
تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
 4 - 1التسهيل لعلوم التنزيل  1

2  |1 | 
قال الشيخ الفقيه اإلمام العامل العلم العالمة فريد دهره ووحيد عصره أبو عبد هللا $ # بسم هللا الرمحن الرحيم @ $  2@  3

احلمد هلل #  عنه وأرضاه وجعل اجلنة مأواه حبرمة النيب األواه حممد املدعو ابلقاسم ابن أمحد بن حممد بن جزى الكليب رضي هللا
العزيز الوهاب مالك امللوك ورب األرابب هو الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى ألويل األلباب وأودعه من العلوم 

فية والدالئل اجللية واألسرار النافعة والرباهني القاطعة غاية احلكمة وفصل اخلطاب وخصصه من اخلصائص العلية واللطائف اخل
الرابنية العجب بكل عجب عجاب وجعله يف الطبقة العليا من البيان حىت أعجز اإلنسان واجلان واعرتف علماء أرابب اللسان 
مبا تضمنه من الفصاحة والرباعة والبالغة واإلعراب واإلغراب ويسر حفظه يف الصدور وضمن حفظه من التبديل والتغيري فلم 

وال يتغري على طول الدهور وتوايل األحقاب وجعله قوال فصال وحكما عدال وآية ابدية ومعجزة ابقية يشاهدها من شهد  يتغري
الوحي ومن غاب وتقوم هبا احلجة للمؤمن األواب واحلجة على الكافر املراتب وهدى اخللق مبا شرع فيه من األحكام وبني 

ف من النواهي واألوامر واملواعظ والزواجر والبشارة ابلثواب والنذارة ابلعقاب احلالل واحلرام وعلم من شعائر اإلسالم وصر 
وجعل أهل القرآن أهل هللا وخاصته واصطفاهم من عباده وأورثهم اجلنة وحسن املآب فسبحان موالان الكرمي الذي خصنا 

م بواجب شكرها وتوفية حقها ومعرفة قدرها وما بكتابه وشرفنا خبطابه فياله من نعمة سابغة وحجة ابلغة اوزعنا هللا الكرمي القيا
توفيقي إال ابهلل هو ريب ال إله إال هو عليه توكلت وإليه متاب وصالة هللا وسالمه وحتياته وبركاته وإكرامه على من دلنا على هللا 

ل جهده يف احلرص على جناة وبلغنا رسالة هللا وجاءان ابلقرآن العظيم وابآلايت والذكر احلكيم وجاهد يف هللا حق اجلهاد وبذ
العباد وعلم ونصح وبني وأوضح حىت قامت احلجة والحت احملجة وتبني الرشد من الغي وظهر طريق احلق والصواب وانقشعت 
ظلمات الشك واالرتياب ذلك سيدان وموالان حممد النيب األمي القرشي اهلامشي املختار من لباب اللباب واملصطفى من أطهر 

األحساب الذي أيده هللا ابملعجزات الظاهرة واجلنود القاهرة والسيوف الباترة الغضاب ومجع له بني شرف  األنساب وأشرف
الدنيا واآلخرة وجعله قائدا للغر احملجلني والوجوه الناضرة فهو أول من يشفع يوم احلساب وأول من يدخل اجلنة ويقرع الباب 

رمني خري أهل وأصحاب صالة زاكية انمية ال حيصر مقدارها العد واحلساب وال فصلى هللا عليه وعلى آله الطيبني وأصحابه األك
 # يبلغ إىل أدىن وصفها ألسنة البلغاء وال أقالم الكتاب 

أما بعد فإن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدرا وأجلها خطرا وأعظمها أجرا وأشرفها ذكرا وأن هللا أنعم علي أبن شغلين 
 لمه وتعليمه وشغفين بتفهم معانيه وحتصيل علومه فاطلعتخبدمة القرآن وتع

على ما صنف العلماء رضي هللا عنهم يف تفسري القرآن من التصانيف املختلفة األوصاف املتباينة األصناف فمنهم @  3@  4
اعتمد على نقل  من آثر االختصار ومنهم من طول حىت كثر األسفار ومنهم من تكلم يف بعض فنون العلم دون بعض ومنهم من

أقوال الناس ومنهم من عول على النظر والتحقيق والتدقيق وكل أحد سلك طريقا حناه وذهب مذهبا ارتضاه وكال وعد هللا 
وصنفت هذا الكتاب يف تفسري القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به احلسىن فرغبت يف سلوك طريقهم واإلخنراط يف مساق فريقهم 

 :انفعا إذ جعلته وجيزا جامعا قصدت به أربع مقاصد تتضمن أربع فوائدمن العلوم وسلكت مسلكا 
مجع كثري من العلم يف كتاب صغري احلجم تسهيال على الطالبني وتقريبا على الراغبني فلقد احتوى هذا : الفائدة األولى 

وهلا وحذف حشوها وفضوهلا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم ولكن بعد تلخيصها ومتحيصها وتنقيح فص
ولقد أودعته من كل فن من فنون علم القرآن اللباب املرغوب فيه دون القشر املرغوب عنه من غري إفراط وال تفريط مث إين 
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 عزمت على إجياز العبارة وإفراط االختصار وترك التطويل والتكرار 

ب ألهنا من نبات صدري وينابيع ذكري ومما أخذته عن ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قلما توجد يف كتا الفائدة الثانية
  شيوخي رضي هللا عنهم أو مما التقطته من مستظرفات النوادر الواقعة يف غرائب الدفاتر

 إيضاح املشكالت إما حبل العقد املقفالت وإما حبسن العبارة ورفع االحتماالت وبيان اجملمالت الفائدة الثالثة
وذلك أن أقوال الناس على مراتب  قوال املفسرين السقيم منها والصحيح ومتييز الراجح من املرجوححتقيق أ الفائدة الرابعة 

فمنها الصحيح الذي يعول عليه ومنها الباطل الذي ال يلتفت إليه ومنها ما حيتمل الصحة والفساد مث إن هذا االحتمال قد 
وإين جعلت هلذه األقسام عبارات خمتلفة تعرف هبا كل مرتبة وكل يكون متساواي أو متفاوات والتفاوت قد يكون قليال أو كثريا 

قول فأدانها ما أصرح أبنه خطأ أو ابطل مث ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد مث ما أقول إن غريه أرجح أو أقوى أو أظهر أو 
عهدته وأما إذا صرحت ابسم قائل أشهر مث ما أقدم غريه عليه إشعارا برتجيح املتقدم أو ابلقول فيه قيل كذا قصدا للخروج من 

القول فإين أفعل ذلك ألحد أمرين إما للخروج عن عهدته وإما لنصرته إذا كان قائله ممن يقتدي به على أين لست أنسب 
األقوال إىل أصحاهبا إال قليال وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم أو الختالف الناقلني يف نسبتها إاليهم وأما إذا ذكرت شيئا دون 

كاية قوله عن أحد فذلك إشارة إىل أين أتقلده وأرتضيه سواء كان من تلقاء نفسي أو مما أختاره من كالم غريي وإذا كان ح
القول يف غاية السقوط والبطالن مل أذكره تنزيها للكتاب ورمبا ذكرته حتذيرا منه وهذا الذي من الرتجيح والتصحيح مبين على 

وسميته لغة العربية وسنذكر بعد هذا اباب يف موجبات الرتجيح بني األقوال إن شاء هللا القواعد العلمية أو ما تقتضيه ال

وقدمت يف أوله مقدمتني إحدامها يف أبواب انفعة وقواعد كلية جامعة واألخرى فيما  كتاب التسهيل لعلوم التنزيل 
ف هذا الكتاب عمال مربورا وسعيا مشكورا ووسيلة كثر دوره من اللغات الواقعة وأان أرغب إىل هللا العظيم الكرمي أن جيعل تصني

 توصلين إىل جنات النعيم وتنقذين من عذاب اجلحيم وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
الباب األول يف نزول القرآن على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أول $ # املقدمة االوىل فيها إثنا عشر اباب @ $  4@  5

 مبكة وهو ابن أربعني سنة إىل أن هاجر إىل املدينة مث نزل عليه ابملدينة إىل أن توفاه هللا فكانت مدة نزوله عليه ما بعثه هللا
عشرون سنة وقيل كانت ثالث وعشرين سنة على حسب االختالف يف سنه صلى هللا عليه وسلم يوم تويف هل كان ابن ستني 

سورة كاملة ورمبا تنزل عليه آايت مفرتقات فيضم عليه السالم بعضها إىل بعض  سنة أو ثالث وستني سنة وكان رمبا تنزل عليه
حىت تكمل السورة وأول ما نزل عليه من القرآن صدر سورة العلق مث املدثر واملزمل وقيل أول ما نزل املدثر وقيل فاحتة الكتاب 

يف ابتداء الوحي قالت فيه جاءه امللك وهو  واألول هو الصحيح ملا ورد يف احلديث الصحيح عن عائشة يف حديثها الطويل
بغار حراء قال اقرأ قال ما أان بقاريء قال فأخذين فغطين حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال اقرأ قلت ما أان بقاريء قال 

حىت بلغ مين اجلهد  فأخذين فغطين الثانية حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال اقرأ قلت ما أان بقاريء قال فأخذين وغطين الثالثة
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان من علق اقرأ وربك األكرم الذي علم ابلقلم علم اإلنسان ما مل ^ مث أرسلين مث قال 

فرجع هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرجف فؤاده فقال زملوين زملوين فزملوه حىت ذهب عنه ما جيد من الروع ويف ^ يعلم 
وآخر ما نزل ^ ايأيها املزمل ^ ق جابر ابن عبد هللا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زملوين فأنزل هللا تعاىل رواية من طري

وقيل أية الزىن اليت يف البقرة وقيل اآلية قبلها وكان القرآن على عهد رسول هللا صلى هللا عليه ^ إذا جاء نصر هللا والفتح ^ 
الرجال فلما تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قعد علي بن أيب طالب رضي هللا عنه يف وسلم متفرق يف الصحف ويف صدور 

بيته فجمعه على ترتيب نزوله ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبري ولكنه مل يوجد فلما قتل مجاعة من الصحابة يوم اليمامة يف 
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هللا عنهما جبمع القرآن خمافة أن يذهب مبوت القراء  قتال مسيلمة الكذاب أشار عمر بن اخلطاب على أيب بكر الصديق رضي

فجمعه يف صحف غري مرتب السور وبقيت تلك الصحف عند أيب بكر مث عند عمر بعده مث عند بنته حفصة أم املؤمنني 
وانتشرت يف خالل ذلك صحف كتبت يف اآلفاق عن الصحابة وكان بينها اختالف فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن 

ان رضي هللا عنهما فجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختالفهم فانتدب لذلك عثمان وأمر زيد بن اثبت فجمعه عف
وجعل معه ثالثة من قريش عبد هللا بن الزبري بن العوام وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام وسعيد بن العاصي بن أمية وقال هلم 

لوا املصحف الذي كان عند حفصة إماما يف هذا اجلمع األخري وكان عثمان رضي إذا اختلفتم يف شيء فاجعلوه بلغة قريش وجع
هللا عنه يتعهدهم ويشاركهم يف ذلك فلما كمل املصحف نسخ عثمان رضي هللا عنه منه نسخا ووجهها إىل األمصار وأمر مبا 

من فعل عثمان وزيد بن اثبت والذين كتبوا  سواها أن خترق أو حترق يروى ابحلاء واخلاء املنقوطة فرتتيب السور على ما هو اآلن
معه املصحف وقد قيل إنه من فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وذلك ضعيف ترده اآلاثر الواردة يف ذلك وأما نقط القرآن 

يعمر  وشكله فأول من فعل ذلك احلجاج بن يوسف أبمر عبد امللك بن مروان وزاد احلجاج حتزيبه وقيل أول من نقطة حيىي بن
 وقيل أبو األسود الدؤيل وأما وضع األعشار فيه فقيل إن احلجاج فعل ذلك وقيل بل أمره به املأمون العباسي وأما أمساؤه فهي

أربعة القرآن والفرقان والكتاب والذكر وسائر ما يسمى صفات ال أمساء كوصفه ابلعظيم والكرمي واملتني والعزيز @  5@  6
لقرآن فأصله مصدر قرأ مث أطلق على املقروء وأما الفرقان فمصدر أيضا معناه التفرقة بني احلق والباطل واجمليد وغري ذلك فأما ا

وأما الكتاب فمصدر مث اطلق على املكتوب وأما الذكر فسمي القرآن به ملا فيه من ذكر هللا أو من التذكري واملواعظ وجيوز يف 
أما اآلية فأصلها العالمة مث مسيت اجلملة من القرآن به ألهنا عالمة على صدق السورة من القرآن اهلمز وترك اهلمز لغة قريش و 

الباب الثاين يف السورة املكية واملدنية اعلم أن السور املكية هي اليت نزلت مبكة ويعد منها كل ما # النيب صلى هللا عليه وسلم 
نزلت ابملدينة ويعد منها كل ما نزل بعد اهلجرة وإن نزل بغري نزل قبل اهلجرة وإن نزل بغري مكة كما أن املدنية هي السورة اليت 

املدينة وتنقسم السور ثالثة أقسام قسم مدنية ابتفاق وهي اثنان وعشرون سورة وهي البقرة وآل عمران والنساء واملائدة 
نة والصف واجلمعة واملنافقون واألنفال وبراءة والنور واألحزاب والقتال والفتح واحلجرات واحلديد واجملادلة واحلشر واملمتح

والتغابن والطالق والتحرمي وإذا جاء نصر هللا وقسم فيها خالف هل هي مكية أو مدنية وهي ثالثة عشر سورة أم القرآن 
والرعد والنحل واحلج واإلنسان واملطففون والقدر ومل يكن وإذا زلزلت وأرأيت واإلخالص واملعوذتني وقسم مكية ابتفاق وهي 

واعلم # سور وقد وقعت آايت مدنية يف سور مكية كما وقعت آايت مكية يف سور مدنية وذلك قليل خمتلف يف أكثره سائر ال
أن السور املكية نزل أكثرها يف إثبات العقائد والرد على املشركني ويف قصص األنبياء وأن السور املدنية نزل أكثرها يف األحكام 

ى وذكر املنافقني والفتوى يف مسائل وذكر غزوات النيب صلى هللا عليه وسلم وحيث ما الشرعية ويف الرد على اليهود والنصار 
الباب الثالث يف املعاين والعلوم اليت تضمنها # ورد ايأيها الذين آمنوا فهو مدين وأما ايأيها الناس فقد وقع يف املكي واملدين 

م أن املقصود ابلقرآن دعوة اخللق إىل عبادة هللا وإىل الدخول يف القرآن ولنتكلم يف ذلك على اجلملة والتفصيل أما اجلملة فاعل
دينه مث إن هذا املقصد يقتضى أمرين ال بد منهما وإليهما ترجع معاين القرآن كله أحدمها بيان العبادة اليت دعي اخللق إليها 

 نوعني ومها أصول العقائد وأحكام واألخرى ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وترددهم إليها فأما العبادة فتنقسم إىل
األعمال وأما البواعث عليها فأمرين ومها الرتغيب والرتهيب وأما على التفصيل فاعلم أن معاين القرآن سبعة وهي علم الربوبية 

ل عليه والنبوة واملعاد واألحكام والوعد والوعيد والقصص فأما علم الربوبية فمنه إثبات وجود الباري جل جالله واالستدال
مبخلوقاته فكل ما جاء يف القرآن من التنبيه على املخلوقات واالعتبار يف خلقة األرض والسموات واحليوان والنبات والريح 
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 من احلياة والعلم والقدرة واإلرادة والسمع والبصر وغري ذلك من أمسائه وصفاته والتنزيه عما ال املشركني والتعريف بصفات هللا

يليق به وأما النبوة فإثبات نبوة األنبياء عليهم السالم على العموم ونبوة حممد صلى هللا عليه وسلم على اخلصوص وإثبات 
 الكتب اليت أنزهلا هللا عليهم ووجود املالئكة الذين

كان منهم وسائط بني هللا وبينهم والرد على من كفر بشيء من ذلك وينخرط يف سلك هذا ما ورد يف القرآن من @   6@  7
أتنيس النيب صلى هللا عليه وسلم وكرامته والثناء عليه وسائر االنبياء صلى هللا عليه وعليهم أمجعني وأما املعاد فإثبات احلشر 

خالف فيه وذكر ما يف الدار اآلخرة من اجلنة والنار واحلساب وامليزان وصحائف األعمال وكثرة وإقامة الرباهني والرد على من 
األهوال وحنو ذلك وأما األحكام فهي األوامر والنواهي وتنقسم مخسة أنواع واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح ومنها ما 

ا يتعلق ابلقلوب كاإلخالص واخلوف والرجاء وغري ذلك وأما يتعلق ابألبدان كالصالة والصيام وما يتعلق ابألموال كالزكاة وم
الوعد فمنه وعد خبري الدنيا من النصر والظهور وغري ذلك ومنه وعد خبري اآلخرة وهو األكثر كأوصاف اجلنة ونعيمها وأما 

اهبا وأوصاف القيامة الوعيد فمنه ختويف ابلعقاب يف الدنيا ومنه ختويف ابلعقاب يف اآلخرة وهو األكثر كأوصاف جهنم وعذ
وأهواهلا وأتمل القرآن جتد الوعد مقروان ابلوعيد قد ذكر أحدمها على أثر ذكر اآلخر ليجمع بني الرتغيب والرتهيب وليتبني 

أحدمها ابآلخر كما قيل فبضدها تتبني األشياء وأما القصص فهو ذكر أخبار األنبياء املتقدمني وغريهم كقصة أصحاب الكهف 
فإن قيل ما احلكمة يف تكرار قصص األنبياء يف القرآن فاجلواب من ثالثة أوجه األول أنه رمبا ذكر يف سورة من  وذي القرنني

أخبار األنبياء ما مل يذكره يف سورة أخرى ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على األخرى الثاين أنه ذكرت أخبار األنبياء يف 
طريقة اإلجياز لتظهر فصاحة القرآن يف الطريقتني الثالث أن أخبار األنبياء قصد  مواضع على طريقة اإلطناب ويف مواضع على

بذكرها مقاصد فتعدد ذكرها بتعدد تلك املقاصد فمن املقاصد هبا إثبات نبوة األنبياء املتقدمني بذكر ما جرى على ايديهم من 
حملمد صلى هللا عليه وسلم إلخباره بتلك األخبار من  املعجزات وذكر إهالك من كذهبم أبنواع من املهالك ومنها إثبات النبوة

ومنها إثبات الوحدانية أال ^ ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا ^ غري تعلم من أحد وإىل ذلك اإلشارة بقوله تعاىل 
ومنها االعتبار يف ^ ء فما أغنت عنهم آهلتهم الاليت يدعون من دون هللا من شي^ ترى أنه ملا ذكر إهالك األمم الكافرة قال 

قدرة هللا وشدة عقابه ملن كفر ومنها تسلية النيب صلى هللا عليه وسلم عن تكذيب قومه له ابلتأسي مبن تقدم من األنبياء كقوله 
ومنها تسليته عليه السالم ووعده ابلنصر كما نصر األنبياء الذين من قبله ومنها ختويف ^ ولقد كذبت رسل من قبلك ^ 

ن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم إىل غري ذلك مما احتوت عليه أخبار األنبياء من العجائب واملواعظ الكفار أب
واحتجاج األنبياء وردهم على الكفار وغري ذلك فلما كانت أخبار األنبياء تفيد فوائد كثرية ذكرت يف مواضع كثرية ولكل مقام 

تتعلق ابلقرآن اعلم أن الكالم على القرآن يستدعي الكالم يف اثين عشر فنا من  الباب الرابع يف فنون العلم اليت# مقال 
العلوم وهي التفسري والقراءات واألحكام والنسخ واحلديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو 

تعلق به أو تتفرع منه ومعىن التفسري شرح والبيان فأما التفسري فهو املقصود بنفسه وسائر هذه الفنون أدوات تعني عليه أو ت
القرآن وبيان معناه واإلفصاح مبا يقتضيه بنصه أو إشارته أو جنواه واعلم أن التفسري منه متفق عليه وخمتلف فيه مث إن املختلف 

ليس يف احلقيقة خبالف األول اختالف يف العبارة مع اتفاق يف املعىن فهذا عده كثري من املؤلفني خالفا و # فيه على ثالثة أنواع 
 التفاق معناه وجعلناه حنن قوال واحدا وعربان عنه أبحد عبارات املتقدمني أو مبا يقرب منها

أو مبا جيمع معانيها الثاين اختالف يف التمثيل لكثرة األمثلة الداخلة حتت معىن واحد وليس مثال منها على @  7@  8
م اليت تندرج تلك األمثلة حتت عمومه فهذا عده أيضا كثري من املؤلفني خالفا وليس يف خصوصه هو املراد وإمنا املراد املعىن العا

This file was downloaded from QuranicThought.comاحلقيقة خبالف ألن كل قول منها مثال وليس بكل املراد ومل نعده حنن خالفا بل عربان عنه بعبارة عامة تدخل تلك حتتها ورمبا 
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املقصود الثالث اختالف املعىن فهذا هو الذي عددانه خالفا ذكران بعض تلك األقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم 

ورجحنا فيه بني أقوال الناس حسبما ذكرانه يف خطبة الكتاب فإن قيل ما الفرق بني التفسري والتأويل فاجلواب أن يف ذلك ثالثة 
ب أن التفسري هو الشرح والتأويل هو أقوال األول أهنما مبعىن واحد الثاين أن التفسري للفظ والتأويل للمعىن الثالث وهو الصوا

محل الكالم على معىن غري املعىن الذي يقتضيه الظاهر مبوجب اقتضى أن حيمل على ذلك وخيرج على ظاهره وأما القراءات 
فإهنا مبنزلة الرواية يف احلديث فال بد من ضبطها كما يضبط احلديث بروايته مث إن القراءات على قسمني مشهورة وشاذة 

هورة هي القراءات السبع وما جرى جمراها كقراءة يعقوب وابن حميصني والشاذة ماسوى ذلك وإمنا بنينا هذا الكتاب على فاملش
قراءة انفع لوجهني أحدمها أهنا القراءة املستعملة يف بالدان ابألندلس وسائر بالد املغرب األخرى اقتداء ابملدينة شرفها هللا ألهنا 

مالك بن أنس قراءة انفع سنة وذكران من سائر القراءة ما فيها فائدة يف املعىن واإلعراب وغري ذلك دون قراءة أهل املدينة وقال 
ا ما ال فائدة فيه زائدة واستغنينا عن استيفاء القراءات لكوهنا مذكورة يف الكتب املؤلفة فيها وقد ألفنا فيها كتبا نفع هللا هبا وأيض

االختصار حذفنا منه ما ال تدعو إليه الضرورة وقد ذكران يف هذه املقدمات اباب يف قواعد فإان ملا عزمنا يف هذا الكتاب على 
أصول القراءات وأما أحكام القرآن فهي ما ورد فيه من األوامر والنواهي واملسائل الفقهية وقال بعض العلماء إن آايت 

يف مواضعها وقد صنف الناس يف أحكام القرآن األحكام مخسمائة آية وقد تنتهي إىل أكثر من ذلك إذا استقصى تتبعها 
تصانيف كثرية ومن أحسن تصانيف املشارقة فيها أتليف إمساعيل القاضي وابن احلسن كباه ومن أحسن تصانيف أهل األندلس 

س وأما أتليف القاضي اإلمام أيب بكر بن العريب والقاضي احلافظ بن حممد بن عبد املنعم ابن عبد الرحيم املعروف اببن الفر 
النسخ فهو يتعلق ابألحكام ألهنا حمل النسخ إذ ال تنسخ األخبار وال بد من معرفة ما وقع يف القرآن من الناسخ واملنسوخ 

واحملكم وهو ما مل ينسخ وقد صنف الناس يف انسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثرية وأحسنها أتليف القاضي أيب بكر بن العريب 
اباب يف قواعد النسخ وذكر ما تقرر يف القرآن من املنسوخ وذكران سائره يف مواضعه وأما احلديث  وقد ذكران يف هذه املقدمات

فيحتاج املفسر إىل روايته وحفظه لوجهني األول أن كثريا من اآلايت يف القرآن نزلت يف قوم خمصوصني ونزلت أبسباب قضااي 
زل والسؤاالت وال بد من معرفة ذلك ليعلم فيمن نزلت اآلية وفيما وقعت يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم من الغزوات والنوا

نزلت ومىت نزلت فإن الناسخ يبىن على معرفة اتريخ النزول ألن املتأخر انسخ للمتقدم الثاين أنه ورد عن النيب صلى هللا عليه 
س وأما القصص فهي من مجلة العلوم وسلم كثري من تفسري القرآن فيجب معرفته ألن قوله عليه السالم مقدم على أقوال النا

اليت تضمنها القرآن فال بد من تفسريه إال أن الضروري منه ما يتوقف التفسري عليه وما سوى ذلك زائد مستغىن عنه وقد أكثر 
 بعض املفسرين من حكاية القصص الصحيح وغري الصحيح حىت أهنم ذكروا منه ما ال جيوز ذكره مما فيه تقصري مبنصب

األنبياء عليهم السالم أو حكاية ما جيب تنزيههم عنه وأما حنن فاقتصران يف هذا الكتاب من القصص ما يتوقف  @ 8@  9
التفسري عليه وعلى ما ورد منه يف احلديث الصحيح وأما التصوف فله تعلق ابلقرآن ملا ورد يف القرآن من املعارف اإلهلية 

ب األخالق احلميدة واجتناب األخالق الذميمة وقد تكلمت املتصوفة يف ورايضة النفوس وتنوير القلوب وتطهريها ابكتسا
تفسري القرآن فمنهم من أحسن وأجاد ووصل بنور بصريته إىل دقائق املعاين ووقف على حقيقة املراد ومنهم من توغل يف 

مهم يف التفسري يف كتاب مساه الباطنية ومحل القرآن على ما ال تقتضيه اللغه العربية وقد مجع أبو عبد الرمحن السلمي كال
احلقائق وقال بعض العلماء بل يف البواطل وإذا انتصفنا قلنا فيه حقائق وبواطل وقد ذكران هذا يف كتاب ما يستحسن من 

اإلشارات الصوفية دون ما يعرتض أو يقدح فيه وتكلمنا أيضا على اثين عشر مقاما من مقام التصوف يف مواضعها من القرآن 
^ لى الشكر يف أم القرآن ملا بني احلمد والشكر من االشرتاك يف املعىن وتكلمنا على التقوى يف قوله تعاىل يف البقرة فتكلمنا ع

وعلى ^ وبشر الصابرين ^ وعلى الصرب يف قوله تعاىل ^ فاذكروين أذكركم ^ وعلى الذكر يف قوله فيها ^ هدى للمتقني  This file was downloaded from QuranicThought.com
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وعلى التوكل يف قوله ^ والذين آمنوا أشد حبا هلل ^ وعلى حمبة هللا يف قوله فيها  ^وإهلكم إله واحد ^ التوحيد يف قوله فيها 

وعلى اخلوف ^ إن هللا كان عليكم رقيبا ^ وعلى املراقبة يف قوله يف النساء ^ فإذا عزمت فتوكل على هللا ^ يف آل عمران 
وعلى اإلخالص ^ وتوبوا إىل هللا مجيعا ^ له يف النور وعلى التوبة يف قو ^ وادعوه خوفا وطمعا ^ والرجاء يف قوله يف األعراف 

وأما أصول الدين فيتعلق ابلقرآن من طرفني أحدمها ما ورد ^ وما أمروا إال ليعبدوا هللا خملصني له الدين ^ يف قوله يف مل يكن 
ائف املختلفة من املسلمني تعلقوا يف القرآن من إثبات العقائد وإقامة الرباهني عليها والرد على أصناف الكفار واآلخر أن الطو 

ابلقرآن وكل طائفة منهم حتتج ملذهبها ابلقرآن وترد على من خالفها وتزعم أنه خالف القرآن وال شك أن منهم احملق واملبطل 
دوات فمعرفة تفسري القرآن أن توصل يف ذلك إىل التحقيق مع التشديد والتأييد من هللا والتوفيق وأما أصول الفقه فإهنا من أ

تفسري القرآن على أن كثريا من املفسرين مل يشتغلوا هبا وإهنا لنعم العون على فهم املعاين وترجيح األقوال وما أحوج املفسر إىل 
معرفة النص والظاهر واجململ واملبني والعام واخلاص واملطلق واملقيد وفحوى اخلطاب وحلن اخلطاب ودليل اخلطاب وشروط 

وأما اللغة فال بد للمفسر من حفظ ما ورد يف القرآن # أسباب اخلالف وغري ذلك من علم األصول النسخ ووجوه التعارض و 
منها وهي غريب القرآن وهي من فنون التفسري وقد صنف الناس يف غريب القرآن تصانيف كثرية وقد ذكران بعد هذه املقدمة 

ها حيث وقعت فيطول الكتاب بكثرة تكرارها وأما النحو فال بد مقدمة يف اللغات الكثرية الدوران يف القرآن لئال حنتاج أن نذكر 
للمفسر من معرفته فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إىل معرفة اللسان والنحو ينقسم إىل قسمني أحدمها عوامل اإلعراب 

ا الكتاب من إعراب وهي أحكام الكالم املركب واآلخر التصريف وهي أحكام الكلمات من قبل تركيبها وقد ذكران يف هذ
القرآن ما حيتاج إليه من املشكل واملختلف أو ما يفيد فهم املعىن أو ما خيتلف املعىن ابختالفه ومل نتعرض ملا سوى ذلك من 
اإلعراب السهل الذي ال حيتاج إليه إال املبتدىء فإن ذلك يطول بغري فائدة كبرية وأما علم البيان فهو علم شريف تظهر به 

 آن وقد ذكران منه يف هذا الكتاب فوائد فائقة ونكت مستحسنة رائقة وجعلنا يف املقدمات اباب يف أدوات البيانفصاحة القر 
الباب اخلامس يف أسباب اخلالف بني املفسرين والوجوه اليت # ليفهم به ما يرد منها مفرقا يف مواضعه من القرآن @  9@  10

هي اثين عشر األول اختالف القرآن الثاين اختالف وجوه اإلعراب وإن اتفقت يرجح هبا بني أقواهلم فأما أسباب اخلالف ف
القراءات الثالث اختالف اللغويني يف معىن الكلمة الرابع اشرتاك اللفظ بني معنيني فأكثر اخلامس احتمال العموم واخلصوص 

تمال اإلضمار أو االستقالل التاسع احتمال السادس احتمال اإلطالق أو التقييد السابع احتمال احلقيقة أو اجملاز الثامن اح
الكلمة زائدة العاشر احتمال محل الكالم على الرتتيب وعلى التقدمي والتأخري احلادي عشر احتمال أن يكون احلكم منسوخا أو 

وه الرتجيح حمكما الثاين عشر اختالف الرواية يف التفسري عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعن السلف رضي هللا عنهم وأما وج
فهي اثين عشر األول تفسري بعض القرآن ببعض فإذا دل موضع من القرآن على املراد مبوضع آخر محلناه عليه ورجحنا القول 
بذلك على غريه من األقوال الثاين حديث النيب صلى هللا عليه وسلم فإذا ورد عنه عليه السالم تفسري شيء من القرآن عولنا 

احلديث الصحيح الثالث أن يكون القول قول اجلمهور وأكثر املفسرين فإن كثرة القائلني ابلقول  عليه ال سيما إن ورد يف
يقتضي ترجيحه الرابع أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كاخللفاء األربعة وعبد هللا بن عباس لقول رسول هللا 

مس أن يدل على صحة القول كالم العرب من اللغة واإلعراب أو صلى هللا عليه وسلم اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل اخلا
التصريف أو االشتقاق السادس أن يشهد بصحة القول سياق الكالم ويدل عليه ما قبله أو ما بعده السابع أن يكون ذلك 

حلقيقة أوىل أن حيمل عليها املعىن املتبادر إىل الذهن فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه الثامن تقدمي احلقيقة على اجملاز فإن ا
اللفظ عند األصوليني وقد يرتجح اجملاز إذا كثر استعماله حىت يكون أغلب استعماال من احلقيقة ويسمى جمازا راجحا واحلقيقة 
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جحانه وقد يكون اجملاز أفصح وأبرع فيكون أرجح التاسع تقدمي العمومي على اخلصوصي فإن العمومي أوىل ألنه األصل إال لر 

أن يدل دليل على التخصيص العاشر تقدمي اإلطالق على التقييد إال أن يدل دليل على التقييد احلادي عشر تقدمي االستقالل 
# ضمار الثاين عشر محل الكالم على ترتيبه إال أن يدل دليل على التقدمي والتأخري على اإلضمار إال أن يدل دليل على اإل

اعلم أن السلف الصاحل انقسموا إىل فرقتني فمنهم من فسر القرآن وتكلم يف معانيه وهم # الباب السادس يف ذكر املفسرين 
لك فقد قالت عائشة رضي هللا عنها ما كان رسول األكثرون ومنهم من توقف عن الكالم فيه احتياطا ملا ورد من التشديد يف ذ

هللا صلى هللا عليه وسلم يفسر من القرآن اآلايت إال بعد علمه إايهن من جربيل وقال صلى هللا عليه وسلم من قال يف القرآن 
ال بتوقيف من هللا برأيه وأصاب فقد أخطأ وأتول املفسرون حديث عائشة رضي هللا عنها أبنه يف مغيبات القرآن اليت ال تعلم إ

تعاىل وأتول احلديث اآلخر أبنه فيمن تكلم يف القرآن بغري علم وال أدوات ال فيمن تكلم فيما تقتضيه أدوات العلوم ونظر يف 
أقوال العلماء املتقدمني فإن هذا مل يقل يف القرآن برأيه واعلم أن املفسرين على طبقات فالطبقة األوىل الصحابة رضي هللا عنهم 

ثرهم كالما يف التفسري ابن عباس وكان على بن أيب طالب رضي هللا عنه يثين على تفسري ابن عباس ويقول كأمنا ينظر إىل وأك
 الغيب من سرت رقيق وقال ابن عباس

ما عندي من تفسري القرآن فهو عن علي بن أيب طالب ويتلومها عبد هللا بن مسعود وأيب بن كعب وزيد ابن اثبت @  10@  11
د هللا بن عمر بن اخلطاب وعبد هللا بن عمرو بن العاص وكلما جاء من التفسري عن الصحابة فهو حسن والطبقة الثانية وعب

التابعون وأحسنهم كالما يف التفسري احلسن بن احلسن البصري وسعيد بن جبري وجماهد موىل ابن عباس وعلقمة صاحب عبد 
والضحاك ابن مزاحم وأبو صاحل وأبو العالية مث محل تفسري القرآن عدول كل هللا بن مسعود ويتلوهم عكرمة وقتادة والسدي 

خلف وألف الناس فيه كاملفضل وعبد الرزاق وعبد بن محيد والبخاري وعلي بن أيب طلحة وغريهم مث إن حممد بن جرير الطربي 
والثعليب واملاوردي إال أن كالمهم حيتاج  مجع أقوال املفسرين وأحسن النظر فيها وممن صنف يف التفسري أشياء أبو بكر النقاش

إىل تنقيح وقد استدرك الناس على بعضهم وصنف أبو حممد بن قتيبة يف غريب القرآن ومشكله وكثري من علومه وصنف يف 
 معاين القرآن مجاعة من النحويني كأيب إسحق الزجاج وأيب علي الفارسي وأيب جعفر النحاس وأما أهل املغرب واألندلس فصنف
القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتااب يف غريب القرآن وتفسريه مث صنف املقرئ أبو حممد مكي بن أيب طالب كتاب اهلداية يف 

تفسري القرآن وكتااب يف غريب القرآن وكتااب يف انسخ القرآن ومنسوخه وكتااب يف إعراب القرآن إىل غري ذلك من آتليفه فإهنا حنو 
علوم القرآن والقراءات والتفسري وغري ذلك وأما أبو عمرو الداين فتآليفه تنيف على مائة وعشرين إال أن  مثانني أتليفا أكثرها يف

أكثرها يف القرآن ومل يؤلف يف التفسري إال قليال وأما أبو العباس املهدي فمتقن التآليف حسن الرتتيب جامع لفنون علوم القرآن 
حممد عبد احلق بن عطية فأبدع كل واحد وأمجل واحتفل وأكمل فأما ابن العريب مث جاء القاضيان أبو بكر بن العريب وأبو 

فصنف كتاب أنوار الفجر يف غاية االحتفال واجلمع لعلوم القرآن فلما تلف تالفاه بكتاب قانون التأويل إال أنه اخرتمته املنية 
طية فكتابه يف التفسري أحسن التآليف وأعدهلا فإنه قبل ختليصه وتلخيصه وألف يف سائر علوم القرآن آتليفا مفيدة وأما ابن ع

اطلع على آتليف من كان قبله فهذهبا وخلصها وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر حمافظ على السنة مث ختم علم القرآن 
ة يف علمه وقوة يف ابألندلس وسائر املغرب بشيخنا األستاذ أبو جعفر بن الزبري فلقد قطع عمره يف خدمة القرآن وآاته هللا بسط

فهمه وله فيه حتقيق ونظر دقيق ومما أبيدينا من آتليف أهل املشرق تفسري ابن القاسم الزخمشري فمسدد النظر ابرع يف اإلعراب 
متقن يف علم البيان إال أنه مأل كتابه من مذهب املعتزلة وشرهم ومحل آايت القرآن على طريقتهم فتكدر صفوه ومترر حلوه 

صفا ودع ما كدر وأما القرنوي فكتابه خمتصر وفيه من التصوف نكت بديعة وأما ابن اخلطيب فتضمن كتابه ما يف  فخذ منه ما 
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الباب السابع يف الناسخ واملنسوخ # ينفع اجلميع خبدمة كتابه وجيزيهم أفضل ثوابه  كتاب كبري اجلرم رمبا حيتاج إىل تلخيص وهللا

النسخ يف اللغة هو اإلزالة والنقل ومعناه يف الشريعة رفع احلكم الشرعي بعد ما نزل ووقع يف القرآن على ثالثة أوجه األول 
نسخ اللفظ دون املعىن كقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا  نسخ اللفظ واملعىن كقوله ال ترغبوا عن آابئكم فإنه كفر بكم الثاين

فارمجومها البتة نكاال من هللا وهللا عزيز حكيم الثالث نسخ املعىن دون اللفظ وهو كثري وقع منه يف القرآن على ما عد بعض 
 العلماء

واالستثناء نسخا وبني هذه مائتا موضع وثنتا عشرة مواضع منسوخة إال أهنم عدوا التخصيص والتقييد نسخا @  11@  12
األشياء وبني النسخ فروق معروفة وسنتكلم على ذلك يف مواضعه ونقدم هنا ما جاء من نسخ مساملة الكفار والعفو عنهم 

واإلعراض والصرب على أذاهم ابألمر بقتاهلم ليغين ذلك عن تكراره يف مواضعه فإنه وقع منه يف القرآن مائة آية وأربع عشرة آية 
وال ^ أي ال تبدءوا ابلقتال ^ وال تعتدوا ^ ^ ولنا أعمالنا ^ ^ وقولوا للناس حسنا ^ ع ومخسني آية ففي البقرة من أرب

فأعرض ^ ويف النساء ^ منهم تقاة ^ ^ فإمنا عليك البالغ ^ ويف آل عمران ^ ال إكراه ^ ^ قل قتال ^ ^ تقاتلوهم 
وال ^ ويف املائدة ^ إال الذين يصلون ^ ^ ال تكلف إال نفسك ^ ^ فما أرسلناك عليهم حفيظا ^ يف موضعني ^ عنهم 
^ ^ عليكم حبفيظ ^ ^ مث ذرهم ^ ^ لست عليكم بوكيل ^ ويف األنعام ^ عليكم أنفسكم ^ ^ عليك البالغ ^ ^ آمن 

 لست منهم يف^ ^ قل انظروا ^ ^ اي قوم اعملوا ^ قدرهم يف موضعني ^ وال تسبوا ^ ^ عليهم حفيظا ^ ^ وأعرض 
فاستقيموا ^ يعين اجملاهدين ويف التوبة ^ وإن استنصروكم ^ ويف األنفال ^ وأملى هلم ^ ^ فأعرض ^ ويف األعراف ^ شيء 

أفأنت ^ ملا يقتضي من اإلمهال ^ وال حيزنك قوهلم ^ ^ وإما نرينك ^ ^ فقل يل عملي ^ ^ فانتظروا ^ ويف يونس ^ هلم 
اعملوا على ^ أي تنذر وال جترب ^ إمنا أنت نذير ^ ويف هود ^ واصرب ^ ال ألن معناه اإلمه^ فمن اهتدى ^ ^ تكره 

^ ^ وجادهلم ^ ^ عليك البالغ ^ ^ إال البالغ ^ ويف النحل ^ عليك البالغ ^ ويف الرعد ^ انتظروا ^ ^ مكانتكم 
قل كل مرتبص ^ يف طه و ^ وال تعجل ^ ^ فليمدد ^ ^ فأنذرهم ^ ويف مرمي ^ ربكم أعلم بكم ^ ويف اإلسراء ^ واصرب 

وما على الرسول إال البالغ ^ ^ فإن تولوا ^ ويف النور ^ ادفع ^ ^ فذرهم ^ ويف املؤمنني ^ وإن جادلوك ^ ويف احلج ^ 
ملا يقتضي من عدم اإلجبار ويف ^ أان نذير ^ ويف العنكبوت ^ لنا أعمالنا ^ ويف القصص ^ فمن اهتدى ^ ويف النمل ^ 

قل ال ^ ويف سبأ ^ ودع أذاهم ^ ويف األحزاب ^ فانظروا ^ ويف السجدة ^ ومن كفر ^ لقمان  ويف^ فاصرب ^ الروم 
وما يليهما ويف ^ قول ^ و ^ فقول ^ ويف الصافات ^ فال حيزنك ^ ويف يس ^ إن أنت إال نذير ^ ويف فاطر ^ تسألون 

اي قوم اعملوا ^ ^ فاعبدوا ما شئتم ^ اإلمهال  ملا فيه من^ إن هللا حيكم بينهم ^ ويف الزمر ^ أان نذير ^ ^ اصرب ^ ص 
ويف ^ ادفع ^ يف موضعني ويف السجدة ^ فاصرب ^ ألن فيه تفويضا ويف املؤمن ^ أنت حتكم ^ ^ فمن اهتدى ^ ^ 

ويف ^ واصفح ^ ^ فذرهم ^ ويف الزخرف ^ فإن أعرضوا ^ ^ ولنا أعمالنا ^ ^ وما أنت عليهم بوكيل ^ الشورى 
وما ^ ^ فاصرب ^ ويف ق ^ فإما منا ^ ويف القتال ^ فاصرب ^ ويف األحقاف ^ يغفروا ^ ويف اجلاثية ^ ب فارتق^ الدخان 

ويف القمر ^ فأعرض ^ ويف النجم ^ فذرهم ^ ^ واصرب ^ ^ قل تربصوا ^ ويف الطور ^ فقول ^ ويف الذارايت ^ أنت 
وذرين ^ ^ واهجرهم ^ ويف املزمل ^ فذرهم ^ ^ فاصرب ^ ويف املعارج ^ سنستدرجهم ^ ^ فاصرب ^ ويف ن ^ فقول ^ 
^ لست عليهم مبصيطر ^ ويف الغاشية ^ فمهل الكافرين ^ ويف الطارق ^ فاصرب ^ ويف اإلنسان ^ ذرين ^ ويف املدثر ^ 

الباب الثامن يف جوامع ^ # كتب عليكم القتال ^  و ^ اقتلوا املشركني ^ نسخ ذلك كله ^ لكم دينكم ^ ويف الكافرين 
لقراءة وهو على نوعني مشهورة وشاذة فاملشهورة القراءات السبع وهو حرف انفع املدين وابن كثري املكي وأبو عمر بن العالء ا

This file was downloaded from QuranicThought.comالبصري وابن عامر الشامي وعاصم وابن محزة والكسائي الكوفيني وجيري جمراهم يف الصحة والشهرة يعقوب اخلضري بن 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
لك وإمنا مسيت شاذة لعدم استقامتها يف النقل وقد تكون فصيحة اللفظ أو قوية حميصن ويزيد بن القعقاع والشاذة ماسوى ذ

املعىن وال جيوز أن يقرأ حبرف إال بثالث شروط موافقته ملصحف عثمان بن عفان رضي هللا عنه وموافقته لكالم العرب ولو على 
 بعض الوجوه أو يف بعض اللغات ونقله نقال متواترا أو مستفيضا

واعلم أن اختالف القراء على نوعني أصول وفرش احلروف فأما الفرش فهو ما ال يرجع إىل أصل مضطرد وال  @ # 12@  13
قانون كلي وهو على وجهني اختالف يف القراءة ابختالف املعىن وابتفاق املعىن وأما األصول فاالختالف فيها ال يغري املعىن 

وف املد الثالث ويزاد فيها على املد الطبيعي بسبب اهلمزة والتقاء الساكنني وهي ترجع إىل مثان قواعد األوىل اهلمزة وهي يف حر 
الثانية وأصله التحقيق مث قد حيقق على سبعة أوجه إبدال واو أو ايء أو ألف وتسهيل بني اهلمزة والواو وبني اهلمزة والياء وبني 

حيدث اإلدغام يف املثلني أو املتقاربني ويف كلمة ويف كلمتني اهلمزة واأللف وإسقاط الثالثة اإلدغام واإلظهار واألصل اإلظهار مث 
وهو نوعان إدغام كبري انفرد به أبو عمرو وهو إدغام املتحرك وإدغام صغري جلميع القراء وهو إدغام الساكن الرابعة اإلمالة وهو 

والياء اخلامسة الرتقيق والتفخيم أن تنحو ابلفتحة حنو الكسرة وابأللف حنو الياء واألصل الفتح ويوجب اإلمالة الكسرة 
واحلروف على ثآلثة أقسام يفخم يف كل حال وهي حروف االستعالء السبعة ومفخم اترة ومرقق أخرى وهي الراء والالم 

واأللف فأما الراء فأصلها التفخيم وترقق للكسر والياء وأما الالم فأصلها الرتقيق وتفخم حلروف اإلطباق وأما األلف فهي اتبعة 
لتفخيم والرتقيق ملا قبلها واملرقق على كل حال سائر احلروف السادسة الوقف وهو على ثالثة أنواع سكون جائز يف احلركات ل

# الثالثة وروم يف املضموم واملكسور وإمشام يف املضموم خاصة السابعة مراعاة اخلط يف الوقف الثامنة إثبات الياءات وحذفها 
بعة أنواع وقف اتم وحسن وكاف وقبيح وذلك ابلنظر إىل اإلعراب واملعىن فإن كان الكالم الباب التاسع يف الوقف وهي أر 

مفتقرا إىل ما بعده يف إعرابه أو معناه وما بعده مفتقرا إليه كذلك مل جيز إليه الفصل بني كل معمول وعامله وبني كل ذي خرب 
ن الكالم األول مستقال يفهم دون الثاين إال أن الثاين وخربه وبني كل ذي جواب وجوابه وبني كل ذي موصول وصلته وإن كا

غري مستقل إال مبا قبله فالوقف على األول كاف وذلك يف التوابع والفضالت كاحلال والتمييز واالستثناء وشبه ذلك إال أن 
ا كانت مجلة وإن كان وصل املستثىن املتصل آكد من املنقطع ووصل التوابع واحلال إذا كانت أمساء مع ذات آكد من وصلها إذ

الكالم مستقال والثاين كذلك فإن كاان يف قصة واحدة فالوقف على األول حسن وإن كاان يف قصتني خمتلفتني فالوقف اتم وقد 
خيتلف الوقف ابختالف اإلعراب أو املعىن وكذلك اختلف الناس يف كثري من الوقف من أقواهلم فيها راجح ومرجوح وابطل وقد 

هذا الذي ذكران من رعى اإلعراب واملعىن يف املواقف استقر عليه العمل وأخذ به ( تنبيه ) راد وإن مل يتم الكالم يقف لبيان امل
شيوخ املقرئني وكان األوائل يراعون رؤس اآلايت فيقفون عندها ألهنا يف القرآن كالفقر يف النثر والقوايف يف الشعر ويؤكد ذلك ما 

هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقطع قراءته يقول احلمد هلل رب العاملني مث أخرجه الرتمذي عن أم سلمة رضي 
الباب العاشر يف الفصاحة والبالغة وأدوات البيان أما الفصاحة فلها مخسة شروط األول أن # يقف الرمحن الرحيم مث يقف 

العامة الثاين أن تكون من األلفاظ املستعملة ال من الوحشية تكون األلفاظ عربية ال مما أحدثه املولدون وال مما غلطت فيه 
املستثقلة الثالث أن تكون العبارة واقعة على املعىن موفية له ال قاصرة عنه الرابع أن تكون العبارة سهلة ساملة من التعقيد 

 اخلامس أن يكون الكالم ساملا من احلشو الذي ال حيتاج إليه وأما البالغة
ي سياق الكالم على ما يقتضيه احلال واملقال من اإلجياز واإلطناب ومن التهويل والتعظيم والتحقري ومن فه@  13@  14

التصريح والكناية واإلشارة وشبه ذلك حبيث يهز النفوس ويؤثر يف القلوب ويقود السامع إىل املراد أو يكاد وأما أدوات البيان 
العلم الثوب وقد وجدان يف القرآن منها اثنني وعشرين نوعا ونبهنا على كل نوع فهي صناعة البديع وهو تزيني الكالم كما يزين 
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ان وتشبيه اجملاور ابسم جماوره واملالبس ابسم مالبسه لعالقة بينهما وهو اثنا عشر نوعا التشبيه واالستعارة والزايدة والنقص

والكل وإطالق اسم الكل على البعض وعكسه والتسمية ابعتبار ما يستقبل والتسمية ابعتبار ما مضى ويف هذا خالف هل هو 
رب وعادة فصحاء حقيقة أو جماز واتفق أهل علم اللسان وأهل األصول على وقوع اجملاز يف القرآن ألن القرآن نزل بلسان الع

العرب استعمال اجملاز وال وجه ملن منعه ألن الواقع منه يف القرآن أكثر من أن حيصى الثاين الكناية وهي العبارة عن الشيء فيما 
ال يالزمه من غري تصريح الثالث االلتفات وهو على ستة أنواع خروج من التكلم إىل اخلطاب أو الغيبة وخروج من اخلطاب إىل 

و الغيبة وخروج من الغيبة إىل التكلم أو اخلطاب الرابع التمديد وهو ذكر شيء بعد اندراجه يف لفظ عام متقدم والقصد التكلم أ
ابلتجديد تعظيم اجملدد ذكره أو حتقريه أو رفع االحتمال اخلامس االعرتاض وهو إدراج كالم بني شيئني متالزمني كاخلرب واملخرب 

واملعطوف عليه وإدخاله يف أثناء كالم متصل والقصد به أتكيد الكالم الذي أدرج فيه عنه والصفة واملوصوف واملعطوف 
السادس التجنيس وهو اتفاق اللفظ مع اختالف املعىن مث االتفاق قد يكون يف احلروف والصيغة أو يف احلروف خاصة أو يف 

ابع الطباق وهو ذكر األشياء املتضادة كالسواد أكثر احلروف ال يف مجيعها أو يف اخلط ال يف اللفظ وهو جتنيس التصحيف الس
والبياض واحلياة واملوت والليل والنهار وشبه ذلك الثامن املقابلة وهو أن جيمع بني شيئني فصاعدا مث يقابلهما أبشياء أخر 

ويسمى يف التاسع املشاكلة وهي أن تذكر الشيء بلفظ آخر لوقوعه يف صحبته العاشر الرتديد وهو رد الكالم على آخره 
الشعر رد العجز على الصدر احلادي عشر لزوم ما ال يلزم وهو أن تلتزم قبل حروف الروي حرفا آخر وكذلك عند رؤوس 

اآلايت الثاين عشر القلب وهو أن يكون الكالم يصلح ابتداء قراءته من أوله وآخره حنو دعد أو تعكس كلماته فتقدم املؤخر 
تقسيم وهو أن تقسم املذكور إىل أنواعه أو أجزائه الرابع عشر التتميم وهو أن تزيد يف الكالم منها وتؤخر املقدم الثالث عشر ال

ما يوضحه ويؤكده وإن كان مستقال دون هذه الزايدة اخلامس عشر التكرار وهو أن تضع الظاهر موضع املضمر فتكرر الكلمة 
السادس عشر التهكم وهو إخراج الكالم عن مقتضاه استهزاء على وجه التعظيم أو التهويل أو مدح املذكور أو ذمه أو للبيان 

ابملخاطب أو ابخلرب كذلك البشارة يف موضع النذارة السابع عشر اللف والنشر وهو أن تلف يف الذكر شيئني فأكثر مث تذكر 
و أن جتمع بني شيئني فأكثر متعلقات هبا وفيه طريقتان أن تبدأ يف ذكر املتعلقات ابألول وأن تبدأ ابآلخر الثامن عشر اجلمع وه

يف خرب واحد ويف وصف واحد وشبه ذلك التاسع عشر الرتصيع وهو أن تكون األلفاظ يف آخر الكالم مستوفية الوزن أو 
متقاربة مع األلفاظ اليت يف أوله العشرون التشجيع وهو أن يكون كلمات اآلي على روي واحد احلادي والعشرون االستطراد 

 كالم إىل كالم آخر بوجه يصل ما بينهما ويكون الكالم الثاينوهو أن يتطرق من  
هو املقصود كخروج الشاعر من السب إىل املدح مبعىن يتعلق ابلطرفني مع أنه قصد املدح الثاين والعشرون املبالغة @  14@  15

إن اشتدت املبالغة فهو غلو وقد تكون بصيغة الكلمة حنو صيغة فعال ومفعال وقد تكون ابملبالغة يف اإلخبار أو الوصف ف
الباب احلادي عشر يف إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند هللا عز # وإغراب وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن 

وجل ويدل على ذلك عشرة أوجه األول فصاحته اليت امتاز هبا عن كالم املخلوقني الثاين نظمه العجيب وأسلوبه الغريلب من 
ه وفواصل كلماته الثالث عجز املخلوقني يف زمان نزوله وبعد ذلك إىل اآلن عن اإلتيان مبثله الرابع ما أخرب فيه من قواطع آايت

أخبار األمم السالفة والقرون املاضية ومل يكن النيب صلى هللا عليه وسلم تعلم ذلك وال قرأه يف كتاب اخلامس ما أخرب فيه من 
ما قال السادس ما فيه من التعريف ابلباري جل جالله وذكر صفاته وأمسائه وما جيوز الغيوب املستقبلة فوقعت على حسب 

عليه وما يستحيل عليه ودعوة اخللق إىل عبادته وتوحيده وإقامة الرباهني القاطعة واحلجج الواضحة والرد على اصناف الكفار 
من العليم اخلبري وال يشك عاقل يف صدق من عرف وذلك كله يعلم ابلضرورة أنه ال يصل إليه بشر من تلقاء نفسه بل يوحي 
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لعلوم الثامن كونه حمفوظا واحلرام وهدى إليه من مصاحل الدنيا واآلخرة وأرشد إليه من مكارم األخالق وذلك غاية احلكمة ومثرة ا

عن الزايدة والنقصان حمروسا عن التغيري والتبديل على طول الزمان خبالف سائر الكتب التاسع تيسريه للحفظ وذلك معلوم 
الباب الثاين عشر يف فصل القرآن وإمنا # ابملعاينة العاشر كونه ال ميله قارئه وال سامعه على كثرة الرتديد خبالف سائر الكالم 

ذكر ما ورد يف احلديث الصحيح فمن ذلك ما ورد عن أيب أمامة الباهلي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول اقرؤا ن
القرآن فإنه أييت يوم القيامة شفيعا ألصحابه وعن عائشة رضي هللا عنها قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املاهر ابلقرآن 

والذي يقرؤه وينتفع به وهو عليه شاق فله أجران وعن ايب موسى األشعري قال قال رسول هللا صلى  مع السفرة الكرام الربرة
هللا عليه وسلم مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة رحيها طيب وطعمها طيب ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن مثل 

قرآن مثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر ومثل املنافق الذي ال يقرأ التمرة ال ريح هلا وطعمها طيب ومثل املنافق الذي يقرأ ال
القرآن كمثل احلنظلة ليس هلا ريح وطعمها مر وعن عبد هللا بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استذكروا 

ه أن رسول هللا صلى هللا عليه القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها وعن عثمان بن عفان رضي هللا عن
وسلم قال خريكم من تعلم القرآن وعلمه فإن هللا يرفع هبذا القرآن أقواما ويضع آخرين وعن ابن عباس قال بينما جربيل قاعد 

زل عند النيب صلى هللا عليه وسلم مسع نقيضا من فوقه فرفع راسه فقال هذا ابب من السماء فتح اليوم مل يفتح قط إال اليوم فن
منه ملك فقال هذا ملك نزل إىل األرض مل ينزل قط إال اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما مل يؤهتما نيب قبلك فاحتة 

الكتاب وخواتيم سورة البقرة وعن أيب أمامة الباهلي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها 
بطلة وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال جتعلوا بيوتكم مقابر إن حسرة وال يستطيعها ال

 الشيطان يفر
من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة وعن أيب بن كعب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي أاب املنذر @  15@  16

هللا ال إله إال هو احلي القيوم فضرب يف صدري وقال ليهنك العلم أي ااب املنذر  أتدري أي آية من كتاب هللا معك أعظم قلت
وعن النواس بن مسعان قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يؤتى ابلقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به 

لم ثالثة أمثال ما نسيتهما بعد قال وإهنما غمامتان أو تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب هلما رسول هللا صلى هللا عليه وس
طلتان سوداوان بينهما شرف أو كأهنما فرقان من طري صواف ختافان عن صاحبهما وعن أيب الدرداء أن رسول هللا صلى هللا 

هللا عليه عليه وسلم قال من حفظ عشر آايت من أول سورة الكهف عصم من الدجال وعن أيب الدرداء أن رسول هللا صلى 
وسلم قال سورة قل هو هللا أحد تعدل ثلث القرآن وعن عقبة بن عامر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمل تر آايت 

نذكر يف $ # املقدمة الثانية يف تفسري معاين اللغات $ أنزلت علي مل ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 
ليت يكثر دورها يف القرآن أو تقع يف موضعني فأكثر من األمساء واألفعال واحلروف وإمنا مجعناها يف هذا هذه املقدمة الكلمات ا

الباب لثالثة فوائد أحدها تفسريها للحفظ فإهنا وقعت يف القرآن متفرقة فجمعها أسهل حلفظها والثانية ليكون هذا الباب  
آن مجعت فيها األصول املطردة والكثرية الدور والثالثة االقتصار فنستغين كاألصول اجلامعة ملعاين التفسري ملا أن آتليف القر 

بذكرها هنا عن ذكرها يف مواضعها من القرآن خوف التطويل بتكرارها ورمبا نبهنا على بعضها للحاجة إىل ذلك ورتبناها يف هذا 
يف هذا الباب واعتربان يف هذا احلروف الكتاب على حروف املعجم فمن مل جيد تفسري كلمة يف موضعها من القرآن فلينظر 
هلا معنيان ^ آية ^ حرف اهلمزة # احلرف الذي يكون فاء الكلمة وهو األصلي دون احلروف الزائدة يف أول الكلمات 

بقصر اهلمزة ^ أتى ^ أحدمها عالمة وبرهان والثاين آية من القرآن وهي كالم متصل إىل الفاصلة والفواصل هي رؤس اآلايت 
مبد اهلمزة معناه ^ آيت ^ جاء ومضارعه أييت ومصدره إتيان واسم الفاعل منه آت واسم املفعول منه مأيت ومنه قوله تعاىل  معناه This file was downloaded from QuranicThought.com
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الشيء بقيته وأمارته ومجعه آاثر ^ أثر ^ أيىب أي امتنع ^ أىب ^ أعطي ومضارعه يؤيت واسم الفاعل مؤت ومنه واملؤتون الزكاة 

ذنب ومنه آمث وأثيم أي ^ إمث ^ ن علم بقية وأاثروا األرض حرثوها وأثر الرجل الشيء يؤثره فضله واألثر ايضا احلديث وأاثرة م
ثواب ومبعىن األجرة ومنه استأجره وعلى أن أتجرين وأما استجارك فأجره وجيركم من عذاب أليم ومن جيريين ^ أجر ^ مذنب 

إمياان أي صدق واإلميان يف اللغة التصديق مطلقا ^ آمن ^ التأمني من هللا وهو جيري وال جيار عليه فذلك كله من اجلوار مبعىن 
ويف الشرع التصديق ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واملؤمن يف الشرع املصدق هبذه األمور واملؤمن اسم هللا تعاىل أي 

كسر امليم أمنا وأمانة ضد اخلوف وأمن من املصدق لنفسه وقيل إنه من األمن أي يؤمن أولياءه من عذابه وأمن بقصر اهلمزة و 
له أربعة معان القدوة والكتاب والطريق ومجع أم ^ إمام ^ مؤمل أي موجع ومنه أتملون ^ أليم ^ األمانة وأمن غريه من التأمني 
 هلا أربعة معان اجلماعة من الناس والدين^ أمة ^ أي اتبع وهي للمتقني إماما 

هلا معنيان الوالدة ^ أم ^ ال يقرأ وال يكتب ولذلك وصف العرب ابألميني ^ أمي ^ ي القدوة واحلني واإلمام أ@  16@  17
له معنيان األهل ومنه آل لوط واألتباع واجلنود ومنه آل ^ آل ^ مؤنثة آخر وآخر ^ أخرى ^ واألصل وأم القرى مكة 

له معنيان أحدمها ^ أمر ^ عه إان ومنه آانء الليل وقته ومج^ إانه ^ اليوم الذي قبل يومك والزمان املاضي ^ أمس ^ فرعون 
طلب الفعل على الوجوب أو الندب أو اإلابحة وقد أتيت صفة األمر لغري الطلب والتهديد والتعجيز والتعجب واخلرب والثاين 

يه السالم وهو هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عل^ إسراءيل ^ مبعىن الشأن والصفة وقد يراد به العذاب ومنه جاء أمران 
رجوع ومنه مآب أي مرجع ورجل أواب كثري الرجوع إىل هللا والتأويب التسبيح اي ^ إايب ^ والد األسباط واليهود ذريتهم 

الرجل ^ أوى ^ أشد الكذب واألفاك الكذاب وأفك الرجل عن الشيء أي صرف عنه ومنه تؤفكون ^ إفك ^ جبال أويب 
له ^ أسف ^ نعمه ومنه آالء ربكما ^ آالء هللا ^ كلمة شر ^  أف ^ د ومنه املأوى إىل املوضع ابلقصر وآواه غريه ابمل

الرجل أيسى أسآ أي حزن . . . ^ أسى ^ بكسر اهلمزة وضمها قدوة ^ أسوة ^ معنيان احلزن والغضب ومنه فلما آسفوان 
مبعىن ^ إذن هللا ^ ذان ابملد مجع أذن ابلقصر إعالم ابلشيء ومنه األذان ابلصالة واآل^ أذان ^ ومنه فال أتس وكيف آسى 

^ له معنيان الذنب والعهد ^ إصر ^ العلم واإلرادة واإلابحة وأذنت ابلشيء أعلمت به بكسر الذال وآذنت به غريي ابملد 
ضم بضم اهلمزة اسم املأكول وجيوز فيه ^ أكل ^ اي قوة ومنه أيدانه وبنيناها أبيد واأليدي مجع يد فهمزهتا زائدة ^ أيد 

أسرة واحدها ^ أرائك ^ مر ^ أجاج ^ متاع البيت ^ أاثث ^ غيضة ^ أيلة ^ اهلمزة وإسكاهنا واألكل بضم اهلمزة املصدر 
له معنيان أحدمها مجع إانء ومنه آنية من فضة وشديدة احلر ومنه عني آنية ووزن األوىل أفعلة والثانية فاعلة ^ آنية ^ أريكة 

مبعىن كيف ^ أىن ^ معناه مىت ^ أاين ^ واسم جنس مبعىن إنسان ^ هللا أحد ^ ن واحد ومنه له معنيا^ أحد ^ ومذكرها آن 
املفتوحة ^ أن ^ املكسورة املخففة أربعة أنواع شرطية وانفية وزائدة وخمففة من الثقيلة ^ إن ^ للحصر ^ أين ^ ومىت و 

نوعان ظرف زمان مستقبل ومعناها الشرط ^ إمنا ^ القول املخففة أربعة أنواع مصدرية وزائدة وخمففة من الثقيلة وعبارة عن 
العاطفة هلا مخسة معان الشك ^ أو ^ هلا معنيان ظرف زمان ماضي وسببية للتقليل ^ إذا ^ وقد ختلو عن الشرط وجمانبة 

نكار واإلضراب وتكون استفهامية وقد يكون فيها معىن اإل^ أم ^ واإلهبام واإلابحة والتخيري والناصبة للفعل مبعىن إىل أو إال 
املكسورة املشددة للتنويع والشك والتخيري وقد تكون ^ إما ^ متصلة للمعادلة بني ما قبلها وما بعدها ومنفصلة مما قبلها 

املفتوحة املشددة أداة استثناء وتكون لإلجياب بعد غري الواجب وتكون مركبة من إن ^ إال ^ مركبة من إن الشرطية وما الزائدة 
املشددة سبعة أنواع شرطية واستفهامية وموصولة ومنادى وصفة وظرفية إذا أضيفت إىل ظرف ^ أي ^ ية وال النافية الشرط

معناه انتهاء الغاية وقيل تكون مبعىن ^ إيل ^ املكسورة املخففة ومعناها التصديق ^ إي ^ ومصدرية إذا أضيفت إىل مصدر 
خالق ومنه الربية ^ ابري ^ حرف الباء # والتسوية وللمتكلم وأملية وزائدة للبناء لالستفهام والتقرير والتوبيخ ^ اهلمزة ^ مع  This file was downloaded from QuranicThought.com
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هللا الرزق وسعه ومعىن قبض وقدر الرزق أي ^ بسط ^ له معنيان بعث الرسل وبعث املوتى من القبور ^ بعث ^ أي اخللق 

وهي اإلعالم ابخلري قبل وروده وقد يكون من البشارة ^ بشر ^ ضيقه ومن أمساء هللا تعاىل القابض والباسط وبسطة زايدة 
 للشر إذا ذكر

له معنيان ضد ^ بعد ^ معها وجيوز يف الفعل التشديد والتخفيف ومنه املبشر والبشري واستبشر ابلشيء فرح به @  17@  18
العذاب واالختبار  له معنيان^ بالء ^ القرب والفعل منه بعد بضم العني واهلالك والفعل منه بكسرها ومنه كما بعدت مثود 

له معنيان الكرامة ومنه بر الوالدين و أن تربوهم والتقوى واجلمع خلصال اخلري ومنه الرب من اتقى ^ بر ^ ومنه أيضا ونبلوكم 
فجأة ^ بغتة ^ معروف ومصدره بيات وبيت األمر دبره ابلليل ^ ابت ^ ورجل ابر وبر واجلمع أبرار والرب من أمساء هللا تعاىل 

ظرف وبني يدي الشيء ما تقدم قبله والبني ^ بني ^ مجع برج وهو احلصن وبروج السماء منازل الشمس والقمر ^  بروج^ 
من البيان وله معنيان ^ يبني ^ براهني من املعجزة وغريها ومبينة من البيان ^ بينات ^ الفراق واالجتماع ألنه من األضداد 

بدأ ^  مهز ظهر وأبديته أظهرته والبادي أيضا من البداية ومنه ابدون يف األعراب يبدو بغري^ بدا ^ بني غري متعد ومبني لغريه 
له معنيان العدوان على الناس واحلسد ^ بغى ^ ابهلمزة من االبتداء ويقال بدأ اخللق وأبدأه وقد جاء القرآن ابلوجهني ^ 

احلديث وغريه نشره واملبثوث املنتشر ^ بث ^ أي طلبه  والبغا بكسر الباء الزان ومنه امرأة بغي أي زانية وابتغاء الشيء وبغاه
^ بوار ^ أنزل الرجل ومنه بوأكم يف األرض ولنبوأهنم ومبوأ ^ بوأ ^ ومبثوثه متفرقة والبث احلزن الشديد ومنه أشكو بثي 

والشدة واحملنة الفقر والبؤس ^ أبساء ^ ابلشيء رجع به وقد يقال مبعىن اعرتف ^ ابء ^ هلك ومنه قوما بورا أي هلكى 
شيء بني شيئني ^ برزخ ^ والبائس الفقري من البؤس والبأس القتال والشجاعة واملكروه وأبس هللا عذابه وبئس كلمة ذم 

بصري ^ عبس ومنه ابسرة ^ بسر ^ له معنيان مجيل ومبدع أي خالق الشيء ابتداء ^ بديع ^ والربزخ ما بني املوت والقيامة 
^ أخذ بشدة ^ بطش ^ ظهر ومنه ابرزة وابرزون ^ برز ^ وبصرته والبصائر الرباهني مجع بصرية من أبصر يقال أبصرته ^ 

^ هبجة ^ له معنيان زوج املرأة ومجعه بعولة والبعل ايضا الرب وقيل اسم صنم ومنه أتدعون بعال ^ بعل ^ نقص ^ خبس 
قطعت حجته وقيل احلزين النادم منه يبلس مجع مبلس وهو البائس وقيل الساكت الذي ان^ مبلسون ^ حسن وهبيج حسن 
جواب يقتضي ^ بلى ^ من الربكة وهي الكثرة والنماء وقيل تقدس ^ تبارك ^ انقطعت حجته ( هبت ) ومنه اشتق إبليس 

لإللصاق ولنقل الفعل يف التعدي وللقسم وللتعليل وللمصاحبة ^ الباء ^ معناها اإلضراب عما قبلها ^ بل ^ إثبات الشيء 
مصدر مشتق من الوقاية فالتاء بدل من ^ تقوى ^ يتلو له معنيان قرأ واتبع ^ تال ^ حرف التاء # ستعانة وظرفية وزائدة ولال

يتوب رجع توبة وتواب فهو اتئب وتواب كثري ^ اتب ^ الواو معناه اخلوف والتزام طاعة هللا وترك معاصيه فهو جامع لكل خري 
خسران وتب ^ تباب ^ ري التوبة على عباده واتب هللا على العبد أهلمه التوبة وقبل توبته التوبة وتواب اسم هللا تعاىل أي كث

قبيلة من العرب ^ مثود ^ حرف الثاء # أنعموا واملرتفون املنعمون يف الدنيا ^ أترفوا ^ هالك ومنه مترب ^ تبار ^ خسر 
ما ^ مثر ^ نه دعوا هنالك ثبورا أي صاحوا هالكا هالك وم^ ثبور ^ يف املوضع أفام فيه ومنه مثوى ^ ثوى ^ األقدمني 

مث ^ مضيء ^ اثقب ^ أخذوا وظفر هبم ومنه فإما تثقفنهم يف احلرب ^ ثقفوا ^ يؤكل مما تنبت األرض ويقال ابلفتح والضم 
^ اجليم  حرف# ابلفتح ظرف وابلضم حرف عطف يقتضي الرتتيب واملهلة وقد يرد لغري الرتتيب كالتأكيد وترتيب األخبار ^ 

 الطائر معروف وجناح^ جناح ^ له أربعة معان صري وألقى وخلق وأنشأ يفعل كذا ^ جعل 
ال ^ ال جرم ^ اإلنسان إبطه ومنه اضمم إليك جناحك وال جناح ال إمث فمعناه اإلابحة وجنح للشيء مال إليه @  18@  19

مجع جارية وهي ^ جوارى ^ تصيحون ابلدعاء ^  جتأرون^ خمالفة وخماصمة واحتجاج ^ جدال ^ اختار ^ اجتىب ^ بد 
له معنيان اجلن ^ جان ^ اجلنون وقد جاء مبعىن املالئكة ^ جنة ^ فهو جمرم له معنيان الكفر والعصيان ^ أجرم ^ السفينة  This file was downloaded from QuranicThought.com
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^ مياهنم جنة ابلفتح البستان وابلكسر اجلنون وابلضم الرتس وما أشبهه مما يسترت به ومنه استعري أ^ جنة ^ واحلية الصغرية 

^ جامثني ^ األرض اليت ال نبات فيها ^ اجلرز ^ أي على ركبهم ال يستطيعون مما هم فيه وقوله جثيا مجع جاث ^ جاثية 
^ اسم هللا تعاىل له معنيان قهار ومتكرب وقد يكون من اجلرب للكسري وشبهه واجلبار أيضا الظامل ^ جبار ^ ابركني على ركبهم 

^ له معنيان من اجلزاء ابخلري والشر ومبعىن أغىن ومنه ال جتزي نفس وأما أجزأ ابهلمز فمعناه كفى ^ جزى ^ قبور ^ أجداث 
له معنيان من اجلروح ومبعىن الكسب والعمل ومنه جرحتم ابلنهار واجرتحوا السيئات ولذلك مسيت كالب الصيد ^ جرح 

هو الثناء ^ محد ^ حرف احلاء # ىن البعد ومنه عن جنب له معنيان من اجلنابة ومبع^ جنب ^ جوارح ألهنا كواسب ألهلها 
سواء كان جزاء على نعمه أو ابتداء والشكر إمنا يكون جزاء فاحلمد من هذا الوجه أعم والشكر ابللسان والقلب واجلوارح وال 

عقل أو علم وقيل ^ ة حكم^ اسم هللا تعاىل أي مبعىن حممود ^ محيد ^ يكون احلمد إال ابللسان فالشكر من هذا الوجه أعم 
^ حليم ^ اسم هللا من احلكمة ومن احلكم بني العباد أو من إحكام األمور وإتقاهنا ^ حكيم ^ يف الكتاب واحلكمة هي السنة 

احللم العقل وقد يقال مبعىن العفو واألحالم العقول واحلليم من امساء هللا تعاىل قيل الذي ال يعجل ابلعقوبة على من عصاه وقيل 
مسلم وموحد هللا وقيل حاج ^ حنيف ^ بطل وأحبطه هللا ابطله ^ حبط ^ اه العفو عن الذنوب واألحالم ما يرى يف النوم معن

اإلحصان له أربع معان اإلسالم واحلرية والعفاف والتزوج وليحصنكم من ^ حمصنني وحمصنات ^ وقيل خمتنت واجلمع حنفاء 
اج فالن فالان جادله وحجة عليه ابحلجة واحلج ابلفتح والكسر القصد ومنه ابلضم دليل وبرهان وح^ حجة ^ أبسكم بغيكم 

^ أي حط عنا ذنوبنا وقيل كلمة ابلعربانية تفسريها ال إله إال هللا ^ حطة ^ أخذ حج البيت وحجة ابلكسر سنة ومجعها حجج 
عطاء ربك حمظورا وكهشيم احملتظر ابلضاد من احلضور ومنه حمضرون وشرب حمتضر وابلظاء من املنع ومنه وما كان ^ حضر 

العلم وعيه وحفظ الشيء حراسته واحلفيظ اسم هللا ^ حفظ ^ وابلذال من احلذر وهو اخلوف ومنه إن عذاب ربك كان حمذورا 
من هللا ومن الناس أي ^ حبل ^ هبم أي حل هبم ^ حاق ^ تعاىل قيل معناه العليم وقيل حافظ اخللق كالئهم من املهالك 

بكسر السني ظن مضارعه ابلفتح والكسر وحسب ابلفتح من العدد ^ حسب ^ هللا القرآن وأصله ابحلبل املعروف  عهد وحبل
من الظن والعدد وبغري ^ حساب ^ ومضارعه ابلضم ومنه احلساب واحلسبان وحسباان من السماء أي مرام واحداها حسبانة 

^ عليه ومن التقدير أي بغري تضييق وعطاء حسااب أي كافيا حساب حيتمل الوجهني وأن يكون من احملاسبة أن ال حياسب 
أتسف على ماض ^ حزن ^ أي كافيك ^ حسبك هللا ^ اسم هللا تعاىل فيه أربعة اقوال كايف وعامل وقادر وحماسب ^ حسيب 

وأحصر عن  جملس من احلصر^ حصري ^ أو حال اخلوف ترفع يف املستقبل ويقال حزن بكسر الزاي وحزنه غريه وأحزنه أيضا 
محيم ^ هو ما حيصد من الزرع وغريه واستعري قائم وحصيد أي ابق وزاهد ^ حصيد ^ الشيء حبس عنه وحسري ابلسني كليل 

 ^حميص ^ له معنيان الصديق واملاء احلار ^ 
لى ظهر بكسر احلاء ما ع^ محل ^ له أربعة معان احلرام والعقل ومنازل مثود وحجر الكعبة ^ حجر ^ مهرب @  19@  20

له ثالث معان فعل احلسنات واإلنعام على ^ إحسان ^ الدابة وغريها ويستعار للذنوب وابلفتح ما يف بطن املرأة ومجعه أمحال 
له أربعة معان ^ حق ^ الناس ومراقبة هللا تعاىل املشار إليها يف قوله صلى هللا عليه وسلم اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه 

أي ريح ^ حاصب ^ كم والشيء الثابت واألمر الواجب واحلق اسم هللا تعاىل أي الواجب الوجود الصدق والعدل يف احل
^ ضيق أو مشقة ^ حرج ^ حلي ^ حلية ^ شديدة مسيت بذلك ألهنا ترمى ابحلصباء أي احلصا واحلاصب أيضا احلجارة 

مصدر مث استعمل مبعىن األرض والزرع واجلنات األرض ^ حرث ^ له معنيان العام واحليلة وحوال بكسر احلاء انتقاال ^ حول 
بضمتني وأحقاب ^ حقب ^ بضمتني حمرمون ابحلج ^ حرم ^ بغري ألف قتل ومنه إذ حتسوهنم وأحس من احلس ^ حس ^ 

This file was downloaded from QuranicThought.comالشيء ابلشيء أطاف به من جوانبه ومنه حففنامها بنخل ^ حف ^ مجع حقب وهو مدة من الدهر يقال إنه مثانون سنة 
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فتات واحلطام ما ^ حطام ^ ابملكان حيل ابلضم والكسر وحل من إحرامه حيل ابلكسر ال غري ^ حل ^ ني واملالئكة حاف

له معنيان من اخللقة ومنه اخلالق اسم هللا وكذا اخلالق وخلق الرجل  ^ خلق ^ حرف اخلاء # حتطم من عيون الزرع اليابس 
ضد الشر وله أربعة معان العمل الصاحل واملال ^  خري^ نصيب ^ خالق ^ كذب ومنه ختلقون إفكا واختالق أي كذب 

ذنب ومجعه خطااي ^ خطيئة ^ له معنيان من اخللوة ومبعىن ذهب ومنه أمة قد خلت ^ خال ^ واخلرية والتفضيل بني شيئني 
مطرودين من قولك خسئت ^ خاسئني ^ وخطيات والفعل منه خطىء فهو خاطىء وأما اخلطأ بغري عمد فالفعل منه أخطأ 

بفتح اخلاء وإسكان الالم وله معنيان وراء ومن خلف خلفه بشر فإذا خلفه خبري قيل بفتح ^ خلف ^ الكلب ومنه اخسؤا فيها 
^ خلة ^ أعطى ^ خول ^ له معنيان من املخالفة ومبعىن بعد أو دون ومنه مبقعدهم خالف رسول هللا ^ خالف ^ الالم 

له معنيان وداد ومنه ال بيع فيه وال خالل ومبعىن بني ومنه خالل الداير ^ خالل ^ بضم اخلاء مودة ومنه اخلليل ومجعه أخالء 
اخلطب سبب األمر ^ خطب ^ هالكون وأصله من مخود النار ^ خامدون ^ خير سقط على وجهه ^ خر ^ وخاللكم 

خيرصون واخلرص أيضا يكذبون ومنه ^ خيرصون ^ واخلطب أيضا األمر العظيم وخطبة النساء ابلكسر وخطبة اخلطيب ابلضم 
من ^ خممصة ^ من اخليالء ^ خمتال ^ كثري اخليانة ^  خوان ^ التقدير وقيل خيرصون منه أي يقولون ابلظن من غري حتقيق 

له ^ دين ^ حرف الدال # أي أجرة وعطية ^ خراج وخرج ^ مجع خدن وهو اخلليل ^ أخدان ^ اخلمص وهو اجلوع 
له معنيان عادة وجد ومالزمة ومنه سبع سنني دأاب متتابعة للزراعة ^ دأب ^ واحلساب والقهر مخسة معان امللة والعادة واجلزاء 

^ دار السالم ^ له معنيان أقرب من الدنو وأقل فهو من الداين احلقري ^ أدىن ^ من قولك دأبت على الشيء دمت عليه 
له مخسة معان الطلب من هللا والعبادة ومنه تدعون  ^دعاء ^ صروف الدهر واحدها دائرة ومنه دائرة السوء ^ دوائر ^ اجلنة 

كل ما يدب ^  دابة ^ من دون هللا والتمين وهلم فيها ما يدعون والنداء ادعوا شهداءكم والدعوة إىل الشيء ادع إىل سبيل ربك 
نه يدع اليتيم بتشديد العني يدع أي دفع بعنف وم^ دع ^ إبعاد ومنه املدحور املطرود ^ دحور ^ فيجمع مجيع احليوان 

 من در املطر إذا^ مدرارا ^ دفع ومنه يدرؤون ^ درأ ^ ويدعون إىل انر جهنم دعا 
األرض أي دقت حباهلا حىت استوت مع وجه األرض ومنه جعله دكا ^ دكت ^ صاغرين ^ داخرين ^ صب @  20@  21

ابللسان والقرآن ومنه نزلنا الذكر والشرف  له أربعة معان ضد النسيان والذكر^ ذكر ^ حرف الذال # أي مستواي مع األرض 
بضم الذال مجع ذنب وابلفتح النصيب ومنه ذنواب مثل ذنوب أصحاهبم أي نصيبا من ^ ذنوب ^ ومذكر مفعل من الذكر 

مذللة للعمل ^ ذلول ^ خلق ونشر ^ ذرأ ^ بكسر الذال املذبوح وابلفتح املصدر ^ ذبح ^ العذاب والذنوب أيضا الدلو 
^ رب ^ حرف الراء # مجع ذقن ^ أذقان ^ ومنه ذللناها هلم ورجل ذلول من الذل ابلضم وذللت قطوفها أدنيت  من الفك

^ شك ومنه اراتبوا ومريب وريب املنون حوادث الدهر ^ ريب ^ له أربعة معان اإلله والسيد واملالك الشيء واملصلح لألمر 
له معنيان من النظر ^ رعى ^ سم مصدر أو زمان أو مكان من الرجوع يستعمل متعداي مبعىن رد وغري متعدواملرجع ا^ رجع 

له أربعة معان للنفس اليت هبا احلياة يسئلونك عن الروح والوحي ينزل املالئكة ابلروح وجربيل نزل به ^ روح ^ ومن رعي الغنم 
^ ركام ^ ن الرزق وقيل الشجر املعروف الروح األمني وملك عظيم تنزل املالئكة والروح وروح بفتح الراء رائحة طيبة والرحيا

مجع رجل ومجع ^ رجال ^ طمع وقد يستعمل يف اخلوف ومنه ال يرجون لقاءان ^ رجا ^ بعضه فوق بعض ومنه مركوم ويركمه 
عذاب ^ رجز ^ له معنيان اجلماع والكالم هبذا املعىن ^ رفث ^ راجل أي غري راكب ومنه أيتوك رجاال ومثله خبيلك ورجلك 

خوف ومنه يرهبون ^ رهب ^ جز فاهجر فهي األواثن والرجس ابلسني النجس حقيقة أو جمازا وقد يستعمل مبعىن العذاب والر 
^ من الرأفة وهي الرمحة إال أن الرأفة يف دفع املكروه والرمحة يف دفع املكروه وفعل اجلميل فهي أعم من الرأفة ^ رؤف ^ 

مكان ^ ربوة ^ أي كثريا ^ رغدا ^ ت ومنه قيل للجبال رواسي ومنه مرساها اثبتا^ راسيات ^ مفعلة من الرضا ^ مرضاة  This file was downloaded from QuranicThought.com
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مجع رحم وهو فرج املرأة ^ أرحام ^ هو يف اللغة الزايدة ومنه ويريب الصدقات وربت األرض انفتحت ^ راب ^ مرتفع 

من رؤية العني يتعدى إيل واحد ^ رأى ^ أخره ومنه ترجى ويرجون وجيوز فيه اهلمز وتركه ^ أرجئه ^ ويستعمل أيضا يف القرابة 
العمر اهلرم واألرذلون من ^ أرذل ^ فتات ^ رفات ^ انتظر ^ تربص ^ ومن رؤية القلب مبعىن العلم يتعدى إىل مفعولني 

أرداكم ^ من الرقية بفتح القاف ومنه وقيل من راق ورقى يف السلم ابلكسر يف املاضي والفتح يف املستقبل ^ رقى ^ الرذالة 
بضمتني كتب والزبور كتاب ^ زبر ^ حرف الزاي # زلزلة وشدة ^ رجفة ^ لككم والردى اهلالك ومنه تردين وتردى أه^ 

له يف اللغة معنيان الزكاة والطهارة مث استعمله الشرع يف ^ زكاة ^ زينة والزخرف أيضا الذهب ^ زخرف ^ داود عليه السالم 
يه فيزيد أو من الطهارة ألنه يطهره من الذنوب وزكيت الرجل أثنيت عليه وزكا هو إعطاء املال وهو من الزايدة ألنه يبارك له ف

له ثالث معان الرجل واملرأة وقد يقال زوجة واملعىن الصنف والنوع ومنه أزواج من نبات ومن كل ^ زوج ^ خمففة أي صار زكيا 
زلفى ^ الشيء زيغا مال عنه وأزاغه غريه أماله عن ^ زاغ ^ له معنيان زل القدم عن املوضع وفعل الزلل ^ زل ^ زوج كرمي 

زعيم ^ أي ادعى ومل يوافقه غريه قال ابن عباس زعم كناية عن كذب ^ زعم ^ قرىب وأزلفت قربت وزلفا من الليل ساعات ^ 
 ^تزجى ^ ضامن ^ 

واحدة صيحة مبعىن ^ زجرة ^ األرض اهتزازها وتستعمل مبعىن الشدة واخلوف ومنه زلزلوا ^ زلزلة ^ تسوق @  21@  22
مجع سبط وهم ذرية يعقوب عليه ^ أسباط ^ حرف السني # نفخة الصور والزجرة الصيحة بشدة وانتهار وازدجر من الزجر 

هو ^ سبيل ^ السالم كان له اثين عشر ولدا ذكرا فأعقب كل واحد منهم عقبا واألسباط يف بين إسرائيل كالقبائل يف العرب 
ابلتشديد ^ سوى ^ ستعمل يف طريق اخلري والشر وسبيل هللا اجلهاد وابن السبيل الضيف وقيل القريب الطريق ومجعه سبل مث ا

ابلفتح واهلمز من التسوية ^ سواء ^ له معنيان من التسوية بني األشياء وجعلها سواء ومبعىن اتقن وأحسن ومنه فسواك فعدلك 
ابلكسر والضم مع ترك اهلمزة استثناء وقد يكون ^ سوى ^ ريق بني األشياء وسواء اجلحيم وسطها وسواء الصراط قصد الط

مجع سفيه وهو الناقص العقل وأصل السفه احلمق ولذلك قيل ملبذر املال سفيه وللكفار واملنافقني ^ سفهاء ^ من التسوية 
لشيء واالستفهام له معنيان طلب ا^ سأل ^ طائر يشبه السماين وكان ينزل على بين إسرائيل مع املن ^ سلوى ^ سفهاء 

تنزيه وسبحان هللا أي نزهته عما ال يليق به من الصاحبة ^ سبحان ^ عنه وسال بغري مهز من املعنيني املذكورين ومن السيل 
يسري ^ سرى ^ يسري مشى ليال أو هنارا ^ سار ^ والولد والشركاء واألنداد وصفات احلدوث ومجيع العيوب والنقائص 

يسخر ابلكسر يف املاضي والفتح يف املضارع أي استهزأ وسخر ابلتشديد من ^ سخر ^ ى أبلف مشى ليال ويقال أيضا أسر 
له معنيان الربهان ^ سلطان ^ بضم السني من السخرة وهي تكليف األعمال وابلكسر من االستهزاء ^ سخراي ^ التسخري 

ه يسومونكم سوء العذاب وأصله من سوم يسوم أي كلف األمر وألزمه ومن^ سام ^ والقوة ومنه ال ينفذون إال بسلطان 
األمر أي تقدم وأسلفه الرجل ^ سلف ^ أي عادة ^ سنة ^ يسأم أي مل ومنه وهم ال يسامون ^ سئم ^ السلعة يف البيع 

عورة والسوء ما ^ سوءة ^ إىل الشيء ابدر إليه ^ سارع ^ فعالء من السرور ^ سراء ^ أي قدمه ومنه هنيئا مبا أسلفتم 
بفتح السني عام والمها حمذوفة ومجعها ^ سنة ^ فتح والضم والسوآى فعالء من السوء وسيء هبم فعل هبم السوء يسوء ابل

^ سلك ^ بكسر السني ابتداء النوم وفاؤها واو حمذوفة ألهنا من الوسن ^ سنة ^ سنون وقد تقال مبعىن احلفظ واجلذب 
مجع سفر بفتحتني ومجع سفر وهو ^ أسفار ^ ه سلوك الطريق يسلك له معنيان أدخل ومنه أسلك يدك وسلكه ينابيع ومن

بتشديد الواو زين ومنه سولت ^ سول ^ يسيح أي سار ومنه فسيحوا يف األرض والسائحون الصائمون ^ ساح ^ الكتاب 
ثالثة له ^ سالم ^ شدة احلر ^ مسوم ^ قبيلة من العرب ^ سبأ ^ مجع سرابل وهو القميص ^ سرابيل ^ لكم أنفسكم أمرا 

This file was downloaded from QuranicThought.comاسم هللا تعاىل معناه السالمة من كل ^ سالم ^ معان التحية والسالمة والقول احلسن ومنه إذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما 
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بفتحتني انقياد ^ سلم ^ نقص فهو من أمساء التنزيه وقيل سلم العباد من املهالك وقيل ذو السالم على املؤمنني يف اجلنة 

بكسر السني وإسكان الالم ومعناه ^ سلم ^ بفتح السني وإسكان الالم صلح ومهادنة ^ سلم ^ يع وإلقاء ابليد وهو أيضا ب
يسلم له ثالث معان الدخول يف اإلسالم واإلخالص ^ أسلم ^ اإلسالم وبضم السني وفتح الالم مشددة هو الذي يصعد فيه 

 ومنه وأن ليس لإلنسان إال ما سعى ومشى ومنه يسعى له ثالث معان عمل عمال^ سعى ^ هلل واالنقياد ومنه فلما اسلما 
يسكن له معنيان من السكون ضد احلركة ومن السكىن يف ^ سكن ^ فاسعوا إىل ذكر هللا وأسرع يف مشيه ومنه رجل يسعى 

 سهل الشرب^ سائغ ^ وقار وطمأنينة ^ سكينة ^ املوضع 
أي ^ مسيطر ^ األولني ما كتبه املتقدمون ^ طري أسا^ دروع واسعات ^ سابغات ^ ال يغص به من شربه @  22@  23

سحقا ^ وإستربق ثياب حرير قيل السندس رقيق الديباج واإلستربق صفيقة ^ سندس ^ مسلط وأم هم املسيطرون األرابب 
ومجعه أسباب له مخسة معان احلبل ومنه ^ سبب ^ جهنم وسعرت أوقدت ^ سعري ^ بعدا ومنه مكان سحيق أي بعيد ^ 

بسبب إىل السماء واالستعارة من احلبل يف املودة والقرابة ومنه وتقطعت هبم األسباب والطريق ومنه فأتبع سببا والباب فليمدد 
ابألمر يشعر أي علمه والشعور العلم من طريق احلس ^ شعر ^ حرف الشني # ومنه أسباب السموات وسبب األمر موجبه 

قد ^ شكرا ^ شهادة على الشيء ومن احلضور ومن الشهادة يف سبيل هللا يشهد له معنيان من ال^ شهد ^ ومنه ال يشعرون 
أي ابع ^ شرى ^ تقدم يف احلمد والشكر والشكور اسم هللا اجملازي لعباده على أعماهلم جبزيل الثواب وقيل املثين على العباد 

^ ب وقد يطلق على شعلة النار كوك^  شهاب ^ عداوة ومعاندة ومنه ومن يشاقق هللا ^ شقاق ^ وقد يكون مبعىن اشرتى 
^ عداوة وشر وجيوز فيه فتح النون وإسكاهنا ^ شنآن ^ هو كل ما ينبت يف األرض وشجر بينهم أي اختلفوا فيه ^ شجر 
^ هللا األمر أي أمر به والشريعة والشرعة امللة وشرعة املاء يف الدواب شعائر هللا معامل دينه واحدها شعرية أو شعارة ^ شرع 
أي ^ مشحون ^ مجع شريك ^ شركاء ^ له معنيان من اإلشراك وهو أيضا النصيب ومنه أم هلم شرك يف السموات  ^شرك 
هو يف اللغة الطريق مث استعمل يف القرآن مبعىن الطريقة الدينية وأصله ابلسني مث قلبت صادا ^ صراط ^ حرف الصاد # مملوء 

إذا كانت من هللا فمعناها رمحة وإذا  ^ صالة ^ سني وبني الصاد والزاي حلرف اإلطباق بعدها وفيه ثالث لغات ابلصاد وابل
أصله يف اللغة اإلمساك مطلقا مث استعمل شرعا يف ^ صوم ^ كانت من املخلوق فلها معنيني الدعاء واألفعال املعلومة 

^ صدقة ^ اك عن الكالم اإلمساك عن الطعام والشراب وقد جاء مبعىن الصمت يف قوله إين نذرت للرمحن صوما ألنه إمس
ابلتخفيف فهو من ^ أما أئنك ملن املصدقني ^ يطلق على الزكاة الواجبة وعلى التطوع ومنه إن املصدقني واملصدقات و 

بضم الدال صداق املرأة ومنه وآتوا النساء صدقاهتن حنلة والصدق يف القول ضد الكذب والصدق يف ^ صدقة ^ التصديق 
يصعد أي ارتفع وأصعد ابأللف يصعد ابلضم أي أبعد يف ^ صعد ^ لصدق يف القصد العزم الصادق الفعل صدق النية فيه وا

له معنيان فاملتعدي مبعىن منع غريه من شيء ^ صد ^ اهلروب ومنه إذ تصعدون صعيدا طيبا أي ترااب والصعيد وجه األرض 
معنيان من االنتقال ومنه تصري األمور واملصري له ^ صار ^ ومصدره صد ومضارعه ابلضم وغريه مبعىن أعرض ومصدره صدود 

له ثالثة معان املوت وكل بالء يصيب وقطعة انر تنزل من شدة ^ صاعقة ^ ومبعىن ضم ومضارعه يصور ومنه فصرهن إليك 
مكيال وهو السقاية ^ صواع ^ على الذنب يصر إصرارا دام عليه ومل يتب منه ^ أصر ^ الرعد واملطر ومجعها صواعق 

قوم يعبدون املالئكة ويقولون إهنا بنات هللا وقيل إهنم يرون أتثري الكواكب وفيه ^ صابئني ^ اع وسواع ابلسني اسم صنم والص
^ تفتعلون من صبأ ابلنار إذا تسخن هبا والطاء بدل من التاء ^ تصطلون ^ لغتان اهلمز وتركه من صبأ إىل الشيء إذا مال إليه 

^ بفتح الصاد ذلة ومنه صاغرون والصغري ضد الكبري ^ صغار ^ صفى أي اختذه صفيا أي اختار وأصله من ال^ اصطفى 
This file was downloaded from QuranicThought.comطني ايبس فإذا مسته النار ^ صلصال ^ مغيث ومنه ما أان مبصرخكم ^ صريخ ^ عن الشيء يصدف أعرض عنه ^ صدف 
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 قصر وهو أيضا البناء العايل^ صرح ^ فهو فخار 

معان من الضرب ابليد وشبهه ومن ضرب األمثال ومن السفر ومنه ضربتم له أربعة ^ ضرب ^ حرف الضاد @ #  23@  24
أفنضرب عنكم ^ يف األرض ومن االلتزام ومنه ضربت عليهم الذلة أي ألزموها وضربنا على آذاهنم أي ألقينا عليهم النوم و 

الضاد مثاله وقيل مثله  الشيء كثره وجيوز فيه التشديد وضعف الشيء بكسر^ ضاعف ^ أي منسك عنكم التذكري ^ الذكر 
بفتح الضاد وضمها مبعىن واحد وكذلك الضري ابلياء ومنه ^ ضر ^ والضعف أيضا العذاب والضعف ابلضم وجيوز فيه الفتح 

