فصار المعنى  } ورسوِلِه ِإلَى النَّاِس يوم الْحج األكْبِر َأن اللَّه بِريء ِمن الْمشِْرِكين ورسولُهوَأذَان ِمن اللَِّه{

 ، ففزع أبو األسود الدؤلي وذهب إلى زياد،-صلى اهللا عليه وسلم-بهذا االعتبار أن اهللا بريء من رسوله 
  ذلكال أحد يحملو ، لكنها غير متواترة، وجاءت قراءة بالجر،رك هكذا ذُفوافق أن يكتب المصحف مشكوالً،

َأن { ،ن اإلعرابإ:  لكن القراءة تلك الشاذة بعضهم قال، وال يتصور هذا من مسلم،على المعنى الباطل إطالقاً
شِْرِكينالْم ِمن ِريءب وِل{ مجرور "المشركين" ،}اللَّهسروقال غير هذا وبعضهمجر للمجاورة،:  قالوا}ه .  

} فَهو خَير لَكُم وِإن تَولَّيتُم{مما أنتم فيه من الشرك والضالل :  أي}فَِإن تُبتُم{: ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال
 بل هو قادر، وأنتم في قبضته، وتحت }فَاعلَموا َأنَّكُم غَير معِجِزي اللَِّه{استمررتم على ما أنتم عليه : أي
في الدنيا بالخزي والنَّكال، وفي اآلخرة بالمقامع :  أي}وبشِِّر الَِّذين كَفَروا ِبعذَاٍب َأِليٍم{ه ومشيئته، قهر

  .واألغالل



 ، فهنا ذكرها في اإلخبار بما يسوء، وهو اإلخبار بما يسر،هنا أطلق البشارة على خالف المعنى المشهور
 وهذا وإن كان هو الغالب إال أن إطالقها ، في اإلخبار بما يسرفالغالب المعروف المشهور أن البشارة تقال

وبشِِّر الَِّذين كَفَروا {:  ومنه هذه اآلية، ومعروف في كالم العرب، وليس بمجاز،في اإلخبار بما يسوء صحيح
  : كما قال الشاعر،}ِبعذَاٍب َأِليٍم

   وجيعهم ضرب بيِنتحيةُ  *** لها بخيٍل قد دلفتُوخيٍل
  : كما قال اآلخر،الضرب الوجيععن بر بالتحية فع

يبشرني الغرابن بشيِرك ِمتُلْ له ثِكفقلتُ  *** أهليِن ببي  
  :وقول اآلخر

  رحشه ال موعدالود  وأننيفوج ***  أحبتي أنني يا زيدوبشرتَ
رة؛ ألنه يظهر وبشرتني، فسمى ذلك بشارة، وهذا موجود في كالم العرب، وعلى كل حال قيل للبشارة بشا

  .ه ظهر ذلك على وجههأثر ذلك في بشرة اإلنسان، إذا بشرتَ
تلك الحجة في   في-رضي اهللا عنه-بعثني أبو بكر : ال أن أبا هريرة ق-رحمه اهللا-البخاري  روى

: يد قال حم،أال يحج بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت عريان: المؤذِّنين، بعثهم يوم النحر يؤذِّنون بمنى
 َؤذِّن ببراءة-صلى اهللا عليه وسلم-ثم أردف النبيقال أبو هريرة، بعلي بن أبي طالب، فأمره أن ي  : فأذَّن

  .)٦( العام مشرك، وال يطوف بالبيت عريان هذامعنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وأال يحج بعد
ال : عثني أبو بكر فيمن يؤذِّن يوم النحر بمنىب:  قال-رضي اهللا عنه-  أن أبا هريرةورواه البخاري أيضاً

 ، من أجل"األكبر: "يحج بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج األكبر يوم النحر، وإنما قيل
، فَنَبذَ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه "الحج األصغر: "قول الناس
  .)٧( مشرك-صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا

  ."الجهاد"وهذا لفظ البخاري في كتاب 
على " براءة"لما نزلت : محمد بن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قالروى و

يا رسول اهللا، لو بعثت : ، وقد كان بعث أبا بكر ليقيم الحج للناس، فقيل-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
من  اخرج بهذه القصة((:  ثم دعا عليا فقال،))ال يؤدي عني إال رجل من أهل بيتي((:  فقال،بي بكرإلى أ

أنه ال يدخل الجنة كافر، وال يحج بعد العام : صدر براءة، وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى
إلى هو له  عهد ف-وسلمصلى اهللا عليه -ف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول اهللا ومشرك، وال يطُ

 العضباء، حتى -صلى اهللا عليه وسلم- على ناقة رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-فخرج علي  ،))مدته
فأقام أبو بكر ، بل مأمور، ثم مضيا :أمير أو مأمور؟ قال: أدرك أبا بكر في الطريق فلما رآه أبو بكر قال

زلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية حتى إذا إذ ذاك في تلك السنة على منا للناس الحج، والعرب
                                                

، ومسلم، كتاب الحج، باب ال يحج البيت مشرك وال )٤٣٧٨(التفسير، باب تفسير سورة التوبة، برقم رواه البخاري، كتاب  - ٦
 ).١٣٤٧(يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج األكبر، برقم 

 ).٣٠٠٦(الخمس، باب كيف ينبذ إلى أهل العهد، برقم فرض رواه البخاري، كتاب  - ٧



، -صلى اهللا عليه وسلم-كان يوم النحر، قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس بالذي أمره رسول اهللا 
ف بالبيت عريان، ومن و، وال يط مشركيا أيها الناس، إنه ال يدخل الجنة كافر، وال يحج بعد العام: فقال

  . فهو إلى مدته-صلى اهللا عليه وسلم-ل اهللا كان له عهد عند رسو
فَِسيحواْ {، فهذا ما يدخل في }فََأِتمواْ ِإلَيِهم عهدهم ِإلَى مدِتِهم{: من له عهد فهو إلى مدته، وهذا موافق لقوله

  .}ِفي اَألرِض َأربعةَ َأشْهٍر
. -صلى اهللا عليه وسلم-قدما على رسول اهللا فلم يحج بعد ذلك العام مشرك، ولم يطف بالبيت عريان، ثم 

  .فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام، وأهل المدة إلى األجل المسمى
 ،إلى األجل المسمى وأهل المدة ،فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام: يقول

  .عهد لهم فاإلمهال في حقهم إلى نهاية األشهر الحرمن الذين ال إ: يعني يريد أن يقول