أول النهار والفعل منه أضحى وأما ضحى بكسر احلاء ^ ضحى ^ ال يضركم كيدهم والضر ما يصيب من املرض وشبهه 
يقال للواحد واالثنني واجلماعة ^ ضيف ^ للشمس وأصابه حرها ومنه ال تظمأ فيها وال تضحى يضحى يف املضارع فمعناه برز 

^ طبع ^ حرف الطاء # بكسر الضاد مصدر وبفتحها مع إسكان الياء ختفيف من ضيق املشدد كميت وميت ^ ضيق ^ 
قيل اسم ^ طوى ^ ان ومن الطرية له معنيان من الطري ^ طائر ^ بفتح الطاء فضل أو غىن ^ طول ^ ختم واخلامت الطابع 

له معنيان الطهارة ابملاء ومنه جنبا فاطهروا واملاء الطهور وهو ^ طهارة ^ الوادي وقيل معناه مرتني أي قدس الوادي مرتني 
 ^السيل العظيم ^ طوفان ^ له معنيان اللذيذ واحلالل ^ طيب ^ املطهر والطهارة من القبائح والرذائل ومنه أانس يتطهرون 

بعضها على بعض ^ طباق ^ أصنام وشياطني ويكون مفردا أو مجعا والطاغوت أيضا رؤوس النصارى على قول ^ طاغوت 
من الطواف ^ طائفني ^ يفعل كذا أي جعل يفعله ^ طفق ^ جبل وهو الطور ^ طور ^ وطبقا عن طبق حاال بعد حال 

الرجل ^ ظاهر ^ بدا وأظهره غريه أبداه وظهري معني  األمر^ ظهر ^ حرف الظاء # وطائف من الشيطان ملم وقرىء طيف 
البيت أعاله وظهرته أي ارتفعت عليه ومنه ^ ظهر ^ من امرأته وتظاهر وتظهر أي قال هلا أنت علي كظهر أمي وهو الظاهر 

^ ظن ^ يهم وقع يف القرآن على ثالثة معان الكفر واملعاصي وظلم الناس أي التعدي عل^ ظلم ^ فما استطاعوا أن يظهروه 
مجع ظل وظلل ابلضم مجع ظلة وهي ما  ^ ظالل ^ عطش ^ ظمىء ^ له ثالثة معان التحقيق وغلبة أحد االعتقادين والتهمة 

ابهلل يعوذ أي استجار به ليدفع عنه ما خياف ويقال ^ عاذ ^ حرف العني # كان من فوقه وظل ابلنهار مبنزلة ابت ابلليل 
مجع عامل وهو عند املتكلمني كل موجود سوى هللا تعاىل وقيل ^ العاملني ^ ريب ومعاذ هللا أيضا استعاذ يستعيذ ومنه عذت ب

يتحريون ^ يعمهون ^ العاملني اإلنس واجلن واملالئكة فجمعه مجع العقالء وقيل اإلنس خاصة لقوله أأتتون الذكران من العاملني 
ق عدوال وعدلت فالان بفالن سويت بينهما ومنه أو عدل يعدل ضد جار وعدل عن احل^ عدل ^ يف ضالهلم والعمه احلرية 

اسم هللا تعاىل معناه الغالب وعز غلب ومنه وعزين يف اخلطاب والغلبة ترجع إىل القوة والقدرة ومنه ^ عزيز ^ ذلك صياما 
عفا أسقط حقه ومنه إال له أربعة معان عفا عن الذنب أي صفح عنه و ^ عفا ^ فعززان بثالث أي قوينا وقيل العزيز القدمي املثل 

له ثالث معان العفو عن الذنب ^ عفو ^ أن يعفون أو يعفو الذي وعفا القوم كثروا ومنه حىت عفوا وعفا املنزل إذا درس 
^ عنت ^ بكسر العني وإسكان الياء وهو مجع عيناء ^ عني ^ واإلسقاط والسهل من غري كلفة ومنه ماذا ينفقون قل العفو 

ملشقة ومنه ولو شاء هللا ألعنتكم أي أهلككم أو ضيق عليكم والعنت أيضا الزان ومنه ذلك ملن خشي العنت معناه اهلالك أو ا
 منكم وأما عنت الوجوه فليس من

له معنيان من العقوبة على الذنب ومن العقىب ومنه ^ عاقب ^ هذا ألن المه واو فهو من عتا يعتو إذا خضع @  24@  25
خنل أصوهلا أعجز الشيء إذا فات ومل يقدر عليه ^ أعجاز ^ م إىل الكفار فعاقبتم أي اصبتم عقبا وإن فاتكم شيء من أزواجك

يعيل عيلة أي افتقر ومنه ^ عال ^ ومنه وما هم مبعجزين وما كان هللا ليعجزه من شيء وأما معاجزين ابأللف فمعناه مسابقني 
^ عرج ^ عياله واألشهر أن يقال يف هذا املعىن أعال ابأللف ووجدك عائال وعال يعول عدل عن احلق وعال يعول أيضا كثر 

This file was downloaded from QuranicThought.comيعرج بفتح الراء يف املاضي وضمها يف املضارع صعد وارتقى ومنه املعارج وعرج ابلكسر يف املاضي والفتح يف املستقبل صار 
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أللف يسد الشيء هيأه اب^ أعد ^ معناه الرضى ومنه فما هم من املعتبني وال هم يستعتبون العتاب العدل ^ عتىب ^ أعرج 

سرير امللك ومنه ورفع أبويه على العرش وأهكذا عرشك وعرش هللا فوق السماء ^ عرش ^ وعد بغري األلف من العدد 
أصل معناه االنكشاف فيما يكره كشفه ولذلك قيل عورة اإلنسان عورات ^ عورة ^ وتعرشون تبنون وعلى عروشها سقوفها 

^ له معنيان املرأة العقيم واسم فاعل من عقر احليوان ^ عافر ^ أي خالية معرضة للسراق  أي أوقات انكشاف وبيوتنا عورة
مجع ^ عمون ^ يعرب له معنيان من عبارة الرؤاي ومنه إن كنتم للرؤاي تعربون ومن اجلواز على املوضع ومنه عابر سبيل ^ عرب 

يعلو تكرب ومنه قوما عالني وعال يف ^ عال ^ لبصرية عم وهو صفة على وزن فعل بكسر العني من العمى يف البصر أو يف ا
^ عزب ^ األرض والعلي اسم هللا واملتعايل واألعلى من العلو مبعىن اجلالل والعظمة وقيل مبعىن التنزيه عن عما ال يليق به 

واحدة العلق وهو ^ علقة ^ مجاعة من العشرة إىل األربعني ^ عصبة ^ الشيء غاب ومنه ال يعزب عن ربك أي ال خيفى عنه 
هو ^ غمام ^ غطاء إما حقيقة أو جماز ^ غشاوة ^ حرف الغني # ورق الزرع ^ عصف ^ ريح شديدة ^ عاصف ^ الدم 

بضم الغني هلا معنيان املسكن ^ غرفة ^ مجع أغلف وهو كل شيء جعلته يف غالف أي قلوبنا حمجوبة ^ غلف ^ السحاب 
يغل من الغلول وهو اخليانة ^ غل ^ ترك ومنه مل نغادر ^ غادر ^ املرة الواحدة  املرتفع والغرفة من املاء ابلضم وابلفتح

يغلو من ^ غال ^ مجع غل ابلضم وهو ما جيعل يف العنق ومنه مغلولة ^ أغالل ^ واألخذ من املغنم بغري حق والغل احلقد 
املكان املنخفض مث استعمل يف حاجة ^ غائط ^  الغلو وهو جماوزة احلد واإلفراط ومنه ال تغلوا يف دينكم أي ال جتاوزوا احلد

األمر يغشى ابلكسر يف املاضي والفتح يف املضارع معناه غطى حسا ومعىن ومنه والليل إذا يغشى ألنه ^ غشى ^ اإلنسان 
 يغطى بظالمه وينقل ابهلمزة والتشديد فيقال غشى وأغشى ومن فوقهم غواش يعين ما يغشاهم من العذاب أو يصيبهم ومنه

له معنيان ذهب وبقي ومنه عجوزا يف الغابرين أي يف ^ غرب ^ غاشية من عذاب هللا والغاشية أيضا القيامة ألهنا تغشى اخللق 
الشيء نقص ^ غاض ^ بضم الغني وبفتحها اسم فاعل مبالغة ويراد به إبليس ^ غرور ^ اهلالكني أو يف الباقني يف العذاب 

عذاب ومنه ^ غرام ^ غاير من غار املاء إذا أذهب ^ غور ^ اظ ابلظاء يغيظ من الغيظ ومنه وغيض املاء وتغيض األرحام وغ
مفرق بني احلق والباطل ومنه جيعل لكم فرقاان ^ فرقان ^ حرف الفاء # إان ملغرمون واملغرم غرم املال ومنه من مغرم مثقلون 

له معنيان ^ فضل ^ فطام من الرضاع ^ ل فصا^ مجاعة من الناس ^ فئة ^ أي تفرقة ولذلك مسي القرآن ابلفرقان 
أصله اخلروج واترة يرد مبعىن الكفر واترة مبعىن ^ فسق ^ اإلحسان والربح يف التجارة وغريها ومنه يبتغون من فضل هللا 

 العصيان
ينة بضم الفاء سف^ فلك ^ يفيء أي رجع ^ فاء ^ هلا ثالثة معان الكفر واالختبار والتعذيب ^ فتنة @ ^  25@  26

له معنيان اخلوف واإلسراع ومنه إذا ^ فزع ^ بفتحتني القطب الذي تدور به الكواكب ^ فلك ^ ويستوي فيه املفرد واجلمع 
له ^ فرض ^ وفحشاء هي كل ما يقبح ذكره من املعاصي ^ فاحشة ^ له معنيان السرور والبطر ^ فرح ^ فزعوا فال فوت 

ان فتح األبواب ومنه فتح البالد وشبهها واحلكم ومنه افتح بيننا وبني قومنا ويقال له معني^ فتح ^ معنيان الوجوب والتقدير 
خلقه ابتداء ومنه فاطر ^ فطره ^ تفرقوا ^ انفضوا ^ للقاضي فاتح واسم هللا الفتاح قيل احلاكم وقيل خالق الفتح والنصر 

شقوق ومنه انفطرت أي انشقت ^ فطور ^ عام السموات واألرض وفطرة هللا اليت خلق اخللق عليها وأفطر ابأللف من الط
يقال لكل شيء هاج وعال حىت فاض ومنه وهي تفور وقوهلم ^ فار التنور ^ طريق واسع ومجعه فجاج ^ فج ^ ويتفطرن 

^ من التلذذ ابلفاكهة أو من الفكهة وهي السرور واللهو ^ فاكهني ^ مجاعة من الناس ومجعه أفواج ^ فوج ^ فارت القدر 
حرف ^ يف ^ فهم ومنه ال يفقهون وما نفقه كثريا ^ فقه ^ يستفز أي استخف ^ استفز ^ هو القلب ومجعه أفئدة  ^فؤاد 
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تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
القرآن العزيز ومصدره قرأ أي تال ومنه إن ^ قرآن ^ حرف القاف # لسبب للفعل إبضمار أن ومعناها الرتتيب والتعقيب وا

له سبعة معان ^ قضاء ^ له مخسة معان العبادة والطاعة والقيام يف الصالة والدعاء والسكوت ^ قنوت ^ علينا مجعه وقرانه 
له مخسة ^ قدر ^ قضينا إليه ذلك األمر احلكم واألمر والقدر السابق وفعل الشيء والفراغ منه واملوت واإلعالم ابلشيء ومنه 

معان من القدرة ومن التقدير ومن املقدار ومن القدر والقضاء ومبعىن التضييق حنو فقدر عليه رزقه وقد يشد الفعل وخيفف 
ومن القيام له معنيان من القيام على الرجلني ^ قام ^ والقدر بفتح الدال وإسكاهنا القضاء واملقدار وابلفتح ال غري من القضاء 

له ^ أقام ^ ابألمر بتقديره وإصالحه ومنه الرجال قوامون على النساء وقام األمر ظهر واستقام ومنه الدين القيم دين القيامة 
ثالثة معان أقام الرجل غريه من القيام ومن التقومي ومنه جدارا يريد أن ينقض فأقامه وأقام يف املوضع سكن ومنه مقيم أي دائم 

سم هللا تعاىل وزنه فيعول وهو بناء مبالغة من القيام على األمور معناه مدبر اخلالئق يف الدنيا ويف اآلخرة ومنه قائم ا^ قيوم ^ 
سلف ^ قرض ^ على كل نفس له معنيان مصدر قام على اختالف معانيه ومبعىن قوام األمر ومالكه وقيم بغري ألف مجع قيمة 

سطا عدال يف احلكم ومنه حيب املقسطني وقسط بغري ألف جار ومنه وأما أبلف ق^ أقسط ^ والفعل منه أقرض يقرض 
يقدس من التنزيه والطهارة وقيل من التعظيم ^ قدس ^ فيه قوالن خزائن ومفاتح ^ مقاليد ^ القاسطون فكانوا جلهنم حطبا 

ون مبعىن الظن ومصدره قول وقال يقول من القول وقد يك^ قال ^ والقدوس اسم هللا تعاىل فعول من النزاهة عما ال يليق به 
اتبع وأصله من القفا يقال أقفوته إذا حبيت يف أثره وقفيته ^ قفى ^ يقيل من القايلة ومنه أو هم قائلون وأحسن مقيال 

البيت ^ قواعد ^ مجاعة من الناس ومجعه قرون ^ قرن ^ ابلتشديد إذا سقت شيئا يف أثره ومنه وقفينا من بعده ابلرسل 
ما يتقرب به إىل هللا تعاىل من الذابئح وغريها ^ قرابن ^ دها قاعدة والقواعد من النساء واحدة قاعد وهي العجوز أساسه واح

^ اكتسب حسنة أو سيئة ^ اقرتف ^ يقلي أبغض ومنه وما قلى ولعملكم من القالني ^ قلى ^ وقرابن أيضا من القرابة 
 له معنيان من احلديث ومن قص األثر ومنه^ قصص 

ميزان ^ قسطاس ^ به عينا قرر ابلكسر يف املاضي والفتح يف املضارع ^ قررت ^ على آاثرمها قصصا وقصيه @  26@  27
^ قنط ^ شعلة انر ^ قبس ^ داهية وأمر عظيم ^ قارعة ^ وقرتة غبار وعبارة عن تغري الوجه وقتور من التقتري ^ قرت ^ 

له معنيان من الكفر وهو اجلحود ومبعىن ^ كافر ^  حرف الكاف # صحيفة ومجعه قراطيس ^ قرطاس ^ يئس من اخلري 
بكسر الباء من السن يكرب ابلفتح ^ كرب ^  رجعة ^ كرة ^  الزرع ومنه أعجب الكفار نباته أي الزراع وتكفري الذنوب غفراهنا 

ابلضم والتشديد كبري مبالغة  يف املضارع وكرب األمر ابلضم يف املضارع واملاضي وكرب بضم الكاف وفتح الباء مجع كربى وكبار
والكرب التكرب وكرب الشيء بكسر الكاف وضمها معظمه والكربايء امللك والعظمة واملتكرب اسم هللا تعاىل من الكربايء ومبعىن 

هي أن ميوت الرجل ^ كاللة ^  نصيب ^ كفيل ^  يكفل أي ضم الصيب وحضنه وأكفلنيها اجعلين كافلها ^ كفل ^  العظمة 
من الكرم وهو احلسب واجلاللة ^ كرمي ^  قارب األمر ومل يفعله فإذا نفى اقتضى اإلثبات ^ كاد ^  وال والد  وال ولد له

هو الذي ^ كهل ^  أغطيه وأكنان مجع كن وهو ما وقى من احلر والربد ^ أكنه ^ والفضل وكرمي اسم هللا تعاىل أي حمسن 
الرجل على وجهه فهو ^ أكب ^ تكون الثمرة فيه قبل خروجها  الثمار والنخيل مجع كم وهو ما^ أكمام ^ انتهى شبابه 

هو من املخلوق احتيال ومن هللا مشيئة أمر ينزل ابلعبد من حيث ال ^ كيد ^  غار ^ كهف ^  مكب وكبه غريه بغري ألف 
أي يكبتهم أي أهلكوا ^ كبتوا ^  بفتح السني مجع كسفة وهي القطعة من الشيء وابلسكون كذلك أو مفرد ^ كسفا ^  يشعر 

على نوعني اتمة مبعىن حضر أو حدث أو وقع وهي ترفع ^ كان ^  هو الذي ولد أعمى ^ أكمه ^ مث يهلكهم أو خيذهلم 
الفاعل وانقصة ترفع االسم وتنصب اخلرب وتقتضي ثبوت اخلرب للمخرب عنه يف زماهنا وقد أتيت مبعىن الدوام يف مثل قوله وكان هللا 

معناها ^ كأن ^  را وشبه ذلك وهو كثري يف القرآن ومعناه مل يزل وال يزال موصوفا بذلك الوصف غفورا رحيما وكان ربك قدي This file was downloaded from QuranicThought.com
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مبعىن كم وهي عند سيبويه كاف ^ كأين ^  معناها التكثري وهي خربية واستفهامية ^ كم ^  معناها التعليل ^ كي ^  التشبيه 

في أي ليس األمر كما ظننت وقيل إهنا استفتاح كالم حرف ردع وزجر وقيل إهنا تكون للن^ كال ^  التشبيه دخلت على أي 
األمر أي خلطه بفتح الباء ^ لبس ^ حرف الالم # مبعىن التشبيه ومبعىن التعليل وقيل إهنا تكون زائدة ^ الكاف ^ مبعىن إال 

ز أي عاب الشيء يلم^ ملز ^ يف املكان أقام فيه ^ لبث ^ عقول وهو مجع لب ^ ألباب ^ يف املاضي وكسرها يف املستقبل 
بفتح اهلاء من اللهو ومضارعه يلهو ^ هلا ^ الكالم الباطل منه والفحش ولغو اليمني ما ال يلزم ^ لغو ^ جوهر ^ لؤلؤ ^ 

اسم ^ لطيف ^ وهلى عن الشيء ابلكسر والياء يلهى ابلفتح إذا أعرض عنه وأهلاه الشيء إذا أشغله ومنه ال تلهكم أموالكم 
معناها ^ لعل ^ معناها التمين ^ ليت ^ معناها عند ^ لدى ولدن ^ ه رفيق وقيل خبري خبفيات األمور هللا تعاىل قيل معنا

الرتجي يف احملبوابت والتوقع للمكروهات وأشكل ذلك يف حق هللا تعاىل فقيل جاءت يف القرآن على منهاج كالم العرب وابلنظر 
هلا معنيان ^ لوال ^ ون معناها التعليل أو مقاربة األمر فال إشكال إىل املخاطب أي ذلك مما يرجتى عندكم أي يتوقع وقد يك

هلا معنيان النفي وهي اجلازمة ووجود شيء لوجود غريه وأما ملا ابلتخفيف فهي الم ^ ملا ^ التمين وامتناع شيء المتناع غريه 
 التأكيد دخلت على ما وقال الكوفيون هي

مخسة أنواع الم اجلر والم كي والم ^ الالم ^ ثالثة أنواع انفية وانهية وزائدة ^ ال ^ مبعىن إال املوجبة بعد النفي @  27@  28
األمر والم التأكيد يف القسم وغريه وهي املفتوحة مث إن الم اجلر هلا ثالثة معان امللك واالستحقاق والتعليل وقد أتيت للتعدي إذا 

الشمس والم كي معناها التشبيه والتعليل وقد أتيت مبعىن الصريورة ضعف العامل وقد أتيت مبعىن عند حنو أقم الصالة لدلوك 
^ مرض ^ حرف امليم # والعاقبة حنو فالتقطه آل فرعون ليكون هلم عدوا وقد أتيت مبعىن أن املصدرية ومنه يريد هللا ليبني لكم 

سلوى طائر واملن أيضا اإلنعام واملن شبه العسل وال^ املن ^ اجلسد معروف ومرض القلب الشك يف اإلميان والبغض يف الدين 
مجع أمنية وهلا ثالثة معان ما تتمناه النفس والتالوة والكذب ^ أماين ^ أيضا العطية واملن أيضا القطع ومنه أجر غري ممنون 

بعة معان الشبيه بفتح امليم واملثلثة هلا أر ^ مثل ^ القوم أشرفهم وذوو الرأي منهم ^ مأل ^ وكذلك متىن له هذه املعاين الثالثة 
والنظري ومن املثل املضروب واصله من التشبيه ومثل الشيء حاله وصفته واملثل الكالم الذي يتمثل به ومثل الشيء بكسر امليم 

فراش ^ مهاد ^ هلم أمهلهم وزادهم ^ أملى ^ شك ومنه املمرتين أي الشاكني ال متار من املراء وهو اجلدال ^ مرية ^ شبهه 
فهو ^ مرد ^ فقر ^ إمالق ^ قطعة حلم ^ مضغة ^ أملى وقد تكون مبعىن زاد مثل أمد أبلف من املداد  ميد أي^ مد ^ 

فواعل من املخر يقال خمرت ^ مواخر ^ مبعىن مكان أي من التمكني والعز ومنه مكني ^ مكانة ^ مارد من العتو والضالل 
هو الذم أو البغض على ما فعل من القبيح ^ مقت ^ لشرف من اجملد وهو الكرم وا^ جميد ^ السفينة إذا جرت تشق املاء 

^ مارج ^ ماء كثري جار وهو من قولك معن املاء إذا كثر وقيل هو مشتق من العني ووزنه مفعول فامليم زائدة ^ معني ^ 
البحرين ^ مرج ^ خمتلط واملارج هلب النار من قولك مرج الشيء إذا اضطرب وقيل من االختالط أي خلط نوعني من النار 

منون ^ فيه قوالن دردي الزيت وما أذيب من النحاس ^ مهل ^ أي خلى بينهما وقيل خلطهما وقيل فاض أحدمها يف اآلخر 
هلا أربعة أنواع شرطية وموصولة ^ من ^ له معنيان اللمس ابليد وغريه واجلنون ^ مس ^ له معنيان املوت والدهر ^ 

كانت امسا فلها ستة أنواع شرطية وموصولة واستفهامية وموصوفة وصفة وتعجبية وإذا  إذا  ^ ما ^ واستفهامية ونكرة موصوفة 
هلا ستة أنواع البتداء الغاية وجلملة الغاية ^ من ^ كانت حرفا فلها مخسة أنواع انفية ومصدرية وزائدة وكافية ومبهمة 

له معنيان من النظر ومن االنتظار ^ نظر ^ حرف النون # اسم شرط ^ مهما ^ وللتبعيض ولبيان اجلنس والتعليل وزائدة 
ابأللف أخر ومنه ^ أنظر ^ فإذا كان من االنتظار تعدى بغري حرف ومن نظر العني يتعدى إبىل ومن نظر القلب يتعدى يف 

رة فمن ابلضاد من التنعم ومنه وجوه يومئذ انضرة أي انعمة وأما إىل رهبا انظ^ نضرة ^ أنظرين ومن املنظرين ونظرة إىل ميسرة  This file was downloaded from QuranicThought.com
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هي اإلبل والبقر والغنم دون سائر البهائم وجيوز ^ أنعام ^ بفتح النون من النعيم وبكسرها من اإلنعام ^ نعمة ^ النظر 

بفتح العني ^ نعم ^ تذكريها وأتنيثها ويقال هلا أيضا نعم ونعم كلمة مدح وجيوز فيها كسر النون وفتحها وإسكان العني وكسرها 
افقة على ما قبلها ابلنفي أو اإلثبات خبالف بلى فإهنا لإلثبات خاصة وجيوز يف نعم فتح العني وكسرها والنون كلمة تصديق ومو 

أعلم ابملكروه قبل وقوعه ومنه نذير ومنذر واملنذرين وكيف  ^ أنذر ^ هو املضاهي واملماثل واملعانت ومجعه أنداد ^ ند ^ 
 له معنيان^ نكال ^ ر بغري ألف ومنه نذر مث من نذر فليوفوا نذورهم كان نذير أي إنذاري فهو مصدر ومنه عذايب ونذر والنذ

بتشديد اجليم له معنيان من النجاة ومن النجوة وهو املوضع املرتفع ومنه ننجيك ببدنك ^ جنى ^ العقوبة والعربة @  28@  29
ماعة من الناس يف قوله وإذ هم جنوى معناه كالم خفي ومنه انجى وقربناه جنيا وقيل إنه يكون مبعىن اجل^ جنوى ^ على قول 

له معنيان الذهول ومنه إن نسينا أو أخطأان ^ نسيان ^ وقد جيمع ذلك على حذف مضاف تقديره وإذ هم أصحاب جنوى 
له معنيان الكتابة ومنه نستنسخ ما كنتم تعملون واإلزالة ومنه ما ننسخ من آية أو ^ نسخ ^ والرتك ومنه نسوا هللا فنسيهم 

ابلزاي له معنيان شر ^ نشوز ^ ابلصاد املهملة معروف وابلسني اسم صنم ويعوق ونسرا أو اسم طائر أيضا ^ نصر ^  ننسها
بعد ومنه ^ أنى ^ بضمتني رزق وهو ما يطعم الضيف ^ نزل ^ بني الرجل واملرأة وارتفاع ومنه انشزوا أي قوموا من املكان 

ورا عن الشيء ونفر ينفر بضم املضارع ومنه نفرت الدابة ونفر ينفر بكسر نف^ نفر ^ رجع إىل وراء ^ نكص ^ ينأون عنه 
خرب ومنه اشتق النىبء ابهلمز وترك اهلمز ختفيفا وقيل إنه عند من ^ نبأ ^ املضارع نفريا أتى أسرع وجد ومنه انفروا يف سبيل هللا 

إىل الشيء ^ أانب ^ من نطفة يعين من املين أي نقطة من ماء ومنه خلقكم ^ نطفة ^ ترك مشتق من النبوة وهي االرتفاع 
بفتح اهلاء الوادي وجيوز اإلسكان وأما السائل فال تنهر فهو ^ هنر ^ ينفذ أي مت وانقطع ^ نفذ ^ رجع ومال إليه ومنه منيب 

وبفتح  بضمتني وبضم النون وإسكان الصاد^ نصب ^ من النور وهو الضوء حسا أو معىن ^ منري ^ من االنتهار وهو الزجر 
بفتحتني تعب ^ نصب ^ النون وإسكان الصاد مبعىن واحد وهو حجر أو صنم كان املشركون يذحبون عنده ومجعه أنصاب 

^ أي منصوب بعضه إىل بعض ^ نضيد ^ الشيء ينقمه أي كرهه وعابه ^ نقم ^ ومسين الشيطان بنصب أي بالء وشر 
أسرع ومنه ينسلون من النسالن وهو اإلسراع يف املشي مع قرب  مبعىن^ نسل ^ إنكار ويقال نكر الشيء وأنكره ^ نكري 
له معنيان اإلرشاد والبيان ومن البيان فأما مثود فهديناهم واإلرشاد قد يكون إىل الطريق إىل ^ اهلدى ^ حرف اهلاء # اخلطا 

يهود أي اتب ومنه ^ هاد ^ اهلائم  بفتح اهلاء وإسكان الدال ما يهدى إىل الكعبة من^ هدى ^ الدين ومبعىن التوفيق واإلهلام 
له معنيان اسم نيب عاد عليه السالم ^ هود ^ هدان إليك والذين هادوا أي هتودوا أي صاروا يهودا وأصله من قوهلم هدان إليك 

حها يف النفس مقصور وهو ما حتبه ومتيل إليه والفعل منه بكسر الواو يف املاضي وفت^ هوى ^ ومبعىن اليهود ومنه كونوا هودا 
يهوي ابلفتح يف ^ وهوى ^ ابملد واهلمز ما بني السماء واألرض وأفئدهتم هواء أي متحرقة ال تعي شيئا ^ واهلواء ^ املضارع 

خرج من بالده ^ هاجر ^ املاضي والكسر يف املضارع وقع من علو ويقال أيضا مبعىن امليل ومنه أفئدة من الناس هتوي إليهم 
^ أهل ^ من اهلجران ومنه اهلجر أيضا وهو فحش الكالم وقد يقال يف هذا اهجر ابأللف ^ ر هج^ ومنه مسي املهاجرون 

عليه شاهد وقيل مؤمتن واملهيمن اسم هللا ^ مهيمن ^ لغري هللا به أي صيح واإلهالل الصياح ويف النية أي أريد به غري هللا 
بضم امليم أي مفعل ^ مهني ^ أي ذل ( هوان هون ) الرقيب القائم على خلقه أبعماهلم وآجاهلم وأرزاقهم وقيل الشهيد وقيل 

النار بفتح الواو ما توقد به ^ وقود ^ حرف الواو # مشتق من اهلوان أي مذل وأما مهني بفتح امليم فمعناه ضعيف أو ذليل 
ابتغاء وجه هللا أي طلب  له معنيان اجلارحة واجلهة وأما وجه هللا ففي قوله^ وجه ^ من احلطب وشبهه والوقود ابلضم املصدر 

^ وعد ^ رضاه ويف قوله كل شيء هالك إال وجهه ويبقى وجه ربك قيل الوجه الذات وقيل صفة كاليدين وهو من املتشابه 
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يود له معنيان من املودة واحملبة ^ ود ^ وعدا ابخلري وقد يقال يف الشر وأوعد ابأللف يوعد وعيدا ابلشر ال غري @  29@  30

اسم هللا تعاىل أي حمب ألوليائه ^ ودود ^ متىن ودوا لو تكفرون والود ابلضم احملبة وود اسم صنم بضم الواو وفتحها  ومبعىن
له معنيان من وجوب احلق مبعىن سقط كقوهلم وجب ^ وجب ^ كلمة شر وقيل إن الويل واد يف جهنم ^  ويل ^ وقيل حمبوب 

^ وسع ^ وسط له معنيان من التوسط بني الشيئني ومبعىن اخليار واألحسن وأ^ وسط ^ احلائط إذا سقط ومنه وجبت جنوهبا 
^ واسع ^ يسع سعة من االتساع ضد الضيق والسعة الغىن والواسع اسم هللا تعاىل أي واسع العلم والقدرة والغىن والرمحة 

له معنيان ^ وىل ^ ال وسعها طاقتها جواد موسع غين أي واسع احلال وهو ضد املقرت وإان ملوسعون قيل أغنياء وقيل قادرون وإ
وىل ^ أدبر وجعل واليا وتوىل له ثالث معان أدبر وأعرض ابلبدن أو ابلقلب وصار واليا واختذ وليا ومنه ومن يتوىل هللا ورسوله 

يل أي له سبعة معان السيد واألعظم والناصر والوا^ موىل ^ انصر والويل اسم هللا قيل انصر وقيل متويل أمر اخلالئق ^ 
يلج أي دخل ومنه ما يلج يف األرض وأوجل أدخل ومنه يوجل ^ وجل ^ القريب واملالك واملعتق ومبعىن أوىل ومنه النار موالكم 

املاء يرده إذا جاء إليه وأورده غريه وأرسلوا ^ ورد ^ يهن ضعف ومنه وهن العظم والوهن الضعف ^ وهن ^ الليل يف النهار 
صيب واجلمع ^ وليد ^ يدفعون ^ يوزعون ^ أي أهلمين ووفقين ^ أوزعين ^ املاء فيسقي هلم واردهم الذي يتقدمهم إىل 

يواري أي يسرت ومنه يواري ^ وارى ^ وجد يف نفسه وأضمر ^ أوجس ^ يوجل وجال خاف ومنه ال توجل ^ وجل ^ ولدان 
معان مجاع املرأة ومن الوطئ ابألقدام ومنه  يطأ له ثالث^ وطأ ^ سوأة أخيه وما ووري عنهما وتواروا أي استرتوا واستخفوا 

بفتح الواو وهو الصمم والثقل يف األذن والوقر بكسر الواو ^ وقر ^ أرضا مل تطؤها واإلهالك ومنه مل تعلموهم أن تطؤهم 
ني بفتحت^ وزر ^ كفيل ابألمر وقيل كاف ^  وكيل ^ أي دائم ^ واصب ^ هو املطر ^ ودق ^ احلمل ومنه فاحلامالت وقرا 

الشيطان إىل اإلنسان ^ وسوس ^ أي معني وأصله من الوزر مبعىن الثقل ألن الوزير حيمل عن امللك أثقاله ^ وزير ^ أي ملجأ 
يوحي وحيا له ثالث معان كالم امللك من هللا لألنبياء ومنه قيل للقرآن وحي ^ أوحى ^ ألقى يف نفسه والوسواس الشيطان 

العلم يعي حفظه ^ وعى ^ ىل النحل ومبعىن اإلشارة ومنه فأوحى إليهم أن سبحوا أي أشار ومبعىن اإلهلام ومنه أوحى ربك إ
له أربعة معان اليد اليمني ^ ميني ^ حرف الياء # ومنه أذن واعية وأوعى ابأللف يوعي مجع املال يف وعاء ومنه مجع فأوعى 

ه معنيان قليل ومنه كيل يسري وهني ومنه ذلك على هللا يسري ل^ يسري ^ ومبعىن القوة ومبعىن احللف وأمين أي إىل اجلهة اليمني 
أي انقطع رجاؤه ومنه ال تيئسوا من روح هللا وإنه ليؤس وأما أفلم ييئس الذين آمنوا فمعناه أمل ^ يئس ^ واليسر ضد العسر 

كذا إذا وجب واليسر   هو القمار يف النرد والشطرنج وغري ذلك وهو مأخوذ من يسر يل^ ميسر ^ هو البحر ^ مي ^ يعلم 
بفتح الياء والسني الرجل الذي يشتغل ابمليسر ومجعه أيسار وميسر العرب أهنم كانوا هلم عشرة قداح وهم األزالم لكل واحد 

منها نصيب معلوم من انقة ينحروهنا وبعضها ال نصيب له وجيزؤهنا عشرة أجزاء مث يدخلون األزالم يف خريطة ويضعوهنا على يد 
خل يده فيها فيخرج ابسم رجل قدحا فمن خرج له قدح له نصيب أخذ ذلك النصيب ومن خرج له قدح ال نصيب عدل مث يد

 أي عني من ماء واجلمع ينابيع^ ينبوع ^ له غرم مثن الناقة كلها 
ذ ابهلل من يف عشرة فوائد من فنون خمتلفة األوىل لفظ التعوذ على مخسة أوجه أعو $ # الكالم على االستعاذة @ $  30@  31

الشيطان الرجيم وهو املروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم واملختار عند القراء وأعوذ ابهلل العظيم من الشيطان الرجيم وأعوذ 
ابهلل القوي من الشيطان الغوي وأعوذ ابهلل اجمليد من الشيطان املريد وهي حمدثة وأعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم 

عن النيب صلى هللا عليه وسلم الثانية يؤمر القاريء ابالستعاذة قبل القراءة سواء ابتدأ أول سورة أو جزء سورة على  وهو مروي
الندب الثالثة جيهر ابالستعاذة عند اجلمهور وهو املختار وروى اإلخفاء عن محزة وانفع الرابعة ال يتعوذ يف الصالة عند مالك 

This file was downloaded from QuranicThought.comوأيب حنيفة ويف كل ركعة عند قوم فحجة مالك عمل أهل املدينة وحجة قول غريه قول هللا  ويتعوذ يف أول ركعة عند الشافعي
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وذلك يعم الصالة وغريها اخلامسة إمنا جاء أعوذ ابملضارع دون ^ فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم ^ تعاىل 

^ عاء وإمنا جاء هبمزة املتكلم وحده مشاكلة لألمر به يف قوله املاضي ألن معىن االستعاذة ال يتعلق إال ابملستقبل ألهنا كالد
السادسة الشيطان حيتمل أن يراد به اجلنس فتكون االستعاذة من مجيع الشياطني أو العهد فتكون االستعاذة من ^ فاستعذ 

زائدة والياء أصلية ووزنه  إبليس وهو من شطن إذا بعد فالنون أصلية والياء زائدة وزنه فيعال وقيل من شاط إذا هاج فالنون
فعالن وإن مسيت به مل ينصرف على الثاين لزايدة األلف والنون وانصرف على األول السابعة الرجيم فعيل مبعىن مفعول وحيتمل 

واألول أظهر الثامنة من استعاذ ^ وجعلناها رجوما للشياطني ^ معنيني أن يكون مبعىن لعني وطريد وهذا يناسب إبليس لقوله 
 صادقا أعاذه فعليك ابلصدق أال ترى امرأة عمران ملا أعاذت مرمي وذريتها عصمها هللا ففي احلديث الصحيح أن رسول هللا ابهلل

صلى هللا عليه وسلم قال ما من مولود إال خنسه الشيطان فيستهل صارخا إال ابن مرمي وأمه التاسعة الشيطان عدو وحذر هللا 
وته وهو جيري من ابن آدم جمرى الدم فيأمره أوال ابلكفر ويشككه يف اإلميان فإن قدر عليه منه إذ ال مطمع يف زوال علة عدا

وإال أمره ابملعاصي فإن أطأعه وإال ثبطه عن الطاعة فإن سلم من ذلك أفسدها عليه ابلرايء والعجب العاشرة القواطع عن هللا 
ذة واملخالفة له وعالج النفس ابلقهر وعالج الدنيا ابلزهد أربعة الشيطان والنفس والدنيا واخللق فعالج الشيطان االستعا

فيه عشر فوائد األوىل ليست البسملة عند مالك آية من الفاحتة $ # الكالم على البسملة $ وعالج اخللق ابالنقباض والعزلة 
ل سورة فحجة مالك ما ورد وال من غريها إال يف النمل خاصة وهي عند الشافعي آية من الفاحتة وعند ابن عباس آية من أول ك

يف احلديث الصحيح أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أنزلت علي سورة ليس يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف القرآن مثلها 
 مث قال احلمد هلل رب العاملني فبدأ هبا دون البسملة وما ورد يف احلديث الصحيح إن هللا يقول قسمت الصالة بيين وبني عبدي

نصفني يقول العبد احلمد هلل رب العاملني فبدأ هبا دون البسملة وحجة الشافعي ما ورد يف احلديث أن رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم كان يقرأ بسم هللا الرمحن الرحيم

ول سورة احلمد هلل رب العاملني وحجة ابن عباس ثبوت البسملة مع كل سورة يف املصحف الثانية إذا ابتدأت أ@  31@  32
بسملت إال براءة وسنذكر علة سقوطها من براءة يف موضعه وإذا ابتدأت جزء سورة فأنت خمري بني البسملة وتركها عند أيب 

عمرو الداين وترتك البسملة عند غريه وإذا أمتمت سورة وابتدأت أخرى فاختلف القراء يف البسملة وتركها الثالثة ال يبسمل يف 
عند الشافعي جهرا يف اجلهر وسرا يف السر وعند أيب حنيفة سرا يف اجلهر والسر فحجة مالك من  الصالة عند مالك ويبسمل

وجهني أحدمها أنه ليست عنده آية يف الفاحتة حسبما ذكران واآلخر ما ورد يف احلديث الصحيح عن أنس أنه قال صليت عند 
فتحون ابحلمد هلل رب العاملني ال يذكرون بسم هللا الرمحن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان فكانوا يست

الرحيم يف أول الفاحتة وال يف آخرها وحجة الشافعي من وجهني أحدمها أن البسملة عنده آية من الفاحتة واألخرى ما ورد يف 
فكتبوا بسم هللا حىت نزلت أو احلديث من قراءهتا حسبما ذكران الرابعة كانوا يكتبون ابمسك اللهم حىت نزلت بسم هللا جمراها 

ادعوا الرمحن فكتبوا بسم هللا الرمحن حىت نزل إنه من سليمان وإنه بسم هللا الرمحن الرحيم فكتبوها وحذفت األلف يف بسم هللا 
رفع  لكثرة االستعمال اخلامسة الباء من بسم هللا متعلقة ابسم حمذوف عند البصريني والتقدير ابتداء كائن بسم هللا فموضعها

وعند الكوفيني تتعلق بفعل تقديره أبدأ أو أتلو فموضعها نصب وينبغي أن يقدر متأخرا لوجهني أحدمها إفادة احلصر 
واالختصاص واألخرى تقدمي اسم هللا اعتناء كما قدم يف بسم هللا جمراها السادسة االسم مشتق من السمو عند البصريني فالمه 

السمة وهي العالمة ففاؤه حمذوفة ودليل البصريني التصغري والتكبري ألهنما يردان  واو حمذوفه وعند الكوفيني مشتق من
الكلمات إىل أصوهلا وقول الكوفيني أظهر يف املعىن ألن االسم عالمة على املسمى السابعة قولك هللا اسم مرجتل جامد واأللف 
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إله من غري الف والم مث حذفت اهلمزة من أوله على غري قياس مث أدخلت األلف والالم عليه وقيل أصله اإلله ابأللف والالم مث 

امها يف األخرى وفخم للتعظيم حذفت اهلمزة ونقلت حركتها إىل الالم كما نقلت إال األرض وشبهه فاجتمع المان فأدغمت إحد
إال إذا كان قبله كسرة الثامنة الرمحن الرحيم صفتان من الرحم ومعنامها اإلحسان فهي صفة فعل وقيل إرادة اإلحسان فهي 

صفة ذات التاسعة الرمحن الرحيم على ما روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن الرمحن يف الدنيا والرحيم يف اآلخرة وقيل 
فالرمحن أعم وأبلغ وقيل الرمحن أبلغ لوقوعه بعده على ^ وكان ابملؤمنني رحيما ^ لرمحن عام يف رمحة املؤمنني والكافرين لقوله ا

طريقة االرتقاء إىل األعلى العاشرة إمنا قدم الرمحن لوجهني اختصاصه ابهلل وجراينه جمرى األمساء اليت ليست بصفات انتهى وهللا 
 أعلم

$ # سورة أم القرآن $ $ بسم هللا الرمحن الرحيم وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم  @ $ 32@  33
وتسمى سورة احلمد هلل وفاحتة الكتاب والواقية والشافية والسبع املثاين وفيها عشرون فائدة سوى ما تقدم يف اللغات من تفسري 

الفاحتة سبع آايت إال أن الشافعي يعد البسملة آية منها واملالكي ألفاظها واختلف هل هي مكية أو مدنية وال خالف أن 
يسقطها ويعد أنعمت عليهم آية الفائدة األوىل قراءة الفاحتة يف الصالة واجبة عند مالك والشافعي خالفا أليب حنيفة وحجتهما 

ة اختلف هل أول الفاحتة على إضمار القول قوله صلى هللا عليه وسلم للذي علمه الصالة اقرأ ما تيسر من القرآن الفائدة الثاني
وما بعده الفائدة الثالثة ^ إايك نعبد ^ تعليما للعباد أي قولوا احلمد هلل أو هو ابتداء كالم هللا وال بد من إضمار القول يف 

كما أن الشكر احلمد أعم من الشكر ألن الشكر ال يكون إال جزاء على نعمه واحلمد يكون جزاء كالشكر ويكون ثناء ابتداء  
^ قد يكون أعم من احلمد ألن احلمد ابللسان والشكر ابللسان والقلب واجلوارح فإذا فهمت عموم احلمد علمت أن قولك 

يقتضي الثناء عليه ملا هو من اجلالل والعظمة والواحدانية والعزة واإلفضال والعلم واملقدرة واحلكمة وغري ذلك من ^ احلمد هلل 
 امسائه احلسىن التسعة والتسعني ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورمحة أوىل مجيع خلقه يف الصفات ويتضمن معاين

اآلخرة واألوىل فيا هلا من كلمة مجعت ما تضيق عنه اجمللدات واتفق دون عدة عقول اخلالئق ويكفيك أن هللا جعلها أول كتابه 
سان هو الثناء على املنعم والتحدث ابلنعم قال رسول هللا صلى هللا عليه وآخر دعوى أهل اجلنة الفائدة الرابعة الشكر ابلل

وسلم التحدث ابلنعم شكر والشكر ابجلوارح هو العمل بطاعة هللا وترك معاصيه والشكر ابلقلب هو معرفة مقدار النعمة والعلم 
جيب الشكر عليها ال حتصى ولكنها تنحصر يف  أبهنا من هللا وحده والعلم أبهنا تفضل ال ابستحقاق العبد واعلم أن النعم اليت

ثالثة أقسام نعم دنيوية كالعافية واملال ونعم دينية كالعلم والتقوى ونعم أخروية وهي جزاؤه ابلثواب الكثري على العمل القليل يف 
ر هللا عن مجيع العمر القصري والناس يف الشكر على مقامني منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة ومنهم من يشك

خلقه على النعم الواصلة إىل مجيعهم والشكر على ثالث درجات فدرجات العوام الشكر على النعم ودرجة اخلواص الشكر 
على النعم والنقم وعلى كل حال ودرجة خواص اخلواص أن يغيب عن النعمة مبشاهدة املنعم قال رجل إلبراهيم بن أدهم الفقراء 

 طوا آثروا ومن فضيلةإذا منعوا شكروا وإذا أع
الشكر أنه من صفات احلق ومن صفات اخللق فإن من أمساء هللا الشاكر والشكور وقد فسرهتما يف اللغة الفائدة @  33@  34

اخلامسة قولنا احلمد هلل رب العاملني أفضل عند احملققني من ال إله إال هللا لوجهني أحدمها ما خرجه النسائي عن رسول هللا صلى 
عليه وسلم من قال ال إله إال هللا كتب له عشرون حسنة ومن قال احلمد هلل رب العاملني كتب له ثالثون حسنة والثاين أن هللا 

وزادت بقولك احلمد هلل وفيه من املعاين ما قدمنا وأما ^ رب العاملني ^ التوحيد الذي يقتضيه ال إله إال هللا حاصل يف قولك 
وسلم أفضل ما قلته أان والنبيون من قبلي ال إله إال هللا فإمنا ذلك للتوحيد الذي يقتضيه وقد قول رسول هللا صلى هللا عليه 
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لعني مث أدغم ومعانيه أربعة اإلله والسيد واملالك واملصلح وكلها يف رب إله إال هللا الفائدة السادسة الرب وزنه فعل بكسر ا

العاملني إال أن األرجح معىن اإلله الختصاصه هلل تعاىل كما أن األرجح يف العاملني أن يراد به كل موجود سوى هللا تعاىل فيعم 
رأ عاصم والكسائي ابأللف والتقدير على هذا مجيع املخلوقات الفائدة السابعة ملك قراءة اجلماعة بغري ألف من امللك وق

مالك جميء يوم الدين أو مالك األمر يوم الدين وقراءة اجلماعة ارجح من ثالثة أوجه األول أن امللك أعظم من املالك إذ قد 
لث أهنا ال والثا^ وله امللك يوم ينفخ يف الصور ^ يوصف كل أحد ابملالك ملاله وأما امللك فهو سيد الناس والثاين قوله 

تقتضي حذفا واألخرى تقتضيه ألن تقديرها مالك األمر أو مالك جميء يوم الدين واحلذف على خالف األصل وأما قراءة 
اجلماعة فإضافة ملك إىل يوم الدين فهي على طريقة االتساع وأجرى الظرف جمرى املفعول به واملعىن على الظرفية أي امللك يف 

ملعىن ملك األمور يوم الدين فيكون فيه حذف وقد رويت القراءاتن يف احلديث عن رسول هللا صلى يوم الدين وجيوز أن يكون ا
هللا عليه وسلم وقد قريء ملك بوجوه كثرية إال أهنا شاذة الفائدة الثامنة الرمحن الرحيم مالك صفات فإن قيل كيف جر مالك 

ا تكون غري حمضة إذا كان مبعىن احلال أو االستقبال وأما هذا ومالك صفة للمعرفة وإضافة اسم الفاعل غري حمضة فاجلواب أهن
فهو مستمر دائما فإضافته حمضة الفائدة التاسعة هو يوم القيامة ويصلح هنا يف معاين الدين واحلساب واجلزاء والقهر ومنه إان 

احلصر فإن تقدمي املعموالت يقتضي احلصر ملدينون الفائدة العاشرة إايك يف املوضعني مفعول ابلفعل الذي بعده وإمنا قدم ليفيد 
اعرتافا ابلعجز والفقر وأان ال ^ وإايك نستعني ^ فاقتضى قول العبد إايك نعبد أن يعبد هللا وحده ال شريك له واقتضى قوله 

يف هذا دليل نستعني إال ابهلل وحده الفائدة احلادية عشرة إايك نستعني أي نطلب العون منك على العبادة وعلى مجيع أموران و 
على بطالن قول القدرية واجلربية وأن احلق بني ذلك الفائدة الثانية عشرة اهدان دعاء ابهلدى فإن قيل كيف يطلب املؤمنون 

اهلدى وهو حاصل هلم فاجلواب أن ذلك طلب للثبات عليه إىل املوت أو الزايدة منه فإن االرتقاء يف املقامات ال هناية له 
ة قدم احلمد والثناء على الدعاء ألن تلك السنة يف الدعاء وشأن الطلب أن أييت بعد املدح وذلك أقرب الفائدة الثالثة عشر 

لإلجابة وكذلك قدم الرمحن على ملك يوم الدين ألن رمحة هللا سبقت غضبه وكذلك قدم إايك نعبد على إايك نستعني ألن 
 تعاىل يف أول هذه السورة على طريق الغيبة مث على اخلطاب يف تقدمي الوسيلة قبل طلب احلاجة الفائدة الرابعة عشرة ذكر هللا

 إايك نعبد وما بعده وذلك يسمى االلتفات وفيه إشارة إىل أن العبد إذا ذكر هللا تقرب منه
فصار من أهل احلضور فناداه الفائدة اخلامسة عشرة الصراط يف اللغة الطريق احملسوس الذي ميشي مث استعري @  34@  35

طريق الذي يكون اإلنسان عليها من اخلري والشر ومعىن املستقيم القومي الذي ال عوج فيه فالصراط املستقيم اإلسالم وقيل لل
القرآن واملعنيان متقارابن ألن القرآن يضمن شرائع اإلسالم وكالمها مروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم وقرئ الصراط ابلصاد 

قيل إنه قرئ بزاي خالصة واألصل فيه السني وإمنا أبدلوا منها صادا ملوافقة الطاء يف االستعالء  والسني وبني الصاد والزاي وقد
واإلطباق وأما الزاي فلموافقة الطاء يف اجلهر الفائدة السادسة عشرة الذين أنعمت عليهم قال ابن عباس هم النبيون 

يل قوم موسى وعيسى قبل أن يغريوا واألول أرجح لعمومه والصديقون والشهداء والصاحلون وقيل املؤمنون وقيل الصحابة وق
الفائدة السابعة عشرة إعراب غري املغضوب # ولقوله مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني 

الفائدة # ل بدل ويبعد النعت ألن إضافته غري خمصوصة وهو قد جرى عن معرفة وقريء ابلنصب على اإلستثناء أو احلا
الثامنة عشرة إسناد نعمة عليهم إيل هللا والغضب ملا مل يسم فاعله على وجه التأدب كقوله وإذا مرضت فهو يشفني وعليهم أول 

يف موضع نصب والثاين يف موضع رفع الفائدة التاسعة عشرة املغضوب عليهم اليهود والضالني النصارى قال ابن عباس وابن 
ى ذلك عن النيب صلى هللا عليه وسلم وقيل ذلك عام يف كل مغضوب عليه وكل ضال واألول أرجح مسعود وغريمها وقد رو 
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الضالل صفة النصارى الختالف أقواهلم الفاسدة يف عيسى ابن الغضب صفة اليهود يف مواضع من القرآن كقوله فباؤا بغضب و 

الفائدة العشرون هذه السورة ^ قد ضلوا من قبل وأضلوا كثريا وضلوا عن سواء السبيل ^ مرمي عليه السالم ولقول هللا فيه 
قدمة األوىل تعلم ذلك يف مجعت معاين القرآن العظيم كله فكاهنا نسخة خمتصرة منه فتأملها بعد حتصيل الباب السادس من امل

األلوهية حاصال يف قوله احلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم والدار اآلخرة يف قوله مالك يوم الدين والعبادات كلها من 
االعتقادات واألحكام اليت تقتضيها األوامر والنواهي يف قوله إايك نعبد والشريعة كلها يف قوله الصراط املستقيم واألنبياء 

خامتة أمر ابلتأمني عند # ريهم يف قوله الذين أنعمت عليهم وذكر طوائف الكفار يف قوله غري املغضوب عليهم وال الضالني وغ
خامتة الفاحتة للدعاء الذي فيها وقولك آمني اسم فعل معناه اللهم استجب وقيل هو من أمساء هللا وجيوز فيه مد اهلمزة وقصرها 

 من يف الصالة املأموم والفذ واإلمام إذا أسر واختلفوا إذا جهرأو ال جيوز تشديد امليم وليؤ 
اختلف فيه ويف سائر حروف اهلجاء يف أوائل حروف السور وهي املص والر واملر ^ امل $ # ^ سورة البقرة @ $  35@  36

يعلم أتويله إال هللا وكهيعص وطه وطسم وطس ويس وص وق وحم وحم عسق ون فقال قوم ال تفسر ألهنا من املتشابه الذي ال 
قال أبو بكر الصديق هلل يف كل كتاب سر وسره يف القرآن فواتح السور وقال قوم تفسر مث اختلفوا فيها فقيل هي أمساء السور 
وقيل أمساء هللا وقيل أشياء أقسم هللا هبا وقيل هي حروف مقطعة من كلمات فاأللف من هللا والالم من جربيل وامليم من حممد 

 عليه وسلم ومثل ذلك يف سائرها وورد يف احلديث أن بين إسرائيل فهموا أهنا تدل حبروف أجبد على السنني اليت تبقي صلى هللا
هذه األمة ومسع النيب صلى هللا عليه وسلم منهم ذلك فلم ينكره وقد مجع أبو القاسم السهيلي عددها على ذلك بعد أن أسقط 

هذه احلروف خيتلف ابالختالف يف معناها فيتصور أن تكون يف موضع رفع أو نصب أو  املتكرر فبلغت تسعمائة وثالثة وإعراب
خفض فالرفع على أهنا مبتدأ أو خرب ابتداء مضمر والنصب على أهنا مفعول بفعل مضمر واخلفض على قول من جعلها مقسما 

قيل اللوح احملفوظ وهو الصحيح الذي يدل هو هنا القرآن وقيل التوراة واإلجنيل و ^ ذلك الكتاب ^ هبا كقولك هللا ألفعلن 
تنزيل الكتاب ال ريب ^ عليه سياق الكالم ويشهد له مواضع من القرآن واملقصود منها إثبات أن القرآن من عند هللا كقوله 

مجلة ^ ذلك الكتاب ^ يعين القرآن ابتفاق وخرب ذلك ال ريب فيه وقيل خربه الكتاب فعلى هذا ^ فيه من رب العاملني 
أي ال شك أنه من عند هللا يف نفس األمر يف اعتقاد أهل احلق ومل يعترب أهل الباطل ^ ال ريب فيه ^ مستقلة فيوقف عليه 

يف ^ ال ريب ^ واألول أرجح لتعينه يف قوله ^ ال ريب ^ وخرب ال ريب فيه فيوقف عليه وقيل خربها حمذوف فيوقف على 
فاجلواب أنه إمنا قصد نفي الريب عنه ولو قدم ^ ال فيها غول ^ الريب كقوله  مواضع أخر فإن قيل فهال قدم قوله فيه على

إشارة إىل أن مخر الدنيا فيها غول وهذا املعىن يبعد ^ ال فيها غول ^ فيه لكان إشارة إىل أن مث كتاب آخر فيه ريب كما أن 
^ هدى للناس ^ ن مبعىن البيان لعم كقوله هنا مبعىن اإلرشاد لتخصيصه ابملتقني ولو كا^ هدى ^ قصده فال يقدم اخلرب 

^ للمتقني ^ وإعرابه خرب ابتداء أو مبتدأ وخربه فيه عند ما يقف على ال ريب أو منصوب على احلال والعامل فيه اإلشارة 
القرآن األول يف فضائلها املستنبطة من # مفتعلني من التقوى وقد تقدم معناه يف الكتاب فنتكلم عن التقوى يف ثالثة فصول 

هللا ويل املتقني ^ والوالية لقوله ^ إن هللا مع الذين اتقوا ^ والنصرة لقوله ^ هدى للمتقني ^ وهي مخس عشرة اهلدى كقوله 
واملخرج من الغم والرزق من حيث ^ إن تتقوا هللا جيعل لكم فرقاان ^ واملغفرة لقوله ^ إن هللا حيب املتقني ^ واحملبة لقوله ^ 

 ومن يتق هللا^  ال حيتسب لقوله
وغفران الذنوب وإعظام ^ ومن يتق هللا جيعل له من أمره يسرا ^ اآلية وتيسري األمور لقوله ( جيعل له خمرجا @  36@  37

والفالح ^ إمنا يتقبل هللا من املتقني ^ وتقبل األعمال لقوله ^ ومن يتق هللا يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ^ األجور لقوله 
إن ^ ودخول اجلنة لقوله ^ هلم البشرى يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ^ والبشرى لقوله ^ اتقوا هللا لعلكم تفلحون و ^ لقوله  This file was downloaded from QuranicThought.com
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الفصل الثاين البواعث على التقوى ^ # مث ننجي الذين اتقوا ^ والنجاة من النار لقوله ^ للمتقني عند رهبم جنات النعيم 

رجاء الثواب الدنيوي ورجاء الثواب األخروي وخوف احلساب واحلياء من نظر عشرة خوف العقاب األخروي وخوف الدنيوي و 
وتعظيم جالل هللا وهو مقام ^ إمنا خيشى هللا من عباده العلماء ^ هللا وهو مقام املراقبة والشكر على نعمه بطاعته والعلم لقوله 

لو كان حبك صادقا ( # ) عمري يف القياس بديع هذا ل% تعصي اإلله وأنت تظهر حبه # ) اهليبة وصدق احملبة لقول القائل 
( هلل صفه وال تنقص وال تزد % قالت وقد سألت عن حال عاشقها # ) وهلل در القائل ( إن احملب ملن حيب مطيع % ألطعته 

الفصل الثالث درجات التقوى مخس أن ( # وقلت قف عن ورود املاء مل يرد % فقلت لو كان يظن املوت من ظمإ # ) 
ي العبد الكفر وذلك مقام اإلسالم وأن يتقي املعاصي واحلرمات وهو مقام التوبة وأن يتقي الشبهات وهو مقام الورع وأن يتق

فيه قوالن ^ الذين يؤمنون ابلغيب ^ يتقي املباحات وهو مقام الزهد وأن يتقي حضور غري هللا على قلبه وهو مقام املشاهدة 
غريها فالغيب على هذا مبعىن الغائب إما تسميه ابملصدر كعدل وإما ختفيفا يف فعيل كميت يؤمنون ابألمور املغيبات كاآلخرة و 

واآلخر يؤمنون يف حال غيبهم أي ابطنا وظاهرا وابلغيب على القول األول يتعلق بيؤمنون وعلى الثاين يف موضع احلال وجيوز يف 
إقامتها علمها ^ ويقيمون الصالة ^ على أنه خرب مبتدأ  الذين أن يكون خفضا على النعت أو نصبا على إضمار فعل أو رفعا

من قولك قامت السوق وشبه ذلك والكمال احملافظة عليها يف أوقاهتا ابإلخالص هلل يف فعلها وتوفية شروطها وأركاهنا وفضائلها 
فيه ثالثة ^ ناهم ينفقون ومما رزق^ وسننها وحضور القلب اخلشوع فيها ومالزمة اجلماعة يف الفرائض واإلكثار من النوافل 

والذين يؤمنون ^ أقوال الزكاة القرتاهنا مع الصالة والثاين أنه التطوع والثالث العموم وهو األرجح ألنه ال دليل على التخصيص 
هل هم املذكورون قبل فيكون من عطف الصفات أو غريهم وهم من أسلم من أهل الكتاب فيكون عطفا للمغايرة أو مبتدأ ^ 

إن ^ التوراة واإلجنيل وغريمها من كتب هللا عز وجل ^ وما أنزل من قبلك ^ القرآن ^ مبا أنزل إليك ^ جلملة بعد وخربه ا
فيمن سبق القدر أنه ال يؤمن كأيب جهل فإن كان الذين للجنس فلفظها عام يراد به اخلصوص وإن كان للعهد ^ الذين كفروا 

فقيل املراد من قتل ببدر من كفار قريش وقيل املراد حيي بن أخطب وكعب بن  فهو إشارة إىل قوم أبعياهنم وقد اختلف فيهم
 األشرف

فاعل به ألنه يف تقدير املصدر وسواء مبتدأ وأنذرهتم خربه أو ^ أنذرهتم ^ خرب إن و ^ سواء ^ اليهوداين @  37@  38
يد أو خرب بعد خرب أو تكون اجلملة اعرتاضا على هذه الوجوه استئنافا للبيان أو للتأك^ ال يؤمنون ^ العكس وهو أحسن و 

اآلية تعليل لعدم إمياهنم وهو ^ ختم ^ وال يؤمنون اخلرب واهلمزة يف ءأنذرهتم ملعىن التسوية قد انسلخت من معىن االستفهام 
ه واألول أبرع عبارة عن إضالهلم فهو جماز وقيل حقيقة وأن القلب كالكف ينقبض مع زايدة الضالل أصبعا أصبعا حىت خيتم علي

معطوف على قلوهبم فيوقف عليه وقيل الوقف على قلوهبم والسمع راجع إىل ما بعده واألول أرجح لقوله ^ وعلى مسعهم ^ 
جماز ابتفاق وفيه دليل على وقوع اجملاز يف القرآن خالفا ملن منعه ووحد السمع ألنه ^ غشاوة ^ ^ وختم على مسعه وقلبه ^ 

أصل الناس أانس ألنه مشتق من اإلنس وهو اسم مجع وحذفت اهلمزة ^ ومن الناس ^ ال جتمع  مصدر يف األصل واملصادر
إن كان الالم يف الناس للجنس فمن موصوفة وإن جعلتها للعهد فمن موصولة وأفرد ^ من يقول ^ مع الم التعريف ختفيفا 

مجاعة من األوس واخلزرج رأسهم عبد هللا بن أيب ابن  هم املنافقني وكانوا^ وما هم مبؤمنني ^ الضمري يف يقول رعيا للفظ ومن 
سلول يظهرون اإلسالم ويسرون الكفر ويسمى اآلن من كذلك زنديقا وهم يف اآلخرة خملدون يف النار وأما يف الدنيا إن مل تقم 

لقتل دون عليهم بينة فحكمهم كاملسلمني يف دمائهم وأمواهلم وإن شهد على معتقدهم شاهدان عدالن فمذهب مالك ا
مجلة ^ وما هم مبؤمنني ^ مجلة فعلية ^ آمنا ^ االستتابة ومذهب الشافعي االستتابة وترك القتل فإن قيل كيف جاء قوهلم 

This file was downloaded from QuranicThought.comأبلغ وآكد يف نفي اإلميان عنهم من لو قال ما آمنوا فإن قيل مل جاء ^ وما هم مبؤمنني ^ امسية فهال طابقتها فاجلواب أن قوهلم 
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ابهلل واليوم اآلخر وما هم مبؤمنني مطلقا فاجلواب أنه حيتمل وجهني التقييد فرتكه لداللة األول عليه واإلطالق قوهلم آمنا مقيدا 

أي يفعلون فعل املخادع ويرومون اخلدع إبظهار خالف ما يسرون وقيل معناه ^ خيادعون ^ وهو أعم يف سلبهم من اإلميان 
أي وابل فعلهم راجع عليهم وقرىء وما ^ وما خيادعون إال أنفسهم ^ أظهر خيدعون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واألول 

^ وما يشعرون ^ خيدعون بفتح الياء من غري ألف من خدع وهو أبلغ يف املعىن ألنه يقال خادع إذا رام اخلداع وخدع إذا مت له 
حقيقة وهو األمل الذي جيدونه من  حيتمل أن يكون^ يف قلوهبم مرض ^ حذف معموله أي ال يشعرون أهنم خيدعون أنفسهم 

ابلتشديد أي يكذبون ^ يكذبون ^ حيتمل الدعاء واخلرب ^ فزادهم ^ اخلوف وغريه وأن يكون جمازا مبعىن الشك أو احلسد 
أي ابلكفر والنميمة وإيقاع الشر ^ ال تفسدوا ^ الرسول صلى هللا عليه وسلم وقرىء ابلتخفيف أي يكذبون يف قوهلم آمنا 

 حيتمل أن يكون جحود الكفر لقوهلم آمنا أو اعتقاد أمنهم على إصالح^ إمنا حنن مصلحون ^ لك وغري ذ
أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم والكاف حيتمل أن تكون للتشبيه أو للتعليل وما حيتمل ^ كما آمن الناس @ ^   38@  39

رد عليهم وإانطة السفه هبم ^ هم السفهاء ^ م وتقبيح إنكار منه^ أنؤمن ^ أن تكون كافة كما هي ورمبا أن تكون مصدرية 
وكذلك هم املفسدون وجاء ابأللف والالم ليفيد حصر السفه والفساد فيهم وأكده إبن وأبال اليت تقتضي االستئناف وتنبيه 

جلن وهو بعيد هم رؤساء الكفر وقيل شياطني ا^ خلوا إىل شياطينهم ^ كذبوا خوفا من املؤمنني ^  قالوا آمنا ^ املخاطب 
إان معكم إمنا حنن مستهزؤن ^ وتعدى خال إبىل ضمن معىن مشوا وذهبوا أو ركنوا وقيل إىل مبعىن مع أو مبعىن الباء وجه قوهلم 

فيه ثالثة أقوال تسمية ^ هللا يستهزىء هبم ^ جبملة إمسية مبالغة وأتكيد خبالف قوهلم آمنا فإنه جاء ابلفعل لضعف إمياهنم ^ 
وقبل يفعل هبم يف اآلخرة ما يظهر ^ وميدهم ^ وقيل ميلي هلم بدليل قوله ^ ومكروا ومكر هللا ^ سم الذنب كقوله للعقوبة اب

يزيدهم وقيل ميلي هلم وقد ^ وميدهم ^ ^ ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا اآلية ^ هلم أنه استهزأ هبم كما جاء يف سورة احلديد 
فما رحبت ^ ة عن تركهم اهلدى مع متكنهم منه ووقوعهم يف الضاللة فهو جماز بديع عبار ^ اشرتوا الضاللة ^ ذكروا يعمهون 

ترشيح للمجاز ملا ذكر الشر ذكر ما يتبعه من الربح واخلسران وإسناد عدم الربح إىل التجارة جماز أيضا ألن الرابح أو ^ جتارهتم 
طالق وقال الزخمشري نفى الربح يف قوله فما رحبت ونفى يف هذا الشراء أو على اإل^ وما كانوا مهتدين ^ اخلاسر هو التاجر 

إن كان املثل هنا مبعىن حاهلم وصفتهم فالكاف للتشبيه وإن كان ^ مثلهم كمثل ^ سالمة رأس املال يف قوله وما كانوا مهتدين 
إن ^ فلما أضاءت  ^أي أوقد وقيل طلب الوقود على األصل يف استفعل ^ استوقد ^ املثل مبعىن التشبيه فالكاف زائدة 

أي اذهبه وهذه اجلملة جواب ملا حمذوف ^ ذهب هللا بنورهم ^ تعدى فما حوله مفعول به وإن مل يتعد فما زائدة أو ظرفية 
تقديره طفيت النار وذهب هللا بنورهم مجلة مستأنفة والضمري عائد على املنافقني فعلى هذا يكون الذي على اببه من اإلفراد 

د ضمري اجلماعة ألنه مل يقصد ابلذي واحد بعينه إمنا املقصود التشبيه مبن استوقد انرا سواء كان واحدا أو واألرجح أنه أعي
مجاعة مث أعيد الضمري ابجلمع ليطابق املشبه ألهنم مجاعة فإن قيل ما وجه تشبيه املنافقني بصاحب النار اليت أضاءت مث أظلمت 

يف الدنيا بدعوى اإلميان شبيه ابلنور وعذاهبم يف اآلخرة شبيه ابلظلمة بعده والثاين فاجلواب من ثالثة أوجه أحدها أن منفعتهم 
أن استخفاء كفرهم كالنور وفضيحتهم كالظلمة والثالث أن ذلك فيمن آمن منهم مث كفر فإميانه نور وكفره بعده ظلمة ويرجح 

^ ومل يقل أذهب هللا نورهم مشاكلة لقوله ^ نورهم ذهب هللا ب^ فإن قيل مل قال ^ ذلك أبهنم آمنوا مث كفروا ^ هذا قوله 
 صم^ فاجلواب أن إذهاب النور أبلغ ألنه إذهاب للقليل والكثري خبالف الضوء فإنه يطلق على الكثري ^ فلما أضاءت 

اعهم حيتمل أن يراد به املنافقون واملستوقد املشبه هبم وهذه األوصاف جماز عبارة عن عدم انتف( بكم عمي @  39@  40
إن أريد به املنافقون فمعناه ال يرجعون إىل اهلدى ^ فهم ال يرجعون ^ بسمعهم وأبصارهم وكالمهم وليس املراد فقد احلواس 

عطف على ^ أو كصيب ^ وإن أريد به أصحاب النار فمعناه أهنم متحريون يف الظلمة ال يرجعون وال يهتدون إىل الطريق  This file was downloaded from QuranicThought.com
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ب أو للتنويع ألن هذا مثل آخر ضربه هللا للمنافقني والصيب املطر وأصله صيوب الذي استوقد والتقدير أو كصاحب صي

إشارة إىل قوته وشدة انصبابه قال ابن مسعود إن ^ من السماء ^ ووزنه فعيل وهو مشتق من قولك صاب يصوب ويف قوله 
لى اإلميان ورجعا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم رجلني من املنافقني هراب إىل املشركني فأصاهبما هذا املطر وأيقنا ابهلالك فعزما ع

وحسن إسالمهما فضرب هللا ما أنزل فيهما مثال للمنافقني وقيل املعىن تشبيه املنافقني يف حريهتم يف الدين ويف خوفهم على 
ملة وقيل إن أنفسهم مبن أصابه مطر فيه ظلمات ورعد وبرق فضل عن الطريق وخاف اهلالك على نفسه وهذا التشبيه على اجل

التشبيه على التفصيل فاملطر مثل للقرآن أو اإلسالم والظلمات مثل ملا فيه من اإلشكال على املنافقني والرعد مثل ملا فيه من 
الوعيد والزجر هلم والربق مثل ملا فيه من الرباهني الواضحة فإن قيل مل قال رعد وبرق ابإلفراد ومل جيمعه كما مجع ظلمات 

جيعلون ^ رعد والربق مصدران واملصدر ال جيمع وحيتمل أن يكوان امسني ومجعهما ألهنما يف األصل مصدران فاجلواب أن ال
أي من أجل الصواعق قال ابن مسعود كانوا جيعلون أصابعهم يف آذاهنم لئال يسمعوا القرآن ^ أصابعهم يف آذاهنم من الصواعق 

يقة يف املنافقني والصواعق على هذا ما يكرهون من القرآن واملوت هو ما يف جملس النيب صلى هللا عليه وسلم فهو على هذا حق
يتخوفونه فهما جمازان وقيل ألنه راجع ألصحاب املطر املشبه هبم فهو حقيقة فيهم والصواعق على هذا حقيقة وهي اليت تكون 

 على وجه التشبيه هلم يف خوفهم مبن من املطر من شدة الرعد ونزول قطعة انر واملوت أيضا حقيقة وقيل إنه راجع للمنافقني
جعل أصابعه يف آذانه من شدة اخلوف من املطر والرعد فإن قيل مل قال أصابعهم ومل يقل أانملهم واألانمل هي اليت جتعل يف 

وهللا ^ اآلذان فاجلواب أن ذكر األصابع أبلغ ألهنا أعظم من األانمل ولذلك مجعها مع أن الذي جيعل يف اآلذان السبابة خاصة 
إن رجع إىل أصحاب املطر ^ خيطف أبصارهم ^ أي ال يفوتونه بل هم حتت قهره وهو قادر على عقاهبم ^ حميط ابلكافرين 

وهم الذين شبه هبم املنافقني فهو بني يف املعىن وإن رجع إىل املنافقني فهو تشبيه مبن أصابه الربق على وجهني أحدمها تكاد 
يضيء الربق وهذا مناسب لتمثيل الرباهني ابلربق حسبما تقدم واآلخر يكاد زجر القرآن ووعيده  براهني القرآن تلوح هلم كما

إن رجع إىل أصحاب املطر ^ كلما أضاء هلم مشوا فيه ^  أيخذهم كما يكاد الربق خيطف أبصار أصحاب املطر املشبه هبم 
وإذا ^ فاملعىن أنه يلوح هلم من احلق ما يقربون به من اإلميان  فاملعىن أهنم ميشون بضوء الربق إذا الح هلم وإن رجع إىل املنافقني

إن رجع إىل أصحاب املطر فاملعىن أهنم إذا زال عنهم الضوء وقفوا متحريين ال يعرفون الطريق وإن رجع ^ أظلم عليهم قاموا 
إن املعىن كلما صلحت أحواهلم يف الدنيا إىل املنافقني فاملعىن أنه إذا ذهب عنهم ما الح هلم من اإلميان ثبتوا على كفرهم وقيل 

 قالوا
هذا دين مبارك فهذا مثل الضوء وإذا أصابتهم شدة أو مصيبة عابوا الدين وسخطوا فهذا مثل الظلمة فان قيل مل @  40@  41

^ لتكرار والكثرة قال مع اإلضاءة كلما ومع الظالم إذا فاجلواب أهنم ملا كانوا حراصا على املشي ذكر معه كلما ألهنا تقتضي ا
اآلية إن رجع إىل أصحاب املطر فاملعىن لو شاء هللا ألذهب مسعهم ابلرعد وأبصارهم ابلربق وإن رجع إىل ^ ولو شاء هللا 

املنافقني فاملعىن لو شاء هللا ألوقع هبم العذاب والفضيحة وجاءت العبارة عن ذلك إبذهاب مسعهم وأبصارهم والباء للتعدية كما 
اآلية ملا قدم اختالف الناس يف الدين وذكر ثالث طوائف املؤمنني ^ اي أيها الناس ^ ^ ذهب هللا بنورهم ^ تعاىل  هي يف قوله

والكافرين واملنافقني أتبع ذلك بدعوة اخللق إىل عبادة هللا وجاء ابلدعوة عامة للجميع ألن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث إىل 
فيه اإلميان به سبحانه وتوحيده وطاعته فاألمر ابإلميان به ملن كان جاحدا واألمر ابلتوحيد  يدخل^ اعبدوا ربكم ^ مجيع الناس 

وما خلقت اجلن واإلنس ^ يتعلق خبلقكم أي خلقكم لتتقوه كقوله ^ لعلكم ^ ملن كان مشركا واألمر ابلطاعة ملن كان مؤمنا 
اعبدوا ^ ادة هللا لعلكم تتقون وهذا أحسن وقيل يتعلق بقوله أو بفعل مقدر من معىن الكالم أي دعوتكم إىل عب^ إال ليعبدون 
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د وهكذا القول فيها حيث ما وردت يف  فال إشكال واألظهر فيها أهنا ملقاربة األمر حنو عسى فإذا قاهلا هللا فمعناها أطباع العبا

من الثمرات ^ متثيل ملا كانوا يقعدون وينامون عليها كالفراش فهو جماز وكذلك السماء بناء ^ األرض فراشا ^ كالم هللا تعاىل 
قلم ألن املاء من للتبعيض أو لبيان اجلنس ألن الثمرات هو املأكول من الفواكه وغريها والباء يف به سببية أو كقولك كتبت ابل^ 

ال انهية أو انفية وانتصب الفعل إبضمار أن بعد الفاء يف جواب ^ فال جتعلوا ^ سبب يف خروج الثمرات بقدرة هللا تعاىل 
حذف مفعوله مبالغة ^ وأنتم تعلمون ^ يراد به هنا الشركاء املعبودون مع هللا جل وعال ^ أندادا ^ اعبدوا واألول أظهر 
ون وحدانيته مبا ذكر لكم من الرباهني ويف ذلك بيان لقبح كفرهم بعد معرفتهم ابحلق ويتعلق قوله بال وبالغة أي وأنتم تعلم

فوائد ثالث األوىل هذه اآلية ضمنت دعوة # واألول أظهر ^ اعبدوا ^ جتعلوا مبا تقدم من الرباهني وحيتمل أن يتعلق بقوله 
ني خبلقتهم وخلقة السموات واألرض واملطر والسموات واآلخر مالطفة مجيلة اخللق إىل عبادة هللا بطريقتني أحدمها إقامة الرباه

بذكر ما هلل عليهم من احلقوق ومن اإلنعام فذكر أوال ربوبيته هلم مث ذكر خلقته هلم وآابئهم ألن اخلالق يستحق أن يعبد مث ذكر 
وإخراج الثمرات ألن املنعم يستحق أن يعبد ويشكر  ما أنعم هللا به عليهم من جعل األرض فراشا والسماء بناء ومن إنزال املطر

 وانظر قوله جعل لكم ورزقا لكم يدلك على ذلك لتخصيصه ذلك هبم يف مالطفة وخطاب بديع
الثانية املقصود األعظم من هذه اآلية األمر بتوحيد هللا وترك ما عبد من دونه لقوله يف آخرها فال جتعلوا هلل @ #  41@  42

و الذي يرتجم عنه بقولنا ال إله إال هللا فيقتضى ذلك األمر ابلدخول يف دين اإلسالم الذي قاعدته التوحيد وقول أندادا وذلك ه
ال إله إال هللا تكون يف القرآن ذكر املخلوقات والتنبيه على االعتبار يف األرض والسموات واحليوان والنبات والرايح واألمطار 

ك أهنا تدل ابلعقل على عشرة أمور وهي أن هللا موجود ألن الصنعة دليل على الصانع ال والشمس والقمر والليل والنهار وذل
وأنه حي قدير عامل مريد ألن هذه الصفات ^ أفمن خيلق كمن ال خيلق ^ حمالة وأنه واحد ال شريك له ألنه ال خالق إال هو 

ألنه صانع للمحداثت فيستحيل أن يكون مثلها يف األربع من شروط الصانع إذ ال تصدر صنعة عمن عدم صفة منها وأنه قدمي 
احلدوث وأنه ابق ألن ما ثبت قدمه استحال عدمه وأنه حكيم ألن آاثر حكمته ظاهرة يف إتقانه للمخلوقات وتدبريه للملكوت 

قات يف القرآن وأنه رحيم ألن يف كل ما خلق منافع لبين آدم سخر هلم ما يف السموات وما يف األرض وأكثر ما أييت ذكر املخلو 
يف معرض االستدالل على وجوده تعاىل وعلى وحدانيته فإن قيل مل قصر اخلطاب بقوله لعلكم تتقون على املخاطبني دون الذين 
من قبلهم مع أنه أمر اجلميع ابلتقوى فاجلواب أنه مل يقصره عليهم ولكنه غلب املخاطبني على الغائبني يف اللفظ واملراد اجلميع 

قال لعلكم تعبدون مناسبة لقوله اعبدوا فاجلواب أن التقوى غاية العبادة وكماهلا فكان قوله لعلكم تتقون أبلغ  فإن قيل هال
اآلية إثبات لنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم إبقامة الدليل على أن القرآن جاء به من ^ وإن كنتم يف ريب ^ وأوقع يف النفوس 

بها إبثبات النبوة فإن قيل كيف قال إن كنتم يف ريب ومعلوم أهنم كانوا يف ريب ويف عند هللا فلما قدم إثبات األلوهية أعق
تكذيب فاجلواب أنه ذكر حرف إن إشارة إىل أن الريب بعيد عند العقالء يف مثل هذا األمر الساطع الربهان فلذلك وضع 

على عبدان هو ^ ال ريب فيه ^ وكما قال تعاىل حرف التوقع واالحتمال يف األمر الواقع ليعد وقوع الريب وقبحه عند العقالء 
النيب صلى هللا عليه وسلم والعبودية على وجهني عامة وهي اليت مبعىن امللك وخاصة وهي اليت يراد هبا التشريف والتخصيص 

أمر ^ رة فأتوا بسو ( # ^ فإنه أشرف أمسائي % ال تدعين إال بياعبدها # ) وهي من أوصاف أشراف العباد وهلل در القائل 
الضمري عائد على ما أنزلنا وهو القرآن ومن لبيان اجلنس وقيل يعود على النيب صلى هللا عليه ^ من مثله ^ يراد به التعجيز 

وسلم فمن على هذا البتداء الغاية من بشر مثله واألول أرجح لتعيينه يف يونس وهود ومبعىن مثله يف فصاحته وفيما تضمنه من 
أي غري هللا ^ من دون هللا ^ آهلتكم أو أعوانكم أو من يشهد لكم ^ شهداءكم ^ يبة والرباهني الواضحة العلوم واحلكم العج
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آن مع فصاحة العرب يف زمان نزوله وتصرفهم يف الكالم وحرصهم على مصداقه يف الوجود إن مل يقدر أحد أن أييت مبثل القر 

التكذيب ويف اإلخبار بذلك معجزة أخرى وقد اختلف يف عجز اخللق عنه على قولني أحدمها أنه ليس يف قدرهتم اإلتيان مبثله 
 وهو الصحيح والثاين أنه كان يف قدرهتم وصرفوا عنه واإلعجاز حاصل على الوجهني

أي فآمنوا لتنجوا من النار وعرب ابلالزم عن مالزمه ^ فاتقوا النار ^ وقد بينا سائر وجوه إعجازه يف املقدمة @ #  42@  43
قال ابن مسعود هي حجارة الكربيت ^ احلجارة ^ حطبها ^ وقودها ^ ألن ذكر النار أبلغ يف التفخيم والتهويل والتخويف 

دليل على أهنا قد ^ أعدت ^ احلجارة املعبودة وقيل احلجارة على اإلطالق  لسرعة اتقادها وشدة حرها وقبح رائحتها وقيل
حيتمل أن تكون خطااب ^ وبشر ^ خلقت وهو مذهب اجلماعة وأهل السنة خالفا ملن قال إهنا ختلق يوم القيامة وكذلك اجلنة 

دليل على ^ آمنوا وعملوا الصاحلات  الذين^ للنيب صلى هللا عليه وسلم أو خطااب لكل أحد ورجح الزخمشري هذا ألنه أفخم 
أن اإلميان خالف العمل لعطفه عليه خالفا ملن قال اإلميان اعتقاد وقول وعمل وفيه دليل على أن السعادة ابإلميان مع األعمال 

وهكذا أي حتت اشجارها وحتت مبانيها وهي أهنار املاء واللنب واخلمر والعسل ^ جتري من حتتها األهنار ^ خالفا للمرجئة 
من األوىل للغاية أو للتبعيض أو لبيان اجلنس ومن ^ منها من مثرة رزقا ^ تفسريه وقع وروي أن أهنار اجلنة جتري يف غري أخدود 

يف الدنيا فإن مثر اجلنة أجناس مثر ^ إان كنا قبل يف أهلنا مشفقني ^ أي يف الدنيا بدليل قوهلم ^ من قبل ^ الثانية لبيان اجلنس 
أي يشبه مثر الدنيا يف جنسه وقيل يشبه بعضه بعضا يف ^ وأتوا به متشاهبا ^ كانت خريا منها يف املطعم واملنظر   الدنيا وإن

من احليض وأقذار النساء ^ مطهرة ^ املنظر وخيتلف يف املطعم والضمري اجملرور يعود على املرزوق الذي يدل عليه املعىن 
أتول قوم أن ^ ال يستحي ^ غريه وحيتمل أن يريد طهارة الطيب وطيب األخالق وسائر األقذار اليت ختتص ابلنساء كالبول و 

معناه ال يرتك ألهنم زعموا أن احلياء مستحيل على هللا ألنه عندهم انكسار مينع من الوقوع يف أمر وليس كذلك وإمنا هو كرم 
 حي كرمي يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه وفضيلة متنع من الوقوع فيما يعاب ويرد عليهم قوله صلى هللا عليه وسلم إن هللا

سبب اآلية أنه ملا ذكر يف القرآن الذابب والنمل والعنكبوت عاب الكفار على ذلك وقيل ^ أن يضرب ^ أن يردمها صفرا 
يضرب ومثال إعراب بعوضة مفعول ب^ مثال ما بعوضة ^ املثلني املتقدمني يف املنافقني تكلموا يف ذلك فنزلت اآلية ردا عليهم 

حال أو مثال مفعول وبعوضة بدل منه أو عطف بيان أو مها مفعوالن بيضرب ألهنا على هذا املعىن تتعدى إىل مفعولني وما صفة 
ألنه ال يستحيل على هللا أن ^ فيعلمون أنه احلق ^ يف الكرب وقيل يف الصغر واألول أصح ^ فما فوقها ^ للنكرة أو زائدة 

ماذا أراد هللا ^ تلك األشياء فيه حكمة وضرب أمثال وبيان للناس وألن الصادق جاء هبا من عند هللا  يذكر ما شاء وألن ذكر
لفظه االستفهام ومعناه االستبعاد واالستهزاء والتكذيب ويف إعراب ماذا وجهان أن تكون ما مبتدأ وذا خربه وهي موصولة ^ 

من كالم هللا ^ يضل به ^ ومثال منصوب على احلال أو التمييز وأن تكون كلمة مركبة يف موضع نصب على املفعول أبراد 
 جوااب للذين قالوا ماذا أراد هللا هبذا مثال وهو أيضا تفسري ملا أراد

مطلق يف العهود وكذلك ما بعده من القطع والفساد وحيتمل ^ عهد هللا ^ هللا بضرب املثل من اهلدى والضالل @  43@  44
إىل اليهود ألهنم نقضوا العهد الذي أخذ هللا عليهم يف اإلميان مبحمد صلى هللا عليه وسلم ويشار بقطع أن يشار بنقض عهد هللا 

ما أمر هللا به أن يوصل إىل قريش ألهنم قطعوا األرحام اليت بينهم وبني املؤمنني ويشار ابلفساد يف األرض إىل املنافقني ألن 
موضعها االستفهام ^ كيف تكفرون ^  الضمري للعهد أو هلل تعاىل ^ ثاقه مي^ الفساد من أفعاهلم حسبما تقدم يف وصفهم 

أي ^ فأحياكم ^ أي معدومني أي يف أصالب اآلابء أو نطفا يف األرحام ^ وكنتم أمواات ^ ومعناها هنا اإلنكار والتوبيخ 
للجزاء وقيل احلياة األوىل حني ^ ون مث إليه ترجع^ ابلبعث ^ مث حيييكم ^ املوت املعروف ^ مث مييتكم ^ أخرجكم إىل الدنيا 

وهو الذي ^ أخرجهم من صلب آدم ألخذ العهد وقيل يف احلياة الثانية إهنا يف القبور والراجح القول األول لتعيينه يف قوله  This file was downloaded from QuranicThought.com
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ن قوهلم فإن فوائد ثالثة األوىل هذه اآلية يف معرض الرد على الكفار وإقامة الربهان على بطال^ # أحياكم مث مييتكم مث حيييكم 

قيل إمنا يصح االحتجاج عليهم مبا يعرتفون به فكيف حيتج عليهم ابلبعث وهم منكرون له فاجلواب أهنم ألزموا من ثبوت ما 
اعرتفوا به من احلياة واملوت ثبوت البعث ألن القدرة صاحلة لذلك كله الثانية قوله وكنتم أمواات يف موضع احلال فإن قيل كيف 

زمة مع الفعل املاضي إذا كان يف موضع احلال فاجلواب أنه قد جاء بعد املاضي مستقبل واملراد جمموع جاز ترك قد وهى ال
الكالم كأنه يقول وحاهلم هذه فلذلك مل تلزم قد الثالثة عطف فأحياكم ابلفاء ألن احلياة أثر العدم وال تراخي بينهما وعطف مث 

مث استوى ^ دليل على إابحة االنتفاع مبا يف األرض ^ خلق لكم ما يف األرض ^ مييتكم ومث حيييكم بثم للرتاخي الذي بينهما 
أي أتقن خلقهن كقوله فسواك ^ فسواهن ^ أي قصد هلا والسماء هنا جنس وألجل ذلك أعاد عليها بعد ضمري اجلماعة ^ 

ظاهره ^ رض بعد ذلك دحاها األ^ فعدلك وقيل جعلهن سواء فائدة هذه اآلية تقتضي أنه خلق السماء بعد األرض وقوله و 
خالف ذلك واجلواب من وجهني أحدمها أن األرض خلقت قبل السماء ودحيت بعد ذلك فال تعارض واآلخر تكون مث لرتتيب 

مجع ملك واختلف يف وزنه فقيل فعل فامليم أصلية ووزن مالئكة على هذا مفاعلة وقيل هي من األلوكة ^ املالئكة ^ األخبار 
نه مفعل ووزنه مألك مث حذفت اهلمزة ووزن مالئكة على هذا مفاعلة مث قلبت وأخرت اهلمزة فصار مفاعلة وهي الرسالة فوز 

هو آدم عليه السالم ألن هللا استخلفه يف األرض وقيل ذريته ألن بعضهم خيلف بعضا واألول أرجح ^ خليفة ^ وذلك بعيد 
ض ألهنم استبعدوا أن يستخلف هللا من يعصيه وليس فيه اعرتاض اآلية سؤال حم^ أجتعل فيها ^ ولو أراد الثاين لقال خلفاء 

 ألن املالئكة منزهون عنه وإمنا علموا أن بين آدم يفسدون إبعالم هللا إايهم بذلك وقيل
^ وحنن نسبح ^ كان يف األرض جن فأفسدوا فبعث هللا إليهم مالئكة فقتلتهم فقاس املالئكة بين آدم عليهم @   44@  45

^ أي حامدين لك والتقدير نسبح متلبسني حبمدك فهو يف موضع احلال ^ حبمدك ^ التزام للتسبيح ال افتخار اعرتاف و 
حيتمل أن تكون الكاف مفعوال ودخلت عليها الالم كقولك ضربت لزيدا وأن يكون املفعول حمذوفا أي نقدسك ^ ونقدس لك 

ما ال ^ جلك أو يكون التقدير نقدس أنفسنا أي نطهرها لك على معىن ننزهك أو نعظمك وتكون الالم يف لك للتعليل أي أل
أي أمساء بين آدم ^ األمساء كلها ^ أي ما يكون يف بين آدم من األنبياء واألولياء وغري ذلك من املصاحل واحلكمة ^ تعلمون 

اص بين آدم وأجناس أي عرض املسميات وبني أشخ^ مث عرضهم ^ وأمساء أجناس األشياء لتشمية القمر والشجر وغري ذلك 
أي يف قولكم إن اخلليفة يفسد يف األرض ويسفك الدماء ^ إن كنتم صادقني ^ أمر على وجه التعجيز ^ أنبؤين ^ األشياء 

أي أنىبء املالئكة ^ أنبئهم أبمسائهم ^ اعرتاف ^ ال علم لنا ^ وقيل إن كنتم صادقني يف جواب السؤال واملعرفة ابألمساء 
فسجدوا ^ السجود على وجه التحية وقيل عبادة هلل وآدم كالقبلة ^ اسجدوا آلدم ^ مساء أجناس األشياء أبمساء ذريتك أو أب

استثناء متصل عند من قال إنه  ^ إال إبليس ^ روى أن من أول من سجد إسرافيل ولذلك جازاه هللا بوالية اللوح احملفوظ ^ 
قيل كفر إبابيته من ^ وكان من الكافرين ^ لقوله أان خري منه ^ استكرب ^ كان ملكا ومنقطع عند من قال كان من اجلن 

السجود وذلك بناء على أن املعصية كفر واألظهر أنه كفر ابعرتاضه على هللا وتسفيهه له يف أمره ابلسجود آلدم وليس كفره كفر 
هي جنة ^ اجلنة ^ ا أفصح هي حواء خلقها هللا من ضلع آدم ويقال زوجة وزوج هن^ وزوجك ^ جحود العرتافه ابلربوبية 

النهي عن القرب يقتضي النهي عن األكل بطريق ^ ال تقراب ^ اخللد عند اجلماعة وعند أهل السنة خالفا ملن قال هي غريها 
قيل هي شجرة العنب وقيل شجرة التني وقيل ^ الشجرة ^ األوىل وإمنا هنى عن القرب سدا للذريعة فهذا أصل يف سد الذرائع 

عطف على تقراب أو نصب إبضمار أن بعد الفاء يف جواب ^ فتكوان ^ ك مفتقر إىل نقل صحيح واللفظ مبهم احلنطة وذل
الضمري عائد على اجلنة أو على الشجرة فتكون ^ عنها ^ متعد من أزل القدم وأزاهلما ابأللف من الزوال ^ فأزهلما ^ النهي 

فنسي ومل جند له ^ ة فاألظهر أنه كان على وجه النسيان لقوله تعاىل عن سببية على هذا فائدة اختلفوا يف أكل آدم من الشجر  This file was downloaded from QuranicThought.com
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وقيل سكر من مخر اجلنة فحينئذ أكل منها وهذا ابطل ألن مخر اجلنة ال تسكر وقيل أكل عمدا وهي معصية صغرى ^ عزما 

 وهذا عند من أجاز على األنبياء الصغائر وقيل أتول آدم أن النهي
ينة فأكل من غريها من جنسها وقيل ملا حلف له إبليس صدقه ألنه ظن أنه ال حيلف أحد كذاب كان عن شجرة مع@   45@  46

موضع استقرار وهو يف مدة احلياة وقيل يف ^ مستقر ^ خطاب آلدم وزوجه وإبليس بدليل بعضكم لبعض عدو ^ اهبطوا ^ 
أي أخذ وقيل على قراءة اجلماعة وقرأ ^ قى فتل^ إىل املوت ^ إىل حني ^ ما يتمتع به ^ ومتاع ^ بطن األرض بعد املوت 

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا ^ هي قوله ^ كلمات ^  ابن كثري بنصب آدم ورفع الكلمات فتلقى على هذا من اللقاء 
يكون  كرر ليناط به ما بعده وحيتمل أن^  اهبطوا ^ بدليل ورودها يف األعراف وقيل غري ذلك ^ وترمحنا لنكونن من اخلاسرين 

إن شرطية وما زائدة للتأكيد ^ فإما أيتينكم ^ أحد اهلبوطني من السماء واآلخر من اجلنة وأن يكون هذا الثاين لذرية آدم لقوله 
اي بين ^ شرط وهو جواب الشرط األول وقيل فال خوف جواب الشرطني ^ فمن تبع ^ واهلدى هنا يراد به كتاب هللا ورسالته 

الناس عموما وذكر مبدأهم دعا بين إسرائيل خصوصا وهم اليهود وجرى الكالم معهم من هنا إىل  ملا قدم دعوة^ إسرائيل 
حزب سيقول السفهاء فتارة دعاهم ابملالطفة وذكر اإلنعام عليهم وعلى آابئهم واترة ابلتخويف واترة إبقامة احلجة وتوبيخهم 

^ ^ وإذ جنيناكم من آل فرعون ^ نعم عليهم عشرة أشياء وهي على سوء أعماهلم وذكر العقوابت اليت عاقبهم هبا فذكر من ال
وعفوان ^ ^ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم املن والسلوى ^ ^ وبعثناكم من بعد موتكم ^ ^ وإذا فرقنا بكم البحر 

انفجرت منه و ^ ^ وآتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم هتتدون ^ ^ ويغفر لكم خطاايكم ^ ^ واتب عليكم ^ ^ عنكم 
وقالوا أران هللا جهرة ^ ^ واختذمت العجل ^ ^ قوهلم مسعنا وعصينا ^ وذكر من سوء أفعاهلم عشرة أشياء ^ اثنىت عشرة عينا 

^ وقست قلوبكم ^ ^ وتوليتم من بعد ذلك ^ ^ وحيرفونه ^ ^ ولن نصرب على طعام واحد ^ ^ وبدل الذين ظلموا ^ ^ 
ضربت عليهم الذلة واملسكنة وابؤا ^ وذكر من عقوابهتم عشرة أشياء ^ م األنبياء بغري حق وقتله^ ^ وكفرهم آبايت هللا ^ 

^ ^ وأنزلنا عليهم رجزا من السماء ^ ^ وكونوا قردة ^ ^ واقتلوا أنفسكم ^ ^ ويعطوا اجلزية ^ ^ بغضب من هللا 
وهذا كله جزاء آلابئهم املتقدمني ^ م وحرمنا عليهم طيبات أحلت هل^ ^ وجعلنا قلوهبم قاسية ^ ^ وأخذتكم الصاعقة 

وخوطب املعاصرون حملمد صلى هللا عليه وسلم ألهنم متبعون هلم راضون أبحواهلم وقد وبخ املعاندين حملمد صلى هللا عليه وسلم 
وتقتلون  بتوبيخات أخر وهي كتماهنم أمر حممد صلى هللا عليه وسلم مع معرفتهم به وحيرفون الكلم ويقولون هذا من عند هللا

أنفسكم وخترجون فريقا منكم من دايرهم وحرصهم على احلياة وعداوهتم جلربيل واتباعهم للسحر وقوهلم حنن أبناء هللا وقوهلم يد 
اسم جنس فهي مفردة مبعىن اجلمع ومعناه عام يف مجيع النعم اليت على بين إسرائيل مما اشرتك فيه معهم ^ نعميت ^ هللا مغلولة 

مطلق يف  ^ بعهدي ^ هم به كاملن والسلوى وللمفسرين فيه أقوال حتمل على أهنا أمثلة واللفظ يعم النعم مجيعا غريهم أو اختص
دخول ^ بعهدكم ^ كل ما أخذ عليهم من العهود وقيل اإلميان مبحمد صلى هللا عليه وسلم وذلك قوي ألنه مقصود الكالم 

 اجلنة
النفصال الضمري وليفيد احلصر يفسره فارهبون وال يصح أن يعمل فيه مفعول بفعل مضمر مؤخر ^ وإايي @ ^  46@  47

أي مصدقا للتوراة ^ مصدقا ملا معكم ^ يعين القرآن ^ مبا أنزلت ^ فارهبون ألنه قد أخذ معموله وكذلك إايي فاتقون 
معان أحدها أهنم أخربوا به مث  وتصديق القرآن للتوراة وغريها وتصديق حممد صلى هللا عليه وسلم لألنبياء واملتقدمني له ثالث

ظهر كما قالوا فتبني صدقهم يف اإلخبار به واآلخر أنه صلى هللا عليه وسلم أخرب أهنم أنبياء وأنزل عليهم الكتب فهو مصدق 
هلم أي شاهد بصدقهم والثالث أنه وافقهم فيما يف كتبهم من التوحيد وذكر الدار اآلخرة وغري ذلك من عقائد الشرائع فهو 

This file was downloaded from QuranicThought.comالضمري عائد على القرآن وهذا هني عن املسابقة إىل الكفر ^ وال تكونوا أول كافر به ^ صدق هلم التفاقهم يف اإلميان بذلك م
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به وال يقتضي إابحة الكفر يف اثين حال ألن هذا مفهوم معطل بل يقتضي األمر مببادرهتم إىل اإلميان به ملا جيدون من ذكره وملا 

رتوا آباييت مثنا قليال االشرتاء هنا استعارة يف االستبدال كقوله اشرتوا الضاللة ابهلدى واآلايت هنا هي يعرفون من عالمته وال تش
اإلميان مبحمد صلى هللا عليه وسلم والثمن القليل ما ينتفعون به يف الدنيا من بقاء رايستهم وأخذ الرشا على تغيري أمر حممد 

يعلمون دينهم ابألجرة فنهوا عن ذلك واحتج احلنفية هبذه اآلية على منع اإلجارة صلى هللا عليه وسلم وغري ذلك وقيل كانوا 
احلق هنا يراد به نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم والباطل الكفر به وقيل احلق التوراة ^ احلق ابلباطل ^ على تعليم القرآن 

أن يف جواب النهي والواو مبعىن اجلمع واألول معطوف على النهي أو منصوب إبضمار ^ وتكتمون ^ والباطل ما زادوا فيها 
أرجح ألن العطف يقتضي النهي عن كل واحد من الفعلني خبالف النصب ابلواو فإنه إمنا يقتضي النهي عن اجلمع بني الشيئني 

املسلمني  يراد هبا صالة^ الصالة وآتو الزكاة ^ أي تعلمون أنه حق ^ وأنتم تعلمون ^ ال النهي عن كل واحد على انفراده 
خصص الركوع بعد ذكر الصالة ألن صالة اليهود بال ركوع فكأنه ^ واركعوا ^ وزكاهتم فهو يقتضي األمر ابلدخول يف اإلسالم 

مع املسلمني فيقتضي ذلك األمر ^ مع الراكعني ^ أمر بصالة املسلمني اليت فيها الركوع وقيل اركعوا للخضوع واالنقياد 
عام يف أنواعه فوخبهم على ^ ابلرب ^ تقريع وتوبيخ لليهود ^ أأتمرون ^ مر ابلصالة مع اجلماعة ابلدخول يف دينهم وقيل األ

أمر الناس وتركهم له وقيل كان األحبار أيمرون من نصحوه يف السر ابتباع حممد صلى هللا عليه وسلم وال يتبعونه وقال ابن 
أي ترتكون وهذا ^ تنسون ^ منها صفة حممد صلى هللا عليه وسلم  عباس بل كانوا أيمرون ابتباع التوراة وخيالفون يف جحدهم

قيل معناه استعينوا هبا على ^ واستعينوا ابلصرب والصالة ^ توبيخ ^ أفال تعقلون ^ حجة عليهم ^ تتلون الكتاب ^ تقريع 
نعى إىل ابن عباس أخوه فقام إىل مصائب الدنيا وقد روى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة و 

 الصالة فصلى
وإهنا ^ ركعتني وقرأ اآلية وقيل استعينوا هبما على طلب اآلخرة وقيل الصرب هنا الصوم وقيل الصالة هنا الدعاء @  47@  48

^ اقة صعبة أي ش^ لكبرية ^ الضمري عائد على العبادة اليت تضمنها الصرب والصالة أو على االستعانة أو على الصالة ^ 
ال ^ ال جتزى ^ أي أهل زماهنم وقيل تفضيل من وجه ما هو كثرة األنبياء وغري ذلك ^ على العاملني ^ هنا يتيقنون ^ يظنون 

ليس ^ وال يقبل منها شفاعة ^ تغين وشيئا مفعول به أو صفة ملصدر حمذوف واجلملة يف موضع الصفة وحذف الضمري أي فيه 
هب أهل احلق ثبوت الشفاعة لسيدان حممد صلى هللا عليه وسلم وشفاعة املالئكة واألنبياء واملؤمنني نفي الشفاعة مطلقا فإن مذ

ما من شفيع ^ ولقوله ^ من ذا الذي يشفع عنده إال إبذنه ^ وإمنا املراد أنه ال يشفع أحد إال بعد أن أيذن هللا له لقوله تعاىل 
وانظر ما ورد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستأذن يف ^ إال ملن أذن له وال تنفع الشفاعة ^ ولقوله ^ إال من بعد إذنه 

الشفاعة فيقال له اشفع تشفع فكل ما ورد يف القرآن من نفي الشفاعة مطلقا حيمل على هذا ألن املطلق حيمل على املقيد 
مجع ألن النفس ^ وال هم ينصرون  ^هنا فدية ^ عدل ^ فليس يف هذه اآلايت املطلقة دليل للمعتزلة على نفي الشفاعة 

تقديره اذكروا إذ جنيناكم أي جنينا آابءكم وجاء اخلطاب للمعاصرين للنيب صلى هللا ^ وإذ جنيناكم ^ املذكورة يراد هبا نفوس 
ام عليه وسلم منهم ألهنم ذريتهم وعلى دينهم ومتبعون هلم فحكمهم كحكمهم وكذلك فيما بعد هذا من تعداد النعم ألن اإلنع

املراد من فرعون وآله وحذف ^ من آل فرعون ^ على اآلابء إنعام على األبناء ومن ذكر مساويهم ألن ذريتهم راضون هبا 
لداللة املعىن وآل فرعون هم جنوده وأشياعه وآل دينه ال قرابته خاصة ويقال إن امسه الوليد بن مصعب وهو من ذرية عمليق 

ل أهل مث أبدلت من اهلاء مهزة وأبدل من اهلمزة ألف فائدة كل ما ذكره يف هذه ويقال فرعون لكل من ويل مصر وأصل آ
أي يلزموهنم ^ يسومونكم سوء العذاب ^ الصور من األخبار معجزات للنيب صلى هللا عليه وسلم ألنه أخرب هبا من غري تعلم 

ولذلك مل يعطفه هنا وأما ^ ويستحيون نساءكم يذحبون أبناءكم ^ به وهو استعارة من السوم يف البيع وفسر سوء العذاب بقوله  This file was downloaded from QuranicThought.com
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حيث عطفه يف سورة إبراهيم فيحتمل أن يراد بسوء العذاب غري ذلك بل فيكون عطف مغايرة أو أراد به ذلك وعطف 

الختالف اللفظة وكان سبب قتل فرعون البناء بين إسرائيل وقيل إن آل فرعون تذاكروا وعد هللا إلبراهيم أبن جيعل يف ذريته 
ملوكا وأنبياء فحسدوهم على ذلك وروى أنه وكل ابلنساء رجاال حيفظون من حتمل منهن وقيل بل وكل على ذلك القوابل 

فصلناه وجعلناه فرقا اثىن عشر طريقا على ^ فرقنا بكم البحر ^ وألجل هذا قيل معىن يستحيون يفتشون احلياة ضد املوت 
 عدد

هي ^ وإذ واعدان موسى أربعني ليلة ^ صاحبة والبحر املذكور هنا هو حبر القلزم األسباط والباء سببية أو للم@  48@  49
اختذمت ^ شهر ذي القعدة وعشر ذي احلجة وإمنا خص الليايل ابلذكر ألن العام هبا واألايم اتبعة هلا واملراد أربعني ليلة أبايمها 

أي ^ والفرقان ^ هنا التوراة ^ الكتاب ^ يبته يف الطور أي بعد غ^ من بعده ^ اختذمتوه إهلا فحذف لداللة املعىن ^ العجل 
املفرق بني احلق والباطل وهو صفة للتوراة عطف عليها الختالف اللفظ وقيل الفرقان هنا فرق البحر وقيل آتينا موسى التوراة 

^ قتل بعضكم بعضا كقوله أي ي^ فاقتلوا انفسكم ^ وآتينا حممدا الفرقان وهذا بعيد ملا فيه من احلذف من غري دليل عليه 
وروى أن من مل يعبد العجل قتل من غده وروى أن الظالم ألقي عليهم فقتل بعضهم بعضا حىت بلغ ^ سلموا على أنفسكم 

القتلى سبعون ألفا فعفى هللا عنهم وإمنا خص هنا اسم البلد ألن فيه توبيخا للذين عبدوا العجل كأنه يقول كيف عبدمت غري 
قبله حمذوف لداللة الكالم عليه وهو فحوى اخلطاب أي ففعلتم ما أمرمت ^ فتاب عليكم ^  الباري اخلالق الذي براكم ومعىن

املوت ^ الصاعقة ^ عياان ^ جهرة ^ تعدى ابلالم ألنه تضمن معىن اإلنقياد ^ لن نؤمن لك ^ به من القتل فتاب عليكم 
فسمعوا كالم هللا مث طلبوا الرؤية فعوقبوا لسوء أدهبم وجراءهتم على وكانوا سبعني وهم الذين اختارهم موسى ومحلهم إىل الطور 

أي جعلنا الغمام فوقهم كالظلة يقيهم حر الشمس وكان ذلك يف التيه وكذا أنزل عليه فيه املن والسلوى تقدم ^ وظللنا ^ هللا 
فكلوا ^ يل قريب من بيت املقدس بيت املقدس وقيل أرحياء وق^ هذه القرية ^ معمول لقول حمذوف ^ كلوا ^  يف اللغات 

جاء هنا ابلفاء اليت للرتتيب ألن األكل بعد الدخول وجاء يف األعراف ابلواو بعد قوله اسكنوا ألن الدخول ال يتأتى معه ^ 
روى أنه قالوا حنطة ^ فبدل ^ أي نزيدهم أجرا إىل املغفرة ^ وسنزيد ^ تقدم يف اللغات ^ حطة ^ السجود وقيل متواضعني 

 يعين املذكورين وضع الظاهر موضع^ الذين ظلموا ^ وى حبة يف شعرة ور 
روى أهنم أصاهبم الطاعون فمات منهم ^ رجزا ^ املضمر لقصد ذمهم ابلظلم وكرره زايدة يف تقبيح أمرهم @  49@  50

ر من كل جهة ثالث كان مربعا ذراعا يف ذراع تفج^  احلجر ^ طلب السقيا ملا عطشوا يف التيه ^ استسقى ^ سبعون ألفا 
قبله حمذوف تقديره ^ فانفجرت ^ عيون وروى أن آدم كان أهبطه من اجلنة وقيل هو جنس غري معني وذلك أبلغ يف اإلعجاز 

أي من املن والسلوى ^ كلوا ^  أي موضع شرهبم وكانوا اثين عشر سبطا لكل سبط عني ^ مشرهبم ^ فضربه فانفجرت 
من الدينء احلقري وقيل أصله أدون مث قلب بتأخري عينه ^ أدىن ^ هي الثوم وقيل احلنطة ^ ا فومه^ واشربوا من املاء املذكور 

قيل البلد املعروف وصرف لسكون وسطه وقيل هو غري معني فهو نكرة ملا روى أهنم نزلوا ابلشام ^ مصر ^ وتقدمي المه 
أي قضى عليهم هبا وألزموها وجعله الزخمشري ^  ضربت^ يعين مصر ^ وأورثناها بين إسرائيل ^ واألول أرجح لقوله تعاىل 

اإلشارة إىل ضرب ^ ذلك أبهنم ^ الناقة وقيل اجلزية ^ املسكنة ^ استعارة من ضرب القبة ألهنا تعلوا اإلنسان وحتيط به 
نه ال يقتل نيب إال معلوم أ^ بغري احلق ^ اآلايت املتلوات أو العالمات ^ آبايت هللا ^ الذلة واملسكنة والغضب والباء للتعليل 

بغري حق وذلك أفصح فائدة قال هنا بغري احلق ابلتعريف ابلالم للعهد ألنه قد تقررت املوجبات لقتل النفس وقال يف املوضع 
ذلك ^ ابلتنكري الستغراق النفي ألن تلك نزلت يف املعاصرين حملمد صلى هللا عليه وسلم ^ بغري حق ^ اآلخر من آل عمران 

This file was downloaded from QuranicThought.comتمل أن يكون أتكيدا لألول وتكون اإلشارة بذلك إىل القتل والكفر والباء للتعليل أي اجرتؤا على الكفر وقتل حي^ مبا عصوا 
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ومن يتبع غري ^ اآلية قال ابن عباس نسختها ^ إن الذين آمنوا والذين هادوا ^ األنبياء ملا اهنمكوا يف العصيان والعدوان 

ن هؤالء الطوائف من آمن منهم إمياان صحيحا فله أجره فيكون يف حق املؤمنني وقيل معناها أ^ اإلسالم دينا فلن يقبل منه 
الثبات إىل املوت ويف حق غريهم الدخول يف اإلسالم فال نسخ وقيل إهنا فيمن كان قبل بعث النيب صلى هللا عليه وسلم فال 

ورفعنا فوقكم ^ خرب إن ^ أجرهم فلهم ^ مبتدأ خربه فلهم أجرهم واجلملة خرب إن أو من آمن بدل ^ من آمن ^ نسخ 
جد يف العلم ^ بقوة ^ ملا جاء موسى ابلتوراة أبوا أن يقبلوها فرفع اجلبل فوقهم وقيل هلم إن مل أتخذوها وقع عليكم ^ الطور 

 اصطادوا^ اعتدوا منكم يف السبت ^ ابلتوراة أو العمل هبا 
بارة عن مسخهم وخاسئني صفة أو خرب اثن ومعناه مبعدين كما ع^ كونوا قردة ^  فيه احلوت وكان حمرما عليهم @  50@  51

أي عقوبة ملا تقدم من ذنوهبم وما أتخر وقيل عربة ملن ^ نكاال ^ الضمري للفعلة وهي املسخ ^ فجعلناها ^ خيسأ الكلب 
أهنم قتلوه فأمرهم هللا أن قصتها أن رجال من بين إسرائيل قتل قريبه لريثه وادعى على قوم ^ أن تذحبوا بقرة ^ تقدم ومن أتخر 

^ جفاء وقلة أدب وتكذيب ^ أتتخذان هزوا ^ يذحبوا بقرة ويضربوا القتيل ببعضها ففعلوا فقام وأخرب مبن قتله مث عاد ميتا 
أي بني ما ذكر ولذلك قال ذلك مع اإلشارة إىل شيئني ^ بني ذلك ^ متوسطة ^ عوان ^ صغرية ^ بكر ^ مسنة ^ فارض 

^ فاقع ^ لصفرة املفروقة وقيل سوداء وهو بعيد والظاهر صفراء كلها وقيل القرن والظلف فقط وهو بعيد من ا^ صفراء ^ 
^ تثري األرض ^ غري مذللة للعمل ^ ال ذلول ^ حلسن لوهنا وقيل لسمنها ومنظرها كله ^ تسر الناظرين ^ شديد الصفرة 

من العمل أو من العيوب ^ مسلمة ^ ال يسقى عليها ^  وال تسقي احلرث^ أي حترثها وهو داخل حتت النفي على األصح 
العامل يف الضرب جئت ابحلق ^ اآلن جئت ابحلق ^ ال ملعة غري الصفرة وهو من وشى ففاؤه واو حمذوفة كعدة ^ الشية ^ 

كان غري ذلك وقيل العامل فيه مضمر تقديره اآلن تذحبوها واألول أظهر فإن كان قوهلم أتتخذان هزوا هكذا فهذا تصديق وإن  
لعصياهنم وكثرة سؤاهلم أو لغالء البقرة فقد جاء أبهنا كانت ليتيم وأهنم اشرتوها بوزهنا ذهبا أو ^ وما كادوا ^ فاملعىن احلق املبني 

هو ^ وإذ قتلتم نفسا ^ لقلة وجود تلك الصفة فقد روي أهنم لو ذحبوا أدىن بقرة أجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد عليهم 
قال الزخمشري إمنا أخر لتعدد توبيخهم لقصتني ومها ترك املسارعة إىل األمر ^ إن هللا أيمركم ^ لبقرة فمرتبته التقدمي أول قصة ا

ما كنتم ^ أي اختلفتم وهو من املدارأة أي املدافعة ^ فادارأمت ^ وقتل النفس ولو قدم لكان قصة واحدة بتوبيخ واحد 
مطلقا وقيل الفخذ وقيل اللسان وقيل الذنب ^ ببعضها ^ القتيل أو قريبة ^ بوه ضر ^ من أمر القتيل ومن قتلة ^ تكتمون 

 ^كذلك ^  
إشارة إىل حياة القتيل واستدالل هبا على اإلحياء للبعث وقبله حمذوف ال بد منه تقديره ففعلوا ذلك فقام القتيل @  51@  52

قتلين وهو ضعيف ألن هذا املقتول قام بعد موته ومعاينة اآلخرة فائدة استدل املالكية هبذه القصة على قبول قول املقتول فالن 
وقصته معجزة للنيب صلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وسلم فال يتأتى أن يكذب املقتول خبالف غريه واستدلوا ايضا هبا على أن 

أي بعد إحياء القتيل وما ^ من بعد ذلك ^ خطااب لبين إسرائيل ^ قست قلوبكم ^ القاتل ال يرث وال دليل فيها على ذلك 
عطف على موضع الكاف ^ أو أشد ^ جرى يف القصة من العجائب وذلك بيان لقبح قسوة قلوهبم بعد ما رأوا تلك اآلايت 

أو خرب ابتداء أي هي أشد وأو هنا إما لإليهام أو للتخيري كأن من علم حاهلا خمري بني أن يشبهها ابحلجارة أو مبا هو أشد قسوة  
وإن من احلجارة ^ أو التفضيل أي فهم أقسى مع أن فعل القسوة ينبين منه أفعل لكون أشد أدل على فرط القسوة  كاحلديد

أي يرتدى من علو إىل أسفل واخلشية عبارة عن انقيادها وقيل حقيقة وأن كل ^ يهبط ^ اآلية تفضيل احلجارة على قلوهبم ^ 
يعين اليهود وتعدى ابلالم ملا تضمن معىن االنقياد ^ أن يؤمنوا ^ ؤمنني خطاب للم^ أفتطمعون ^ حجر يهبط فمن خشية هللا 

من بعد ما عقلوه وهم ^ السبعون الذي يسمع كالم هللا على الطور مث حرفوه وقيل بنو إسرائيل حرفوا التوراة ^ فريق منهم ^  This file was downloaded from QuranicThought.com
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قيل قالوها ليدخلوا إىل املؤمنني ويسمعوا إىل قاهلا رجل ادعى اإلسالم من اليهود و ^ قالوا آمنا ^ بيان لقبح حاهلم ^ يعلمون 
فيه ثالثة أوجه مبا حكم عليهم من العقوابت ومبا يف كتبهم من ذكر ^ مبا فتح هللا عليكم ^ توبيخ ^ أحتدثوهنم ^ أخبارهم 

وكم به عند ربكم ليحاج^ حممد صلى هللا عليه وسلم ومبا فتح هللا عليهم من الفتح واإلنعام وكل وجه حجة عليهم ولذلك قالوا 
من بقية كالمهم توبيخا ^ أفال تعقلون ^ قيل يف اآلخرة وقيل أي يف حكم ربكم وما أنزل يف كتابه فعنده مبعىن حكمه ^ 

^ أي الذين ال يقرؤن وال يكتبون فهم ^ ومنهم أميون ^ اآلية من كالم هللا ردا عليهم وفضيحة هلم ^ وال يعلمون ^ لقوهلم 
تالوة ^ إال أماين ^ واملراد قوم من اليهود وقيل من اجملوس وهذا غري صحيح ألن الكالم كله من اليهود  ^ال يعلمون الكتاب 

عرض الدنيا من الرايسة والرشوة وغري ^ مثنا قليال ^ حتقيق الفرتائهم ^ أبيديهم ^ بغري فهم أو أكاذيب وما تتمناه النفوس 
 أايما^ ذلك يكسبون من الدنيا أو هي الذنوب 

حتقيق ^ بلى ^ اآلية تقرير يقتضي إبطال ^ ختذمت ^ أربعني يوما عدد عبادهتم العجل وقيل سبعة أايم ( معدودة @  52@  53
والذين ^ اآلية يف الكفار ألهنا رد على اليهود ولقوله بعدها ^ من كسب سيئة ^ لطول مكثهم يف النار ولقوهلم ما ال يعلمون 

جواب لقسم يدل عليه امليثاق وقيل خرب مبعىن ^ ال تعبدون إال هللا ^ تخليد العصاة يف النار فال حجة فيها ملن قال ب^ آمنوا 
يتعلق إبحسان أو مبحذوف ^ وابلوالدين ^ النهي ويرحجه قراءة ال يعبدون وقيل األصل أبن ال تعبدوا مث حذفت الباء وأن 

مجع يتيم وهو من فقد والده قبل البلوغ واليتيم من سائر ^  اليتامى^ القرابة ^ وذي القرىب ^ تقديره أحسنوا ووكد إبحساان 
احليوان من فقد أمه وجاء الرتتيب يف هذه اآلية بتقدمي األهم فقدم الوالدين حلقهما األعظم مث القرابة ألن فيهم أجر اإلحسان 

م بعض وإعرابه مثل ال تعبدون ال يسفك بعضكم د^ ال تسفكون دماءكم ^ وصلة الرحم مث اليتامى لقلة حيلتهم مث املساكني 
أبخذ امليثاق ^ وأنتم تشهدون ^ ابمليثاق واعرتفتم بلزومه ^ مث اقررمت ^ ال خيرج بعضكم بعضا ^ وال خترجون أنفسكم ^ 

^ منصوب على التخصيص بفعل مضمر وقيل هؤالء مبتدأ وخربه أنتم وتقتلون حاال الزمة مت هبا املعىن ^ هؤالء ^ عليكم 
كانت قريظة حلفاء األوس والنضري حلفاء اخلزرج وكان كل فريق يقاتل اآلخر مع حلفائه ويتقيه من موضعه ^  كم تقتلون أنفس
قرئ ابأللف وحذفها واملعىن واحد وكذلك أسارى ابأللف وحذفها مجع ^ تفادوهم ^ أي تتفاوتون ^ تظاهرون ^ إذا ظفر به 

بدل والضمري لألمر والشأن ^ وإخراجهم ^ بتدأ وخربه حمرم الضمري لإلخراج من دايرهم وهو م^ وهو حمرم ^ أسري 
^ فداؤهم األسارى موافقة ملا يف كتبهم ^ أفتؤمنون ببعض الكتاب ^ وإخراجهم مبتدأ وحمرم خربه واجلملة خرب الضمري 

لنضري وغريهم أو مطلق اجلزية أو اهلزمية لقريظة وا^ خزي ^ القتل واإلخراج من الداير خمالفة ملا يف كتبهم ^ وتكفرون ببعض 
 وقفينا^ 

^ ابلبينات ^ أي جئنا من بعده ابلرسل وهو مأخوذ من القفا أي جاء ابلثاين يف قفا األول ( من بعده ابلرسل @  53@  54
جربيل وقيل اإلجنيل وقيل اإلسم الذي كان يكىن به املوتى واألول ^ روح القدس ^ املعجزات من إحياء املوتى وغري ذلك 

جاء مضارعا ^ تقتلون ^ ولقوله صلى هللا عليه وسلم حلسان اللهم أيده بروح القدس ^ قل نزله روح القدس ^ قوله أرجح ل
مجع ^ غلف ^ مبالغة ألنه أيد استحضاره يف النفوس أو ألهنم حاولوا قتل حممد صلى هللا عليه وسلم لوال أن هللا عصمه 

^ فقليال ^ ردا عليهم وبيان أن عدم فقههم بسبب كفرهم ^ لعنهم هللا  بل^ أغلف أي عليها غالف وهو الغشاء فال تفقهه 
ما زائدة وجيوز أن تكون القلة مبعىن العدم أو على أصلها ألن من دخل منهم يف اإلسالم قليل ^ ما يؤمنون ^ أي إمياان قليال 

^ تقدم أن له ثالثة معان ^  مصدق^ هو القرآن ^ كتاب من عند هللا ^  أو ألهنم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض 
أي ينتصرون على املشركني إذا قاتلوهم قالوا اللهم انصران ابلنيب املبعوث يف آخر الزمان ويقولون ألعدائهم ^ يستفتحون 

This file was downloaded from QuranicThought.comاملشركني قد أظل زمان نيب خيرج فنقتلكم معه قتل عاد وإرم وقيل يستفتحون أي يعرفون الناس النيب صلى هللا عليه وسلم 
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القرآن واإلسالم وحممد ^ فلما جاءهم ما عرفوا ^ على هذا للمبالغة كما يف استعجب واستسخر وعلى األول للطلب والسني 

صلى هللا عليه وسلم قال املربد كفروا جوااب ملا األوىل والثانية وأعيدت الثانية لطول الكالم ولقصد التأكيد وقال الزجاج كفروا 
على ^  لالستغناء عنه لذلك وقال الفراء جواب ملا األوىل فلما وجواب الثانية كفر جوااب ملا الثانية وحذف جواب األوىل

أي عليهم يعين اليهود ووضع الظاهر موضع املضمر ليدل أن اللعنة بسبب كفرهم والالم للعهد أو للجنس ^ الكافرين 
كفروا هو املذموم وقال الفراء بئسما فاعل ليس مضمر وما مفسرة له وإن ي^ بئسما ^ فيدخلون فيها مع غريهم من الكفار 

يف موضع خرب ^ أن يكفروا ^ هنا مبعىن ابعوا ^ اشرتوا ^ مركب كحبك وقال الكاسي ما مصدرية أي اشرتاكهم فهي فاعله 
هنم  القرآن أو التوراة أل^ مبا أنزل هللا ^ ابتداء أو مبتدأ كاسم املذموم يف بئس أو مفعول من أجله أو بدل من الضمري يف به 

^ القرآن والرسالة ^ من فضله ^ يف موضع مفعول من أجله ^ أن ينزل ^ كفروا مبا فيها من ذكر حممد صلى هللا عليه وسلم 
يعين حممد صلى هللا عليه وسلم واملعىن أهنم إمنا كفروا حسدا حملمد صلى هللا عليه وآله وسلم ملا تفضل هللا عليه ^ من يشاء 
القرآن ^ مبا أنزل هللا ^ لعبادهتم العجل أو لقوهلم عزير ابن هللا أو لغري ذلك من قبائحهم  ^بغضب على غضب ^ ابلرسالة 

 أي مبا بعده^ مبا وراءه ^ 
ردا عليهم فيما ادعوا من اإلميان ابلتوراة وتكذيب هلم وذكر املاضي بلفظ املستقبل ^ فلم تقتلون ^ وهو القرآن @  54@  55

شرطية مبعىن القدح يف إمياهنم وجواهبا يدل عليه ما قبل أو ^ إن كنتم مؤمنني ^ ملا رضي هؤالء به إشارة إىل ثبوته فكأنه دائم 
ذكر هنا ^ اختذمت العجل ^ يعين املعجزات كالعصا وفلق البحر وغري ذلك ^ ابلبينات ^ انفية فيوقف قبلها واألول أظهر 

مث ^ ذلك رفع الطور وذكر قبل هذا على وجه تعداد النعم لقوله على وجه ألزم هلم واإلبطال بقوهلم نؤمن مبا أنزل علينا وك
^ من بعده ^ وعطفه بثم يف املوضعني إشارة إىل قبح ما فعلوه من ذلك ^ ولوال فضل هللا عليكم ورمحته ^ ^ عفوان عنكم 

مسعنا قولك وعصينا أمرك  أي^ مسعنا وعصينا ^ الضمري ملوسى عليه السالم أي من بعد غيبته يف مناجاة هللا على جبل الطور 
عبارة عن متكن حب العجل من قلوهبم فهو جماز تشبيها ^ وأشربوا ^ وحيتمل أن يكونوا قالوه بلسان املقال أو بلسان احلال 

بشرب املاء أو بشرب الصبغ يف الصواب ويف الكالم حمذوف أي أشربوا حب العجل وقيل إن موسى برد العجل ابملربد ورمى 
الباء سببية للتعليل أو مبعىن املصاحبة ^ بكفرهم ^ اء فشربوه فالشرب على هذا حقيقة ويرد هذا قوله يف قلوهبم برادته يف امل

إن  ^ إسناد األمر إىل إمياهنم فهو جماز على وجه التهكم فهو كقولك أصالتك أتمرك كذلك إضافة اإلميان إليهم ^ أيمركم ^ 
ب أو اللسان أو ابللسان خاصة وهذا أمر على وجه التعجيز والتبكيت ألنه من ابلقل^ فتمنوا املوت ^ شرط أو نفي ^ كنتم 

علم أنه من أهل اجلنة اشتاق إليها وروي أهنم لو متنوا املوت ملاتوا وقيل إن ذلك معجزة للنيب صلى هللا عليه وسلم دامت طول 
فنفى هنا بلن ويف ^ وال يتمنونه ^ ورة اجلمعة ويف س^ ولن يتمنوه ^ إن قيل مل قال يف هذه السورة ^ ولن يتمنوه ^ حياته 

اجلمعة بال فقال أستاذان الشيخ أبو جعفر بن الزبري اجلواب أنه ملا كان الشرط يف املغفرة مستقبال وهو قوله إن كانت لكم الدار 
إن زعمتم أنكم أولياء  اآلخرة خالصة جاءت جوابه بلن اليت ختلص الفعل لالستقبال وملا كان الشرط يف اجلمعة حاال وهو قوله

عليم ابلظاملني ^ أي لسبب ذنوهبم وكفرهم ^ مبا قدمت ^ هلل جاء جوابه بال اليت تدخل على احلال أو تدخل على املستقبل 
فيه وجهان أحدمها أن يكون عطفا على ما قبله فيوصل به واملعىن أن اليهود أحرص على ^ ومن الذين أشركوا ^ هتديد هلم ^ 

ناس ومن الذين اشركوا فحمل على املعىن كأنه قال أحرص من الناس ومن الذين أشركوا وخص الذين أشركوا ابلذكر احلياة من ال
بعد دخوهلم يف عموم الناس ألهنم ال يؤمنون ابآلخرة إبفراط حبهم للحياة الدنيا واآلخر أن يكون من الذين أشركوا ابتداء كالم 

فحذف املوصوف وقيل أراد به اجملوس ^ يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ^ ركوا قوم فيوقف على ما قبله واملعىن من الذين أش
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اآلية ^ وما هو مبزحزحه ^ ألف سنة واألول أظهر ألن الكالم إمنا هو يف اليهود وعلى الثاين خيرج الكالم عنهم @  55@  56

^ ن يعمر فاعل ملزحزحه واآلخر أن يكون هو للتعمري وأن يعمر بدل فيها وجهان أحدمها أن يكون هو عائد على أحدهم وأ
اآلية سببها أن اليهود قالوا للنيب صلى هللا عليه وسلم جربيل عدوان ألنه ملك الشدائد والعذاب ^ من كان عدوا جلربيل 

ه وجهان األول فإن هللا نزل جربيل في^ فإنه نزله ^ فلذلك ال نؤمن به ولو جاءك ميكائيل آلمنا بك ألنه ملك األمطار والرمحة 
واآلخر فإن جربيل نزل القرآن وهذا أظهر ألن قوله مصدقا ملا بني يديه من أوصاف القرآن واملعىن الرد على اليهود أبحد 

وجهني أحدمها من كان عدوا جلربيل فال ينبغي له أن يعاديه ألنه نزله على قلبك فهو مستحق للمحبة ويؤكد هذا قوله وهدى 
^ وجربيل وميكائيل ^ بشرى والثاين من كان عدوا جلربيل فإمنا عاداه ألنه نزله على قلبك فكان هذا تعليل لعداوهتم جلربيل و 

نزلت يف ^ نبذه فريق منهم ^ الواو للعطف قال األخفش زائدة ^ أو كلما ^ ذكرا بعد املالئكة جتديدا للتشريف والتعظيم 
^  ل وهللا ما أخذ علينا عهد أن نؤمن مبحمد رسول يعين حممدا صلى هللا عليه وسلم مالك بن الصيف اليهودي وكان قد قا

هو من القراءة أو ^ ما تتلو ^ يعين القرآن أوالتوراة ملا فيها من ذكر حممد صلى هللا عليه وسلم أو املتقدمني ^ كتاب هللا 
تربئه له مما نسبوه إليه وذلك أن سليمان ^  وما كفر سليمان^ أي يف ملك أو عهد ملك سليمان ^ على ملك ^ االتباع 

عليه السالم دفن السحر ليذهبه فأخرجوه بعد موته ونسبوه إليه وقالت اليهود إمنا كان سليمان ساحرا وقيل إن الشياطني 
ر وما كف^ اسرتقوا السمع وألقوه إىل الكهان فجمع سليمان ما كتبوا من ذلك ودفنه فلما مات قالوا ذلك علم سليمان 

نفي أو عطف على السحر عليهما إال ^ وما أنزل ^ بتعليم السحر وابلعمل به أو بنسبته إىل سليمان عليه السالم ^ سليمان 
أن ذلك يرده آخر اآلية وإن كانت معطوفة مبعىن الذي فاملعىن أهنما أنزل عليهما ضرب من السحر ابتالء من هللا لعباده أو 

موضع ^ ببابل ^ الالم وقال احلسن مها علجان فعلى هذا يتعني أن تكون ما غري انفية  ليعرف فيحذر وقرىء امللكني بكسر
أي حمنة وذلك حتذير من ^ إمنا حنن فتنة ^ امسان علمان بدل من امللكني أو عطف بيان ^ هاروت وماروت ^ معروف 
 زوال العصمة^ فرقون ي^ أي بتعليم السحر ومن هنا أخذ مالك أن الساحر يقتل كفرا ^ فال تكفر ^ السحر 

أن اليهود والشياطني أي اشتغلوا به وذكر الشرى ^ علموا ^ أي يف اآلخرة ^ يضرهم ^ أو املنع من الوطء @  56@  57
من الثواب وهو جواب لو أهنم وإمنا جاء جواهبا جبملة ^ ملثوبة ^ هنا مبعىن ابعوا ^ شروا ^ ألهنم كانوا يعطون األجرة عليه 

لو كانوا ^ الفعلية ملا يف ذلك من الداللة على إثبات الثواب واستقراره وقيل اجلواب حمذوف أي ألثيبوا  إمسية وعدل عن
كان املسلمون يقولون للنيب صلى هللا عليه وسلم اي رسول هللا راعنا ^  ال تقولوا راعنا ^ يف املوضعني نفي لعلمهم ^ يعلمون 

يهود يقولوهنا ويعنون هبا معىن الرعونة على وجه اإلذاية للنيب صلى هللا عليه وسلم وذلك من املراعاة أي راقبنا وانظران فكان ال
ورمبا كانوا يقولوهنا على معىن النداء فنهى هللا املسلمني أن يقولوا هذه الكلمة الشرتاك معناها بني ما قصده املسلمون وقصده 

ذلك االحتمال املذموم فهو من النظر واالنتظار وقيل إمنا هنى هللا  اليهود فالنهي سدا للذريعة وأمروا أن يقولوا انظران خللوه عن
^ عطف على قولوا ال على معموهلا واملعىن األمر ابلطاعة واالنقياد ^ وامسعوا ^ املسلمني عنها ملا فيها من اجلفاء وقلة التوقري 

فسره هبما ومعىن اآلية أهنم ال حيبون أن ينزل جنس يعم نوعني أهل الكتاب واملشركني من العرب ولذلك ^ ما يود الذين كفروا 
قيل القرآن وقيل النبوة ^ برمحته ^ من للتبعيض وقيل زائدة لتقدم النفي يف قوله ما يود ^ من خري ^ هللا خريا على املسلمني 

رىء بضم النون أي نزل حكمه ولفظه أو أحدمها وق^ ما ننسخ ^ وللعموم أوىل ومعىن اآلية الرد على من كره اخلري للمسلمني 
سنقرؤك فال ^ من النسيان وهو ضد الذكر أي ينساها النيب صلى هللا عليه وسلم إبذن هللا كقوله ^ أو ننسها ^ أنمر بنسخه 

أو مبعىن الرتك أي نرتكها غري منزلة أي غري منسوخة وقرىء ابهلمز مبعىن التأخري أي نؤخر إنزاهلا أو ^ تنسى إال ما شاء هللا 
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^ تسألوا رسولكم ^ هللا فإهنم أحالوه على هللا وهو جائز عقال وواقع شرعا فكما نسخت شريعتهم ما قبلها نسخها ما بعدها 

ود  ^ ول أرجح ملا بعده فإنه شبهه بسؤاهلم ملوسى وهو قوهلم له أران هللا جهرة أي تطلبوا اآلايت وحيتمل السؤال عن العلم واأل
 كثري من

أي متنوا ونزلت االية يف حيي بن أخطب وأمية بن ايسر وأشباههما من اليهود الذين كانوا حيرصون ( أهل الكتاب @  57@  58
ل من أجله أو مصدر يف موضع احلال والعامل فيه ما مفعو ^ حسدا ^ على فتنة املسلمني ويطمعون أن يردوهم عن اإلسالم 

قبله فيجب وصله معه وقيل هو مصدر والعامل فيه حمذوف تقديره حيسدونكم حسدا فعلى هذا يوقف على ما قبله واألول 
يعين إابحة قتاهلم أو ^ أبمره ^ منسوخ ابلسيف ^ فاعف ^ يتعلق حبسدا وقيل بيود ^ من عند أنفسهم ^ أظهر وأرجح 

اآلية أي قالت اليهود لن يدخل اجلنة إال من كان يهوداي وقالت النصارى لن يدخل ^ وقالوا لن يدخل اجلنة ^ صول آجاهلم و 
يعين اليهود وهذه الكلمة مجع هايد أو مصدر وصف به وقال الفراء حذفت منه اي هودا ^ هودا ^ اجلنة إال من كان نصرانيا 

أمر على وجه التعجيز والرد عليهم وهو من هايت يهايت ومل ^ هاتوا ^ أو ما يتمنونه أكاذيبهم ^ أمانيهم ^ على غري قياس 
من أسلم ^ إجياب ملا نفوا أي يدخلها من ليس يهوداي وال نصرانيا ^ بلى ^ ينطق به وقيل أصله آتوا وأبدل من اهلمزة هاء 

اآلية سببها اجتماع ^ وقالت اليهود ^ إلنسان أي دخل يف اإلسالم وأخلص وذكر الوجه لشرفه واملراد مجلة ا^ وجهه هلل 
الذين ال يعلمون ^ تقبيح لقوهلم مع تالوهتم الكتاب ^ وهم يتلون ^ نصارى جنران مع يهود املدينة قدمت كل طائفة األخرى 

ع قريش لفظه االستفهام ومعناه ال أحد أظلم منه حيث وق^ منع مساجد هللا ^ املشركون من العرب ألهنم ال كتاب هلم ^ 
يف حق قريش لقوله صلى هللا عليه وسلم ال حيج بعد ^ خائفني ^ منعت الكعبة أو النصارى منعوا بيت املقدس أو على العموم 

يف حق قريش غلبتهم وفتح مكة ويف حق ^ خزي ^ هذا العام مشرك ويف حق النصارى ضرهبم عند بيت املقدس أو اجلزية 
يف احلديث الصحيح أهنم صلوا ليلة يف سفر إىل غري القبلة بسبب ^ فأينما تولوا  ^النصارى فتح بيت املقدس أو اجلزية 

الظلمة فنزلت وقيل هي يف نفل املسافر حيث ما توجهت به دابته وقيل هي راجعة إىل ما قبلها أي إن منعتم من مساجد هللا 
اآلية والقول ^ قل هلل املشرق واملغرب ^ هذا  فصلوا حيث كنتم وقيل إهنا احتجاج على من أنكر حتويل القبلة فهي كقوله بعد

 األول هو الصحيح ويؤخذ منه أن من
ابتغاء وجه هللا ^ املراد به هنا رضاه كقوله ^ وجه هللا ^ أخطأ القبلة فال جتب عليه اإلعادة وهو مذهب مالك @  58@  59

فهو من ^ ويبقى وجه ربك ^ ^ إال وجهه  كل شيء هالك^  أي رضاه وقيل معناه اجلهة اليت وجهه إليها وأما قوله ^ 
املتشابه الذي جيب التسليم له من غري تكييف ويرد علمه إىل هللا وقال األصوليني هو عبارة عن الذات أو عن الوجود وقال 

ابئون قالت اليهود عزير ابن هللا وقالت النصارى املسيح ابن هللا وقالت الص^ وقالوا اختذ ^ بعضهم هو صفة اثبتة ابلسمع 
اآلية رد عليهم ألن الكل ملكه والعبودية تنايف ^ بل له ^ تنزيه هلم عن قوهلم ^ سبحانه ^ وبعض العرب املالئكة بنات هللا 

أي قدره ^ وإذا قضى أمرا ^ أي خمرتعها وخالقها ابتداء ^ بديع السموات ^ أي طائعون منقادون ^ قانتون ^ النبوة 
ية املعنيان فعلى مذهب أهل السنة قدر يف األزل وأمضى فيه وعلى مذهب املعتزلة أمضى وأمضاه قال ابن عطية يتحد يف اآل

عند اخللق واإلجياد قلت ال يكون قضى هنا مبعىن قدر ألن القدرقدمي وإذا تقتضي احلدوث واالستقبال وذلك يناقض القدم 
قد قيل إنه مبعىن ختم األمر ومبعىن حكم واألمر و ^ فقضاهن سبع مسوات ^ وإمنا قضى هنا مبعىن أمضى أو فعل أو وجد كقوله 

قال األصوليون هذا عبارة عن تعود ^ فإمنا يقول له كن فيكون ^ هنا مبعىن الشيء وهو واحد األمور وليس مبصدر أمر أيمر 
ب وإن كان قدرة هللا تعاىل وليس بقول حقيقي ألنه إن كان قول كن خطااب للشيء يف حال عدمه مل يصح ألن ملعدوم مل خياط
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أحدها أن الشيء الذي يقول له كن فيكون هو موجود يف علم هللا وإمنا يقول له كن ليخرجه إىل العيان لنا والثاين أن قوله كن ال 

يء وال يتأخر عنه قاله الطربي والثالث أن ذلك خطااب ملن كان موجودا على حاله فيأمر أبن يكون على يتقدم على وجود الش
حالة أخرى كإحياء املوتى ومسخ الكفار وهذا ضعيف ألنه ختصيص من غري خمصص والرابع أن معىن يقول له يقول من أجله 

ص املعتقد يف هذه اآلية أن هللا عز وجل مل يزل آمرا فال يلزم خطابه واألول أحسن هذه األجوبة وقال ابن عطية تلخي
للمعدومات بشرط وجودها فكل ما يف اآلية مما يقتضي االستقبال فهو حبسب املأمورات إذ احملداثت جتىء بعد أن مل تكن 

بن عطية وهو فيكون رفع على االستثناء قال سيبويه معناه فهو يكون قال غريه يكون عطف على يقول واختاره الطربي وقال ا
هم هنا ويف املوضع ^ وقال الذين ال يعلمون ^ فاسد من جهة املعىن ويقتضي أن القول مع التكوين والوجود ويف هذا نظر 

لوال هنا عرض واملعىن أهنم قالوا لن نؤمن حىت ^ لوال يكلمنا هللا ^ األول كفار العرب على األصح وقيل هم اليهود والنصارى 
^  وما بعده ^ لن نؤمن لك حىت تفجر لنا من األرض ينبوعا ^ أي داللة من املعجزات كقوهلم ^ تينا آية أو أت^ يكلمنا هللا 

يعين اليهود والنصارى على القول أبن الذين ال يعلمون كفار العرب وأما على القول أبن الذين ^ كذلك قال الذين من قبلهم 
الضمري للذين ال يعلمون وللذين ^ تشاهبت قلوهبم ^ األنبياء املتقدمني ال يعلمون اليهود والنصارى فالذين من قبلهم هم أمم 

 من قبلهم وتشابه قلوهبم يف الكفر أو يف طلب
^ أخرب تعاىل أنه قد بني اآلايت لعنادهم ^ قد بينا اآلايت ^ ما ال يصح أن يطلب وهو كقوهلم لوال يكلمنا هللا @  59@  60

تبشر ^ بشريا ونذيرا ^ صلى هللا عليه وسلم واملراد ابحلق التوحيد وكل ما جاءت به الشريعة خطااب للنيب ^ إان أرسلناك ابحلق 
ابجلزم هني وسببها أن النيب صلى هللا عليه وسلم ^ وال تسأل ^ املؤمنني ابجلنة وتنذر الكافرين ابلنار وهذا معىن حديث وقع 

التهويل كقولك ال تسأل عن فالن لشدة حاله وقرأ غري انفع سأل عن حال آابئه يف اآلخرة فنزلت وقيل إن ذلك على معىن 
ذكرها مفردة وإن كانت ملتني ألهنما متفقتان يف الكفر فكأهنما ^ ملتهم ^ بضم التاء والالم أي ال تسأل يف القيامة عن ذنوهبم 

يه اي حممد هو اهلدى احلقيقي ال ما عليه اليهود والنصارى واملعىن أن الذي أنت عل^ قل إن اهلدى هدى هللا ^ ملة واحدة 
مجع هوى ويعين به ما هم عليه من األداين ^ ولئن اتبعت أهواءهم ^ ألنه هدى من عند هللا خبالف ما يدعيه اليهود والنصارى 

الفاسدة واألقوال املضلة ألهنم اتبعوها بغري حجة بل هبوى النفوس والضمري لليهود والنصارى واخلطاب حملمد صلى هللا عليه 
وسلم ومن علم هللا أنه ال يتبع أهواءهم ولكن قال ذلك على وجه التهديد لو وقع ذلك فهو على معىن الفرض والتقدير 

يعين املسلمني والكتاب على هذا ^ الذين آتيناهم الكتاب ^ وحيتمل أن يكون خطااب له صلى هللا عليه وسلم واملراد غريه 
يتلونه حق ^ الكتاب على هذا التوراة وحيتمل العموم ويكون الكتاب اسم جنس القرآن وقيل هم من أسلم من بين إسرائيل و 

أي يقرؤونه كما جيب من التدبر له والعمل به وقيل معناه يتبعونه حق اتباعه ابمتثال أوامره واجتناب نواهيه واألوىل ^ تالوته 
ر يف معىن القراءة ال سيما إذا كانت تالوة الكتاب أظهر فإن التالوة وإن كانت تقال مبعىن القراءة ومبعىن االتباع فإنه أظه

وحيتمل أن تكون هذه اجلملة يف موضع احلال ويكون اخلرب أولئك يؤمنون وهذا أرجح ألن مقصود الكالم الثناء عليهم ابإلميان 
أي اخترب ^ وإذا تتلى ^  اآلية تقدم الكالم على نظريهتا^ اي بين إسرائيل ^ أو إقامة احلجة إبمياهنم على غريهم ممن مل يؤمن 
قيل مناسك احلج وقيل خصال الفطرة العشرة وهي املضمضة ^ بكلمات ^ فالعامل يف إذ فعل مضمر تقديره اذكر وقوله 

واالستنشاق والسواك وقص الشارب وإعفاء اللحية وقص األظافر ونتف اإلبطني وحلق العانة واخلتان واالستنجاء وقيل هي 
إن املسلمني واملسلمات ^ وعشرة يف األحزاب من قوله ^ التائبون العابدون ^ يف براءة من قوله  ثالثون خصلة عشرة ذكرت

 ^ومن ذرييت ^ أي عمل هبن ^ فأمتهن ^ ^ إال املصلني ^ وعشرة يف املعارج من قوله ^ 
اثب إذا رجع ألن اسم مكان من قولك ^ مثابة ^ الكعبة ^ البيت ^ اإلمامة ^ عهدي ^ استفهام أو رغبة @  60@  61 This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ابلفتح إخبار عن املتبعني إلبراهيم عليه السالم وابلكسر إخبار هلذه األمة وافق ^ واختذوا ^ الناس يرجعون إليه عاما بعد عام 

قول عمر رضي هللا عنه لو اختذت من مقام ابراهيم مصلى وقيل أمر إلبراهيم وشيعته وقيل لبين إسرائيل فهو على هذا عطف 
هو احلجر الذي صعد به حني بناء الكعبة وقيل املسجد احلرام ^ من مقام إبراهيم ^ وهذا بعيد ^ اذكروا نعميت ^ على قوله 

عبارة عن بنيانه بنية خالصة كقوله أسس على التقوى وقيل املعىن طهراه ^ طهرا بييت ^ عبارة عن األمر والوصية ^ وعهدان ^ 
هم ^ والعاكفني ^ وفون ابلكعبة وقيل الغرابء القادمون على مكة واألول أظهر هم الذين يط^ للطائفني ^ عن عبادة األصنام 

يعين مكة ^ بلدا ^ املعتكفون يف املسجد وقيل املصلون وقيل اجملاورون من الغرابء وقيل أهل مكة والعكوف يف اللغة اللزوم 
ى أهله ألن العرب كان يغري بعضهم على أي مما يصيب غريه من اخلسف والعذاب وقيل آمنا من إغارة الناس عل^ آمنا ^ 

بعض وكانوا ال يتعرضون ألهل مكة وهذا أرجح لقوله أومل منكن هلم حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهلم فإن قيل مل قال يف 
أبو فعرف يف إبراهيم ونكر يف البقرة أجيب عن ذلك بثالثة أجوبة اجلواب األول قاله أستاذان الشيخ ^ بلدا آمنا ^ البقرة 

وذكر البيت يقتضي ابملالزمة ذكر البلد ^ القواعد من البيت ^ جعفر بن الزبري وهو أنه تقدم يف البقرة ذكر البيت يف قوله 
الذي هو فيه فلم حيتج إىل تعريف خبالف آية إبراهيم فإهنا مل يتقدم قبلها ما يقتضي ذكر البلد وال املعرفة به فذكره بالم التعريف 

اله السهبلي وهو أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان مبكة حني نزلت آية إبراهيم ألهنا مكية فلذلك قال فيه البلد اجلواب الثاين ق
بالم التعريف اليت للحضور كقولك هذا الرجل وهو حاضر خبالف آية البقرة فإهنا مدنية ومل تكن مكة حاضرة حني نزوهلا فلم 

الكالم حكاية عن إبراهيم عليه السالم فال فرق بني نزوله مبكة أو املدينة اجلواب يعرفها بالم احلضور ويف هذا نظر ألن ذلك 
الثالث قاله بعض املشارقة أنه قال هذا بلد آمنا قبل أن يكون بلدا فكأنه قال اجعل هذا املوضع بلدا آمنا وقال هذا البلد بعد 

من آمن ^ هر أنه مرة واحدة حكى لفظه فيها على وجهني ما صار بلدا وهذا يقتضي أن ابراهيم دعا هبذا الدعاء مرتني والظا
على ^ ربنا تقبل منا ^ أي قال هللا وأرزق من كفر ألن هللا يرزق يف الدنيا املؤمن والكافر ^ ومن كفر ^ بدل بعض من كل ^ 

رسوال منهم ^ ا أي يف ذريتن^ فيهم ^ علمنا موضع احلج وقيل العبادات ^ وأران مناسكنا ^ حذف القول أي يقوالن ذلك 
هو حممد صلى هللا عليه وسلم ولذلك قال صلى هللا عليه وسلم أان دعوة أيب إبراهيم والضمري اجملرور لذرية إبراهيم وإمساعيل ^ 

 ^آايتك ^ وهم العرب الذين من نسل عدانن وأما الذين من قحطان فاختلف هل هم من ذرية إمساعيل أم ال 
^ سفه نفسه ^ أي يطهرهم من الكفر والذنوب ^ ويزكيهم ^ هنا هي السنة ^ مة واحلك^ هنا القرآن @  61@  62

أي ابلكلمة وامللة ^ وأوصى هبا ^ منصوب على التشبيه ابملفعول به وقيل األصل يف نفسه مث حذف اجلار فانتصب وقيل متييز 
أم هنا منقطعة ^ أم كنتم ^ موصى ابلرفع عطف على إبراهيم فهو موصى وقرىء ابلنصب عطفا على نبيه فهو ^ ويعقوب ^ 

أي قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى  ^ وقالوا كونوا ^ معناها االستفهام واإلنكار وإمساعيل كان عمه والعم يسمى ااي 
أي ال نؤمن ابلبعض دون البعض وهذا برهان ألن كل من أتى ^ ال نفرق ^ منصوب إبضمار فعل ^ بل ملة ^ كونوا نصارى 

وعد ظهر مصداقه فقتل بين قريظة وأجلي بين ^ فسيكفيكهم ^ جزة فهو نيب فالكفر ببعضهم واإلميان ببعضهم تناقض ابملع
أي دينه وهو استعارة من صبغ الثوب وغريه ونصبه على اإلغراء وعلى املصدر من املعاين ^ صبغة هللا ^ النضري وغري ذلك 

يتعلق بكتم أو كأن املعىن ^ من هللا ^ من الشهادة أبن األنبياء على احلنيفية  ^كتم شهادة ^  املتقدمة أو بدل من ملة إبراهيم 
 ظاهره اإلعالم بقوهلم قبل وقوعه إال أن ابن عباس قال نزلت بعد^ سيقول ^ شهادة ختلصت له من هللا 

^ عن قبلتهم ^ املسلمني أي ما وىل ^ ما والهم ^ هنا اليهود أو املشركون أو املنافقون ^ السفهاء ^ قوهلم @  62@  63
اآلية ردا عليهم ألن هللا حيكم ما يريد ويويل عباده حيث شاء ألن ^ هلل املشرق واملغرب ^ األوىل وهي بيت املقدس إىل لكعبة 

أي تشهدون يوم ^ شهداء على الناس ^ أي خيارا ^ جعلناكم أمة وسطا ^ بعد ما هديناكم ^ وكذلك ^ اجلهات كلها له  This file was downloaded from QuranicThought.com
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^ أي أبعمالكم قال عليه الصالة والسالم أقول كما قال أخي عيسى ^ عليكم شهيدا ^ غ الرسل إىل قومهم القيامة إببال

شهداء على ^ وآخره يف قوله ^ عليكم شهيدا ^ اآلية فإن قيل مل قدم اجملرور يف قوله ^ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم 
الختصاص شهادة النيب صلى هللا ^ عليكم شهيدا ^ اجملرور يف قوله فاجلواب أن تقدمي املعموالت يفيد احلصر فقدم ^ الناس 

فيها قوالن ^ القبلة اليت كنت عليها ^ ألنه مل يقصد احلصر ^ شهداء على الناس ^ عليه وسلم أبمته ومل يقدمه يف قوله 
كنت ^  هذا مع ظاهر قوله أحدمها أهنا الكعبة وهو قول ابن عباس واآلخر هو بيت املقدس وهو قول قتادة وعطاء والسدي و 

ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي إىل بيت املقدس مث انصرف عنه إىل الكعبة وأما قول ابن عباس فتأويله ^ عليها 
بوجهني األول أن كنت مبعىن أنت والثاين قيل أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى إىل الكعبة قبل بيت املقدس وإعراب اليت  

مفعول جبعلنا أو صفة للقبلة ومعىن اآلية على القولني اختبار وفتنة للناس أبمر القبلة وأما على قول قتادة فإن كنت عليها 
الصالة إىل بيت املقدس فتنة للعرب ألهنم كانوا يعظمون الكعبة أو فتنة ملن أنكر حتويلها وتقديره على هذا ما جعلنا صرف 

إىل الكعبة فتنة لليهود ألهنم يعظمون بيت املقدس وهم مع ذلك ينكرون النسخ  القبلة أما على قول ابن عباس فإن الصالة
أي العلم الذي ^ لنعلم ^ فأنكروا صرف القبلة أو فتنة لضعفاء املسلمني حىت رجع بعضهم عن اإلسالم حني صرفت القبلة 

عبارة عن االرتداد عن اإلسالم وهو ^  ينقلب على عقبيه^ تقوم به احلجة على العبد وهو إذا ظهر يف الوجود ما علمه هللا 
إميانكم ^ إن خمففة من الثقيلة واسم كان ضمري الفعلة وهي التحول عن القبلة ^ وإن كانت ^ تشبيه مبن رجع ميشي إىل وراء 

غريكم قيل صالتكم إىل بيت املقدس واستدل به من قال إن األعمال من اإلميان وقيل معناه ثبوتكم على اإلميان حني انقلب ^ 
كان النيب صلى هللا عليه وسلم يرفع رأسه إىل السماء رجاء أن يؤمر ابلصالة إىل الكعبة ^  تقلب وجهك ^ بسبب حتويل القبلة 

خرب يتضمن النهي ووحدت قبلتهم وإن كانت جهتني الحتادهم يف ^ وما أنت بتابع قبلتهم ^ جهة ^ شطر املسجد ^ 
 ألن ^وما بعضهم بتابع قبلة بعض ^ البطالن 

أي يعرفون القرآن أو النيب صلى هللا عليه ^ يعرفونه ^ اليهود لعنهم هللا يستقبلون املغرب والنصارى املشرق @  63@  64
مبالغة يف وصف املعرفة وقال عبد هللا بن سالم معرفيت ابلنيب صلى هللا عليه ^ كما يعرفون أبناءهم ^  وسلم أو أمر القبلة 

أي جهة ومل ^ وجهة ^ أي لكل أحد أو لكل طائفة ^ ولكل ^ ألن ابين قد ميكن فيه الشك  وسلم أشد من معرفيت اببين
أي موليها وجهه وقرىء موالها ^ هو موليها ^ حتذف الواو ألنه ظرف مكان وقيل إنه مصدر وثبت فيه الواو على غري قياس 

أيت بكم هللا ^ أي ابدروا إىل األعمال الصاحلات ^ ات فاستبقوا اخلري ^ أي واله هللا إليها واملعىن أن هللا جعل لكل أمة قبلة 
االية معناها أن ^ لئال يكون للناس ^ األمر كرر للتأكيد أو ليناط به ما بعده ^ فول وجهك ^ أي يبعثكم من قبوركم ^ 

يب صلى هللا عليه وسلم الصالة إىل الكعبة تدفع حجة املعرتضني من الناس فإن أريد اليهود فحجتهم أهنم جيدون يف كتبهم أن الن
إال ^ يتحول إىل الكعبة فلما صلى إليها مل تبق هلم حجة على املسلمني وإن أريد قريش فحجتهم أهنم قالوا قبلة آابئه أوىل به 

أي من يتكلم بغري حجة ويعرتض التحول إىل الكعبة واالستثناء متصل ألنه استثناء من عموم الناس وحيتمل ^ الذين ظلموا 
متعلق مبحذوف أي فعلت ^ وألمت ^ ع على أن يكون استثناء ممن له حجة فإن الذين ظلموا هم الذين ليس هلم حجة االنقطا 

فاذكروين أذكركم ^ متعلق بقوله ألمت أو بقوله فاذكروين واألول أظهر ^ كما أرسلنا ^  ذلك ألمت أو معطوف على لئال يكون 
أذكركم ابلثواب وقيل اذكروين ابلدعاء والتسبيح وحنو ذلك وقد أكثر قال سعيد بن املسيب معناه اذكروين ابلطاعة ^ 

املفسرون وال سيما املتصوفة يف تفسري هذا املوضع أبلفاظ هلا معاين خمصوصة وال دليل على التخصيص وابجلملة فهذه اآلية 
ظن عبدي يب وأان معه حني يذكرين فإن بيان لشرف الذكر وبينها قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما يرويه عن ربه أان عند 
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 معا واعلم أن الذكر أفضل األعمال على اجلملة

ة وغريها فإن ذلك ملا فيها من معىن الذكر واحلضور وإن ورد يف بعض األحاديث تفضيل غريه من األعمال كالصال@  64@  65
والدليل على فضيلة الذكر من ثالثة أوجه األول النصوص الواردة بتفضيله على سائر األعمال قال رسول هللا # مع هللا تعاىل 

أن تلقوا عدوكم فتضربوا صلى هللا عليه وسلم أال أنبئكم خبري أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها يف درجاتكم وخري لكم من 
أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى اي رسول هللا قال ذكر هللا وسئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي األعمال أفضل قال 

ذكر هللا قيل الذكر أفضل أم اجلهاد يف سبيل هللا فقال لو ضرب اجملاهد بسيفه يف الكفار حىت ينقطع سيفه وخيتضب دما لكان 
اذكروا هللا ذكرا  ^ ر أفضل منه الوجه الثاين أن هللا تعاىل حيث ما أمر ابلذكر أو أثىن على الذكر اشرتط فيه الكثرة فقال الذاك
ومل يشرتط ذلك يف سائر األعمال الوجه الثالث أن للذكر مزية هي له خاصة وليست لغريه ^ والذاكرين هللا كثريا ^ ^ كثريا 

والوصول إىل القرب ابلذي عرب عنه ما ورد يف احلديث من اجملالسة واملعية فإن هللا تعاىل يقول أان وهي احلضور يف احلضرة العلية 
وللناس يف املقصد ابلذكر مقامان فمقصد العامة # جليس من ذكرين ويقول أان عند ظن عبدي يب وأان معه حني يذكرين 

بون بعيد فكم بني من أيخذ أجره وهو من وراء حجاب وبني اكتساب األجور ومقصد اخلاصة القرب واحلصور وما بني املقامني 
واعلم أن الذكر على أنواع كثرية فمنها التهليل والتسبيح والتكبري واحلمد # من يقرب حىت يكون من خواص األحباب 

غري ذلك ولكل ذكر واحلوقلة واحلسبلة وذكر كل اسم من أمساء هللا تعاىل والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم واالستغفار و 
خاصيته ومثرته وأما التهليل فثمرته التوحيد أعين التوحيد اخلاص فإن التوحيد العام حاصل لكل مؤمن وأما التكبري فثمرته 

التعظيم واإلجالل لذي اجلالل وأما احلمد واألمساء اليت معناها اإلحسان والرمحة كالرمحن الرحيم والكرمي والغفار وشبه ذلك 
ث مقامات وهي الشكر وقوة الرجاء واحملبة فإن احملسن حمبوب ال حمالة وأما احلوقلة واحلسبلة فثمرهتما التوكل على فثمرهتا ثال

هللا والتفويض إىل هللا والثقة ابهلل وأما األمساء اليت معناها االطالع واإلدراك كالعليم والسميع والبصري والقريب وشبه ذلك 
على النيب صلى هللا عليه وسلم فثمرهتا شدة احملبة فيه واحملافظة على اتباع سنته وأما االستغفار فثمرهتا املراقبة وأما الصالة 

مث إن مثرة الذكر اليت # فثمرته االستقامة على التقوى واحملافظةعلى شروط التوبة مع إنكار القلب بسبب الذنوب املتقدمة 
استعينوا ابلصرب والصالة إن ^ ا هللا هللا فهذا هو الغاية وإليه املنتهى جتمع األمساء والصفات جمموعة يف الذكر الفرد وهو قولن

قيل إهنا نزلت يف الشهداء املقتولني يف غزوة بدر ^ وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل هللا أموات ^ أي مبعونته ^ هللا مع الصابرين 
 ه ملنزلة الشهداء عند هللا وتسلية ألقارهبم وال خيصها نزوهلاوكانوا أربعة عشر رجال ملا قتلوا حزن عليهم أقارهبم فنزلت اآلية مبين

أي خنتربكم وحيث ما جاء االختبار يف حق هللا فمعناه ^ ولنبلونكم ^ فيهم بل حكمها على العموم يف الشهداء @  65@  66
 يعلم ما كان وما يكون أن يظهر يف الوجود ما يف علمه لتقوم احلجة على العبد وليس كاختبار الناس بعضهم بعضا ألن هللا
من ^ بشيء من اخلوف ^ واخلطاب هبذا االبتالء للمسلمني وقيل لكفار قريش واألول أظهر لقوله بعد هذا وبشر الصابرين 

ابجلوائح وقيل ذلك كله بسبب ^ واألنفس والثمرات ^ ابخلسارة ^ ونقص من األموال ^ ابجلدب ^ واجلوع ^ األعداء 
تذكروا اآلخرة لتهون عليهم مصائب الدنيا ويف ^ راجعون ^ لالم للملك واملالك يفعل يف ملكه ما يشاء ا^ إان هلل ^ اجلهاد 

احلديث الصحيح أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من أصابته مصيبة فقال إان هلل وإان إليه راجعون اللهم أجرين يف 
به قالت أم سلمة فلما مات زوجي أبو سلمة قلت ذلك فأبدلين هللا به مصيبيت وأخلف يل خريا منها أخلف هللا له خريا مما أصا

فائدة ورد ذكر الصرب من القرآن يف أكثر من سبعني موضعا وذلك لعظمة موقعه يف الدين # رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
^ فإنه ال حيصر أجره لقوله تعاىل قال بعض العلماء كل احلسنات هلا أجر حمصور من عشرة أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إال الصرب 

^ وهللا حيب الصابرين ^ وذكر هللا للصابرين مثانية أنواع من الكرامة أوهلا احملبة قال ^ إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب  This file was downloaded from QuranicThought.com
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جر اجلزيل قال والرابع األ^ جيزون الغرفة مبا صربوا ^ والثالث غرفات اجلنة قال ^ إن هللا مع الصابرين ^ والثاين النصر قال 

^ وبشر الصابرين ^ واألربعة األخرى املذكورة يف هذه اآلية ففيها البشارة قال ^ إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب ^ 
والصابرون على أربعة أوجه صرب ^ أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة وأولئك هم املهتدون ^ والصالة والرمحة واهلداية 

لنفس من التسخيط واهللع واجلزع وصرب على النعم وهو تقييدها ابلشكر وعدم الطغيان وعدم التكرب هبا على البالء وهو منع ا
وصرب على الطاعة ابحملافظة والدوام عليها وصرب عن املعاصي بكف النفس عنها وفوق الصرب التسليم وهو ترك االعرتاض 

قضاء وهو سرور النفس بفعل هللا وهو صادر عن احملبة وكل ما والتسخيط ظاهرا وترك الكراهة ابطنا وفوق التسليم الرضا ابل
^ أي معامل دينه واحدها شعرية أو شعارة ^ من شعائر هللا ^ جبالن صغريان مبكة ^ إن الصفا واملروة ^ يفعل احملبوب حمبوب 

ا جاء بلفظ يقتضي اإلابحة إابحة للسعي بني الصفا واملروة والسعي بينهما واجب عند مالك والشافعي وإمن^ فال جناح عليه 
ألن بعض الصحابة امتنعوا من السعي بينهم ألنه كان يف اجلاهلية على الصفا صنم يقال له أساف وعلى املروة صنم يقال له 
انئلة فخافوا أن يكون السعي بينهما تعظيما للصنمني فرفع هللا ما وقع يف نفوسهم من ذلك مث إن السعي بينهما للسنة قالت 

 رضي هللا عنها سن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم السعي بنيعائشة 
وهذا ضعيف ألن شعائر هللا ^ شعائر هللا ^ الصفا واملروة وليس ألحد تركه وقيل إن الوجوب يؤخذ من قوله @  66@  67

هذا الطواف يراد أصله يتطوف مث أدغمت التاء يف الطاء و ^ يطوف ^ منها واجبة ومنها مندوبة وقد قيل إن السعي مندوب 
عاما يف أفعال الرب وخاصة يف الوجوب من السنة أو معىن التطوع حبج بعد حج ^ ومن تطوع ^ به السعي سبعة أشواط 

املالئكة واملؤمنون ^ الالعنون ^ التوراة هنا ^ يف الكتاب ^ أمر حممد صلى هللا عليه وسلم ^ إن الذين يكتمون ^ الفريضة 
أي شرط يف توبتهم أن ^ وبينوا ^ لني وقيل البهائم ملا يصيبهم من اجلدب لذنوب الكامتني للحق وقيل املخلوقات إال الثق

هم املؤمنون فهو عموم يراد به اخلصوص ألن املؤمنني هم الذين يعتد بلعنهم للكافرين ^ والناس أمجعني ^ يبينوا ألهنم كتموا 
من أنظر إذا أخر أي ال يؤخرون ^ ال هم ينظرون ^ وقيل يف النار أي يف اللعنة ^ خالدين فيها ^ وقيل يلعنهم مجيع الناس 

الواحد له ثالثة معان  ^ وإهلكم إله واحد ^ إال أن يتعدى إبىل ^ ال ينظر إليهم ^ عن العذاب وال ميهلون أو من نظر لقوله 
له والثالث أنه ال يتبعض وال ينقسم كلها صحيحة يف حق هللا تعاىل أحدها أنه ال اثين له فهو نفي للعدد واآلخر أنه ال شريك 

وقد فسر املراد به هنا يف قوله ال إله إال هو واعلم أن توحيد اخللق هلل تعاىل على ثالث درجات األويل توحيد عامة املسلمني 
بة واألوالد وهو الذي يعصم النفس من اهللك يف الدنيا وينجي من اخللود يف النار يف اآلخرة وهو نفي الشركاء واألنداد والصاح

واألشباه واألضداد الدرجة الثانية توحيد اخلاصة وهو أن يرى األفعال كلها صادرة من هللا وحده ويشاهد ذلك بطريق املكاشفة 
ال بطريق االستدالل احلاصل لكل مؤمن وإمنا مقام اخلاص يف التوحيد يغين يف القلب بعلم ضروري ال حيتاج إىل دليل ومثرة هذا 

ع إىل هللا والتوكل عليه وحده واطراح مجيع اخللق فال يرجو إال هللا وال خياف أحدا سواه إذ ليس يرى فاعال إال إايه العلم االنقطا 
ويرى مجيع اخللق يف قبضة القهر ليس بيدهم شيء من األمر فيطرح األسباب وينبذ األرابب والدرجة الثالثة أال يرى يف الوجود 

 املخلوقات حىت كأهنا عنده معدومة وهذا الذي تسميه الصوفية مقام الفناء مبعىن الغيبة عن إال هللا وحده فيغيب عن النظر إىل
إن يف خلق السموات واألرض ^ اخللق حىت أنه قد يفىن عن نفسه وعن توحيده أي يغيب عن ذلك ابستغراقه يف مشاهدة هللا 

^ من العرب واالستدالل على التوحيد املذكور قبلها يف قوله اآلية ذكر فيها مثانية أصناف من املخلوقات تنبيها على ما فيها ^ 
أي اختالف وصفهما من الضياء والظالم والطول والقصر وقيل إن أحدمها ^ واختالف الليل والنهار ^ ^ وإهلكم إله واحد 

 إرساهلا من جهات^ وتصريف الرايح ^ من التجارة وغريها ^ مبا ينفع الناس ^ خيلف االخر 
^ خمتلفة وهي اجلهات األربع وما بينهما وبصفات خمتلفة فمنها ملقحة ابلشجر وعقيم وصر وللنصر وللهالك  @ 67@  68 This file was downloaded from QuranicThought.com
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اعلم أن حمبة العبد لربه على درحتني إحدامها احملبة العامة اليت ال خيلو منها كل مؤمن وهي واجبة ^ والذين آمنوا أشد حبا هلل 

علماء الرابنيون واألولياء واألصفياء وهي أعلى املقامات وغاية املطلوابت فإن سائر واألخرى احملبة اخلاصة اليت ينفرد هبا ال
مقامات الصاحلني كاخلوف والرجاء والتوكل وغري ذلك فهي مبنية على حظوظ النفس أال ترى أن اخلائف إمنا خياف على نفسه 

ليست من املعاوضة واعلم أن سبب حمبة هللا معرفته وأن الراجي إمنا يرجو منفعة نفسه خبالف احملبة فإهنا من أجل احملبوب ف
فتقوى احملبة على قدر قوة املعرفة وتضعف على قدر ضعف املعرفة فإن املوجب للمحبة إحدى أمرين وكالمها إذا اجتمع يف 

مال فهو شخص من خلق هللا تعاىل كان يف غاية الكمال املوجب األول احلسن واجلمال واآلخر اإلحسان واإلمجال فأما اجل
حمبوب ابلطبع فإن اإلنسان ابلضرورة حيب كل ما يستحسن واإلمجال مثل مجال هللا يف حكمته البالغة وصنائعه البديعة وصفاته 

اجلميلة الساطعة األنوار اليت تروق العقول وهتيج القلوب وإمنا يدرك مجال هللا تعاىل ابلبصائر ال ابألبصار وأما اإلحسان فقد 
حب من أحسن إليها وإحسان هللا إىل عباده متواتر وإنعامه عليهم ابطن وظاهر وإن تعدوا نعمة هللا ال  جبلت القلوب على

حتصوها ويكفيك أنه حيسن إىل املطيع والعاصي واملؤمن والكافر وكل إحسان ينسب إىل غريه فهو يف احلقيقة منه وهو املستحق 
ب ظهرت آاثرها على اجلوارح من اجلد يف طاعته والنشاط خلدمته واحلرص للمحبة وحده واعلم أن حمبة هللا إذا متكنت من القل

على مرضاته والتلذذ مبناجاته والرضا بقضائه والشوق إىل لقائه واألنس بذكره واالستيحاش من غريه والفرار من الناس واالنفراد 
سواه قال احلارث احملاسيب احملبة تسليمك إىل يف اخللوات وخروج الدنيا من القلب وحمبة كل من حيبه هللا وإيثاره على كل من 

من رؤية ^ ولو ترى ^ احملبوب بكليتك مث إيثارك له على نفسك وروحك مث موافقته سرا وجهرا مث علمك بتقصريك يف حبه 
لعلموا أن العني والذين ظلموا مفعول وجواب لو حمذوف وهو العامل يف أن التقدير لو ترى الذين ظلموا لعلمت أن القوة هلل أو 

القوة هلل والقوي ابلياء وهو على هذه القراءة من رؤاي القلب والذين ظلموا فاعل وأن القوة مفعول يرى وجواب لو حمذوف 
بدل من إذ يرون أو استئناف والعامل ^ إذ تربأ ^ والتقدير لو يرى الذين ظلموا أن القوة هلل لندموا والستعظموا ما حل هبم 

هنا ^ األسباب ^ هم اآلهلة أو الشياطني أو الرؤساء من الكفار والعموم أوىل ^ الذين اتبعوا ^ كر فيه حمذوف وتقديره اذ 
 أي سيادهتم وقيل حسنتهم إذا مل تقبل^ أعماهلم حسرات ^ الوصالت من األرحام واملودات 

ا يف األرض أو مفعول بكلوا أو حال مم^ حالال ^ أمر حممول على اإلابحة ^ كلوا ^  منهم أو ما عملوا آلهلتهم @  68@  69
ما أيمر به وأصله من خطوت ^ خطوات الشيطان ^ حيتمل أن يريد احلالل ^ طيبا ^ صفة ملفعول حمذوف أي سيئا حالال 

ابلسوء ^ الشيء وقال املنذر بن سعيد حيتمل أن يكون من اخلطيئة مث سهلت مهزته وقريء بضم الطاء وإسكاهنا وهي لغتان 
ردا على قوهلم بل ^ أولو كان آابؤهم ^ اإلشراك وحترمي احلالل كالبحرية وغري ذلك ^ وأن تقولوا ^ عاصي امل^ والفحشاء 

ومثل ^ فدخلت مهزة اإلنكار على واو احلال ^ ال يعقلون ^ نتبع اآلية يف كفار العرب وقيل يف اليهود أهنم يتبعوهنم ولو كانوا 
تشبيه الذين كفروا ابلبهائم لقلة فهمهم وعدم استجابتهم ملن يدعوهم وال بد يف  اآلية يف معناها قوالن األول^ الذين كفروا 

كمثل الذي ^  هذا من حمذوف وفيه وجهان أحدمها أن يكون احملذوف أول اآلية والتقدير مثل داعي الذين كفروا إىل اإلميان 
وال يعقل معىن واآلخر أن يكون ^ اء إال دعاء وند^ وهي البهائم اليت ال تسمع ^ مبا ال يسمع ^ أي يصيح ^ ينعق 

احملذوف بعد ذلك والتقدير مثل الذين كفروا كمثل مدعو الذي ينعق ويكون دعاء ونداء على الوجهني مفعوال يسمع والنعيق 
ين  هو زجر الغنم والصياح عليها فعلى هذا القول شبه الكفار ابلغنم وداعيهم ابلذي يزجرها وهو يصيح عليها الثاين تشبيه الذ

كفروا يف دعائهم وعبادهتم ألصنامهم مبن ينعق مبا ال يسمع ألن األصنام ال تسمع شيئا ويكون دعاء ونداء على هذا منعطف 
وما بعده ^ صم ^ أي أن الداعي يتعب نفسه ابلدعاء أو النداء ملن مل يسمعه من غري فائدة فعلى هذا شبه الكفار ابلنعق 

إن  ^ اآلية دليل على وجوب الشكر لقوله ^ واشكروا ^ األول ورفعوا على إضمار مبتدأ  راجع إىل الكفار وذلك غري التآويل This file was downloaded from QuranicThought.com
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ما مات حتف أنفه وهو عموم خص منه احلوت واجلراد وأجاز مالك أكل الطايف من احلوت ^ امليتة ^ ^ كنتم إايه تعبدون 

ضعها يف املاء وغري ذلك وأجازه عبد احلكم دون ومنعه أبو حنيفة ومنع مالك اجلراد حىت تسيب يف بيوهتا بقطع عضو منها أو و 
^ وحلم اخلنزير ^ يريد املسفوح لتقييده بذلك يف سورة األنعام وال خالف يف إابحة ما خالط اللحم من الدم ^ والدم ^ ذلك 

اتبع له هو حرام سواء ذكى أو مل يذك وكذلك شحمه إبمجاع وإمنا خص اللحم ابلذكر ألنه الغالب يف األكل وألن الشحم 
أي صيح ألهنم كانوا يصيحون ابسم ^ وما أهل به ^ وكذلك من حلف أن ال أيكل حلما فأكل شحما حنث خبالف العكس 

ابجلوع أو ابإلكراه وهو مشتق من الضرورة ^ اضطر ^ األصنام وشبهها ^ لغري هللا ^ من ذبح له مث استعمل يف النية يف الذبح 
قيل ابغ على املسلمني وعاد عليهم ولذلك مل يرخص مالك يف رواية ^ غري ابغ وال عاد  ^ووزنه افتعل وأبدل من التاء طاء 

 عنه
للعاصي بسفره أن أيكل حلم امليتة واملشهور عنه الرتخيص له وقيل غري ابغ ابستعماهلا من غري إضرار وقيل ابغ @  69@  70

^ فال إمث عليه ^ من امليتة قال مالك بل يشبع ويتزود  أي متزايد على إمساك رمقه وهلذا مل جيز الشافعي للمضطر أن يشبع
رفع للحرج وجيب على املضطر أكل امليتة لئال يقتل نفسه ابجلوع وإمنا تدل اآلية على اإلابحة ال على الوجوب وقد اختلف هل 

ما أيكلون يف بطوهنم إال ^ د اليهو ^ إن الذين يكتمون ^ يباح له ميتة بين آدم أم ال فمنعه مالك وأجازه الشافعي لعموم اآلية 
وال يكلمهم هللا ^ أي أكلهم للدنيا يقودهم إىل النار فوضع السبب موضع املسبب وقيل أيكلون النار يف جهنم حقيقة ^ النار 

تعجب من ^ فما أصربهم على النار ^ ال يثين عليهم ^ وال يزكيهم ^ عبارة عن غضبه عليهم وقيل ال يكلمهم مبا حيبون ^ 
م على ما يقودهم إىل النار أو من صربهم على عذاب النار يف اآلخرة وقيل إهنا استفهام وأصربهم مبعىن صربهم وهذا بعيد جرأهت

وإمنا محل قائله عليه اعتقاده أن التعجب مستحيل على هللا ألنه استعظام خفي سببه وذلك ال يلزم فإنه يف حق هللا غري خفي 
القرآن هنا ^ نزل الكتاب ^ الباء سببية ^ أبن هللا ^ ورفعه ابالبتداء أو بفعل مضمر إشارة إىل العذاب ^ ذلك ^ السبب 

اليهود ^ الذين اختلفوا يف الكتاب ^ أي ابلواجب أو ابإلخبار احلق أي الصادق والباء فيه سببية أو للمصاحبة ^ ابحلق ^ 
رب والكتاب على هذا القرآن وحيتمل جنس الكتاب يف والنصارى والكتاب على هذا التوراة واإلجنيل وقيل الذين اختلفوا الع

اآلية خطاب ألهل الكتاب ألن املغرب قبلة اليهود ^ ليس الرب ^ أي بعيد من احلق واالستقامة ^ يف شقاق بعيد ^ املوضعني 
الرب مجيع األشياء  واملشرق قبلة النصارى أي إمنا الرب التوجه إىل الكعبة وقيل خطاب للمؤمنني أي ليس الرب الصالة خاصة بل

ال يصح أن يكون خربا عن الرب فتأويله لكن صاحب الرب من آمن أو لكن الرب بر ^ ولكن الرب من آمن ^ املذكورة بعد هذا 
على حبه ^ صدقة التطوع وليست ابلزكاة لقوله بعد ذلك وآيت الزكاة ^ وآت املال ^ من آمن أو يكون الرب مصدرا وصف به 

اآلية وهو الراجح من طريق املعىن وعود الضمري على األقرب ^ ويؤثرون على أنفسهم ^ املال لقوله الضمري عائد على ^ 
وما بعده ترتيب بتقدمي ^ ذوي القرىب ^ وهو على هذا تتميم وهو من أدوات البيان وقيل يعود على مصدر آيت وقيل على هللا 

خبالف من بعدهم مث اليتامى لصغرهم وحاجتهم مث املساكني األهم فاألهم واألفضل ألن الصدقة على القرابة صدقة وصلة 
^ واملوفون بعهدهم ^ للحاجة خاصة وابن السبيل الغريب وقيل الضعيف والسائلني وإن كانوا غري حمتاجني ويف الرقاب عتقها 

 ^يف البأساء ^ نصب إبضمار فعل ^ والصابرين ^ أي العهد مع هللا ومع الناس 
كتب عليكم ^  يف القول والفعل والعزمية ^ صدقوا ^ القتال ^ وحني البأس ^ املرض ^ الضراء و ^ الفقر @  70@  71

أي شرع لكم وليس مبعىن فرض ألن ويل املقتول خمري بني القصاص والدية والعفو وقيل مبعىن فرض أي فرض على ^ القصاص 
احلر ^ كفعل اجلهلة وعلى احلاكم التمكني من القصاص   القاتل االنقياد على القصاص وعلى ويل املقتول أن ال يتعداه إىل غريه

This file was downloaded from QuranicThought.comظاهره اعتبار التساوي بني القاتل واملقتول يف احلرية والذكورية وال يقتل حر بعبد وال ذكر ^ ابحلر والعبد ابلعبد واألنثى ابألنثى 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
نصف الدية ألولياء الرجل املقتصر منه أبنثى إال أن العلماء أمجعوا على قتل الذكر ابألنثى وزاد قوم أن يعطى أولياءها حينئذ 

خالف ملالك وللشافعي وأبو حنيفة وأما قتل احلر ابلعبد فهو مذهب أيب حنيفة خالفا ملالك والشافعي فعلى هذا مل أيخذ أبو 
الذكورية حنيفة بشيء من ظاهر اآلية ال يف الذكورية وال يف احلرية ألهنا عنده منسوخة وأخذ مالك بظاهرها يف احلرية كما يف 

وأتويلها عنده أن قوله احلر ابحلر والعبد ابلعبد عموم يدخل فيه الذكر ابلذكر واألنثى ابألنثى واألنثى ابلذكر والذكر ابألنثى مث  
أتكيدا للتجديد ألن بعض العرب إذا قتل منهم أنثى قتلوا هبا ذكرا تكربا وعدواان وقد يتوجه قول ^ األنثى ابألنثى ^ كرر قوله 

لى نسخ مجيعها مث يكون عدم قتل احلر ابلعبد من السنة وهو قوله صلى هللا عليه وسلم ال يقتل حر بعبد والناسخ هلا مالك ع
اآلية ^ فمن عفى له ^ على القول ابلنسخ عموم قوله النفس ابلنفس على أن هذا ضعيف إلنه إخبار عن حكم بين إسرائيل 

عنه فعليه أداء الدية إبحسان وعلى أولياء املقتول اتباعه هبا على وفاء فعلى هذا فيها أتويالن أحدمها أن املعىن من قتل منفي 
من كناية عن القاتل وأخوه هو املقتلول أو وليه وعفى من العفو عن القصاص وأصله أن يتعدى بعن وإمنا تعدى هنا ابلالم ألنه  

اتباع املعروف وعلى القاتل أداء إبحسان فعلى هذا من  كقولك جتاوزت لفالن عن ذنبه وعلى الثاين أن من أعطيته الدية فعليه 
كناية عن أولياء املقتول وأخوه هو القاتل أو عاقلته وعفى مبعىن يسر كقوله خذ العفو أي ما تيسر وال إشكال يف تعدي عفى 

^ وإمنا هو القصاص  إشارة إىل جواز أخذ الدية ألن بين إسرائيل مل يكن عندهم دية^ ذلك ختفيف ^ ابلالم على هذا املعىن 
ولكم يف ^ القصاص منه وقيل عذاب اآلخرة ^ عذاب أليم ^ أي قتل قاتل وليه بعد أن أخذ منه الدية ^ فمن اعتدى 

مبعىن قوهلم القتل أبقى للقتل أي أن القصاص يردع الناس عن القتل وقيل املعىن أن القصاص أقل قتال ألنه ^ القصاص حياة 
الوصية للوالدين ^ كان يف اجلاهلية من اقتتال قبيليت القاتل واملقتول حىت يقتل بسبب ذلك مجاعة   قتل واحد بواحد خبالف ما

 كانت فرضا قبل املرياث مث نسخها آية املرياث مع قوله صلى هللا عليه وسلم^  واألقربني 
وصية بتوريث الوالدين واألقربني ال وصية لوارث وبقيت الوصية مندوبة ملن ال يرث من األقربني وقيل معناها ال@  71@  72

أي فرض والقصد بقوله ^ كتب عليكم الصيام ^  على حسب الفرائض فال تعارض بينها وبني املواريث وال نسخ واألول أشهر 
تسهيل الصيام على املسلمني وكأنه اعتذار عن كتبه عليهم ^ أايما معدودات ^ وبقوله ^ كما كتب على الذين من قبلكم ^  

^ أايما ^ يلة والذي كتب على الذين من قبلنا الصيام مطلقا وقيل كتب على الذين من قبلنا رمضان فبدلوه ومالطفة مج
االية إابحة للفطر مع املرض والسفر وقد جيب ^ فمن كان منكم مريضا ^ منصوب ابلصيام أو مبحذوف ويبعد انتصابه بتتقون 

ف يسمى فحوى اخلطاب والتقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر الفطر إذا خاف اهلالك ويف الكالم عند اجلمهور حمذو 
فأفطر فعليه عدة من أايم أخر ومل يفعل الظاهرية هبذا احملذوف فرأوا أن صيام املسافر واملريض ال يصح وأوجبوا عليه عدة من 

لسفر وبذلك قال الظاهرية وحده أايم أخر وإن صام يف رمضان وهذا منهم جهل بكالم العرب وليس يف اآلية ما يقتضي حتديد ا
قيل يطيقونه من غري مشقة فيفطرون ويكفرون مث نسخ جواز ^ وعلى الذين يطيقونه فدية ^ يف مشهور مذهب مالك أربعة برد 

^ وقيل يطيقونه مبشقة كالشيخ اهلرم فيجوز له الفطر فال نسخ على هذا ^ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ^ اإلفطار بقوله 
أي صام ومل أيخذ ابلفطر والكفارة وذلك على القول ابلنسخ وقيل تطوع ابلزايدة يف مقدار اإلطعام وذلك على ^ فمن تطوع 

قال ابن عباس ^ أنزل فيه القرآن ^ مبتدأ أو خرب ابتداء مضمر أو بدل من الصيام ^ شهر رمضان ^ القول بعدم النسخ 
القدر من رمضان مث نزل به جربيل علىالنيب صلى هللا عليه وسلم بطول أنزل القرآن مجلة واحدة إىل السماء الدنيا يف ليلة 

هدى للناس ^ عشرين سنة وقيل املعىن أنزل يف شأنه القرآن كقولك أنزل القرآن يف فالن وقيل املعىن ابتدأ فيه إنزال القرآن 
اهلدى على نوعني مطلق  أي أن القرآن هدى للناس مث هو مع ذلك من مبينات اهلدى وذلك أن^ وبينات من اهلدى 

This file was downloaded from QuranicThought.comوموصوف ابلبينات فاهلدى األول هنا على اإلطالق وقوله من البينات واهلدى أي وهو من اهلدى املبني فهو من عطف 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أي كان حاضرا غري مسافر والشهر منصوب على الظرفية ^ فمن شهد ^ الصفات كقولك فالن عامل وجليل من العلماء 

متعلق مبحذوف تقديره شرع أو ^ ولتكملوا ^ اليسر الفطر يف السفر والعسر الصوم فيه واليسر والعسر على اإلطالق وقيل 
مقيد ^ أجيب دعوة الداع ^ التكبري يوم العيد أو مطلقا ^ ولتكربوا ^ األايم اليت أفطر فيها ^ العدة ^ عطف على اليسر 

 مبشيئة هللا
أي ^ فليستجيبوا يل ^ الدعاء مع وعد هللا ابالستجابة  وموافقة القدر وهذا جواب من قال كيف ال يستجاب@  72@  73

االية كان األكل واجلماع حمرما بعد النوم يف ليل رمضان فجرت ^ أحل لكم ^ امتثال ما دعوهتم إليه من اإلميان والطاعة 
نا اجلماع وإمنا ه^ الرفث ^ لذلك قصة لعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ولصرمة بن مالك فأحلهما هللا ختفيفا على عباده 

تشبيه ابلثياب الشتمال كل واحد من الزوجني على اآلخر وهذا تعليل ^ هن لباس لكم ^ تعدى إبىل ألنه يف معىن اإلفضاء 
أي غفر ما وقعتم فيه ^ فتاب عليكم وعفى عنكم ^ أي أتكلون وجتامعون بعد النوم يف رمضان ^ ختتانون أنفسكم ^ لإلابحة 

قيل الولد يبتغى ابجلماع وقيل الرخصة يف ^ ما كتب هللا لكم ^ إابحة ^ ابشروهن ^ ذلك احلكم من ذلك وقيل رفع عنكم 
بيان للخيط األبيض ال لألسود ألن الفجر ليس له سواد ^ من الفجر ^ األكل واجلماع ملن انم يف ليل رمضان بعد منعه 

د سواد الليل وروي أن قوله من الفجر نزل بعد ذلك بياان واخليط هنا استعارة يراد ابخليط األبيض بياض الفجر وابخليط األسو 
هلذا املعىن ألن بعضهم جعل خيطا أبيض وخيطا أسود حتت وسادته وأكل حىت تبني له فقال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا 

فعليه القضاء  أي إىل أول الليل وهو غروب الشمس فمن أفطر قبل ذلك^ إىل الليل ^ هو بياض النهار وسواد الليل 
إىل ^ والكفارة ومن شك هل غربت أم ال فأفطر فعليه القضاء والكفارة أيضا وقيل القضاء فقط وقالت عائشة رضي هللا عنها 

حترمي للمباشرة حني االعتكاف قال اجلمهور ^ وال تباشروهن ^ يقتضي املنع من الوصال وقد جاء ذلك يف احلديث ^ الليل 
دليل على جواز االعتكاف يف كل مسجد خالفا ملن قال ال ^ يف املساجد ^ ا دونه وقيل اجلماع فقط املباشرة هنا اجلماع فم

اعتكاف إال يف املسجد احلرام ومسجد املدينة وبيت املقدس وفيه أيضا دليل على أن االعتكاف ال يكون إال يف املساجد ال يف 
أي ال ^ فال تقربوها ^ أحكامه اليت أمر ابلوقوف عندها ^ هللا حدود ^ غريها خالفا ملن أجازه يف غريها من مفهوم اآلية 

تلك حدود هللا فال ^ تقربوا خمالفتها واستدل بعضهم به على سد الذرائع ألن املقصود النهي عن املخالفة للمحدود لقوله 
^  ابلباطل ^ بعضكم مال بعض أي ال أيكل ^ وال أتكلوا أموالكم ^ مث هنى هنا عن مقاربة املخالفة سدا للذريعة ^ تعتدوها 

عطف على ال أتكلوا أو نصب إبضمار أن وهو من أدىل الرجل ^ وتدلوا ^ كالقمار والغصب وجحد احلقوق وغري ذلك 
حبجته إذا قام هبا واملعىن هنى عن أن حيتج حبجة ابطلة ليصل هبا إىل أكل مال الناس وقيل هنى عن رشوة احلكام أبموال للوصول 

 الناس فالباء على إىل أكل أموال
الباء سببية أو للمصاحبة واإلمث على القول األول يف تدلوا إقامة ^ ابإلمث ^ األول سببية وعلى الثاين لإللصاق @  73@  74

سببها أهنم سألوا عن اهلالل ^ يسألونك عن األهلة ^ احلجة الباطلة كشهادة الزور واألميان الكاذبة وعلى القول الثاين الرشوة 
مجع ميقات حملل ^ مواقيت ^ فائدته وخمالفته حلال الشمس واهلالل ليلتان من أول الشهر وقيل ثالث مث يقال له قمر وما 

^ وليس الرب ^ الديون واألكرية والقضاء والعدد وغري ذلك مث ذكر احلج اهتماما بذكره وإن كان قد دخل يف املواقيت للناس 
خلوا بيوهتم من أبواهبا وإمنا يدخلون من ظهورها ويقولون ال حيول بيننا وبني السماء شيء االية كان قوم إذا رجعوا من احلج مل يد

فنزلت االية إعالما أبن ذلك ليس من الرب وإمنا ذكر ذلك بعد ذكر احلج ألنه كان عندهم من متام احلج وقيل املعىن ليس الرب 
مور على غري ما جيب فعلى هذا البيوت وأبواهبا وظهورها استعارة أن تسألوا عن األهلة وغريها مما ال فائدة لكم فيه فتأتون األ

أتويله مثل الرب من آمن ^ الرب من اتقى ^ يراد ابلبيوت املسائل وبظهورها السؤال عما ال يفيد وأبواهبا السؤال عما حيتاج إليه  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
الذين يقاتلون املسلمني دون من مل يقاتل كان القتال غري مباح يف أول اإلسالم مث أمر بقتال الكفار ^  الذين يقاتلونكم ^ 

فهذه ^ اقتلوهم حيث وجدمتوهم ^ ^ قاتلوا املشركني كافة ^ وذلك مقتضى هذه اآلية مث أمر بقتال مجيع الكفار يف قوله 
 يقاتلونكم اآلية منسوخة وقيل إهنا حمكمة وأن املعىن قاتلوا الرجال الذين هم حبال من يقاتلونكم دون النساء والصبيان الذين ال

^ أي بقتال من مل يقاتلكم على القول األول وبقتال النساء والصبيان على القول الثاين ^ وال تعتدوا ^ واألول أرجح وأشهر 
أي فتنة املؤمن ^ والفتنة أشد من القتل ^ أي من مكة ألن قريشا أخرجوا منها املسلمني ^ وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 

منسوخ بقوله حيث ^ عند املسجد احلرام ^ ه وقيل كفرالكفار أشد من قتل املؤمنني هلم يف اجلهاد عن دينه أشد عليه من قتل
وإمنا يغفر ^ غفور رحيم ^ عن الكفر فاسلموا بدليل قوله ^ فإن انتهوا ^ وجدمتوهم وهذا يقوي نسخ الذين يقاتلونكم 

اآلية نزلت ملا صد الكفار النيب صلى هللا عليه ^ احلرام الشهر ^ أي ال يبقى دين كفر ^ ال تكون فتنة ^ للكافر إذا أسلم 
وسلم عن دخول مكة للعمرة عام احلديبية يف شهر ذي احلجة فدخلها يف العام الذي بعده يف شهر ذي القعدة أي الشهر احلرام 

 أي حرمة^ واحلرمات قصاص ^ الذي دخلتم فيه مكة ابلشهر احلرام الذي صددمت فيه عن دخوهلا 
تسمية للعقوبة ^ فاعتدوا عليه ^ الشهر والبلد حني دخلتموها قصاص حبرمة الشهر والبلد حني صددمت عنها @  74@  75

قال أبو أبو ^ تلقوا أبيديكم إىل التهلكة ^ ابسم الذنب أي قاتلوا من قاتلكم وال تبالوا حبرمة من صدكم عن دخول مكة 
جلهاد وقيل ال ترتكوا النفقة يف اجلهاد خوف العيلة وقيل ال تقنطوا من التوبة أيوب األنصاري املعىن ال تشتغلوا أبموالكم عن ا

أي ^ وأمتوا احلج والعمرة هلل ^ وقيل ال تقتحموا املهالك والباء يف أبيديكم زائدة وقيل التقدير ال تلقوا أنفسكم أبيديكم 
علي إمتامهما أن حترم هبما من دارك وال حجة فيه ملن  أكملوها إذا ابتدأمت عملهما قال ابن عباس إمتامهما كمال املناسك وقال

املشهور يف اللغة أحصره املرض ابأللف وحصره العدو ^ فإن أحصرمت ^ أوجب العمرة ألن األمر إمنا هو ابإلمتام ال ابالبتداء 
دي ومل يوجبه على من وقيل ابلعكس وقيل مها مبعىن واحد فقال مالك أحصرمت هنا ابملرض على مشهور اللغة فأوجب عليه اهل

حصره العدو وقال الشافعي وأشهب جيب اهلدي على من حصره العدو وعمل اآلية على ذلك واستدال بنحر النيب صلى هللا 
أي فعليكم ما استيسر من ^ فما استيسر ^ عليه وسلم اهلدي ابحلديبية وقال أبو حنيفة جيب اهلدي على احملصر بعدو ومبرض 

اآلية نزلت يف كعب بن عجرة ^ فمن كان منكم مريضا ^ خطااب للمحصر وغريه ^ حتلقوا رؤسكم  وال^ اهلدي وذلك شاة 
حني رآه النيب صلى هللا عليه وسلم فقال له لعلك يؤذيك هوام رأسك احلق رأسك وصم ثالثة أايم وأطعم ستة مساكني أو 

رأسه قبل يوم النحر جاز له حلقه وعليه صيام أو  انسك بشاة فمعىن االية أن من كان يف احلج واضطره مرض أو قمل إىل حلق
صدقة أو نسك حسبما تفسر يف احلديث وقاس الفقهاء على حلق الرأس سائر األشياء اليت مينع احلاج منها إال الصيد والوطء 

وتقديرها وقصر الظاهرية ذلك على حلق الرأس وال بد يف اآلية من مضمر ال ينتقل الكالم عنه وهو املسمى فحوى اخلطاب 
أي من املرض على قول مالك ومن العدو ^ فإذا أمنتم ^ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق رأسه فعليه فدية 

التمتع ^ فمن متتع ابلعمرة إىل احلج ^ على قول غريه واملعىن إذا كنتم حبال أمن سواء تقدم مرض أو خوف عدو أو مل يتقدم 
اإلنسان يف أشهر احلج مث حيج من عامه فهو قد متتع إبسقاط أحد السفرين للحج أو العمرة  عند مالك وغريه هو أن يعتمر

وقال عبد هللا بن الزبري التمتع هو أن حيصر عن احلج بعدو حىت يفوته احلج فيعتمر عمرة يتحلل هبا من إحرامه مث حيج من قابل 
له ابلعمرة إىل احلج القابل وقيل التمتع هو قران احلج والعمرة قضاء حلجته فهو قد متتع بفعل املمنوعات من احلج يف وقت حتل

إذا ^ وقتها من إحرامه إىل يوم عرفة فإن فاته صام أايم التشريق ^ ثالثة أايم يف احلج ^ شاة ^ فما استيسر من اهلدي ^ 
عشرة ورفع لئال يتوهم أن فائدته أن السبع تصام بعد الثالثة فتكون ^ تلك عشرة ^ إىل بالدكم أو يف الطريق ^ رجعتم 

ملن مل يكن ^ السبعة بدل من الثالثة وقيل هو مثل الفذلكة وهو قول الناس بعد األعداد فذلك كذا وقيل كاملة يف الثواب  This file was downloaded from QuranicThought.com
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 يعين غري أهل مكة^ أهله حاضري املسجد احلرام 

لك إشارة إىل اهلدي أو الصيام أي إمنا وذي طوى إبمجاع وقيل أهل احلرام كله وقيل من كان دون امليقات وقوله ذ@  75@  76
التقدير أشهر احلج ^ احلج أشهر ^ جيب اهلدي أو الصيام بدال منه على الغرابء ال على أهل مكة وقيل ذلك إشارة إىل التمتع 

فاضة أشهر أو احلج يف أشهر وهي شوال وذو القعدة وذو احلجة وقيل العشر األول منه وينبين على ذلك أن من أخر طواف اإل
إىل آخر ذي احلجة فعليه دم على القول ابلعشر األول وال دم عليه على القول جبميع الشهر واختلف فيمن أحرم ابحلج قبل 

فمن فرض ^ هذه األشهر فأجازه مالك على كراهة ومل جيزه الشافعي وداود لتعيني هذا اإلسم كذلك فكأهنا كوقت الصالة 
الرفث اجلماع وقيل الفحش من الكالم والفسوق املعاصي ^ ال رفث وال فسوق ف^ أي ألزم ابحلج نفسه ^ فيهن احلج 

قيل امحلوا زادا يف ^ وتزودوا ^ واجلدال املراء مطلقا وقيل اجملادلة يف مواقيت احلج وقيل النسيء الذي كانت العرب تفعله 
جارة يف أايم احلج اابحها هللا تعاىل وقرأ ابن الت^ فضال من ربكم ^ السفر وقيل تزودوا لآلخرة ابلتقوى وهو األرجح ملا بعده 

اسم علم للموقف والتنوين فيه يف ^ من عرفات ^ اندفعتم مجلة واحدة ^ أفضتم ^ عباس فضال من ربكم يف مواسم احلج 
كما ^  ة املزدلفة والوقوف هبا سن^ املشعر احلرام ^ مقابلة النون يف مجع املذكر ال تنوين صرف فإن فيه التعريف والتأنيث 

^ أي من قبل اهلدى ^ من قبله ^ إن خمففة من الثقيلة ولذلك جاء الالم يف خربها ^ وإن كنتم ^ الكاف للتعليل ^ هداكم 
فيه قوالن أحدمها أنه أمر للجنس وهم قريش ومن تبعهم كانوا يقفون ابملزدلفة ألهنا حرم ^ مث أفيضوا من حيث أفاض الناس 

ألهنا حل ويقولون حنن أهل احلرم ال نقف إال ابحلرم فأمرهم هللا تعاىل أن يقفوا بعرفة مع الناس  ويقفون بعرفة مع سائر الناس
ويفيضوا منها وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم قبل ذلك يقف مع الناس بعرفة توفيقا من هللا تعاىل له والقول الثاين أهنا 

مىن فثم على هذا القول على ابهبا من الرتتيب وأما على القول األول خطاب جلميع الناس ومعناها أفيضوا من املزدلفة إىل 
فليست للرتتيب بل للعطف خاصة قال الزخمشري هي كقولك أحسن إىل الناس مث ال حتسن إىل غري كرمي فإن معناها التفاوت 

ألن اإلنسان  ^ ركم آابءكم كذك^  فرغتم من أعمال احلج ^ قضيتم مناسككم ^ بني ما قبلها وما بعدها وأن ما بعدها أوكد 
^  آتنا يف الدنيا ^ كثريا ما يذكر آابءه وقيل كانت العرب يذكرون آابءهم مفاخرة عند اجلمرة فأمروا بذكر هللا عوضا من ذلك 

 قيل العمل^ حسنة ^ كان الكفار إمنا يدعون خبري الدنيا خاصة ألهنم ال يؤمنون ابآلخرة 
حيتمل أن تكون من سببية أي ^ نصيب مما كسبوا ^ اجلنة ^ ويف االخرة حسنة ^ احلة الصاحل وقيل املرأة الص@  76@  77

فيه وجهان أحدمها أن يراد به سرعة ^ سريع احلساب ^ هلم نصيب من احلسنات اليت اكتسبوها والنصيب على هذا الثواب 
كيف حياسب هللا الناس على كثرهتم قال كما   جمىء يوم القيامة ألن هللا ال حيتاج إىل عدة وال فكرة وقيل لعلي رضي هللا عنه

ثالثة بعد يوم النحر وهي أايم التشريق والذكر فيها التكبري يف أدابر الصلوات وعند ^ يف أايم معدودات ^ يرزقهم على كثرهتم 
يوم الثالث إىل ال^ ومن أتخر ^ أي انصرف يف اليوم الثاين من أايم التشريق ^ فمن تعجل يف يومني ^ اجلمار وغري ذلك 

يف املوضعني قيل ^ فال إمث عليه ^ فرمى فيه بقية اجلمار وأما املتعجل فقيل يرتك رمي مجار اليوم وقيل يقدمها يف اليوم الثاين 
أما على ^ ملن اتقى ^ إنه إابحة للتعجل والتأخر وقيل إنه إخبار عن غفران اإلمث وهو الذنب للحاج سواء تعجل أو أتخر 

فال إمث عليه اإلابحة فاملعىن أن اإلابحة يف التعجل والتأخر ملن اتقى أن أيمث فيهما فقد أبيح له ذلك من غري إمث القول أبن معىن 
وأما على القول أبن معىن فال إمث عليه إخبار بغفران الذنوب فاملعىن أن الغفران إمنا هو ملن اتقى هللا يف حجه كقوله صلى هللا 

م يرفث ومل يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فالالم متعلقة إما ابلغفران أو ابإلابحة عليه وسلم من حج هذا البيت فل
اآلية قيل نزلت يف األخنس بن شريق فإنه أظهر اإلسالم مث خرج فقتل دواب املسلمني ^ من يعجبك ^ املفهومني من اآلية 

This file was downloaded from QuranicThought.comمتعلق بقوله يعجبك أي يعجبك ^ يف احلياة ^ الصفة وأحرق هلم زرعا وقيل يف املنافقني وقيل عامة يف كل من كان على هذه 
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شديد ^ ألد اخلصام ^ أي يقول هللا أعلم إنه لصادق ^ ويشهد هللا ^ ما يقول يف أمر الدنيا وحيتمل أن يتعلق بيعجبك 

خنس على القول أبهنا يف األ^ ويهلك احلرث والنسل ^ أدبر جبسده أو أعرض بقلبه وقيل صار واليا ^ توىل ^ اخلصومة 
فإهالك احلرث حرقه الزرع وإهالك النسل قتله الدواب وعلى القول ابلعموم فاملعىن مبالغته يف الفساد وعرب عن ذلك إبهالك 

احلرث والنسل ألهنما قوام معيشة ابن آدم فإن احلرث هو الزرع والفواكه وغري ذلك من النبات والنسل هو اإلبل والبقر والغنم 
املعىن أنه ال يطيع من أمره ابلتقوى تكربا وطغياان والباء حيتمل أن تكون سببية أو ^ أخذته العزة ابإلمث ^ وغري ذلك مما يتناسل 

من يشري نفسه ^ مبعىن مع وقال الزخمشري هي كقولك أخذ األمري الناس بكذا أي ألزمهم إايه فاملعىن محلته العزة على اإلمث 
 وم وبيع النفس يف اهلجرة أو اجلهادأي يبيعها قيل نزلت يف صهيب وقيل على العم^ 

بفتح السني املساملة واملراد هبا هنا ^ السلم ^ وقيل يف تغيري املنكر وأن الذي قبلها فيمن غري عليه فلم ينزجر @  77@  78
هو اإلسالم  عقد الذمة ابجلزية واألمر على هذا ألهل الكتاب وخوطبوا ابلذين آمنوا إلمياهنم أبنبيائهم وكتبهم املتقدمة وقيل

وكذلك هو بكسر السني فيكون اخلطاب ألهل الكتاب على معىن األمر هلم ابلدخول يف اإلسالم وقيل إهنا نزلت يف قوم من 
اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا البيت كما كانوا فاملعىن على هذا ادخلوا يف اإلسالم واتركوا سواه وحيتمل أن يكون اخلطاب 

عموم يف املخاطبني أوىف ^ كافة ^  ألمر ابلثبوت عليه والدخول يف مجيع شرائعه من األوامر والنواهي للمسلمني على معىن ا
أتويله ^ أيتيهم هللا ^ أي ينتظرون ^ هل ينظرون ^ هتديد ملن زل بعد البيان ^ فاعلموا أن هللا عزيز حكيم ^ شرائع اإلسالم 

ه يف الدنيا وهي عند السلف الصاحل من املتشابه جيب اإلميان هبا من غري عند املتأولني أيتيهم عذاب هللا يف اآلخرة أو أمر 
مجع ظلة ^ يف ظلل ^ تكييف وحيتمل أن ال تكون من املتشابه ألن قوله ينظرون مبعىن يطلبون جبهلهم كقوهلم لوال يكلمنا هللا 

وقضي األمر ^ السحاب ^ الغمام ^ تشابه وهي ما عالك من فوق فإن كان ذلك ألمر هللا فال إشكال وإن كان هلل فهو من امل
^ من آية ^ على وجه التوبيخ هلم وإقامة احلجة عليهم ^ سل بين إسرائيل ^ فرغ منه وذلك كناية عن وقوع العذاب ^ 

كفار قريش سخروا ^  ويسخرون ^ وعيد ^ ومن يبدل ^ معجزات موسى أو الدالالت على نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم 
أي أحسن حاال منهم ^ فوقهم ^ هم املؤمنون الذين سخر الكفار منهم ^ والذين اتقوا ^ سلمني كبالل وصهيب من فقراء امل

إن أراد يف اآلخرة فمن كناية عن املؤمنني واملعىن رد على الكفار ^ يرزق من يشاء ^ وحيتمل فوقية املكان ألن اجلنة يف السماء 
ؤمنني يرزقون يف اآلخرة وإن أراد يف الدنيا فيحتمل أن يكون من كناية عن املؤمنني أي أي إن رزق هللا الكفار يف الدنيا فإن امل

بغري حساب ^ سريزقهم ففيه وعد هلم وأن تكون كناية عن الكافرين أي أن رزقهم يف الدنيا مبشيئة هللا ال على وجه الكرامة هلم 
سبون أو ال حياسبون عليه وإن كان للكفار فمن غري تضييق إن كان للمؤمنني فيحتمل أن يريد بغري تضييق ومن حيث ال حيت^ 
أي متفقني يف الدين وقيل كفارا يف زمن نوح عليه السالم وقيل مؤمنني ما بني آدم ونوح أو من كان مع نوح يف ^ أمة واحدة ^ 

^ نس أو يف كل نيب وكتابه هنا ج^ الكتاب ^ السفينة وعلى ذلك يقدر فاختلفوا بعد اتفاقهم ويدل عليه أمة واحدة فاختلفوا 
 الضمري اجملرور يعود على الكتاب أو على الضمري اجملرور املتقدم وقال الزخمشري يعود على^ وما اختلف فيه إال الذين أوتوه 

احلق وأما الضمري يف أوتوه فيعود على الكتاب واملعىن تقبيح االختالف بني الذين أوتوا الكتاب بعد أن جاءهتم @  78@  79
يعين أمة ^ فهدى هللا الذين آمنوا ^ أي حسدا أو عدواان وهو مفعول من أجله أو مصدر يف موضع احلال ^ بغيا ^ لبينات ا

أي للحق ملا اختلفوا فيه فما مبعىن الذي وقبلها مضاف حمذوف والضمري يف ^ ملا اختلفوا فيه ^ حممد صلى هللا عليه وسلم 
 األداين فهدى هللا املؤمنني لدين احلق وتقدير الكالم فهدى هللا الذين آمنوا إلصابة ما اختلفوا جلميع الناس يريد اختالفهم يف

قيل بعلمه وقيل أبمره ^ إبذنه ^ اختلف فيه الناس من احلق ومن يف قوله من احلق لبيان اجلنس أي جنس ما وقع فيه اخلالف 
أي ال تدخلوا اجلنة ^ وملا أيتكم ^  على الشدائد خطاب للمؤمنني على وجه التشجيع هلم واألمر ابلصرب^ أم حسبتم ^  This file was downloaded from QuranicThought.com
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وزلزلوا ^ أي حاهلم وعرب عنه ابملثل ألنه يف شدته يضرب به املثل ^ مثل الذين ^ حىت يصيبكم مثل ما أصاب من كان قبلكم 

ون إخبارا مستأنفا حيتمل أن يكون جوااب للذين قالوا مىت نصر هللا وأن يك^ أال إن نصر هللا قريب ^ ابلتخويف والشدائد ^ 
إن أريد ابلنفقة الزكاة فذلك منسوخ ^ فللوالدين واألقربني ^ وقيل إن الرسول قال ذلك ملا قال الذين معه مىت نصر هللا 

والصواب أن املراد التطوع فال نسخ وقدم يف الرتتيب األهم فاألهم ورد السؤال على املنفق واجلواب عن مصرفه ألنه كان 
إن كان على األعيان فنسخه وما  ^ كتب عليكم القتال ^  وقد حصل اجلواب عن املنفق يف قوله من خري املقصود ابلسؤال 

مصدر ذكر للمبالغة أو اسم ^ كره ^  كان املؤمنون لينفروا كافة فصار القتال فرض كفاية وإن كان على الكفاية فال نسخ 
جنس وهو أربعة أشهر رجب وذو ^ الشهر احلرام ^ ال حض على القت^ وعسى أن تكرهوا ^ مفعول كاخلبز مبعىن املخبوز 

أي ممنوع مث نسخه ^ قل قتال فيه كبري ^ بدل من الشهر وهو مقصود السؤال ^ قتال فيه ^ القعدة وذو احلجة واحملرم 
قاتلوا فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وذلك بعيد فإن حيث وجدمتوهم عموم يف األمكنة ال يف األزمنة ويظهر أن انسخه و 

املشركني كافة بعد ذكر األشهر احلرم فكان التقدير قاتلوا فيها ويدل عليه فال تظلموا فيهن أنفسكم وحيتمل أن يكون املراد 
وقوع القتال يف الشهر احلرام أي إابحته حسبما استقر يف الشرع فال تكون االية منسوخة بل انسخة ملا كان يف أول اإلسالم من 

ابتداء وما بعده معطوف عليه وأكرب عند هللا خرب اجلميع أي أن هذه ^ وصد عن سبيل هللا ^ شهر احلرم حترمي القتال يف األ
األفعال القبيحة اليت فعلها الكفار أعظم عند هللا من القتال يف الشهر احلرام الذي عري به الكفار املسلمني سرية عبد هللا بن 

 جحش حني قاتل يف أول يوم
قال ^ حىت يردوكم ^ عطف على سبيل هللا ^ واملسجد ^ وقد قيل إنه ظن أنه آخر يوم من مجادى من رجب @  79@  80

ذهب مالك على أن املرتد حيبط عمله بنفس االرتداد سواء رجع إىل ^ فأولئك حبطت أعماهلم ^ الزخمشري حىت هنا للتعليل 
ذهب الشافعي إىل أنه ال حيبط إال إن مات كافرا اإلسالم أو مات على االرتداد ومن ذلك انتقاض وضوئه وبطالن صومه و 

لقوله فيمت وهو كافر وأجاب املالكية بقوله حبطت أعماهلم جزاء على الردة وقوله أصحاب النار هم فيها خالدون جزاء على 
كر من كل مس^  اخلمر ^ اآلية نزلت يف عبد هللا بن جحش وأصحابه ^ إن الذين آمنوا ^ املوت على الكفر ويف ذلك نظر 

القمار وكان ميسر العرب ابلقداح يف حلم اجلزور مث يدخل يف ذلك النرد والشطرنج وغريمها وروي ^ وامليسر ^ العنب وغريه 
نص يف التحرمي وأهنما من الكبائر ألن اإلمث حرام لقوله ^ إمث كبري ^ أن السائل عنهما كان محزة بن عبد املطلب رضي هللا عنه 

^ ومنافع ^ خالفا ملن قال إمنا حرمتها آية املائدة ال هذه اآلية ^ فواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث قل إمنا حرم ريب ال^ 
يف اخلمر التلذذ والطرب ويف القمار االكتساب به وال يدل ذكر املنافع على اإلابحة قال ابن عباس املنافع قبل التحرمي واإلمث 

أي السهل من غري مشقة وقراءة ^ قل العفو ^ نفعة وذلك أيضا بيان للتحرمي تغليبا لإلمث على امل^ وإمثهما أكرب ^ بعده 
أي يف أمرمها ^ تتفكرون يف الدنيا واآلخرة ^ اجلماعة ابلنصب إبضمار فعل مشاكلة للسؤال على أن يكون ما مبتدأ وذا خربه 

م ابإلصالح هلم فإن قيل مل جاءو يسألونك كانوا قد جتنبوا اليتامى تورعا فنزلت إابحة خمالطته^  ويسألونك عن اليتامى ^ 
ابلواو ثالث مرات وبغري واو ثالث مرات قبلها فاجلواب أن سؤاهلم عن املسائل الثالث األول وقع يف أوقات مفرتقة فلم أيت 

^ يتامى حتذير من الفساد وهو أكل أموال ال^ وهللا يعلم ^ حبرف عطف وجاءت الثالثة األخرية ابلواو ألهنا كانت متناسقة 
أي ^ وال تنكحوا ^ لضيق عليكم ابملنع من خمالطتهم قال ابن عباس ألهلككم مبا سبق من أكلكم ألموال اليتامى ^ ألعنتكم 

عباد األواثن من العرب فال تتناول اليهود وال النصارى املباح ^ املشركات ^ ال تتزوجوا والنكاح مشرتك بني الوطىء والعقد 
 تعارض بني املوضعني وال نسخ خالفانكاحهن يف املائدة فال 

This file was downloaded from QuranicThought.comملن قال آية املائدة نسخت هذه وملن قال هذه نسخت آية املائدة فمنع نكاح الكتابيات ونزول اآلية بسبب @  80@  81



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
 أي أمة هلل حرة كانت أو مملوكة وقيل أمة مملوكة خري من حرة مشركة^ وألمة مؤمنة ^ مرثد الغنوي أراد أن يتزوج امرأة مشركة 

أي ال تزوجوهم نساءكم وانعقد اإلمجاع على أن ^ وال تنكحوا املشركني ^ يف اجلمال واملال وغري ذلك ^ ولو أعجبتكم ^ 
وال تنكحوا املشركني ^ الكافر ال يتزوج مسلمة سواء كان كتابيا أو غريه واستدل املالكية على وجوب الوالية يف النكاح بقوله 

يدعون إىل ^ املشركات واملشركون ^ أولئك ^ أي عبد هلل وقيل مملوك ^ ولعبد ^ لرجال ألنه أسند نكاح النساء إىل ا^ 
سأل عن ذلك عباد بن بشر وأسيد بن ^ ويسألونك ^ أي إبرادته أو علمه ^ إبذنه ^ إىل الكفر املوجب إىل النار ^ النار 

مستقذر وهذا تعليل ^ هو أذى ^ فا لليهود حضري قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أال جنامع النساء يف احمليض خال
اجتنبوا مجاعهن وقد فسر ذلك احلديث بقوله لتشد عليها إزارها وشأنك ^ فاعتزلوا النساء ^ لتحرمي اجلماع يف احمليض 

 أي اغتسلن ابملاء وتعلق احلكم ابآلية األخرية عند مالك^ فإذا تطهرن ^ أي ينقطع عنهن الدم ^ حىت يطهرن ^ أبعالها 
والشافعي فال جيوز عندمها وطء حىت تغتسل وابلغاية األوىل عند أيب حنيفة فأجاز الوطء عند انقطاع الدم وقبل الغسل وقرىء 

قبل املرأة ^ من حيث أمركم هللا ^ حىت يطهرن ابلتشديد ومعىن هذه اآلية ابملاء فتكون الغايتان مبعىن واحد وذلك حجة ملالك 
أي موضع حرث وذلك تشبيه للجماع يف ^ حرث لكم ^ ابملاء أو من الذنوب ^ املتطهرين ^ من الذنوب ^ التوابني ^ 

أي كيف شئتم من اهليئات أو من شئتم ال أين ^ أىن شئتم ^ إلقاء النطفة وانتظار الولد ابحلرث يف إلقاء البذر وانتظار الزرع 
ك وقد تربأ هو من ذلك وقال إمنا احلرث يف موضع الزرع شئتم ألنه يوهم اإلتيان يف الدبر وقد افرتى من نسب جوازه إىل مال

أي ال تكثروا احللف ابهلل فتبدلوا امسه وأن تربوا على هذا ^ عرضة ألميانكم ^ أي األعمال الصاحلة ^ وقدموا ألنفسكم ^ 
ا وتتقوا وافعلوا الرب علة للنهي فهو مفعول من أجله أي هنيتم عن كثرة احللف كي تربوا وقيل املعىن ال حتلفوا على أن تربو 

والتقوى دون ميني فأن تربوا على هذا هو احمللوف عليه والعرضة على هذين القولني لقولك فالن عرضة لفالن إذا أكثر التعرض 
له وقيل عرضة ما منع من قولك عرض له أمر حال بينه وبني كذا أي ال متتنعوا ابحللف ابهلل من فعل الرب والتقوى ومن ذلك 

بكر الصديق أن ال ينفق على مسطح فأن تربوا على هذا علة المتناعهم فهو مفعول من أجله أو مفعول بعرضة ألهنا  ميني أيب
 الساقط وهو عند مالك قولك نعم وهللا وال وهللا اجلاري على اللسان من غري قصد وفاقا^ ابللغو ^ مبعىن مانع 

ما حلف عليه مث يظهر خالفه وفاقا أليب حنيفة وقال ابن عباس للشافعي وقيل أن حيلف على الشيء بظنه على @  81@  82
أي ^ مبا كسبت قلوبكم ^ اللغو احللف حني الغضب وقيل اللغو اليمني على املعصية واملؤاخذة العقاب أو وجوب الكفارة 

ام إمجاعا قصدت فهو على خالف اللغو وقال ابن عباس هو اليمني الغموس وذلك أن حيلف على الكذب متعمدا وهو حر 
حيلفون على ترك وطئهن وإمنا تعدى مبن ألنه تضمن معىن ^ يولون من نسائهم ^ وليس فيه كفارة عند مالك خالفا للشافعي 

البعد منهن ويدخل يف عموم قوله الذين كل حالف حرا كان أو عبدا إال أن مالك جعل مدة إيالء العبد شهرين خالفا للشافعي 
يمني بكل ما يلزم عنه حكم خالفا للشافعي يف قصر اإليالء على احللف ابهلل ووجهه أهنا اليمني ويدخل يف إطالق اإليالء ال

الشرعية وال يكون موليا عند مالك والشافعي إال إذا حلف على مدة أكثر من أربعة أشهر وعند أيب حنيفة أربعة أشهر فصاعدا 
فإما فاء وإال طلق فإن أىب الطالق طلق عليه احلاكم وقال أبو فإذا انقضت األربعة األشهر وقف املوىل عند مالك والشافعي 

رجعوا إىل الوطىء وكفروا ^ فإن فاؤا ^ حنيفة إذا انقضت األربعة األشهر وقع الطالق دون توقيف ولفظ اآلية حيتمل القولني 
ة على قول مالك التطليق أو العزمي^ عزموا الطالق ^ أي يغفر ما يف األميان من إضرار املرأة ^ غفور رحيم ^ عن اليمني 

اإلابية فيطلق عليه احلاكم وعند أيب حنيفة ترك الفيء حىت تنقضي األربعة األشهر والطالق يف اإليالء رجعي عند مالك ابئن 
وأوالت ^ بيان للعدة وهو عموم خمصوص خرجت منه احلامل بقوله تعاىل ^ واملطلقات يرتبصن ^ عند الشافعي وأيب حنيفة 
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فمالكم عليهن من عدة تعتدوهنا فيبقى حكمها يف املدخول هبا وهي سن من حتيض وقد خص مالك منها األمة فجعل عدهتا 

صب ثالثة على أنه مفعول به هكذا قال الزخمشري وقروء مجع قرء وهو انت^ ثالثة قروء ^ قرءين ويرتبصن خرب مبعىن األمر 
مشرتك يف اللغة بني الطهر واحليض فحمله مالك والشافعي على الطهر إلثبات التاء يف ثالثة فإن الطهر مذكر واحليض مؤنث 

م وذلك مقصود العدة فعلى قول ولقول عائشة األقراء هي اإلطهار ومحله أبو حنيفة على احليض ألنه الدليل على براءة الرح
ما خلق هللا يف ^ مالك تنقضي العدة ابلدخول يف احليضة الثالثة إذا طلقها يف طهر مل ميسها فيه وعند أيب حنيفة ابلطهر منها 

وهلن مثل الذي عليهن ^ أي يف زمان العدة ^ يف ذلك ^ يعين احلمل واحليض وبعولتهن مجع بعل وهو هنا الزوج ^ أرحامهن 
 يف الكرامة وقيل اإلنفاق وقيل كون الطالق^ درجة ^ من االستمتاع وحسن املعاشرة ^ 

بيان لعدد الطالق الذي يرجتع منه دون زوج آخر وقيل بيان لعدد الطالق الذي جيوز ^ الطالق مراتن ^ بيده @  82@  83
أو ^ حسن املعاشرة وتوفية احلقوق ^ مبعروف  ^ارجتاع وهو مرفوع ابالبتداء أو ابخلرب ^ فإمساك ^ إيقاعه وهو طالق السنة 

املتعة وقيل التسريح هنا الطلقة الثالثة بعد االثنتني وروي يف ^ إبحسان ^ هو تركها حىت تنقضي العدة فتبني منه ^ تسريح 
الطلقة هو الطلقة الثالثة وعلى ذلك يكون تكرارا و ^ فإن طلقها ^ ذلك حديث ضعيف وهو بعيد ألن قوله تعاىل بعد ذلك 

اآلية نزلت بسبب اثبت بن قيس اشتكت منه امرأته لرسول هللا صلى هللا عليه ^ وال حيل لكم أن أتخذوا ^ الرابعة ال معىن هلا 
وسلم فقال هلا أتردين عليه حديقته قالت نعم فدعاه فطلقها على ذلك وحكمها على العموم وهو خطاب لألزواج يف حكم 

وذلك إذا ساء ما بينهما وقبحت ^ أال يقيما حدود هللا ^ ال جيوز اخللع إال إذا خاف الزوجان  الفدية وهي اخللع وظاهرها أنه
معاشرهتما مث إن املخالعة على أربعة أحوال األول أن تكون من غري ضرر من الزوج وال من الزوجة فأجازه مالك وغريه لقوله 

والثاين أن يكون ^ إال أن خيافا أن ال يقيما حدود هللا ^ ىل اآلية ومنعها قوم لقوله تعا^ فإن طنب لكم عن شيء ^ تعاىل 
وأجازه الشافعي لقوله ^ وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ^ الضرر منهما مجيعا فمنعه مالك يف املشهور لقوله تعاىل 

جازه اجلمهور لظاهر هذه اآلية والثالث أن يكون الضرر من الزوجة خاصة فأ^ إال أن خيافا أن ال يقيما حدود هللا ^ تعاىل 
اآلية وأجازه أبو ^ وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج ^ والرابع أن يكون الضرر من الزوج خاصة فمنعه اجلمهور لقوله تعاىل 

^ فإن طلقها ^ خطاب للحكام واملتوسطني يف هذا األمر ^ فإن خفتم ^ حنيفة مطلقا وقوله يف ذلك خمالف للكتاب والسنة 
أمجعت األئمة على أن النكاح ^ حىت تنكح زوجا غريه ^ ي الطلقة الثالثة بعد الطلقتني املذكورتني يف قوله الطالق مراتن هذه ه

هنا هو العقد مع الدخول والوطىء لقوله صلى هللا عليه وسلم للمطلقة ثالاث حني أرادت الرجوع إىل مطلقها قبل أن ميسها 
يذوق عسيلتك وروي عن سعيد بن املسيب أن العقد حيلها دون وطىء وهو قول مرفوض الزوج اآلخر ال حىت تذوقي عسيلته و 

ملخالفته للحديث وخرقه لإلمجاع وإمنا حتل عند مالك إذا كان النكاح صحيحا ال شبهة فيه والوطء مباحا يف غري حيض وال 
اح احمللل فحرام وال حيل الزوجة لزوجها عند إحرام وال اعتكاف وال صيام خالفا البن املاجشون يف الوطء غري املباح وأما نك

فإن ^ مالك خالفا أليب حنيفة واملعترب يف ذلك نية احمللل ال نية املرأة وال احمللل له وقال قوم من نوى التحليل منهم أفسد 
أي أوامره فيما ^  أن يقيما حدود هللا^ أي على الزوجة والزوج األول ^ فال جناح عليهما ^ يعين هذا الزوج الثاين ^ طلقها 

اآلية خطاب لألزواج وهي هني عن أن يطول الرجل العدة على املرأة مضارة ^ وإذا طلقتم النساء ^ جيب من حقوق الزوجة 
منه هلا بل يرجتع قرب انقضاء العدة مث يطلق بعد ذلك ومعىن بلغن أجلهن يف هذا املوضع قاربن انقضاء العدة وليس املراد 

 انقضاؤها ألنه ليس
وإذا طلقتم ^ هنا قيل هو اإلشهاد وقيل النفقة ^ مبعروف ^ بيده إمساك حينئذ ومعىن أمسكوهن راجعوهن @  83@  84

أن ينكحن ^ أي ال متنعوهن ^ فال تعضلوهن ^ اآلية هذه األخرى خطاب لألولياء وبلوغ األجل هنا انقضاء العدة ^ النساء  This file was downloaded from QuranicThought.com
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قال السهيلي نزلت يف معقل بن يسار كان له أخت فطلقها زوجها مث أراد أي يراجعن األزواج الذين طلقوهن ^ أزواجهن 

مراجعتها وأرادت هي مراجعته فمنعها أخوها وقيل نزلت يف جابر بن عبد هللا وذلك أن رجال طلق أخته وتركها حىت متت عدهتا 
آلية واملعروف هنا العدل وقيل اإلشهاد مث أراد مراجعتها فمنعها جابر وقال تركتها وأنت أملك هبا ال زوجتكها أبدا فنزلت ا

خطااب للنيب صلى هللا عليه وسلم ^ ذلك يوعظ به ^ وهذه اآلية تقتضي ثبوت حق الويل يف نكاح وليته خالفا أليب حنيفة 
خطااب للمؤمنني واإلشارة إىل ترك الفصل ومعىن ^ ذلكم أزكى لكم ^ ولكل واحد على حدته ولذلك وحد ضمري اخلطاب 

خرب مبعىن األمر وتقتضي اآلية حكمني ^ والوالدات يرضعن أوالدهن ^ يب للنفس ومعىن أطهر أي للدين والعرض أزكى أط
احلكم األول من يرضع الولد فمذهب مالك أن املرأة جيب عليها إرضاع ولدها ما دامت يف عصمة والده إال أن تكون شريفة ال 

ت وليس للولد مال لزمها رضاعه يف املشهور وقيل أجرة رضاعه على بيت يرضع مثلها فال يلزمها ذلك وإن كان والده قد ما
إال أن تشاء هي فهي أحق به ^ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ^ املال وإن كانت مطلقة ابئن مل يلزمها رضاعه لقوله تعاىل 

يلزمها إرضاعه أصال واألمر يف هذه أبجرة املثل فإن مل يقبل غريها وجب عليها إرضاعه ومذهب الشافعي وأيب حنيفة أهنا ال 
اآلية عندمها على الندب وقال أبو ثور يلزمها على اإلطالق لظاهر اآلية ومحلها على الوجوب وأما مالك فحملها يف موضع 

على الوجوب ويف موضع على الندب ويف موضع على التخيري حسبما ذكر من التقسيم يف املذهب احلكم الثاين مدة الرضاع 
وإمنا وصفهما بكاملني ألنه جيوز أن يقال يف حول وبعض آخر حولني فرفع ذلك ^ حولني كاملني ^ ها يف قوله وقد ذكر 

واشرتط أن يكون الفطام عن تراضي األبوين ^ ملن أراد أن يتم الرضاعة ^ االحتمال وأابح الفطام قبل متام احلولني بقوله تعاىل 
كن على الولد ضرر يف الفطام فال جناح عليهما ومن دعا منهما إىل متام احلولني اآلية فإن مل ي^ فإن أرادا فصاال ^ بقوله 

فذلك له وأما بعد احلولني فمن دعا منهما إىل الفطام فذلك له وقال ابن عباس إمنا يرضع حولني من مكث يف البطن ستة أشهر 
لقوله تعاىل ومحله وفصاله ثالثون  فمن مكث سبعة فرضاعه ثالثة وعشرون شهرا وإن مكث تسعة فرضاعه إحدى وعشرون

 يف هذه النفقة والكسوة قوالن أحدمها أهنا^ وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن ^ شهرا 
أجرة رضاع الولد أوجبها هللا لألم على الوالد وهو قول الزخمشري وابن العريب الثاين أهنا نفقة الزوجات على @  84@  85

^ وطي هذه اآلية نص يف وجوب نفقة الرجل على زوجته وعلى هذا محلها ابن الفرس اإلطالق وقال منذر ابن سعيد البل
ال تضار ^ أي على قدر حال الزوج يف ماله والزوجة يف منصبها وقد بني ذلك بقوله ال تكلف نفسا إال وسعها ^ ابملعروف 

رب ومعناها النهي وحيتمل على كل واحد من قرىء بفتح الراء اللتقاء الساكنني على النهي وبرفعهما على اخل^ والدة بولدها 
الوجهني أن يكون الفعل مسندا إىل الفاعل فيكون ما قبل اآلخر مكسورا قبل اإلدغام أو يكون مسندا إىل املفعول فيكون 
 مفتوحا واملعىن على الوجهني النهي عن إضرار أحد الوالدين ابآلخر بسبب الولد ويدخل يف عموم النهي وجوه الضرر كلها

^ والباء يف قوله بولدها وبولده سببية واملراد بقوله وال مولود له الوالد وإمنا ذكره هبذا اللفظ إعالما أبن الولد ينسب له ال لألم 
اختلف يف الوارث فقيل وارث املولود له وقيل وارث الصيب لو مات وقيل هو الصيب نفسه وقيل ^ وعلى الوارث مثل ذلك 

يف املراد بقوله مثل ذلك فقال مالك وأصحابه عدم املضارة وذلك جيري مع كل قول يف الوارث ألن من بقي من أبويه واختلف 
ترك الضرر واجب على كل أحد وقيل املراد أجرة الرضاع يف النفقة والكسوة وخيتلف هذا القول حبسب االختالف يف الوارث 

يف ماله وأما على سائر األقوال فقيل إن اآلية منسوخة فال  فأما على القول أبن الوارث هو الصيب فال إشكال ألن أجرة رضاعه
جتب أجرة الرضاع على أحد غري الوالد وقيل إهنا حمكمة فتجب أجرة الرضاع على وارث الصيب لو مات أو على وارث الوالد 

أي دفعتم ^ تم ابملعروف إذا سلمتم ما آتي^ إابحة الختاذ الغري ^ وإن أردمت أن تسرتضعوا ^ وهو قول قتادة واحلسن البصري 
This file was downloaded from QuranicThought.comاآلية عموم يف كل متوىف عنها ^ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن أبنفسهن أربعة أشهر وعشرا ^ أجرة الرضاع 
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سواء تويف زوجها قبل الدخول أو بعده إال احلامل فعجتها وضع محلها سواء وضعته قبل األربعة األشهر والعشر أو بعدها عند 

عي ومجهور العلماء وقال علي بن أيب طالب عدهتا أبعد األجلني وخص مالك من ذلك األمة فعدهتا يف الوفاة مالك والشاف
شهران ومخس ليال ويرتبص معناه عن التزويج وقيل عن الزينة فيكون أمرا ابإلحداد وإعراب الذين مبتدأ وخربه يرتبصن على 

توفون منكم يرتبصن وقال الكوفيون اخلرب عن الذين مرتوك والقصد عن تقدير أزواجهم يرتبصن وقيل التقدير وأزواج الذين ي
هنا إذا كان غري منكر وقيل معناه اإلشهاد ^ ابملعروف ^ من التزويج والزينة ^ فيما فعلن يف أنفسهن ^ اإلخبار عن أزواجهم 

 اآلية إابحة^ وال جناح عليكم فيما عرضتم به ^ 
ملعتدة ويقتضي ذلك النهي عن التصريح مث أابح ما يضمر يف النفس بقوله أو أكننتم يف التعريض خبطبة املرأة ا@  85@  86

أي تذكروهن يف أنفسكم أبلسنتكم مل خيف عليكم وقيل أي ستخطبوهنن إن مل تنتهوا ^ علم هللا أنكم ستذكروهنن ^ أنفسكم 
بعد العدة وقال مالك فيمن خيطب يف العدة  أي ال تواعدوهن يف العدة خفية أبن تتزوجوهن^ ال تواعدوهن سرا ^ عن ذلك 

^ إال أن تقولوا قوال معروفا ^ مث يتزوج بعدها فراقها أحب إيل مث يكون خاطبا من اخلطاب وقال ابن القاسم جيب فراقها 
^ به ذلك استثناء منقطع والقول املعروف هو ما أبيح من التعريض كقوله إنكم ألكفاء كرام وقوله إن هللا سيفعل معك خريا وش

اآلية هني عن عقد النكاح قبل متام العدة والكتاب هنا القدر الذي شرع فيه من املدة ومن تزوج ^ وال تعزموا عقدة النكاح 
امرأة يف عدهتا يفرق بينهما اتفاقا فإن دخل هبا حرمت عليه على التأبيد عند مالك خالفا للشافعي وأيب حنيفة واختلف عن 

اآلية قيل ^ ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن ^ إذا مل يدخل هبا وإذا دخل هبا ومل يطأها مالك يف أتبيد التحرمي 
إهنا إابحة للطالق قبل الدخول وملا هنى عن التزويج مبعىن الذوق وأمر ابلتزويج طلب العصمة ودوام الصحبة ظن قوم أن من 

عة للجناح يف ذلك وقيل إهنا يف بيان ما يلزم من الصداق واملتعة يف الطالق طلق قبل البناء وقع يف املنهي عنه فنزلت اآلية راف
قبل الدخول وذلك أن من طلق قبل الدخول فإن كان مل يفرض هلا صداقا وذلك يف نكاح التفويض فال شيء عليه من الصداق 

^ داق ويؤمر ابملتعة لقوله تعاىل اآلية واملعىن ال طلب عليكم بشيء من الص^ ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ^ لقوله 
وال متعة عليه ألن املتعة إمنا ذكرت ^ فنصف ما فرضتم ^ وإن كان قد فرض هلا فعليه نصف الصداق لقوله تعاىل ^ ومتعوهن 

ر أي أحسنوا إليهن وأعطوهن شيئا عند الطالق واألم^ ومتعوهن ^ أو فيه مبعىن الواو ^ أو تفرضوا ^ فيما مل يفرض هلا بقوله 
^ أي ميتع كل واحد على قدر ما جيد واملوسع الغين ^ على املوسع قدره ^ ابملتعة مندوب عند مالك وواجب عند الشافعي 

الضيق احلال وقرىء إبسكان دال قدره وفتحها ومها مبعىن وابملعروف هنا أي ال محل فيه وال تكلف على أحد ^ واملقرت 
فعي يف وجوب املتعة بقوله حقا وتعلق مالك ابلندب يف قوله على احملسنني ألن تعلق الشا^ حقا على احملسنني ^ اجلانبني 

اآلية بيان أن املطلقة قبل البناء هلا نصف الصداق إذا كان ^ وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن ^ اإلحسان تطوع مبا ال يلزم 
اعة النسوة يريد املطلقات والعفو هنا مبعىن النون فيه نون مج^ إال أن يعفون ^ فرض هلا صداق مسمى خبالف نكاح التفويض 

أو ^ اإلسقاط أي للمطلقات قبل الدخول نصف الصداق إال أن يسقطنه وإمنا جيوز إسقاط املرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها 
 يعفو الذي بيده عقدة

األب يف ابنته احملجورة والسيد يف قال ابن عباس ومالك وغريمها هو الوايل الذي تكون املرأة يف حجره ك( النكاح @  86@  87
أمته فيجوز له أن يسقط نصف الصداق الواجب هلا ابلطالق قبل الدخول وأجاز شريح إسقاط غري األب من األولياء وقال 

علي بن ايب طالب والشافعي الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وعفوه أن يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق وال جيوز 
يسقط األب لنصف الواجب البنته وحجة مالك أن قوله الذي بيده عقدة النكاح يف احلال والزوج ليس بيده بعد  عندمها أن
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قيل نه يعين ^ وال تنسوا الفضل بينكم ^ تقوى ألنه إسقاط حق الغري يلزمه فذلك فضل وأما إسقاط الب حلق ابنته فليس فيه 

جدد ذكرها بعد ^ والصلوة الوسطى ^ إسقاط املرأة نصف صداقها أو دفع الرجل النصف الساقط عنه واللفظ أعم من ذلك 
قوله صلى هللا عليه وآله دخوهلا يف الصلوة اعتناء هبا وهي الصبح عند مالك وأهل املدينة والعصر عند علي بن ايب طالب ل

وسلم شغلوان عن الصالة الوسطى صالة العصر وقيل هي الظهر وقيل املغرب وقيل هي العشاء اآلخرة وقيل اجلمعة ومسيت 
الوسطى لتوسطها يف عدد الركعات وعلى القول أبهنا املغرب ألهنا بني الركعتني واألربع أو لتوسط وقتها وعلى القول أبهنا الصبح 

توسطة بني الليل والنهار وعلى القول أبهنا الظهر أو اجلمعة ألهنا يف وسط النهار أو لفضلها من الوسط وهو اخليار وعلى ألهنا م
هنا ساكتني وكانوا يتكلمون يف الصالة حىت ^ قانتني ^ معناه يف صالتكم ^ وقوموا هلل ^ هذا جيري اختالف األقوال فيها 

أي من عدو أو سبع أو غري ذلك مما ^ فإن خفتم ^ وقيل خاشعني وقيل طول القيام نزلت قاله ابن مسعود وزيد بن أرقم 
مجع راكب أي صلوا كيف ما كنتم من ركوب أو ^ أو ركباان ^ مجع راجل أي على رجليه ^ فرجاال ^ خياف منه على النفس 

اآلية ^ فإذا أمنتم فاذكروا هللا ^ د مالك غريه وذلك يف صالة املسايفة وال تنقص منها عن ركعتني يف السفر وأربع يف احلضر عن
قيل املعىن إذا زال اخلوف فصلوا الصالة اليت علمتموها وهي التامة وقيل إذا أمنتم فاذكروا هللا كما علمكم هذه الصالة اليت 

نكم ويذرون والذين يتوفون م^ جتزئكم يف حال اخلوف فالذكر على القول األول يف حال الصالة وعلى الثاين مبعىن الشكر 
هذه االية منسوخة ومعناها أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تقيم يف منزله سنة وينفق عليها من ^ أزواجا وصية ألزواجهم 

ماله وذلك وصية هلا مث نسخ إقامتها سنة ابألربعة األشهر والعشر ونسخت النفقة ابلربع أو الثمن الذي هلا يف املرياث حسبما 
ء وإعراب وصية مبتدأ وأزواجهم خرب أو مضمر تقديره فعليهم وصية وقرئت ابلنصب على املصدر تقديره ذكر يف سورة النسا

معناه إذا كان ^ فإن خرجت ^ أي ليس ألولياء امليت إخراج املرأة ^ غري إخراج ^ ليوصوا وصية ومتاعا نصب على املصدر 
 وللمطلقات^ من تزوج وزينة  اخلروج من قبل املرأة فال جناح على أحد فيما فعلت يف نفسها

عام يف إمتاع كل مطلقة وبعمومه أخذ أبو ثور واستثىن اجلمهور املطلقة قبل الدخول وقد فرض هلا ابآلية ( متاع @  87@  88
يدل على وجوب املتعة وهي اإلحسان للمطلقات ألن ^ حقا على املتقني ^ املتقدمة منه واستثىن مالك املختلعة واملالعنة 

ى واجبة ولذلك قال بعضهم نزلت مؤكدة للمتعة ألنه نزل قبلها حقا على احملسنني فقال رجل فإن مل أرد أن أحسن مل أمتع التقو 
قوم من بين إسرائيل أمروا ابجلهاد فخافوا ^ إىل الذين خرجوا من دايرهم ^ رؤية قلب ^ أمل تر ^ فنزلت حقا على املتقني 

را من ذلك فأماهتم هللا ليعرفهم أنه ال ينجيهم من املوت شيء وقيل بل فروا من الطاعون املوت ابلقتال فخرجوا من دايرهم فرا
فقال هلم هللا ^ مجع ألف قيل مثانون ألفا وقيل ثالثون ألفا وقيل مثانية آالف وقيل هو من األلفة وهو ضعيف ^ وهم ألوف ^ 

خطاب هلذه ^ وقاتلوا ^ ليستوفوا آجاهلم ^ مث أحياهم ^  عبارة عن إماتتهم وقيل إن ملكني صاحا هبم موتوا فماتوا^ موتوا 
استفهام يراد به الطلب واحلض على اإلنفاق وذكر لفظ ^ من ذا الذي يقرض هللا ^ األمة وقيل للذين أماهتم هللا مث أحياهم 

ت يف أيب الدحداح حني القرض تقريبا لألفهام ألن املنفق ينتظر الثواب كما ينتظر املسلف رد ما أسلف وروي أن اآلية نزل
قرىء ^ فيضاعف ^ أي خالصا طيبا من حالل من غري من وال أذى ^ قرضا حسنا ^ تصدق حبائط مل يكن له غريه 

عشرة فما ^ أضعافا كثرية ^ ابلتشديد والتخفيف وابلرفع على االستئناف أو عطفا على يقرض وابلنصف يف جواب االستفهام 
رؤية قلب وكانوا قوما انهلم الذلة ^ أمل تر إىل املإل ^ إخبار يراد به الرتغيب يف اإلنفاق ^  يقبض ويبسط^ فوقها إىل سبعمائة 

أي ^ هل عسيتم ^ قيل امسه مشويل وقيل مشعون ^ لنيب هلم ^ من أعدائهم فطلبوا اإلذن يف القتال فلما أمروا به كرهوه 
ن عسيتم الكسر والفتح وهو أفصح ولذلك انفرد انفع ابلكسر وأما قاربتم وأراد النيب املذكور أن يتوثق منهم وجيوز يف السني م
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تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ل عليك رجل على طول رجل فنش الدهن الذي يف القرن فهو ملكهم وقال السدي أرسل هللا إىل نبيهم عصا وقال له إذا دخ

 روي أنه كان^ وحنن أحق ابمللك منه ^ هذه العصا فهو ملكهم فكان ذلك طالوت 
دابغا ومل يكن من بيت امللك والواو يف قوله وحنن واو احلال والواو يف قوله ومل يؤت لعطف اجلملة على األخرى @  88@  89

^ وهللا يؤيت ملكه من يشاء ^ روب وكان أطول رجل يصل إىل منكبه كان عاملا ابلعلوم وقيل ابحل^  بسطة يف العلم واجلسم ^ 
كان هذا التابوت قد تركه موسى عند ^  أن أيتيكم التابوت ^ رد عليهم يف اعتقادهم أن امللك يستحق ابلبيت أو املال أن 

قيل ^ فيه سكينة ^  اثبته يوشع فجعله يوشع يف الربية فبعث هللا مالئكة محلته فجعلته يف دار طالوت وفيه قصص كثرية غري
قال ابن ^ وبقية ^ رمح فيه رأس ووجه كوجه اإلنسان وقيل طست من ذهب تغسل فيه قلوب األنبياء وقيل رمحة وقيل وقار 

يعين أقارهبما ^ آل موسى وآل هارون ^ عباس هي عصى موسى ورضاض األلواح وقيل العصا والنعالن وقيل ألواح من التوراة 
أي خرج من ^ فصل طالوت ^ عين األنبياء من بين إسرائيل وحيتمل أن يريد موسى وهارون وأقحم األهل قال الزخمشري ي

إال من ^ اآلية اخترب طاعتهم مبنعهم من الشرب ابليد ^ فمن شرب منه ^ قيل هو هنر فلسطني ^ بنهر ^ موضعه إىل اجلهاد 
قيل  ^ فشربوا منه إال قليال ^ هو املصدر وبضمها هو االسم رخص هلم يف الغرفة ابليد وقرىء بفتح الغني و ^ اغرتف غرفة 

كانوا مثانني ألفا فشربوا منه كلهم إال ثلثمائة وبضعة عشر عدد أصحاب بدر فأما من شرب فاشتد عليه العطش وأما من مل 
أي ^ يظنون ^  كان كافرا عدوا هلم وهو ملك العمالقة ويقال إن الرببر من ذريته^  جالوت وجنوده ^ يشرب فلم يعطش 

كان داود يف جند طالوت فقتل جالوت فأعطاه هللا ملك بين ^  قتل داود جالوت ^ يوقنون وهم أهل البصائر من أصحابه 
صنعة الدروع ومنطق ^ وعلمه مما يشاء ^ هنا النبوة والزبور ^ واحلكمة ^ إسرائيل ويف ذلك قصص كثرية غري صحيحة 

اآلية منة على العباد بدفع بعضهم ببعض وقرىء دفاع ابأللف ودفع بغري ألف واملعىن ^ ولوال دفع هللا ^ الطيور وغري ذلك 
نص يف التفضيل يف اجلملة من غري تعيني مفضول كقوله صلى هللا ^ فضلنا ^ اإلشارة إىل مجاعتهم ^ تلك الرسل ^ متفق 

 عليه وسلم ال ختريوا بني األنبياء وال تفضلوين
 فإن معناه النهي عن تعيني املفضول ألنه تنقيص له وذلك غيبة ممنوعة وقد صرح صلى هللا على يونس بن مىت@  89@  90

من كلم هللا ^ عليه وسلم بفضله على مجيع األنبياء بقوله أان سيد ولد آدم ال بفضله على واحد بعينه فال تعارض بني احلديثني 
هللا عليه وسلم لتفضيله على األنبياء أبشياء كثرية وقيل قيل هو حممد صلى ^ ورفع بعضهم درجات ^ موسى عليه السالم ^ 

من بعدهم ^ فالرفعة على هذا يف املسافة وقيل هو مطلق يف كل من فضله هللا منهم ^ ورفعناه مكاان عليا ^ هو إدريس لقوله 
أنفقوا ^ كيدا وليبين عليه ما بعده كرره أت^  ولو شاء هللا ما اقتتلوا ^ أي من بعد األنبياء واملعىن بعد كل نيب ال بعد اجلميع ^ 
أي ال يتصرف أحد يف ماله واملراد ال تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من اإلنفاق يف ^ ال بيع فيه ^ يعم الزكاة والتطوع ^ 

وال ^ أي مودة انفعة ألن كل أحد يومئذ مشغول بنفسه ^ وال خلة ^ الدنيا ويدخل فيه نفي الفدية ألنه بشراء اإلنسان نفسه 
أي ليس يف يوم القيامة شفاعة إال إبذن هللا فهو يف احلقيقة رمحة من هللا للمشفوع فيه وكرامة للشافع ليس فيها حتكم ^ شفاعة 

على هللا وعلى هذا حيمل ما ورد من نفي الشفاعة يف القرآن أعين أن ال تقع إال إبذن هللا فال تعارض بينه وبني إثباهتا وحيث ما  
الم يف أهوال يوم القيامة والتخويف هبا نفيت الشفاعة على اإلطالق ومبالغة يف التهويل وحيث ما كان سياق كان سياق الك

قال عطاء بن دينار احلمد هلل الذي قال هكذا ومل يقل ^ والكافرون هم الظاملون ^ الكالم تعظيم هللا نفيت الشفاعة إال إبذنه 
هذه آية الكرسي وهي أعظم آية يف القرآن حسبما ورد يف احلديث ^ هو احلي القيوم هللا ال إله إال ^ والظاملون هم الكافرون 

تنزيه هلل تعاىل عن اآلفات البشرية والفرق بني ^ ال أتخذه سنة وال نوم ^ وجاء فيها فضل كبري يف احلديث الصحيح ويف غريه 
استفهام ^ من ذا الذي يشفع عنده ^ سنة ليس بنائم السنة والنوم أن السنة هي ابتداء النوم ال نفسه كقول القائل يف عينه  This file was downloaded from QuranicThought.com
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الضمري عائد على من يعقل ^ يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم ^ مراد به نفي الشفاعة إال إبذن هللا فهي يف احلقيقة راجعة إليه 

ال جماهد ما بني أيديهم واملعىن يعلم ما كان قبلهم وما يكون بعدهم وق^ له ما يف السموات وما يف األرض ^ ممن تضمنه قوله 
وسع كرسيه ^ من معلوماته أي ال يعلم عباده من معلوماته إال ما شاء هو أن يعلموه ^ من علمه ^ الدنيا وما خلفهم اآلخرة 

الكرسي خملوق عظيم بني يدي العرش وهو أعظم من السموات واألرض وهو ابلنسبة إىل العرش كأصغر شيء وقيل كرسيه ^ 
املعىن أن دين اإلسالم يف غاية ^ ال إكراه يف الدين ^ أي ال يشغله وال يشق عليه ^ وال يؤده ^ ملكه علمه وقيل كرسيه 

 الوضوح وظهور الرباهني على صحته حبيث ال حيتاج أن يكره أحد على الدخول فيه
^ الرشد من الغي  قد تبني^ بل يدخل فيه كل ذي عقل سليم من تلقاء نفسه دون إكراه ويدل على ذلك قوله @  90@  91

أي قد تبني أن اإلسالم رشد وأن الكفر غي فال يفتقر بعد بيانه إىل إكراه وقيل معناها املوادعة وأن ال يكره أحد ابلقتال على 
العروة ^ ابلعروة الوثقى ^ الدخول يف اإلسالم مث نسخت ابلقتال وهذا ضعيف ألهنا مدنية وإمنا آية املساملة وترك القتال مبكة 

ال انكسار هلا وال انفصال ^ ال انفصام هلا ^ األجرام هي موضع اإلمساك وشد األيدي وهي هنا تشبيه واستعارة يف اإلميان يف 
مجع الطاغوت هنا وأفرد ^ أولياؤهم الطاغوت ^ أي من ظلمات الكفر إىل نور اإلميان ^ خيرجهم من الظلمات إىل النور ^ 

هو ^ الذي حاج إبراهيم ^ عبد من دون هللا وملن يضل الناس من الشياطني وبين آدم  يف غري هذا املوضع فكأنه اسم جنس ملا
^ أان أحيي وأميت ^ فقال منروذ ^ قال ريب الذي حييي ومييت ^ منرود امللك وكان يدعي الربوبية فقال إلبراهيم من ربك 

فإن هللا أييت ابلشمس من املشرق ^ إبراهيم  وأحضر رجلني فقتل أحدمها وترك اآلخر فقال قد أحييت هذا وأمت هذا فقال له
أي انقطع وقامت عليه احلجة فإن قيل مل انتقل إبراهيم عن دليله األول إىل هذا الدليل الثاين ^ فأت هبا من املغرب فبهت 

حقيقة وهو فعل هللا واالنتقال عالمة االنقطاع فاجلواب أنه مل ينقطع ولكنه ملا ذكر الدليل األول وهو اإلحياء واإلماتة كان له 
وجمازا وهو فعل غريه فتعلق منروذ ابجملاز غلطا منه أو مغالطة فحينئذ انتقل إبراهيم إىل الدليل الثاين ألنه ال جماز له وال ميكن 

تقديره أو رأيت مثل الذي فحذف لداللة أمل تر عليه ألن كلتيهما كلمتا ^ أو كالذي مر على قرية ^ الكافر عدول عنه أصال 
جب وجيوز أن حيمل على املعىن كأنه يقول أرايت كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية وهذا املار قيل إنه عزير وقيل تع

ليس إنكارا للبعث وال استبعادا ولكنه استعظام لقدرة الذي حيىي املوتى أو سؤال عن كيفية ^ أىن حيىي هذه هللا ^ اخلضر فقوله 
وعه وذلك مقتضى كلمة أىن فأراه هللا ذلك عياان ليزداد بصرية وقيل بل كان كافرا وقاهلا إنكارا اإلحياء وصورته ال شك يف وق

أي خالية من الناس ^ وهي خاوية على عروشها ^ للبعث واستبعادا فأراه هللا احلياة بعد املوت يف نفسه وذلك أعظم برهان 
ظاهر هذا اللفظ إحياء ^ أىن حيىي هذه هللا ^ لسقف وقال السدي سقطت سقوفها وهي العروش مث سقطت احليطان على ا

هذه القرية ابلعمارة بعد اخلراب ولكن املعىن إحياء أهلها بعد موهتم ألن هذا الذي ميكن فيه الشك واإلنكار ولذلك أراه هللا 
 احلياة بعد موته والقرية كانت بيت املقدس ملا أخرهبا خبتنصر وقيل قرية الذين خرجوا

استقل مدة موته ^ قال لبثت يوما أو بعض يوم ^ سؤال على وجه التقرير ^ كم لبثت ^  من دايرهم وهم ألوف @  91@  92
قيل أماته هللا غدوة يوم مث بعثه قبل الغروب من يوم آخر بعد مائة عام فظن أنه يوم واحد مث رأى بقية من الشمس فخاف أن 

قيل كان طعامه تينا وعنبا وأن شرابه كان عصريا ولبنا ^ عامك وشرابك فانظر إىل ط^ يكذب يف قوله يوما فقال أو بعض يوم 
معناه مل يتغري بل بقي على حاله طول مائة عام وذلك أعجوبة إهلية واللفظ حيتمل أن يكون مشتقا من السنة ألن ^ مل يتسنه ^ 

من قولك تسنن الشيء إذا فسد ومنه احلمأ  المها هاء فتكون اهلاء يف يتسنه أصلية أي مل يتغري السنون وحيتمل أن يكون مشتقا
وانظر ^ املسنون مث قلبت النون حرف علة كقوهلم قصيت أظفاري مث حذف حرف العلة للجازم واهلاء على هذا هاء السكت 

This file was downloaded from QuranicThought.com ولنجعلك آية^ قيل بقي محاره حيا طول املائة عام دون علف وال ماء وقيل مات مث أحياه هللا وهو ينظر إليه ^ إىل محارك 
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^ التقدير فعلنا بك هذا لتكون آية للناس وروي أنه قام شااب على حالته يوم مات فوجد أوالده وأوالدهم شيوخا ^ للناس 

ابلراء حنيبها وقرىء ابلزاي ومعناه ^ ننشرها ^ هي عظام نفسه وقيل عظام احلمار على القول أبنه مات ^ وانظر إىل العظام 
ة قطع وضم امليم أي قال الرجل ذلك اعرتافا وقرىء أبلف وصل واجلزم على األمر أي قال هبمز ^ قال أعلم ^ نرفعها لألحياء 
اآلية قال اجلمهور مل يشك إبراهيم يف إحياء املوتى وإمنا طلب املعاينة ألنه رأى دابة قد ^ وإذ قال إبراهيم ^ له امللك ذلك 

^ ف فإهنا سؤال عن حال اإلحياء وصورته ال عن وقوعه أكلتها السباع واحليات فسأل ذلك السؤال ويدل على ذلك قوله كي
قيل هي الديك والطاوس واحلمام والغراب فقطعها وخلط أجزاءها مث ^ أربعة من الطري ^ أي ابملعاينة ^ ولكن ليطمئن قليب 

التأمت وبقيت  جعل من اجملموع جزءا على كل جبل وأمسك رأسها بيدها مث قال تعالني إبذن هللا فتطايرت تلك األجزاء حىت
أي ضمهن وقيل قطعهن ^ فصرهن ^ بال رؤس مث كرر النداء فجاءته تسعى حىت وضعت أجسادها يف رؤسها وطارت إبذن هللا 

ظاهره ^ يف سبيل هللا ^ على كل جبل قيل أربعة جبال وقيل سبعة وقيل اجلبال اليت وصل إليها حينئذ من غري حصر بعدد 
كل ما يزرع ويقتان وأشهره القمح ويف الكالم حذف تقديره مثل نفقة ^  كمثل حبة ^  الرب  اجلهاد وقد حيمل على مجيع وجوه

بيان أن احلسنة بسبعمائة كما جاء ^ أنبتت سبع سنابل ^ الذين ينفقون كمثل حبة أو يقدر يف آخر الكالم كمثل صاحب حبة 
 صلى هللا عليه وسلميف احلديث أن رجال جاء بناقة فقال هذه يف سبيل هللا فقال رسول هللا 

أي يزيده على سبعمائة وقيل هو أتكيد وبيان ^ وهللا يضاعف ملن يشاء ^ لك هبا يوم القيامة سبعمائة انقة @  92@  93
اآلية قيل نزلت يف عثمان وقيل يف علي وقيل يف ^ الذين ينفقون ^ للسبعمائة واألول أرجح ألنه ورد يف احلديث ما يدل عليه 

^ قول معروف ^ املن ذكر النعمة على معىن التعديد هلا والتقريع هبا واألذى السب ^ منا وال أذى ^ عوف عبد الرمحن بن 
عفو عن السائل إذا وجد منه جفاء وقيل مغفرة من هللا ^ ومغفرة ^ هو رد السائل جبميل من القول كالدعاء له والتأنيس 

ال تبطلوا ^ قول معروف ومغفرة على العطاء الذي يتبعه أذى لسبب الرد اجلميل واملعىن تفضيل عدم العطاء إذا كان ب
عقيدة أهل السنة أن السيئات ال تبطل احلسنات فقالوا يف هذه اآلية إن الصدقة اليت يعلم من صاحبها أنه مين أو ^ صدقاتكم 

متثيل ملن ^ الذي ينفق ك^  يؤذي ال تقبل منه وقيل إن املن واألذى دليل على أن نيته مل تكن خالصة فلذلك بطلت صدقته 
أي مثل املرائي يف نفقته كحجر عليه تراب يظنه من يراه أرضا منبتة ^ فمثله ^ مين ويؤذي ابلذي ينفق رايء وهو غري مؤمن 

طيبة فإذا أنزل عليها املطر انكشف الرتاب فيبقى احلجر ال منفعة فيه فكذلك املرائي يظن أن له أجرا فإذا كان يوم القيامة 
أي ال يقدرون ^ ال يقدرون ^ أملس ^ صلدا ^ مطر كثري ^ وابل ^ حجر كبري ^ صفوان ^ ره ومل تنفعه نفقته انكشف س

أي تيقنا وحتقيقا للثواب ألن أنفسهم هلا بصائر حتملهم على ^ وتثبيتا ^ على االنتفاع بثواب شيء من إنفاقهم وهو كسبهم 
أنفسهم على اإلميان ابحتمال املشقة يف بذل املال وانتصاب ابتغاء على  اإلنفاق وحيتمل أن يكون معىن التثبيت أهنم يثبتون

املصدر يف موضع احلال وعطف عليه وتثبيتا وال يصح يف تثبيتا أن يكون مفعوال من أجله ألن اإلنفاق ليس من أجل التثبيت 
^ ر وال مثل نفقة الذي ينفقون تقديره كمثل صاحب حبة أو يقد^ كمثل حبة ^  فامتنع ذلك يف املعطوف عليه وهو ابتغاء 

^ الطل الرقيق اخلفيف فاملعىن يكفي هذه اجلنة لكرم أرضها ^ فطل ^ ألن ارتفاع موضع اجلنة أطيب لرتبتها وهوائها ^ بربوة 
اآلية مثل ضرب لإلنسان يعمل صاحلا حىت إذا كان عند آخر عمره ختم له بعمل السوء أو مثل للكافر أو ^ أيود أحدكم 

أو املرائي املتقدم ذكره آنفا أو ذي املن واألذى فإن كل واحد منهم يظن أنه ينتفع بعمله فإذا كان وقت حاجة إليه مل  املنافق
 جيد شيئا فشبههم هللا مبن كانت له جنة مث أصابتها اجلائحة املهلكة أحوج ما كان إليها لشيخوخته

من طيبات ما رزقناكم ^ أي ريح فيها مسوم حمرقة ^ إعصار ^  وضعف ذريته قالوا يف قوله وأصابه الكرب للحال@  93@  94
This file was downloaded from QuranicThought.comوالطيبات هنا عند اجلمهور اجليد غري الرديء فقيل إن ذلك يف الزكاة فيكون واجبا وقيل يف التطوع فيكون مندواب ال واجبا ^ 
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أي ال ^ وال تيمموا اخلبيث ^  من النبات واملعادن وغري ذلك^ ومما أخرجنا ^ ألنه كما جيوز التطوع ابلقليل جيوز ابلرديء 

الواو للحال واملعىن أنكم ال أتخذونه يف حقوقكم ^ ولستم آبخذيه ^ يف موضع احلال ^ منه تنفقون ^ تقصدوا الرديء 
الشيطان ^ وديونكم إال أن تتساحموا أبخذه وتعملوا من قولك أغمض فالن عن بعض حقه إذا مل يستوفه وإذا غض بصره 

ية دفع ملا يوسوس به الشيطان من خوف الفقر ففي ضمن ذلك حض على اإلنفاق مث بني عداوة الشيطان اآل^ يعدكم الفقر 
أبمره ابلفحشاء وهي املعاصي وقيل الفحشاء البخل والفاحش عند العرب البخيل قال ابن عباس يف اآلية اثنتان من الشيطان 

قيل هي املعرفة ابلقرآن وقيل النبوة وقيل اإلصابة يف القول  ^يؤيت احلكمة ^ واثنتان من هللا والفضل هو الرزق والتوسعة 
^ اآلية ذكر نوعني ومها ما يفعله اإلنسان تربعا وما يفعله بعد إلزامه نفسه ابلنذر ويف قوله ^ وما أنفقتم من نفقة ^ والعمل 

إن تبدوا الصدقات ^ ة أو ينفق لغري هللا وعيد ملن مينع الزكا^ وما للظاملني من أنصار ^ وعد ابلثواب وقوله ^ فإن هللا يعلمه 
ثناء على اإلظهار مث حكم أن ^ فنعما هي ^ هي التطوع عند اجلمهور ألهنا حيسن إخفاؤها وإبداء الواجبة كالصلوات ^ 

ليس عليك هداهم ^ اإلخفاء خري من ذلك اإلبداء وما من نعما يف موضع نصب تفسري للمضمر والتقدير فنعم شيء إبداؤها 
يل إن املسلمني كانوا ال يتصدقون على أهل الذمة فنزلت اآلية مبيحة للصدقة على من ليس على دين اإلسالم وذلك يف ق^ 

التطوع وأما الزكاة فال تدفع لكافر أصال فالضمرييف هداهم على هذا القول للكافر وقيل ليس عليك أن هتديهم ملا أمروا به من 
^ االنفاق من اخلبيث إمنا عليك أن تبلغهم واهلدى بيد هللا فالضمري على هذا للمسلمني االنفاق وترك املن واألذى والرايء و 

^ وما تنفقون إال ابتغاء وجه هللا ^ ^ من عمل صاحلا فلنفسه ^ أي إن منفعته لكم لقوله ^ وما تنفقوا من خري فألنفسكم 
 زكية هلمقيل إنه خرب عن الصحابة أهنم ال ينفقون إال ابتغاء وجه هللا ففيه ت

للفقراء ^ وشهادة بفضلهم وقيل ما تنفقون نفقة تقبل منكم إال ابتغاء وجه هللا ففي ذلك حض على اإلخالص @  94@  95
حيتمل ^ يف سبيل هللا ^ حبسوا ابلعدو وابملرض ^ أحصروا ^ متعلق مبحذوف تقديره االنفاق للفقراء وهم هنا املهاجرون ^ 

أي يظن اجلاهل ^ حيسبهم اجلاهل أغنياء ^ هو التصرف يف التجارة وغريها ^ ضراب يف األرض ^ اجلهاد والدخول يف اإلسالم 
^ تعرفهم بسيماهم ^ حباهلم أهنم أغنياء لقلة سؤاهلم والتعفف هنا هو عن الطلب ومن سببية وقال ابن عطية لبيان اجلنس 

اإلحلاف هو ^ ال يسألون الناس إحلافا ^ ل السجود عالمة وجوههم وهي ظهور اجلهد والفاقة وقلة النعمة وقيل اخلشوع وقي
ابلليل ^ اإلحلاح يف السؤال واملعىن أهنم إذا سألوا يتلطفون وال يلحون وقيل هو نفي السؤال واإلحلاح معا وابقي اآلية وعد 

لليل وبدرهم ابلنهار تعميم لوجوه اإلنفاق وأوقاته قال ابن عباس نزلت يف علي فإنه تصدق بدرهم اب^ والنهار سرا وعالنية 
أي ينتفعون به وعرب عن ذلك ابألكل ^ الذين أيكلون الراب ^ وبدرهم سرا وبدرهم عالنية وقال أبو هريرة نزلت يف علف اخليل 

ألنه أغلب املنافع وسواء من أعطاه أو من أخذه والراب يف اللغة الزايدة مث استعمل يف الشريعة يف بيوعات ممنوعة أكثرها راجع 
الزايدة فإن غالب الراب يف اجلاهلية قوهلم للغرمي أتقضي أم تريب فكان الغرمي يزيد يف عدد املال ويصرب الطالب عليه مث إن إىل 

الراب على نوعني راب النسيئة وراب التفاضل وكالمها يكون يف الذهب والفضة ويف الطعام فأما النسيئة فتحرم يف بيع الذهب 
 بيع الذهب ابلفضة وهو الصرف ويف الطعام ابلطعام مطلقا وأما التفاضل فإمنا حيرم يف بيع ابلذهب وبيع الفضة ابلفضة ويف

اجلنس الواحد جبنسه من النقدين ومن الطعام ومذهب مالك أنه حيرم التفاضل يف املقتات املدخر من الطعام ومذهب الشافعي 
ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه ^ زون من الطعام وغريه أنه حيرم يف كل طعام ومذهب أيب حنيفة أنه حيرم يف املكيل واملو 

أمجع املفسرون أن املعىن ال يقومون من قبورهم يف البعث إال كاجملنون ويتخبطه يتفعله من قولك خبط ^ الشيطان من املس 
ر ألن قوهلم إمنا البيع مثل تعليل للعقاب الذي يصيبهم وإمنا هذا للكفا^ ذلك أبهنم ^ خيبط واملس اجلنون ومن تتعلق بيقوم 
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وم خيرج عم^ وأحل هللا البيع ^ الراب على البيع يف اجلواز فاجلواب أن هذا مبالغة فإهنم جعلوا الراب أصال حىت شبهوا به البيع 

رد على الكفار وإنكار للتسوية بني البيع والراب ويف ^ وحرم الراب ^ منه البيوع املمنوعة شرعا وقد عددانها يف الفقه مثانني نوعا 
 ذلك دليل على أن القياس يهدمه النص ألنه جعل الدليل على بطالن قياسهم حتليل

وأمره إىل هللا ^ من الراب أي ال يؤاخذ مبا فعل منه قبل نزول التحرمي أي له ما أخذ ^ فله ما سلف ^ هللا وحترميه @  95@  96
الضمري عائد على صاحب الراب واملعىن أن هللا حيكم فيه يوم القيامة فال تؤاخذوه يف الدنيا وقيل الضمري عائد على الراب ^ 

ن عاد إىل فعل الراب وإىل القول إمنا البيع مثل الراب اآلية يعين م^ ومن عاد ^ واملعىن أن أمر الراب إىل هللا يف حترمي أو غري ذلك 
ولذلك حكم عليه ابخللود يف النارألن ذلك القول ال يصدر إال من كافر فال حجة فيها ملن قال بتخليد العصاة لكوهنا يف 

كفار ^  ة مبضاعفة الثواب ينميها يف الدنيا ابلربكة ويف اآلخر ^ ( ويريب الصدقات ^ ينقصه ويذهبه ^ ميحق هللا الراب ^ الكفار 
سبب اآلية أنه  ^ وذروا ما بقي من الراب ^ أي من جيمع بني الكفر واإلمث بفعل الراب وهذا يدل على أن اآلية يف الكفار ^ أثيم 

كان بني قريش وثقيف راب يف اجلاهلية فلما فتح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة قال يف خطبته كل راب كان يف اجلاهلية 
وضوع مث إن ثقيف أرسلت تطلب الراب الذي كان هلم على قريش فأبوا من دفعه وقالوا قد وضع الراب فتحاكموا إىل عتاب بن م

شرط ملن خوطب به ^ إن كنتم مؤمنني ^ أسيد أمري مكة فكتب بذلك إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسلم فنزلت اآلية 
أي إن مل تنتهوا عن الراب حوربتم ومعىن فأذنوا اعلموا وقرىء ابملد أي أعلموا ^ حبرب  فإن مل تفعلوا فأذنوا^ من قريش وغريهم 

أي ال تظلمون أبخذ زايدة على رءوس ^ ال تظلمون وال تظلمون ^ غريكم وملا نزلت قالت ثقيف ال طاقة لنا حبرب هللا ورسوله 
عىن حضر ووقع وقرىء ذا عسرة أي إن كان الغرمي ذا كان اتمة مب^  وإن كان ذو عسرة ^ أموالكم وال تظلمون ابلنقص منها 

فنظرة إىل ميسرة حكم هللا للمعسر ابإلنظار إىل أن يوسر وقد كان قبل ذلك يباع فيما عليه ونظرة مصدر معناه ^ عسرة 
وأن ^ فتحها التأخري وهو مرفوع على أنه خرب ابتداء تقديره فاجلواب نظرة أو مبتدأ وميسرة أيضا مصدر وقرىء بضم السني و 

ندب هللا إىل الصدقة على املعسر إبسقاط الدين عنه فذلك أفضل من إنظاره وابقي اآلية وعظ وقيل إن ^ تصدقوا خري لكم 
إذا تداينتم ^ اآلية وقيل آية الدين املذكورة بعد ^ واتقوا يوما ترجعون فيه إىل هللا ^ آخر آية نزلت آية الراب وقيل بل قوله 

امل بعضكم بعضا بدين وإمنا ذكر الدين وإن كان مذكورا يف تداينتم ليعود عليه الضمري يف اكتبوه وليزول أي إذا ع^ بدين 
دليل على أنه ال جيوز إىل أجل جمهول وأجاز مالك البيع ^ إىل أجل مسمى ^ االشرتاك الذي يف تداينتم إذ يقال ملعىن اجلزاء 

ه الشافعي وأبو حنيفة قال ابن عباس نزلت اآلية يف السلم خاصة يعين أن سلم إىل اجلذاذ واحلصاد ألنه معروف عند الناس ومنع
 أهل املدينة كان سبب نزوهلا قال مالك وهذا جيمع الدين كله يعين

ذهب قوم إىل أن كتابة الدين واجبة هبذه اآلية وقال ^ فاكتبوه ^ أنه جيوز التأخري يف السلم والسلف وغريمها @  96@  97
قال قوم جيب على ^ وليكتب بينكم كاتب ^ وقال قوم إهنا على الندب ^ فإن أمن بعضكم بعضا ^ سوخة لقوله قوم إهنا من

الكاتب أن يكتب وقال قوم نسخ ذلك بقوله وال يضار كاتب وال شهيد وقال آخرون جيب عليه إذا مل يوجد كاتب سواه وقال 
يتعلق عند ابن عطية بقوله وليكتب ^ ابلعدل ^ كتب الواثئق   قوم إن األمر بذلك على الندب ولذلك جاز أخذ األجرة على

وعند الزخمشري بقوله كاتب فعلى األول تكون الكتابة ابلعدل وإن كان الكاتب غري مرضي وعلى الثاين جيب أن يكون الكاتب 
هنى عن اإلابية ^ كتب وال أيب كاتب أن ي^ مرضيا يف نفسه قال مالك ال يكتب الواثئق إال عارف هبا عدل يف نفسه مأمون 

يتعلق بقوله أن يكتب والكاف للتشبيه أي يكتب مثل ما علمه هللا أو للتعليل أي ينفع ^ كما علمه هللا ^  وهو يقوي الوجوب 
يقال أمللت ^ فليكتب وليملل ^ الناس ابلكتابة كما علمه هللا لقوله أحسن كما أحسن هللا إليك وقيل يتعلق بقوله بعدها 

ألن الشهادة إمنا هي ^ الذي عليه احلق ^ يته فورد هنا على اللغة الواحدة ويف قوله متلى عليه على األخرى الكتاب وأمل This file was downloaded from QuranicThought.com
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أمر هللا ابلتقوى فيما ميلي وهناه عن البخس وهو نقص ^ وال يبخس ^ ابعرتافه فإن كتب الوثيقة دون إمالله مث أقر هبا جاز 

السفيه الذي ال حيسن النظر يف ماله والضعيف الصغري وشبهه والذي ال ^ هو سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن ميل ^ احلق 
^ واستشهدوا شهيدين ^ أبوه أو وصيه والضمري عائد على الذي عليه احلق ^ وليه ^ يستطيع أن ميل األخرس وشبهه 

ادة الكفار والصبيان نص يف رفض شه^ من رجالكم ^ شهادة الرجالن جائزة يف كل شيء إال يف الزان فال بد من أربعة 
^ فرجل وامرأاتن ^ والنساء وأما العبيد فاللفظ يتناوهلم ولذلك أجاز ابن حنبل شهادهتم ومنعها مالك والشافعي لنقص الرق 

قال قوم ال جتوز شهادة املرأتني إال مع الرجال وقال معىن اآلية إن مل يكوان أي إن مل يوجدا وأجاز اجلمهور أن املعىن إن مل يشهد 
رجالن فرجل وامرأاتن وإمنا جيوز عند مالك شهادة الرجل واملرأتني يف األموال ال يف غريها وجتوز شهادة املرأتني دون رجل فيما 
ال يطلع عليه الرجال كالوالدة واالستهالل وعيوب النساء وارتفع رجل بفعل مضمر تقديره فليكن رجل فهو فاعل أو تقديره 

صفة للرجل واملرأتني ^ ممن ترضون ^ سم فاعله أو ابالبتداء تقديره فرجل وامرأاتن يشهدون فليستشهد رجل فهو مفعول مل ي
وهو مشرتط أيضا يف الرجلني الشاهدين ألن الرضا مشرتط يف اجلميع وهو العدالة ومعناها اجتناب الذنوب الكبائر وتوقي 

ل فيه هو املقدر العامل يف رجل وامرأاتن والضالل يف مفعول من أجله والعام^ أن تضل ^ الصغائر مع احملافظة على املروءة 
الشهادة وهو نسياهنا أو نسيان بعضها وإمنا جعل ضالل إحدى املرأتني مفعوال من أجله وليس هو املراد ألنه سبب لتذكري 

 األخرى هلا
به الفاء يف فتذكر ولذلك وهو املراد فاقيم السبب مقام املسبب وقرىء إن تضل بكسر اهلمزة على الشرط وجوا@  97@  98

أي ^ وال أيب الشهداء ^ رفعه من كسر اهلمزة ونصبه من فتحها على العطف وقرىء تذكر ابلتشديد والتخفيف واملعىن واحد 
إىل أداء الشهادة وقد ورد تفسريه بذلك عن النيب صلى هللا عليه وسلم واتفق العلماء أن أداء ^ إذا ما دعوا ^ ال ميتنعون 
أي ال ^ وال تسأموا أن تكتبوه ^ اجب إذا دعي إليها وقيل إذا دعوا إىل حتصيل الشهادة وكتبها وقيل إىل األمرين الشهادة و 

^ إشارة إىل الكتابة ^ ذلكم ^ متلوا من الكتابة إذا ترددت وكثرت سواء كان احلق صغريا أو كبريا ونصب صغريا على احلال 
وأدىن أن ال تراتبوا ^ ىن أشد إقامة وينبين أفعل فيهما من الرابعي وهو قليل مبع^ واقوم ^ من القسط وهو العدل ^ أقسط 

أن يف موضع نصب على االستثناء املنقطع ألن ^ إال أن تكون جتارة حاضرة ^ أي أقرب إىل عدم الشك يف الشهادة ^ 
^ تديروهنا بينكم ^ ما يباع ابلنقد وغريه الكالم املتقدم يف الدين املؤجل واملعىن إابحة ترك الكتابة يف التجارة احلاضرة وهو 

ذهب قوم إىل وجوب اإلشهاد على كل بيع صغريا أو كبريا وهم الظاهرية ^ وأشهدوا إذا تبايعتم ^ يقتضي القبض والبينونة 
ال وال يضار كاتب و ^ خالفا للجمهور وذهب قوم إىل أنه منسوخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا وذهب قوم إىل أنه على الندب 

حيتمل أن يكون كاتب فاعال على تقدير كسر الراء املدغمة من يضار واملعىن على هذا هني للكاتب والشاهد أن يضار ^ شهيد 
صاحب احلق أو الذي عليه احلق ابلزايدة فيها أو النقصان منه أو االمتناع من الكتابة أو الشهادة وحيتمل أن يكون كاتب 

تح الراء املدغمة ويقوي ذلك قراءة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ال يضارر ابلتفكيك وفتح مفعوال مل يسم فاعله على تقدير ف
فإنه ^ أي إن وقعتم يف اإلضرار ^ وإن تفعلوا ^ الراء واملعىن النهي عن اإلضرار ابلكاتب والشاهد إبذايتهما ابلقول أو ابلفعل 

وقيل معناه الوعد أبن من اتقى علمه هللا وأهلمه وهذا املعىن  إخبار على وجه االمتنان^ ويعلمكم هللا ^ حال بكم ^ فسوق 
اآلية ملا أمر هللا ^ وإن كنتم على سفر ^ صحيح ولكن لفظ اآلية ال يعطيه ألنه لو كان كذلك جلزم يعلمكم يف جواب اتقوا 

ل الظاهرية ال جيوز الرهن إال يف تعاىل بكتب الدين جعل الرهن توثيقا للحق عوضا عن الكتابة حيث تتعذر الكتابة يف السفر وقا
^ فرهان مقبوضة ^ السفر لظاهر االية وأجازه مالك وغريه يف احلضر ألن النيب صلى هللا عليه وسلم رهن درعه ابملدينة 
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فإن أمن ^ وهو عند مالك شرط كمال ال صحة ^ مقبوضة ^ للرهن شرط يف الصحة عند الشافعي وغريه لقوله تعاىل  والقبض

اآلية أي إن أمن صاحب احلق املداين حلسن ظنه به فليستغن عن الكتابة وعن الرهن فأمر أوال ابلكتابة مث ^ بعضكم بعضا 
حممول ^ وال تكتموا الشهادة ^ املداين أبداء األمانة ليكون عند ظن صاحبه به ابلرهن مث ابالئتمان فللدين ثالثة أحوال مث أمر 

 فإنه^ على الوجوب 
معناه قد تعلق به اإلمث الالحق من املعصية يف كتمان الشهادة وارتفع آمث أبنه خرب إن وقلبه فاعل به ( آمث قلبه @  98@  99

مث إىل القلب وإن كان مجلة الكامت هي اآلمثة ألن الكتمان من فعل القلب إذ وجيوز أن يكون قلبه مبتدأ وآمث خربه وإمنا أسند اإل
^ وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به هللا ^ هو يضمرها ولئال يظن أن كتمان الشهادة من اآلاثم املتعلقة ابللسان 

أخفوه مث املعاقبة على ذلك ملن يشاء هللا أو الغفران  اآلية مقتضاها احملاسبة على ما يف نفوس العباد من الذنوب سواء أبدوه أم
ملن شاء هللا ويف ذلك إشكال ملعارضته لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا جتاوز ألميت ما حدثت به أنفسها ففي 

أنفسنا فقال هلم  احلديث الصحيح عن أيب هريرة أنه ملا نزلت شق ذلك على الصحابة وقالوا أهلكنا إن حوسبنا على خواطر
فكشف هللا عنهم ^ ال يكلف هللا نفسا إال وسعها ^ النيب صلى هللا عليه وسلم قولوا مسعنا وأطعنا فقالوها فأنزل هللا بعد ذلك 

الكربة ونسخ بذلك هذه اآلية وقيل هي يف معىن كتم الشهادة وإبدائها وذلك حماسب به وقيل حياسب هللا خلقه على ما يف 
فر للمؤمنني ويعذب الكافرين واملنافقني والصحيح التأويل األول لوروده يف الصحيح وقد ورد ايضا عن ابن عباس نفوسهم مث يغ

وغريه فإن قيل إن اآلية خرب واألخبار ال يدخلها النسخ فاجلواب أن النسخ إمنا وقع يف املؤاخذة واحملاسبة وذلك حكم يصح 
قرىء جبزمهما عطفا على حياسبكم وبرفعهما ^ فيغفر ملن يشاءويعذب ^  دخول النسخ فيه فلفظ اآلية خرب ومعناها حكم

اآلية سببها ما تقدم يف حديث أيب هريرة ملا قالوا مسعنا وأطعنا مدحهم هللا هبذه اآلية ^ آمن الرسول ^ على تقدير فهو يغفر 
ول يوقف على املؤمنون وعلى الثاين عطف على الرسول أو مبتدأ فعلى األ^ واملؤمنون ^ وقدم ذلك قبل كشف ما شق عليهم 

إن كان املؤمنون معطوفا فكل عموم يف الرسول واملؤمنون وإن كان مبتدأ ^ كل آمن ابهلل ^  يوقف على من ربه واألول أحسن 
قرىء ابجلمع أي كل كتاب أنزله ^ وكتبه ^ فكل عموم يف املؤمنني ووحد الضمري يف آمن على معىن أن كل واحد منهم آمن 

التقدير يقولون ال نفرق واملعىن ال نفرق بني أحد ^ ال نفرق بني أحد من رسله ^ وقرىء ابلتوحيد يريد القرآن أو اجلنس  هللا
وقالوا مسعنا ^ من الرسل وبني غريه يف اإلميان بل نؤمن جبميعهم ولسنا كاليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض 

مصدر والعامل فيه مضمر ونصبه على املصدرية تقديره ^ غفرانك ^  على وجه املدح هلم حكاية عن قول املؤمنني^ وأطعنا 
إقرار ابلبعث مع تذلل وانقياد وهنا متت حكاية  ^ وإليك املصري ^ اغفر غفرانك وقيل على املفعولية تقديره نطلب غفرانك 

برفع تكليف ما ال يطاق وهو جائز عقال عند األشعرية إخبار من هللا تعاىل ^ ال يكلف هللا نفسا إال وسعها ^ كالم املؤمنني 
أي ^ وعليها ما اكتسبت ^ أي من احلسنات ^ هلا ما كسبت ^ وحمال عقال عند املعتزلة واتفقوا على أنه مل يقع يف الشريعة 

 من السيئات وجاءت العبارة بلها
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لسيئات ألهنا مما يضر ابلعبد وإمنا قال يف احلسنات كسبت يف احلسنات ألهنا مما ينتفع العبد به وجاءت بعليها يف ا@  99@ 
ويف الشر اكتسبت ألن يف االكتساب ضرب من االعتمال واملعاجلة حسبما تقتضيه صيغة افتعل فالسيئات فاعلها يتكلف 

مليل النفس إليها  خمالفة أمر هللا ويتعداه خبالف احلسنات فإنه فيها على اجلادة من غري تكلف أو ألن السيئات جيد يف فعلها
ربنا ال تؤاخذان إن ^ فجعلت لذلك مكتسبة وملا مل يكن اإلنسان يف احلسنات كذلك وصفت مبا ال داللة فيه على االعتمال 

أي قولوا ذلك يف دعائكم وحيتمل أن يكون ذلك من بقية حكاية قوهلم كما حكى عنهم قوهلم مسعنا وأطعنا ^ نسينا أو أخطأان 
This file was downloaded from QuranicThought.comذهول القلب على اإلنسان واخلطأ غري العمد فذلك معىن قوله صلى هللا عليه وسلم رفع عن أميت اخلطأ والنسيان هنا هو 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
التكاليف الصعبة وقد كانت ملن تقدم من األمم  ^ وال حتمل علينا إصرا ^ والنسيان وقد كان جيوز أن أيخذ به لوال أن هللا رفعه 

^ وقيل اإلصر املسخ قردة وخنازير ^ ويضع عنهم إصرهم ^ ل تعاىل كقتل أنفسهم وقرض أبداهنم ورفعت عن هذه األمة قا
هذا الدعاء دليل على جواز تكليف ما ال يطاق ألنه ال يدعى برفع ما ال جيوز أن يقع مث إن ^ وال حتملنا ما ال طاقة لنا به 

ن ملن علم هللا أنه ال يؤمن فهذا الشرع دفع وقوعه وحتقيق ذلك أن ما ال يطاق أربعة أنواع األول عقلي حمض كتكليف اإلميا
جائز وواقع ابالتفاق والثاين عادي كالطريان يف اهلواء والثاين عقلي وعادي كاجلمع بني الضدين فهذان وقع اخلالف يف جواز 
 التكليف هبما واالتفاق على عدم وقوعه والرابع تكليف ما يشق ويصعب فهذا جائز اتفاقا فقد كلفه هللا من تقدر من األمم

ألفاظ متقاربة املعىن وبينها من الفرق أن العفو ترك املؤاخذة ابلذنب ^ واعف عنا واغفر لنا وارمحنا ^ ورفعه عن هذه األمه 
نزل $ # سورة آل عمران $ ولينا وسيدان ^ موالان ^ واملغفرة تقتضي مع ذلك السرت والرمحة جتمع ذلك مع التفضل ابإلنعام 

ا قدم نصارى جنران املدينة املنورة يناظرون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف عيسى عليه السالم صدرها إىل نيف ومثانني آية مل
تقدم الكالم على حروف اهلجاء وقرأ اجلمهور بفتح امليم هنا يف الوصل اللتقاء الساكنني حنو من الناس وقال ^ امل ^ 

رد على النصارى ^ احلي القيوم ^ لف وصل تسقط يف الدرج الزخمشري هي حركة اهلمزة نقلت إىل امليم وهذا ضعيف ألهنا أ
أي تضمن ^ ابحلق ^ هنا هو القرآن ^ الكتاب ^ يف قوهلم إن عيسى هو هللا ألهنم زعموا أنه صلب فليس حبي وليس بقيوم 

لكتب املتقدمة ا^ بني يديه ^ قد تقدم يف مصدقا ملا معكم ^ مصدقا ^ احلق من األخبار واألحكام وغريها أو ابالستحقاق 
 أعجميان^ التوراة واإلجنيل ^ 
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يعين القرآن وإمنا كرر ذكره ليصفه أبنه ^ وأنزل الفرقان ^ فال يصح ما ذكره النحاة من اشتقاقهما ووزهنما @  100@ 
مث ذكره اثنيا على ^ مصدقا ملا بني يديه ^ الفارق بني احلق والباطل وحيتمل ان يكون ذكره أوال على وجه اإلثبات إلنزاله لقوله 

وجه االمتنان ابهلدى به كما قال يف التوراة واالجنيل هدى للناس فكأنه قال وأنزل الفرقان هدى للناس مث حذف ذلك لداللة 
اهلدى األول عليه فلما اختلف قصد الكالم يف املوضعني مل يكن ذلك تكرارا وقيل الفرقان هنا كل ما فرق بني احلق والباطل 

خرب عن إحاطة علم هللا جبميع األشياء على التفضيل ^ ال خيفى عليه شيء ^ ريه وقيل هو الزبور وهذا بعيد من كتاب وغ
برهان على إثبات علم هللا املذكور قبل ^ هو الذي يصوركم ^ وهذه صفة مل تكن لعيسى وال لغريه ففي ذلك رد على النصارى 

من طول وقصر ^ كيف يشاء ^  ر بل كان مصورا كسائر بين آدم وفيه رد على النصارى ألن عيسى ال يقدر على التصوي
احملكم من القرآن هو البني املعىن الثابت احلكم واملتشابه هو الذي ^ منه آايت حمكمات ^ وحسن وقبح ولون وغري ذلك 

حلرام واملتشاهبات حيتاج إىل التأويل أو يكون مستغلق املعىن كحروف اهلجاء قال ابن عباس احملكمات الناسخات واحلالل وا
^ فأما الذين يف قلوهبم زيغ ^ أي عمدة ما فيه ومعظمه ^ هن أم الكتاب ^ املنسوخات واملقدم واملؤخر وهو متثيل ملا قلنا 

نزلت يف نصارى جنران فإهنم قالوا للنيب صلى هللا عليه وسلم أليس يف كتابك أن عيسى كلمة هللا وروح منه قال نعم قالوا 
ذا من املتشابه الذي اتبعوه وقيل نزلت يف أيب ايسر بن أخطب اليهودي وأخيه حكيم مث يدخل يف ذلك كل كافر فحسبنا إذا فه

أي يبتغون أن يتأولوه ^ وابتغاء أتويله ^ أي ليفتنوا به الناس ^ ابتغاء الفتنة ^ أو مبتدع أو جاهل يتبع املتشابه من القرآن 
إخبار ^ وما يعلم أتويله إال هللا ^ ا من معرفة أتويله إىل ما ال يصل إليه خملوق على ما تقتضي مذاهبهم أو يبتغون أن يصلو 

مبتدأ مقطوع مما قبله ^ والراسخون يف العلم ^ ابنفراد هللا بعلم أتويل املتشابه من القرآن وذم ملن طلب علم ذلك من الناس 
به على وجه التسليم واالنقياد واالعرتاف ابلعجز عن معرفتة  واملعىن أن الراسخني ال يعلمون أتويل املتشابه وإمنا يقولون آمنا

وقيل إنه معطوف على ما قبله وأن املعىن أهنم يعلمون أتويله وكال القولني مروى عن ابن عباس والقول األول قول ايب بكر 
This file was downloaded from QuranicThought.comه ونوع ميكن وصول اخللق إليه الصديق وعائشة وعروة بن الزبري وهو ارجح وقال ابن عطية املتشابه نوعان نوع انفرد هللا بعلم



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ربنا ^ أي احملكم واملتشابه من عند هللا ^ كل من عند ربنا ^  فيكون الراسخون ابتداء ابلنظر إىل األول وعطفا ابلنظر إىل الثاين 

 حكاية عن الراسخني وحيتمل أن يكون منقطعا على وجه التعليم^ ال تزغ قلوبنا 
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الم وأما قوله وما يذكر إال أولو األلباب فهو من كالم هللا تعاىل ال حكاية قول واألول أرجح التصال الك@  101@ 
استدالل على البعث وحيتمل أن يكون من متام كالم الراسخني أو منقطعا فهو من كالم ^ إن هللا ال خيلف امليعاد ^ الراسخني 

عطف على ^ والذين من قبلهم ^ ديد ويف ذلك هت^ آل فرعون ^ يف موضع رفع أي دأب هؤالء كدأب ^ كدأب ^  هللا 
ستغلبون ^ الرباهني أو الكتاب ^ آبايتنا ^ آل فرعون ويعين هبم قوم نوح وعاد ومثود وغريهم والضمري عائد على آل فرعون 

قرىء بتاء اخلطاب ليهود املدينة وقيل لكفار قريش وقرىء ابلياء إخبارا عن يهود املدينة وقيل عن قريش وهو ^ وحتشرون 
ادق على كل قول أما اليهود فغلبوا يوم قريظة والنضري وقينقاع وأما قريش ففي بدر وغريها واألشهر أهنا يف بين قينقاع ألن ص

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعاهم إىل اإلسالم بعد غزوة بدر فقالوا له ال يغرنك أنك قتلت نفرا من قريش ال يعرفون 
قد كان لكم آية ^ ن الناس فنزلت اآلية مث أخرجهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من املدينة القتال فلو قاتلتنا لعرفت أان حن

قيل خطاب للمؤمنني وقيل لليهود وقيل لقريش واألول أرجح أنه لبين قينقاع الذين قيل هلم ستغلبون ففيه هتديد هلم وعربة  ^ 
قرىء تروهنم ابلتاء خطااب ملن ^ يروهنم مثليهم ^ كون يوم بدر املسلمون واملشر ^ يف فئتني التقتا فئة ^ كما جرى لغريهم 

خوطب بقوله قد كان لكم آية واملعىن ترون الكفار مثلي املؤمنني ولكن هللا أيد املسلمني بنصره على قدر عددهم وقرىء ابلياء 
عىن على حسب ما تقدم فإن قيل إن والفاعل يف يروهنم املؤمنون واملفعول به هم املشركون والضمري يف مثليهم للمؤمنني وامل

الكفار كانوا يوم بدر أكثر من املسلمني فاجلواب من وجهني أحدمها أن الكفار كانوا ثالثة أمثال املؤمنني ألن الكفار كانوا قريبا 
ثلهم مرتني من ألف واملؤمنون ثالمثائة وثالثة عشر مث إن هللا تعاىل قلل عدد الكفار يف أعني املؤمنني حىت حسبوا أهنم م

إن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا ^ ليتجاسروا على قتاهلم إذا ظهر هلم أهنم على ما أخربوا به من قتال الواحد لإلثنني من قوله 
واآلخر أنه رجع قوم من الكفار حىت ^ وإذ يريكموهم إذ التقيتم يف أعينكم قليال ^ وهذا املعىن موافق لقوله تعاىل ^ مائتني 

مائة وستة وعشرون رجال وذلك قدر عدد املسلمني مرتني وقيل إن الفاعل يف يروهنم ضمري املشركني واملفعول بقي منهم ست
ضمري املؤمنني وأن الضمري يف مثليهم حيتمل أن يكون للمؤمنني واملفعول للمشركني واملعىن على هذا أن هللا كثر عدد املسلمني 

مثلي الكافرين أو مثلي املؤمنني وهم أقل من ذلك وإمنا كثرهم هللا يف أعينهم يف أعني املشركني حىت حسب الكفار املؤمنني 
^ نصب على املصدرية ومعناه معاينة ظاهرة ال شك فيها ^ رأي العني ^ لريهبوهم ويرد هذا قوله تعاىل ويقللكم يف أعينهم 

 وهللا يؤيد
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ة وال ابلكثرة فإن فئة املسلمني غلبت فئة الكافرين مع أهنم  أي أن النصر مبشيئة هللا ال ابلقل( بنصره من يشاء @  102@ 
قيل املزين هو هللا وقيل الشيطان وال تعارض بينهما فتزيني هللا ابإلجياد والتهيئة لالنتفاع ^ زين للناس ^ كانوا أكثر منهم 

مجع قنطار وهو ألف ومائتا أوقية وقيل  ^والقناطري ^ وإنشاء اجلبلة على امليل إىل الدنيا وتزيني الشيطان ابلوسوسة واخلديعة 
مبنية من لفظ القناطري وللتأكيد كقوهلم ألوف ^ املقنطرة ^ ألف ومائتا مثقال وكالمها مروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

املعلمة يف الراعية من قوهلم سام الفرس وغريه إذا جال يف املسارح وقيل ^ املسومة ^ مؤلفة وقيل املضروبة داننري أو دراهم 
^ حتقري هلا ليزهد فيها الناس ^ ذلك متاع احلياة الدنيا ^ وجوهها شيئان فهي من السمات مبعىن العالمات قيل املعدة للجهاد 

للذين اتقوا ^ تفضيل لآلخرة على الدنيا لريغب فيها ومتام الكالم يف قوله من ذلكم مث ابتدأ قوله ^ قل أؤنبئكم خبري من ذلكم 
لك فجنات على هذا مبتدأ وخربه للذين اتقوا وقيل إن قوله للذين اتقوا متعلق مبا قبله ومتام الكالم يف قوله عند تفسريا لذ^ 

This file was downloaded from QuranicThought.comزايدة إىل نعيم اجلنة وهو أعظم من النعيم حسبما ورد يف ^ ورضوان من هللا ^ رهبم فجنات على هذا خرب مبتدأ مضمر 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
^ يف األقوال واألفعال ( الصادقني ) ابالبتداء أو نصب إبضمار فعل  نعت للذين اتقوا ورفع^ الذين يقولون ^ احلديث 
االستغفار هو طلب املغفرة قيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كيف نستغفر ^ واملستغفرين ^ العابدين واملطيعني ^ والقانتني 

مجع سحر وهو آخر الليل يقال إنه ^ ر ابألسحا^ فقال قولوا اللهم اغفر لنا وارمحنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 
اآلية شهادة من هللا سبحانه لنفسه ^ شهد هللا ^ الثلث األخري وهو الذي ورد أن هللا يقول حينئذ من يستغفرين فأغفر له 

ويعين عطف على اسم هللا أي هم شهداء ابلوحدانية ^ واملالئكة وأولوا العلم ^ ابلوحدانية وقيل معناها إعالمه لعباده بذلك 
منصوب على احلال من اسم هللا أو من هو أو ^ قائما ^ أبويل العلم العارفني ابهلل الذين يقيمون الرباهني على وحدانيته 

إمنا كرر التهليل لوجهني أحدمها أنه ذكر أوال الشهادة ابلوحدانية ^ ال إله إال هو ^ ابلعدل ^ ابلقسط ^ منصوب على املدح 
بكسر اهلمزة ابتداء ^ إن الدين ^ ا ابلشهادة املتقدمة واآلخر أن ذلك تعليم لعباده ليكثروا من قوهلا مث ذكرها اثنيا بعد ثبوهت

اآلية إخبار أهنم اختلفوا بعد ^ وما اختلف الذين ^ وبفتحها بدل من أنه وهو بدل شيء من شيء ألن التوحيد هو اإلسالم 
 معرفتهم ابحلقائق من أجل البغي وهو احلسد واآلية
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قد تقدم معناه يف البقرة وهو هنا هتديد ولذلك ^ سريع احلساب ^ يف اليهود وقيل يف النصارى وقيل فيهما @  103@ 
وجهي أي ^ أسلمت ^ أي جادلوك يف الدين والضمري لليهود ونصارى جنران ^ فإن حاجوك ^ وقع يف جواب من يكفر 
ومعىن االية إقامة احلجة عليهم ألن من اسلم وجهه هلل فهو على احلق وعرب ابلوجه على اجلملة ^ هلل ^ أخلصت نفسي ومجليت 

^ أأسلمتم ^ عطف على التاء يف أسلمت وجيوز أن يكون مفعوال معه ^ ومن اتبعن ^ بال شك فسقطت حجة من خالفه 
أي إمنا عليك أن تبلغ  ^فإمنا عليك البالغ ^ تقرير بعد إقامة احلجة عليهم أي قد جاءكم من الرباهني ما يقتضي أن تسلموا 

اآلية نزلت يف ^ إن الذين يكفرون ^ رسالة ربك فإذا أبلغتها فقد فعلت ما عليك وقيل إن فيها موادعة نسختها آية السيف 
هم اليهود والكتاب ^ الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ^ اليهود والنصارى توبيخا هلم ووعيدا على قبح أفعاهلم وأفعال أسالفهم 

قال ابن عباس دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على مجاعة من اليهود ^ يدعون إىل كتاب هللا ^ راة أو جنس هنا التو 
فيهم النعمان بن عمرو واحلارث بن زيد فقالوا له على أي دين أنت فقال هلم على دين إبراهيم فقالوا إن إبراهيم كان يهوداي 

لموا إيل التوراة فهي بيننا وبينكم فأبوا عليه فنزلت االية فكتاب هللا على هذا التوراة فقال هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فه
اإلشارة إىل إعراضهم عن كتاب هللا ^ ذلك أبهنم ^ وقيل هو القرآن كان النيب صلى هللا عليه وسلم يدعوهم إليه فيعرضون عنه 

أي  ^ فكيف إذا مجعناهم ^ ايم املعدودات قد ذكرت يف البقرة والباء سببية واملعىن أن كفرهم بسبب اعرتاضهم وأكاذيبهم واأل
منادى وامليم فيه عوض من حرف النداء عند ^ اللهم ^ كيف يكون حاهلم يوم القيامة واملعىن هتويل واستعظام هلا أعد هلم 

منادى عند سيبويه ^ لك امللك ما^ البصريني ولذلك ال جيتمعان وقال الكوفيون أصله اي أهلل أمنا خبري فامليم عندهم من أمنا 
وأجاز الزجاج أن يكون صفة السم هللا وقيل إن اآلية نزلت ردا على النصارى يف قوهلم إن عيسى هو هللا ألن هذه األوصاف 

ليست لعيسى وقيل ملا أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أن أمته يفتحون ملك كسرى وقيصر استبعد ذلك املنافقون فنزلت اآلية 
 قيل املراد بيدك اخلري^ دك اخلري بي^ 
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والشر فحذف أحدمها لداللة اآلخر عليه وقيل إمنا خص اخلري ابلذكر ألن اآلية يف معىن دعاء ورغبة فكأنه @  104@ 
قال عبد هللا بن مسعود هي النطفة خترج ^ خترج احلي من امليت وخترج امليت من احلي ^ يقول بيدك اخلري فأجزل حظي منه 

الرجل ميتة وهو حي وخيرج الرجل منها حيا وهي ميتة وقال عكرمة هي إخراج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة من 
وقيل خيرج الكافر من املؤمن واملؤمن من الكافر فاحلياة واملوت على هذا استعارة ويف ذكر احلي من امليت املطابقة وهي من 

ال ^ بغري تضييق وقيل بغري حماسبة ^ بغري حساب ^ احلي على امليت مث عكس  أدوات البيان وفيه أيضا القلب ألنه قدم This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
االية عامة يف مجيع األعصار وسببها ميل بعض األنصار إىل بعض اليهود وقيل كتاب حاطب إىل مشركي ^ يتخذ املؤمنون 

حذف تقديره ليس من التقرب إىل  تربؤ ممن فعل ذلك ووعيد على مواالة الكفار ويف الكالم^ فليس من هللا يف شيء ^ قريش 
إابحة ^ إال أن تتقوا منهم ^ هللا يف شيء وموضع يف شيء نصب على احلال من الضمري يف ليس من هللا قاله ابن عطية 

وزنه فعلة بضم الفاء وفتح العني وفاؤه واو ^ تقاة ^ ملواالهتم إن خافوا منهم واملراد مواالة يف الظاهر مع البغضاء يف الباطن 
^ وابدل منها اتء والمه ايء أبدل منها ألف وهو منصوب على املصدرية وجيوز أن ينصب على احلال من الضمري يف تتقوا 

منصوب على الظرفية والعامل فيه فعل مضمر تقديره اذكروا أو خافوا وقيل العامل ^ يوم جتد ^ ختويف ^ وحيذركم هللا نفسه 
وهللا رؤوف ^ أي مسافة ^ أمدا ^ مبتدأ خربه تود أو معطوف ^ ا عملت من سوء وم^ فيه قدير وقيل املصري وقيل حيذركم 

جعل اتباع النيب صلى هللا عليه وسلم ^ فاتبعوين ^ ذكر بعد التحذير أتنيسا لئال يفرط اخلوف أو ألن التحذير والتنبيه رأفة ^ 
قيل إن اآلية خطاب لنصارى جنران ومعناها على العموم يف عالمة على حمبة العبد هلل تعاىل وشرط يف حمبة هللا للعبد ومغفرته له و 

االية ملا مضى صدر من حماجة نصارى جنران أخذ يبني هلم ما اختلفوا فيه وأشكل عليهم من ^ إن هللا اصطفى ^ مجيع الناس 
ن جلميع األنبياء مث ذكر أمر عيسى عليه السالم وكيفية والدته وبدأ بذكر آدم ونوح عليهما السالم تكميال لألمر ألهنما أبوا

إبراهيم تدرجيا إىل ذكر عمران والد مرمي أم عيسى عليه السالم وقيل إن عمران هنا هو والد موسى وبينهما ألف ومثامنائة سنة 
ى حيتمل أن يريد آبل القرابة أو األتباع وعل^ آل إبراهيم وآل عمران ^ واألظهر أن املراد هنا والد مرمي لذكر قصتها بعد ذلك 

 الوجهني
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بدل مما تقدم أو حال ووزنه فعلية منسوب إىل ^ ذرية ^ يدخل نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم يف آل إبراهيم @  105@ 
الذر ألن هللا تعاىل أخرج اخللق من صلب آدم كالذر وغري أوله يف النسب وقيل أصل ذرية ذرورة وزهنا فعولة مث أبدل من الراء 

العامل فيه حمذوف تقديره اذكروا ^ إذ قالت ^ ذروية مث أدغمت الواو يف الياء وكسرت الراء فصارت ذرية األخرية ايء فصار 
امسها حنة ابلنون وهي أم مرمي وعمران هذا هو والد مرمي ^ امرأة عمران ^ وقيل عليم وقال الزجاج العامل فيه معىن االصطفاء 

أي عتيقا ^ حمرر ^  بطين حبسا على خدمة بيتك وهو بيت املقدس أي جعلت نذراعلى أن يكون هذا الولد يف^ نذرت ^ 
^ إين وضعتها أنثى ^ اآلية كانوا ال حيررون اإلانث خبدمة املساجد فقالت ^ فلما وضعتها ^ من كل شغل إال خدمة املسجد 

التاء وهو من كالم هللا قرىء وضعت إبسكان ^ وهللا أعلم مبا وضعت ^ حتسرا وتلهفا على ما فاهتا من النذر الذي نذرت 
حيتمل أن يكون من كالم ^ وليس الذكر كاألنثى ^ تعظيما لوضعها وقرىء بضم التاء وإسكان العني وهو على هذا من كالمها 

هللا فاملعىن ليس الذكر الذي طلبت كاألنثى اليت وهبت لك وأن يكون من كالمها فاملعىن ليس الذكر كاألنثى يف خدمة املساجد 
إمنا قالت لرهبا مسيتها مرمي ألن مرمي يف لغتهم مبعىن العابدة فأرادت ^ مسيتها مرمي ^ ور كانوا خيدموهنا دون اإلانث ألن الذك

^ بذلك التقرب إىل هللا ويؤخذ من هذا تسمية املولود يوم والدته وامتنع مرمي من الصرف للتعريف والتأنيث وفيه أيضا العجمة 
وإين ^ يث ما من مولود إال خنسه الشيطان يوم ولد فيستهل صارخا إال مرمي وابنها لقوله ورد يف احلد^ وإين أعيذها بك 

فيه وجهان أحدمها أن يكون ^ بقبول حسن ^ أي رضيها للمسجد مكان الذكر ^ فتقبلها رهبا ^ اآلية ^ أعيذها بك 
عبارة عن حسن ^ وأنبتها نباات حسنا ^ به  مصدرا على غري املصدر واآلخر أن يكون امسا ملا يقبل به كالسعوط اسم ملا يسعط

أي ضمها إىل إنفاقه وحضانته والكافل هو احلاضن وكان زكراي زوج خالتها وقرىء كفلها بتشديد الفاء ^ وكفلها زكراي ^ النشأ 
بىن هلا غرفة  يف اللغة أشرف اجملالس وبذلك مسي موضع اإلمام ويقال إن زكراي^ احملراب ^ ونصب زكراي أي جعله هللا كافلها 

كان جيد عندها فاكهة الشتاء يف الصيف ^  وجد عندها رزقا ^ يف املسجد وهي احملراب هنا وقيل احملراب موضع العبادة 
^ إشارة إىل مكان أي كيف ومن أين ^ أىن لك هذا ^ وفاكهة الصيف يف الشتاء ويقال إهنا مل ترضع ثداي قط وكان هللا يرزقها  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
إشارة إىل مكان وقد يستعمل يف الزمان وهو ^ هنالك ^ أن يكون من كالم مرمي أو من كالم هللا تعاىل حيتمل ^ إن هللا يرزق 

 فنادته^ األظهر هنا أي ملا رأى زكراي كرامة هللا تعاىل ملرمي سأل من هللا الولد 
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يل وحده وإمنا قيل املالئكة أنث رعاية للجماعة وقرىء ابأللف على التذكري وقيل الذي انداه جرب ( املالئكة @  106@ 
اسم مساه هللا تعاىل به قبل أن يولد وهو اسم ابلعربانية ^ حيىي ^ لقوهلم فالن يركب اخليل أي جنس اخليل وإن كان فرسا واحدا 

يف صادف اشتقاقا وبناء يف العربية وهو ال ينصرف فإن كان يف اإلعراب أعجميا ففيه التعريف والعجمة وإن كان عربيا فالتعر 
أي مصدقا بعيسى عليه السالم مؤمنا به ومسي عيسى كلمة هللا ألنه مل يوجد إال بكلمة ^ مصدقا بكلمة من هللا ^ ووزن الفعل 

السيد الذي يسود قومه أي يفوقهم يف ^ وسيدا ^ هللا وحدها وهي قوله كن ال بسبب آخر وهو الوالد كسائر بين آدم 
النساء فقيل خلقه هللا كذلك وقيل كان ميسك نفسه وقيل احلصور الذي ال أييت أي ال أييت ^ وحصورا ^ الشرف والفضل 

تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته ويقال كان له تسع وتسعون سنة ^ أىن يكون يل غالم ^ الذنوب 
لك فسأله مع علمه بقدرة هللا واستبعده ألنه والمرأته مثان وتسعون سنة فاستبعد ذلك يف العادة مع علمه بقدرة هللا تعاىل على ذ

أي مثل هذه الفعلة ^ كذلك هللا يفعل ما يشاء ^  اندر يف العادة وقيل سأله وهو شاب وأجيب وهو شيخ ولذلك استبعده 
سم هللا مرفوع العجيبة يفعل هللا ما يشاء فالكاف لتشبيه أفعال هللا العجيبة هبذه الفعلة واإلشارة بذلك إىل هبة الولد لزكراي وا

ابالبتداء أو كذلك خربه فيجب وصله معه وقيل اخلرب يفعل هللا ما يشاء وحيتمل كذلك على هذا وجهني أحدمها أن يكون يف 
موضع احلال من فاعل يفعل واآلخر أن يكون يف موضع خرب مبتدأ حمذوف تقديره األمر كذلك أو أنتما كذلك وعلى هذا 

تصال الكالم وارتباط قوله يفعل ما يشاء مع ما قبله وألن له نظائر كثرية يف القرآن منها قوله  يوقف على كذلك واألول أرجح ال
أي عالمتك أن ال تقدر على كالم ^ آيتك أال تكلم الناس ^ أي عالمة على محل املرأة ^ اجعل يل آية ^ كذلك أخذ ربك 

هللا ولذلك قال واذكر ربك كثريا وإمنا حبس لسانه عن مبنع لسانه عن ذلك مع إبقاء الكالم بذكر ^ ثالثة أايم ^ الناس 
إشارة ^ إال رمزا ^ الكالم تلك املدة ليخلص فيها لذكر هللا شكرا على استجابة دعائه وال يشغل لسانه بغري الشكر والذكر 

لوع الفجر إىل الضحى من زوال الشمس إىل غروهبا واإلبكار من ط^ ابلعشي ^ ابليد أو ابلرأس أو غريمها فهو استثناء منقطع 
أوال حني تقبلك ^ اصطفاك ^ اختلف هل املراد جربيل أو مجع من املالئكة والعامل يف إذ مضمر ^ وإذ قالت املالئكة ^ 

حيتمل أن يكون هذا االصطفاء ^ واصطفاك على نساء العاملني ^ من كل عيب يف خلق وخلق ودين ^ وطهرك ^ من أمك 
غري أب فيكون على نساء العاملني عاما أو يكون االصطفاء عاما فيخص من نساء العاملني خمصوصا أبن وهب هلا عيسى من 

 خدجية وفاطمة أو يكون املعىن على نساء
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القنوت هنا مبعىن ^ اقنيت ^ زماهنا وقد قيل بتفضيلها على اإلطالق وقيل إهنا كانت نبية لتكليم املالئكة هلا @  107@ 
أمرت ابلصالة فذكر القنوت والسجود ^ واسجدي واركعي ^ ل القيام يف الصالة وهو قول األكثرين الطاعة والعبادة وقيل طو 

لكوهنا من هيئة الصالة وأركاهنا مث قيل هلا اركعي مع الراكعني مبعىن ولتكن صالتك مع املصلني أو يف اجلماعة فال يقتضي الكالم 
ع والسجود املنضمني يف ركعة واحدة وقيل أراد ذلك وقدم السجود ألن على هذا تقدمي السجود على الركوع ألنه مل يرد الركو 

إشارة إىل ما تقدم من القصص وهو ^ ذلك ^ الواو ال ترتب وحيتمل أن تكون الصالة يف ملتهم بتقدمي السجود على الركوع 
لكونه أخرب هبذه األخبار وهو احتجاجا على نبوته صلى هللا عليه وسلم ^ ما كنت لديهم ^ خطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم 

أي أزالمهم وهي قداحهم وقيل األقالم اليت كانوا يكتبون هبا التوراة اقرتعوا هبا على كفالة ^ يلقون أقالمهم ^ مل حيضر معهم 
وخرب مبتدأ ^ أيهم يكفل مرمي ^ مرمي حرصا عليها وتنافسا يف كفالتها وتدل اآلية على جواز القرعة وقد ثبتت أيضا من السنة 

إذ بدل من إذ ^ إذ قالت املالئكة ^ خيتلفون فيمن يكفلها منهم ^ خيتصمون ^ يف موضع نصب بفعل تقديره ينظرون أيهم  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
^ املسيح ^ أعاد الضمري املذكر على الكلمة ألن املسمى هبا ذكر ^ امسه ^ قالت أو من إذ خيتصمون والعامل فيه مضمر 

عل وقال األكثرون من مسح ألنه مسح ابلربكة فوزنه فعيل وإمنا قال عيسى ابن مرمي قيل هو مشتق من ساح يف األرض فوزنه مف
نصب على احلال ووجاهته يف الدنيا النبوة والتقدمي على ^ وجيها ^ واخلطاب ملرمي لينسبه إليها إعالما أبنه يولد من غري والد 

عطف عليه واملعىن أنه يكلم ^ وكهال ^ موضع احلال يف ^ يف املهد ^ الناس ويف اآلخرة الشفاعة وعلو الدرجة يف اجلنة 
الناس صغريا آية تدل على براءة أمه مما قذفها به اليهود وتدل على نبوته ويكلمهم أيضا كبريا ففيه إعالم بعيشه إىل أن يبلغ 

نا جنس وقيل ه^ الكتاب ^ عطف على يبشرك أو ويكلم ^ ويعلمه ^ سن الكهولة وأوله ثالث وثالثون سنة وقيل أربعون 
حال معطوف على وبعلمه إذ التقدير ومعلما ^ ورسوال ^ اخلط ابليد واحلكمة هنا العلوم الدينية أو اإلصابة يف القول والفعل 

أي أرسل إليهم عيسى عليه السالم مبينا ^ إىل بين إسرائيل ^ الكتاب أو يضمر له فعل تقديره أرسل رسوال أو جاء رسوال 
^ فأنفخ فيه ^ بفتح اهلمزة بدل من أين األوىل أو من آية وبكسرها ابتداء كالم ^ أخلق ^ تقديره أبين ^ أىن ^ حلكم التوراة 

 ذكر هنا الضمري ألنه يعود على الطني أو على الكاف من كهيئة وأنث يف
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بياء ساكنة على اجلمع  قيل إنه مل خيلق غري اخلفاش وقرىء طريا^ فيكون طريا ^ املائدة ألنه يعود على اهليئة @  108@ 
روي أنه كان جيتمع إليه مجاعة ^ وأبرىء ^ وابأللف ومهزة على اإلفراد ذكر إبذن هللا رفعا لوهم من توهم يف عيسى الربوبية 

روي أنه كان يضرب بعصاه امليت أو القرب فيقوم امليت ويكلمه ^ وأحيي املوتى ^ من العميان والربصاء فيدعو هلم فيربؤن 
عطف على ^ ومصدقا ^ كان يقول اي فالن أكلت كذا وادخرت يف بيتك كذا ^  وأنبئكم ^ أحىي سام بن نوح  وروي أنه

رسوال أو على موضع آبية من ربكم ألنه يف موضع احلال وهو أحسن ألنه من مجلة كالم عيسى فالتقدير جئتكم آبية من ربكم 
ا قد حرم عليهم الشحم وحلم اإلبل وأشياء من احليتان عطف على آبية من ربكم وكانو ^ وألحل لكم ^ وجئتكم مصدقا 

رد على من نسب الربوبية لعيسى وانتهى كالم عيسى عليه السالم ^ إن هللا ريب وربكم ^ والطري فأحل هلم عيسى بعض ذلك 
رمي حكاية عن وابتداؤه من قوله أين قد جئتكم وكل ذلك حيتمل أن يكون مما ذكرت املالئكة مل^ صراط مستقيم ^ إىل قوله 

عيسى عليه السالم أنه سيقوله وحيتمل أن يكون خطاب مرمي قد انقطع مث استؤنف الكالم من قوله ورسوال على تقدير جاء 
أي علم علما ظاهرا كعلم ما ^ فلما أحس عيسى ^ عيسى رسوال أبين قد جئتكم آبية من ربكم مث استمر كالمه إىل آخره 

تقديره من يضيف أنفسهم يف نصريت إىل هللا ^ إىل هللا ^ ب للنصرة واألنصار مجع انصر طل^ من أنصاري ^ يدرك ابحلواس 
حواري الرجل صفوته وخاصته ^ احلواريون ^ فلذلك قيل إىل هنا مبعىن مع أو يتعلق مبحذوف تقديره ذاهبا أو ملتجئا إىل هللا 

الزبري وقيل إن احلواريني كانوا قصارين حيورون الثياب  ولذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لكل نيب حواري وإن حواري
أي ^ مع الشاهدين ^ يريدون اإلجنيل والرسول هنا عيسى عليه السالم ^ مبا أنزلت ^ أي يبيضوهنا ولذلك مساهم احلواريني 

الضمري ^ ومكروا ^ مع الذين يشهدون ابحلق من األمم وقيل مع أمة حممد صلى هللا عليه وسلم ألهنم يشهدون على الناس 
أي رفع عيسى إىل السماء وألقى شبهه على من ^ ومكر هللا ^ لكفار بين إسرائيل ومكرهم أهنم وكلوا بعيسى من يقتله غيلة 

أي أقواهم وهو فاعل ^ وهللا خري املاكرين ^ أراد اغتياله حىت قتل عوضا منه وعرب عن فعل هللا ابملكر مشاكله لقوله مكروا 
قيل وفاة موت مث ^ إين متوفيك ^ العامل فيه فعل مضمر أو ميكر ^ إذ قال هللا ^ ر من البشر فاعل ابلباطل ذلك حبق واملاك

أحياه هللا يف السماء وقيل رفع حيا ووفاة املوت بعد أن ينزل إىل األرض فيقتل الدجال وقيل يعين وفاة نوم وقيل املعىن قابضك 
 من األرض إىل السماء
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هم املسلمون ^ الذين اتبعوك ^ أي من سوء جوارهم ^ ومطهرك ^ أي إىل السماء ^ عك إيل وراف@ ^  109@ 
This file was downloaded from QuranicThought.comوعلوهم على الكفرة ابحلجة وابلسيف يف غالب األمر وقيل الذين اتبعوك النصارى والذين كفروا اليهود فاآلية خمربة عن عزة 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
^ املتلوات أو املعجزات ^ من اآلايت ^ من األخبار  إشارة إىل ما تقدم^ ذلك نتلوه ^ النصارى على اليهود وإذالهلم هلم 

اآلية حجة على النصارى يف قوهلم كيف يكون ابن دون ^ إن مثل عيسى ^ الناطق ابحلكمة ^ احلكيم ^ القرآن ^ الذكر 
تفسري ^ خلقه من تراب ^ أب فمثله هللا آبدم الذي خلقه هللا دون أم وال أب وذلك اغرب مما استبعدوه فهو أقطع لقوهلم 

حلال آدم فيكون حكاية عن حال ماضية واألصل لو قال خلقه من تراب مث قال له كن فكان لكنه وضع املضارع موضع 
أي يف عيسى ^ فمن حاجك فيه ^ خرب مبتدأ مضمر ^ احلق ^ املاضي ليصور يف نفوس املخاطبني أن األمر كأنه حاضر دائم 

نلتعن والبهلة ^ نبتهل ^ وكان هلم سيدان يقال ألحدمها السيد واآلخر العاقب وكان الذي حاجه فيه وفد جنران من النصارى 
اللعنة أي نقول لعنة هللا على الكاذب منا ومنكم هذا أصل االبتهال مث استعمل يف كل دعاء جيتهد فيه وإن مل يكن لعنة وملا 

حلسني ودعا نصارى جنران إىل املالعنة فخافوا أن نزلت اآلية أرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل علي وفاطمة واحلسن وا
خطاب لنصارى جنران وقيل ^ قل أي أهل الكتاب ^ يهلكهم هللا أو ميسخهم هللا قردة وخنازير فأبوا من املالعنة وأعطوا اجلزية 

ه وسلم إىل بدل من كلمة أو رفع على تقدير هي ودعاهم صلى هللا علي^ أن ال نعبد ^ أي عدل ونصف ^ سواء ^ اليهود 
قالت اليهود كان إبراهيم يهوداي ^ مل حتاجون يف إبراهيم ^ توحيد هللا وترك ما عبدوه من دونه كاملسيح واألحبار والرهبان 

 وقالت النصارى كان نصرانيا فنزلت اآلية ردا عليهم ألن ملة اليهود والنصارى
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ها تنبيه وقيل بدل من مهزة االستفهام وأنتم مبتدأ وهؤالء ^ م ها أنت^ إمنا وقعت بعد موت إبراهيم مبدة طويلة @  110@ 
فيما نطقت به التوراة ^ فيما لكم به علم ^ خربه وحاججتم استئناف أو هؤالء منصوب على التخصيص وحاججتم اخلرب 

ردا على ^ رانيا ما كان إبراهيم يهوداي وال نص^ ما تقدم على ذلك من حال إبراهيم ^ فيما ليس لكم به علم ^ واإلجنيل 
نفي لالشرتاك الذي هو عبادة األواثن ودخل يف ذلك اإلشراك الذي يتضمن دين ^ وما كان من املشركني ^ اليهود والنصارى 
ألنه على ^ أوىل الناس إببراهيم ^ عطف على الذين اتبعوه أي حممد صلى هللا عليه وسلم ^ وهذا النيب ^ اليهود والنصارى 

^ هم اليهود دعوا حذيفة وعمارا ومعاذا إىل اليهودية ^ ودت طائفة ^ أمة حممد صلى هللا عليه وسلم ^ ا والذين آمنو ^ دينه 
أي تعلمون أن حممد صلى هللا عليه وسلم ^ وأنتم تشهدون ^ أي ال يعود وابل اإلضالل إال عليهم ^ وما يضلون إال أنفسهم 

كان قوم ^  آمنوا ابلذي أنزل ^ صلى هللا عليه وسلم والباطل الكفر به أي ختلطون واحلق نبوة حممد ^ مل تلبسون احلق ^ نيب 
من اليهود لعنهم هللا أظهروا اإلسالم أول النهار مث كفروا آخره ليخدعوا املسلمني فيقولوا ما رجع هؤالء إال عن علم وقال 

حيتمل أن ^ يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أن ^ السهيلي إن هذه الطائفة هم عبد هللا بن الصيف وعدي بن زيد واحلارث بن عوف 
يكون من متام الكالم الذي أمر النيب صلى هللا عليه وسلم أن يقوله متصال بقوله إن اهلدى هدى هللا وأن يكون من كالم أهل 

ملعىن  الكتاب فيكون متصال بقوهلم وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم ويكون إن اهلدى اعرتاضا بني الكالمني فعلى األول يكون ا
كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وقلتم ما قلتم ودبرمت ما دبرمت من اخلداع فموضع أن يؤتى مفعول من أجله أو منصوب بفعل 

مضمر تقديره فال تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة وعلى الثاين فيكون املعىن ال تؤمنوا أي ال تقروا أبن 
واكتموا ذلك على من مل يتبع دينكم لئال يدعوهم إىل اإلسالم فموضع أن ^ إال ملن تبع دينكم ^ تيتم يؤتى أحد مثل ما أو 

يؤتى مفعول بتؤمنوا املضمن معىن تقروا وميكن أن يكون يف موضع املفعول من أجله أي ال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم كراهية أن 
إن الفضل ^ ن يؤتى وضمري الفاعل للمسلمني وضمري املفعول لليهود عطف على أ^ أو حياجوكم ^ يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 

 ومن^ رد على اليهود يف قوهلم مل يؤت أحدا مثل ما أويت بنو إسرائيل من النبوة والشرف ^ بيد هللا 
11
2 

أداه أدى  اآلية إخبار أن أهل الكتاب على قسمني أمني وخائن وذكر القنطار مثاال للكثري فمن( أهل الكتاب @  111@ 
This file was downloaded from QuranicThought.comحيتمل أن يكون من القيام احلقيقي ابجلسد أو ^ قائما ^ ما دونه وذكر الدنيا مثاال للقليل فمن منعه منع ما فوقه بطريق األوىل 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
زعموا أبن أموال األميني ^ ليس علينا ^ اإلشارة إىل خيانتهم والباء للتعليل ^ ذلك أبهنم ^ من القيام ابألمر وهو العزمية عليه 

عليهم سبيل ^ بلى ^ هنا قوهلم إن هللا أحلها عليهم يف التوراة أو كذهبم على اإلطالق ^ الكذب ^ عرب حالل هلم وهم ال
اآلية قيل نزلت يف اليهود ألهنم ^ إن الذين يشرتون ^ الضمري يعود على من أو على هللا ^ بعهده ^ وتباعة يف أموال األميني 

^ ا وقيل نزلت بسبب خصومة بني األشعث من قيس وآخر فأراد خصمه أن حيلف كاذاب تركوا عهد هللا يف التوراة ألجل الدني
الضمري يعود ^ لتحسبوه ^ أي حيرفون اللفظ أو املعىن ^ يلوون ألسنتهم ^ الضمري عائد على أهل الكتاب ^ وإن منهم 

^ مث يقول للناس ^ النفي متسلط على  اآلية هذا^ ما كان لبشر ^ على ما دل عليه قوله يلوون ألسنتهم وهو الكالم احملرف 
واملعىن ال يدعي الربوبية من آاته هللا النبوة واإلشارة إىل عيسى عليه السالم رد على النصارى الذين قالوا إنه هللا وقيل إىل حممد 

 ما بذلك أمرت وال صلى هللا عليه وسلم ألن اليهود قالوا له اي حممد تريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى فقال معاذ هللا
الباء سببية ^ مبا كنتم ^ مجع رابين وهو العامل وقيل الرابين الذي يريب الناس بصغار العلم قبل كباره ^ رابنيني ^ إليه دعوت 
ابلرفع استئناف والفاعل هللا أو ^ وال أيمركم ^ ابلتخفيف تعرفون وقرىء ابلتشديد من التعليم ^ تعلمون ^ وما مصدرية 

^ وإذ أخذ ميثاق هللا النبيني ^ ذكور وقرىء ابلنصب عطف على أن يؤتيه أو على مث يقول والفاعل على هذا البشر البشر امل
معىن اآلية أن هللا أخذ العهد وامليثاق على كل نيب أن يؤمن مبحمد صلى هللا عليه وسلم وينصره إن أدركه وتضمن ذلك أخذ 

 الم التوطئة ألن أخذ امليثاق يف معىن االستخالف والالم يف لتؤمنن^ ملا آتيتكم ^ وله هذا امليثاق على أمم األنبياء والالم يف ق
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جواب القسم وما حيتمل أن تكون شرطية ولتؤمنن سد مسد جواب القسم والشرط وأن تكون موصولة مبعىن @  112@ 
^ عهدي ^ إصري ^ أي اعرتفتم ^ أقررمت ء^ والضمري يف به ولتنصرنه عائد على الرسول ^ لتؤمنن به ^ الذي آتيناكموه 

بعد ^ أتكيد للعهد بشهادة رب العزة جل جالله ^ وأان معكم ^ أي على أنفسكم وعلى أممكم ابلتزام هذا العهد ^ فاشهدوا 
^ أفغري ^ أي من توىل عن اإلميان هبذا النيب صلى هللا عليه وسلم بعد هذا امليثاق فهو فاسق مرتد متمرد يف كفره ^ ذلك 

^ أي انقاد واستسلم ^ وله أسلم ^ اهلمزة لإلنكار والفاء عطفت مجلة على مجلة وغري مفعول قدم لالهتمام به أو للحصر 
مصدر صدر يف موضع احلال والطوع للمؤمنني والكره للكافر إذا عاين املوت وقيل عند أخذ امليثاق املتقدم ^ طوعا وكرها 

أمر النيب صلى هللا عليه وسلم أن خيرب عن نفسه وعن أمته ابإلميان ^ قل آمنا ^ ه كرها وقيل إقرار كل كافر ابلصانع هو إسالم
تعدى هنا بعلى مناسبة لقوله قل ويف البقرة إبىل لقوله قولوا ألن على حرف استعالء يقتضي النزول من ^ وما أنزل علينا ^ 

اآلية ^ ومن يبتغ ^ حرف غاية وهو موصل إىل مجيع األمة  علو ونزوله على هذا املعىن خمتص ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وإىل
سؤال واملراد ^ كيف ^  اآلية ^ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى ^ إبطال جلميع األداين غري اإلسالم وقيل نسخت 

ار مث كتبوا إىل أهلهم هل نزلت يف احلرث بن سويد وغريه أسلموا مث ارتدوا وحلقوا ابلكف^ قوما كفروا ^ به هنا استبعاد اهلدى 
فرجعوا إىل اإلسالم وقيل نزلت يف اليهود والنصارى شهدوا بصفة النيب ^ إال الذين اتبوا ^ لنا من توبة فنزلت االية إىل قوله 

قال صلى هللا عليه وسلم وآمنوا به مث كفروا به ملا بعث وشهدوا عطف على إمياهنم ألن معناه بعد أن آمنوا وقيل الواو للحال و 
عموم مبعىن اخلصوص يف املؤمنني أو على عمومه وتكون اللعنة ^ والناس أمجعني ^ ابن عطية عطف على كفروا والواو ال ترتب 

 الضمري عائد على اللعنة وقيل على النار وإن مل تكن ذكرت ألن املعىن^ خالدين فيها ^ يف اآلخرة 
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ليهود كفروا بعيسى بعد إمياهنم مبوسى مث ازدادوا كفرا بكفرهم مبحمد قيل هم ا^ مث ازدادوا كفرا ^ يقتضيها @  113@ 
صلى هللا عليه وسلم وقيل كفروا مبحمد صلى هللا عليه وسلم بعد أن كانوا مؤمنني قبل مبعثه مث ازدادوا كفرا بعداوهتم له وطعنهم 

الكفر أي ليس هلم توبة فتقبل وذلك يف قوم  قيل ذلك عبارة عن موهتم على^ لن تقبل توبتهم ^ عليه وقيل هم الذين ارتدوا 
جزم ^ فلن يقبل من أحدهم ملء ^ أبعياهنم ختم هللا هلم ابلكفر وقيل لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر فذلك عام  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
بل قيل زائدة وقيل للعطف على حمذوف كأنه قال لن يق^ ولو افتدى به ^ ابلعذاب لكل من مات على الكفر والواو يف قوله 

وقيل نفي أوال القبول مجلة على الوجوه كلها مث خص الفدية ابلنفي كقولك أان ال ^ ولو افتدى به ^ من أحدهم لو تصدق به 
^ حىت تنفقوا مما حتبون ^ أي لن تكونوا من األبرار ولن تنالوا الرب الكامل ^ لن تنالوا الرب ^ أفعل كذا أصال ولو رغبت إىل 

ل أبو طلحة إن أحب أموايل إيل بريحاء وإهنا صدقة وكان ابن عمر يتصدق ابلسكر ويقول إين ألحبه من أموالكم وملا نزلت قا
وهو حلم ^ على نفسه ^ أبوهم ^ إال ما حرم إسرائيل ^ اآلية إخبار أن األطعمة كانت حالال لبين إسرائيل ^ كل الطعام ^  

ها عقوبة هلم على معاصيهم وفيها رد عليهم يف قوهلم إهنم على اإلبل ولبنها مث حرمت عليهم أنواع من األطعمة كالشحوم وغري 
ملة إبراهيم عليه السالم وأن األشياء اليت هي حمرمة كانت حمرمة على إبراهيم وفيها دليل على جواز النسخ ووقوعه ألن هللا حرم 

وفيها معجزة للنيب صلى هللا عليه وسلم عليهم تلك األشياء بعد حلها خالفا لليهود يف قوهلم إن النسخ حمال على هذه األشياء 
إلخباره بذلك من غري تعلم من أحد وسبب حترمي إسرائيل حلوم اإلبل على نفسه أنه مرض فنذر إن شفاه هللا أن حيرم أحب 

تعجيزا ^ ة فأتوا ابلتورا^ الطعام إليه شكرا هلل وتقراب إليه ويؤخذ من ذلك أنه جيوز لألنبياء أن حيرموا على أنفسهم ابجتهادهم 
أي من زعم بعد هذا البيان أن الشحم ^ فمن افرتى ^ لليهود وإقامة حجة عليهم وروي أهنم مل جيسروا على إخراج التوراة 

أي األمر كما وصف ال كما ^ صدق هللا ^ وغريه كان حمرما على بين إسرائيل قبل نزول التوراة فهو الظامل املكابر ابلباطل 
إلزام هلم أن يسلموا كما ثبت أن ملة اإلسالم هي ملة إبراهيم اليت مل ^ فاتبعوا ملة إبراهيم ^ بكذهبم  تكذبون أنتم ففيه تعريض

أي أول مسجد بين يف األرض وقد سأل أبو ذر النيب صلى هللا عليه ^ إن أول بيت ^ حيرم فيها شيء مما هو حمرم عليهم 
س وقال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه املعىن أنه أول بيت وضع وسلم أي مسجد بين أول قال املسجد احلرام مث بيت املقد

^ قيل هي مكة والباء بدل من امليم وقيل مكة احلرم كله وبكة املسجد وما حوله ^ ببكة ^ مباركا وهدى وقد كانت قبله بيوات 
 ^مباركا 
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حال من الضمري الذي فيه وعلى على أنه ^ مباركا ^ نصب على احلال والعامل فيه على قول على وضع @  114@ 
آايت البيت  ^ فيه آايت بينات ^ القول األول هو حال من الضمري اجملرور والعامل فيه العامل اجملرور من معىن االستقرار 

 كثرية منها احلجر الذي هو مقام إبراهيم وهو الذي قام عليه حني رفع القواعد من البيت فكان كلما طال البناء ارتفع به احلجر
يف اهلواء حىت أكمل البناء وغرقت قدم إبراهيم يف احلجر كأهنا يف طني وذلك األثر ابق إىل اليوم ومنها أن الطيور ال تعلوه ومنها 
إهالك أصحاب الفيل ورد اجلبابرة عنه ونبع زمزم هلاجر أم إمساعيل هبمز جربيل بعقبه وحفر عبد املطلب بعدد ثورها وأن ماؤها 

قيل إنه بدل من اآلايت أو عطف بيان وإمنا جاز بدل الواحد من اجلمع ألن ^ مقام إبراهيم ^ ىل غري ذلك ينفع ملا شرب له إ
املقام حيتوي على آايت كثرية لداللته على قدرة هللا تعاىل وعلى نبوة إبراهيم وغري ذلك وقيل االايت مقام إبراهيم وأمن من 

ألول استئنافا وقيل التقدير منهن مقام إبراهيم فهو على هذا مبتدأ واملقام دخله فعلى هذا يكون قوله ومن دخله عطفا وعلى ا
أي آمنا من العذاب فإنه كان يف اجلاهلية إذا فعل أحد جرمية ^ كان آمنا ^  هو احلجر املذكور وقيل البيت كله وقيل مكة كلها 

من احلدود وال من القصاص وقال ابن عباس وأبو حنيفة مث جلأ إىل البيت ال يطلب وال يعاقب فأما يف اإلسالم فإن احلرم ال مينع 
ذلك احلكم ابق يف اإلسالم إال أن من وجب عليه حد أو قصاص فدخل احلرم ال يطعم وال يباع منه حىت خيرج وقيل آمنا من 

ا زعموا أهنم بيان لوجوب احلج واختلف هل هو على الفور أو على الرتاخي ويف اآلية رد على اليهود مل^ حج البيت ^ النار 
بدل من الناس ^ من استطاع ^ على ملة إبراهيم قيل هلم إن كنتم صادقني فحجوا البيت الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إليه 

وقيل فاعل ابملصدر وهو حج وقيل شرط مبتدأ أي من استطاع فعليه احلج واالستطاعة عند مالك هي القدرة على لوصول إىل 
This file was downloaded from QuranicThought.comال وإما راكبا مع الزاد املبلغ والطريق اآلمن وقيل االستطاعة الزاد والراحلة وهو مذهب الشافعي وعبد مكة بصحة البدن إما راج



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
قيل املعىن من مل حيج وعرب عنه ابلكفر تغليظا كقوله صلى هللا ^ ومن كفر ^ امللك بن حبيب وروي يف ذلك حديث ضعيف 

^ مل تكفرون ^ م ال حيجون وقيل من زعم أن احلج ليس بواجب عليه وسلم من ترك الصالة فقد كفر وقيل أراد اليهود ألهن
^ سبيل هللا ^ توبيخ أيضا وكانوا مينعون الناس من اإلسالم ويرومون فتنة املسلمني عن دينهم ^ مل تصدون ^ توبيخ لليهود 
أي تشهدون أن ^ ن وأنتم تشهدو ^ الضمري يعود على السبيل أي تطلبون هلا االعوجاج ^ تبغوهنا عوجا ^ هنا اإلسالم 
 وكيف^ اآلية لفظها عام واخلطاب لألوس واخلزرج إذ كان اليهود يريدون فتنتهم ^ إن تطيعوا فريقا ^ اإلسالم حق 

11
6 

قيل نسخها فاتقوا هللا ما استطعتم وقيل ال نسخ إذ ال تعارض فإن ^ حق تقاته ^ إنكار واستبعاد ( تكفرون @  115@ 
أي متسكوا واحلبل هنا ^ واعتصموا حببل هللا ^ الكمال فيما استطاعوا حترزا من اإلكراه وشبهه  العباد أمروا ابلتقوى على

هني عن التدابر والتقاطع إذ قد كان ^ وال تفرقوا ^ مستعار من احلبل الذي تشد عليه اليد واملراد هنا القرآن وقيل اجلماعة 
لشر بينهم وحيتمل أن يكون هنيا عن التفرق يف أصول الدين وال يدخل يف األوس مهوا ابلقتال مع اخلزرج ملا رام اليهود إيقاع ا

^ كان بني األوس واخلزرج عداوة وحروب عظيمة إىل أن مجعهم هللا ابإلسالم ^  إذ كنتم أعداء ^ النهي االختالف يف الفروع 
اآلية ^ ولتكن منكم أمة ^ إىل النار  أي حرف حفرة وذلك تشبيه ملا كانوا عليه من الكفر والعداوة اليت تقودهم^ شفا حفرة 

دليل على أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واجب وقوله منكم دليل على أنه فرض كفاية ألن من للتبعيض وقيل إهنا لبيان 
ليهود هم ا^ كالذين تفرقوا ^  اجلنس وأن املعىن كونوا أمة وتغيري املنكر يكون ابليد واللسان وابلقلب على حسب األحوال 

والنصارى هنى هللا املسلمني أن يكونوا مثلهم وورد يف احلديث أنه عليه السالم قال افرتقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة 
وافرتقت النصارى على اثنتني وسبعني فرقة وستفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة قيل ومن تلك 

أكفرمت بعد ^ العامل فيه حمذوف وقيل عذاب عظيم ^ يوم تبيض وجوه ^  وأصحايب عليه الواحدة قال من كان على ما أان
أي يقال هلم أكفرمت واخلطاب ملن ارتد عن اإلسالم وقيل للخوارج وقيل لليهود ألهنم آمنوا بصفة النيب صلى هللا ^ إميانكم 

كان هنا هي اليت تقتضي الدوام كقوله وكان هللا غفورا ^   كنتم خري أمة^  عليه وسلم املذكورة يف التوراة مث كفروا به ملا بعث 
 رحيما وقيل كنتم يف علم هللا وقيل كنتم فيما وصفتم به يف الكتب املتقدمة وقيل كنتم مبعىن
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أي ابلكالم خاصة وهو أهون ^ لن يضروكم إال أذى ^ أنتم واخلطاب جلميع املؤمنني وقيل للصحابة خاصة @  116@ 
إخبار مستأنف غري معطوف على يولوكم ^ مث ال ينصرون ^ إخبار بغيب ظهر يف الوجوه صدقة ^ ولوكم األدابر ي^ املضرة 

وفائدة ذلك أن توليهم األدابر مقيد بوقت القتال وعدم النصر على اإلطالق وعطفت اجلملة على مجلة الشرط واجلزاء ومث 
احلبل هنا العهد ^ إال حببل من هللا ^ ليهم األدابر حني القتال لرتتيب األحوال ألن عدم نصرهم على اإلطالق أشد من تو 

أي قائمة ابحلق وذلك فيمن أسلم من ^ أمة قائمة ^ أي ليس أهل الكتاب مستويني يف دينهم ^ ليسوا سواء ^ والذمة 
فلن ^ اب يف الصالة يدل أن تالوهتم للكت^ وهم يسجدون ^ اليهود كعبد هللا بن سالم وثعلبة بن سعيد وأخيه أسد وغريهم 

اآلية تشبيه لنفقة الكافرين بزرع أهلكته ريح ابردة فلن ينتفع به أصحابه ^ مثل ما ينفقون ^ أي لن حترموا ثوابه ^ تكفروه 
فكذلك ال ينتفع الكفار مبا ينفقون ويف الكالم حذف تقديره مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح أو مثل إهالك ما ينفقون كمثل 

^ أي برد ^ صر ^ إمنا احتيج هلذا ألن ما ينفقون ليس تشبيها ابلريح إمنا هو تشبيه ابلزرع الذي أهلكته الريح إهالك ريح و 
الضمري للكفار أو املنافقني أو ^ وما ظلمهم هللا ^ أي عصوا هللا فعاقبهم إبهالك حرثهم ^ حرث قوم ظلموا أنفسهم 

أي أولياء ^ بطانة من دونكم ^ فعل حال يدل على أنه للحاضرين  ألصحاب احلرث واألول أرجح ألن قوله أنفسهم يظلمون
من غريكم فاملعىن هني عن استخالص الكفار ومواالهتم وقيل لعمر رضي هللا عنه إن هنا رجال من النصارى ال أحد أحسن خطا 

This file was downloaded from QuranicThought.comيف إفسادكم واخلبال الفساد  أي ال يقصرون^ ال أيلونكم خباال ^ منه أفال يكتب عنك قال إذا أختذ بطانة من دون املؤمنني 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
 أي متنوا مضرتكم وما مصدرية وهذه^ ودوا ما عنتم ^ 
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أي بكل كتاب أنزله هللا واليهود ال ^ وتؤمنون ابلكتاب كله ^ اجلملة واليت قبلها صفة للبطانة أو استئناف @  117@ 
ع عدم القدرة على إنفاذه واألانمل مجع أمنلة عبارة عن شدة الغيظ م^ عضوا عليكم األانمل من الغيظ ^ يؤمنون بقرآنكم 

احلسنة هنا اخلريات من النصر ^ إن متسسكم حسنة ^ تقريع وإغاظة وقيل دعاء ^ موتوا بغيظكم ^ بضم امليم وفتحها 
نزلت يف غزوة أحد وكان ^ وإذ غدوت من أهلك ^ من الضري مبعىن الضر ^ ال يضركم ^ والرزق وغري ذلك والسيئة ضدها 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للقتال صبيحة يوم السبت وخرج من املدينة يوم اجلمعة بعد الصالة وكان قد شاور أصحابه غزو 
تنزهلم وذلك يوم السبت حني حضر القتال وقيل ذلك يوم اجلمنعة بعد الصالة حني خرج من ^ تبوىء املؤمنني ^ قبل الصالة 

فيما بعد الزوال إال على اجملاز وقيل ذلك يوم اجلمعة قبل الصالة حني شاور الناس املدينة وذلك ضعيف ألنه ال يقال غدوت 
مواضع وهو مجع ^ مقاعد ^ وذلك ضعيف ألنه مل يبوىء حينئذ مقاعد للقتال إال أن يراد أنه بوأهم ابلتدبري حني املشاورة 

رأوا كثرة املشركني وقلة املؤمنني مهوا ابالنصراف هم بنو حارثة من األوس وبنو سلمة من اخلزرج ملا ^ طائفتان منكم ^ مقعد 
الفشل يف البدن هو اإلعياء والفشل يف الرأي هو ^ أن تفشال ^ فعصمهم هللا وهنضوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ولقد ^ قوله وهللا وليهما أي مثبتهما وقال جابر بن عبد هللا ما وددان أهنا مل تنزل ل^ وهللا وليهما ^ العجز واحلرية وفساد العزم 
الذلة هي قلة عددهم وضعف عددهم كانوا يوم ^ وأنتم أذلة ^ تذكري بنصر هللا هلم يوم بدر لتقوى قلوهبم ^ نصركم هللا ببدر 

بدر ثالمثائة وثالثة عشر رجال ومل يكن هلم إال فرس واحد وكان املشركون ما بني التسعمائة واأللف وكان معهم مائة فرس فقتل 
إذ تقول ^ متعلق بنصركم أو ابتقوا واألول أظهر ^ لعلكم تشكرون ^ ن املشركني سبعون وأسر منهم سبعون واهنزم سائرهم م

ألن ^ كان هذا القول يوم بدر وقيل يوم أحد فالعامل يف إذ على اإلول حمذوف وعلى الثاين بدل من إذ غدوت ^  للمؤمنني 
^ ^ من رب السموات واألرض قل هللا ^ تكلم لصحة األمر وبيانه كقوله قل تقرير جوابه بلى وإمنا جاوب امل^ يكفيكم 

أبكثر من ^ خبمسة آالف ^ الضمري للمشركني والفور السرعة أي من ساعتهم وقيل املعىن من سفرهم ^ وأيتوكم من فورهم 
 العدد الذي يكفيكم ليزيد ذلك يف قوتكم فإن كان هذا يوم
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يه املالئكة وإن كان يوم أحد فقد شرط يف قوله إن تصربوا وتتقوا فلما خالفوا الشرط مل تنزل بدر فقد قاتلت ف@  118@ 
بفتح الواو وكسرها أي معلمني أو معلمني أنفسهم أو خيلهم وكانت سيما املالئكة يوم بدر عمائم ^ مسومني ^ املالئكة 

وكانت خيلهم جمزوزة األذانب وقيل كانوا على خيل بلق بيضاء إال جربيل فإنه كانت عمامته صفراء وقيل كانت عمائمهم صفر 
معطوف على بشرى ألن هذا الفعل بتأويل املصدر وقيل ^ ولتطمئن ^ الضمري عائد على اإلنزال أو اإلمداد ^ وما جعله ^ 

األمر شيء  ليس لك من^ يتعلق بقوله ولقد نصركم هللا أو بقوله وما النصر ^ ليقطع ^ يتعلق بفعل مضمر يدل عليه جعله 
مجلة اعرتاضية بني املعطوفني ونزلت ملا دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الصالة على أحياء من العرب فرتك الدعاء ^ 

بغري ^ سارعوا ^ كانوا يزيدون كل ما حل عاما بعد عام ^  أضعافا مضاعفة ^ معناه يسلمون ^ أو يتوب عليهم ^ عليهم 
قال ابن ^ عرضها ^ أي إىل األعمال مىت تستحقون هبا املغفرة ^ إىل مغفرة ^ لى ما تقدم واو استئناف وابلواو عطف ع

عباس تقرن السموات واألرض بعضها إىل بعض كما تبسط الثياب فذلك عرض اجلنة وال يعلم طوهلا إال هللا وقيل ليس العرض 
^ وهم يعلمون ^ يف العسر واليسر ^ والضراء  يف السراء^ هنا خالف الطول وإمنا املعىن سعتها كسعة السموات واألرض 

خطاب للمؤمنني أتنيسا هلم وقيل للكافرين ^ قد خلت من قبلكم سنن ^ حذف مفعولة وتقديره وهم يعلمون أهنم قد أذنبوا 
^ األعلون وأنتم ^ تقوية لقلوب املؤمنني ^ وال هتنوا ^ من نظر العني عند اجلمهور وقيل هو ابلفكر ^ فانظروا ^ ختويفا هلم 

This file was downloaded from QuranicThought.comاآلية معناها إن مسكم قتل أو جراح يف أحد فقد مس الكفار مثله يف بدر ^ إن ميسسكم قرح ^ إخبار بعلو كلمة اإلسالم 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
 وقيل قد مس الكفار يوم أحد مثل ما مسكم فيه فإهنم
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وليعلم ^ جرى يوم أحد تسلية أيضا عما ^ نداوهلا ^ انلوا منكم ونلتم منهم وذلك تسلية للمؤمنني ابلتأسي @  119@ 
^ شهداء ^ متعلق مبحذوف تقديره أصابكم ما أصاهبم يوم أحد ليعلم واملعىن ليعلم ذلك علما ظاهرا لكم تقوم به احلجة ^ 

أي يظهر وقيل مييز وهو معطوف على ما تقدم من التعليالت لقصة أحد ^ وليمحص هللا ^ من قتل من املسلمني يوم أحد 
فار على املسلمني إمنا هي لتمحيص املؤمنني وأن نصر املؤمنني على الكفار إمنا هو ليمحق هللا الكافرين أي واملعىن أن إدالة الك

أم هنا منقطعة مقدرة ببل واهلمزة عند سيبويه وهذه االية وما بعدها معاتبة لقوم من املؤمنني صدرت ^ أم حسبتم ^ يهلكهم 
قوم فاتتهم غزوة بدر فتمنوا حضور قتال الكفار مع النيب صلى هللا عليه خوطب به ^ متنون املوت ^ منهم أشياء يوم أحد 

وما ^ وسلم ليستدركوا ما فاهتم من اجلهاد فعلى هذا إمنا متنوا اجلهاد وهو سبب املوت وقيل إمنا متنوا الشهادة يف سبيل هللا 
بلغ الرسالة كما بلغوا فيجب عليكم التمسك املعىن أن حممدا صلى هللا عليه وسلم رسول كسائر الرسل قد ^ حممد إال رسول 

دخلت ألف ^ أفإن مات ^ بدينه يف حياته وبعد موته وسببها أنه صرخ صارخ يوم أحد إن حممدا قد مات فتزلزل بعض الناس 
صلى هللا التوبيخ على مجلة الشرط واجلزاء ودخلت الفاء لرتبط اجلملة الشرطية ابجلملة اليت قبلها واملعىن أن موت رسول هللا 

عليه وسلم أو قتله ال يقتضي انقالب أصحابه على أعقاهبم ألن شريعته قد تقررت وبراهينه قد صحت فعاتبهم على تقدير أن 
لو صدر منهم انقالب لو مات صلى هللا عليه وسلم أو قتل وقد علم أنه ال يقتل ولكن ذكر ذلك ملا صرخ به صارخ ووقع يف 

نصب على املصدر ألن ^ كتااب مؤجال ^  بن أيب طالب رضي هللا عنه الثابتون على دينهم قال علي ^ الشاكرين ^ نفوسهم 
يف ثواب الدنيا مقيد ابملشيئة بدليل قوله عجلنا له ^ نؤته منها ^ املعىن كتب املوت كتااب وقال ابن عطية نصب على التمييز 

ري النيب ومعه ربيون على هذا يف موضع احلال وقيل إنه الفعل مسند إىل ضم^ وكأين من نيب قاتل ^ فيها ما نشاء ملن نريد 
مسند إىل الربيني فيكون ربيون على هذا مفعوال ملا مل يسم فاعله فعلى األول يوقف على قوله قتل ويرتجح األول مبا صرخ به 

علماء ^ ربيون ^ حماربة  الصارخ يوم أحد إن حممدا قد مات فضرب هلم املثل بنيب قتل ويرتجح الثاين أبنه مل يقتل قط نيب يف
 فما^ مثل رابنيني وقيل مجوع كثرية 
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أي ^ وما استكانوا ^ الضمري لربيون على إسناد القتل للنيب وهو مل يق منهم على إسناد القتل إليهم ( وهنوا @  120@ 
فحدث عن مطلها ألف  مل يذلوا للكفار قال بعض النحاة االستكان مشتق من السكون ووزنه افتعلوا مطلت فتحة الكاف

وذلك كاإلشباع وقيل إنه من كان يكون فوزنه استفعلوا وقوله تعاىل فما وهنوا وما بعده تعريض ملا صدر من بعض الناس يوم 
هم ^ إن تطيعوا الذين كفروا ^ اجلنة ^ ثواب اآلخر ^ النصر ^ ثواب الدنيا ^ أي يف احلرب ^ وثبت أقدامنا ^ أحد 

قيل ألقى هللا الرعب يف قلوب ^ الرعب ^ ا يف قضية أحد ما قالوا وقيل مشركوا قريش وقيل اليهود املنافقون الذين قالو 
املشركني أبحد فرجعوا إىل مكة من غري سبب وقيل ملا كانوا ببعض الطريق مهوا ابلرجوع ليستأصلوا املسلمني فألقى هللا الرعب 

كان ^  ولقد صدقكم هللا وعده ^ صلى هللا عليه وسلم نصرت ابلرعب يف قلوهبم فأمسكوا واالية تتناول مجيع الكفار لقوله 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد وعد املسلمني عن هللا ابلنصر فنصرهم هللا أوال واهنزم املشركون وقتل منهم اثنان وعشرون 

حوا فلما رأوا املشركني قد اهنزموا طمعوا يف رجال وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أمر الرماة أن يثبتوا يف مكاهنم وال يرب 
أي تقتلوهنم قتال ^ إذ حتسوهنم ^ الغنيمة وأتبعوهم وخالفوا ما أمروا به من الثبوت يف مكاهنم فانقلبت اهلزمية على املسلمني 

أي ^ وعصيتم ^ وقع النزاع بني الرماة فثبت بعضهم كما أمروا ومل يثبت بعضهم ^ وتنازعتم ^ ذريعا يعين يف أول األمر 
خالفتم ما أمرمت به من الثبوت وجاءت املخاطبة يف هذا جلميع املؤمنني وإن كان املخالف بعضهم وعظا للجميع وسرتا على من 

معناه ^ ليبتليكم ^ الذين حرصوا على الغنيمة معه ^ منكم من يريد الدنيا ^ فعل ذلك وجواب إذ حمذوف تقديره الهنزمتم  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
إعالم أبن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل هبم لوال عفو هللا ^ ولقد عفا عنكم ^ القتل والتمحيص  لينزل بكم ما نزل من

العامل يف إذ عفا فيوصل إذ تصعدون مع ما قبله ^ إذ تصعدون ^ عنهم فمعناه لقد أبقى عليكم وقيل هو عفو عن الذنب 
كان رسول هللا صلى هللا ^  والرسول يدعوكم ^ االهنزام مبالغة يف صفة ^ وال تلوون ^ وحيتمل أن يكون العامل فيه مضمر 

 يف سقايتكم وفيه مدح للنيب صلى هللا عليه وسلم فإن األخرى هي^ يف أخراكم ^ عليه وسلم يقول إيل عباد هللا وهم يفرون 
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لتموه على قيل أاثبكم غما بسبب الغم الذي أدخ^ غما بغم ^ أي جازاكم ^ فأاثبكم ^ موقف األبطال @  121@ 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى املؤمنني إذ عصيتم وتنازعتم قيل أاثبكم غما متصال بغم وأحد الغمني ما أصاهبم من القتل 

وال ما أصابكم ^ من النصر والغنيمة ^ على ما فاتكم ^ واجلراح واآلخر ما أرجف به من قتل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
يغشى طائفة ^ قال ابن مسعود نعسنا يوم أحد والنعاس يف احلرب أمان من هللا ^ أمنة نعاسا ^ اح واالهنزام من القتل واجلر ^ 

هم املنافقون كانوا خائفني من أن ^ وطائفة قد أمهتهم أنفسهم ^ هم املؤمنون املخلصون غشيهم النعاس أتمينا هلم ^ منكم 
عناه يظنون أن اإلسالم ليس حبق وأن هللا ال ينصرهم وظن اجلاهلية بدل وهو م^ غري احلق ^ يرجع إليهم أبو سفيان واملشركون 

قاهلا عبد هللا بن أيب ابن ^ هل لنا من األمر من شيء ^ على حذف املوصوف تقديره ظن املودة اجلاهلية أو الفرقة اجلاهلية 
خيفون يف أنفسهم ^ كون قوهلم على هذا كفرا سلول واملعىن ليس لنا رأي وال يسمع قولنا أو لسنا على شيء من األمر احلق في

قاله معشب بن قشري وحيتمل ^ لو كان لنا من األمر شيء ^ حيتمل أن يريد األقوال اليت قالوها أو الكفر ^ ما ال يبدون لك 
إمنا هو واحد  اآلية رد عليهم وإعالم أبن أجل كل إنسان^ قل لو كنتم يف بيوتكم ^ من املعىن ما احتمل قول عبد هللا بن أيب 

يتعلق بفعل تقديره فعل بكم ^ وليبتلي ^ وأن من مل يقتل ميوت ألجله وال يؤخر وأن من كتب عليه القتل ال ينجيه منه شيء 
أي طلب منهم أن يزلوا وحيتمل أن يكون معناه أزهلم ^ استزهلم ^ اآلية فيمن فر يوم أحد ^ إن الذين تولوا ^ ذلك ليبتلي 

عفى هللا ^ أي كانت هلم ذنوب عاقبهم هللا عليها أبن مكن الشيطان من استزالهلم ^ ببعض ما كسبوا ^  أي أوقعهم يف الزلل
هي أخوة القرابة ألن ^ إلخواهنم ^ أي املنافقني ^ ال تكونوا كالذين كفروا ^ أي غفر هلم ما وقعوا فيه من الفرار ^ عنهم 

^ إذا ضربوا يف األرض ^ ولني يوم أحد منهم ومل يقتل من املهاجرين إال أربعة املنافقني كانوا من األوس واخلزرج وكان أكثر املقت
مجع غاز وزنه فعل بضم ^ أو كانوا غزا ^ أي سافروا وإمنا قال إذا اليت لالستقبال مع قالوا ألنه على حكاية احلال املاضية 

 إخواهنن لو كانوا عندهم مل ميوتوا ومل يقتلوا وهذا اعتقاد منهم فاسد ألهنم ظنوا أن^ لو كانوا عندان ^ الفاء وتشديد العني 
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متعلق بقالوا ^ ليجعل ^ قول من ال يؤمن ابلقدر واألجل احملتوم ويقرب منه مذهب املعتزلة يف القول ابألجلني @  122@ 
واعتقادهم الفاسد الذي إشارة إىل قوهلم ( ذلك ) أي قالوا ذلك فكان حسرة يف قلوهبم فالالم الم الصريورة لبيان العاقبة 
ولئن ^ رد على قوهلم واعتقادهم ^ وهللا حييي ومييت ^ أوجب هلم احلسرة ألن الذي يتيقن ابلقدر واألجل تذهب عنه احلسرة 

^ م ولئن متم أو قتلت^ اآلية إخبار أن مغفرة هللا ورمحته هلم إذا قتلوا وماتوا يف سبيل هللا خري هلم مما جيمعون من الدنيا ^ قتلتم 
فاعف عنهم ^ أي تفرقوا ^ النفضوا ^ ما زائدة للتأكيد ^ فبما رمحة ^ اآلية إخبار أن من مات أو قتل فإنه حيشر إىل هللا 

املشاورة مأمور هبا شرعا وإمنا يشاور النيب صلى هللا عليه ^ وشاورهم ^ فيما خيتص بك واستغفر هلم فيما خيتص حبق هللا ^ 
فإذا عزمت فتوكل ^ روب وغريها ال يف األحكام الشرعية وقال ابن عباس وشاورهم يف بعض األمر وسلم الناس يف الرأي يف احل

التوكل هو االعتماد على هللا يف حتصيل املنافع أو حفظها بعد حصوهلا ويف دفع املضرات ورفعها بعد وقوعها وهو ^ على هللا 
ني واآلخر الضمان الذي يف قوله ومن يتوكل على هللا فهو حسبه من أعلى املقامات لوجهني أحدمها قوله إن هللا حيب املتوكل

وقد يكون واجبا لقوله تعاىل وعلى هللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنني فجعله شرطا يف اإلميان والظاهر قوله جل جالله وعلى هللا 
This file was downloaded from QuranicThought.comتب األوىل أن يعتمد العبد على واعلم أن الناس يف التوكل على ثالثة مرا# فليتوكل املؤمنون فإن األمر حممول على الوجوب 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ربه كاعتماد اإلنسان على وكيله املأمون عنده الذي ال يشك يف نصيحته له وقيامه مبصاحله والثانية أن يكون العبد مع ربه  
سه كالطفل مع أمه فإنه ال يعرف سواها وال يلجأ إال إليها والثالثة أن يكون العبد مع ربه كامليت بني يدي الغاسل قد أسلم نف

إليه ابلكلية فصاحب الدرجة األوىل له حظ من النظر لنفسه خبالف صاحب الثانية وصاحب الثانية له حظ من املراد واالختبار 
خبالف صاحب الثالثة وهذه الدرجات مبنية على التوحيد اخلاص الذي تكلمنا عليه يف قوله وإهلكم إله واحد فهي تقوى بقوته 

يف التوكل ترك األسباب أم ال فاجلواب أن األساب على ثالثة أقسام أحدمها سبب معلوم  وتضعف بضعفه فإن قيل هل يشرتط
قطعا قد أجراه هللا تعاىل فهذا ال جيوز تركه كاألكل لدفع اجلوع واللباس لدفع الربد والثاين سبب مظنون كالتجارة وطلب املعاش 

القلب ال من أعمال البدن وجيوز تركه ملن قوي عليه والثالث وشبه ذلك فهذا ال يقدم فعله يف التوكل ألن التوكل من أعمال 
سبب موهوم بعيد فهذا يقدم فعله يف التوكل مث إن فوق التوكل التفويض وهو االستسالم ألمر هللا تعاىل ابلكلية فإن املتوكل له 

ل أسند املراد واالختيار إىل هللا تعاىل مراد واختيار وهو يطلب مراده ابعتماده على ربه وأما املفوض فليس له مراد وال اختيار ب
 وما^ فهو أكمل أداب مع هللا تعاىل 
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هو من الغلول وهو أخذ الشيء خفية من املغامن وغريها وقرىء بفتح الياء وضم الغني ( كان لنيب أن يغل @   123@ 
قطيفة محراء فقال بعض املنافقني لعل رسول هللا ومعناه تربئة النيب صلى هللا عليه وسلم من الغلول وسببها أنه فقدت من املغامن 

صلى هللا عليه وسلم أخذها وقرىء بضم الياء وفتح الغني أي ليس ألحد أن يغل نبيا أي خيونه يف املغامن وخص النيب ابلذكر 
يوجد غاال كما وإن كان ذلك حمظورا من األمر لشنعة احلال مع النيب ألن املعاصي تعظم حبضرته وقيل معىن هذه القراءة أن 

^ ومن يغلل أيت مبا غل ^ تقول أمحدت الرجل إذا أصبته حممودا فعلى هذا القول يرجع معىن هذه القراءة إىل معىن فتح الياء 
وعيد ملن غل أبن يسوق يوم القيامة على رقبته الشيء الذي غل وقد جاء ذلك مفسرا يف احلديث قال رسول هللا صلى هللا 

دكم جييء يوم القيامة على رقبته بعري الألفني أحدكم على رقبته فرس الألفني أحدكم على رقبته رقاع عليه وسلم الألفني أح
الألفني أحدكم على رقبته صامت الألفني أحكم على رقبته إنسان فيقول اي رسول هللا أغثين فأقول ال أملك لك من هللا شيئا قد 

ان هللا من مل يغلل والذي ابء ابلسخط من غل وقيل الذي اتبع الرضوان اآلية فقيل إن الذي اتبع رضو ^ أفمن اتبع ^ بلغتك 
ذووا درجات واملعىن تفاوت بني ^ وهم درجات ^ من استشهد أبحد والذي ابء ابلسخط املنافقون الذين رجعوا عن الغزو 

درجات أهل السخط  منازل أهل الرضوان وأهل السخط أو التفاوت بني درجات أهل الرضوان فإن بعضهم فوق بعض فكذلك
معناه يف اجلنس ^ من أنفسهم ^ اآلية إخبار بفضل هللا على املؤمنني ببعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ^ لقد من هللا ^ 

واللسان فكونه من جنسهم يوجب األنس به وقلة االستيحاش منه وكونه بلساهنم يوجب حسن ألفهم عنه ولكونه منهم يعرفون 
أو ملا ^ ه صلى هللا عليه وسلم ويكون هو صلى هللا عليه وسلم أشفق عليهم وأرحم هبم من األجنبيني حسبه وصدقه وأمانت

اآلية عتاب للمسلمني على كالمهم فيمن أصيب منهم يوم أحد ودخلت ألف التوبيخ على واو العطف ^ أصابتكم مصيبة 
قتل يوم أحد من املسلمني سبعون وكان قد ^ مثليها قد أصبتم ^ واجلملة معطوفة على ما تقدم من قصة أحد أو على حمذوف 

قيل معناه أهنم عوقبوا ابهلزمية ملخالفتهم رسول ^ قل هو من عند أنفسكم ^ قتل من املشركني يوم بدر سبعون وأسر سبعون 
لك إشارة إىل عصيان الرماة هللا صلى هللا عليه وسلم حني أراد أن يقيم ابملدينة وال خيرج إىل املشركني فأبوا إال اخلروج وقيل بل ذ

 االية كان رأي^ وقيل هلم تعالوا ^ أي مجع املسلمني واملشركني يوم أحد ^ يوم التقى اجلمعان ^ حسبما تقدم 
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عبد هللا بن أيب بن سلول أن ال خيرج املسلمون إىل املشركني فلما طلب اخلروج قوم من املسلمني فخرج رسول @  124@ 
وقال أطاعهم وعصاان فرجع ورجع معه ثالمثائة رجل مخسني فمشى يف أثرهم عبد هللا بن عمر بن حزام  هللا غضب عبد هللا

This file was downloaded from QuranicThought.comاألنصاري وقال هلم ارجعوا قاتلوا يف سبيل هللا أو ادفعوا فقال له عبد هللا بن أيب ما أرى أن يكون فقال لو علمنا أنه يكون قتال 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
بدل من الذين انفقوا أو إلخواهنم يف النسب ألهنم  ^ الذين قالوا ^ مل تقاتلوا  أي كثروا السواد وإن^ أو ادفعوا ^ لكنا معكم 

إعالم أبن حال الشهداء حال األحياء ^ بل أحياء ^ أي ادفعوا املعىن رد عليهم ^ قل فادرءوا ^ كانوا من األوس واخلزرج 
^ ابألرزاق حىت يدخلوا اجلنة يوم القيامة  من التمتع أبرزاق اجلنة خبالف سائر األموات من املؤمنني فإهنم ال يتمتعون

املعنىأهنم يفرحون إبخواهنم الذين بقوا يف الدنيا من بعدهم ألهنم يرجون أن يستشهدوا ^ ويستبشرون ابلذين مل يلحقوا هبم 
ذكر ما كرر لي^  يستبشرون ^ يف موضع املفعول أو بدل من الذين ^ أال خوف ^ مثلهم فينالوا مثل ما انلوا من الشهادة 

صفة للمؤمنني أو مبتدأ وخربه للذين أحسنوا اآلية ونزلت يف الذين خرجوا ^ للذين استجابوا ^ تعلق به من النعمة والفضل 
مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اتباع املشركني بعد غزوة أحد فبلغ هبم إىل محراء األسد وهي على مثانية أميال من املدينة 

االية ^ الذين قال هلم الناس ^ ايم وكانوا قد أصابتهم جراحات وشدائد فتجلدوا وخرجوا فمدحهم هللا بذلك وأقام هبا ثآلثة أ
ملا خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل محراء األسد بعد أحد بلغ ذلك أاب سفيان فمر عليه ركب من عبد القيس يريدون 

أن يثبطوا املسلمني عن اتباع املشركني فخوفوهم هبم فقالوا حسبنا هللا ونعم املدينة ابملرية فجعل هلم محل بعري من زبيب على 
الوكيل فخرجوا فالناس األول ركب عبد القيس والناس الثاين مشركو قريش وقيل اندى أبو سفيان يوم أحد موعدان ببدر يف 

خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل بدر القابل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن شاء هللا فلما كان العام القابل 
للميعاد فأرسل ابو سفيان نعيم ابن مسعود األشجعي ليثبط املسلمني فعلى هذا الناس األول نعيم وإمنا قيل له الناس وهو واحد 

وا لكم الفاعل ضمري املفعول وهو إن الناس قد مجع^ فزادهم ^ ألنه من جنس الناس كقولك ركبت اخليل إذا ركبت فرسا 
 حسبنا^ فاخشوهم والصحيح أن اإلميان يزيد وينقص فمعناه هنا قوة يقينهم وثقتهم ابهلل 
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كلمة يدفع هبا ما خياف ويكره وهي اليت قاهلا إبراهيم عليه السالم حني ألقي يف النار ومعىن (  هللا ونعم الوكيل @  125@ 
^ فانقلبوا ^ لوكيل ثناء على هللا وأنه خري من يتوكل العبد عليه ويلجأ إليه حسبنا هللا كافينا وحده فال خناف غريه ومعىن ونعم ا

^ ذلكم الشيطان ^ واتبعوا رضوان هللا خبروجهم مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ^ أي رجعوا بنعمة السالمة وفضل األجر 
دأ والشيطان خربه وما بعده مستأنف أو الشيطان املراد به هنا أبو سفيان أو نعيم الذي أرسله أبو سفيان أو إبليس وذلكم مبت

أي خيوفكم أيها املؤمنون أولياءه وهم الكفار فاملفعول األول حمذوف ويدل عليه قوله ^ خيوف أولياءه ^ نعت وما بعده خرب 
قريش فاملفعول الثاين  فال ختافوهنم وقرأ ابن مسعود وابن عباس خيوفكم أولياءه وقيل املعىن خيوف املنافقني وهم اولياؤه من كفار

تسلية للنيب صلى هللا عليه وسلم وقرىء بفتح الياء وضم الزاي حيث وقع مضارعا من حزن ^ وال حيزنك ^ على هذا حمذوف 
إن ^ أي يبادرون إىل أقواله وأفعاله وهم املنافقون والكفار ^ الذين يسارعون يف الكفر ^ الثاين وهو أشهر يف اللغة من أحزن 

أي منهلهم أن مفعول حيسنب ^ إمنا منلي هلم خري ^ اآلية هم املذكورون قبل أو على العموم يف مجيع الكفار ^ وا الذين اشرت 
وما اسم أن فحقها أن تكتب منفصلة وخري خرب إمنا منلي هلم ما هنا كافة واملعىن رد عليهم أي أن اإلمالء هلم ليس خريا هلم إمنا 

اآلية خطاب للمؤمنني واملعىن ما كان هللا ليدع املؤمنني خمتلطني ^ كان هللا ليذر املؤمنني ما  ^ هو استدراج ليكتسبوا اإلمث 
وما  ^ ابملنافقني ولكنه ميز هؤالء من هؤالء مبا ظهر يف غزوة أحد من األقوال واألفعال اليت تدل على اإلميان أو على النفاق 

على ما يف القلوب من اإلميان والنفاق أو ما كان هللا ليطلعكم على أي ما كان هللا ليطلعكم ^ كان هللا ليطلعكم على الغيب 
^ الذين يبخلون ^ أي خيتار من رسله من يشاء فيطلعهم على ما شاء من غيبة ^ ولكن هللا جيتيب ^ أنكم تغلبون أو تغلبون 

سيطوقون ^ نب البخل خريا هلم هو فضل وخريا مفعول اثن واألول حمذوف تقديره ال حيس^ هو خريا ^ مينعون الزكاة وغريها 
اآلية ملا نزلت من ذا ^ لقد مسع هللا ^ أي يلزمون إمث ما خبلوا به وقيل جيعل ما خبلوا به حية يطوقها يف عنقه يوم القيامة ^ 

This file was downloaded from QuranicThought.com الذي يقرض هللا قال بعض اليهود وهو
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 فقري وحنن أغنياء فنزلت هذه اآلية فنحاص أو حيي بن أخطب أو غريمها إمنا يستقرض الفقري من الغىن فاهلل@  126@ 
وكان ذلك القول منهم اعرتاضا على القرآن أوجبه قلة فهمهم أو حتريفهم للمعاين فإن كانوا قالوه ابعتقاد فهو كفر وإن قالوه 

ابئهم أي قتل آ^ وقتلهم األنبياء ^ أي تكتبه املالئكة يف الصحف ^ سنكتب ما قالوا ^ بغري اعتقاد فهو استخفاف وعناد 
حىت ^ صفة للذين وليس صفة للعبيد ^ الذين قالوا ^ لألنبياء وأسند إليهم ألهنم راضون به ومتبعون ملن فعله من آابئهم 

كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا قبول هللا لصدقة أو غريها جعلوه يف مكان فتنزل انر من السماء فتحرقه وإن مل تنزل ^  أيتينا بقرابن 
اآلية رد عليهم أبن الرسل قد ^ قل قد جاءكم رسل ^ أن هللا جعل هلم ذلك عالمة على صدق الرسل  فليس مبقبول فزعموا

جاءهتم مبعجزات توجب اإلميان هبم وجاؤهم أيضا ابلقرابن الذي أتكله النار ومع ذلك كذبوهم وقتلوهم فذلك يدل على أن  
اآلية تسلية للنيب صلى هللا عليه وسلم ابلتأسي ^ بوك فقد كذب فإن كذ^ كفرهم عناد فإهنم كذبوا يف قوهلم إن هللا عهد إلينا 

اآلية خطاب للمسلمني والبالء يف األنفس ابملوت واألمراض ويف األموال ^ لتبلون ^ أي حني وأبعد ^ فمن زحزح ^ بغريه 
لتبيننه ^ ليه وسلم وللمسلمني اآلية سببها قول اليهود إن هللا فقري وسبهم للنيب صلى هللا ع^ ولتسمعن ^ ابملصائب واإلنفاق 
قال ابن عباس هي لليهود أخذ عليهم العهد يف أمر حممد صلى هللا عليه وسلم فكتموه وهي عامة يف كل ^ للناس وال تكتمونه 
 اآلية قال ابن عباس نزلت يف أهل الكتاب سأهلم النيب صلى هللا عليه وسلم عن^ الذين يفرحون مبا أتوا ^ من علمه هللا علما 

شيء فكتموه إايه وأخربوه بغريه فخرجوا وقد أروه أن قد أخربوه مبا سأهلم عنه واستحمدوا إليه بذلك وفرحوا مبا أوتوا من  
كتماهنم إايه ما سأهلم عنه وقال أبو سعيد اخلدري نزلت يف املنافقني كانوا إذا خرج النيب صلى هللا عليه وسلم إىل الغزو ختلفوا 

 ف رسول هللا وإذا قدم النيب صلى هللا عليه وسلم اعتذرواعنه وفرحوا مبقعدهم خال
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ابلتاء وفتح الباء خطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم ^ فال حتسبنهم ^ إليه وأحبوا أن حيمدوا مبا مل يفعلوا @  127@ 
سنب ابلتاء فهو خطاب للنيب وابلياء وضم الباء أسند الفعل للذين يفرحون أي ال حيسبون أنفسهم مبفازة من العذاب ومن قرأ حت

صلى هللا عليه وسلم والذين يفرحون مفعول به ومبفازة املفعول الثاين وكرر فال حتسبنهم للتأكيد ومن قرأ ال حيسنب ابلياء من 
على قياما وقعودا و ^ ذكر يف البقرة ^ واختالف الليل والنهار ^ أسفل فإنه حذف املفعولني لداللة مفعويل ال حتسبنهم عليهما 

أي يذكرون هللا على كل حال فكأن هذه اهليآت حصر حلال بين آدم وقيل إن ذلك يف الصالة يصلون قياما فإن مل ^ جنوهبم 
أي يقولون ربنا ما خلقت هذا لغري فائدة بل خلقته ^ ربنا ^ يستطيعوا صلوا قعودا فإن مل يستطيعوا صلوا على جنوهبم 

أي على ^ ما وعدتنا على رسلك ^ هو النيب صلى هللا عليه وسلم ^ مسعنا مناداي ^ وخلقت البشر لينظروا فيه فيعرفونك 
النساء والرجال سواء يف ^ بعضكم من بعض ^ من لبيان اجلنس وقيل زائدة لتقدم النفي ^ من ذكر وأنثى ^ ألسنة رسلك 

منصواب على ^ ثوااب ^ جوا منها هم املهاجرون آذاهم املشركون مبكة حىت خر ^ وأخرجوا من دايرهم ^ األجور واخلريات 
اآلية تسلية للنيب صلى هللا عليه وسلم أي ال تظنوا أن حال الكفار يف الدنيا دائمة فتهتموا لذلك ^ ال يغرنك ^ املصدرية 

ب منصو ^ نزال ^ أي تقلبهم يف الدنيا قليل ابلنظر إىل ما فاهتم يف اآلخرة ^ متاع قليل ^ وأنزل ال يغرنك منزلة ال حيزنك 
مجع ابر وبر ومعناه العاملون ابلرب وهي غاية التقوى والعمل الصاحل قال ^ لألبرار ^ على احلال من جنات أو على املصدرية 
اآلية قيل نزلت يف النجاشي ملك احلبشة فإنه كان نصرانيا ^ وإن من أهل الكتاب ^ بعضهم األبرار هم الذين ال يؤذون أحدا 

 المفأسلم وقيل يف عبد هللا بن س
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^ مدح هلم وفيه تعريض لذم غريهم ممن اشرتى آبايت هللا مثنا قليال ^ ال يشرتون ^ وغريه ممن أسلم من اليهود @  128@ 
أقيموا يف الثغور مرابطني خيلكم مستعدين للجهاد وقيل هو مرابطة ^ ورابطوا ^ أي صابروا عدوكم يف القتال ^ وصابروا 

This file was downloaded from QuranicThought.comمعاهدته على فعل الطاعة وترك املعصية واألول أظهر قال صلى هللا عليه وسلم رابط يوم يف سبيل  العبد فيما بينه وبني هللا أي



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
هللا خري من صيام شهر وقيامه وأما قوله يف انتظار الصالة فذلكم الرابط فهو تشبيه ابلرابط يف سبيل هللا لعظم أجره واملرابط 

ري موطنه فأما سكاهنا دائما أبهلهم ومعايشهم فليسوا مرابطني ولكنهم عند الفقهاء هو الذي يسكن الثغور فريابط فيها وهي غ
خطاب على العموم وقد تكلمنا على التقوى يف أول ^ اي أيها الناس اتقوا ربكم $ # ^ سورة النساء $ محاة حكاه ابن عطية 

تساءلون به ^ نشر ^ بث و ^ هي حواء خلقت من ضلع آدم ^ زوجها ^ هو آدم عليه السالم ^ من نفس واحدة ^ البقرة 
ابلنصب عطفا على اسم هللا أي اتقوا األرحام فال تقطعوها ^ واألرحام ^ أي يقول بعضكم لبعض أسألك ابهلل أن تفعل كذا ^ 

أو على موضع اجلار واجملرور وهو به ألن موضعه نصب وقريء ابخلفض عطف على الضمري يف به وهو ضعيف عند البصريني 
إذا حتقق العبد هبذه اآلية وأمثاهلا ^ إن هللا كان عليكم رقيبا ^ ال يعطف عليه إال إبعادة اخلافض  ألن الضمري املخفوض

استفاد مقام املراقبة وهو مقام شريف أصله علم وحال مث يثمر حالني أما العلم فهو معرفة العبد ألن هللا مطلع عليه انظر إليه 
ما خيطر على ابله وأما احلال فهي مالزمة هذا العلم للقلب حبيث يغلب عليه يرى مجيع أعماله ويسمع مجيع أقواله ويعلم كل 

وال يغفل عنه وال يكفي العلم دون هذه احلال فإذا حصل العلم واحلال كانت مثرهتا عند أصحاب اليمني احلياء من هللا وهو 
دة اليت توجب التعظيم واإلجالل لذي اجلالل يوجب ابلضرورة ترك املعاصي واجلد يف الطاعات وكانت مثرهتا عند املقربني الشها

وإىل هاتني الثمرتني أشار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك فقوله 
عظيما فإنه يعظمه إذ ذاك أن تعبد هللا كأنك تراه إشارة إىل الثمرة الثانية وهي املشاهدة املوجبة للتعظيم كمن يشاهد ملكا 

ابلضرورة وقوله فإن مل تكن تراه فإنه يراك إشارة إىل الثمرة األوىل ومعناه إن مل تكن من أهل املشاهدة اليت هي مقام املقربني 
 فاعلم أنه يراك فكن من أهل احلياء الذي هو مقام أصحاب اليمني فلما فسر اإلحسان
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رأى أن كثريا من الناس قد يعجزون عنه فنزل عنه إىل املقام اآلخر واعلم أن املراقبة ال أول مرة ابملقام األعلى @  129@ 
تستقيم حىت تتقدم قبلها املشارطة واملرابطة وتتأخر عنها احملاسبة واملعاقبة فأما املشارطة فهي اشرتاط العبد على نفسه ابلتزام 

ربه على ذلك مث بعد املشارطة واملرابطة أول األمر تكون املراقبة إىل الطاعة وترك املعاصي وأما املرابطة فهي معاهدة العبد ل
آخره وبعد ذلك حياسب العبد نفسه على ما اشرتطه وعاهد عليه فإن وجد نفسه قد أوىف مبا عهد عليه هللا محد هللا وإن وجد 

 مثل ذلك مث عاد إىل املشارطة نفسه قد حل عقد املشارطة ونقص عهد املرابطة عاقب النفس عقااب بزجرها عن العودة إىل
خطاب لألوصياء ^ وآتوا اليتامى أمواهلم ^ واملرابطة وحافظ على املراقبة مث اخترب ابحملاسبة فهكذا يكون حىت يلقى هللا تعاىل 

ا اليتامى من وقيل للعرب الذين ال يورثون الصغري مع الكبري أمروا أن يورثوهم وعلى القول أبن اخلطاب لألوصياء فاملراد أن أيتو 
أمواهلم ما أيكلون ويلبسون يف حال صغرهم فيكون اليتيم على هذا حقيقة وقيل املراد دفع أمواهلم إليهم إذا بلغوا فيكون اليتيم 

كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم ابملهزولة من ^  وال تتبدلوا اخلبيث ابلطيب ^ على هذا جماز ألن اليتيم قد كرب 
وال أتكلوا ^ لدرهم الطيب ابلزائف فنهوا عن ذلك وقيل املعىن ال أتكلوا أمواهلم وهو اخلبيث وتدعوا مالكم وهو الطيب ماله وا

املعىن هنى أن أيكلوا أموال اليتامى جمموعة إىل أمواهلم وقيل هنى عن خلط أمواهلم أبموال اليتامى مث أابح ^ أمواهلم إىل أموالكم 
أي ذنبا ^ حواب ^ فإخوانكم وإمنا تعدى الفعل إبىل ألنه تضمن معىن اجلمع والضم وقيل مبعىن مع ذلك بقوله وإن ختالطوهم 

اآلية قالت عائشة نزلت يف أولياء اليتامى الذين يعجبهم مجال أوليائهم ^ فإن خفتم أن ال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ^ 
هم فقيل هلم أقسطوا يف مهورهن فمن خاف أن ال يقسط فرييدون أن يتزوجوهن ويبخسوهن يف الصداق مكان واليتهم علي

فليتزوج مبا طاب له من األجنبيات الاليت يوفهن حقوقهن وقال ابن عباس إن العرب كانت تتحرج يف أموال اليتامى وال تتحرج 
وقيل إن الرجل منهم  يف العدل بني النساء فنزلت اآلية يف ذلك أي كما ختافون أن ال تقسطوا يف اليتامى كذلك خافوا النساء 

This file was downloaded from QuranicThought.comكان يتزوج العشرة أو أكثر فإذا ضاق ماله أخذ من أمال اليتيم فقيل هلم إن خفتم أن ال تقسطوا يف اليتامى فاقتصروا يف النساء 
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على ما طاب أي ما حل وإمنا قال ما ومل يقل من ألنه أراد اجلنس وقال الزخمشري ألن اإلانث من العقالء جيري جمرى غري 

ال ينصرف للعدل والوصف وهي حال من ما طاب وقال ابن ^ مثىن وثالث ورابع ^ منه قوله وما ملكت أميانكم العقالء و 
عطية بدل وهي عدوله عن إعداد مكرره ومعىن التكرار فيها أن اخلطاب جلماعة فيجوز لكل واحد منهم أن ينكح ما أراد من 

حوا اثنتني أو ثالث أو أربعا ويف ذلك منع ملا كان يف اجلاهلية من تزوج تلك األعداد فتكررت األعداد بتكرار الناس واملعىن أنك
ما زاد على األربع وقال قوم ال يعبأ بقوهلم إنه جيوز اجلمع بني تسع ألن مثىن وثالث ورابع جيمع فيه تسعة وهذا خطأ ألن املراد 

ذلك إىل ما هو أطول منه وأقل بياان وأيضا قد أنعقد  التخيري بني تلك األعداد ال اجلمع ولو أراد اجلمع لقال تسع ومل يعدل عن
 اإلمجاع
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أي إن خفتم أن ال تعدلوا بني اإلثنني أو الثالث أو األربع فاقتصروا ^ فواحدة ^ على حترمي ما زاد على الرابعة @  130@ 
عل مضمر تقديره فانكحوا واحدة على واحدة أو على ما ملكت أميانكم من قليل أو كثري رغبة يف العدول وانتصاب واحدة بف

اإلشارة إىل اإلقتصار على الواحدة واملعىن أن ذلك أقرب إىل أن ال تعولوا ومعىن تعولوا متيلوا وقيل ^ ذلك أدىن أال تعولوا ^ 
خطاب لألزواج وقيل لألولياء ألن بعضهم كان أيكل صداق وليته وقيل هنى عن ^ وآتوا النساء صدقاهتن ^ يكثر عيالكم 

أي عطية منكم هلن أو عطية من هللا وقيل معىن حنلة أي شرعة وداينة وانتصابه على املصدر من معىن آتوهن ^ حنلة ^ شغار ال
اآلية إابحة لألزواج واألولياء على ما تقدم من اخلالف أن أيخذوا ما ^ فإن طنب لكم ^ أو على احلال من ضمري املخاطبني 

عبارة عن ^ هنيئا مريئا ^ سهن والضمري يف منه يعود على الصداق أو على اإليتاء دفعه النساء من صدقاهتن عن طيب أنف
التحليل ومبالغة يف اإلابحة ومها صفتان من قولك هنؤ الطعام ومرؤ إذا كان سائغا ال تنغيص فيه ومها وصف للمصدر أي أكال 

قيل هم أوالد ^ وال تؤتوا السفهاء ^ الدعاء  هنيا أو حال من ضمري الفاعل وقيل يوقف على فكلوه ويبدأ هنيئا مريئا على
الرجل وامرأته أي ال تؤتوهم أموالكم للتبذير وقيل السفهاء احملجورون وأموالكم أموال احملجورين وأضافها إىل املخاطبني ألهنم 

^ هم فيها واكسوهم وارزقو ^ مجع قيمة وقيل مبعىن قياما أبلف أي تقوم هبا معايشكم ^ قياما ^ انظرون عليها وحتت أيديهم 
^ وقولوا هلم قوال معروفا ^ قيل إهنا فيمن تلزم الرجل نفقته من زوجته وأوالده وقيل يف احملجورين يرزقون ويكسون من أمواهلم 

بلغوا ^ أي اختربوا رشدهم ^ وابتلوا اليتامى ^ أي ادعوا هلم خبري أو عدوهم وعدا مجيال أي إن شئتم دفعنا لكم أموالكم 
الرشد هو املعرفة مبصاحله وتدبري ماله وإن مل يكن من أهل الدين ^ فإن آنستم منهم رشدا ^ بلغوا مبلغ الرجال  ^النكاح 

واشرتط قوم الدين واعترب مالك البلوغ والرشد وحينئذ يدفع املال واعترب أبو حنيفة البلوغ وحده ما مل يظهر سفه وقوله خمالف 
مبادرة لكربهم أي أن الوصي يستغنم أكل مال اليتيم قبل أن يكربو موضع أن يكربوا ومعناه ^ وبدارا أن يكربوا ^ للقرآن 

أمر الوصي الغىن أن يستعفف ^ فليستعفف ^ نصب على املفعولية ببدارا أو على املفعول من أجله تقديره خمافة أن يكربوا 
عمر بن اخلطاب املعىن أن يستسلف الوصي قال ^ ومن كان فقريا فليأكل ابملعروف ^ عن مال اليتيم وال أيكل منه شيئا 

الفقري من مال اليتيم فإذا أيسر رده وقيل املراد أن يكون له أجرة بقدر عمله وخدمته ومعىن ابملعروف من غري إسراف وقيل 
 أمر ابلتحرز واحلرز فهو^ فأشهدوا عليهم ^ نسختها إن الذين أيكلون أموال اليتامى ظلما 
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اآليةسببها أن بعض العرب كانوا ال يورثون النساء فنزلت اآلية لريث ^ للرجال نصيب ^ رض ندب وقيل ف@  131@ 
منصوب انتصاب املصدر املؤكد لقوله فريضة من هللا وقال الزخمشري منصوب على ^ نصيبا مفروضا ^ الرجال النساء 

أن يتصدقوا من املرياث على قرابتهم وعلى اآلية خطاب للوارثني أمروا ^ وإذا حضر القسمة ^ التخصيص أعين مبعىن نصيبا 
وليخش ^ اليتامى وعلى املساكني فقيل إن ذلك على الوجوب وقيل على الندب وهو الصحيح وقيل نسخ آبية املواريث 

هم لو اآلية معناها األمر ألولياء اليتامى أن حيسنوا إليهم يف نظري أمواهلم فيخافوا هللا على أيتامهم كخوفهم على ذريت^ الذين  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
تركوهم ضعافا ويقدروا ذلك يف أنفسهم حىت ال يفعلوا خالف الشفقة والرمحة وقيل الذين جيلسون إىل املريض فيأمروه أن 

يتصدق مباله حىت جيحف بورثته فأمروا أن خيشوا على الورثة كما خيشوا على أوالدهم وحذف مفعول وليخش وخافوا جواب لو 
الطفة الوصي لليتيم ابلكالم احلسن وعلى القول الثاين أن يقول للموروث ال تسرف يف على القول األول م^ قوال سديدا ^ 

قيل نزلت يف الذين ال يورثون اإلانث وقيل يف األوصياء ^ إن الذين أيكلون أموال اليتامى ظلما ^ وصيتك وأرفق بورثتك 
أي أكلهم ملال اليتامى يؤول إىل دخوهلم النار ^ را إمنا أيكلون يف بطوهنم ان^ ولفظها عام يف كل من أكل مال اليتيم بغري حق 

هذه اآلية نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع وقيل بسبب جابر بن ^ يوصيكم هللا يف أوالدكم ^ وقيل أيكلون النار يف جهنم 
األطفال وقيل نسخت عبد هللا إذ عاده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مرضه ورفعت ما كان يف اجلاهلية من توريث النساء و 

الوصية للوالدين واألقربني وإمنا قال يوصيكم بلفظ الفعل الدائم ومل يقل أوصاكم تنبيها على ما مضى والشروع يف حكم آخر 
وإمنا قال يوصيكم هللا ابالسم الظاهر ومل يقل يوصيكم ألنه أراد تعظيم الوصية فجاء ابالسم الذي هو أعظم األمساء وإمنا قال يف 

للذكر ^ كم ومل يقل يف أبنائكم ألن االبن يقع على االبن من الرضاعة وعلى ابن البنت وعلى ابن املتبىن وليسوا من الورثة أوالد 
هذا بيان للوصية املذكورة فإن قيل هال قال لألنثيني مثل حظ الذكر أو لألنثى نصف حظ الذكر فاجلواب ^ مثل حظ األنثيني 

إمنا ^ فإن كن نساء ^ د ذكر حظه ولو قال لألنثيني مثل حظ الذكر لكان فيه تفضيل لإلانث أنه بدأ ابلذكر لفضله وألن القص
أنت ضمري اجلماعة يف كن ألنه قصد اإلانث وأصله أن يعود على األوالد ألنه يشمل الذكور واإلانث وقيل يعود على املرتوكات 

ظاهره أكثر من اثنتني ولذلك أمجع على أن ^ فوق اثنتني ^ وأجاز الزخمشري أن تكون كان اتمة والضمري مبهم ونساء تفسري 
 للثالث فما فوقهن الثلثان وأما البنتان فاختلف فيهما فقال ابن عباس هلما النصف كالبنت

13
3 

الواحدة وقال اجلمهور الثلثان وأتولوا فوق اثنتني أن املراد اثنتان فما فوقهما وقال قوم إن فوق زائدة كقوله @  132@ 
وإن  ^ بوا فوق األعناق وهذا ضعيف وقال قوم إمنا وجب هلما الثلثان ابلسنة ال ابلقرآن وقيل ابلقياس على األختني فاضر 

ابلرفع فاعل وكان اتمة وابلنصب خرب كان وقوله تعاىل فلهما النصف نص على أن للبنت النصف إذا انفردت ^ كانت واحدة 
الولد يقع على الذكر واألنثى ^ إن كان له ولد ^ ن للذكر مثل حظ األنثيني ودليل على أن لالبن مجيع املال إذا انفرد أل

مل جيعل ^ وورثه أبواه فألمه الثلث ^ والواحد واالثنني واجلماعة سواء كان للصلب أو ولد ابن وكلهم يرد األبوين إىل السدس 
اث ولذلك دخلت الواو لعطف أحد الشرطني على هللا لألم الثلث إال بشرطني أحدمها عدم الولد واآلخر إحاطة األبوين ابملري 

اآلخر وسكت عن حظ األب استغناء مبفهومه ألنه ال يبقى بعد الثلث إال الثلثان وال وارث إال األبوان فاقتضى ذلك أن األب 
األم إىل  أمجع العلماء على أن ثالثة من اإلخوة يردون^ فإن كان له إخوة فألمه السدس ^ أيخذ بقية املال وهو الثلثان 

السدس واختلفوا يف اإلثنني فذهب اجلمهور أهنما يرداهنا إىل السدس ومذهب ابن عباس أهنما ال يرداهنا إليه بل مها كاألخ 
الواحد وحجته أن لفظ اإلخوة ال يقع على اإلثنني ألنه مجع ال تثنية وأقل اجلمع ثالثة وقال غريه أن لفظ اجلمع قد يقع على 

حلكمهم شاهدين وتسوروا احملراب وأطراف النهار واحتجوا بقوله صلى هللا عليه وسلم االثنان فما فوقهما  اإلثنني كقوله وكنا
مجاعة وقال مالك مضت السنة أن اإلخوة اثنان فصاعدا ومذهبه أن أقل اجلمع اثنان فعلى هذا حيجب األبوان من الثلث إىل 

سواء كاان ذكرين أو أنثيني أو ذكر أو أنثى فإن كان معهما أب ورث بقية السدس سواء كاان شقيقني أو ألب أو ألم أو خمتلفني و 
املال ومل يكن لإلخوة شيء عند اجلمهور فهم حيجبون األم وال يرثون وقال قوم أيخذون السدس الذي حجبوه عن األم وإن مل 

مر يف قوله فلهن ثلثا ما ترك أي قوله من بعد يتعلق ابالستقرار املض^ من بعد وصية يوصي هبا أو دين ^ يكن أب ورثوا 
استقر هلن الثلثان من بعد وصية وميتنع أن يتعلق برتك وفاعل يوصي امليت وإمنا قدمت الوصية على الدين والدين مقدم عليها 

ألمر إبخراجه يف الشريعة اهتماما هبا وأتكيدا لألمر هبا ولئال يتهاون هبا وأخر الدين ألن صاحبه يتقاضاه فال حيتاج إىل أتكيد يف ا This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
وخترج الوصية من الثلث والدين من رأس املال بعد الكفن وإمنا ذكر الوصية والدين نكرتني ليدل على أهنما قد يكوانن وقد ال 

قيل ابإلنفاق إذا احتيج إليه وقيل ابلشفاعة يف اآلخرة وحيتمل أن ^ أقرب لكم نفعا ^ يكوانن فدل ذلك على وجوب الوصية 
اآلية خطاب للرجال وأمجع العلماء ^ ولكم نصف ما ترك أزواجكم ^ ث من ماله وهو ألبق بسياق الكالم يريد نفعا ابملريا

على ما تضمنته هذه اآلية من مرياث الزوج والزوجة وأن مرياث الزوجة تنفرد به إن كانت واحدة ويقسم بينهن إن كن أكثر من 
 إال ما نقصه العول على مذهب مجهور العلماء خالفا البن عباسواحدة وال ينقص عن مرياث الزوج والزوجة وسائر السهام 
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فإنه ال يقول ابلعول فإن قيل مل كرر قوله من بعد وصية مع مرياث الزوج ومرياث الزوجة ومل يذكره قبل ذلك إال @  133@ 
وروث يف مرياث الزوجة هو الزوج مرة واحدة يف مرياث األوالد واألبوين فاجلواب أن املوروث يف مرياث الزوج هو الزوجة وامل

وكل واحدة قضية على انفرادها فلذلك ذكر ذلك مع كل واحدة خبالف األوىل فإن املوروث فيها واحد ذكر حكم ما يرث منه 
الكاللة هي ^ وإن كان رجل يورث كاللة ^ أوالده وأبواه وهي قضيه واحدة فلذلك قال فيها من بعد وصية مرة واحدة 

لنسب وهو خلو امليت عن ولد ووالد وحيتمل أن تطلق هنا على امليت املوروث أو على الورثة أو على القرابة أو انقطاع عمود ا
على املال أبن كانت على امليت فإعراهبا خرب كان ويورث يف موضع الصفة أو يورث خرب كان وكاللة حال من الضمري يف يورث 

حال من الضمري وإن كانت املورثة فهي مصدر يف موضع احلال وإن كانت أو تكون كان اتمة ويورث يف موضع الصفة وكاللة 
للقرابة فهي مفعول من أجله وإن كانت للمال فهي مفعول ليورث وكل وجه من هذه الوجوه على أن تكون كان اتمة ويورث يف 

لألم إبمجاع وقرأ سعد بن أيب املراد هنا األخ لألم واألخت ^ وله أخ أو أخت ^ موضع الصفة وأن تكون انقصة ويورث خربها 
إذا كان األخ لألم واحد فله السدس ^ فكل واحد منهما السدس ^ وقاص وله أخ أو أخت ألمه وذلك تفسري للمعىن 

إذا كان اإلخوة لألم اثنني فصاعدا فلهما الثلث ابلسواء بني ^ فهم شركاء يف الثلث ^ وكذلك إذا كانت األخت لألم واحدة 
منصوب على احلال والعامل فيه ^ غري مضار ^ ن قوله شركاء يقتضي التسوية بينهم وال خالف يف ذلك الذكر واألنثى أل

يوصي ومضار اسم فاعل قال ابن عباس الضرار يف الوصية من الكبائر ووجوه املضار كثرية منها الوصية لوارث والوصية أبكثر 
بوصيته اإلضرار رد ما زاد على الثلث اتفاقا واختلف هل يرد  من الثلث أو ابلثلث فرارا عن وارث حمتاج فإن علم أنه قصد

مصدر مؤكد لقوله يوصيكم هللا وجيوز أن ينتصب بغري ^ وصية من هللا ^ الثلث على قولني يف املذهب واملشهور أنه ينفذ 
تعلق هبا املعتزلة يف قوهلم اآلية ^ ومن يعص هللا ورسوله ^ إشارة إىل ما تقدم من املواريث وغريها ^ تلك حدود هللا ^ مصدر 

^ من نسائكم ^ هي هنا الزان ^ أيتني الفاحشة ^ إن العصاة من املؤمنني خيلدون يف النار وأتوهلا األشعرية على أهنا يف الكفار 
 أو من املسلمات ألن املسلمة حتد حد الزان
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قيل إمنا جعل شهداء ^ عليهن أربعة منكم  فاستشهدوا^ وأما الكافر أو الكافرة فاختلف هل حيد أو يعاقب @  134@ 
^  فأمسكوهن يف البيوت ^ الزان أربعة تغليظا على املدعي وسرتا على العباد وقيل ليكون شاهدان على كل واحد من الزانيني 

ء كانت عقوبة الزان اإلمساك يف البيوت مث نسخ ذلك ابألذى املذكور بعد هذا وهو السب والتوبيخ وقيل اإلمساك للنسا
واألذى للرجال فال نسخ بينهما ورجحه ابن عطية بقوله يف اإلمساك من نسائكم ويف األذى منكم مث سنخ اإلمساك واألذى 

ابلرجم للمحصن وابجللد لغري احملصن واستقر األمر على ذلك وأما اجللد فمذكور يف سورة النور وأما الرجم فقد كان يف القرآن 
ملا أمر ابألذى للزاين أمر ^ فأعرضوا عنهما ^ صلى هللا عليه وسلم ماعز األسلمي وغريه مث نسخ لفظه وبقي حكمه وقد رجم 

أي إمنا يقبل هللا توبة من كان على هذه الصفة وإذا اتب العبد ^ إمنا التوبة على هللا ^ ابإلعراض عنه إذا اتب وهو ترك األذى 
^ علماء وقال أبو املعايل يغلب ذلك على الظن وال يقطع به توبة صحيحة بشروطها فيقطع بقبول هللا لتوبته عند مجهور ال

This file was downloaded from QuranicThought.comأي بسفاهة وقلة حتصيل أداة إىل املعصية وليس املعىن أنه جيهل أن ذلك الفعل يكون معصية قال أبو ^ يعملون السوء جبهالة 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
قيل قبل املرض ^ يب مث يتوبون من قر ^ العالية أمجع الصحابة على أن كل معصية فهي جبهالة سواء كانت عمدا أو جهال 

^ واملوت وقيل قبل السياق ومعاينة املالئكة ويف هذا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغر 
اآلية يف الذين يصرون على الذنوب إىل حني ال تقبل التوبة وهو معاينة املوت فان كانوا كفارا فهم خملدون يف ^ وليست التوبة 

لنار إبمجاع وإن كانوا مسلمني فهم يف مشيئة هللا إن شاء عذهبم وإن شاء غفر هلم فقوله أعتدان هلم عذااب أليما اثبت يف حق ا
الكفار ومنسوخ يف حق العصاة من املسلمني بقوله إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء فعذاهبم مقيد 

قال ابن عباس كانوا يف اجلاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق ابمرأته إن شاؤا ^ ا النساء ال حيل لكم أن ترثو ^ ابملشيئة 
تزوجها أحدهم وإن شاؤا زوجوها من غريهم وإن شاؤا منعوها التزوج فنزلت اآلية يف ذلك فمعىن اآلية على هذا ال حيل لكم أن 

اب لألزواج الذين ميسكون املرأة يف العصمة لريثوا ماهلا من غري غبطة جتعلوا النساء يورثن عن الرجال كما يورث املال وقيل اخلط
معطوف على أن ترثوا أو هني ^ وال تعضلوهن ^ هبا وقيل اخلطاب لألولياء الذين مينعون ولياهتم من التزوج لريثوهن دون الزوج 

تزوج بعد موته إال أن قوله ما آتيتموهن على والعضل املنع قال ابن عباس هي أيضا يف أولياء الزوج الذين مينعون زوجته من ال
 هذا معناه
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ما آاتها الرجل الذي مات وقال ابن عباس هي يف األزواج الذين ميسكون املرأة ويسيئون عشرهتا حىت تفتدي @  135@ 
ن يف األزواج وقد بصداقها وهو ظاهر اللفظ يف قوله ما آتيتموهن ويقويه قوله وعاشروهن ابملعروف فإن األظهر فيه أن يكو 

قيل الفاحشة هنا الزان وقيل نشوز املرأة وبغضها يف زوجها ^ إال أن أيتني بفاحشة مبينة ^ يكون يف غريهم وقيل هي لألولياء 
فإذا نشزت جاز له أن أيخذ ما آاتها من صداق أو غري ذلك من ماهلا وهذا جائز على مذهب مالك يف اخللع إذا كان الضرر 

االية معناها إن كرهتم النساء لوجه ^ فإن كرهتموهن ^ ان أصعب على الزوج من النشوز فيجوز له أخذ الفدية من املرأة والز 
فاصربوا عليه فعسى أن جيعل هللا اخلري يف وجه آخر وقيل اخلري الكثري الولد واألحسن العموم وهذا معىن قوله صلى هللا عليه 

اآلية معناها املنع من أن أيخذ الرجل ^ وإن أردمت استبدال زوج ^ رضي آخر وسلم ال يرتك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا 
من املرأة فدية على الطالق إن أراد أن يبدهلا أبخرى وعلى هذا جرى مذهب مالك وغريه يف املنع من الفدية إذا كان الضرر 

اح عليهما فيما افتدت به وقال قوم هي وأرادت الفراق من الزوج فقال قوم إن هذه اآلية منسوخة بقوله يف البقرة فال جن
^ قنطارا ^ انسخة والصحيح أهنا غري انسخة وال منسوخة فإن جواز الفدية على وجه ومنعها على وجه فال تعارض وال نسخ 

ال مثال على جهة املبالغة يف الكثرة وقد استدلت به املرأة على جواز املغاالة يف املهور حني هنى عمر بن اخلطاب عن ذلك فق
^ كناية عن اجلماع ^  أفضى بعضكم إىل بعض ^ عمر رضي هللا عنه امرأة أصابت ورجل أخطأ كل الناس أفقه منك اي عمر 

وال تنكحوا ما ^ وقيل قوله فإمساك مبعروف أو تسريح إبحسان وقيل األمر حبسن العشرة ( قيل عقدة النكاح ^ ميثاقا غليظا 
يتزوج إمرأة أبيه بعده فنزلت اآلية حترميا لذلك فكل امرأة تزوجها رجل حرمت على  كان بعض العرب^  نكح آابؤكم من النساء 

أوالده ما سفلوا سواء دخل هبا أو مل يدخل فالنكاح يف اآلية مبعىن العقد وما نكح يعين النساء وإمنا أطلق عليهن ما وإن كن ممن 
جها على أوالده أم ال فحرمه أبو حنيفة وأجازه الشافعي ويف يعقل ألن املراد اجلنس فإن زىن رجل ابمرأة فاختلف هل حيرم تزو 

املذهب قوالن واحتج من حرمه هبذه االية ومحل النكاح فيها على الوطء وقال من أجازه إن اآلية ال تتناوله إذ النكاح فيها 
فى عنه فال تؤاخذون به ويدل أي إال ما فعلتم يف اجلاهلية من ذلك وانقطع ابإلسالم فقد ع^ إال ما قد سلف ^ مبعىن العقد 

على هذا قوله إن هللا كان غفورا رحيما بعد قوله إال ما قد سلف يف املرأة األخرى يف اجلمع بني األختني قال ابن عباس كانت 
 العرب حترم كل ما حرمته الشريعة إال امرأة األب واجلمع بني األختني وقيل املعىن إال ما قد سلف فانكحوه إن أمكنكم وذلك

This file was downloaded from QuranicThought.comكان يف هذه االية تقتضي الدوام كقوله إن هللا كان غفورا رحيما ^  إنه كان فاحشة ومقتا ^ غري ممكن فاملعىن املبالغة يف التحرمي 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
 وشبه ذلك وقال
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املربد هي زائدة وذلك خطأ لوجود خربها منصواب وزاد هذا املقت على ما وصف من الزان يف قوله تعاىل إنه كان @  136@ 
اآلية معناها حترمي ما ذكر من النساء والنساء ^ حرمت عليكم ^ ومقتا وساء سبيال داللة على أن هذا أقبح من الزان فاحشة 

احملرمات على التأييد ثالثة أصناف ابلنسب وابلرضاع وابملصاهرة فأما النسب فيحرم به سبعة أصناف وهي املذكورة يف هذه 
ما سفلت وأصوله ما علت وفصول أبويه ما سفلت وأول فصل من كل أصل متقدم  اآلية وضابطها أنه حيرم على الرجل فصوله

يدخل فيه البنت وبنت االبن ^ وبناتكم ^ يدخل فيه الوالدة واجلدة من قبل األم واألب ما علون ^ أمهاتكم ^ على أبويه 
يدخل فيه أخت الوالد ^  وعماتكم^ يدخل فيه األخت الشقيقة أو ألب أو ألم ^ وأخواتكم ^ وبنت البنت ما سفلن 

يدخل فيه أخت األم وأخت اجلد ما علت سواء كانت ^ وخاالتكم ^ وأخت اجلد ما عال سواء كانت شقيقة أو ألب أو ألم 
يدخل ^ وبنات األخت ^ يدخل فيه كل من تناسل من األخ الشقيق أو ألب أو ألم ^ وبنات األخ ^ شقيقة أو ألب أو ألم 

ذكر تعاىل صنفني ^ وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ^ خت الشقيقة أو ألب أو ألم فيه كل ما تناسل من األ
من الرضاعة وهم األم واألخت وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب فاقتضى ذلك حترمي 

والعمة واخلالة وبنت األخ وبنت األخت وتفصيل ذلك يطول األصناف السبعة اليت حترم من النسب وهي األم والبنت واألخت 
احملرمات ابملصاهرة أربع وهن زوجة األب ^ وأمهات نسائكم ^ ويف الرضاع مسائل مل نذكرها ألهنا ليس هلا تعلق أبلفاظ اآلية 

وأما بنت الزوجة فال حترم إال وزوجة االبن وأم الزوجة وبنت الزوجة فأما الثالث األول فتحرم ابلعقد دخل هبا أم مل يدخل هبا 
بعد الدخول أبمها فإن وطئها حرمت عليه بنتها ابإلمجاع وإن تلذذ هبا مبا دون الوطء فحرمها مالك واجلمهور وإن عقد عليها 

^ ورابئبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم ^ ومل يدخل هبا مل حترم بنتها إمجاعا وحترم هذه األربع ابلرضاع كما حترم ابلنسب 
الربيبة هي بنت امرأة الرجل من غريه مسيت بذلك ألنه يربيها فلفظها فعيلة مبعىن مفعولة وقوله الاليت يف حجوركم على غالب 

األمر إذ األكثر أن تكون الربيبة يف حجر زوج أمها وهي حمرمة سواء كانت يف حجره أم ال هذا عند اجلمهور من العلماء إال ما 
اشرتط الدخول يف ^ الاليت دخلتم هبن ^ رضي هللا عنه أنه أجاز نكاحها إن مل تكن يف حجره روي عن علي بن أيب طالب 

حترمي بنت الزوجة ومل يشرتط يف غريها وعلى ذلك مجهور العلماء إال ما روي عن علي بن أيب طالب أنه اشرتط الدخول يف حترمي 
ختصيص ^ الذين من أصالبكم ^ ئل مجع حليلة وهي الزوجة احلال^ وحالئل أبنائكم ^ اجلميع وقد انعقد اإلمجاع بعد ذلك 

ليخرج عنه زوجة االبن يتبناه الرجل وهو أجنيب عنه كتزويج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زينب بنت جحش امرأة زيد بن 
حترمي اجلمع بني يقتضي ^ وأن جتمعوا بني األختني ^ حارثة الكليب الذي كان يقال له زيد ابن حممد صلى هللا عليه وسلم 

 األختني سواء كانتا شقيقتني أو ألب أو ألم وذلك
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يف الزوجتني وأما اجلمع بني األختني اململوكتني يف الوطء فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة وغريهم ورأوا أنه @  137@ 
أما اجلمع بني األختني يف امللك دون وطء داخل يف عموم لفظ األختني وأجازه الظاهرية ألهنم قصروا اآلية على اجلمع ابلنكاح و 

املعىن إال ما فعلتم من ذلك يف اجلاهليه وانقطع ابإلسالم فقد عفى عنكم فال تؤاخذون به ^ إال ما قد سلف ^ فجائز ابتفاق 
على املراد هنا ذوات األزواج وهو معطوف ^ واحملصنات من النساء ^ وهذا أرجح األقوال حسبما تقدم يف املوضع األول 

يريد السبااي يف ^ إال ما ملكت أميانكم ^ احملرمات املذكورة قبله واملعىن أنه ال حيل نكاح املرأة إذا كانت يف عصمة الرجل 
أشهر األقوال واالستثناء متصل واملعىن أن املرأة الكافرة إذا كان هلا زوج مث سبيت جاز ملن ملكها من املسلمني أن يطأها 

صلى هللا عليه وسلم بعث جيشا إىل أوطاس فأصابوا سبااي من العدو هلن أزواج من املشركني فتأمث  وسبب ذلك أن رسول هللا
This file was downloaded from QuranicThought.comاملسلمون من غشياهنن فنزلت اآلية مبيحة لذلك ومذهب مالك أن السيب يهدم النكاح سواء سيب الزوجان الكافران معا أو 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
منصوب على املصدرية أي كتب هللا ^ كتاب هللا عليكم ^  سيب أحدمها قبل اآلخر وقال ابن املواز ال يهدم السيب النكاح 

معناه أحل لكم تزويج ^ وأحل لكم ما وراء ذلكم ^ عليكم كتااب وهو حترمي ما حرم وهو عند الكوفيني منصوب على اإلغراء 
 عليكم حترمي من سوى ما حرم من النساء وعطف أحل على الفعل املضمر الذي نصب كتاب هللا والفاعل هو هللا أي كتب هللا

حمصنني ^ مفعول من أجله أو بدل مما وراء ذلكم وحذف مفعوله وهو النساء ^ أن تبتغوا ^ من ذكر وأحل لكم ما وراء ذلكم 
فما استمتعتم به ^ أي غري زانة والسفاح هو الزان ^ غري مسافحني ^ هنا العفة ونصبه على احلال من الفاعل يف تبتغوا ^ 

قال ابن عباس وغريه معناها إذا استمتعتم ابلزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء األجر وهو ^ يضة منهن فآتوهن أجورهن فر 
الصداق كامال وقيل إهنا يف نكاح املتعة وهو النكاح إىل أجل من غري مرياث وكان جائزا يف أول اإلسالم فنزلت هذه اآلية يف 

ذا منسوخة ابخلرب الثابت يف حترمي نكاح املتعة وقيل نسختها آية وجوب الصداق فيه مث حرم عند مجهور العلماء فاآلية على ه
وروي عن ابن عباس جواز نكاح ^ والذين هم لفروجهم حافظون ^ الفرائض ألن نكاح املتعة ال مرياث فيه وقيل نسختها 

ر النساء فمعىن هذه جواز ما من قال إن اآلية املتقدمة يف مهو ^ وال جناح عليكم فيما تراضيتم به ^ املتعة وروي أنه رجع عنه 
يرتاضون به من حظ النساء من الصداق أو أتخريه بعد استقرار الفريضة ومن قال إن اآلية يف نكاح املتعة فمعىن هذا جواز ما 

ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات فمن ما ملكت ^ يرتاضون به من زايدة يف مدة املتعة وزايدة يف األجر 
معناها إابحة تزويج الفتيات وهن اإلماء للرجل إذا مل جيد طوال للمحصنات والطول هنا هو ^ انكم من فتياتكم املؤمنات أمي

 السعة يف املال واحملصنات هنا يراد هبن احلرائر غري اململوكات ومذهب مالك وأكثر أصحابه أنه ال جيوز
13
9 

الطول وهو أال جيد ما يتزوج به حرة واآلخر خوف العنت وهو الزان للحر نكاح أمة إال بشرطني أحدمها عدم @  138@ 
لقوله بعد هذا ذلك ملن خشي العنت منكم وأجاز ابن القاسم نكاحهن دون الشرطني على القول أبن دليل اخلطاب ال يعترب 

أهل العراق فلم يشرتطوه وإعراب إال ^ من فتياتكم املؤمنات ^ واتفقوا على اشرتاط اإلسالم يف األمة اليت تتزوج لقوله تعاىل 
طوال مفعوال ابالستطاعة وأن ينكح بدل منه وهو يف موضع نصب بتقدير ألن ينكح وحيتمل أن يكون طوال منصواب على 

^ وهللا أعلم إبميانكم ^ املصدر والعامل فيه اإلستطاعة ألهنا مبعىن يتقارب وأن ينكح على هذا مفعول ابالستطاعة أو ابملصدر 
بعضكم من ^ أنه يعلم بواطن األمور ولكم ظواهرها فإذا كانت األمة ظاهرة اإلميان فنكاحها صحيح وعلم ابطنها إىل هللا معناه 
أي ^ فانكحوهن إبذن أهلهن ^ أي إماؤكم منكم وهذا أتنيس بنكاح اإلماء ألن بعض العرب كان أينف من ذلك ^ بعض 

أي صدقاهتن وهذا يقتضي أهنن أحق بصدقاهتن من ساداهتن وهو مذهب ^ وآتوهن أجورهن ^ إبذن ساداهتن املالكني هلن 
أي عفيفات غري زانيات وهو منصوب ^ حمصنات غري مسافحات ^ أي ابلشرع على ما تقتضيه السنة ^ ابملعروف ^ مالك 

ن تتخذ خدان مجع خدن وهو اخلليل وكان من نساء اجلاهلية م^ وال متخذات أخدان ^ على احلال والعامل فيه فانكحوهن 
فإذا أحصن فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات من ^ تزين معه خاصة ومنهن من كانت ال ترد يد المس 

معىن ذلك أن األمة إذا زنت بعد أن أحصنت فعليها نصف حد احلرة فإن احلرة جتلد يف الزان مائة جلدة واألمة جتلد ^ العذاب 
زوجن والفاحشة هنا الزان واحملصنات هنا احلرائر والعذاب هنا احلد فاقتضت اآلية حد األمة إذا مخسني فإذا أحصن يريد به هنا ت

زنت بعد أن تزوجت ويؤخذ حد غري املتزوجة من السنة وهو مثل حد املتزوجة وهذا على قراءة أحصن بضم اهلمزة وكسر 
اإلشارة إىل تزوج األمة أي إمنا جيوز ملن ^ منكم  ذلك ملن خشي العنت^ الصاد وقرىء بفتحهما ومعناه أسلمن وقيل تزوجن 

املراد الصرب عن نكاح اإلماء وهذا يندب إىل تركه وعلته ^ وأن تصربوا خري لكم ^ خشي على نفسه الزان ال ملن ميلك نفسه 
يدت الالم مؤكدة إلرادة قال الزخمشري أصله يريد هللا أن يبني لكم فز ^ يريد هللا ليبني لكم ^ ما يؤدي إليه من اسرتقاق الولد 

^ ويهديكم سنن الذين من قبلكم ^ التبيني كما زيدت يف ال أاب لك لتأكيد إضافة األب وقال الكوفيون الالم مصدرية مثل أن  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
كرر توطئة لفساد إرادة ^  وهللا يريد أن يتوب عليكم ^ أي يهديكم مناهج من كان قبلكم من األنبياء والصاحلني لتقتدوا هبم 

 يتبعون الشهوات وهم هنا الزانة عند جماهد وقيل اجملوس لنكاحهم ذات احملارم وقيل عام يف كلالذين 
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يقتضي سياق الكالم التخفيف الذي وقع يف إابحة نكاح ^ يريد هللا أن خيفف عنكم ^ متبع شهوة وهو أرجح @  139@ 
قيل معناه ال يصرب على ^ وخلق اإلنسان ضعيفا ^ را اإلماء وهو مع ذلك عام يف كل ما خفف هللا عن عباده وجعل دينه يس

يدخل فيه القمار والغصب ^ ال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل ^ النساء وذلك مقتضى سياق الكالم واللفظ أعم من ذلك 
رة دليل على أنه استثناء منقطع واملعىن لكن إن كانت جتارة فكلوها ويف إابحة التجا^ إال أن تكون جتارة ^ والسرقة وغري ذلك 

جيوز لإلنسان أن يشرتي بدرهم سلعة تساوي مائة واملشهور إمضاء البيع وحكي عن ابن وهب أنه يرد إذا كان الغنب أكثر من 
أي ^ عن تراض منكم ^ الثلث وموضع أن نصب وجتارة ابلرفع فاعل تكون وهي اتمة وقرىء ابلنصب خرب تكون وهي انقصة 

ة على متام البيع ابلعقد دون التفرق وقال الشافعي إمنا يتم ابلتفرق ابألبدان لقوله صلى هللا عليه اتفاق وهبذا استدل املالكي
قال ابن عطية أمجع املفسرون أن املعىن ال يقتل بعضكم بعضا قلت ^ وال تقتلوا أنفسكم ^ وسلم املتبايعان ابخليار مامل يتفرقا 

^ رو بن العاص على ذلك ومل ينكره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ مسعه ولفظها يتناول قتل اإلنسان لنفسه وقد محلها عم
إشارة إىل القتل ألنه أقرب مذكور وقيل إليه وإىل أكل املال ابلباطل وقيل إىل كل ما تقدم من املنهيات من ^ ومن يفعل ذلك 

هي فقال ابن عباس الكبائر كل ذنب ختمه هللا  اختلف الناس يف الكبائر ما^ ( إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه ^ أول السورة 
بنار أو لعنة أو غضب وقال ابن مسعود الكبائر هي الذنوب املذكورة من أول هذه السورة إىل أول هذه اآلية وقال بعض 

بع العلماء كل ما عصى هللا به فهو كبرية وعدها بعضهم سبعة عشر ويف البخاري عن النيب صلى هللا عليه وسلم اتقوا الس
املوبقات اإلشراك ابهلل والسحر وقتل النفس وأكل الراب وأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف احملصنات فال شك أن هذه 

من الكبائر للنص عليها يف احلديث وزاد بعضهم عليها أشياء وورد يف األحاديث النص على أهنا كبائر وورد يف القرآن أو يف 
وق الوالدين وشهادة الزور واليمني الغموس والزان والسرقة وشرب اخلمر والنهبة والقنوط من رمحة احلديث وعيد عليها فمنها عق

هللا واألمن مكر هللا ومنع ابن السبيل املاء واإلحلاد يف البيت احلرام والنميمة وترك التحرز من البول والغلول واستطالة املرء يف 
^ مدخال كرميا ^ وعد بغفران الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر ^ كم نكفر عنكم سيئات^ عرض أخيه واجلور يف احلكم 

اآلية سببها أن النساء قلن ليتنا استوينا مع الرجال يف املرياث وشاركناهم يف الغزو ^ وال تتمنوا ^ اسم مكان وهو هنا اجلنة 
للرجال نصيب ^ الفة األحكام الشرعية كلها فنزلت هنيا عن ذلك ألن يف متنيهم رد على حكم الشريعة فيدخل يف النهي متين خم

 اآلية أي من األجر واحلسنات وقيل من املرياث^ مما اكتسبوا 
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اآلية يف معناه وجهان أحدمها لكل شيء من األموال جعلنا ^ ولكل جعلنا موايل ^ ويرده لفظ االكتساب @  140@ 
جعلنا موايل يرثون مما ترك الوالدان واألقربون فما ترك على هذا  موايل يرثونه فما ترك على هذا بيان لكل واآلخر لكل أحد

اختلف هل هي منسوخة أو حمكمة ^ والذين عاقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم ^ يتعلق بفعل مضمر واملوايل هنا الورثة والعصبة 
ؤاخاة اليت آخى رسول هللا صلى هللا عليه فالذين قالوا إهنا منسوخة قالوا معناها املرياث ابحللف الذي كان يف اجلاهلية وقيل ابمل

وسلم بني أصحابه مث نسخها وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض فصار املرياث لألقارب والذين قالوا إهنا حمكمة اختلفوا فقال 
ىل أحدمها اآلخر ابن عباس هي يف املؤازرة والنصرة ابحللف ال يف املرياث به وقال أبو حنيفة هي يف املرياث وأن الرجلني إذا وا

قوام بناء مبالغة من القيام على الشيء ^ الرجال قوامون على النساء ^ على أن يتواراث صح ذلك وإن مل تكن بينهما قرابة 
الباء للتعليل وما مصدرية والتفضيل ابإلمامة ^ مبا فضل هللا ^ واالستبداد ابلنظر فيه قال ابن عباس الرجال أمراء على النساء 

أي ^ فالصاحلات قانتات ^ هو الصداق والنفقة املستمرة ^ ومبا أنفقوا ^ ملك الطالق وكمال العقل وغري ذلك واجلهاد و  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أي حتفظ كلما غاب عن ^ حافظات للغيب ^ النساء الصاحلات يف دينهن مطيعات ألزواجهن أو مطيعة هلل يف حق أزواجهن 

أي حبفظ هللا ورعايته أو أبمره ^ مبا حفظ هللا ^ حفظ أسراره علم زوجها فيدخل يف ذلك صيانة نفسها وحفظ ماله وبيته و 
فعظوهن ^ قيل اخلوف هنا اليقني ^ والاليت ختافون نشوزهن ^ للنساء أن يطعن الزوج وحيفظنه فما مصدرية أو مبعىن الذي 

ب ابلوعظ يف النشوز هذه أنواع من أتديب املرأة إذا نشزت على زوجها وهي على مرات^ واهجروهن يف املضاجع واضربوهن 
اخلفيف واهلجران فيما هو أشد منه والضرب فيما هو أشد ومىت انتهت عن النشوز بوجه من التأديب مل يتعد إىل ما بعده 

^ فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال ^ واهلجران هنا هو ترك مضاجعتها وقيل ترك اجلماع إذا ضاجعها والضرب غري مربح 
الشقاق الشر والعداوة وكان ^ وإن خفتم شقاق بينهما ^ زوجها فليس له أن يؤذيها هبجران وال ضرب أي إذا أطاعت املرأة 

وأصله ^ بل مكر الليل والنهار ^ األصل إن خفتم شقاق بينهما مث أضيف الظرف إىل الشقاق على طريق االتساع لقوله تعاىل 
كم يف نشوز املرأة واحلكم يف طاعتها مث ذكر هنا حالة أخرى وهي ما اآلية ذكر تعاىل احل^ فابعثوا حكما ^ مكر ابلليل والنهار 

إذا ساء ما بني الزوجني ومل يقدر على اإلصالح بينهما وال علم من الظامل منهما فيبعث حكمان مسلمان لينظر يف أمرمها وينفذ 
 ما ظهر هلما من تطليق وخلع
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ما الفراق إال إن جعل هلما وإن اختلفا مل يلزم شيء إال ابتفاقهما من غري إذن الزوج وقال أبو حنيفة ليس هل@  141@ 
ومشهور مذهب مالك أن احلاكم هو الذي يبعث احلكمني وقيل يبعثهما الزوجان وجرت عادة القضاة أن يبعثوا امرأة أمينة وال 

جيوز يف املذهب أن ^ من أهلها  من أهله وحكما^ يبعثوا حكمني قال بعض العلماء هذا تغيري حلكم القرآن والسنة اجلارية 
^ إن يريدا إصالحا يوفق هللا بينهما ^ يكون احلكمان من غري أهل الزوجني واألكمل أن يكوان من أهلهما كما ذكر هللا 

واجلار ذي القرىب واجلار ^ الضمري يف يريدا للحكمني ويف بينهما للزوجني على األظهر وقيل الضمريان للزوجني وقيل للحكمني 
قال ابن عباس اجلار ذي القرىب هو القريب النسب واجلار اجلنب هو األجنيب وقيل ذي القرىب القريب املسكن منك ^ نب اجل

قال ابن عباس الرفيق ^ الصاحب ابجلنب ^ واجلنب البعيد املسكن عنك وحد اجلوار عند بعضهم أربعون ذراعا من كل انحية 
^ اسم فاعل وزنه مفتعل من اخليالء وهو الكرب وإعجاب املرء بنفسه ^ خمتاال ^ يف السعي وقال علي بن أيب طالب الزوجة 

بدل من قوله خمتاال أو نصب على الذم أو رفع خبرب ابتداء مضمر أو مبتدأ وخربه ^ الذين يبخلون ^ شديد الفخر ^ فخورا 
ن زيد بن التابوت كانوا يقولون لألنصار ال حمذوف تقديره يعذبون واآلية يف اليهود نزلت يف قوم منهم كحيي بن أخطب ورفاعة ب

عطف على ^ والذين ينفقون ^ تنفقوا أموالكم يف اجلهاد والصدقات وهي مع ذلك عامة من فعل هذه األفعال من املسلمني 
اليهود وقيل  الذين يبخلون وقيل على الكافرين واآلية يف املنافقني الذين كانوا ينفقون يف الزكاة واجلهاد رايء ومصانعة وقيل يف

وماذا عليهم لو آمنوا ابهلل واليوم ^ أي مالزما له يغويه ^ قرينا ^ يف مشركي مكة الذين أنفقوا أمواهلم يف حرب املسلمني 
^ مثقال ذرة ^ اآلية استدعاء هلم كمالطفة أو توبيخ على ترك اإلميان واإلنفاق كأنه يقول أي مضرة عليهم يف ذلك ^ اآلخر 

ابلرفع فاعل وتك اتمة وابلنصب خرب ^ وإن تك حسنة ^ نملة الصغرية وذلك متثيل ابلقليل تنبيها على الكثري أي وزهنا وهي ال
أي من ^ ويؤت من لدنه ^ أي يكثرها واحد الرب بعشر إىل سبعمائة أو أكثر ^ يضاعفها ^ من أهنا انقصة وامسها مضمر فيها 

هو نبيهم يشهد ^ بشهيد ^ تقديره كيف يكون احلال إذا جئنا ^ نا فكيف إذا جئ^ عنده تفضال وزايدة على ثواب العمل 
 أي تشهد على قومك وملا قرأ ابن مسعود هذه اآلية على رسول هللا^ وجئنا بك على هؤالء شهيدا ^ عليهم أبعماهلم 
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تسوى هبم كما  أي يتمنون أن يدفنوا فيها مث^ لو تسوى هبم األرض ^ صلى هللا عليه وسلم ذرفت عيناه @  142@ 
وذلك ملا يرون من أهوال ^ ويقول الكافر اي ليتين كنت ترااب ^ تسوى ابملوتى وقيل يتمنون أن يكونوا سواء مع األرض كقوله 

^ استئناف إخبار أهنم ال يكتمون يوم القيامة عن هللا شيئا فإن قيل كيف هذا مع قوهلم ^ وال يكتمون هللا حديثا ^ يوم القيامة  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
فاجلواب من وجهني أحدمها أن الكتم ال ينفعهم ألهنم إذا كتموا تنطق جوارحهم فكأهنم مل يكتموا ^ ا ما كنا مشركني وهللا ربن

واآلخر أهنم طوائف خمتلفة وهلم أوقات خمتلفة وقيل إن قوله وال يكتمون عطف على تسوى أي يتمنون أن ال يكتموا ألهنم إذا  
سببها أن مجاعة من الصحابة شربوا اخلمر قبل حترميها مث قاموا إىل ^ نتم سكارى وال تقربوا الصالة وأ^ كتموا افتضحوا 

الصالة وأمهم أحدهم فخلط يف القراءة فمعناها النهي عن الصالة يف حال السكر قال بعض الناس هي منسوخة بتحرمي اخلمر 
يف حال السكر وذلك احلكم الثابت يف حني وذلك ال يلزم ألهنا ليس فيها ما يقتضي إابحة اخلمر وإمنا هي هني عن الصالة 

إابحة اخلمر ويف حني حترميها وقال بعضهم معناها ال يكن منكم سكر مينع قرب الصالة إذ املرء مأمور ابلصالة فكأهنا تقتضي 
م حىت تعود إليكم عقولك^ حىت تعلموا ما تقولون ^ النهي عن السكر وعن سببه وهو الشرب وهذا بعيد من مقتضى اللفظ 

فتعلمون ما تقرؤن ويظهر من هذا أن السكران ال يعلم ما يقول فأخذ بعض الناس من ذلك أن السكران ال يلزم طالقه وال 
عطف وال جنبا على موضع وأنتم سكارى إذ هو يف موضع احلال واجلنب هنا غري الطاهر ^ وال جنبا إال عابري سبيل ^ إقراره 

بدليل استثناء اجلمع منه واختلف يف عابري سبيل فقيل إنه املسافر ومعىن اآلية على هذا إبنزال أو إيالج وهو واقع على مجاعة 
هنى أن يقرب الصالة وهو جنب إال يف السفر فيصلي ابلتيمم دون اغتسال فمقتضى اآلية إابحة التيمم للجنب يف السفر 

 املسجد والصالة هنا يراد هبا املسجد ألنه موضع ويؤخذ إابحة التيمم للجنب يف احلضر من احلديث وقيل عابر السبيل املار يف
الصالة فمعىن اآلية على هذا النهي أن يقرب املسجد اجلنب إال خاطرا عليه وعلى هذا أخذ الشافعي أبنه جيوز للجنب أن مير 

اآلية سببها ^ سفر وإن كنتم مرضى أو على ^ يف املسجد وال جيوز له أن يقعد فيه ومنع مالك املرور والقعود وأجازمها داود 
عدم الصحابة املاء يف غزوة املريسيع فأبيح هلم التيمم لعدم املاء مث إن عدم املاء على ثالثة أوجه أحدمها عدمه يف السفر والثاين 

عدمه يف املرض فيجوز التيمم يف هذين الوجهني إبمجاع ألن اآلية نص يف املرض والسفر إذا عدم املاء فيهما لقوله وإن كنتم 
الوجه الثالث عدم املاء يف احلضر دون مرض فاختلف الفقهاء فيه فمذهب أبو # رضى أو على سفر مث قال فلم جتدوا ماء م

حنيفة أنه ال جيوز فيه التيمم إلن ظاهر اآلية أن عدم املاء إمنا يعترب مع املرض أو السفر ومذهب مالك والشافعي أنه جيوز فيه 
تضيه فيؤخذ جوازه من السنة وإن قلنا إن اآلية تقتضيه فيؤخذ جوازه منها وهذا هو األرجح إن التيمم فإن قلنا إن اآلية ال تق

شاء هللا وذلك أنه ذكر يف أول اآلية املرض والسفر مث ذكر اإلحداث دون مرض وال سفر مث قال بعد ذلك كله فلم جتدوا ماء 
يف غري مرض وال سفر فيجوز التيمم على هذا ملن عدم املاء  فريجع قوله فلم جتدوا ماء إىل املرض وإىل السفر وإىل من أحدث

يف غري مرض وال سفر فيكون يف اآلية حجة ملالك والشافعي وجيوز التيمم أيضا يف مذهب مالك للمريض إذا وجد املاء ومل 
نة تقتضيه فيؤخذ جوازه يقدر على استعماله لضرر بدنه فإن قلنا إن اآلية ال تقتضيه فيؤخذ جوازه من السنة وإن قلنا إن الس

 منها
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على أن يتناول قوله إن كنتم مرضى أن معناه مرضى ال تقدرون على مس املاء وحد املرض الذي جيوز فيه @  143@ 
التيمم عند مالك هو أن خياف املوت أو زايدة املرض أو أتخر الربء وعند الشافعي خوف املوت ال غري وحد السفر الغيبة عن 

يف أو هنا أتويالن أحدمها أن تكون للتفصيل والتنويع على ابهبا ^ أو جاء أحد منكم ^ ا تقصر فيه الصالة أم ال احلضر كان مم
واآلخر أهنا مبعىن الواو فعلى القول أبهنا على ابهبا يكون قوله فلم جتدوا ماء راجعا إىل املريض واملسافر وإىل من جاء من الغائط 

 أو مسافرين أم حسبما ذكران قبل هذا فيقتضي ذلك جواز التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم وإىل من المس سواه كاان مريضني
راجعا ^ فلم جتدوا ماء ^ املاء وهو مذهب مالك والشافعي فيكون يف اآلية حجة هلما وعلى القول أبهنا مبعىن الواو يكون قوله 

رض والسفر مع عدم املاء وأنه ال جيوز للحاضر الصحيح إذا إىل املريض واملسافر فيقتضي ذلك أنه ال جيوز التيمم إال يف امل
This file was downloaded from QuranicThought.comعدم املاء ولكن يؤخذ جواز التيمم له من موضع آخر والراجح أن تكون أو على ابهبا لوجهني أحدمها أن جعلها مبعىن الواو 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
لصحيح إذا عدم املاء إخراج هلا عن أصلها وذلك ضعيف واآلخر إن كانت على ابهبا كان فيها فائدة إابحة التيمم للحاضر ا

على ما ظهر لنا فيها وإذا كانت مبعىن الواو مل تعط هذه الفائدة وحجة من جعلها مبعىن الواو أنه لو جعلها على ابهبا القتضى 
املعىن أن املرض والسفر حدث يوجب الوضوء كالغائط لعطفه عليها وهذا ال يلزم ألن العطف أبو هنا للتنويع والتفصيل ومعىن 

أصله ^ الغائط ^ كأنه قال جيوز لكم التيمم إذا مل جتدوا ماء إن كنتم مرضى أو على سفر وأحدثتم يف غري مرض وال سفر اآلية  
املكان املنخفض وهو هنا كناية عن احلدث اخلارج من املخرجني وهو العذرة والريح والبول ألن من ذهب إىل الغائط يكون منه 

اية عن العذرة وأما البول والريح فيؤخذ وجوب الوضوء هلما من السنة وكذلك الودي هذه األحداث الثالث وقيل إمنا هو كن
اختلف يف املراد ابملالمسة هنا على ثالثة أقوال أحدها أهنا اجلماع وما دونه من التقبيل ^ أو المستم النساء ^ واملذي 

و دون اجلماع على تفصيل يف املذهب وجيب واللمس ابليد وغريها وهو قول مالك فعلى هذا ينتقض الوضوء ابللمس الذي ه
معه التيمم إذا عدم املاء ويكون اجلنب من أهل التيمم والقول الثاين أهنا ما دون اجلماع فعلى هذا ينتقض الوضوء ابللمس وال 

التيمم جيوز التيمم للجنب وقد قال بذلك عمر بن اخلطاب ويؤخذ جوازه من احلديث والثالث أهنا اجلماع فعلى هذا جيوز 
هذا يفيد وجوب طلب املاء وهو ^ فلم جتدوا ماء ^ للجنب وال يكون ما دون اجلماع انقضا للوضوء وهو مذهب أيب حنيفة 

مذهب مالك خالفا أليب حنيفة فإن وجده بثمن فاختلف هل جيوز له التيمم أم ال وإن وهب له فاختلف هل يلزم قبوله أم ال 
الصعيد عند ^ صعيدا طيبا ^ د ويف الفقه الطهارة ابلرتاب وهو منقول من املعىن اللغوي التيمم يف اللغة القص^ فتيمموا ^ 

مالك هو وجه األرض كان ترااب أو رمال أو حجارة فأجاز التيمم بذلك كله وهو عند الشافعي الرتاب ال غري والطيب هنا 
جملعول يف طبق ابآلجر وابجلص املطبوخ وابجلدار الطاهر واختلف يف التيمم ابملعادن كالذهب وابمللح وابلرتاب املنقول كا

ال يكون ^ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ^ وابلنبات الذي على وجه األرض وذلك كله على االختالف يف معىن الصعيد 
 التيمم إال يف هذين العضوين ويقدم الوجه على اليدين لظاهر
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جه ابملسح وأما اليدان فاختلف هل ميسحهما إىل الكوعني أو اآلية وذلك على الندب عند مالك ويستوعب الو @  144@ 
إىل املرفقني ولفظ اآلية حمتمل ألنه مل حيد وقد احتج من قال إىل املرفقني أبن هذا مطلق فيحمل على املقيد وهو حتديدها يف 

السهيلي فاملوضع األول نزل يف هم اليهود هنا ويف املوضع الثاين قال ^ الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ^ الوضوء ابملرفقني 
عبارة عن إيثارهم الكفر على اإلميان ^ يشرتون الضاللة ^ رفاعة بن زيد بن التابوت ويف الثاين نزل يف كعب بن األشرف 

من راجعة إىل الذين ^ من الذين هادوا ^ ويف تكرار قوله كفى ابهلل مبالغة ^ اشرتوا الضاللة ابهلدى ^ فالشراء جماز كقوله 
توا نصيبا أو إىل أعدائكم فهي بيان وقال الفارسي هي ابتداء كالم تقديره من الذين هادوا قوم وقيل هي متعلقة بنصريا على أو 

^ حيتمل حتريف اللفظ أو املعىن وقيل الكلم هنا التوراة وقيل كالم النيب صلى هللا عليه وسلم ^ حيرفون الكلم ^ قول الفارسي 
عوض من قوهلم مسعنا وعصينا وامسع عوض من ^ مسعنا وأطعنا ^ ذكر يف البقرة ^ راعنا ^ معناه ال مسعت ^ غري مسمع 

قوهلم امسع غري مسمع وانظران عوض من قوهلم راعنا وهو النظر أو االنتظار فهذه األشياء الثالثة يف مقابلة األشياء الثالثة اليت 
 عليه وسلم وأخرب أهنم لو قالوا هذه الثالثة األخر عوضا عن ذمهم على قوهلا ملا فيها من سوء األدب مع رسول هللا صلى هللا

قال ابن عباس طمسها ^ أن نطمس وجوها ^ ذكر يف البقرة ^ مصدقا ^ تلك لكان خريا هلم فإن هذه ليس فيها سوء أدب 
أو عني أو حاجب أن تزال العيون منها وترد يف القفا فيكون ذلك ردا على الدبر وقيل طمسها حمو ختطيط صورها من أنف 

أي منسخهم كما مسخ أصحاب السبت وقد ذكر يف البقرة أو يكون ^ أو نلعنهم ^ حىت تصري كاألدابر يف خلوها عن احلواس 
إن هللا ال يغفر أن ^ من اللعن املعروف والضمري يعود على الوجوه واملراد أصحاهبا أو على الذين أوتوا الكتاب على االلتفات 

This file was downloaded from QuranicThought.comهذه اآلية هي احلاكمة يف مسئلة الوعيد وهي املبينة ملا تعارض فيها من االايت وهي ^ دون ذلك ملن يشاء يشرك به ويغفر ما 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
احلجة ألهل السنة والقاطعة ابخلوارج واملعتزلة واملرجئة وذلك أن مذهب أهل السنة أن العصاة من املؤمنني يف مشيئة هللا إن 

فإهنا نص يف هذا املعىن ومذهب اخلوارج أن العصاة يعذبون وال بد سواء  شاء عذهبم وإن شاء غفر هلم وحجتهم هذه اآلية 
ويغفر ما دون ذلك ^ كانت ذنوهبم صغائر أو كبائر ومذهب املعتزلة أهنم يعذبون على الكبائر وال بد ويرد على الطائفتني قوله 

 فإنه^ ملن يشاء ^ ويرد عليهم قوله ومذهب املرجئة أن العصاة كلهم يغفر هلم وال بد وأنه ال يضر ذنب مع اإلميان ^ 
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ختصيص لبعض العصاة وقد أتولت املعتزلة اآلية على مذهبهم فقالوا ملن يشاء وهو التائب ال خالف أنه ال @  145@ 
 يف غري التائب من الشرك وكذلك قوله ويغفر ما دون ذلك^ إن هللا ال يغفر أن يشرك به ^ يعذب وهذا التأويل بعيد ألن قوله 

ملن يشاء يف غري التائب من العصيان ليكون أول اآلية وآخرها على نسق واحد وأتولتها املرجئة على مذهبهم فقالوا ملن يشاء 
معناه ملن يشاء أن يؤمن وهذا أيضا بعيد ال يقتضيه اللفظ وقد ورد يف القرآن آايت كثرية يف الوعيد فحملها املعتزلة على 

كفار ومحلها أهل السنة على الكفار وعلى من ال يغفر هللا له من العصاة كما محلوا آية الوعد العصاة ومحلها املرجئة على ال
على املؤمنني الذين مل يذنبوا وعلى املذنبني التائبني وعلى من يغفر هللا له من العصاة غري التائبني فعلى مذهب أهل السنة ال 

عانيها خبالف قول غريهم فإن اآلايت فيه تتعارض وختليص املذاهب أن يبقى تعارض بني آية الوعد وآية الوعيد بل جيمع بني م
الكافر إذا اتب من كفره غفر له إبمجاع وإن مات على كفره مل يغفر له وخلد يف النار إبمجاع وأن العاصي من املؤمنني إن اتب 

يهود لعنهم هللا وتزكيتهم قوهلم حنن هم ال^ الذين يزكون أنفسهم ^ غفر له وإن مات دون توبة فهو الذي اختلف الناس فيه 
الفتيل هو اخليط الذي يف شق نواة التمرة وقيل ما خيرج بني اصبعيك ^ فتيال ^ أبناء هللا وأحباؤه وقيل مدحهم ألنفسهم 

دليل على أن تزكيتهم ^ يفرتون ^ وكفيك إذا فتلتهما هو متثيل وعبارة عن أقل األشياء فيدل على األكثر بطريق األوىل 
قال ابن عباس اجلبت هو حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن األشرف ^ يؤمنون ابجلبت والطاغوت ^ نفسهم ابلباطل أل

وقال عمر بن اخلطاب اجلبت السحر والطاغوت الشيطان وقيل اجلبت الكاهن والطاغوت الساحر وابجلملة مها كل ما عبد 
ا أن حيي بن أخطب وكعب بن الشرف أو غريمها من اليهود قالوا اآلية سببه^ ويقولون للذين كفروا ^ وأطيع من دون هللا 

النقري ^ نقريا ^ اهلمزة لالستفهام مع اإلنكار ^ أم هلم نصيب من امللك ^ لكفار قريش أنتم أهدى سبيال من حممد وأصحابه 
ان هلم نصيب من امللك وأهنم هي النقرة يف ظهر النواة وهو متثيل وعبارة عن أقل األشياء واملراد وصف اليهود ابلبخل لو ك

وصفهم ابحلسد ^ أم حيسدون الناس ^ حينئذ يبخلون ابلنقري الذي هو أقل األشياء ويبخلون مبا هو أكثر منه من ابب أوىل 
مع البخل والناس هنا يراد هبم النيب صلى هللا عليه وسلم وأمته والفضل النبوة وقيل النصر والعزة وقيل الناس العرب والفضل  

املراد آبل إبراهيم ذريته من بين إسرائيل ^ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب واحلكمة ^ النيب صلى هللا عليه وسلم منهم  كون
 وغريهم ممن آاته هللا الكتب اليت أنزهلا واحلكمة
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عناها إلزام هلم مبا اليت علمها واملقصود ابآلية الرد على اليهود يف حسدهم لسيدان حممد صلى هللا عليه وسلم وم@  146@ 
عرفوه من فضل هللا تعاىل على آل إبراهيم فألي شيء ختصون حممدا صلى هللا عليه وسلم ابحلسد دون غريه ممن أنعم هللا عليهم 

اآلية قيل املراد من اليهود ^ فمنهم من آمن به ^ امللك يف آل إبراهيم هو ملك يوسف وداود وسليمان ^ ملكا عظيما ^ 
أو مبا ذكر من حديث إبراهيم ^ مصدقا ملا معكم ^ صلى هللا عليه وسلم أو ابلقرآن املذكور يف قوله تعاىل  من آمن ابلنيب

فمنهم مهتد وكثري ^ فهذه ثالثة أوجه يف ضمري به وقيل منهم أي من آل إبراهيم من آمن إببراهيم ومنهم من كفر كقوله تعاىل 
ل تبدل هلم جلود بعد جلود أخرى إذ نفوسهم هي املعذبة وقيل تبديل اآلية قي^ كلما نضجت جلودهم ^ ^  منهم فاسقون 

صفة من لفظ ^ ظال ظليال ^ ذكر يف البقرة ^ أزواج مطهرة ^ اجللود تغيري صفاهتا ابلنار وقيل اجللود السرابيل وهو بعيد 
This file was downloaded from QuranicThought.comقيل هي خطاب للوالة وقيل للنيب  اآلية^ إن هللا أيمركم ^ الظل للتأكيد أي دائما ال تنسخه الشمس وقيل نفي احلر والربد 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
هم الوالة ^ وأولوا األمر ^ صلى هللا عليه وسلم حني أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة ولفظها عام وكذلك حكمها 

 الرد إىل هللا^ فردوه إىل هللا والرسول ^ وقيل العلماء نزلت يف عبد هللا بن حذافة بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سرية 
حيتمل أن ^ إن كنتم ^ هو النظر يف كتابه والرد إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم هو سؤاله يف حياته والنظر يف سنته بعد وفاته 

أي مآال وعاقبة ^ وأحسن أتويال ^ يكون هذا الشرط راجعا إىل قوله فردوه أو إىل قوله أطيعوا واألول أظهر ألنه أقرب إليه 
اآلية نزلت يف املنافقني وقيل يف منافق ويهودي كان بينهما خصومة فتحاكما إىل  ^ الذين يزعمون ^ وقيل أحسن نظرا منكم 

وضع الظاهر موضع املضمر ليذمهم ابلنفاق ودل ذلك على ^ رايت املنافقني ^ كعب بن األشرف اليهودي وقيل إىل كاهن 
مث ^ اآلية أي كيف يكون حاهلم إذا عاقبهم هللا بذنوهبم ^  فكيف إذا اصابتهم مصيبة^ أن اآلية املتقدمة نزلت يف املنافقني 

 جاؤك
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حيتمل أن يكون هذا معطوفا على ما قبله أو يكون معطوفا على قوله يصدون ويكون قوله فكيف ( حيلفون ابهلل @  147@ 
ولو أهنم إذ ظلموا ^ وعظهم  أي عن معاقبتهم وليس املراد ابإلعراض القطيعة لقوله^ فأعرض عنهم ^ إذا أصابتهم اعرتاضا 

اآلية وعد ابملغفرة ملن استغفر وفيه استدعاء لالستغفار والتوبة ومعىن جاؤك أتوك اتئبني معتذرين من ذنوهبم يطلبون ^ أنفسهم 
هنم أي اختلط واختلفوا فيه ومعىن اآلية أ^ شجر بينهم ^ ال هنا مؤكدة للنفي الذي بعدها ^ فال وربك ^ أن تستغفر هلم هللا 

ال يؤمنون حىت يرضوا حبكم النيب صلى هللا عليه وسلم ونزلت بسبب املنافقني الذين ختاصموا وقيل بسبب خصام الزبري مع 
معناها لو فرض عليهم ما فرض على من كان قبلهم من ^ ولو أان كتبنا عليهم ^ رجل من األنصار يف املاء وحكمها عام 

القليل منهم الذين هم مؤمنون حقا وقد روي أن من هؤالء القليل أبو بكر وعمر وابن  املشقات مل يفعلوها لقلة انقيادهم إال
ابلرفع بدل من املضمر وقرأ ابن عامر وحده ابلنصب على أصل ^ إال قليل ^ مسعود وعمار بن ايسر واثبت بن قيس 

^ وأشد تثبيتا ^ وسلم وطاعته واالنقياد له  من اتباع النيب صلى هللا عليه^ ما يوعظون به ^ االستثناء أو على إال فعال قليال 
^ فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم ^ جواب لسؤال مقدر عن حاهلم لو فعلوا ذلك ^ وإذا آلتيناهم ^ أي ختفيفا إلمياهنم 

ل من والصديق فعي^ صراط الذين أنعمت عليهم ^ ثواب على الطاعة أي هم معهم يف اجلنة وهذه اآلية مفسرة لقوله تعاىل 
الصدق ومن التصديق واملراد به املبالغة والصديقون أرفع الناس درجة بعد األنبياء والشهداء املقتولون يف سبيل هللا ومن جرى 

اإلشارة إىل ^ وحسن أولئك رفيقا ^ جمراهم من سائر الشهداء كالغريق وصاحب اهلدم حسبما ورد يف احلديث أهنم سبعة 
رفيق يقع على الواحد واجلماعة كاخلليط وهو مفرد بني به اجلنس ومعىن الكالم إخبار واستدعاء األصناف األربعة املذكورة وال

اإلشارة إىل الثواب على الطاعة مبرافقة من ذكر يف اجلنة والفضل صفة أو ^ ذلك الفضل ^ للطاعة اليت ينال هبا مرافقة هؤالء 
 أي اخرجوا للجهاد مجاعات متفرقني^ انفروا ثبات ف^ أي حترزوا من عدوكم واستعدوا له ^ خذوا حذركم ^ خرب 
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أو انفروا مجيعا ^ وذلك كناية عن السرااي وقيل إن الثبتة ما فوق العشرة ووزهنا فعلة بفتح العني والمها حمذوفة @  148@ 
اخلطاب للمؤمنني ^ ن وإن منكم ملن ليبطئ^ أي جمتمعني يف اجليش الكثيف فخريهم يف اخلروج إىل الغزو يف قلة أو كثرة ^ 

واملراد مبن املنافقني وعرب عنهم مبنكم إذ هم يزعمون أهنم من املؤمنني ويقولون آمنا والالم يف ملن للتأكيد ويف ليبطئن جواب 
^ قسم حمذوف ومعناه يبطىء غريه يثبطه عن اجلهاد وحيمله على التخلف عن الغزو وقيل يبطىء يتخلف هو عن الغزو ويتثاقل 

ولئن ^ أي قتل وهزمية واملعىن أن املنافق تسره غيبته عن املؤمنني إذا هزموا وشهيدا معناه حاضرا معهم ^ بتكم مصيبة فإن اصا
كأن ^  أي نصر وغنيمة واملعىن أن املنافق يندم على ترك الغزو معهم إذا غنموا فيتمىن أن يكون معهم ^ أصابكم فضل من هللا 

عرتاض بني العامل ومعموله فال جيوز الوقف عليها وهذه املودة يف ظاهر املنافق ال يف اعتقاده مجلة ا^ مل تكن بينكم وبينه مودة 
وما لكم ال ^ ذكر احلالتني للمقاتل ووعد ابألجر على كل واحدة منهما ^ فيقتل أو يغلب ^ أي يبيعون ^ الذين يشرون ^  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
 تقاتلون يف موضع احلال واملستضعفني هم الذين حبسهم حتريض على القتال وما مبتدأ واجلار واجملرور خرب وال^ تقاتلون 

هي مكة حني كانت ^ القرية الظامل أهلها ^ مشركوا قريش مبكة ليفتنوهم عن اإلسالم وهو عطف على اسم هللا أو مفعول معه 
الذين قيل هلم  ^ ل وما بعده إخبار قصد به تقوية قلوب املسلمني وحتريضهم على القتا^ يقاتلون يف سبيل هللا ^ للمشركني 

اآلية قيل هي يف قوم من الصحابة كانوا قد أمروا ابلكف عن القتال قبل أن يفرض اجلهاد فتمنوا أن يؤمروا به ^ كفوا أيديكم 
متاع الدنيا ^ فلما أمروا به كرهوه ال شكا يف دينهم ولكن خوفا من املوت وقيل هي يف املنافقني وهو أليق يف سياق الكالم 

 ^يف بروج مشيدة ^ ا بعده حتقري للدنيا فتضمن الرد عليهم يف كراهتهم للموت وم^ قليل 
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احلسنة هنا ^ إن تصبهم حسنة ^ أي يف حصون منيعة وقيل املشيدة املطولة وقيل ااملبنية ابلشيد وهو اجلص @  149@ 
ري يف تصبهم ويف يقول للذين قيل هلم كفوا النصر والغنيمة وشبه ذلك من احملبوابت والسيئة اهلزمية واجلوع وشبه ذلك والضم

قل كل من ^ أيديكم وهذا يدل على أهنا يف املنافقني ألن املؤمنني ال يقولون للنيب صلى هللا عليه وسلم إن السيئات من عنده 
شر من عند هللا رد على من نسب السيئة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإعالم أن السيئة واحلسنة واخلري وال^ عند هللا 

ما أصابك من حسنة فمن هللا وما اصابك من سيئة فمن ^ توبيخ هلم على قلة فهمهم ^ فما هلؤالء القوم ^ أي بقضائه وقدره 
خطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم واملراد به كل خماطب على اإلطالق فدخل فيه غريه من الناس وفيه أتويالن ^ نفسك 

 والسيئة إىل العبد أتداب مع هللا يف الكالم وإن كان كل شيء منه يف احلقيقة وذلك كقوله عليه أحدمها نسبة احلسنة إىل هللا
وما أصابكم ( ^ الصالة والسالم واخلري كله بيديك والشر ليس إليك وأيضا فنسبة السيئة إىل العبد ألهنا بسبب ذنوبه لقوله 

ا ومن هللا ابخللقة واالخرتاع والثاين أن هذا من كالم القوم املذكورين فهي من العبد بتسببه فيه^ من مصيبة فبما كسبت أيديكم 
هذه اآلية من فضائل رسول هللا صلى ^ من يطع الرسول فقد أطاع هللا ^ قبل والتقدير يقولون كذا فمعناها كمعىن اليت قبلها 

أي من أعرض ^ وىل فما أرسلناك عليهم حفيظا ومن ت^ هللا عليه وسلم وإمنا كانت طاعته كطاعة هللا ألنه أيمر وينهي عن هللا 
ويقولون ^ عن طاعتك فما أنت عليه حبفيظ حتفظ أعماله بل حسابه وجزاؤه على هللا ويف هذا متاركة وموادعة منسوخة ابلقتال 

مر ابلليل بيت أي تدبر األ^ بيت طائفة منهم غري الذي تقول ^ أي أمران وشأننا طاعة لك وهي يف املنافقني إبمجاع ^ طاعة 
أفال يتدبرون ^ أي ال تعاقبهم ^ فأعرض عنهم ^ والضمري يف تقول للمخاطب وهو النيب صلى هللا عليه وسلم أو للطائفة 

أي تناقضا كما يف كالم البشر أو تفاوات يف ^ اختالفا كثريا ^ حض على التفكر يف معانيه لتظهر أدلته وبراهينه ^ القرآن 
عن ذلك فدل على أنه كالم هللا وإن عرضت ألحد شبهة وظن اختالفا يف شيء من القرآن الفصاحة لكن القرآن منزه 

وإذا جاءهم أمر من األمن أو ^ فالواجب أن يتهم نظره ويسأل أهل العلم ويطالع آتليفهم حىت يعلم أن ذلك ليس ابختالف 
ا بلغهم خرب عن السرااي واجليوش أو غري ذلك قيل هم املنافقون وقيل قوم من ضعفاء املسلمني كانوا إذ^ اخلوف أذاعوا به 

 أذاعوا به أي تكلموا به
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وشهروه قبل أن يعلموا صحته وكان يف إذاعتهم له مفسدة على املسلمني مع ما يف ذلك من العجلة وقلة @  150@ 
أي لو ترك هؤالء ^ نبطونه منهم ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين يست^ التثبت فأنكر هللا ذلك عليهم 

القوم الكالم بذلك األمر الذي بلغهم وردوه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإىل أويل األمر وهم كرباء الصحابة وأهل 
البصائر منهم لعلمه القوم الذين يستنبطونه أي يستخرجونه من الرسول وأويل األمر فالذين يستنبطونه على هذا طائفة من 

سلمني يسألون عنه الرسول صلى هللا عليه وسلم وأويل األمر وحرف اجلر يف قوله يستبطونه منهم البتداء الغاية وهو يتعلق امل
ابلفعل والضمري اجملرور يعود على الرسول وأويل األمر وقيل الذين يستنبطونه هو أولو األمر كما جاء يف احلديث عن عمر رضي 

This file was downloaded from QuranicThought.comصلى هللا عليه وسلم طلق نساءه فدخل عليه فقال أطلقت نساءك فقال ال فقام على ابب  هللا عنه أنه مسع أن رسول هللا
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املسجد فقال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يطلق نساءه فأنزل هللا هذه القصة قال وأان الذي استنبطته فعلى هذا 

س واستنباطه على هذا هو سؤاهلم عنه النيب صلى هللا يستنبطونه هم أولو األمر والضمري اجملرور يعود عليهم ومنهم لبيان اجلن
عليه وسلم أو ابلنظر والبحث واستنباطه على التأويل األول وهو سؤال الذين أذاعوه للرسول عليه الصالة والسالم وألويل 

^ اآلية للمؤمنني  أي هداه وتوفيقه أو بعثه للرسل وإنزاله للكتب واخلطاب يف هذه^ ولوال فضل هللا عليكم ورمحته ^ األمر 
أي إال اتباعا قليال فاالستثناء من املصدر واملعىن لوال فضل هللا ورمحته التبعتم الشيطان إال يف أمور قليلة كنتم ال ^ إال قليال 

الم تتبعونه فيها وقيل إنه استثناء من الفاعل يف اتبعتم أي إال قليال منكم وهو الذي يقتضيه اللفظ وهم الذين كانوا قبل اإلس
^ غري متبعني للشيطان كورقة بن نوفل والفضل والرمحة على بعث الرسول وإنزال الكتاب وقيل إن االستثناء من قوله أذاعوا به 

ملا تثاقل بعض الناس عن القتال قيل هذا للنيب صلى هللا عليه وسلم أي إن أفردوك فقاتل وحدك فإمنا ^ ال تكلف إال نفسك 
^ عسى هللا أن يكف أبس الذين كفروا ^ أي ليس عليك يف شأن املؤمنني إال التحريض ^ وحرض املؤمنني ^ عليك ذلك 

أي عقااب ^ وأشد تنكيال ^ قيل عسى من هللا واجبة والذين كفروا هنا قريش وقد كفهم هللا هبزميتهم يف بدر وغريها وبفتح مكة 
ع مظلمة أو جيلب إليه خريا والشفاعة السيئة خبالف هي الشفاعة يف مسلم لتفرج عنه كربة أو تدف^ شفاعة حسنة ^ وعذااب 

قيل قديرا ^ مقيتا ^ ذلك وقيل الشفاعة احلسنة هي الطاعة والشفاعة السيئة هي املعصية واألول أظهر والكفل هو النصيب 
السالم  معىن ذلك األمر برد^ فحيوا أبحسن منها أو ردوها ^ وقيل حفيظا وقيل الذي يقيت احليوان أي يرزقهم القوت 

 والتخيري بني أن يرد مبثل ما سلم عليه أو أبحسن منه واألحسن أفضل مثل أن يقال له
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سالم عليك فريد السالم ويزيد الرمحة والربكة ورد السالم واجب على الكفاية عند مالك والشافعي وقال بعض @  151@ 
عموم اآلية وقيل ال يرد عليهم وقيل يقال هلم عليكم الناس هو فرض عني واختلف يف الرد على الكفار فقيل يرد عليهم ل

جواب قسم حمذوف وتضمن معىن احلشر ^ ليجمعنكم ^ حسبما جاء يف احلديث وهو مذهب مالك وال يبتدؤن ابلسالم 
مية ما استفها^ فما لكم يف املنافقني فئتني ^ لفظه استفهام ومعناه ال أحد أصدق من هللا ^ ومن أصدق ^ ولذلك تعدى إبىل 

مبعىن التوبيخ واخلطاب للمسلمني ومعىن فئتني أي طائفتني خمتلفتني وهو منصوب على احلال واملراد ابملنافقني هنا ما قال ابن 
عباس أهنا نزلت يف قوم كانوا مبكة مع املشركني فزعموا أهنم آمنوا ومل يهاجروا مث سافر قوم منهم إىل الشام بتجارات فاختلف 

هنم ليغنموا جتارهتم ألهنم مل يهاجروا أو هل يرتكوهنم ألهنم مؤمنني وقال زيد بن اثبت نزلت يف املنافقني الذين املسلمون هل يقاتلو 
ودوا ^ أي أضلهم وأهلكهم ^ أركسهم ^ رجعوا عن القتال يوم أحد فاختلف الصحابة يف أمرهم ويرد هذا قوله حىت يهاجروا 

اآلية استثناء من قوله ^ إال الذين يصلون ^ يريد به األسر ^ فخذوهم ^ تكفروا الضمري للمنافقني أي متنوا أن ^ مل تكفرون 
فخذوهم واقتلوهم ومعناها أن من وصل من الكفار غري املعاهدين إىل الكفار املعاهدين وهم الذين بينهم وبني املسلمني عهد 

 نسخ ابلقتال يف أول سورة براءة قال السهيلي ومهادنة فحكمه كحكمهم يف املساملة وترك قتاله وكان ذلك يف أول اإلسالم مث
وغريه الذين يصلون هم بنو مدجل بن كنانة إىل قوم بينكم وبينهم ميثاق بنو خزاعة فدخل بنو مدجل يف صلح خزاعة مع رسول 

يصلون أي  هللا صلى هللا عليه وسلم فمعىن يصلون إىل قوم ينتهون إليهم ويدخلون فيما دخلوا فيه من املهادنة وقيل معىن
ينتسبون وهذا ضعيف جدا بدليل قتال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقريش وهم أقاربه وأقارب املؤمنني فكيف ال يقاتل 

أقارب الكفار املعاهدين أو جاؤكم حصرت صدورهم عطف على يصلون أو على صفة قوم وهي بينكم وبينهم ميثاق واملعىن 
رت صدورهم يف موضع احلال بدليل قراءة يعقوب حصرت ومعناه ضاقت عن القتال خيتلف ابختالف ذلك واألول أظهر وحص

وكرهته ونزلت اآلية يف قوم جاؤا إىل املسلمني وكرهوا أن يقاتلوا املسلمني وكرهوا أيضا أن يقاتلوا قومهم وهم أقارهبم الكفار 
^ ساملوكم فال تقاتلوهم والسلم هنا االنقياد أي إن ^ فإن اعتزلوكم ^ فأمر هللا ابلكف عنهم مث نسخ أيضا ذلك ابلقتال  This file was downloaded from QuranicThought.com
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 ^ستجدون آخرين 
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اآلية نزلت يف قوم خمادعني وهم من أسد وغطفان كانوا إذا أتوا املدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا من املسلمني @  152@ 
وما كن ملؤمن أن يقتل مؤمنا ^ الختبار فإذا رجعوا إىل قومهم كفروا ونكثوا ليأمنوا قومهم والفتنة هنا الكفر على األظهر وقيل ا

نزلت بسبب قتل عياش بن ربيعة للحارث بن زيد وكان احلارث يعذبه على اإلسالم مث أسلم وهاجر ومل يعلم عياش ^ ال خطأ 
متصل  إبسالمه فقتله وقيل إن االستثناء هنا منقطع واملعىن ال حيل ملؤمن أن يقتل مؤمنا بوجه لكن اخلطأ قد يقع والصحيح أنه

واملعىن ال ينبغي ملؤمن وال يليق به أن يقتل مؤمنا إال على وجه اخلطأ من غري قصد وال تعد إذ هو مغلوب فيه وانتصاب خطأ 
هذا بيان ما جيب ^ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية ^ على أنه مفعول من أجله أو حال أو صفة ملصدر حمذوف 

ليه التحرير والدية فأما التحرير ففي مال القاتل وأما الدية ففي مال عاقلته وجاء ذلك عن النيب على القاتل خطأ فأوجب هللا ع
صلى هللا عليه وسلم وبيان لآلية إذ لفظها حيتمل ذلك أو غريه وأمجع الفقهاء عليه واشرتط مالك يف الرقبة اليت تعتق أن تكون 

ب أما إمياهنا فنص هنا ولذلك أمجع العلماء عليه هنا واختلفوا يف كفارة مؤمنة ليس فيها عقد من عقود احلرية ساملة من العيو 
ألن ظاهره أنه ابتداء عتق عند ^ فتحرير رقبة ^ الظهار وكفارة اليمني وأما سالمتها من عقود احلرية فيظهر من قوله تعاىل 

ر ومل يبني يف اآلية مقدار الدية وهي عند مالك التكفري هبا وأما سالمتها من العيب فزعموا أن إطالق الرقبة يقتضيه ويف ذلك نظ
مائة من اإلبل على أهل اإلبل وألف دينار شرعية على أهل الذهب واثنا عشر ألف درهم شرعية على أهل الورق وروي ذلك 

 أي مدفوعة إليهم واألهل هنا الورثة واختلف يف مدة تسليمها فقيل هي حالة^ مسلمة إىل أهله ^ عن عمر بن اخلطاب 
^ عليهم وقيل يؤدوهنا يف ثالث سنني وقيل يف أربع ولفظ التسليم مطلق وهو أظهر يف احللول لوال ما جاء من السنة يف ذلك 

الضمري يعود على أولياء املقتول أي إذا أسقطوا الدية سقطت وإذا أسقطها املقتول سقطت أيضا عند مالك ^ إال أن يصدقوا 
فإن كان من ^ م عود الضمري على األولياء وقال اجلمهور إمنا هذا إذا مل يسقطها املقتول واجلمهور خالفا ألهل الظاهر وحجته

معىن اآلية أن املقتول خطأ إن كان مؤمنا وقومه كفارا أعداء وهم احملاربون فإمنا ^ قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 
هبا على املسلمني ورأى ابن عباس أن ذلك إمنا هو فيمن آمن وبقي  يف قتله التحرير خاصة دون الدية فال تدفع هلم لئال يتقووا

وإن كان من قوم بينكم ^ يف دار احلرب مل يهاجر وخالفه غريه ورأى مالك أن الدية يف هذا البيت املال فاآلية عنده منسوخة 
ير رقبة والدية إىل أهله ألجل معاهدهتم اآلية معناها أن املقتول خطأ إن كان قومه كفارا معاهدين ففي مثله حتر ^ وبينهم ميثاق 

 واملقتول على هذا مؤمن ولذلك قال مالك ال كفارة يف قتل الذمي وقيل إن املقتول يف هذه اآلية كافر فعلى هذا جتب
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ية الكفارة يف قتل الذمي وقيل هي عامة يف املؤمن والكافر ولفظ اآلية مطلق إال أن قيده قوله وهو مؤمن يف اآل@  153@ 
أي من مل جيد العتق ومل يقدر عليه فصيام الشهرين ^ فمن مل جيد فصيام شهرين ^ اليت قبلها وقرأ احلسن هنا وهو مؤمن 

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ^ منصوب على املصدرية ومعناه رمحة منه وختفيفا ^ توبة من هللا ^ املتتابعني عوض منه 
مقيس بن صبابة كان قد أخذ دية أخيه هشام املقتول خطأ مث قتل رجال من القوم الذين قتلوا  اآلية نزلت بسبب^ خالدا فيها 

أخاه وارتد مشركا فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقتله واملتعمد عند اجلمهور هو الذي يقصد القتل حبديدة أو حجر أو 
ممن يقول ال خيلد عصاة املؤمنني يف النار واحتج هبا املعتزلة عصا أو غري ذلك وهذه اآلية معطلة على مذهب األشعرية وغريهم 

وغريهم ممن يقول بتخليد العصاة يف النار لقوله خالدا فيها وأتوهلا األشعرية أبربعة أوجه أحدها أن قالوا إهنا يف الكافر إذا قتل 
ثالث قالوا اخللود فيها ليس مبعىن الدوام األبدي مؤمنا والثاين قالوا معىن املتعمد هنا املستحل للقتل وذلك يؤول إىل الكفر وال

^ إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ^ وإمنا هو عبارة عن طول املدة والرابع أهنا منسوخة بقوله تعاىل 
ا على ذلك بقول زيد بن واحتجو ^ ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ^ وأما املعتزلة فحملوها على ظاهرها ورأوا أهنا انسخة لقوله  This file was downloaded from QuranicThought.com
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اثبت نزلت الشديدة بعد اهلينة بقول ابن عباس الشرك والقتل من مات عليهما خلد وبقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كل 
ذنب عسى هللا أن يغفره إال الرجل ميوت كافرا أو الرجل يقتل املؤمن متعمدا وتقتضي اآلية وهذه اآلاثر أن للقتل حكما خيصه 

سائر املعاصي واختلف الناس يف القاتل عمدا إذا اتب هل تقبل توبته أم ال وكذلك حكى ابن رشد اخلالف يف القاتل من بني 
إذا اقتص منه هل يسقط عنه العقاب يف اآلخرة أم ال والصحيح أنه يسقط عنه لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أصاب 

^ فتبينوا ^ أي سافرمت يف اجلهاد ^ ضربتم يف سبيل هللا ^ ك قال مجهور العلماء ذنبا فعوقب به يف الدنيا فهو له كفارة وبذا
^ ألقى إليكم السلم ^ من البيان وقرىء ابلثاء املثلثة من الثبات والتفعل فيها مبعىن االستفعال أي اطلبوا بيان األمر وثبوته 

 سرية لقيت رجال فسلم عليهم وقال ال إله إال هللا حممد بغري ألف أي انقاد وألقى بيده وقرىء السالم مبعىن التحية ونزلت يف
رسول هللا فحمل عليه أحدهم فقتله فشق ذلك على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان القاتل علم بن جثامة واملقتول عامر 

 الغنيمة وكان للرجل يعين^ تبتغون عرض احلياة الدنيا ^ بن األغبط وقيل القاتل أسامة بن زيد واملقتول مرداس بن هبيك 
قيل معناه كنتم كفارا ^ كذلك كنتم من قبل ^  وعد وتزهيد يف غنيمة من أظهر اإلسالم ^ فعند هللا مغامن كثرية ^ املقتول غنم 

ال يستوي ^ ابلعزة والنصر حىت أظهرمتوه ^ فمن هللا عليكم ^ فهداكم هللا لإلسالم وقيل كنتم ختفون إميانكم من قومكم 
 اآلية^ من املؤمنني القاعدون 
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ملا نزلت اآلية قام ابن أم مكتوم ^ غري أويل الضرر ^ معناها تفضيل اجملاهدين على من مل جياهد وهم القاعدون @  154@ 
األعمى فقال اي رسول هللا هل من رخصة فإين ضرير البصر فنزل غري أويل الضرر وقرىء غري ابحلركات الثالث ابلرفع صفة 

قيل هي تفضيل على القاعدين من أهل العذر ^ درجة ^ لنصب على االستثناء أو احلال وابخلفض صفة للمؤمنني للقاعدين واب
منصوب على ^ أجرا ^ اجلنة ^ احلسىن ^ والدرجات على القاعدين بغري عذر وقيل إن الدرجات مبالغة وأتكيد الدرجة 

ى البدل من األجر أو بفعل مضمر وانتصب مغفرة ورمحة احلال من درجات أو املصدرية من معىن فضل وانتصب درجات عل
اآلية نزلت يف قوم أسلموا مبكة ومل يهاجروا ^ إن الذين توفاهم املالئكة ^ إبضمار فعلها أي غفر هلم ورمحهم مغفرة ورمحة 

املغرية وعلي بن أمية بن فلما كان يوم بدر خرجوا مع الكفار فقتلوا منهم قيس بن الفاكه واحلارث بن زمعة وقيس بن الوليد بن 
أي يف أي شيء كنتم يف أمر ^ قالوا فيم كنتم ^ خلف وحيتمل أن يكون توفاهم ماضيا أو مضارعا وانتصب ظاملي على احلال 

اعتذار عن التوبيخ الذي وخبهم به املالئكة أي مل تقدروا على اهلجرة وكان اعتذار ^ قالوا كنا مستضعفني يف األرض ^ دينكم 
الذين كان استضعافهم ^ إال املستضعفني ^ رد عليهم وتكذيب هلم يف اعتذارهم ^ قالوا أمل تكن أرض هللا واسعة ^ ابلباطل 

^ أي متحوال وموضعا يرغم عدوه ابلذهاب إليه ^ مراغما ^ حقا قال ابن عباس كنت أان وأيب وأمي ممن عىن هللا هبذه اآلية 
اآلية ^ ومن خيرج من بيته ^ أي ثبت وصح ^ فقد وقع أجره على هللا  ^أي اتساع يف األرض وقيل يف الرزق ^ وسعة 

حكمها على العموم ونزلت يف ضمرة بن القيس وكان من املستضعفني مبكة وكان مريضا فلما مسع ما أنزل هللا يف اهلجرة قال 
هاجر إىل أرض احلبشة فنهشته أخرجوين فهيء له فراش فوضع عليه وخرج فمات يف الطريق وقيل نزلت يف خالد بن حزام فإنه 

وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن ^ حية يف الطريق فمات قبل أن يصل إىل أرض احلبشة 
 اختلف العلماء يف أتوليها على مخسة أقوال أوهلا أهنا يف قصر الصالة الرابعية^ خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 
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تني يف السفر ولذلك ال جيوز إال يف حال اخلوف على ظاهر اآلية وهو قول عائشة وعثمان رضي هللا إىل ركع@  155@ 
عنهما الثاين أن اآلية تقتضي ذلك ولكن يؤخذ القصر يف السفر دون اخلوف من السنة ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية قال 

عجبت مما عجبت منه فسألت رسول هللا صلى هللا عليه قلت لعمر بن اخلطاب إن هللا يقول إن خفتم وقد أمن الناس فقال 
This file was downloaded from QuranicThought.comوسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق هللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته وقد ثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم قصر يف السفر وهو 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
رابع أهنا يف صالة آمن الثالث أن قوله إن خفتم راجع إىل قوله وإذا كنت فيهم اآلية اليت بعد ذلك والواو زائدة وهذا بعيد ال

اخلوف على قول من يرى أن تصلي كل طائفة ركعة خاصة قال ابن عباس فرضت الصالة يف احلضر أربعا ويف السفر ركعتني ويف 
اخلوف ركعة اخلامس أهنا يف صالة املسايفة فالقصر على هذا هو من هيأة الصالة كقوله فإن خفتم فرجاال أو ركباان وإذا قلنا إهنا 

يف السفر فظاهرها أن القصر رخصة واإلمتام أفضل وهو مذهب الشافعي وقال مالك القصر أفضل وقيل إهنما سواء يف القصر 
وأوجب أبو حنيفة القصر وليس يف لفظ اآلية ما يدل على مقدار املسافة اليت تقصر فيها الصالة ألن قوله إذا ضربتم يف 

ر يف كل سفر طويل أو قصري ومذهب مالك والشافعي أن مسافة القصر األرض معناه السفر مطلقا ولذلك أجاز الظاهرية القص
مثانية وأربعون ميال واحتجوا آباثر عن عمر وابن عباس وكذلك ليس يف اآلية ما يدل على ختصيص القصر بسفر القربة أو 

لقربة ويف املباح ويف سفر السفر املباح دون سفر املعصية فإن لفظها مطلق يف السفر ولذلك أجاز أبو حنيفة القصر يف سفر ا
املعصية ومنعه مالك يف سفر املعصية ومنعه ابن حنبل يف املعصية ويف املباح وللقصر أحكام ال تتعلق ابآلية فاضربنا عن ذكرها 

 اآلية يف صالة اخلوف وظاهرها يقتضي أهنا ال^ وإذا كنت فيهم ^ واملراد ابلفتنة يف هذه اآلية القتال أو التعرض مبا يكره 
تصلى بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألنه شرط كونه فيهم وبذلك قال أبو يوسف وأجازها اجلمهور بعده صلى هللا عليه 

وسلم ألهنم رأوا أن اخلطاب له يتناول أمته وقد فعلها الصحابة بعده صلى هللا عليه وسلم واختلف الناس يف صالة اخلوف على 
ها ولسنا نضطر إىل ذكرها فإن تفسريها ال يتوقف على ذلك وكانت صالة رسول هللا صلى عشرة أقوال الختالف األحاديث في

يقسم اإلمام املسلمني على طائفتني فيصلي ^ فلتقم طائفة منهم معك ^ هللا عليه وسلم لصالة اخلوف يف غزوة ذات الرقاع 
ف األوىل حترس واختلف هل تتم كل طائفة صالهتا ابألوىل نصف الصالة وتقف األخرى حترس مث يصلى ابلثانية بقية الصالة وتق

وليأخذوا اسلحتهم ^ وهو مذهب اجلمهور أم ال وعلى القول ابإلمتام اختلف هل يتموهنا يف أثر صالهتم مع اإلمام أو بعد ذلك 
ك يف الطائفة األخرى اختلفوا يف املأمور أبخذ األسلحة فقيل الطائفة املصلية وقيل احلارسة واألول أرجح ألنه قد قال بعد ذل^ 

وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ويدل ذلك على أهنم إن قوتلوا وهم يف الصالة جاز هلم أن يقاتلوا من قاتلهم وإال مل يكن ألخذ 
الضمري يف قوله فإذا سجدوا للمصلني ^ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ^ األسلحة معىن إذا مل يدفعوا هبا من قاتلهم 

 وا معك يف الركعة األوىل وقيل إذا سجدوا يف ركعة القضاء والضمري يف قوله فليكونوا من ورائكم حيتملواملعىن إذا سجد
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أن يكون للذين سجدوا أي إذا سجدوا فليقوموا ولريجعوا وراءكم وعلى هذا إن كان السجود يف الركعة األوىل @  156@ 
ألوىل مث حيتمل بعد ذلك أن يقضوا بقية صالهتم أو ال يقضوهنا وإن كان فيقتضي ذلك أهنم يقومون للحرابة بعد انقضاء الركعة ا

السجود يف ركعة القضاء فيقتضي ذلك أهنم ال يقومون للحراسة إال بعد القضاء وهو مذهب مالك والشافعي وحيتمل أن يكون 
ود ^ يعين الطائفة احلارسة ^ فة أخرى ولتأت طائ^ الضمري يف قوله فليكونوا للطائفة األخرى أن يقفوا وراء املصلني حيرسوهنم 

اآلية إخبار عما جرى يف غزوة ذات الرقاع من عزم الكفار على اإليقاع ابملسلمني إذا اشتغلوا بصالهتم فنزل ^ الذين كفروا 
أي جربيل على النيب صلى هللا عليه وسلم وأخربه بذلك وشرعت صالة اخلوف حذرا من الكفار ويف قوله ميلة واحدة مبالغة 

اآلية نزلت بسبب عبد الرمحن ابن عوف كان ^ وال جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر ^ مفاضلة ال حيتاج منها إىل اثنية 
مريضا فوضع سالحه فعنفه بعض الناس فرخص هللا يف وضع السالح يف حال املرض واملطر ويقاس عليهما كل عذر حيدث يف 

إن قيل كيف طابق األمر ابحلذر للعذاب املهني فاجلواب أن األمر ابحلذر ^  مهينا إن هللا أعد للكافرين عذااب^ ذلك الوقت 
من العدو يقتضي توهم قوهتم وعزهتم فنفى ذلك الوهم ابإلخبار أن هللا يهينهم وال ينصرهم لتقوى قلوب املؤمنني قال ذلك 

اآلية ^ فإذا قضيتم الصالة فاذكروا هللا ^  اآلخرة الزخمشري وإمنا يصح ذلك إذا كان العذاب املهني يف الدنيا واألظهر أنه يف
This file was downloaded from QuranicThought.comأي إذا فرغتم من الصالة فاذكروا هللا أبلسنتكم وذكر القيام والقعود على اجلنوب ليعم مجيع أحوال اإلنسان وقيل املعىن إذا 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أي إذا ^ تم فأقيموا الصالة فإذا اطمأنن^ تلبستم ابلصالة فافعلوها قياما فإن مل تقدروا فقعودا فإن مل تقدروا فعلى جنوبكم 

أي حمدودا ابألوقات وقال ابن عباس فرضا مفروضا ^ كتااب موقوات ^  اطمأننتم من اخلوف فأقيموا الصالة على هيئتها املعهودة 
 اآلية معناها إن أصابكم أمل من القتال^ إن تكونوا أتملون ^ أي ال تضعفوا يف طلب الكفار ^ وال هتنوا يف ابتغاء القوم ^ 

فكذلك يصيب الكفار أمل مثله ومع ذلك فإنكم ترجون إذا قاتلتموهم النصر يف الدنيا واألجر يف اآلخرة وذلك تشجيع 
حيتمل أن يريد ابلوحي أو ابالجتهاد أو هبما وإذا تضمنت االجتهاد ففيها دليل ^ لتحكم بني الناس مبا أراك هللا ^ للمسلمني 

 على إثبات النظر والقياس
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نزلت هذه اآلية وما بعدها يف قصة ^ وال تكن للخائنني خصيما ^ خالفا ملن منع ذلك من الظاهرية وغريهم @  157@ 
طعمة ابن األبريق إذ سرق طعاما وسالحا لبعض األنصار وجاء قومه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وقالوا إنه بريء ونسبوا 

سلم أهنم صادقون فجادل عنهم ليدفع ما نسب إليهم حىت نزل القرآن السرقة إىل غريه وظن رسول هللا صلى هللا عليه و 
فافتضحوا فاخلائنون يف اآلية هم السراق بنو األبريق وقال السهيلي هم بشر وبشري ومبشر وأسيد ومعناها ال تكن ألجل 

سلم إمنا تكلم على الظاهر أي من خصامك عن اخلائنني على أنه صلى هللا عليه و ^ واستغفر هللا ^ اخلائنني خماصما لغريهم 
ومن ^ أي يدبرون ليال وإمنا مسى التدبري قوال ألنه كالم النفس ورمبا كان معه كالم ابللسان ^ إذ يبيتون ^ وهو يعتقد براءهتم 

قيل إن اخلطيئة تكون عن عمد وعن غري عمد واإلمث ال يكون إال عن عمد وقيل مها مبعىن وكرر ^ يكسب خطيئة أو إمثا 
هم ^ هلمت طائفة منهم أن يضلوك ^ كان القوم قد نسبوا السرقة إىل لبيد بن سهل ^  مث يرم به بريئا ^ ف اللفظ الختال

الذين جاؤا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وأبرؤا ابن األبريق من السرقة وهذه اآلية وإن كانت إمنا نزلت بسبب هذه القصة 
ال خري يف كثري من ^ شريف للنيب صلى هللا عليه وسلم وتقدير لنعم هللا عليه فهي أيضا تتضمن أحكام غريها وبقية اآلية ت

إن كانت النجوى هنا مبعىن الكالم اخلفي فاالستثناء الذي بعدها منقطع وقد يكون متصال على حذف مضاف ^ جنواهم 
أي يعاديه والشقاق هو ^ الرسول ومن يشاقق ^ تقديره إال جنوى من أمر وإن كانت النجوى مبعىن اجلماعة فاالستثناء متصل 

ويتبع غري ^ العداوة ونزلت اآلية بسبب ابن األبريق ألنه ارتد وسار إىل املشركني ومات على الكفر وهي عامة فيه ويف غريه 
نني استدل األصوليون هبا على صحة إمجاع املسلمني وأنه ال جيوز خمالفته ألن من خالفه اتبع غري سبيل املؤم^ سبيل املؤمنني 
 أي نرتكه مع^ نوله ما توىل ^ ويف ذلك نظر 
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إن يدعون من دونه إال إاناث ^ قد تقدم الكالم على نظريهتا ^ إن هللا ال يغفر أن يشرك به ^ اختياره الفاسد @  158@ 
تسمي األصنام الضمري يف يدعون للكفار ومعىن يدعون يعبدون واختلف يف اإلانث هنا فقيل هي األصنام ألن العرب كانت ^ 

أبمساء مؤنثة كالالت والعزى وقيل املراد املالئكة لقول الكفار إهنم إانث وكانوا يعبدوهنم فذكر ذلك على وجه إقامة احلجة 
يعىن إبليس وإمنا ^ إال شيطاان مريدا ^ عليهم بقوهلم الفاسد وقيل املراد األصنام ألهنا ال تفعل فيخرب عنها كما خيرب عن املؤنث 

وقال ^ صفة للشيطان ^ لعنه هللا ^ م يعبدونه ألهنم يطيعونه يف الكفر والضالل واملريد هو الشديد العتو واإلضالل قال إهن
الضمري للشيطان أي فرضته لنفسي من قولك فرض للجند وغريهم واملراد هبم أهل ^ ألختذن من عبادك نصيبا مفروضا 

أي يقطعوهنا واإلشارة بذلك إىل البحرية ^ فليبتكن آذان األنعام  ^أي أعدهم األماين الكاذبة ^ وألضلنهم ^ الضالل 
التغيري هو اخلصاء وشبهه وقد رخص مجاعة من العلماء يف خصاء البهائم إذا كان فيه منفعة ^ فليغرين خلق هللا ^ وشبهها 

ه الوامشات واملستومشات ومنعه بعضهم لظاهر اآلية وقيل التغيري هو الوشم وشبهه ويدل على هذا احلديث الذي لعن في
مصدران األول مؤكد ^ وعد هللا حقا ^ أي معدال ومهراب ^ حميصا ^ واملتنمصات واملتفلجات للحسن واملغريات خلق هللا 

This file was downloaded from QuranicThought.comاآلية اسم ليس مضمر تقديره األمر ^ ليس أبمانيكم ^ للوعد الذي يقتضيه قوله سندخلهم جنات والثاين مؤكد لوعد هللا 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
مسلمني وقيل للمشركني أي ال يكون ما تتمنون وال ما يتمىن أهل الكتاب بل حيكم هللا بني عباده وجيازيهم وشبههه واخلطاب لل

^ ومن يعمل من الصاحلات ^ وعيد حتم يف الكفار ومقيد مبشيئة هللا يف املسلمني ^ من يعمل سوءا جيز به ^ ذ أبعماهلم 
تقييد ابشرتاط اإلميان فإنه ال ^ وهو مؤمن ^ مال ال يطيقها البشر دخلت من للتبعيض رفقا ابلعباد ألن الصاحلات على الك

 أي دين^ واتبع ملة إبراهيم ^ هو النقرة اليت يف ظهر نواة التمرة واملعىن متثيل أبقل األشياء ^ نقريا ^ يقبل عمل إال به 
16
0 

أي صفيا وهو مشتق من اخللة ^ يم خليال واختذ هللا إبراه^ حال من املتبع أو من إبراهيم ^ حنيفا ^ اإلسالم @  159@ 
أي يسئلونك عما جيب عليهم يف أمر ^ ويستفتونك يف النساء ^ مبعىن املودة ويف ذلك تشريف إلبراهيم وترغيب يف اتباعه 

ء يف يتامى النسا^ عطف على اسم هللا أي يفتيكم هللا واملتلو عليكم يف الكتاب يعين القرآن ^ وما يتلى عليكم ^ النساء 
كان الرجل من العرب يتزوج اليتيمة من أقاربه بدون ما تستحقه من الصداق فقوله ما كتب ^  الآليت ال تؤتوهنن ما كتب هلن 

هلن يعين ما تستحقه املرأة من الصداق وقوله وترغبون أن تنكحوهن يعين جلماهلن وما هلن من عري توفيه حقوقهن فنهاهم هللا عز 
اآلية وهذه اآلية هي اليت تليت عليهم يف يتامى ^ وإن خفتم أن ال تقسطوا يف اليتامى ^ قوله وجل عن ذلك أول السورة يف 

النساء واملستضعفني من الولدان عطف على يتامى النساء والذي يتلى يف املستضعفني من الولدان وهو قوله يوصيكم هللا يف 
وأن تقوموا لليتامى ^ هللا أن أيخذوا نصيبهم من املرياث  أوالدكم ألن العرب كانت ال تورث البنت وال اإلبن الصغري فأمر

عطف على املستضعفني أي والذي يتلى عليكم يف أن تقوموا لليتامى ابلقسط وجيوز أن يكون منصواب تقديره ^ ابلقسط 
إن الذين ^ قوله وأيمركم أن تقوموا أو اخلطاب يف ذلك لألولياء واألوصياء أو للقضاة وشبههم والذي تلى عليهم يف ذلك هو 

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ^ اآلية وقوله وال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل إىل غري ذلك ^ أيكلون أموال اليتامى ظلما 
معىن اآلية إابحة الصلح بني الزوجني إذا خافت النشوز أو اإلعراض ^ أو إعراضا فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا 

صلح مع اخلوف كذلك جيوز بعد وقوع النشوز أو اإلعراض وقد تقدم معىن النشوز وأما اإلعراض فهو أخف ووجوه وكما جيوز ال
الصلح كثرية منها أن يعطيها الزوج شيئا أو تعطيه هي أو تسقط حقها من النفقة أو االستمتاع أو غري ذلك وسبب اآلية أن 

صلى هللا عليه وسلم فقالت له أمسكين يف نسائك وال تقسم يل وقد  سودة بنت زمعة ملا كربت خافت أن يطلقها رسول هللا
لفظ عام يدخل فيه صلح الزوجني وغريمها وقيل معناه صلح الزوجني خري من فراقهما ^ والصلح خري ^ وهبت يومي لعائشة 

ا مع النفوس ال معناه أن الشح جعل حاضر ^ وأحضرت األنفس الشح ^ فخري على هذا للتفضيل والالم يف الصلح للعهد 
يغيب عنها ألهنا جبلت عليه والشح هو أن ال يسمح اإلنسان لغريه بشيء من حظوظ نفسه وشح املرأة من هذا هو طلبها 

ولن ^ حلقها من النفقة واالستمتاع وشح الزوج هو منع الصداق والتضييق يف النفقة وزهده يف املرأة لكرب سنها أو قبح صورهتا 
 معناه العدل التام الكامل يف األقوال^ ني النساء تستطيعوا أن تعدلوا ب
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واألفعال واحملبة وغري ذلك فرفع هللا ذلك عن عباده فإهنم ال يستطيعون وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه @  160@ 
ل إن اآلية نزلت يف وسلم يقسم بني نسائه مث يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلو تؤاخذين مبا ال أملك يعين ميله بقلبه وقي

أي ال ذات زوج وال ^ فتذروها كاملعلقة ^ ميله صلى هللا عليه وسلم بقلبه إىل عائشة ومعناها اعتذار من هللا تعاىل عن عباده 
اآلية معناها إن تفرق الزوجان بطالق أغىن هللا كل واحد منهما من فضله عن صاحبه وهذا وعد خبري ^ وإن يتفرقا ^ مطلقة 

أي بقوم غريكم وروي أن ^ وأيت آبخرين ^ اآلية إخبار أن هللا وصى األولني واآلخرين أبن يتقوه ^ ولقد وصينا ^ وأتنيس 
^ من كان يريد ثواب الدنيا ^ النيب صلى هللا عليه وسلم ملا نزلت ضرب بيده على كتف سلمان الفارسي وقال هم قوم هذا 

ري من ثواب الدنيا وتقتضي أيضا أن يطلب ثواب الدنيا واآلخرة من هللا اآلية تقتضي الرتغيب يف طلب ثواب اآلخرة ألنه خ
This file was downloaded from QuranicThought.comوحده فإن ذلك بيده ال بيد غريه وعلى أحد هذين الوجهني يرتبط الشرط جبوابه فالتقدير على األول من كان يريد ثواب الدنيا 
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اب الدنيا فليطلبه من هللا فعند هللا ثواب فال يقتصر عليه خاصة فعند هللا ثواب الدنيا واآلخرة وعلى الثاين من كان يريد ثو 

ولو على ^ معناه لوجه هللا وملرضاته ^ شهد هللا ^ أي جمتهدين يف إقامة العدل ^ كونوا قوامني ابلقسط ^  الدنيا واآلخرة 
ب وامليل يتعلق بشهد وشهادة اإلنسان على نفسه هي إقراره ابحلق مث ذكر الوالدين واألقربني إذ هم مظنة للتعص^ أنفسكم 

جواب إن حمذوف على األظهر أي إن يكن ^ إن يكن غنيا أو فقريا ^ فإقامة الشهادة على األجنبيني من ابب أوىل وأحرى 
املشهود عليه غنيا فال متتنع من الشهادة تعظيما له وإن كان فقريا فال متتنع من الشهادة عليه اتفاقا فإن هللا أوىل ابلغين والفقري 

أن مفعول من أجله وحيتمل أن يكون املعىن من العدل فالتقدير إرادة أن ^ فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا ^ ا أي ابلنظر إليهم
قيل إن اخلطاب للحكام وقيل ^ وإن تلووا أو تعرضوا ^ تعدلوا بني الناس أو من العدل فالتقدير كراهة أن تعدلوا عن احلق 

لكالم أي تلووا عن احلكم ابلعدل أو عن الشهادة ابحلق أو تعرضوا عن للشهود واللفظ عام يف الوجهني واللي هو حتريف ا
صاحب احلق أو عن املشهود له ابحلق فإن هللا جيازيكم فإنه خبري مبا تعملون وقرىء إن تلوا بضم الالم من الوالية أي إن وليتم 

 اآلية خطاب للمسلمني^ آمنوا ابهلل ^ إقامة الشهادة أو أعرضتم عنها 
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معناه األمر أبن يكون أمياهنم على الكمال بكل ما ذكر أو يكون أمرا ابلدوام على اإلميان وقيل خطاب ألهل @  161@ 
الكتاب الذين آمنوا ابألنبياء املتقدمني معناه األمر أبن يؤمنوا مع ذلك مبحمد صلى هللا عليه وسلم قيل خطاب للمنافقني معناه 

اآلية قيل هي يف املنافقني لرتددهم بني اإلميان والكفر وقيل يف ^ إن الذين آمنوا مث كفروا ^ األمر أبن يؤمنوا أبلسنتهم وقلوهبم 
اليهود والنصارى ألهنم آمنوا أبنبيائهم مث كفروا مبحمد صلى هللا عليه وسلم واألول أرجح ألن الكالم من هنا فيهم واألظهر أهنا 

ذلك فيمن علم ^ مل يكن هللا ليغفر هلم ^ د إىل اإلميان مث ارتد وازداد كفرا فيمن آمن مبحمد صلى هللا عليه وسلم مث ارتد مث عا
اآلية إشارة إىل قوله وإذا ^ وقد نزل عليكم يف الكتاب ^ هللا أن ميوت على كفره وقد يكون إضالهلم عقااب هلم بسوء أفعاهلم 

وب جتنب أهل املعاصي والضمري يف قوله معهم رأيت الذين خيوضون يف آايتنا فأعرض عنهم وغريها ويف اآلية دليل على وج
صفة للمنافقني أي ينتظرون بكم دوائر ^ الذين يرتبصون بكم ^ يعود على ما يدل عليه سياق الكالم من الكافرين واملنافقني 

^  سبيال ولن جيعل هللا للكافرين على املؤمنني^ أي نغلب على أمركم ابلنصرة لكم واحلمية ^ أمل نستحوذ عليكم ^ الزمان 
وهو خادعهم ^ ذكر يف البقرة ^ خيادعون هللا ^ قال علي بن أيب طالب وغريه ذلك يف اآلخرة وقيل السبيل هنا احلجة البالغة 

أي مضطربني مرتددين ال إىل املسلمني وال إىل ^ مذبذبني ^ تسمية للعقوبة ابسم الذنب ألن وابل خداعهم راجع عليهم ^ 
 أي يف الطبقة السفلى من^ إن املنافقني يف الدرك األسفل ^ أي حجة ظاهرة  ^سلطاان مبينا ^ الكفار 
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استثناء من املنافقني ^ إال الذين اتبوا ^ جهنم وهي سبع طبقات ويف ذلك دليل على أهنم شر من الكفار @  162@ 
ي حاجة ومنفعة هلل بعذابكم وهو الغين عنكم املعىن أ^ ما يفعل هللا بعذابكم ^ والتوبة هنا اإلميان الصادق يف الظاهر والباطن 

وقدم الشكر على اإلميان ألن العبد ينظر إىل النعم فيشكر عليها مث يؤمن ابملنعم فكان الشكر سببا لإلميان متقدم عليه وحيتمل 
أي ^ إال من ظلم ^  أن يكون الشكر يتضمن اإلميان مث ذكر اإلميان بعده توكيدا واهتماما به والشاكر اسم هللا ذكر يف اللغات

إال جهر املظلوم فيجوز له من اجلهر أن يدعو على من ظلمه وقيل أن يذكر ما فعل به من الظلم وقيل أن يرد عليه مبثل مظلمته 
اآلية ترغيب يف فعل اخلري سرا وعالنية ويف العفو عن الظلم بعد أن أابح االنتصار ^ إن تبدوا خريا أو ختفوه ^ إن كان شتمه 

اآلية يف اليهود ^ إن الذين يكفرون ^ عفو أحب إىل هللا من االنتصار وأكد ذلك بوصفه تعاىل نفسه ابلعفو مع القدرة ألن ال
والنصارى ألهنم آمنوا أبنبيائهم وكفروا مبحمد صلى هللا عليه وسلم وغريه ومعىن التفريق بني هللا ورسله اإلميان به والكفر برسله 

^ الكفر ببعضهم واإلميان ببعضهم فحكم هللا على من كان كذلك حبكم الكفر احلقيقي الكامل  وكذلك التفريق بني الرسل هو
اآلية روي أن ^ يسألك أهل الكتاب ^ اآلية يف أمة حممد صلى هللا عليه وسلم ألهنم آمنوا ابهلل ومجيع رسله ^ والذين آمنوا  This file was downloaded from QuranicThought.com
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نا بكتاب من السماء مجلة كما أتى موسى ابلتوراة وقيل كتاب إىل اليهود قالوا للنيب صلى هللا عليه وسلم لن نؤمن بك حىت أتتي

فالن وكتاب إىل فالن أبنك رسول هللا وإمنا طلبوا ذلك على وجه التعنت فذكر هللا سؤاهلم من موسى وسوء أدهبم معه تسلية 
عناد وقد تقدم يف البقرة ذكر طلبهم  للنيب صلى هللا عليه وسلم ابلتأسي بغريه مث ذكر أفعاهلم القبيحة ليبني أن كفرهم إمنا هو

 للرؤاي واختاذهم العجل ورفع الطور فوقهم واعتدائهم يف السبت وغري
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ما زائدة للتأكيد والباء تتعلق مبحذوف تقديره بسبب نقضهم ^ فبما نقضهم ميثاقهم ^ ذلك مبا أشري إليه هنا @  163@ 
هو ^ هبتاان عظيما ^ ^ فبما نقضهم ^ ويكون فبظلم على هذا بدال من قوله  فعلنا هبم ما فعلنا أو تتعلق بقوله حرمنا عليهم

عدد هللا يف مجلة ^ وقوهلم إان قتلنا املسيح عيسى ابن مرمي ^ أن رموا مرمي ابلزان مع رؤيتهم اآلية يف كالم عيسى يف املهد 
ا يف ذلك ولزمهم الذنب وهم مل يقتلوه ألهنم صلبوا قبائحهم قوهلم إان قتلنا املسيح ألهنم قالوها افتخارا وجرأة مع أهنم كذبو 

الشخص الذي ألقى عليه شبهه وهم يعتقدون أنه عيسى وروي أن عيسى قال للحواريني أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل ويكون 
 شبه رفيقي يف اجلنة فقال أحدهم أان فألقى عليه شبه عيسى فقتل على أنه عيسى وقيل بل دل على عيسى يهودي فألقى هللا

إن قيل  ^ رسول هللا ^ عيسى على اليهودي فقتل اليهودي ورفع عيسى إىل السماء حيا حىت ينزل إىل األرض فيقتل الدجال 
كيف قالوا فيه رسول هللا وهم يكفرون به ويسبونه فاجلواب من ثالثة أوجه أحدها أهنم قالوا ذلك على وجه التهكم واالستهزاء 

اعتقاد املسلمني فيه كأهنم قالوا رسول هللا عندكم أو بزعمكم والثالث أنه من قول هللا ال من  والثاين أهنم قالوه على حسب
رد عليهم وتكذيب هلم وللنصارى ^ وما قتلوه وما صلبوه ^ قوهلم فيوقف قبله وفائدة تعظيم ذنبهم وتقبيح قوهلم إان قتلناه 

جب كل العجب من تناقضهم يف قوله إنه إله أو ابن إله مث أيضا يف قوهلم إنه صلب حىت عبدوا الصليب من أجل ذلك والع
فيه أتويالن أحدمها ما ذكرانه من إلقاء شبهه على احلواري أو على اليهودي واآلخر أن ^ ولكن شبه هلم ^ يقولون إنه صلب 

لناس أن يقربوا منه حىت تغري معناه شبه هلم األمر أي خلط هلم القوم الذين حاولوا قتله أبهنم قتلوا رجال آخر وصلبوه ومنعوا ا
وإن الذين اختلفوا ^ حبيث ال يعرف وقالوا للناس هذا عيسى ومل يكن عيسى فاعتقد الناس صدقهم وكانوا متعمدين للكذب 

روى أنه ملا رفع عيسى وألقي شبهه على غريه فقتلوه قالوا إن كان هذا املقتول عيسى فأين صاحبنا وإن  ^ فيه لفي شك منه 
احبنا فأين عيسى فاختلفوا فقال بعضهم هو هو وقال بعضهم ليس هو فأمجعوا أن شخصا قتل واختلفوا من كان كان هذا ص

استثناء منقطع ألن العلم حتقيق والظن تردد وقال ابن عطية هو متصل إذ الظن والعلم جيمعهما جنس ^ إال اتباع الظن ^ 
الني على السواء مث وصفهم ابلظن وهو ترجيح أحد االحتمالني املعتقدات فإن قيل كيف وصفهم ابلشك وهو تردد بني احتم

فاجلواب أهنم كانوا على الشك مث الحت هلم أمارات فظنوا قاله الزخمشري وقد يقال الظن مبعىن الشك ومبعىن الوهم الذي هو 
حمذوف وقيل هي مصدر يف أي ما قتلوه قتال يقينا فإعراب يقينا على هذا صفة ملصدر ^ وما قتلوه يقينا ^ أضعف من الشك 

موضع احلال أي ما قتلوه متيقنني وقيل هو أتكيد للنفي الذي يف قوله ما قتلوه أي يتيقن نفي قتله وهو على هذا منصوب على 
وإن من أهل الكتاب إال ^ أي إىل مسائه وقد ورد يف حديث اإلسراء أنه يف السماء الثانية ^ بل رفعه هللا إليه ^ املصدرية 

 فيها أتويالن^ به قبل موته ليؤمنن 
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أحدمها أن الضمري يف موته لعيسى واملعىن أنه كل أحد من أهل الكتاب يؤمن بعيسى حني ينزل إىل األرض قبل @  164@ 
أن ميوت عيسى وتصري األداين كلها حينئذ دينا واحدا وهو دين اإلسالم والثاين أن الضمري يف موته للكتاب الذي تضمنه قوله 

من أهل الكتاب التقدير وإن من أهل الكتاب أحد إال ليؤمنن بعيسى ويعلم أنه نيب قبل أن ميوت هذا اإلنسان وذلك حني وإن 
معاينة املوت وهو إميان ال ينفعه وقد روي هذا املعىن عن ابن عباس وغريه ويف مصحف أيب بن كعب قبل موهتم ويف هذه القراءة 

حيتمل أن يكون ^ ويصدهم ^ لعيسى على الوجهني وقيل هو حملمد صلى هللا عليه وسلم تقوية للقول الثاين والضمري يف به  This file was downloaded from QuranicThought.com
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مبعىن اإلعراض فيكون كثريا صفة ملصدر حمذوف تقديره صدا كثريا أو مبعىن صدهم لغريهم فيكون كثريا مفعوال ابلصد أي صدوا  

واملقيمني ^  ابن سالم وخمريق ومن جرى جمراهم هو عبد هللا^ لكن الراسخون يف العلم منهم ^ كثريا من الناس عن سبيل هللا 
منصوب على املدح إبضمار فعل وهو جائز كثريا يف الكالم وقالت عائشة هو من حلن كتاب املصحف ويف مصحف ابن ^ 

زل عليهم  اآلية رد على اليهود الذين سألوا النيب صلى هللا عليه وسلم أن ين^ إان أوحينا إليك ^ مسعود واملقيمون على األصل 
كتااب من السماء واحتجاج عليهم أبن الذي أتى به وحي كما أتى من تقدم من األنبياء ابلوحي من غري إنزال الكتاب من 

منصوب بفعل مضمر ^ ورسال قد قصصناهم ^ السماء ولذلك أكثر من ذكر األنبياء الذين كان شأهنم هذا لتقوم هبم احلجة 
تصريح ابلكالم مؤكد ابملصدر وذلك دليل على بطالن قول املعتزلة إن الشجرة ^ تكليما وكلم هللا موسى ^ أي أرسلنا رسال 

لئال يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل ^ منصوب بفعل مضمر أو على البدل ^ رسال مبشرين ^ هي اليت كلمت موسى 
اآلية معناها أن هللا يشهد أبن القرآن ^  لكن هللا يشهد^ أي بعثهم هللا ليقطع حجة من يقول لو أرسل إيل رسوال آلمنت ^ 

من عنده وكذلك تشهد املالئكة بذلك وسبب اآلية إنكار اليهود للوحي فجاء االستدراك على تقدير أهنم قالوا لن نشهد مبا 
^ اآلية أنزل إليك فقيل لكن هللا يشهد بذلك ويف اآلية من أدوات البيان الرتديد وهو ذكر الشهادة أوال مث ذكرها يف آخر 

 أنزله
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يف هذا دليل ألهل السنة على إثبات علم هللا خالفا للمعتزلة يف قوهلم إنه عامل بال علم وقد أتولوا اآلية ( بعلمه @  165@ 
انتصب ^ فآمنوا خريا لكم ^ خطاب عام ألن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث إىل مجيع الناس ^ اي أيها الناس ^ بتأويل بعيد 

ويف قوله انتهوا خريا لكم بفعل مضمر ال يظهر تقديره إيتوا خريا لكم هذا مذهب سيبويه وقال اخلليل انتصب بقوله  خربا هنا
آمنوا وانتهوا على املعىن وقال الفراء فآمنوا إمياان خريا لكم فنصبه على النعت ملصدر حمذوف وقال الكوفيون هو خرب كان 

^ أي هو غىن عنكم ال يضره كفركم ^ وإن تكفروا فإن هلل ما يف السموات واألرض ^ احملذوفة تقديره يكن اإلميان خريا لكم 
هذا خطاب للنصارى ألهنم غلوا يف عيسى حىت كفروا فلفظ أهل الكتاب عموم يراد به ^ اي أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم 

أي مكون عن كلمته اليت هي كن من ^ ه وكلمت^ اخلصوص يف النصارى بدليل ما بعد ذلك والغلو هو اإلفراط وجتاوز احلد 
أي ذو روح من هللا فمن هنا البتداء الغاية واملعىن من عند هللا وجعله من عند هللا ألن ^ وروح منه ^ غري واسطة أب وال نطفة 

ثة خرب مبتدأ هنى عن التثليث وهو مذهب النصارى وإعراب ثال^ وال تقولوا ثالثة ^ هللا أرسل به جربيل عليه السالم إىل مرمي 
لن ^ لن يستنكف ^ برهان على تنزيهه تعاىل عن الولد ألنه مالك كل شيء ^ له ما يف السموات وما يف األرض ^ مضمر 

فيه دليل ملن قال إن املالئكة أفضل من األنبياء ألن املعىن لن يستنكف ^ وال املالئكة ^ أينف كذلك ومعناه حيث وقع 
 هو القرآن وهو أيضا النور املبني وحيتمل أن يريد ابلربهان الدالئل واحلجج وابلنور^ ن قد جاءكم برها^ عيسى ومن فوقه 
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أي يطلبون منك الفتيا وحيتمل أن يكون هذا ^ يستفتونك ^ النيب صلى هللا عليه وسلم ألنه مساه سراجا @  166@ 
ل العامل الثاين على اختيار البصريني أو يكون الفعل طلبا للكاللة ويفتيكم أيضا طلب هلا فيكون من ابب اإلعمال وإعما

يستفتونك مقطوعا عن ذلك فيوقف عليه واألول أظهر وقد تقدم معىن الكاللة يف أول السورة واملراد ابألخت واألخ هنا 
مرؤ هلك إن ا^ الشقائق والذين لألب إذا عدم الشقائق وقد تقدم حكم اإلخوة لألم يف قوله وإن كان رجال يورث كاللة اآلية 

مفعول من أجله تقديره  ^ أن تضلوا ^ ارتفع بفعل مضمر عند البصريني وال إشكال فيما ذكر هنا من أحكام املواريث ^ 
قيل إن العقود هنا عقدة اإلنسان مع غريه من بيع ونكاح وعتق ^ أوفوا ابلعقود $ # ^ سورة املائدة $ كراهية أن تضلوا 

الطاعات كاحلج والصيام وشبه ذلك وقيل ما عقده هللا عليهم من التحليل والتحرمي يف وشبه ذلك وقيل ما عقده مع ربه من 
This file was downloaded from QuranicThought.comهي اإلبل والبقر والغنم وإضافة البهيمة ^ هبيمة األنعام ^ دينه ذكر جممال مث فصل بعد ذلك يف قوله أحلت لكم وما بعده 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
نعام وغريها قال الزخمشري هي اإلضافة اليت مبعىن من  إليها من ابب إضافة الشيء إىل ما هو أخص منه ألن البهيمة تقع على األ

كخامت من حديد أي البهيمة من األنعام وقيل هي الوحش كالظباء وبقر الوحش واملعروف من كالم العرب أن األنعام ال تقع إال 
غري ^ يد امليتة وأخواهتا ير ^ إال ما يتلى عليكم ^ على اإلبل والبقر والغنم وأن البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا اإلنسان 

حال من حملي الصيد وحرم مجع حرام وهو احملرم ابحلج ^ وأنتم حرم ^ نصب على احلال من الضمري يف لكم ^ حملي الصيد 
قيل هي مناسك احلج كان ^ ال حتلوا شعائر هللا ^ فاالستثناء إبال من البهائم احملللة واالستثناء بغري من القوم املخاطبني 

حيجون ويعتمرون فأراد املسلمون أن يغريوا عليهم فقيل هلم ال حتلوا شعائر هللا أي ال تغريوا عليهم وال تصدوهم وقيل  املشركون
وال الشهر ^ هي احلرم وإحالله الصيد فيه وقيل هي ما حيرم على احلاج من النساء والطيب والصيد وغري ذلك وإحالله فعله 

األربعة وهي رجب وذو القعدة وذو احلجة واحملرم وقيل أشهر احلج وهي شوال وذو قيل هو جنس األشهر احلرام ^ احلرام 
هو ما يهدى إىل البيت احلرام من األنعام ويذبح تقراب ^ وال اهلدي ^ القعدة وذو احلجة وإحالهلا هو القتال فيها وتغيري حاهلا 

 إىل هللا فنهى هللا أن يستحل أبن يغار عليه
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قيل هي اليت تعلق يف أعناق اهلدي فنهى عن التعرض هلا وقيل أراد ذوات ^ وال القالئد ^ البيت  أو يصد عن@  167@ 
أي ^ وال آمني البيت احلرام ^ القالئد من اهلدي وهي البدن وجددها ابلذكر بعد دخوهلا يف اهلدي اهتماما هبا وأتكيدا ألمرها 

عليهم أو صدهم عن البيت ونزلت اآلية على ما قال السهيلي بسبب قاصدين إىل البيت حلج أو عمرة وهنى هللا عن اإلغارة 
احلكم البكري وامسه شريح بن ضبيعة أخذته خيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يقصد إىل الكعبة ليعتمر وهذا النهي عن 

وا املشركني حيث وجدمتوهم وبقوله إحالل هذه األشياء عام يف املسلمني واملشركني مث نسخ النهي عن قتال املشركني بقوله اقتل
الفضل الربح يف ^ يبتغون فضال من رهبم ورضواان ^ فال يقرب املسجد احلرام وبقوله ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد هللا 

تم أي إذا حللتم من إحرامكم ابحلج فاصطادوا إن شئ^ وإذا حللتم فاصطادوا ^ التجارة والرضوان الرمحة يف الدنيا واآلخرة 
معىن ال جيرمنكم ال يكسبنكم ^ وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا ^ فاألمر هنا إابحة إبمجاع 

يقال جرم فالن فالان هذا األمر إذا أكسبه إايه ومحله عليه والشنآن هو البغض واحلقد ويقال بفتح النون وإسكاهنا وأن صدوكم 
مفعول اثن ليجرمنكم ومعىن اآلية ال حتملنكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم من أجل أن مفعول من أجله وأن تعتدوا 

صدوكم عن املسجد احلرام ونزلت عام الفتح حني ظفر املسلمون أبهل مكة فأرادوا أن يستأصلوهم ابلقتل ألهنم كانوا قد 
وصية ^ وتعاونوا على الرب والتقوى ^ علم أهنم يؤمنون صدوهم عن املسجد احلرام عام احلديبية فنهاهم هللا عن قتلهم ألن هللا 

عامة والفرق بني الرب والتقوى أن الرب عام يف فعل الواجبات واملندوابت وترك احملرمات ويف كل ما يقرب إىل هللا والتقوى يف 
الفرق بينهما أن اإلمث  ^ عدوان وال تعاونوا على اإلمث وال^ الواجبات وترك احملرمات دون فعل املندوابت فالرب أعم من التقوى 

تقدم الكالم ^ حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير ^ كل ذنب بني العبد وبني هللا أو بينه وبني الناس والعدوان على الناس 
^ ة واملرتدي^ هي املضروبة بعصا أو حجر وشبهه ^ واملوقوذة ^ هي اليت ختنق حببل وشبهه ^ واملنخنقة ^ عليها يف البقرة 

أي أكل بعضه ^ وما أكل السبع ^ هي اليت نطحتها هبيمة أخرى ^ والنطيحة ^ هي اليت تسقط من جبل أو شبه ذلك 
قيل إنه استثناء منقطع وذلك ^ إال ما ذكيتم ^ والسبع كل حيوان مفرتس كالذئب واألسد والنمر والثعلب والعقاب والنسر 

تناق والوقذ والرتدية والنطح وأكل السبع واملعىن حرمت عليكم هذه األشياء لكن إذا أريد ابملنخنقة وأخواهتا ما مات من االخ
ما ذكيتم من غريها فهو حالل وهذا قول ضعيف ألهنا إن ماتت هبذه األسباب فهي ميتة فقد دخلت يف عموم امليتة فال فائدة 

صابته تلك األسباب وأدركت ذكاته واملعىن على لذكرها بعدها وقيل إنه استثناء متصل وذلك إن أريد ابملنخنقة وأخواهتا ما أ
This file was downloaded from QuranicThought.comهذا إىل ما أدركتم ذكاته من هذه األشياء فهو حالل مث اختلف أهل هذا القول هل يشرتط أن تكون مل تنفذ مقاتلها أم ال وأما 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ملذكورة عطف على احملرمات ا^ وما ذبح على النصب ^ إذا مل تشرف على املوت من هذه األسباب فذكاهتا جائزة ابتفاق 

 والنصب
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حجارة كان أهل اجلاهلية يعظموهنا ويذحبون عليها وليست ابألصنام ألن األصنام مصورة والنصب غري مصورة @  168@ 
عطف على ^ وأن تستقسموا ابألزالم ^ وهي األنصاب واملفرد نصاب وقد قيل إن النصب بضمتني مفرد ومجعه أنصاب 

ما قسم له واألزالم هي السهام واحدها زمل بضم الزاي وفتحها وكانت ثالثة قد كتب على احملرمات أيضا واالستقسام هو طلب 
أحدها أفعل وعلى اآلخر ال تفعل والثالث مهمل فإذا أراد اإلنسان أن يعمل أمرا جعلها يف خريطة وأدخل يده وأخرج أحدها 

^ ذلكم فسق ^ تركه وإن خرج املهمل أعاد الضرب فإن خرج له الذي فيه افعل فعل ما أراد وإن خرج له الذي فيه ال تفعل 
اإلشارة إىل تناول احملرمات املذكورة كلها أو إىل االستقسام ابألزالم وإمنا حرمه هللا وجعله فسقا ألنه دخول يف علم الغيب الذي 

أي يئسوا أن يغلبوه ^ ن دينكم اليوم يئس الذين كفروا م^ انفرد هللا به فهو كالكهانة وغريها مما يرام به االطالع على الغيوب 
ويطلبوه ونزلت بعد العصر من يوم اجلمعة يوم عرفة يف حجة الوداع فذلك هو اليوم املذكور لظهور اإلسالم فيه وكثرة املسلمني 

أو هذا اإلكمال حيتمل أن يكون ابلنصر والظهور ^ اليوم أكملت لكم دينكم ^ وحيتمل أن يكون الزمان احلاضر ال اليوم بعينه 
يف ^ راجع إىل احملرمات املذكورة قبل هذا أابحها هللا عند االضطرار ^ فمن اضطر ^ بتعليم الشرائع وبيان احلالل واحلرام 

قام مقام ^ فإن هللا غفور رحيم ^ هذا مبعىن غري ابغ وال عاد وقد تقدم يف البقرة ^ غري متجانف إلمث ^ يف جماعة ^ خممصة 
سببها أن املسلمني سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عما ^ يسئلونك ماذا أحل هلم ^ الوعد  فال جناح عليه وتضمن زايدة

حيل هلم من املأكل وقيل ملا أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقتل الكالب سألوه ماذا حيل لنا من الكالب فنزلت مبينة 
ل وذلك مما مل يرد حترميه يف كتاب وال سنة وعند الشافعي هي عند مالك احلال^ قل أحل لكم الطيبات ^ للصيد ابلكالب 

عطف على الطيبات على ^ وما علمتم من اجلوارح ^ احلالل املستلذ فحرم كل مستقذر كاخلنافس وشبهها ألهنا من اخلبائث 
واجلوارح هي حذف مضاف تقديره وصيد ما علمتم أو مبتدأ وخربه فكلوا مما أمسكن عليكم وهذا أحسن ألنه ال خالف فيه 

الكالب وحنوها مما يصطاد به ومسيت جوارح ألهنا كواسب ألهلها فهو من اجلرح مبعىن الكسب وال خالف يف جواز الصيد 
ابلكالب واختلف فيمن سواها ومذهب اجلمهور اجلواز لألحاديث الواردة يف البازات وغريها ومنع بعض ذلك لقوله مكلبني 

اآلية بسبب عدي بن حامت كان له كالب يصطاد هبا فسأل رسول هللا صلى هللا عليه  فإنه مشتق من الكلب الكلب ونزلت
أي معلمني للكالب االصطياد وقيل معناه أصحاب كالب وهو منصوب على احلال من ^ مكلبني ^ وسلم عما حيل له الصيد 

لم لقوله وما علمتم وقوله مكلبني على ضمري الفاعل يف علمتم ويقتضى قوله علمتم ومكلبني أنه ال جيوز الصيد إال جبارح مع
 القول األول لتأكيده ذلك بقوله تعلموهنن وحد التعليم
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عند ابن القاسم أن يعلم اجلارح اإلشالء والزجر وقيل اإلشالء خاصة وقيل الزجر خاصة وقيل أن جييب إذا @  169@ 
صطياد وأتيت حتصيل الصيد وهذا جزء مما علمه هللا اإلنسان أي تعلموهنن من احليلة يف اال^ تعلموهنن مما علمكم هللا ^ دعي 

األمر هنا ^ فكلوا مما أمسكن عليكم ^ فمن للتبعيض وحيتمل أن تكون البتداء الغاية واجلملة يف موضع احلال أو استئناف 
لك أخذ مالك وحيتمل أن لإلابحة وحيتمل أن يريد مما أمسكن سواء أكلت اجلوارح منه أو مل أتكل وهو ظاهر إطالق اللفظ وبذ

يريد مما أمسكن ومل أيكل منه وبذلك فسره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله فإن أكل منه فال أتكل فإنه إمنا أمسك على 
هذا أمر ^ واذكروا اسم هللا عليه ^ نفسه وقد أخذ هبذا بعض العلماء وقد ورد يف حديث آخر إذا أكل فكل وهو حجة ملالك 

لى الصيد وجيري الذبح جمراه وقد اختلف الناس يف حكم التسمية فقال الظاهرية إهنا واجبة محال لألمر على ابلتسمية ع
This file was downloaded from QuranicThought.comالوجوب فإن تركت التسمية عمدا أو نسياان مل تؤكل عندهم وقال الشافعي أهنا مستحبة محال لألمر على الندب تؤكل عنده 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
 يف عليه عائدا على األكل فليس فيها على هذا أمر ابلتسمية على سواء تركت التسمية عمدا أو نسياان وجعل بعضهم الضمري

الصيد ومذهب مالك أنه إن تركت التسمية عمدا مل تؤكل وإن تركت نسياان أكلت فهي عنده واجبة مع الذكر ساقطة مع 
ارى واختلف يف معىن حل حالل والذين أتوا الكتاب هم اليهود والنص^ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ^ النسيان 

نصارى بين تغلب من العرب وفيمن كان مسلما مث ارتد إىل اليهودية أو النصرانية هل حيل لنا طعامهم أم ال ولفظ اآلية يقتضي 
اجلواز ألهنم من أهل الكتاب واختلف يف اجملوس والصابئني هل هم أهل كتاب أم ال وأما الطعام فهو على ثالثة أقسام أحدها 

فق العلماء على أهنا مرادة يف اآلية فأجازوا كل ذابئح اليهود والنصارى واختلفوا فيما هو حمرم عليهم يف دينهم الذابئح وقد ات
هل حيل لنا أم ال على ثالثة أقوال اجلواز واملنع والكراهة وهذا االختالف مبين على هل هو من طعامهم أم ال فإن أريد بطعامهم 

م منع والكراهة توسط بني القولني القسم الثاين ما ال حماولة هلم فيه كالقمح والفاكهة فهو ما ذحبوه جاز وإن أريد به ما حيل هل
جائز لنا ابتفاق والثالث ما فيه حماولة كاخلبز وتعصري الزيت وعقد اجلنب وشبه ذلك مما ميكن استعمال النجاسة فيه فمنعه ابن 

ن يكون جنسا وأجازه اجلمهور ألنه رأوه داخال يف طعامهم هذا إذا  عباس ألنه رأى أن طعامهم هو الذابئح خاصة وألنه ميكن أ
كان استعمال النجاسة فيه حمتمال فأما إذا حتققنا استعمال النجاسة فيه كاخلمر واخلنزير وامليتة فال جيوز أصال وقد صنف 

نفحة امليتة وجيري جمرى ذلك الزيت الطرطوشي يف حترمي جنب النصارى وقال إنه ينجس البائع واملشرتي واآللة ألهنم يعقدونه أب
^ هذه إابحة للمسلمني أن يطعموا أهل الكتاب من طعامهم ^ وطعامكم حل هلم ^ إذا علمنا أهنم جيعلونه يف ظروف امليتة 

ال عطف على الطعام احمللل وقد تقدم أن اإلحصان له أربعة معان اإلسالم والتزوج والعفة واحلرية فأما اإلسالم ف^ واحملصنات 
يصح هنا لقوله من الذين أوتوا الكتاب وأما التزوج فال يصح أيضا ألن ذات الزوج ال حتل لغريه وحيتمل هنا العفة واحلرية فمن 
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على العفة أجاز نكاح املرأة الكتابية سواء كانت حرة أو أمة ومن محله على احلرية أجاز نكاح الكتابية احلرة @  170@ 
ألن هذه يف الكتابيات واألخرى ^ وال تنكحوا املشركات ^ ذهب مالك وال تعارض بني هذه االية وبني قوله ومنع األمة وهو م

^ ومعىن األخدان ^ فآتوهن أجورهن ^ يف املشركات وقد جعل بعض الناس هذه انسخة لتلك وقيل ابلعكس وقد تقدم معىن 
غزوة املريسيع حني انقطع عقد عائشة رضي هللا عنها فأقام الناس  اآلية نزلت يف^ اي أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة 

على التماسه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فنزلت الرخصة يف التيمم فقال أسيد بن حضري ما هذه أبول بركاتكم اي آل أيب 
قمتم إىل الصالة معناه إذا أردمت القيام بكر ولذلك مسيت اآلية آية التيمم وقد كان الوضوء مشروعا قبلها اثبتا ابلسنة وقوله إذا 

إىل الصالة فتوضؤا أو ويقتضي ظاهرها وجوب جتديد الوضوء لكل صالة وهو مذهب ابن سريين وعكرمة ومذهب اجلمهور أنه 
 ال جيب واختلفوا يف أتويل اآلية على أربعة أقوال األول أن وجوب جتديد الوضوء لكل صالة منسوخ بفعل رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم إذ صلى الصلوات اخلمس يوم الفتح بوضوء واحد والثاين أن ما تقتضيه اآلية من التجديد حيمل على الندب 
فاغسلوا وجوهكم ^ والثالث أن تقديرها إذا قمتم حمدثني فإمنا جيب على من أحدث والرابع أن تقديرها إذا قمتم من النوم 

أربعة أعضاء اثنني حمدودين ومها اليدان والرجالن واثنني غري حمدودين ومها الوجه  ذكر يف هذه اآلية^ وأيديكم إىل املرافق 
والرأس أما احملدودان فتغسل اليدان إىل املرفقني والرجالن إىل الكعبني وجواب إبمجاع فإن ذلك هو احلد الذي جعل هللا هلما 

م ال وذلك مبين على معىن إىل فمن جعل إىل مبعىن مع واختلف هل جيب غسل املرفقني مع اليدين وغسل الكعبني مع الرجلني أ
يف قوله إىل املرافق وإىل الكعبني أوجب غسلهما ومن جعلها مبعىن الغاية مل يوجب غسلهما واختلف يف الكعبني هل مها اللذان 

للذان عند معقد الشراك عند معقد الشراك أو العظمان الناتئان يف طرف الساق وهو أظهر ألنه ذكرمها بلفظ التثنية ولو كان ا
This file was downloaded from QuranicThought.comلذكرمها بلفظ اجلمع كما ذكر املرافق ألنه على ذلك يف كل رجل كعب واحد وأما غري احملدودين فاتفق على وجوب إيعاب 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
الوجه وحده طوال من أول منابت الشعر إىل آخر الذقن أو اللحية وحده عرضا من األذن إىل األذن وقيل من العذار إىل العذار 

ذهب مالك وجوب إيعابه كالوجه ومذهب كثري من العلماء جواز االقتصار على بعضه ملا ورد يف احلديث أن وأما الراس فم
وامسحوا برؤسكم ^ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسح على انصيته ولكنهم اختلفوا يف القدر الذي جيزىء على اقوال كثرية 

لى ذلك جواز مسح بعض الراس وهذا القول غري صحيح عند أهل اختلف يف هذه الباء فقال قوم إهنا للتبعيض وبنوا ع^ 
العربية وقال القرايف إهنا ابء االستعانة اليت تدخل على اآلالت وأن املعىن امسحوا أيديكم برؤسكم وهذا ضعيف ألن الراس 

ا والصحيح عندي على هذا ما مسح ال ممسوح وذلك خالف املقصود وقيل إهنا زائدة وهو ضعيف ألن هذا ليس موضع زايدهت
^ فامسحوا بوجوهكم ^ أهنا ابء اإللصاق اليت توصل الفعل إىل مفعوله ألن املسح اترة يتعدى بنفسه واترة حبرف اجلر كقوله 

قرىء وأرجلكم ابلنصب عطفا على الوجوه واأليدي ^ وأرجلكم إىل الكعبني ^ ^ فطفق مسحا ابلسوق واألعناق ^ وكقوله 
 رجلني وقرىء ابخلفضفيقتضي ذلك وجوب غسل ال
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فحمله بعضهم على أنه عطف على قوله برؤسكم فأجاز مسح الرجلني روي ذلك عن ابن عباس وقال اجلمهور @  171@ 
ال جيوز مسحهما بل جيب غسلهما وأتولوا قراءة اخلفض بثالثة أتويالت أحدها أنه خفض على اجلوار ال على العطف واآلخر 

فني والثالث أن ذلك منسوخ ابلسنة والفرق بني الغسل واملسح أن املسح إمرار اليدين ابلبلل الذي أنه يراد به املسح على اخل
وإن كنتم مرضى أو على سفر ^ يبقى من املاء والغسل عند مالك إمرار اليد ابملاء وعند الشافعي إمرار املاء وإن مل يدلك ابليد 

أي من ضيق وال مشقة كقول رسول هللا صلى ^  ليجعل عليكم من حرج ما يريد هللا^ تقدم الكالم على نظريهتا يف النساء ^ 
^ هللا عليه وسلم دين هللا يسر وابقي اآلية تفضل من هللا على عباده ورمحة ويف ضمن ذلك ترغيب يف الطهارة وتنشيط عليها 

كونوا قوامني ^  سلمون فيه مسعنا وأطعنا هو ما وقع يف بيعة العقبة وبيعة الرضوان وكل موطن قال امل^ وميثاقه الذي واثقكم به 
إذ هم قوم أن ^ أي ال حيملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم ^ وال جيرمنكم ^ تقدم الكالم على نظريهتا يف النساء ^ 

ا أن يف سببها أربعة اقوال األول أن النيب صلى هللا عليه وسلم ذهب إىل بين النضري من اليهود فهمو ^ يبسطوا إليكم أيديهم 
يصبوا عليه صخرة يقتلونه هبا فأخربه جربيل بذلك فقام من املكان ويقوي هذا القول ما ورد يف اآلايت بعد هذا يف غدر اليهود 
والثاين أهنا نزلت يف شأن األعرايب الذي سل السيف على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني وجده يف سفر وهو وحده وقال 

فأغمد السيف وجلس وامسه غورث بن احلارث الغطفاين والثالث أهنا فيما هم به الكفار من اإليقاع  له من مينعك مين قال هللا
النقيب هو  ^ اثين عشر نقيبا ^ ابملسلمني حني نزلت صالة اخلوف والرابع أهنا على اإلطالق يف دفع هللا الكفار عن املسلمني 

 ^إين معكم ^ كبري القوم القائم أبمورهم 
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اختلف هل أريد حتريف األلفاظ أو املعاين ^ حيرفون الكلم ^ أي بنصري واخلطاب لبين إسرائيل وقيل للنقباء  @ 172@ 
^ أي على خيانة فهو مصدر كالعاقبة وقيل على طائفة خائنة وهو إخبار أبمر مستقبل ( وال تزال تطلع على خائنة منهم ) 

أي ادعوا أهنم أنصار هللا ومسوا أنفسهم بذلك مث  ^ لوا إان نصارى ومن الذين قا^ منسوخ ابلسيف واجلزية ^ فاعف عنهم 
أي أثبتنا وألصقنا ^ فأغرينا ^ كفروا ابهلل ووصفوه مبا ال يليق به وتتعلق من الذين أبخذان ميثاقهم والضمري عائد على النصارى 

ل إهنا نزلت بسبب اليهود الذين كانوا يف املوضعني يعم اليهود والنصارى وقي^ اي أهل الكتاب ^ وهو مأخوذ من اإلغراء 
^ قد جاءكم رسولنا ^ ابملدينة فإهنم كانوا يذكرون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويصفونه بصفته فلما حل ابملدينة كفروا به 

^ مل يقرأ كتبهم يعين حممدا صلى هللا عليه وسلم ويف اآلية داللة على صحة نبوته ألنه بني هلم ما أخفوه مما يف كتبهم وهي أمي 
قل فمن ميلك من ^ حممد صلى هللا عليه وسلم والقرآن ^ فيه نور وكتاب مبني ^ أي يرتكه وال يفضحكم ^ ويعفو عن كثري 

This file was downloaded from QuranicThought.comإشارة إىل خلقه عيسى من ^ خيلق ما يشاء ^ اآلية رد على الذين قالوا إن هللا هو عيسى وهم فرقة من النصارى ^ هللا شيئا 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أي قالت كل فرقة عن نفسها إهنم أبناء هللا وأحباؤه والبنوة هنا بنوة احلنان والرأفة ^ يهود والنصارى وقالت ال^ غري والد 

رد ^ فلم يعذبكم ^ وقال الزخمشري املعىن حنن أشياع أبناء هللا عندهم ومها املسيح وعزير كما يقول حشم امللوك حنن امللوك 
 ما معدودات وقد أخذ الصوفية من اآلية أن احملب ال يعذبعليهم ألهنم قد اعرتفوا أهنم يدخلون النار أاي
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قيل جعل منكم ملوكا أي أمراء وقيل امللك من له ^ وجعلكم ملوكا ^ حبيبه ففي ذلك بشارة ملن أحبه هللا @  173@ 
ايت وعلى هذا يكون قيل يعين املن والسلوى والغمام وغري ذلك من اآل^ ما مل يؤت أحدا من العاملني ^ مسكن وامرأة وخادم 

العاملني خاصا أبهل زماهنم ألن أمة حممد صلى هللا عليه وسلم قد أوتيت من آايته مثل ذلك وأعظم وقيل املراد كثرة األنبياء 
أرض بيت املقدس وقيل ^ األرض املقدسة ^ فعلى هذا يكون عاما ألن األنبياء يف بين إسرائيل أكثر منهم يف سائر األمم 

حيتمل أن يريد االرتداد عن ^ وال ترتدوا على أدابركم ^ أي قضى أن تكون لكم ^ اليت كتب هللا لكم ^ شق الطور وقيل دم
الدين والطاعة والرجوع إىل الطريق الذي جاءوا منه فإنه روي أنه ملا أمرهم موسى عليه السالم بدخول األرض املقدسة خافوا 

^ قال رجالن ^ هم العمالقة ^ قوما جبارين ^ فسهم رئيسا ويرجعوا إىل مصر من اجلبارين الذين فيها ومهوا أن يقدموا على أن
^ أي خيافون هللا وقيل خيافون اجلبارين ولكن هللا أنعم عليهما ابلصرب والثبوت لصدق إمياهنما ^ خيافون ^ مها يوشع وكالب 

وسوء األدب بعبارة تقتضي الكفر إفراط يف العصيان ^ فاذهب أنت وربك ^ أي ابب املدينة ^ ادخلوا عليهم الباب 
واالستهانة ابهلل ورسوله وأين هؤالء من الذين قالوا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم لسنا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل ولكن 

 من قاله موسى عليه السالم ليتربأ إىل هللا^ ال أملك إال نفسي وأخي ^ نقول لك اذهب أنت وربك فقاتال إان معكما مقاتلون 
قول بين إسرائيل ويبذل جهده يف طاعة هللا ويعتذر إىل هللا وإعراب أخي عطف على نفسي ألن أخاه هارون كان يطيعه وقيل 

عطف على الضمري يف ال أملك أي ال أملك أان إال نفسي وال ميلك أخي إال نفسه وقيل مبتدأ وخربه حمذوف أي أخي ال ميلك 
قال فإهنا حمرمة عليهم أربعني ^ ارق بيننا وبينهم فهو من الفرقة وقيل افصل بيننا وبينهم حبكم أي ف^ فافرق بيننا ^ إال نفسه 

الضمري يف قال هلل تعاىل وحرم هللا على مجيع بين إسرائيل دخول تلك املدينة أربعني سنة وتركهم يف هذه املدة يتيهون يف ^ سنة 
مات كل من قال إان لن ندخلها ومل يدخلها أحد من ذلك اجليل إال  األرض أي يف أرض التيه وهو ما بني مصر والشام حىت

يوشع وكالب ومات هرون يف التيه ومات موسى بعده يف التيه أيضا وقيل إن موسى وهارون مل يكوان يف التيه لقوله فافرق بيننا 
املدينة والعامل يف أربعني حمرمة على وبني القوم الفاسقني وخرج يوشع ببين إسرائيل بعد األربعني سنة وقاتل اجلبارين وفتح 

األصح فيجب وصله معه وقيل العامل فيه يتيهون فعلى هذا جيوز الوقف على قوله حمرمة عليهم وهذا ضعيف ألنه ال حامل 
 أي يتحريون وروي^ يتيهون ^ على تقدمي املعمول هنا مع أن القول األول أكمل معىن ألنه بيان ملدة التحرمي والتيه 
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أي ال حتزن ^ فال أتس ^ أهنم كانوا يسريون الليل كله فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم يف املوضع الذي كانوا فيه @  174 @
مها قابيل ^ نبأ ابين آدم ^ واخلطاب ملوسى وقيل حملمد صلى هللا عليه وسلم ويراد ابلفاسقني من كان يف عصره من اليهود 

يل كان صاحب زرع فقرب أرذل زرعه وكان هابيل صاحب غنم فقرب أحسن كبش روي أن قاب^ إذ قراب قرابان ^ وهابيل 
عنده وكانت العادة حينئذ أن يقرب اإلنسان قرابنه إىل هللا ويقوم يصلي فإذا نزلت انر من السماء وأكلت القرابن فذلك دليل 

إمنا يتقبل هللا من ^ فحسده قابيل فقتله على القبول وإال فال قبول فنزلت النار فأخذت كبش هابيل ورفعته وتركت زرع قابيل 
استدل هبا املعتزلة وغريهم على أن صاحب املعاصي ال يتقبل عمله وأتوهلا األشعرية أبن التقوى هنا يراد هبا تقوى ^ املتقني 
أدافعك مث اختلف اآلية قيل معناها لئن بدأتين ابلقتال مل أبدأك به وقيل إن بدأتين ابلقتال مل ^ لئن بسطت إيل يدك ^ الشرك 

على هذا القول هل تركه لدفاعه عن نفسه تورعا وفضيلة وهو األظهر واألشهر وكان واجبا عندهم أن ال يدافع أحد عن نفسه 
اإلرادة هنا ليست ^ إين أريد أن تبوء إبمثي وإمثك ^ وهو قول جماهد وأما يف شرعنا فيجوز دفع اإلنسان عن نفسه بل جيب  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
إمنا هو ختيري يف أهون الشرين كأنه قال إن قتلتين فذلك أحب إيل من أن أقتلك كما ورد يف األثر كن عبد إبرادة حمبة وشهوة و 

هللا املقتول وال تكن عبد هللا القاتل وأما قوله إبمثي وإمثك فمعناه إبمث قتلي لك لو قتلتك وإبمث قتلك يل وإمنا حيمل القاتل 
 عليه وسلم املتساابن ما قاال فهو على البادىء وقيل إبمثي أي حتمل عين سائر ذنويب اإلمثني ألنه ظامل فذلك مثل قوله صلى هللا

^ وذلك جزاء الظاملني ^ ألن الظامل جتعل عليه يف القيامة ذنوب املظلوم وإبمثك أي يف قتلك يل ويف غري ذلك من ذنوبك 
اآلية روي أن غرابني اقتتال حىت قتل ^ هللا غرااب فبعث ^ حيتمل أن يكون من كالم هابيل أو استئنافا من كالم هللا تعاىل 

^ أحدمها اآلخر مث جعل القاتل يبحث عن الرتاب ويواري امليت وقيل بل كان غرااب واحدا يبحث ويلقي الرتاب على هابيل 
ظهر من هذه أي عورته وخصت ابلذكر ألهنا أحق ابلسرت من سائر اجلسد والضمري يف أخيه عائد على ابن آدم وي^ سوءة أخيه 

أصله اي ويليت مث أبدل من الياء ألف وفتحت التاء وكذلك اي ^ قال اي ولتا ^ القصة أن هابيل كان أول من دفن من بين آدم 
على ما وقع فيه من قتل أخيه واختلف يف قابيل هل كان كافرا أو عاصيا ^ فأصبح من النادمني ^ أسفي واي حسريت 

 ة كافرا ألنه قصد التقرب إىل هللا ابلقرابن وأصبحوالصحيح أنه مل يكن يف تلك املد
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يتعلق بكتبنا وقيل ابلنادمني ^ من أجل ذلك ^ هنا ويف املوضع عبارة عن مجيع األوقات ال خمتصة ابلصباح @  175@ 
يقتل نفسا معناه من غري أن ^ بغري نفس ^ أي فرضنا عليهم أو كتبناه يف كتبهم ^ كتبنا على بين إسرائيل ^  وهو ضعيف 

متثيل ^ فكأمنا قتل الناس مجيعا ^ يعين الفساد الذي جيب به القتل كاحلرابة ^ أو فساد يف األرض ^ جيب عليه القصاص 
قاتل الواحد بقاتل اجلميع يتصور من ثالث جهات إحداها القصاص فإن القصاص يف قاتل الواحد واجلميع سواء الثانية انتهاك 

ان والثالثة اإلمث والعذاب األخروي قال جماهد وعد هللا قاتل النفس جبهنم واخللود فيها والغضب احلرمة واإلقدام على العصي
واللعنة والعذاب العظيم فلو قتل مجيع الناس مل يزد على ذلك وهذا الوجه هو األظهر ألن القصد ابآلية تعظيم قتل النفس 

ثواب إحياء اجلميع لتعظيم األمر والرتغيب فيه وإحياؤها هو والتشديد فيه لينزجر الناس عنه وكذلك الثواب يف إحيائها ك
^ ولقد جاءهتم ^ إنقاذها من املوت كإنقاذ احلريق أو الغريق وشبه ذلك وقيل برتك قتلها وقيل ابلعفو إذا وجب القصاص 

إمنا جزاء ^ هللا عليه وسلم  الضمري لبين إسرائيل واملعىن تقبيح أفعاهلم ويف ذلك إشارة إىل ما مهوا به من قتل رسول هللا صلى
االية سببها عند ابن عباس أن قوما من اليهود كان بينهم وبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عهد ^ الذين حياربون هللا ورسوله 

وسلم  فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وقال مجاعة نزلت يف نفر من عكل وعرينة أسلموا مث إهنم قتلوا راعي النيب صلى هللا عليه
وأخذوا إبله مث حكمها بعد ذلك يف كل حمارب واحملاربة عند مالك هي محل السالح على الناس يف بلد أو يف خارج بلد وقال 
أبو حنيفة ال يكون احملارب إىل خارج البلد وقوله حياربون هللا تغليظ ومبالغة وقال بعضهم تقديره حياربون رسول هللا صلى هللا 

ويسعون يف ^ ألن الرسول عليه الصالة والسالم ذكر بعد ذلك وقيل حياربون عباد هللا وهو أحسن عليه وسلم وذلك ضعيف 
^ أن يقتلوا أو يصلبوا ^ بيان للحرابة وهي على درجات أدانها إخافة الطريق مث أخذ املال مث قتل النفس ^ األرض فسادا 

نزجروا وهو قول أشهب وقيل يصلب حيا ويقتل على الصلب مضاف إىل القتل وقيل يقتل مث يصلب لرياه أهل الفساد في
معناه أن تقطع يده اليمىن ورجله اليسرى مث إن عاد ^ أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف ^ اخلشبة وهو قول ابن القاسم 

ويف قطعت يده اليسرى ورجله اليمىن وقطع اليد عند مالك واجلمهور من الرسغ وقطع الرجل من املفصل وذلك يف احلرابة 
مشهور مذهب مالك أن ينفى من بلد إىل بلد آخر ويسجن فيه إىل أن تظهر توبته وروى عنه ^ أو ينفوا من األرض ^ السرقة 

مطرف أنه يسجن يف البلد بعينه وبذلك قال أبو حنيفة وقيل ينفى إىل بلد آخر دون أن يسجن فيه ومذهب مالك أن اإلمام 
أو يقتله وال يصلبه أو يقطع يده ورجله أو ينفيه إال أنه قال إن كان قتل فال بد من قتله  خمري يف احملارب بني أن يقتله ويصلبه

This file was downloaded from QuranicThought.com وإن مل يقتل فاألحسن أن أيخذ
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فيه أبيسر العقاب وقال الشافعي وغريه هذه العقوابت مرتبة فمن قتل وأخذ املال قتل وصلب ومن قتل ومل @  176@ 
ال ومل يقتل قطعت يده ورجله ومن أخاف السبيل ومل يقتل ومل أيخذ ماال نفي وحجة أيخذ املال قتل ومل يصلب ومن أخذ امل

هو العقوبة وعذاب اآلخرة النار وظاهر هذا أن ^ خزي يف الدنيا ^ مالك عطف هذه العقوابت أبو اليت تقتضي التخيري 
زي يف الدنيا ملن عوقب فيها والعذاب يف العقوبة يف الدنيا ال تكون كفارة للمحارب خبالف سائر احلدود وحيتمل أن يكون اخل

قيل هي يف املشركني وهو ضعيف ألن املشرك ال خيتلف ^ إال الذين اتبوا من قبل أن تقدروا عليهم ^ اآلخرة ملن مل يعاقب 
ذكورة فمن حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدها وقيل هي يف احملاربني من املسلمني وهو الصحيح وهم الذين جاءهتم العقوابت امل

اتب منهم قبل أن يقدر عليه فقد سقط عنه حكم احلرابة لقوله فاعلموا أن هللا غفور رحيم واختلف يطالب مبا عليه من حقوق 
الناس يف الدماء واألموال أوال فوجه املطالبة هبا أهنا زائدة على حد احلرابة اليت سقطت عنه ابلتوبة ووجه إسقاطها إطالق قوله 

^ ليفتدوا به ^ أي ما يتوسل به ويتقرب به إليه من األعمال الصاحلة والدعاء وغري ذلك ^ بتغوا إليه الوسيلة وا^ غفور رحيم 
إن قيل مل وحد الضمري وقد ذكر شيئني ومها ما يف األرض ومثله فاجلواب أنه وضع املفرد يف موضع االثنني وأجرى الضمري 

والسارق ^ أي دائم وكذلك نعيم مقيم ^ عذاب مقيم ^ ون الواو مبعىن مع جمرى اسم اإلشارة كأنه قال ليفتدوا بذلك أو تك
عموم اآلية يقتضي قطع كل سارق إال أن الفقهاء اشرتطوا يف القطع شروطا خصصوا هبا العموم ^ والسارقة فاقطعوا أيديهما 

ق مال والده أو سيده أو من سرق فمن ذلك من اضطره اجلوع إىل السرقة مل يقطع عند مالك لتحليل امليتة له وكذلك من سر 
من غري حرز أو سرق أقل من النصاب وهو عند مالك ربع دينار من الذهب أو ثالثة دراهم من الفضة أو ما يساوي أحدمها 
وأدلة التخصيص هبذه األشياء يف غري هذه اآلية وقد قيل إن احلرز مأخوذ من هذه اآلية ألن ما أمهل بغري حرز أو ائتمن عليه 

أخذه سرقة وإمنا هو اختالس أو خيانة وإعراب السارق عند سيبويه مبتدأ وخربه حمذوف كانه قال فيما يتلى عليكم  فليس
^ فمن اتب من بعد ظلمه ^ السارق والسارقة واخلرب عند املربد وغريه فاقطعوا أيديهما ودخلت الفاء لتضمنها معىن الشرط 

يقلع فيما يستقبل ويرد ما سرق إىل من يستحقه واختلف إذا اتب قبل أن يصل اآلية توبة السارق هو أن يندم على ما مضى و 
 إىل احلاكم هل يسقط عنه القطع وهو مذهب الشافعي لظاهر اآلية أو ال يسقط عنه وهو مذهب مالك ألن احلدود عنده
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ى املغفرة ألنه قوبل بذلك قدم العذاب عل^ يعذب من يشاء ^ ال تسقط ابلتوبة إال عن احملارب للنص عليه @  177@ 
من الذين قالوا آمنا ^ اآلية خطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم على وجه التسلية ^ اي أيها الرسول ^ تقدم السرقة على التوبة 

حيتمل أن يكون عطفا على الذين قالوا آمنا مث يكون مساعون استئناف إخبار ^ ومن الذين هادوا ^ هم املنافقون ^ أبفواههم 
مساعون ^ الصنفني املنافقني واليهود وحيتمل أن يكون من الذين هادوا استئنافا منقطعا مما قبله ومساعون راجع إليهم خاصة  عن

أي مساعون كالم قوم آخرين من اليهود الذين ال أيتون النيب صلى هللا عليه وسلم إلفراط البعضة واجملاهرة ^ لقوم آخرين 
حيرفون الكلم من ^ قوم آخرين واملراد ابلقوم اآلخرين يهود خيرب والسماعون للكذب بنو قريظة ابلعداوة فقوله مل أيتوك صفة ل

يقولون إن أوتيتم ^ أي يبدلونه من بعد أن يوضع يف موضعه وقصدت به وجوهه القومية وذلك من صفة اليهود ^ بعد مواضعه 
لى هللا عليه وسلم اليهود عن حد الزاين عندهم فقالوا نزلت بسبب أن يهوداي زىن بيهودية فسأل رسول هللا ص^ هذا فخذوه 

جنلدمها وحنمم وجوههما فقال هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن يف التوراة الرجم فأنكروا ذلك فأمرهم أن أيتوا ابلتوراة 
م فأمر رسول هللا صلى هللا فقرؤها فجعل أحدهم يده على آية الرجم فقال له عبد هللا بن سالم ارفع يدك فرفع فإذا آية الرج

عليه وسلم ابليهودي واليهودية فرمجا فمعىن قوهلم إن أوتيتم هذا فخذوه إن أوتيتم الذي ذكرمت من اجللد والتحميم فخذوه 
 أي ضاللته يف الدنيا أو عذابه يف اآلخرة^ فتنته ^ واعملوا به وإن مل تؤتوه وأفتاكم حممد صلى هللا عليه وسلم بغريه فاحذروا 

This file was downloaded from QuranicThought.comإن كان األول يف اليهود فكررها هنا أتكيدا وإن كان األول ^ مساعون للكذب ^ الذلة واملسكنة واجلزية ^ يف الدنيا خزي ^ 
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فاحكم بينهم أو ^ أي للحرام من الرشوة والراب وشبه ذلك ^ أكالون للسحت ^ يف املنافقني واليهود فهذا يف اليهود خاصة 

هللا عليه وسلم يف أن حيكم بني اليهود أو يرتكهم وهو أيضا يتناول احلاكم وقيل إنه منسوخ  هذا ختيري للنيب صلى^ أعرض عنهم 
اآلية استبعادلتحكمهم النيب صلى هللا عليه وسلم وهم ال يؤمنون به ^ وكيف حيكمونك ^ بقوله وأن أحكم بينهم مبا أنزل هللا 

 مث يتولون من بعد ذلك أي يتولون عن اتباع حكم هللا يف التوراة من مع أهنم خيالفون حكم التوراة اليت يدعون اإلميان هبا فمعىن
يعين أهنم ال يؤمنون ابلتوراة ^ وما أولئك ابملؤمنني ^ بعد كون حكم هللا فيها موجودا عندهم ومعلوما يف قضية الرجم وغريها 

 ومبوسى عليه
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هم ^ النبيون الذين أسلموا ^ فدعواه اإلميان به ابطلة  السالم وهذا إلزام هلم ألن من خالف كتاب هللا وبدله@  178@ 
األنبياء الذين بني موسى وحممد صلى هللا عليه وسلم ومعىن أسلموا هنا أخلصوا هلل وهو صفة مدح أريد به التعريض ابليهود 

سلموا على هذا املعىن ألهنم ألهنم خبالف هذه الصفة وليس املراد هنا اإلسالم الذي هو ضد الكفر ألن األنبياء ال يقال فيهم أ
^ للذين هادوا ^ مل يكفروا قط وإمنا هو كقول إبراهيم عليه السالم أسلمت لرب العاملني وقوله تعاىل فقل أسلمت وجهي هلل 

ا أي كلفو ^ مبا استحفظوا ^ متعلق بيحكم أي حيكم األنبياء ابلتوراة للذين هادوا وحيملوهنم عليها ويتعلق بقوله فيه هدى ونور 
وما بعده ^ فال ختشوا الناس ^ حفظه والباء هنا سببية قاله الزخمشري وحيتمل أن تكون بدال من اجملرور يف قوله حيكم هبا 

ومن مل حيكم مبا أنزل هللا ^ خطااب لليهود وحيتمل أن تكون وصية للمسلمني يراد هبا التعريض ابليهود ألن ذلك من أفعاهلم 
ن عباس نزلت الثالثة يف اليهود الكافرون والظاملون والفاسقون وقد روي يف هذا أحاديث عن قال اب^ فأولئك هم الكافرون 

النيب صلى هللا عليه وسلم وقال مجاعة هي عامة يف كل من مل حيكم مبا أنزل هللا من اليهود واملسلمني وغريهم إال أن الكفر يف 
ي الكافرون يف املسلمني والظاملون يف اليهود والفاسقون يف حق املسلمني كفر معصية ال خيرجهم عن اإلميان وقال الشافع

كتبنا مبعىن الكتابة يف األلواح أو مبعىن الفرض واإللزام والضمري يف عليهم لبين إسرائيل ويف ^  وكتبنا عليهم فيها ^ النصارى 
يف التوراة وهو حكم يف شريعتنا أي تقتل النفس إذا قتلت نفسا وهذا إخبار عما ^ أن النفس ابلنفس ^ قوله فيها للتوراة 

إبمجاع إال أن هذا اللفظ عام وقد خصص العلماء منه أشياء فقال مالك ال يقتل مؤمن بكافر للحديث الوارد يف ذلك وال يقتل 
 وما بعده حكم القصاص يف^ والعني ابلعني ^ حر بعبد لقوله احلر ابحلر والعبد ابلعبد وقد تقدم الكالم على ذلك يف البقرة 

األعضاء والقراءة بنصب العني وما بعده عطف على النفس وقرىء ابلرفع وهلا ثالثة أوجه أحدها العطف على موضع النفس 
ألن املعىن قلنا هلم النفس ابلنفس والثاين العطف على الضمري الذي يف اخلرب وهو ابلنفس والثالث أن يكون مستأنفا مرفوعا 

عطف على املنصوابت قبله وابلرفع على األوجه الثالثة اليت يف رفع العني وهذا اللفظ ابلنصب ^ واجلروح قصاص ^ ابالبتداء 
فيه أتويالن أحدمها من ^ فمن تصدق به فهو كفارة له ^ عام يراد به اخلصوص يف اجلراح اليت ال خياف على النفس منها 

وه وإسقاطه حقه والثاين من تصدق وعفا فهو  تصدق من أصحاب احلق ابلقصاص وعفا عنه فذلك كفارة له يكفر هللا ذنوبه لعف
كفارة للقاتل واجلارح بعفو هللا عنه يف ذلك ألن صاحب احلق قد عفا عنه فالضمري يف له على التأويل األول يعود على من اليت 

 هي كناية عن
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ر له ذكر ولكن سياق الكالم املقتول أو اجملروح أو الويل وعلى الثاين يعود على القاتل أو اجلارح وإن مل جي@  179@ 
يقتضيه واألول أرجح لعود الضمري على مذكور وهو من ومعناها واحد على التأويلني والصدقة مبعىن العفو على التأويلني إال أن 

^ التأويل األول بيان ألجر من عفا وترغيب يف العفو والتأويل الثاين بيان لسقوط اإلمث عن القاتل أو اجلارح إذا عفى عنه 
قد تقدم معىن مصدق يف البقرة وملا بني يديه يعين التوراة ألهنا قبله والقرآن مصدق للتوراة واإلجنيل ^ مصدقا ملا بني يديه 

This file was downloaded from QuranicThought.comابن عباس شاهدا وقيل مؤمتنا ^ ومهيمنا ^ ألهنما قبله ومصدقا عطف على موضع قوله فيه هدى ونور ألنه يف موضع احلال 
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لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ^ م معىن ال تنصرف أو ال تنحرف ولذلك تعدى بعن تضمن الكال^ عما جاءك من احلق ^ 
ابن عباس سبيال وسنة واخلطاب لألنبياء عليهم الصالة والسالم أو األمم واملعىن أن هللا جعل لكل أمة شريعة يتبعوهنا وقد ^ 

وع وأما االعتقاد فالدين فيها واحد جلميع العامل استدل هبا من قال إن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا وذلك يف األحكام والفر 
استدل به قوم على أن تقدمي الواجبات ^ فاستبقوا اخلريات ^ وهو اإلميان ابهلل وتوحيده وتصديق رسله واإلميان ابلدار اآلخرة 

ها يف أول وقتها أفضل من أتخريها وهذا متفق عليه يف العبادات كلها إال الصالة ففيها خالف فمذهب الشافعي أن تقدمي
عطف على ^ وأن احكم بينهم ^ أفضل وعكس أبو حنيفة ويف مذهب مالك خالف وتفصيل واتفقوا أن تقدمي املغرب أفضل 

الكتاب يف قوله وأنزلنا إليك الكتاب أو على احلق يف قوله ابحلق وقال قوم إن هذا وقوله قبله فاحكم بينهم انسخ لقوله فاحكم 
انسخ للتخيري الذي يف اآلية وقيل إنه انسخ للحكم ابلتوراة ونزلت اآلية بسبب قوم من اليهود طلبوا  بينهم أو أعرض عنهم أي

أفحكم اجلاهلية يبغون ^ من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن حيكم بينهم فأىب من ذلك ونزلت اآلية تقضي أن حيكم بينهم 
قال الزخمشري الالم للبيان أي هذا اخلطاب ^ لقوم يوقنون ^ ااب هلم توبيخ لليهود وقرىء ابلياء إخبارا عنهم وابلتاء خط^ 

سببها ^ اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ^ لقوم يوقنون فإهنم الذين يتبني هلم أنه ال أحسن من هللا حكما 
 مواالة عبد هللا بن أيب بن سلول ليهود
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ة بن الصامت احللف الذي كان بينه وبينهم ولفظها عام وحكمها ابق وال يدخل فيه بين قينقاع وخلع عباد@  180@ 
تغليظ يف الوعيد فمن كان يعتقد معتقدهم فهو منهم من كل وجه ومن ^ فإنه منهم ^ معاملتهم يف البيع والشراء وشبهه 

هم املنافقون ^ الذين يف قلوهبم مرض  فرتى^ خالفهم يف اعتقادهم وأحبهم فهو منهم يف املقت عند هللا واستحاق العقوبة 
كان عبد هللا بن أيب يوايل اليهود ^  يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة ^ واملراد هنا عبد هللا بن أيب بن سلول ومن كان معه 

ى هللا الفتح هنا هو ظهور النيب صل^ فعسى هللا أن أييت ابلفتح أو أمر من عنده ^ ويستكثرهم ويقول إين رجل أخشى الدوائر 
عليه وسلم واملسلمني واألمر من عنده هو هالك األعداء أبمراض عنده ال يكون فيه تسبب ملخلوق أو أمر من هللا لرسوله عليه 

الضمري يف فيصبحوا للمنافقني والذين أسروه هو ^ فيصبحوا على ما أسروا يف أنفسهم اندمني ^ الصالة والسالم بقتل اليهود 
قرىء يقل بغري واو استئناف ^ يقول الذين آمنوا ^ د على املسلمني وإضمار العداوة للمسلمني قصدهم االستعانة ابليهو 

^ وإخبار وقرىء ابلواو والرفع وهو عطف مجلة على مجلة وابلواو والنصب عطفا على أن أييت هللا أو عطفا على فيصبحوا 
^ أهنم مع املؤمنني وانتصب جهد أمياهنم على املصدر املؤكد اإلشارة إىل املنافقني ألهنم كانوا حيلفون ^ هؤالء الذين اقسموا 

من يرتد منكم عن دينه ^ حيتمل أن يكون من كالم املؤمنني أو من كالم هللا وحيتمل أن يكون دعاء أو خرب ^ حبطت أعماهلم 
ه مث وقع فارتد يف حياة خطاب على وجه التحذير والوعيد وفيه إعالم ابرتداد بعض املسلمني فهو إخبار ابلغيب قبل وقوع^ 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب وبنو مدجل قوم األسود العنسي الذي ادعى النبوة وقتل يف حياة 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد الذي ادعى النبوة مث أسلم وجاهد مث كثر املرتدون وفشا أمرهم 

موت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت كفى هللا أمرهم على يد أيب بكر الصديق رضي هللا عنه وكانت القبائل اليت  بعد
ارتدت بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبع قبائل بنو فزارة وغطفان وبنو سليم وبنو يربوع وكندة وبنو بكر بن وائل 

فسوف أيت هللا ^ ن عمر بن اخلطاب وهم جبلة بن األيهم الذي تنصر من أجل اللطمة وبعض بين متيم مث ارتدت غسان يف زما
أي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرأها وقال هم قوم هذا يعين أاب موسى األشعري واإلشارة بذلك ^ بقوم حيبهم وحيبونه 

بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة ويقوي  وهللا أعلم إىل أهل اليمن ألن األشعريني من أهل اليمن وقيل املراد أيب
This file was downloaded from QuranicThought.comذلك ما ظهر من أيب بكر الصديق رضي هللا عنه من اجلد يف قتاهلم والعزم عليه حني خالفه يف ذلك بعض الناس فاشتد عزمه 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
 حىت وافقوه وأمجعوا عليه فنصرهم هللا على أهل الردة ويقوي ذلك أيضا
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أذلة على املؤمنني أعزة على ^ هبا هؤالء القوم هي أوصاف أيب بكر أال ترى قوله أن الصفات اليت وصف @  181@ 
وكان أبو بكر ضعيفا يف نفسه قواي يف هللا وكذلك قوله وال خيافون لومة الئم إشارة إىل من خالف أاب بكر والمه يف ^ الكافرين 

اء على الكفار رمحاء بينهم وإمنا تعدى أذلة بعلى ألنه كقوله أشد^  أذلة على املؤمنني ^ قتال أهل الردة فلم يرجع عن عزمه 
تضمن معىن العطف واحلنو فإن قيل أين الراجع من اجلزاء إىل الشرط فاجلواب أنه حمذوف تقديره من يرتد منكم عن دينه 

 تعاىل هبما مث عطف على ذكر الويل بلفظ املفرد إفرادا هلل^ إمنا وليكم هللا ^ فسوف أييت هللا بقوم مكاهنم أو بقوم يقاتلوهنم 
وهم ^ امسه تعاىل الرسول عليه الصالة والسالم واملؤمنني على سبيل التبع ولو قال إمنا أولياؤكم مل يكن يف الكالم أصل وتبع 

قيل نزلت يف علي بن أيب طالب رضي هللا عنه فإنه سأله سائل وهو راكع يف الصالة فأعطاه خامته وقيل هي عامة ^ راكعون 
^ فإن حزب هللا ^ الركوع بعد الصالة ألنه من أشرف أعماهلا فالواو على القول األول واو احلال وعلى الثاين للعطف وذكر 

ابلنصب عطف على الذين اختذوا وقرىء ابخلفض ^ والكفار ^ هذا من إقامة الظاهر مقام املضمر معناه فإهنم هم الغالبون 
وإذا انديتم إىل ^ ابن مسعود ومن الكفار ويراد هبم املشركون من العرب عطف على الذين أوتوا الكتاب ويعضده قراءة 

اآلية روي أن رجال من النصارى كان ابملدينة إذا مسع املؤذن يقول أشهد أن حممدا رسول هللا قال حرق هللا الكاذب ^ الصالة 
^ ذلك أبهنم قوم ال يعقلون ^ ن من القرآن فوقعت النار يف بيته فاحرتق هو وأهله واستدل بعضهم هبذه اآلية على ثبوت األذا

هل تعيبون علينا وتنكرون منا إال إمياننا ابهلل وجيمع كتبه ورسله ^ هل تنقمون منا ^ جعل قلة عقوهلم علة الستهزائهم ابلدين 
هبن فلول %  وال عيب فيهم غري أن سيوفهم# ) وذلك أمر ال ينكر وال يعاب ونظري هذا يف االستثناء العجيب قول النابغة 

ونزلت اآلية بسبب أيب ايسر بن أخطب وانفع بن أيب انفع ومجاعة من اليهود سألوا رسول هللا صلى هللا ( # من قراع الكتائب 
إىل آخر اآلية فلما ذكر عيسى قالوا ال نؤمن بعيسى ^ آمنا ابهلل وما أنزل إلينا ^ عليه وسلم عن الرسل الذي يؤمن هبم فتال 

قيل إنه معطوف على آمنا وقيل على ما أنزل وقيل هو تعليل معطوف على تعليل ^ وأن أكثركم فاسقون ^  وال مبن آمن به
حمذوف تقديره هل تنقمون منا إال لقلة إنصافكم وألن أكثركم فاسقون وحيتمل أن يكون وأن أكثركم مبتدأ وخربه حمذوف 

 قل هل أنبئكم بشر من^ تقديره فسقكم معلوم أو اثبت 
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ملا ذكر أن أهل الكتاب يعيبون املسلمني ابإلميان ابهلل ورسله ذكر عيوب أهل الكتاب يف مقابلة ذلك ( ذلك @  182@ 
هي من الثواب ووضع ^ مثوبة عند هللا ^ ردا عليهم فاخلطاب يف أنبئكم لليهود واإلشارة بذلك إىل ما تقدم من حال املؤمنني 

يعين اليهود ومن يف موضع رفع خبرب مبتدأ ^ من لعنه هللا ^ فبشرهم بعذاب أليم  الثواب موضع العقاب هتكما هبم حنو قوله
مضمر تقديره هو من لعنه هللا أو يف موضع خفض على البدل من بشر وال بد يف الكالم من حذف مضاف تقديره بشر من 

هود قرودا حني اعتدوا يف السبت مسخ قوم من الي^ وجعل منهم القردة واخلنازير ^ أهل ذلك وتقديره دين من لعنه هللا 
القراءة بفتح الباء فعل معطوف على لعنه هللا وقرىء ^ وعبد الطاغوت ^ ومسخ قوم منهم خنازير حني كذبوا بعيسى ابن مرمي 

بضم الباء وخفض الطاغوت على أن يكون عبد امسا على وجه املبالغة كيقظ أضيف إىل الطاغوت وقرىء وعابد وعباد وهو يف 
أي منزلة ونسب الشر للمكان وهو يف احلقيقة ألهله وذلك مبالغة يف ^ شر مكاان ^ وجوه عطف على القردة واخلنازير هذه ال
تقديره ملتبسني ابلكفر واملعىن دخلوا  ^ وقد دخلوا ابلكفر ^ نزلت يف منافقني من اليهود ^ وإذا جاؤكم قالوا آمنا ^ الذم 

وخرجوا تقريبا للماضي من احلال أي ذلك حاهلم يف دخوهلم وخروجهم على الدوام  كفارا وخرجوا كفارا ودخلت قد على دخلوا
^ عرض وحتضيض وتقريع ^ لوال ينهاهم ^ احلرام ^ السحت ^ الظلم ^ والعدوان ^ الكذب وسائر املعاصي ^ ابإلمث ^ 

^ لبخل وبسطها كناية عن اجلود ومنه غل اليد كناية عن ا^ وقالت اليهود يد هللا مغلولة ^ الالم يف املوضعني للقسم ^ ليس  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أي ال جتد كل اجلود وروي أن اليهود أصابتهم ^ وال تبسطها كل البسط ^ أي ال تبخل كل البخل ^ وال جتعل يدك مغلولة 

^ غلت أيديهم ^ سنة جهد فقالوا هذه املقالة الشنيعة وكان الذي قاهلا فنحاص ونسبت إىل مجلة اليهود ألهنم رضوا بقوله 
مل أن يكون دعاء أو خربا وحيتمل أن يكون يف الدنيا أو يف اآلخرة فإن كان يف الدنيا فيحتمل أن يراد به البخل أو غل حيت

عبارة عن إنعامه وجوده وإمنا ثنيت ^ بل يداه مبسوطتان ^ أيديهم يف األسر وإن كان يف اآلخرة فهو جعل األغالل يف جهنم 
هللا مغلولة ليكون ردا عليهم ومبالغة يف وصفه تعاىل ابجلود كقول العرب فالن يعطي بكلتا  اليدان هنا وأفردت يف قول اليهود يد

 كلما أوقدوا انرا للحرب أطفأها^  يديه إذا كان عظيم السخاء 
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إيقاد النار عبارة عن حماولة احلرب وإطفاؤها عبارة عن خذالهنم وعدم نصرهم وحيتمل أن يراد بذلك ( هللا @  183@ 
فهم أو يراد من كان معاصرا النيب صلى هللا عليه وسلم منهم من أيت بعدهم فيكون على هذا إخبار بغيب وبشارة أسال

اآلية حيتمل أن يراد أسالفهم واملعاصرون للنيب صلى هللا عليه وسلم فيكون على ^ ولو أن أهل الكتاب آمنوا ^ للمسلمني 
إقامتها ابلعلم والعمل وذكر اإلجنيل دليل على دخول ^ م أقاموا التواراة واإلجنيل ولو أهن^ هذا ترغيبا هلم يف اإلميان والتقوى 

قيل من فوقهم عبارة عن املطر ومن حتت أرجلهم ^ ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم ^ النصارى يف لفظ أهل الكتاب 
أي معتدلة ويراد به من أسلم منهم  ^ صدة أمه مقت^ عبارة عن النبات والزرع وقيل ذلك استعارة يف توسعة الرزق من كل وجه 

أمر بتبليغ مجيع ما أوحي ^ اي أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ^ كعبد هللا بن سالم وقيل من مل يعاد األنبياء املتقدمني 
^ فما بلغت رسالته وإن مل تفعل ^ إليه على االستيفاء والكمال ألنه كان قد بلغ وإمنا أمر هنا أال يتوقف عن شيء خمافة أحد 

هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ ويف ارتباط هذا الشرط مع جوابه قوالن أحدمها أن املعىن إن تركت منه شيئا فكأنك مل تبلغ 
شيئا وصار ما بلغت ال يعتد به فمعىن إن مل تفعل إن مل تستوف التبليغ على الكمال واآلخر أن املعىن إن مل تبلغ الرسالة وجب 

وعد وضمان للعصمة وكان رسول هللا ^ وهللا يعصمك من الناس ^ قاب من كتمها ووضع السبب موضع املسبب عليك ع
صلى هللا عليه وسلم خياف أعداءه وحيرتس منهم يف غزواته وغريها فلما نزلت هذه االية قال اي أيها الناس انصرفوا فإن هللا قد 

حىت تقيموا ^ اآلية أي لستم على دين يعتد به يسمى شيئا ^ لى شيء قل اي أهل الكتاب لستم ع^ عصمين وترك االحرتاس 
قال ابن عباس يعين القرآن ^ وما أنزل إليكم ^ ومن إقامتها اإلميان مبحمد صلى هللا عليه وسلم وقوله ^ التوراة واإلجنيل 

ا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونزلت اآلية بسبب رافع بن حارثة وسالم بن بشكم ورافع بن خزمية وغريهم من اليهود جاؤ 
تقدم الكالم على نظريهتا يف ^ إن الذين آمنوا والذين هادوا ^ فقالوا إان نتبع التوراة وال نتبع غريها وال نؤمن بك وال نتبعك 

أهل قراءة السبعة ابلواو وهي مشكلة حىت قالت عائشة هي من حلن كتاب املصحف وإعراهبا عند ^ والصابئون ^ البقرة 
 البصرة مبتدأ وخربه حمذوف
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تقديره والصابئون كذلك وهو مقدم يف نية التأخري وأجاز بعض الكوفيون أن يكون معطوفا على موضع اسم إن @  184@ 
أي بالء واختبار وقرىء تكون ^ وحسبوا أن ال تكون فتنة ^ وقيل إن هنا مبعىن نعم وما بعدها مرفوع ابالبتداء وهو ضعيف 

عبارة عن متاديهم على املخالفة ^ فعموا وصموا ^ على أن تكون أن خمففة من الثقيلة وابلنصب على أهنا مصدرية ابلرفع 
قيل إن هذه التوبة رد ملكهم ورجوعهم إىل بيت املقدس بعد خروجهم منه مث أخرجوا املرة ^ مث اتب هللا عليهم ^ والعصيان 

بدل ^ كثري منهم ^  عث عيسى عليه السالم وقيل بعث حممد صلى هللا عليه وسلم الثانية فلم ينجرب حاهلم أبدا وقيل التوبة ب
اآلية رد على النصارى وتكذيب هلم ^ وقال املسيح ^ من الضمري أو فاعل على لغة أكلوين الرباغيث والبدل أرجح وأنصح 

اآلية رد على ^ ملسيح ابن مرمي إال رسول ما ا^ حيتمل أن يكون من كالم املسيح أو من كالم هللا ^ وما للظاملني من أنصار ^ 
This file was downloaded from QuranicThought.comأي بليغة الصدق يف نفسها أو من التصديق ووصفها هبذه الصفة دون النبوة يدفع قول من ^ وأمه صديقة ^ من جعله إهلا 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
 حمدث استدالل على أهنما ليسا إبهلني الحتياجهما إىل الغذاء الذي ال حيتاج إليه إال^ كاان أيكالن الطعام ^  قال إهنا نبية 

مفتقر ومن كان كذلك فليس إبله ألن اإلله منزه عن صفة احلدوث وعن كل ما يلحق البشر وقيل إن قوله أيكالن الطعام عبارة 
دخلت مث ^ مث انظر ^ عن االحتياج إىل الغائط وال ضرورة تدعو إىل إخراج اللفظ عن ظاهره ألن احلجة قائمة ابلوجهني 

اآلية إقامة حجة على من عبد ^ قل أتعبدون من دون هللا ^ من كفرهم بعد بيان اآلايت لتفاوت األمرين ولقصد التعجيب 
خطاب للنصارى والغلو اإلفراط وسبب ^ قل اي أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم ^ عيسى وأمه ومها ال ميلكان ضرا وال نفعا 

انية كانوا على ضالل يف عيسى وأضلوا كثريا من قيل هم أئمتهم يف دين النصر ^ وال تتبعوا أهواء قوم ^ ذلك كفر النصارى 
 الناس مث ضلوا بكفرهم مبحمد صلى هللا عليه وسلم وقيل هم اليهود واألول أرجح
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لوجهني أحدمها أن الضالل وصف الزم للنصارى أال ترى قوله تعاىل وال الضالني واآلخر أنه يبعد هني النصارى @  185@ 
ال يتناهون ^ أي يف الزبور واإلجنيل ^ على لسان داود وعيسى ابن مرمي ^ م من اخلالف والشقاق عن اتباع اليهود مع ما بينه

فإن قيل مل وصف املنكر بقوله فعلوه والنهي ال يكون بعد الفعل فاجلواب أن ^ عن منكر ^ أي ال ينهي بعضهم بعضا ^ 
إن أراد أسالفهم فالرؤية ابلقلب وإن ^ ترى كثريا منهم ^ املعىن ال يتناهون عن مثل منكر فعلوه أو عن منكر إن أرادوا فعله 

يعين حممدا صلى هللا عليه ^ والنيب وما أنزل إليه ^ أراد املعاصرين للنيب صلى هللا عليه وسلم وهو األظهر فهي رؤية عني 
إخبار عن شدة عداوة اليهود اآلية ^ لتجدن أشد الناس عداوة ^ يعين ما اختذوا الكفار أولياء ^ ما اختذوهم أولياء ^ وسلم 

اآلية إخبار أن النصارى أقرب إىل مودة املسلمني وهذا األمر ابق إىل آخر ^ ولتجدن أقرهبم مودة ^ وعبدة األواثن للمسلمني 
تعليل لقرب مودهتم والقسيس ^ ذلك أبن منهم قسيسني ورهباان ^ الدهر فكل يهودي شديد العداوة لإلسالم والكيد ألهله 

اآلية هي يف النجاشي ويف الوفد الذين بعثهم إىل رسول هللا صلى هللا ^ وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ^ والراهب العابد العامل 
عليه وسلم وهوسبعون رجال فقرأ عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القرآن فبكوا كما بكى النجاشي حني قرأ عليه جعفر 

^ رمي وقال السهيلي نزلت يف وفد جنران وكانوا نصارى عشرين رجال فلما مسعوا القرآن بكوا بن أيب طالب رضي هللا عنه سورة م
أي مع ^ مع الشاهدين ^ أي ابلقرآن من عند هللا ^ آمنا ^ من األوىل سببية والثانية بيان للجنس ^ مما عرفوا من احلق 

قال الزخمشري ^ ونطمع ^ يف ألنفسهم أو حماجة لغريهم توق^ وما لنا ال نؤمن ابهلل ^ املسلمني وكذلك مع القوم الصاحلني 
سببها أن ^ ال حترموا طيبات ما أحل هللا لكم ^ الواو للحال وقال ابن عطية لعطف مجلة على مجلة ال لعطف فعل على فعل 

 قوما من
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هم أكل اللحم وهم الصحابة غلب عليهم خوف هللا إىل أن حرم بعضهم النساء وبعضهم النوم ابلليل وبعض@  186@ 
بعضهم أن خيتصوا أو يسيحوا يف األرض فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما أان فأقوم وأانم وأصوم وأفطر وآيت النساء 

أي ^ وكلوا ^ أي ال تفرطوا يف التشديد على أنفسكم أكثر مما شرع لكم ^ وال تعتدوا ^ فمن رغب عن سنيت فليس مين 
^ تقدم يف البقرة ^ ابللغو ^ وابلنساء وغري ذلك وإمنا خص األكل ابلذكر ألنه أعظم حاجات اإلنسان  متتعوا ابملآكل احلالل

اشرتاط ^ إطعام عشرة مساكني ^ أي مبا قصدمت عقده ابلنية وقرىء عقدمت ابلتخفيف وعاقدمت ابأللف ^ مبا عقدمت األميان 
أطعم جهال مل جيزيه على املشهور من املذهب واشرتط مالك أيضا أن  املسكنة دليل على أنه ال جيزى يف الكفارة إطعام غين فإن
اختلف يف هذا التوسط هل هو يف ^ من أوسط ما تطعمون أهليكم ^ يكونوا أحرارا مسلمني وليس يف اآلية ما يدل على ذلك 

صلى هللا عليه وسلم وبغريها  القدر أو يف الصنف واللفظ حيتمل الوجهني فأما القدر فقال مالك يطعم ابملدينة مد مبد النيب
وسط من الشبع وقال الشافعي وابن القاسم جيزى املد يف كل مكان وقال أبو حنيفة إن غداهم وعشاهم أجزأه وأما الصنف 
This file was downloaded from QuranicThought.comفاختلف هل يطعم من عيش نفسه أو من عيش أهل بلده فمعىن اآلية على التأويل الثاين من أوسط ما تطعمون أيها الناس 
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قال كثري من العلماء جيزى ثوب واحد ملسكني ألنه ^ أو كسوهتم ^ لة وعلى األول خيتص اخلطاب ابلكفر أهليكم على اجلم

اشرتط ^ أو حترير رقبة ^ يقال فيه كسوة وقال مالك إمنا جيزي ما تصح به الصالة فالرجل ثوب واحد وللمرأة قميص ومخار 
حمل هذا املطلق على ذلك املقيد وأجاز أبو حنيفة هنا عتق الكافرة مالك فيها أن تكون مؤمنة لتقيدها بذلك يف كفارة القتل ف

أي ^ فمن مل جيد ^ إلطالق اللفظ هنا واشرتط مالك أيضا أن تكون سليمة من العيوب وليس يف اللفظ ما يدل على ذلك 
ري والصيام مرتب بعدها ملن من مل ميلك ما يعتق وال ما يطعم وال ما يكسو فعليه صيام ثالثة أايم فاخلصال الثالث على التخي

معناه إذا حلفتم ^ ذلك كفارة أميانكم إذا حلفتم ^ عدمها وهو عند مالك من مل يفضل عن قوته وقوت عياله يف يومه زايدة 
أي احفظوها فربوا فيها وال ^ واحفظوا أميانكم ^ وخشيتم أو أردمت احلنث واختلف هل جيوز تقدمي الكفارة على احلنث أم ال 

^ ذكر يف البقرة ^ اخلمر وامليسر ^ وقيل احفظوها أبن تكفروها إذا حنثتم وقيل احفظوها أي ال تنسوها هتاوان هبا ختشوا 
هو يف اللغة كل مكروه مذموم وقد يطلق مبعىن النجس ومبعىن ^ رجس ^ مذكوران يف أول هذه السورة ^ واألنصاب واألزالم 

نص يف التحرمي والضمري يعود على الرجس الذي هو خرب عن مجيع ^ بوه فاجتن^ احلرام وقال ابن عباس معىن رجس سخط 
 األشياء
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تقبيح للخمر وامليسر وذكر ^ إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ^ املذكورة @  187@ 
بسبب شرهبم هلا قبل حترميها ويقال إن ذلك كان  لبعض عيوهبا وتعليل لتحرميها وقد وقعت يف زمان الصحابة عداوة بني أقوام

ليس على ^ توقيف يتضمن الزجر والوعيد ولذلك قال عمر ملا نزلت انتهينا انتهينا ^ فهل أنتم منتهون ^ سبب نزول اآلية 
من الصحابة   فيها أتويالن أحدمها أنه ملا نزل حترمي اخلمر قال قوم^ فيما طعموا ^ ^ الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح 

كيف مبن مات منا وهو يشرهبا فنزلت االية معلمة أنه ال جناح على من شرهبا قبل التحرمي ألنه مل يعص هللا بشرهبا حينئذ 
واآلخر أن املعىن رفع اجلناح عن املؤمنني فيما طعموا من املطاعم إذا اجتنبوا احلرام منها وعلى هذا أخذها عمر رضي هللا عنه 

إنك إذا اتقيت هللا اجتنبت ما حرم عليك وكان قدامة قد شرهبا واحتج هبذه اآلية على رفع اجلناح عنه فقال  حني قال لقدامة
اآلية قيل كرر التقوى مبالغة وقيل الرتبة األوىل اتقاء الشرك والثانية اتقاء ^ إذا ما اتقوا وآمنوا ^ عمر أخطأت التأويل 

وأحسنوا ^ مما به البأس وقيل األوىل للزمان املاضي والثانية للحال والثالثة للمستقبل  املعاصي والثالثة اتقاء ما ال أبس به حذرا
حيتمل أن يريد اإلحسان إىل الناس أو اإلحسان يف طاعة هللا وهو املراقبة وهذا ارجح ألنه درجة فوق التقوى ولذلك ذكره يف ^ 

ليبلوكم هللا ^ ة مقام اإلسالم مث مقام اإلميان مث مقام اإلحسان املرة الثالثة وهي الغاية ولذلك قالت الصوفية املقامات ثالث
أي خيترب طاعتكم من معصيتكم مبا يظهر لكم من الصيد مع اإلحرام ويف احلرم وكان الصيد من معاش ^ بشيء من الصيد 

وله بشيء من الصيد إشعارا العرب ومستعمال عندهم فاختربوا برتكه كما اخترب بنو إسرائيل ابحلوت يف السبت وإمنا قلله يف ق
قال جماهد الذي تناله ^ تناله أيديكم ورماحكم ^ أبنه ليس من الفنت العظيمة وإمنا هو من األمور اليت ميكن الصرب عنها 

أي ^ ليعلم هللا ^ األيدي الفراخ والبيض وما ال يستطيع أن يفر والذي تناله الرماح كبار الصيد والظاهر عموم هذا التخصيص 
أي بقتل الصيد وهو حمرم والعذاب األليم هنا يف ^ فمن اعتدى ^ ه علما تقوم به احلجة وذلك إذا ظهر يف الوجود يعلم

معىن حرم داخلني يف اإلحرام ويف احلرم والصيد هنا عام خصص منه احلديث الغراب ^ ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ^ اآلخرة 
ل مالك يف الكلب العقور كل ما يؤذي الناس من السباع وغريها وقاس الشافعي واحلدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور وأدخ

على هذه اخلمسة كل ما ال يؤكل حلمه ولفظ الصيد يدخل فيه ما صيد وما مل يصد مما شأنه أن يصاد وورد النهي هنا عن القتل 
ومن قتله ^ ^ م صيد الرب ما دمتم حرما وحرم عليك^ قبل أن يصاد وبعد أن يصاد وأما النهي عن االصطياد فيؤخذ من قوله 

This file was downloaded from QuranicThought.com مفهوم اآلية يقتضي أن جزاء^ منكم متعمدا 
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الصيد على املتعمد ال على الناسي وبذلك قال أهل الظاهر وقال مجهور الفقهاء املتعمد والناسي سواء يف @  188@ 
إمنا ذكر ليناط به الوعيد يف قوله ومن عاد فينتقم  وجوب اجلزاء مث اختلفوا يف قوله متعمدا على ثالثة أقوال أحدها أن املتعمد

هللا منه إذ ال وعيد على الناسي والثاين أن اجلزاء على الناسي ابلقياس على املتعمد والثالث أن اجلزاء على املتعمد ثبت ابلقرآن 
ء إبضافة جزاء إىل مثل وهو من املعىن فعليه جزاء وقرى^ فجزاء مثل ما قتل من النعم ^ وأن اجلزاء على الناسي ثبت ابلسنة 

إضافة املصدر إىل املفعول به وقيل مثل زائدة كقولك اان أكرم مثلك أي أكرمك وقرىء فجزاء ابلتنوين ومثل ابلرفع على البدل 
ما  أو الصفة والنعم اإلبل والبقر والغنم خاصة ومعىن اآلية عند مالك والشافعي أن من قتل صيدا وهو حمرم أن عليه يف الفدية

يشبه ذلك الصيد يف اخللقة واملنظر ففي النعامة بدنة ويف محار الوحش بقرة ويف الغزالة شاة فاملثلية على هذا هي يف الصورة 
واملقدار فإن مل يكن له مثل أطعم أو صام ومذهب أيب حنيفة أن املثل القيمة يقوم الصيد املقتول وخيري القاتل بني أن يتصدق 

هذه اآلية تقتضي أن التحكيم شرط يف إخراج اجلزاء وال ^ حيكم به ذوا عدل ^ قيمة من النعم ما يهديه ابلقيمة أو يشرتي ابل
خالف يف ذلك فإن أخرج أحد اجلزاء قبل احلكم عليه فعليه إعادته ابحلكم إال محام مكة فإنه ال حيتاج إىل حكمني قاله مالك 

ا مل حيكموا فيه لعموم اآلية وقال الشافعي يكتفي يف ذلك مبا وجيب عند مالك التحكيم فيما حكمت فيه الصحابة وفيم
يقتضي ظاهره أن ما خيرج من النعم جزاء عن الصيد جيب أن يكون مما جيوز أن يهدى وهو ^ هداي ^ حكمت به الصحابة 

مل يرد الكعبة بعينها  ^ابلغ الكعبة ^ اجلذع من الضأن والثين مما سواه وقال الشافعي خيرج املثل يف اللحم وال يشرتط السن 
وإمنا أراد احلرم ويقتضي أن يصنع ابجلزاء ما يصنع ابهلدي من سوقه من احلل إىل احلرم وقال الشافعي وأبو حنيفة إن اشرتاه يف 

عدد تعاىل ما جيب يف قتل احملرم للصيد فذكر أوال اجلزاء من ^ أو كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك صياما ^ احلرم أجزأه 
مث الطعام مث الصيام ومذهب مالك واجلمهور أهنا على التخيري وهو الذي يقتضيه العطف أبو ومذهب ابن عباس أهنا على  النعم

الرتتيب ومل يبني هللا هنا مقدار الطعام فرأى العلماء أن يقدر اجلزاء من النعم ألهنم اختلفوا يف كيفية التقدير فقال مالك يقدر 
أو الدراهم مث تقوم الدراهم ابلطعام فينظر كم يساوي من طعام أو من دراهم وهو حي وقال بعض  الصيد املقتول نفسه ابلطعام

أصحاب مالك يقدر الصيد ابلطعام أي يقال كم كان يشبع الصيد من نفس مث خيرج قدر شبعهم طعاما وقال الشافعي ال يقدر 
حتتمل اإلشارة بذلك أن تكون إىل ^ أو عدل ذلك صياما ^ الصيد نفسه وإمنا يقدر مثله وهو اجلزاء الواجب على القاتل له 

الطعام وهو أحسن ألنه أقرب أو إىل الصيد واختلف يف تعديل الصيام ابلطعام فقال مالك يكون مكان كل مد يوما وقال أبو 
د ال أبخذه دون قتل حنيفة مكان كل مدين يوم وقيل مكان كل صاع يوما وال حيب اجلزاء وال اإلطعام وال الصيام إال بقتل الصي

ليذوق وابل ^ لقوله من قتله ويف كل وجه يشرتط حكم احلكمني وإمنا مل يذكر هللا يف الصيام والطعام استغناء بذكره يف اجلزاء 
 الذوق هنا مستعار ألن حقيقته حباسة اللسان والوابل سوء العاقبة وهو هنا ما لزمه من^ أمره 
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ومن عاد فينتقم هللا منه ^ أي عما فعلتم يف اجلاهلية من قتل الصيد يف احلرم ^ ما سلف عفا هللا ع^ التكفري @  189@ 
أحل لكم ^ أي من عاد إىل قتل الصيد وهو حمرم بعد النهي عن ذلك فينتقم هللا منه بوجوب الكفارة عليه أو بعذابه اآلخرة ^ 

صيد هنا املصيد والبحر هو املاء الكثري سواء كان ملحا أو أحل هللا هبذه اآلية صيد البحر للحالل واحملرم وال^ صيد البحر 
عذاب كالربك وحنوها وطعامه هو ما يطفو على املاء وما قذف به البحر ألن ذلك طعام وليس بصيد قاله أبو بكر الصديق وعمر 

يف البحر والسيارة  اخلطاب بلكم للحاضرين^ متاعا لكم وللسيارة ^ بن اخلطاب وقال ابن عباس طعامه ما ملح منه وبقي 
الصيد هنا حيتمل أن يراد به املصدر أو ^ وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما ^ املسافرون أي هو متاع ما تدومون به 

الشيء املصيد أو كالمها فنشأ من هذا أن ما صاده احملرم فال حيل له أكله بوجه ونشأ اخلالف فيما صاد غريه فإذا اصطاد 
This file was downloaded from QuranicThought.comحرم أكله وقيل ال جيوز إن اصطاده حملرم واألقوال الثالثة مروية عن مالك وإن اصطاد حرام ملن جيز لغريه حالل فقيل جيوز للم
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أي أمرا يقوم للناس ابألمن واملنافع وقيل ^ جعل هللا الكعبة البيت احلرام قياما للناس ^ أكله عند مالك خالفا للشافعي 

يريد ^ والشهر احلرام ^ اد العرب خاصة ألهنم الذين كانوا يعظمون الكعبة موضع قيام ابملناسك ولفظ الناس هنا عام وقيل أر 
يريد أنه أمان ملن يسوقه ألنه يعلم أنه يف عبادة مل ^ واهلدى ^ جنس األشهر احلرم األربعة ألهنم كانوا يكفون فيها عن القتال 

وإذا رجع تقلد شيئا من أشجار احلرم ليعلم أنه   كان الرجل إذا خرج يريد احلج تقلد شيئا من السمر^  والقالئد ^ أيت حلرب 
كان يف عبادة فال يتعرض له أحد بشيء فالقالئد هنا هو ما تقلده احملرم من الشجر وقيل أراد قالئد اهلدى قال سعيد ابن جبري 

ر قياما للناس واملعىن اإلشارة إىل جعل هذه األمو ^ ذلك لتعلموا ^ جعل هللا هذه األمور للناس يف اجلاهلية وشدد يف اإلسالم 
لفظ عام يف مجيع األمور من املكاسب ^ ال يستوي اخلبيث والطيب ^ جعل هللا ذلك لتعلموا أن هللا يعلم تفاصيل األمور 

قيل سببها سؤال عبد هللا بن حذافة من أيب فقال له ^ ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ^ واألعمال والناس وغري ذلك 
 عليه وسلم أبوك حذافة وقال آخر أين أيب قال يف النار وقيل سببها أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إن هللا  النيب صلى هللا

كتب عليكم احلج فحجوا فقالوا اي رسول هللا أيف كل عام فسكت فأعادوا قال ال ولو قلت نعم لوجبت فعلى األول تسؤكم 
 ليف ما يشق عليكم ويقوي هذا قوله عفا هللا عنها أي سكت عن ذكرهاابإلخبار مبا ال يعجبكم وعلى الثاين تسؤكم بتك
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ومل يطالبكم هبا كقوله صلى هللا عليه وسلم عفا هللا عن الزكاة يف اخليل وقيل إن معىن عفا هللا عنها عفا عنكم @  190@ 
فيه معىن الوعيد على السؤال كأنه قال ^ م وإن تسألوا عنها حني ينزل القرآن تبد لك^ فيما تقدم من سؤالكم فال تعودوا إليه 

الضمري يف سأهلا ^ قد سأهلا قوم من قبلكم ^ ال تسألوا وإن سألتم أبدى لكم ما يسوؤكم واملراد حبني ينزل القرآن زمان الوحي 
ذلك أن بين راجع إىل املسئلة اليت دل عليها ال تسألوا وهي مصدر ولذلك مل يتعدى بعن كما تعدى قوله إن تسألوا عنها و 
ما جعل هللا من ^ إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا هبا تركوها فهلكوا فالكفر هنا عبارة عن ترك ما أمروا به 

ملا سأل قوم عن هذه األمور اليت كانت يف اجلاهلية هل تعظم لتعظيم الكعبة واهلدي ^ حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام 
 أنه مل جيعل شيئا من ذلك لعباده أي مل يشرعه هلم وإمنا الكفار جعلوا ذلك فأما البحرية فهي فعيلة مبعىن مفعولة من أخربهم هللا

حبر إذا شق وذلك أن الناقة إذا أنتجت عشرة أبطن شقوا آذاهنا وتركوها ترعى وال ينتفع هبا وأما السائبة فكان الرجل يقول إذا 
ي فناقيت سائبة وجعلها كالبحرية يف عدم االنتفاع هبا وأما الوصيلة فكانوا إذا ولدت الناقة قدمت من سفري أو برئت من مرض

ذكرا وأنثى يف بطن واحد قالوا وصلت الناقة أخاها فلم يذحبوها وأما احلامي فكانوا إذا نتج من صلب اجلمل عشرة بطون قالوا 
أي يكذبون عليه بتحرميهم ما مل ^ روا يفرتون على هللا الكذب ولكن الذين كف^ قد محى ظهره فال يركب وال حيمل عليه شيء 

الذين يفرتون على هللا الكذب هم الذين اخرتعوا حترمي تلك األشياء والذين ال يعقلون هم ^ وأكثرهم ال يعقلون ^ حيرم هللا 
قال الزخمشري الواو ^ لو كان آابؤهم أو ^ أي يكفينا دين آابئنا ^ قالوا حسبنا ما وجدان عليه آابءان ^ أتباعهم املقلدون هلم 

واو احلال دخلت عليها مهزة اإلنكار كأنه قيل أحسبهم هذا وآابؤهم ال يعقلون قال ابن عطية ألف التوقيف دخلت على واو 
قيل إهنا منسوخة ابألمر ^ عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم ^ العطف وقول الزخمشري أحسن يف املعىن 

والنهي عن املنكر وقيل إهنا خطاب للمسلمني من ذرية الذين حرموا البحرية وأخواهتا كأنه يقول ال يضركم ضالل ابملعروف 
أسالفكم إذا اهتديتم والقول الصحيح فيها ما ورد عن أيب ثعلبة اخلشين أنه قال سألت عنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك خبويصة فقال مروا ابملعروف واهنوا عن املنكر فإذا 
نفسك وذر عوامهم ومثل ذلك قول عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ليس هذا بزمان هذه اآلية قولوا احلق ما قبل منكم فإذا 

 شهادة بينكم^ رد عليكم فعليكم أنفسكم 
19 This file was downloaded from QuranicThought.comقال مكي هذه اآلية اشكل آية يف القرآن إعرااب ومعىن وحكما ( حني الوصية اثنان  إذا حضر أحدكم املوت@  191@ 
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وحنن نبني معناها على اجلملة مث نبني أحكامها وإعراهبا على التفصيل وسببها أن رجلني خرجا إىل الشام وخرج معهما رجل آخر  2

وأوصى الرجلني أن يؤداي رحله إىل ورثته فمات فقدم  بتجارة فمرض يف الطريق فكتب كتااب قيد فيه كل ما معه وجعله يف متاعه
الرجالن املدينة ودفعا رحله إىل ورثته فوجدوا فيه كتابه وفقدوا منه أشياء قد كتبها فسألومها فقاال ال ندري هذا الذي قبضناه 

ألمر مدة مث عثر على إانء عظيم فرفعومها إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستحلفهما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبقي ا
من فضة فقيل ملن وجد عنده من أين لك هذا فقال اشرتيته من فالن وفالن يعين الرجلني فارتفع األمر يف ذلك إىل رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجلني من أولياء امليت أن حيلفا فحلفا واستحقا فمعىن اآلية إذا
حضر املوت أحد يف السفر فليشهد عدلني مبا معه فإن وقعت ريبة يف شهادهتما حلفا أهنما ما كذاب وال بدال فإن عثر بعد ذلك 

على أهنما كذاب أو خاان حلف رجالن من أولياء امليت وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما وشهادة بينكم مرفوع ابالبتداء وخربه 
دة اثنني أو مقيم شهادة بينكم اثنان إذ حضر أي قارب احلضور والعامل يف إذ املصدر الذي هو اثنان التقدير شهادة بينكم شها

شهادة وهذا على أن يكون إذا مبنزلة حني ال حتتاج جوااب وجيوز أن تكون شرطية وجواهبا حمذوف يدل عليه ما تقدم قبلها فإن 
صفة ^ ذوا عدل ^ العامل فيه حضر ويكون بدال من إذا  املعىن إذا حضر أحدكم املوت فينبغي أن يشهد حني الوصية ظرف

قيل معىن منكم من عشريتكم وأقاربكم ومن غريكم من غري العشرية والقرابة وقال ^ أو آخران من غريكم ^ للشاهدين منكم 
وله وأشهدوا اجلمهور منكم أي من املسلمني ومن غريكم من الكفار إذا مل يوجد مسلم مث اختلف على هذا هل هي منسوخة بق

ذوي عدل منكم فال جتوز شهادة الكفار أصال وهو قول مالك والشافعي واجلمهور أو هي حمكمة وأن شهادة الكفار جائزة 
أي سافرمت وجواب إن حمذوف يدل عليه ما تقدم ^ إن أنتم ضربتم يف األرض ^ على الوجه يف السفر وهو قول ابن عباس 

قال أبو علي الفارسي ^ حتبسوهنما ^ أصابتكم مصيبة املوت فشهادة بينكم شهادة اثنني قبلها واملعىن إن ضربتم يف األرض ف
هو صفة آلخران واعرتض بني الصفة واملوصوف بقوله إن أنتم إىل قوله املوت ليفيد أن العدول إىل آخرين من غري امللة إمنا جيوز 

قال ^ من بعد الصالة ^ بسوهنما استئناف كالم لضرورة الضرب يف األرض وحلول املوت يف السفر وقال الزخمشري حت
اجلمهور هي صالة العصر فالالم للعهد ألهنا وقت اجتماع الناس وبعدها أمر النيب صلى هللا عليه وسلم ابألميان وقال من حلف 

هنما ال على سلعة بعد صالة العصر وكان التحليف بعدها معروف عندهم وقال ابن عباس هي صالة الكافرين يف دينهما أل
أي حيلفان ومذهب اجلمهور أن حتليف الشاهدين منسوخ وقد استحلفهما علي بن ^ فيقسمان ابهلل ^ يعظمان صالة العصر 

أي شككتم يف صدقهما أو أمانتهما وهذه الكلمة اعرتاض بني القسم واملقسوم ^ إن ارتبتم ^ أيب طالب وأبو موسى األشعري 
هذا هو املقسوم عليه والضمري يف به للقسم ويف كان ^ ال نشرتي به مثنا ^ ان عليه وجواب إن حمذوف يدل عليه يقسم

 للمقسم له أي ال نستبدل بصحة القسم ابهلل عرضا من
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الدنيا أي ال حنلف ابهلل كاذبني ألجل املال ولو كان من نقسم له قريبا لنا وهذا ألن عادة الناس امليل إىل أقارهبم @  192@ 
فإن عثر على أهنما استحقا ^ أي الشهادة اليت أمر هللا حبفظها وأدائها وإضافتها إىل هللا تعظيما هلا ^ دة هللا وال نكتم شها^ 
فآخران ^ أي إن اطلع بعد ذلك على أهنما فعال ما أوجب إمثا واإلمث الكذب واخليانة واستحقاقه األهلية للوصف به ^ إمثا 

أي من الذين ^ من الذين استحق عليهم ^ يت يقومان مقام الشاهدين يف اليمني أي اثنان من أولياء امل^ يقومان مقامهما 
تثنية أوىل مبعىن أحق أي األحقان ^ األوليان ^ استحق عليهم اإلمث أو املال ومعناه من الذين جنا عليهم وهم أولياء امليت 

تداء تقديره مها األوليان أو مبتدأ مؤخر تقديره األوليان ابلشهادة ملعرفتهما واألحقان ابملال لقرابتهما وهو مرفوع على أنه خرب اب
آخران يقومان أو بدل من الضمري يف يقومان ومنع الفارسي أن يسند استحق إىل األوليان وأجازه ابن عطية وأما على قراءة 

This file was downloaded from QuranicThought.comال وجعل يده عليه استحق بفتح التاء واحلاء على البناء للفاعل فاألوليان فاعل ابستحق ومعىن استحق على هذا أخذ امل
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واألوليان على هذا مها الشاهدان اللذان ظهرت خيانتهما أي األوليان ابلتحليف والتعنيف والفضيحة وقرىء األولني مجع أول 
وهو خمفوض على الصفة للذين استحق عليهم أو منصواب إبضمار فعل ووصفهم ابألولية لتقدمهم على األجانب يف استحقاق 

أي حيلف هذان اآلخران أن شهادهتما أحق أي ^ فيقسمان ابهلل لشهادتنا أحق من شهادهتما ^ دة املال ويف صدق الشها
أي إن اعتدينا فإان من الظاملني وذلك على وجه ^ إان إذا ملن الظاملني ^ أصح من شهادة الشاهدين الذين ظهرت خيانتهما 

اإلشارة بذلك إىل احلكم الذي وقع ^ أيتوا ابلشهادة على وجهها ذلك أدىن أن ^ التربئة ومثل قول األولني إان إذا ملن اآلمثني 
^ أن ترد أميان بعد أمياهنم ^ يف هذه القضية ومعىن أدىن أقرب وعلى وجهها أي كما وقعت من غري تغيري وال تبديل أو خيافوا 

صب الظرف بفعل مضمر أي ماذا هو يوم القيامة وانت^ يوم جيمع هللا الرسل ^ أي خيافوا أن حيلف غريهم بعدهم فيفتضحوا 
أجابكم به األمم من إميان وكفر وطاعة ومعصية واملقصود هبذا السؤال توبيخ من كفر من األمم وإقامة احلجة عليهم وانتصب 

لم إمنا قالوا ذلك أتداب مع هللا فوكلوا الع^ قالوا ال علم لنا ^ ماذا أجبتم انتصاب مصدره ولو أريد اجلواب لقيل مباذا أجبتم 
إليه قال ابن عباس املعىن ال علم لنا إال ما علمتنا وقيل معناه علمنا ساقط يف جنب علمك ويقوي ذلك قوله إنك أنت عالم 
الغيوب ألن من علم اخلفيات مل ختف عليه الظواهر وقيل ذهلوا عن اجلواب هلول ذلك اليوم وهذا بعيد ألن األنبياء يف ذلك 

حيتمل أن يكون إذ بدل من يوم جيمع ويكون هذا القول يوم ^ إذ قال هللا ^ توبيخ الكفار اليوم آمنون وقيل أرادوا بذلك 
 القيامة أو يكون العامل
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يف إذ مضمرا وحيتمل على هذا أن يكون القول يف الدنيا أو يوم القيامة وإذا جعلناه يوم القيامة فقوله قال مبعىن @  193@ 
الضمري املؤنث عائد على الكاف ألهنا صفة للهيئة ^ فتنفخ فيها ^ ية يف آل عمران يقول وقد تقدم تفسري ألفاظ هذه اآل

وكذلك الضمري يف تكون وكذلك الضمري املذكور يف قوله يف آل عمران فينفخ فيه عائد على الكاف أيضا ألهنا مبعىن مثل وإن 
ة فتقديره يف التأنيث صورة ويف التذكري شئت قلت هو يف املوضعني عائد على املوصوف احملذوف الذي وصف بقوله كهيئ

كرره ^  إبذين ^ شخصا أو خلقا وشبه ذلك وقيل املؤنث يعود على اهليئة واملذكر يعود على الطري والطني وهو بعيد يف املعىن 
عه هللا يعين اليهود حني مهوا بقتله فرف^ وإذ كففت بين إسرائيل عنك ^ مع كل معجزة ردا على من نسب الربوبية إىل عيسى 

معطوف على ما قبله فهو من مجلة نعم هللا على عيسى والوحي هنا حيتمل أن يكون وحي إهلام أو وحي  ^ وإذ أوحيت ^ إليه 
نداؤهم له ^ إذ قال احلواريون اي عيسى ابن مرمي ^ حيتمل أن يكون خطااب هلل تعاىل أو لعيسى عليه السالم ^ واشهد ^ كالم 

ونوا يعظمونه كتعظيم املسلمني حملمد صلى هللا عليه وسلم فإهنم كانوا ال ينادونه ابمسه وإمنا يقولون اي ابمسه دليل على أهنم مل يك
رسول هللا اي نيب هللا وقوهلم ابن مرمي دليل على أهنم كانوا يعتقدون فيه االعتقاد الصحيح من نسبته إىل أم دون والد خبالف ما 

هذا اللفظ أهنم شكوا يف قدرة هللا تعاىل على إنزال املائدة وعلى هذا أخذه  ظاهر^ هل يستطيع ربك ^ اعتقده النصارى 
الزخمشري وقال ما وصفهم هللا ابإلميان ولكن حكى دعواهم يف قوهلم آمنا وقال ابن عطية وغريه ليس كذلك ألهنم شكوا يف 

هللا أثىن على احلواريني يف مواضع من كتابه مع قدرة هللا لكنه مبعىن هل يفعل ربك هذا وهل يقع منه إجابة إليه وهذا أرجح ألن 
أن يف اللفظ بشاعة تنكر وقرىء تستطيع بتاء اخلطاب ربك ابلنصب أي هل تستطيع سؤال ربك وهذه القراءة ال تقتضي أهنم 

علينا أن ينزل ^ شكوا وهبا قرأت عائشة رضي هللا عنها وقالت كان احلواريون أعرف برهبم من أن يقولوا هل يستطيع ربك 
موضع أن مفعول بقوله يستطيع على القراءة ابلياء ومفعول ابملصدر وهو السؤال املقدر على القراءة ابلتاء ^ مائدة من السماء 

فقوله هلم اتقوا هللا حيتمل ^ قال اتقوا هللا إن كنتم مؤمنني ^ واملائدة هي اليت عليها طعام فإن مل يكن عليها طعام فهي خوان 
ن طلب املائدة واقرتاح اآلايت وحيتمل أن يكون زجرا عن الشك الذي يقتضيه قوهلم هل يستطيع ربك على أن يكون زجرا ع

This file was downloaded from QuranicThought.comمذهب الزخمشري أو عن البشاعة اليت يف اللفظ وإن مل يكن فيه شك وقوله إن كنتم مؤمنني هو على ظاهره على مذهب 
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 الزخمشري وأما على مذهب ابن عطية وغريه فهو تقرير هلم
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كما تقول افعل كذا إن كنت رجال ومعلوم أنه رجل وقيل إن هذه املقالة صدرت منهم يف أول األمر قبل أن يروا @   194@ 
( وتطمئن قلوبنا ) أي أكال نتشرف به بني الناس وليس مرادهم شهوة البطن ^ قالوا نريد أن أنكل منها ^ معجزات عيسى 

^ ونعلم أن قد صدقتنا ^ اهدة فال تعرض لنا الشكوك اليت تعرض يف اإلستدالل أي نعاين اآلية فيصري إمياننا ابلضرورة واملش
^ ظاهره يقوي قول من قال إهنم إمنا قالوا ذلك قبل متكن إمياهنم وحيتمل أن يكون املعىن نعلم علما ضروراي ال حيتمل الشك 

يسى ابن مرمي اللهم ربنا أنزل علينا مائدة قال ع^ أي نشهد هبا عند من مل حيضرها من الناس ^ ونكون عليها من الشاهدين 
تكون ^ أجاهبم عيسى إىل سؤال املائدة من هللا وروي أنه لبس جبة شعر ورداء شعر وقام يصلي ويدعو ويبكي ^ من السماء 

تكون جمتمعا  قيل نتخذ يوم نزوهلا عيدا يدور كل عام ألول األمة مث ملن بعدهم وقال ابن عباس املعىن^ لنا عيدا ألولنا وآخران 
^ قال هللا إين منزهلا عليكم ^ أي عالمة على صدقي ^ وآية منك ^ جلميعا أولنا وآخران يف يوم نزوهلا خاصة ال عيدا يدور 

أجاهبم هللا إىل ما طلبوا ونزلت املائدة عليها مسك وخبز وقيل زيتون ومتر ورمان وقال ابن عباس كان طعام املائدة ينزل عليهم 
عادة هللا عز وجل عقاب ^ فمن يكفر بعد منكم فإين أعذبه عذااب ^ ويف قصة املائدة قصص كثرية غري صحيحة حيثما نزلوا 

من كفر بعد اقرتاح آية فأعطيته وملا كفر بعض هؤالء مسخهم هللا خنازير قال عبد هللا بن عمر أشد الناس عذااب يوم القيامة من  
وإذ قال هللا اي عيسى ابن مرمي أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني من ^  كفر من أصحاب املائدة وآل فرعون واملنافقون

قال ابن عباس واجلمهور هذا القول يكون من هللا يوم القيامة على رؤس اخلالئق لريى الكفار تربئة عيسى مما نسبوه ^ دون هللا 
لت النصارى ما قالوا وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك إليه ويعلمون أهنم كانوا على ابطل وقال السدي ملا رفع هللا عيسى إليه قا

اآلية فعلى هذا يكون إذ قال ماضيا يف معناه كما هو يف لفظه وعلى قول ابن ^ سبحانك ^ وسأل هللا حينئذ عن ذلك فقال 
إن  ^ إهلا  نفي يعضده دليل العقل ألن احملدث ال يكون^ ما يكون يل أن أقول ما ليس يل حبق ^ عباس يكون مبعىن املستقبل 

تعلم ما ^ اعتذار وبراءة من ذلك القول ووكل العلم إىل هللا لتظهر براءته ألن هللا علم أنه مل يقل ذلك ^ كنت قلته فقد علمته 
أي تعلم معلومي وال أعلم معلومك ولكنه سلك ابللفظ مسلك املشاكلة فقال يف نفسك ^ يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك 

أن حرف عبارة وتفسري أو مصدرية ^ أن اعبدوا ^ وبقية قوله تعظيما هلل وإخبار مبا قال الناس يف الدنيا مقابلة لقوله يف نفسي 
 بدل من الضمري يف
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فيها سؤاالن األول كيف قال وإن تغفر ^ إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم ^ به @  195@ 
هلم واجلواب أن املعىن تسليم األمر إىل هللا وأنه إن عذب أو غفر فال اعرتاض عليه ألن اخللق هلم وهم كفار والكفار ال يغفر 

عباده واملالك يفعل يف ملكه ما يشاء وال يلزم من هذا وقوع املغفرة للكفار وإمنا يقتضي جوازها يف حكمة هللا تعاىل وعزته وفرق 
طاب لعيسى عليه السالم حني رفعه هللا إىل السماء فال إشكال ألن املعىن بني اجلواز والوقوع وأما على قول من قال إن هذا اخل

إن تغفر هلم ابلتوبة وكانوا حينئذ أحياء وكل حي معرض للتوبة السؤال الثاين ما مناسبة قوله فإنك أنت العزيز احلكيم لقوله وإن 
جلواب من ثالثة أوجه األول يظهر يل أنه ملا قصد تغفر هلم واألليق مع ذكر املغفرة أن لو قيل فإنك أنت الغفور الرحيم وا

التسليم هلل والتعظيم له كان قوله فإنك أنت العزيز احلكيم أليق فإن احلكمة تقتضي التسليم له والعزة تقتضي التعظيم له فإن 
إىل هللا يف املغفرة هلم أو  العزيز هو الذي يفعل ما يريد وال يغلبه غريه وال ميتنع عليه شيء أراده فاقتضى الكالم تفويض األمر

عدم ملغفرة ألنه قادر على كال األمرين لعزته وأيهما فعل فهو مجيل حلكمته اجلواب الثاين قاله شيخنا األستاذ أبو جعفر بن 
إذ الزبري إمنا مل يقل الغفور الرحيم لئال يكون يف ذلك تعريض يف طلب املغفرة هلم فاقتصر على التسليم والتفويض دون الطلب 

This file was downloaded from QuranicThought.comال تطلب املغفرة للكفار وهذا قريب من قولنا الثالث حكى شيخنا اخلطيب أبو عبد هللا بن رشيد عن شيخه إمام البلغاء يف وقته 
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حازم بن حازم أنه كان يقف على قوله وإن تغفر هلم وجيعل فإنك أنت العزيز استئنافا وجواب إن يف قوله فإهنم عبادك كأنه قال 

عموم يف مجيع الصادقني وخصوصا ^ هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم ^ م فإهنم عبادك على كل حال إن تعذهبم وإن تغفر هل
يف عيسى ابن مرمي فإن يف ذلك إشارة إىل صدقه يف الكالم الذي حكاه هللا عنه وقرأ غري انفع هذا يوم ابلرفع على االبتداء أو 

ظرف لقال فعلى هذا ال تكون اجلملة معمول القول وإمنا معموله اخلرب وقرأ انفع ابلنصب وفيه وجهان أحدمها أن يكون يوم 
هذا خاصة واملعىن قال هللا هذا القصص أو اخلرب يف يوم وهذا بعيد مزيل لرونق الكالم واآلخر أن يكون هذا مبتدأ ويوم يف 

يوم مبنيا على قراءة انفع ألنه موضع خربه والعامل فيه حمذوف تقديره هذا واقع يوم ينفع الصادقني صدقهم وال جيوز أن يكون 
 ويليه اجلزء الثاين وأوله سورة األنعام# مت اجلزء األول # أضيف إىل معرب قاله الفارسي والزخمشري 
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جعل هنا مبعىن خلق ^ وجعل الظلمات والنور ^ قال كعب أول األنعام هو أول التوراة $ # سورة األنعام @ $  2@ 
الظلمات الليل والنور النهار والضوء الذي يف الشمس والقمر وغريمها وإمنا أفرد النور ألنه أراد اجلنس ويف اآلية رد على و 

اجملوس يف عبادهتم للنار وغريها من األنوار وقوهلم إن اخلري من النور والشر من الظلمة فإن املخلوق ال يكون إهلا وال فاعال 
أي يسوون وميثلون من قولك عدلت فالان بفالن إذا جعلته نظريه وقرينه ^ ين كفروا برهبم يعدلون مث الذ^ لشيء من احلوادث 

ودخلت مث لتدل على استبعاد أن يعدلوا برهبم بعد وضوح آايته يف خلق السموات واألرض والظلمات والنور وكذلك قوله مث 
أماهتم ويف ضمن ذلك تعجيب من فعلهم وتوبيخ هلم والذين كفروا أنتم مترتون استبعاد ألن ميرتوا فيه بعد ما ثبت أنه أحياهم و 

هنا عام يف كل مشرك وقد خيتص ابجملوس بدليل الظلمات والنور وبعبدة األصنام ألهنم اجملاورون للنيب صلى هللا عليه وسلم 
^ وأجل مسمى عنده  مث قضى أجال^ أي خلق أابكم آدم من طني ^ خلقكم من طني ^ وعليهم يقع الرد يف أكثر القرآن 

األجل األول املوت والثاين يوم القيامة وجعله عنده ألنه استأثر بعلمه وقيل األول النوم والثاين املوت ودخلت مث هنا لرتتيب 
يتعلق يف السموات مبعىن اسم ^ وهو هللا يف السموات ويف األرض ^ األخبار ال لرتتيب الوقوع ألن القضاء متقدم على اخللق 

ملعىن كقوله وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله كما يقال أمري املؤمنني اخلليفة يف املشرق واملغرب وحيتمل أن يكون هللا فا
اجملرور يف موضع اخلرب فيتعلق ابسم فاعل حمذوف واملعىن على هذا قريب من األول وقيل املعىن أنه يف السموات واألرض بعلمه  

ألول أرجح وأفصح ألن اسم هللا جامع للصفات كلها من العلم والقدرة واحلكمة وغري ذلك فقد كقوله وهو معكم أينما كنتم وا
مجعها مع اإلجياز ويرتجح الثاين أبن سياق الكالم يف اطالع هللا تعاىل وعلمه لقوله بعدها يعلم سركم وجهركم وقيل يتعلق 

هلل واسم هللا على هذا القول وعلى األول هو خرب املبتدأ  مبحذوف تقديره املعبود يف السموات ويف األرض وهذا احملذوف صفة
 وما أتتيهم من^ وأما إذا كان اجملرور اخلرب فاسم هللا بدل من الضمري 
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يعين ما جاء به حممد صلى هللا ^ ابحلق ^ من األوىل زائدة والثانية للتبعيض أو لبيان اجلنس ( آية من آايت رهبم @  3@ 
حض للكفار على ^ أمل يروا كم أهلكنا ^ اآلية وعيد ابلعذاب والعقاب على استهزائهم ^ أيتيهم فسوف ^ عليه وسلم 

الضمري عائد على القرن ألنه يف معىن ^ مكناهم يف األرض ^ االعتبار بغريهم والقرن مائة سنة وقيل سبعون وقيل أربعون 
^ وأرسلنا السماء عليهم مدرارا ^ ؤمنني والكافرين اخلطاب جلميع أهل ذلك العصر من امل^ ما مل منكن لكم ^ اجلماعة 

^ فاهلكناهم بذنوهبم ^ السماء هنا املطر والسحاب أو السماء حقيقة ومدرارا بناء مبالغة وتكثري من قولك در املطر إذا غزر 
ولو نزلنا ^ متكينهم التقدير فكفروا وعصوا فأهلكناهم وهذا هتديد للكفار أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤالء على حال قوهتم و 

اآلية إخبار أهنم ال يؤمنون ولو جاءهتم أوضح اآلايت واملراد بقوله فلمسوه أبيديهم لو ابلغوا يف متييزه ^ عليك كتااب يف قرطاس 
This file was downloaded from QuranicThought.com
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وتقليبه لريتفع الشك لعاندوا بذلك يشبه أن يكون سبب هذه االية قول بعضهم للنيب صلى هللا عليه وسلم ال أومن بك حىت 

حكاية عن طلب بعض ^ وقالوا لوال أنزل عليه ملك ^ بكتاب من السماء أيمرين بتصديقك وما اراين مع هذا اصدقك أتيت 
العرب وروي أن العاصي بن وائل والنضر بن احلارث وزمعة بن األسود واألسود بن عبد يغوث قالوا للنيب صلى هللا عليه وسلم 

قال ابن عباس املعىن لو أنزلنا ملكا فكفروا بعد ذلك لعجل هلم ^ قضى األمر ولو أنزلنا ملكا ل^ اي حممد لو كان معك ملك 
العذاب ففي الكالم على هذا حذف وقضي األمر على هذا تعجيل أخذهم وقيل املعىن لو أنزلنا ملكا ملاتوا من هول رؤيته 

ملكا لكان يف صورة رجل ألهنم ال طاقة أي لو جعلنا الرسول ^ ولو جعلناه ملكا جلعلناه رجال ^ فقضي األمر على هذا موهتم 
أي خللطنا عليهم ما خيلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم فإهنم ^ وللبسنا عليهم ما يلبسون ^ هلم على رؤية امللك يف صورته 

اآلية إخبار قصد به تسلية ^ ولقد استهزئ برسل من قبلك ^ لو رأوا امللك يف صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس مبلك 
قل سريوا ^ أي أحاط هبم ويف هذا اإلخبار هتديد للكفار ^ فحاق ^ النيب النيب صلى هللا عليه وسلم عما كان يلقى من قومه 

قال الزخمشري إن قلت ^ مث انظروا ^ اآلية حض على االعتبار بغريهم إذا رأوا منازل الكفار الذين هلكوا قبلهم ^ يف األرض 
قوله مث انظروا قلت جعل النظر سببا عن السري يف قوله فانظروا كأنه قال سريوا ألجل النظر وأما أي فرق بني قوله فانظروا وبني 

 قوله فسريوا
20
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يف األرض مث انظروا فمعناه إابحة السري للتجارة وغريها من املنافع وإجياب النظر يف اهلالكني رتبه على ذلك بثم @  4@ 
القصد ابآلية إقامة الربهان على صحة التوحيد ^ ما يف السموات واألرض قل هلل  قل ملن^ لتباعد ما بني الواجب واملباح 

وإبطال الشرك وجاء ذلك بصفة االستفهام إلقامة احلجة على الكفار فسأل أوال ملن ما يف السموات واألرض مث أجاب عن 
احلق هو هللا الذي له ما يف السموات وما  السؤال بقوله قل هلل ألن الكفار يوافقون على ذلك ابلضرورة فيثبت بذلك أن اإلله

^  يف األرض وإمنا حيسن أن يكون السائل جميبا عن سؤاله إذا علم أن خصمه ال خيالفه يف اجلواب الذي به يقيم احلجة عليه 
ق أي قضاها وتفسري ذلك بقول النيب صلى صلى هللا عليه وسلم إن هللا كتب كتااب قبل أن خيل^ كتب على نفسه الرمحة 

مقطوع مما قبله وهو جواب لقسم ^ ليجمعنكم ^ السموات واألرض وفيه إن رمحيت سبقت غضيب ويف رواية تغلب غضيب 
حمذوف وقيل هو تفسري الرمحة املذكورة تقديره أن جيمعكم وهذا ضعيف لدخول النون الثقيلة يف غري موضعها فإهنا ال تدخل إال 

الذين ^ قيل هنا إىل مبعىن يف وهو ضعيف والصحيح أهنا للغاية على ابهبا ^ قيامة إىل يوم ال^ يف القسم أو يف غري الواجب 
الذين مبتدأ وخربه ال يؤمنون ودخلت الفاء ملا يف الكالم من معىن الشرط قاله الزجاج وهو ^ خسروا أنفسهم فهم ال يؤمنون 

و بدل من الضمري يف ليجمعنكم وهو ضعيف حسن وقال الزخمشري الذين نصب على الذم أو رفع خبرب ابتداء مضمر وقيل ه
عطف على قوله قل هلل ومعىن سكن حل فهو من السكىن وقيل هو ^ وله ما سكن ىف الليل والنهار ^ وقيل منادى وهو ابطل 

قل أغري هللا أختذ ^ من السكون وهو ضعيف ألن األشياء منها ساكنة ومتحركة فال يعم واملقصود عموم ملكه تعاىل لكل شيء 
أي من هذه األمة ^ أول من أسلم ^ إقامة حجة على الكفار ورد عليهم بصفات هللا الكرمي اليت ال يشاركه غريه فيها ^ ليا و 

يف الكالم حذف تقديره وقيل يل وال تكونن من ^ وال تكونن ^ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم سابق أمته إىل اإلسالم 
من يصرف عنه يومئذ ^ فال حذف وتقديره أمرت ابإلسالم وهنيت عن اإلشراك  املشركني أو يكون معطوفا على معىن أمرت

إشارة إىل ^ وذلك ^ أي من يصرف عنه العذاب يوم القيامة فقد رمحه هللا وقرئ يصرف بفتح الياء وفاعله هللا ^ فقد رمحه 
ه على العموم يف مجيع معىن ميسسك يصبك والضر مرض وغري ^ وإن ميسسك هللا بضر ^ صرف العذاب أو إىل الرمحة 

 املضرات واخلري العافية وغريها على العموم أيضا واآلية برهان على الوحدانية النفراد هللا تعاىل
20 سؤال ^ قل أى شىء أكرب شهادة ^ ابلضر واخلري وكذلك ما بعد هذا من األوصاف براهني ورد على املشركني @  5@  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
^ قل هللا شهيد بيين وبينكم ^ دليل على أن هللا يقال فيه شيء لكن ليس كمثله شيء يقتضي جوااب ينبين عليه املقصود وفيه  1

حيتمل وجهني أحدمها أن يكون هللا مبتدأ وشهيد خربه واآلخر أن يكون متام اجلواب عند قوله قل هللا مبعىن أن هللا أكرب شهادة 
ار والثاين أرجح ملطابقته للسؤال ألن السؤال مبنزلة من مث يبتدئ على تقدير هو شهيد بيين وبينكم واألول أرجح لعدم اإلضم

يقول من أكرب الناس فيقال يف اجلواب فالن وتقديره فالن أكرب واملقصود ابلكالم استشهاد ابهلل الذي هو أكرب شهادة على 
ه وسلم وإظهار معجزته صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وشهادة هللا هبذا هي علمه بصحة نبوة سيدان حممد صلى هللا علي

عطف على ضمري املفعول يف ألنذركم والفاعل يبلغ ضمري القرآن واملفعول حمذوف يعود على ^ ومن بلغ ^ الدالة على نبوته 
من تقديره ومن بلغه واملعىن أوحي إيل هذا القرآن ألنذر به املخاطبني وهم أهل مكة وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب 

القيامة قال سعيد ابن جبري من بلغه القرآن فكأمنا رأى سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم وقيل املعىن ومن بلغ  والعجم إىل يوم
اآلية تقرير للمشركني على شركهم مث تربأ من ذلك بقوله ال أشهد مث شهد هللا ^ قل أئنكم لتشهدون ^ احللم وهو بعيد 

^ أتوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا اي حممد ما تعلم مع هللا إهلا آخر ابلوحدانية وروي اهنا نزلت بسبب قوم من الكفار 
الذين مبتدأ وخربه فهم ال يؤمنون ^ الذين خسروا أنفسهم فهم ال يؤمنون ^ تقدم يف البقرة ^ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 

^ ما استشهد هبم هنا إال ليقيم احلجة على الكفار  وقيل الذين نعت للذين آتيناهم الكتاب وهو فاسد ألن الذين أوتوا الكتاب
وذلك تنصل من الكذب على هللا وإظهار لرباءة ^ ممن افرتى على هللا ^ لفظه استفهام ومعناه ال أحد أظلم ^ ومن أظلم 

لكفار من الشركاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما نسبوه إليه من الكذب وحيتمل أن يريد ابالفرتاء على هللا ما نسب إليه ا
أي ^ تزعمون ^ يقال هلم ذلك على وجه التوبيخ ^ أين شركاؤكم ^ أي عالماته وبراهينه ^ أوكذب آبايته ^ واألوالد 

الفتنة هنا حتتمل أن تكون ^ مث مل تكن فتنتهم ^ تزعمون أهنم آهلة فحذفه لداللة املعىن عليه والعامل يف يوم حنشرهم حمذوف 
تكن عاقبة كفرهم إال جحوده والتربؤ منه وقيل فتنتهم معذرهتم وقيل كالمهم وقرئ فتنتهم ابلنصب على خرب  مبعىن الكفر أي مل 

جحود لشركهم فإن قيل كيف ^ وهللا ربنا ما كنا مشركني ^ كان وامسها أن قالوا وقرئ ابلرفع على اسم كان وخربها أن قالوا 
واب أن ذلك خيتلف ابختالف طوائف الناس واختالف املواطن فيكتم قوم جيحدونه وقد قال هللا وال يكتمون هللا حديثا فاجل

ويقر آخرون ويكتمون يف موطن ويقرون يف موطن آخر ألن يوم القيامة طويل وقد قال ابن عباس ملا سئل عن هذا السؤال إهنم 
 ومنهم من ^جحدوا طمعا يف النجاة فختم هللا على أفواههم وتكلمت جوارحهم فال يكتمون هللا حديثا 
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وجعلنا على قلوهبم ^ الضمري عائد على الكفار وأفرد يستمع وهو فعل مجاعة محال على لفظ من ( يستمع إليك @  6@ 
أكنة مجع كنان وهو الغطاء وأن يفقهوه يف موضع مفعول من أجله تقديره كراهة أن يفقهوه ومعىن اآلية أن ^ أكنة أن يفقهوه 

أي قصصهم ^ أساطري األولني ^ القرآن إذا استمعوه وعرب ابألكنة والوقر مبالغة وهي استعارة هللا حال بينهم وبني فهم 
وأخبارهم وهو مجع أسطار وأسطورة قال السهيلي حيث ما ورد يف القرآن أساطري األولني فإن قائلها هو النضر بن احلارث وكان 

هم عائد ^ وهم ينهون عنه وينأون عنه ^ من حديث حممد قد دخل بلد فارس وتعلم أخبار ملوكهم فكان يقول حديثي أحسن 
على الكفار والضمري يف عنه عائد على القرآن واملعىن وهم ينهون الناس عن اإلميان وينأون هم عنه أن يبعدون والنأي هو البعد 

ه وهم مع ذلك يبعدون عنه وقيل الضمري يف عنه يعود على النيب صلى هللا عليه وسلم ومعىن ينهون عنه ينهون الناس عن إذايت
واملراد ابآلية على هذا أبو طالب ومن كان معه حيمي النيب صلى هللا عليه وسلم وال يسلم ويف قوله ينهون وينأون ضرب من 

جواب لو حمذوف هنا ويف قوله ولو ترى إذ وقفوا على رهبم وإمنا حذف ^ ولو ترى إذ وقفوا على النار ^ ضروب التجنيس 
يقدره السامع أي لو ترى لرأيت أمرا شنيعا هائال ومعىن وقفوا حبسوا قاله ابن عطية وحيتمل أن يريد بذلك إذا  ليكون أبلغ ما

^ اي ليتنا نرد وال نكذب ^ دخلوا النار وإذا عاينوها وأشرفوا عليها ووضع إذ موضع إذا لتحقيق وقوع الفعل حىت به ماض  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
لى التمين ومثله سيبويه بقولك دعين وال أعود أي وأان ال أعود وحيتمل أن قرئ برفع نكذب ونكون على االستئناف والقطع ع

بل بدا هلم ما  ^ يكون حاال تقديره نرد غري مكذبني أو عطف على نرد وقرئ ابلنصب إبضمار أن بعد الواو يف جواب التمين 
الدنيا من عيوهبم وقبائحهم وقيل هي يف أهل املعىن ظهر هلم يوم القيامة يف صحائفهم ما كانوا خيفون يف ^ كانوا خيفون من قبل 

الكتاب أي بدا هلم ما كانوا خيفون من أمر حممد صلى هللا عليه وسلم وقيل هي يف املنافقني أي بدا هلم ما كانوا خيفون من الكفر 
ا وعظهم النيب صلى هللا وهذان القوالن بعيدان فإن الكالم أوله ليس يف حق املنافقني وال أهل الكتاب وقيل إن الكفار كانوا إذ

إخبار أبمر ال ^ ولو ردوا لعادوا ^ عليه وسلم خافوا وأخفوا ذلك اخلوف لئال يشعر هبا أتباعهم فظهر هلم ذلك يوم القيامة 
يعين يف قوهلم وال نكذب آبايت ربنا ونكون من ^ وإهنم لكاذبون ^ يكون لو كان كيف كان يكون وذلك مما انفرد هللا بعلمه 

^ وقالوا إن هى إال حياتنا الدنيا ^  وال يصح أن يرجع إىل قوهلم اي ليتنا نرد ألن التمين ال حيتمل الصدق وال الكذب املؤمنني
 قال أليس^ حكاية عن قوهلم يف إنكار البعث األخروي 
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اة الدنيا ألن املعىن الضمري فيها للحي^ قالوا اي حسرتنا على ما فرطنا فيها ^ تقريرا هلم وتوبيخ ( هذا ابحلق @  7@ 
وهم حيملون أوزارهم على ^ يقتضي ذلك وإن مل جير هلا ذكر وقيل الساعة أي فرطنا يف شأهنا واالستعداد هلا واألول أظهر 

كناية عن حتمل الذنوب وقال على ظهورهم ألن العادة محل األثقال على الظهور وقيل إهنم حيملوهنا على ظهورهم ^  ظهورهم 
ذلك أن الكافر يركبه عمله بعد أن يتمثل له يف أقبح صورة وأن املؤمن يركب عمله بعد أن يتصور له يف أحسن حقيقة وروي يف 

قرأ انفع حيزن ^ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ^ إخبار عن سوء ما يفعلون من األوزار ^ أال ساء ما يزرون ^ صورة 
زع األكرب وقرأ الباقون بفتح الياء من حزن الثالثي وهو أشهر يف اللغة حيث وقع بضم الياء من أحزن إىل قوله ال حيزهنم الف

من قرأ ابلتشديد فاملعىن ال يكذبونك معتقدين لكذبك ^ فإهنم ال يكذبونك ^ والذي يقولون قوهلم إنه ساحر شاعر كاهن 
ل أكذبت فالان إذا وجدته كاذاب كما وإمنا هم جيحدون ابحلق مع علمهم به ومن قرأ ابلتخفيف فقيل معناه ال جيدونك كاذاب يقا

يقال أمحدته إذا وجدته حممودا وقيل هو مبعىن التشديد يقال كذب فالن فالان وأكذبه مبعىن واحد وهو األظهر لقوله بعد هذا 
ما  جيحدون ويؤيد هذا ما روي أهنا نزلت يف أيب جهل فإنه قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم إان ال نكفر بك ولكن نكذب

أي ولكنهم ^ ولكن الظاملني ^ جئت به وأنه قال لألخنس بن شريق وهللا إن حممدا الصادق ولكين أحسده على الشرف 
اآلية تسلية للنيب صلى ^ ولقد كذبت رسل من قبلك ^ ووضع الظاهر موضع املضمر للداللة على أهنم ظلموا يف جحودهم 

أي ملواعيده لرسله كقوله ولقد سبقت كلمتنا ^ وال مبدل لكلمات هللا ^ صر هللا عليه وسلم وحض له على الصرب ووعد له ابلن
أي من أخبارهم ويعين بذلك ^ ولقد جاءك من نبإى املرسلني ^ لعبادان املرسلني إهنم هلم املنصورون ويف هذا تقوية للوعد 

^ ه نبأ أو خالف وقيل هو اجملرور صربهم مث نصرهم وهذا أيضا تقوية للوعد واحلض على الصرب وفاعل جاءك حمذوف تقدير 
اآلية مقصودها محل النيب صلى هللا عليه وسلم على الصرب والتسليم ملا أراد هللا بعباده من ^ وإن كان كرب عليك إعراضهم 

إميان أو كفر فإنه صلى هللا عليه وسلم كان شديد احلرص على إمياهنم فقيل له إن استطعت أن تدخل يف األرض أو تصعد إىل 
السماء فتأتيهم آبية يؤمنون بسببها فافعل وأنت ال تقدر على ذلك فاستسلم ألمر هللا والنفق يف األرض معناه منفذ تنفذ منه إىل 

فال ^ حجة ألهل السنة على القدرية ^ ولو شاء هللا جلمعهم على اهلدى ^ ما حتت األرض وحذف جواب إن لفهم املعىن 
 جيهلون أن هللاأي من الذين ^ تكونن من اجلاهلني 
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املعىن إمنا يستجيب لك الذين يسمعون فيفهمون ^ إمنا يستجيب الذين يسمعون ^ لو شاء جلمعهم على اهلدى @  8@ 
فيها ثالث أتويالت أحدمها أن املوتى عبارة عن الكفار مبوت قلوهبم والبعث يراد به احلشر ^ واملوتى يبعثهم هللا ^ ويعقلون 

This file was downloaded from QuranicThought.com أن الكفار يف الدنيا كاملوت يف قلة مسعهم وعدم فهمهم فيبعثهم هللا يف اآلخرة وحينئذ يسمعون واآلخر أن يوم القيامة فاملعىن



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
املوتى عبارة عن الكفار والبعث عبارة عن هدايتهم للفهم والسمع والثالث أن املوتى على حقيقته والبعث على حقيقته فهو 

الضمري يف قالوا للكفار ولوال عرض واملعىن أهنم طلبوا ^ أنزل عليه آية من ربه  وقالوا لوال^ إخبار عن بعث املوتى يوم القيامة 
أن أييت النيب صلى هللا عليه وسلم آبية على نبوته فإن قيل فقد أتى آبية ومعجزاته كثرية فلم طلبوا آية فاجلواب من وجهني 

وجحدهم واآلخر أهنم إمنا طلبوا آية تضطرهم إىل اإلميان من أحدمها أهنم مل يعتدوا مبا أتى به وكأنه مل أيت بشيء عندهم لعنادهم 
جواب على قوهلم وقد حكى هذا القول عنهم يف مواضع من القرآن ^ قل إن هللا قادر على أن ينزل آية ^ غري نظر وال تفكر 

يل احلاصل ال ينبغي كقوله وأجيب عليه أبجوبة خمتلفة منها ما يقتضي الرد عليهم يف طلبهم اآلايت فإنه قد أاتهم آبايت وحتص
قد بينا اآلايت وكقوله أومل يكفهم أان أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ومنها ما يقتضي اإلعراض عنهم ألن اخلصم إذا تبني 

عناده سقطت مكاملته وحيتمل أن يكون من هذا قوله إن هللا قادر على أن ينزل آية وحيتمل أيضا أن يكون معناه قادر على أن 
حذف مفعول يعلمون وهو حيتمل وجهني أحدمها ال يعلمون أن ^ ولكن أكثرهم ال يعلمون ^ آية تضطرهم إىل اإلميان  ينزل

هللا قادر واآلخر ال يعلمون أن هللا إمنا منع اآلايت اليت تضطرهم إىل اإلميان ملصاحل العباد فإهنم لو رأوها ومل يؤمنوا لعوقبوا 
^ أمم أمثالكم ^ ن وإزالة لالستعارة املتعاهدة يف هذه اللفظة فقد يقال طائر للسعد والنحس أتكيد وبيا^ جبناحيه ^ ابلعذاب 

اي يف اخللق والرزق واحلياة واملوت وغري ذلك ومناسبة ذكر هذا ملا قبله من وجهني أحدمها أنه تنبيه على خملوقات هللا تعاىل 
آلايت واآلخر تنبيه على البعث كأنه يقول مجيع الدواب والطري حيشر فكأنه يقول تفكروا يف خملوقاته وال تطلبوا غري ذلك من ا

أي ما غفلنا ^ ما فرطنا يف الكتاب من شىء ^ يوم القيامة كما حتشرون أنتم وهو أظهر لقوله بعده مث إىل رهبم حيشرون 
أي ما فرطنا فيه من شىء فيه والكتاب هنا هو اللوح احملفوظ والكالم على هذا عام وقيل هو القرآن والكالم على هذا خاص 

والذين كذبوا ^ أي تبعث الدواب والطيور يوم القيامة للجزاء والفصل بينهما ^ مث إىل رهبم حيشرون ^ هدايتكم والبيان لكم 
 اآلية ملا ذكر قدرته على بعث اخللق كلهم أتبعه أبن وصف من كذب بذلك ابلصمم والبكم وقوله يف الظلمات^ 
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معناه أخربوين والضمري الثاين للخطاب وال حمل له من اإلعراب ^ قل أرأيتكم ^ قام الوصف ابلعمى يقوم م@  9@ 
وجواب الشرط حمذوف تقديره إن أاتكم عذاب هللا أو أتتكم الساعة من تدعون مث وقفهم على أهنم ال يدعون حينئذ إال هللا وال 

استثناه أي يكشف ما نزل بكم إن أراد ^ إن شاء ^ طال للشرك يدعون آهلتهم واآلية احتجاج عليهم وإثبات للتوحيد وإب
كان ^  فأخذانهم ابلبأساء والضراء ^ حيتمل أن يكون من النسيان أو الرتك ^ وتنسون ما تشركون ^ ويصيبكم به إن أراد 

فلما نسوا  ^هذا عرض وحتضيض وفيه دليل على نفع التضرع حني الشدائد ^ فلوال ^ ذلك على وجه التخفيف والتأديب 
اآلية أي ملا تركوا االتعاظ مبا ذكروا به من الشدائد فتح عليهم أبواب الرزق والنعم ليشكروا عليها فلم يشكروا فأخذهم هللا ^ 
شكر على هالك ^ واحلمد هلل ^ آخرهم وذلك عبارة عن استئصاهلم ابلكلية ^ دابر القوم ^ آيسون من اخلري ^ مبلسون ^ 

ى املؤمنني وقيل إنه إخبار على ما تقدم من املالطفة يف أخذه هلم ابلشر ليزدجروا أو ابخلري ليشكروا حىت الكفار فإنه نعمة عل
الضمري عائد على ^ أيتيكم به ^ اآلية احتجاج على الكفار أيضا ^ قل أرأيتم ^ وجب عليهم العذاب بعد اإلنذار واإلعذار 

ية وعيد وهتديد والبغتة ما مل يتقدم هلم شعور به واجلهرة ما بدت هلم اآل^ قل أرأيتكم ^ أي يعرضون ^ يصدفون ^ املأخوذ 
اآلية أي ال أدعي شيئا منكرا وال يستبعد إمنا أان ^ قل ال أقول لكم عندي خزائن هللا ^ خمايله وقيل بغتة ابلليل وجهرة ابلنهار 
الضمري يف به ^ وأنذر به الذين خيافون ^ ي مثال للضال واملهتد^ األعمى والبصري ^ نيب رسول كما كان غريي من الرسل 

يعود على ما يوحى واإلنذار عام جلميع الناس وإمنا خصص هنا ابلذين خيافون ألنه قد تقدم يف الكالم ما يقتضي اليأس من 
 ونإميان غريهم فكأنه يقول أنذر اخلائفني ألنه ينفعهم اإلنذار وأعرض عمن تقدم ذكره من الذين ال يسمعون وال يعقل

20 ^ لعلهم يتقون ^ يف موضع احلال من الضمري يف حيشروا واستئناف إخبار ^ ليس هلم من دونه ويل وال شفيع @ ^  10@  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
اآلية نزلت يف ضعفاء املؤمنني كبالل وعمار ابن ايسر وعبد هللا بن مسعود ^ وال تطرد الذين يدعون رهبم ^ يتعلق أبنذر  6

شركني من قريش قد قالوا للنيب صلى هللا عليه وسلم ال ميكننا أن خنتلط مع هؤالء وخباب وصهيب وأمثاهلم وكان بعض امل
قيل هي الصالة مبكة قبل فرض اخلمس وكانت غدوة ^ ابلغداة والعشي ^ لشرفنا فلو طردهتم التبعناك فنزلت هذه اآلية 

إخبار عن ^ يريدون وجهه ^ العبادة  وعشية وقيل هي عبارة عن دوام الفعل ويدعون هنا من الدعاء وذكر هللا أو مبعىن
اآلية قيل الضمري يف حساهبم للذين يدعون وقيل للمشركني ^ ما عليك من حساهبم من شىء ^ إخالصهم هلل وفيه تزكية هلم 

واملعىن على هذا ال حتاسب عنهم وال حياسبون عنك فال هتتم أبمرهم حىت تطرد هؤالء من أجلهم واألول أرجح لقوله وما أان 
فتطردهم ^ طارد الذين آمنوا وقوله إن حساهبم إال على ريب واملعىن على هذا أن هللا هو الذي حياسبهم فألي شيء تطردهم ب

هذا جواب النهي يف قوله وال تطرد أو عطف على فتطردهم ^ فتكون من الظاملني ^ هذا جواب النفي يف قوله ما عليك ^ 
كفار ابملؤمنني وذلك أن الكفار كانوا يقولون أهؤالء العبيد والفقراء من هللا عليهم أي ابتلينا ال^ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ^ 

أليس هللا أبعلم ^ ابلتوفيق للحق والسعادة دوننا وحنن أشراف أغنياء وكان هذا الكالم منهم على وجه االستبعاد بذلك 
هم الذين هنى النيب ^ آبايتنا فقل سالم عليكم  وإذا جاءك الذين يؤمنون^ رد على الكفار يف قوهلم املتقدم ^ ابلشاكرين 

^ كتب ربكم على نفسه الرمحة ^  صلى هللا عليه وسلم عن طردهم أمر أبن يسلم عليهم إكراما هلم وأن يؤنسهم مبا بعد هذا 
اآلية ^ أنه من عمل منكم سوءا ^ أي حتمها ويف الصحيح إن هللا كتب كتااب فهو عنده فوق العرش إن رمحيت سبقت غضيب 

وعد ابملغفرة والرمحة ملن اتب وأصلح وهو خطاب للقوم املذكورين قبل وحكمها عام فيهم ويف غريهم واجلهالة قد ذكرت يف 
النساء وقيل نزلت بسبب أن عمر بن اخلطاب اشار على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يطرد الضعفاء عسى أن يسلم 

ى قوله واتب منه فنزلت اآلية وقرئ أنه ابلفتح على البدل من الرمحة وابلكسر على الكفار فلما نزلت ال تطرد ندم عمر عل
االستئناف وكذلك فإنه غفور رحيم ابلكسر على االستئناف وابلفتح خرب ابتداء مضمر تقديره فأمره أنه غفور رحيم وقيل تكرار 

^ الطرد وغري ذلك وتفصيل اآلايت شرحها وبياهنا اإلشارة إىل ما تقدم من النهي عن ^ وكذلك نفصل ^ لألوىل لطول الكالم 
بتاء اخلطاب ونصب السبيل على أنه مفعول به وقرئ بتاء التأنيث ورفع السبيل على أنه فاعل مؤنث ^ ولتستبني سبيل اجملرمني 
 ابلياء والرفع على تذكري
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أي إن اتبعت ^ قد ضللت إذا ^ ون أي تعبد^ الذين تدعون ^ السبيل ألنه جيوز فيه التذكري والتأنيث @  11@ 
الضمري عائد ^ وكذبتم به ^ أي على أمر بني من معرفة ريب واهلاء يف بينة للمبالغة أو للتأنيث ^ على بينة ^ أهواءكم ضللت 

أي العذاب الذي طلبوه يف قوهلم فأمطر علينا حجارة من السماء ^ ما عندي ما تستعجلون به ^ على الرب أو على البينة 
من القصص وقرئ يقضي ابلضاد املعجمة من القضاء وهو أرجح ^ يقص احلق ^ يل اآلايت اليت اقرتحوها واألول أظهر وق

أي لو كان عندي العذاب ^ قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي األمر ^ أي احلاكمني ^ وهو خري الفاصلني ^ لقوله 
مفاتح ^ خر لوقع االنفصال وزال النزاع لنزول العذاب أو لظهور اآلايت على التأويل األول واآلايت املقرتحة على التأويل اآل

استعارة وعبارة عن التوصل إىل الغيب كما يتوصل ابملفاتح إىل ما يف اخلزائن وهو مجع مفتح بكسر امليم مبعىن مفتاح ^ الغيب 
ه هبا على غريها ألهنا أشد تغييبا من كل تنبي^ وال حبة يف ظلمات األرض ^ وحيتمل أن يكون مجع مفتح ابلفتح وهو املخزن 

أي إذا منتم ويف ذلك اعتبار واستدالل على البعث ^ يتوفاكم ابلليل ^ اللوح احملفوظ وقيل علم هللا ^ يف كتاب مبني ^ شيء 
ن أي يوقظكم من النوم والضمري عائد على النهار أل^ يبعثكم فيه ^ أي ما كسبتم من األعمال ^ ما جرحتم ^ األخروي 

توفته ^ مجع حافظ وهم املالئكة الكاتبون ^ حفظة ^ أجل املوت ^ أجل مسمى ^ غالب اليقظة فيه وغالب النوم ابلليل 
قل من ^ خروج من اخلطاب إىل الغيبة والضمري جلميع اخللق ^ مث ردوا ^ أي املالئكة الذين مع ملك املوت ^ رسلنا  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
عذااب من ^ ر عبارة عن شدائدمها وأهواهلما كما يقال لليوم الشديد مظلم اآلية إقامة حجة وظلمات الرب والبح^ ينجيكم 

قيل الذي من فوق إمطار احلجارة ومن حتت اخلسف وقيل من فوقكم تسليط أكابركم ومن حتت ^ فوقكم أو من حتت أرجلكم 
 ^أو يلبسكم شيعا ^ أرجلكم تسليط سفالتكم وهذا بعيد 
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ابلقتال واختلف هل اخلطاب هبذه اآلية للكفار أو ^ ويذيق بعضكم أبس بعض ^  أي خيلطكم فرقا خمتلفني@  12@ 
املؤمنني وروي أنه ملا نزلت أن يبعث عليكم عذااب من فوقكم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعوذ بوجهه فلما نزلت من 

ليه وسلم هذا أهون فقضى هللا على هذه حتت أرجلكم قال أعوذ بوجهك فلما نزلت أو يلبسكم شيعا قال النيب صلى هللا ع
الضمري عائد على القرآن أو على الوعيد املتقدم وقومك هم قريش ^ وكذب به قومك ^ األمة ابلفنت والقتال إىل يوم القيامة 

أي يف غاية يعرف ^ لكل نبإ مستقر ^ أي حبفيظ ومتسلط ويف ذلك متاركة نسختها آية القتال ^ لست عليهم بوكيل ^ 
وإما ^ أي قم وال جتالسهم ^ فأعرض عنهم ^ يف االستهزاء هبا والطعن فيها ^ خيوضون يف آايتنا ^ ا صدق من كذبه عنده

إما مركبة من إن الشرطية وما الزائدة واملعىن إن أنساك الشيطان النهي عن جمالستهم فال تقعد بعد أن ^ ينسينك الشيطان 
الذين يتقون هم املؤمنون والضمري يف حساهبم للكفار ^ م من شىء وما على الذين يتقون من حساهب^ تذكر النهي 

واملستهزئني واملعىن ليس على املؤمنني شيء من حساب الكفار على استهزائهم وإضالهلم وقيل إن ذلك يقتضي إابحة جلوس 
املعاش ويف الطواف ابلبيت املؤمنني مع الكافرين ألهنم شق عليهم النهي عن ذلك إذ كانوا ال بد هلم من خمالطتهم يف طلب 

وغري ذلك مث نسخت آبية النساء وهي وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آايت هللا اآلية وقيل إهنا ال تقتضي إابحة 
فيه وجهان أحدمها أن املعىن ليس على املؤمنني حساب الكفار ولكن عليهم تذكريا هلم ( ولكن ذكرى لعلهم يتقون ) القعود 

اب ذكرى على هذا نصب على املصدر وتقديره يذكروهنم ذكرى أو رفع على املبتدأ تقديره عليهم ذكرى والضمري ووعظ وإعر 
يف لعلهم عائد على الكفار أي يذكروهنم رجاء أن يتقوا أو عائد على املؤمنني أي يذكروهنم ليكون تذكريهم ووعظهم تقوى هللا 

القعود مع الكافرين بسبب أن عليهم من حساهبم شيء وإمنا هو ذكرى للمؤمنني الوجه الثاين أن املعىن ليس هنى املؤمنني عن 
وإعراب ذكرى على هذا خرب ابتداء مضمر تقديره ولكن هنيهم ذكرى أو مفعول من أجله تقديره إمنا هنوا ذكرى والضمري يف 

ل بل هي هتديد فال متاركة وال نسخ قيل إهنا متاركة منسوخة ابلسيف وقي^ وذر الذين ^ لعلهم على هذا للمؤمنني ال غري 
أي اختذوا الدين الذي كان ينبغي هلم لعبا وهلوا ألهنم سخروا منا واختذوا الدين الذي يعتقدونه ^ اختذوا دينهم لعبا وهلوا ^ فيها 

^ أن تبسل ^ الضمري عائد على الدين أو على القرآن ^ وذكر به ^ لعبا وهلوا ألهنم ال يؤمنون ابلبعث فهم يلعبون ويلهون 
وإن تعدل كل ^ قيل معناه أن حتبس وقيل تفضح وقيل هتلك وهو يف موضع مفعول من أجله أي ذكر به كراهة أن تبسل نفس 

 أي وإن تعط كل فدية^ عدل 
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أي نرجع من ^ ونرد على أعقابنا ^ اآلية إقامة حجة وتوبيخ للكفار ^ قل أندعوا من دون هللا ^ ال يؤخذ منها @  13@ 
اهلدى إىل الضالل وأصل الرجوع على العقب يف املشي مث استعري يف املعاين وهذه مجلة معطوفة على أندعوا واهلمزة فيه لإلنكار 

الكاف يف موضع نصب على احلال من الضمري يف نرد أي كيف نرجع مشبهني من ^ كالذي استهوته الشياطني ^  والتوبيخ 
تقديره ردا كرد الذي ومعىن استهوته الشياطني ذهبت به يف مهامه األرض وأخرجته استهوته الشياطني أو نعت ملصدر حمذوف 

عن الطريق فهو استفعال من هوى يهوي يف األرض إذا ذهب فيها وقال الفارسي استهوى مبعىن أهوى ومثل استذل مبعىن أذل 
أي ^ حاب يدعونه إىل اهلدى ائتنا له أص^ أي ضال عن الطريق وهو نصب على احلال من املفعول يف استهوته ^ حريان ^ 

هلذا املستهوى أصحاب وهم رفقة يدعونه إىل اهلدى أي إىل أن يهدوه إىل الطريق يقولون له ائتنا وهو قد اته وبعد عنهم فال 
ر جييبهم وهذا كله متثيل ملن ضل يف الدين عن اهلدى وهو يدعى إىل اإلسالم فال جييب وقيل نزلت يف عبد الرمحن بن أيب بك This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
وأن ^ الصديق حني كان أبوه يدعوه إىل اإلسالم ويبطل هذا قول عائشة ما نزل يف آل أيب بكر شيء من القرآن إال براءيت 

مرفوع ابالبتداء وخربه يوم يقول وهو مقدم عليه والعامل فيه ^ قوله احلق ^ عطف على لنسلم أو على مفعول أمران ^ أقيموا 
القتال واليوم مبعىن احلني وفاعل يكون مضمر وهو فاعل كن أي حني يقول لشيء كن فيكون  معىن االستقرار كقولك يوم اجلمعة

ظرف لقوله له امللك كقوله ملن امللك اليوم وقيل يف إعراب اآلية غري هذا مما هو ضعيف ^ يوم ينفخ يف الصور ^ ذلك الشيء 
هو اسم أيب إبراهيم فإعرابه عطف بيان أو بدل ومنع  ^ألبيه آزر ^ خرب ابتداء مضمر ^ عامل الغيب والشهادة ^ أو ختليط 

من الصرف للعجمة والعلمية ال للوزن ألن وزنه فاعل حنو عابر وشاحل وقرئ ابلرفع على النداء وقيل إنه اسم صنم ألنه ثبت أن 
وأقيم املضاف إليه مقامه اسم أيب إبراهيم اترخ فعلى هذا حيتمل أن يكون لقب به ملالزمته له أو أريد عابد آزر فحذف املضاف 

قيل إنه فرج هللا السموات واألرض حىت ^ نري إبراهيم ملكوت السموات واألرض ^ وذلك بعيد وال يبعد أن يكون له اثنان 
رأى ببصره امللك األعلى واألسفل وهذا حيتاج إىل صحة نقل وقيل رأى ما يراه الناس من امللكوت ولكنه وقع له هبا من 

^ متعلق مبحذوف تقديره وليكون من املوقنني فعلنا به ذلك ^ وليكون ^ دالل ما مل يقع ألحد من أهل زمانه االعتبار واالست
 أي سرته يقال جن عليه الليل وأجنه^ فلما جن عليه الليل 
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ن حيتمل أن يكون هذا الذي جرى إلبراهيم يف الكوكب والقمر والشمس أن يكو ^ رأى كوكبا قال هذا ريب @ ^  14@ 
قبل البلوغ والتكليف وقد روي أن أمه ولدته يف غار خوفا من منروذ إذ كان يقتل األطفال ألن املنجمني أخربوه أن هالكله على 
يد صيب وحيتمل أن يكون جرى له ذلك بعد بلوغه وتكليفه وأنه قال ذلك لقومه على وجه الرد عليهم والتوبيخ هلم وهذا أرجح 

وال يتصور أن يقول ذلك وهو منفرد يف الغار ألن ذلك يقتضي حماجة وردا على قومه ^ ا تشركون إين برئ مم^ لقوله بعد ذلك 
وذلك أهنم كانوا يعبدون األصنام والشمس والقمر والكواكب فأراد أن يبني هلم اخلطأ يف دينهم وأن يرشدهم إىل أن هذه 

ا وأن الذي أحدثها ودبر طلوعها وغروهبا وأفوهلا هو اإلله األشياء ال يصح أن يكون واحدا منها إهلا لقيام الدليل على حدوثه
احلق وحده وقوله هذا ريب قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل ألن ذلك أدعى إىل احلق وأقرب إىل رجوع اخلصم مث أقام 

ث ليس من صفة اإلله مث عليهم احلجة بقوله ال أحب اآلفلني أي ال أحب عبادة املتغريين ألن التغري دليل على احلدوث واحلدو 
استمر على ذلك املنهاج يف القمر ويف الشمس فلما أوضح الربهان وأقام عليهم احلجة جاهرهم ابلرباءة من ابطلهم فقال إين 

بريء مما تشركون مث أعلن لعبادته هلل وتوحيده له فقال إين وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض ووصف هللا تعاىل 
ه وانفراده ابمللك فإن قيل مل احتج ابألفول دون الطلوع وكالمها دليل على احلدوث ألهنما انتقال من بوصف يقتضي توحيد

أي يف اإلميان ابهلل ويف ^ أحتاجوين يف هللا ^ حال إىل حال فاجلواب أنه أظهر يف الداللة ألنه انتقال مع اختفاء واحتجاب 
ى إدغام أحدمها يف اآلخر وابلتخفيف على حذف أحدمها واختلف هل توحيده واألصل أحتاجونين بنونني وقرئ ابلتشديد عل

ما هنا مبعىن الذي ويريد هبا األصنام وكانوا قد خوفوه أن تصيبه ^ وال أخاف ما تشركون به ^ حذفت األوىل أو الثانية 
منقطع مبعىن لكن أي إمنا استثناء ^ إال أن يشاء ريب شيئا ^ أصنامهم بضر فقال ال أخاف منهم ألهنم ال يقدرون على شيء 

أي كيف أخاف شركاءكم الذين ال يقدرون على شيء وأنتم ال ^ وكيف أخاف ما أشركتم ^ أخاف من ريب إن أراد يب شيئا 
ختافون ما فيه كل خوف وهو إشراككم ابهلل وأنتم تنكرون على األمن يف موضع األمن وال تنكرون على أنفسكم األمن يف 

على ذلك بقوله فأي الفريقني أحق ابألمن يعين فريق املؤمنني وفريق الكافرين مث أجاب عن السؤال  موضع اخلوف مث أوقفهم
 اآلية وقيل إن الذين^ الذين آمنوا ^ بقوله 
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ملا نزلت هذه اآلية أشفق منها أصحاب النيب ^ ومل يلبسوا إمياهنم بظلم ^ آمنوا استئناف وليس من كالم إبراهيم @  15@ 
This file was downloaded from QuranicThought.com عليه وسلم فقالوا وأينا مل يظلم نفسه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا ذلك كما قال لقمان البنه اي بين ال صلى هللا



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
الضمري ^ ومن ذريته ^ إشارة إىل ما تقدم من استدالله واحتجاجه ^ وتلك حجتنا ^ تشرك ابهلل إن الشرك لظلم عظيم 

عطف على نوحا أي وهدينا ^ داود ^ الصحيح لذكر لوط وليس من ذرية إبراهيم  إلبراهيم أو لنوح عليهما السالم واألول هو
^ ومن آابئهم ^ فيه دليل على أن أوالد البنات يقال فيهم ذرية ألن عيسى ليس له أب فهو ابن ابنة نوح ^ وعيسى ^ داود 

هم ^ وكلنا هبا قوما ^ كة أي أهل م^ فإن يكفر هبا هؤالء ^ يف موضع نصب عطف على كال أي وهدينا بعض آابئهم 
األنبياء املذكورون وقيل الصحابة وقيل كل مؤمن واألول أرجح لداللة ما بعده على ذلك ومعىن توكيلهم هبا توفيقهم لإلميان هبا 

 استدل به من قال إن شرع من^ فبهداهم اقتده ^ إشارة إىل األنبياء املذكورين ^ أولئك الذين هدى هللا ^ والقيام حبقوقها 
قبلنا شرع لنا فأما أصول الدين من التوحيد واإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فاتفقت فيه مجيع األمم والشرائع 

وأما الفروع ففيها وقع االختالف بني الشرائع واخلالف هل يقتدي النيب صلى هللا عليه وسلم فيها مبن قبله أم ال واهلاء يف اقتده 
أي ما ^ وما قدروا هللا حق قدره ^ أن تسقط يف الوصل ولكن من أثبتها فيه راعى ثبوهتا يف خط املصحف للوقف فينبغي 

عرفوه حق معرفته يف اللطف بعباده والرمحة هلم إذ أنكروا بعثه للرسل وإنزاله للكتب والقائلون هم اليهود بدليل ما بعده وإمنا 
 عليه وسلم وروي أن الذي قاهلا منهم مالك بن الضيف فرد هللا عليهم أبن قالوا ذلك مبالغة يف إنكار نبوة حممد صلى هللا

^ ألزمهم ما ال بد هلم من اإلقرار به وهو إنزال التوراة على موسى وقيل القائلون قريش ولزموا ذلك ألهنم كانوا مقرين ابلتوراة 
 لرد عليهم يفاخلطاب لليهود أو لقريش على وجه إقامة احلجة وا^ وعلمتم ما مل تعلموا 
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قوهلم ما أنزل هللا على بشر من شيء فإن كان لليهود فالذي علموه التوراة وإن كان لقريش فالذي علموه ما جاء @  16@ 
^ جواب من أنزل واسم هللا مرفوع بفعل مضمر تقديره أنزله هللا أو مرفوع ابالبتداء ^ قل هللا ^ به حممد صلى هللا عليه وسلم 

مكة ومسيت أم القرى ألهنا مكان أول بيت وضع للناس وألنه جاء أن ^ أم القرى ^ على صفة الكتاب  عطف^ ولتنذر 
هو مسيلمة وغريه من الكذابني الذين ^ أو قال أوحى إيل ^ األرض دحيت منها وألهنا حيج إليها أهل القرى من كل فج عميق 

ر بن احلرث ألنه عارض القرآن واللفظ عام فيه ويف غريه من هو النض^ ومن قال سأنزل مثل ما أنزل هللا ^ ادعوا النبوة 
جوابه حمذوف تقديره لرأيت أمرا عظيما والظاملون من تقدم ذكره من اليهود والكذابني واملستهزئني ^ ولو ترى ^ املستهزئني 

الكفار يقولون هلم  أي تبسط املالئكة أيديهم إىل^ ابسطوا أيديهم ^ فتكون الالم للعهد وأعم من ذلك فتكون للجنس 
حيتمل أن يريد ذلك الوقت ^ اليوم جتزون ^ أخرجوا أنفسكم وهذه عبارة عن التعنيف يف السياق والشدة يف قبض األرواح 

منفردين عن أموالكم وأوالدكم أو عن شركائهم ^ فرادى ^ الذلة ^ اهلون ^ بعينه أو الوقت املمتد من حينئذ إىل األبد 
^ ركتم ما خولناكم أي ما أعطيناكم من األموال واألوالد ويرتجح الثاين بقوله وما نرى معكم شفعاءكم واألول يرتجح لقوله ت

تفرق مشلكم ومن قرأه ابلرفع أسند الفعل إىل الظرف واستعمله استعمال األمساء ويكون البني مبعىن الفرقة أو ^ تقطع بينكم 
أي ^ فالق احلب والنوى ^ و حمذوف تقديره تقطع االتصال بينكم مبعىن الوصل ومن قرأه ابلنصب فالفاعل مصدر الفعل أ

يفلق احلب حتت األرض خلروج النبات منها ويفلق النوى خلروج الشجر منها وقيل أراد الشقني الذين يف النواة واحلنطة واألول 
فالق ^ معطوف على فالق ^ وخمرج امليت من احلي ^ تقدم يف آل عمران ^ خيرج احلي ^ أرجح لعمومه يف أصناف احلبوب 

أي الصبح فهو مصدر مسي به الصبح ومعىن فلقه أخرجه من الظلمات وقيل إن الظلمة هي اليت تنفلق عن الصبح ^ اإلصباح 
أي يعلم هبما حساب األزمان ^ حسباان ^ أي يسكن فيه عن احلركات ويسرتاح ^ سكنا ^ فالتقدير فالق ظلمة اإلصباح 

 ما أحسن ذكر هذين اإلمسني هنا ألن العزيز يغلب كل شيء^ دير العزيز العليم ذلك تق^ والليل والنهار 
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ويقهره وهو قد قهر الشمس والقمر وسخرمها كيف شاء والعليم ملا يف تقدير الشمس والقمر والليل والنهار من @  17@ 
This file was downloaded from QuranicThought.comالليل يف الرب والبحر وأضاف الظلمة إليها  أي يف ظلمات^ يف ظلمات الرب والبحر ^ العلوم واحلكمة العظيمة وإتقان الصنعة 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
من كسر القاف من مستقر فهو اسم فاعل ومستودع ^ فمستقر ومستودع ^ ملالبستها هلما أو شبه الطرق املشتبهة ابلظلمات 

اسم مفعول والتقدير فمنكم مستقر ومستودع ومن فتحها فهو اسم مكان أو مصدر ومستودع مثله والتقدير على هذا لكم 
^ فأخرجنا به ^ قر ومستودع واالستقرار يف الرحم واالستيداع يف الصلب وقيل االستقرار فوق األرض واالستيداع حتتها مست

أي أخضر غصا وهو يتولد من أصل النبات ^ خضرا ^ الضمري عائد على النبات ^ فأخرجنا منه ^ الضمري عائد على املاء 
يعين السنبل ألن حبه بعضه على بعض وكذلك الرمان ^ حبا مرتاكبا ^ ضر الضمري عائد على اخل^ خنرج منه ^ من الفراخ 

مجع قنو وهو العنقود من التمر وهو مرفوع ابالبتداء وخربه من النخل ومن طلعها بدل والطلع أول ما خيرج ^ قنوان ^ وشبهه 
ابلنصب عطف ^ جنات من أعناب و ^ أي قريبة سهلة التناول وقيل قريبة بعضها من بعض ^ دانية ^ من التمر يف أكمامه 

نصب على احلال من الزيتون ^ مشتبها وغري متشابه ^ على نبات كل شيء وقرئ يف غري السبع ابلرفع عطف على قنوان 
والرمان أو من كل ما تقدم من النبات واملشتبه واملتشابه مبعىن واحد أي من النبات ما يشبه بعضه بعضا يف اللون والطعم 

انظروا إىل مثره إذا أمثر ^ ا ال يشبه بعضه بعضا ويف ذلك دليل قاطع على الصانع املختار القدير العليم املريد والصورة ومنه م
شركاء ^ أي انظروا إىل مثره أول ما خيرج ضعيفا ال منفعة فيه مث ينتقل من حال إىل حال حىت ينيع أي ينضج ويطيب ^ وينعه 
وا وشركاء مفعول اثن وقدم الستعظام اإلشراك أو شركاء مفعول أول وهللا يف نصب اجلن على أنه مفعول أول جلعل^ اجلن 

موضع املفعول الثاين واجلن بدل من شركاء واملراد هبم هنا املالئكة وذلك ردا على من عبدهم وقيل املراد اجلن واإلشراك هبم 
و خلقهم والضمري عائد على اجلن أو على الواو للحال واملعىن الرد عليهم أي جعلوا هلل شركاء وه^ وخلقهم ^ طاعتهم 

أي اختلقوا وزوروا والبنني قول النصارى يف املسيح واليهود يف ^ وخرقوا له بنني وبنات ^ اجلاعلني واحلجة قائمة على الوجهني 
ذكر معناه ^ بديع ^ أي قالوا ذلك بغري دليل وال حجة بل جمرد افرتاء ^ بغري علم ^ عزير والبنات قول العرب يف املالئكة 

يف البقرة ورفعه على أنه خرب ابتداء مضمر أو مبتدأ وخربه أىن يكون وفاعل تعاىل والقصد به الرد على من نسب هلل البنني 
 والبنات وذلك من وجهني احدها أن
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له ولد واآلخر الولد ال يكون إال من جنس والده وهللا تعاىل متعال عن األجناس ألنه مبدعها فال يصح أن يكون @  18@ 
مسبب عن مضمون اجلملة ^ فاعبدوه ^ أن هللا خلق السموات واألرض ومن كان هكذا فهو غين عن الولد وعن كل شيء 

يعين يف الدنيا وأما يف اآلخرة فاحلق أن املؤمنني يرون ^ ال تدركه األبصار ^ أي من كان هكذا فهو املستحق للعبادة وحده 
ظرة وقد جاءت يف ذلك أحاديث صحيحة صرحية ال حتتمل التأويل وقال األشعرية إن رؤية هللا تعاىل رهبم بدليل قوله إىل رهبا ان

يف الدنيا جائزة عقال ألن موسى سأهلا من هللا وال يسأل موسى ما هو حمال وقد اختلف الناس هل رأى رسول هللا صلى هللا عليه 
ل بعضهم الفرق بني الرؤية واإلدراك أن اإلدراك يتضمن اإلحاط قا^ وهو يدرك األبصار ^ وسلم ربه ليلة اإلسراء أم ال 

ابلشيء والوصول إىل غايته فلذلك نفى أن تدرك أبصار اخللق رهبم وال يقتضي ذلك نفي الرؤية وحسن على هذا قوله وهو 
خلبري بكل شيء وهو أي لطيف عن أن تدركه األبصار وهو ا^ اللطيف اخلبري ^ يدرك األبصار إلحاطة علمه تعاىل ابخلفيات 

مجع بصرية وهو نور القلب والبصر نور العني وهذا الكالم على لسان النيب صلى هللا ^ قد جاءكم بصائر ^ يدرك األبصار 
إبسكان السني ^ درست ^ متعلق مبحذوف تقديره ليقولوا صرفنا اآلايت ^ وليقولوا ^ عليه وسلم وما أان عليكم حبفيظ 

قرأته ودارست ابأللف أي دارست العلم وتعلمت منه ودرست بفتح السني وإسكان التاء مبعىن وفتح التاء درست العلم و 
إن كان ^ وأعرض عن املشركني ^ الضمري لآلايت وجاء مذكرا ألن املراد هبا القرآن ^ ولنبينه ^ قدمت هذه اآلايت ودبرت 

اهلم وعقاهبم فهو منسوخ وكذلك ما أان عليكم حبفيظ معناه أعرض عما يدعونك إليه أو عن جمادلتهم فهو حمكم وإن كان عن قت
This file was downloaded from QuranicThought.comأي ال تسبوا آهلتهم فيكون ذلك سببا ألن يسبوا هللا واستدل املالكية هبذا ^ وال تسبوا الذين يدعون من دون هللا ^ وبوكيل 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
وهو من الشعور  أي ما يدريكم^ وما يشعركم ^ أي هي بيد هللا ال بيدي ^ قل إمنا اآلايت عند هللا ^ على سد الذرائع 

من قرأ بفتح أهنا فهو معمول يشعركم أي ما يدريكم أن اآلايت ^ أهنا إذا جاءت ال يؤمنون ^ ابلشيء وما انفية أو استفهامية 
إذا جاءهتم ال يؤمنون هبا حنن نعلم ذلك وأنتم ال تعلمونه وقيل ال زائدة واملعىن ما يشعركم أهنم يؤمنون وقيل أن هنا مبعىن لعل 

رأ ابلكسر فهي استئناف إخبار ومت الكالم يف قوله وما يشعركم أي ما يشعركم ما يكون منهم فعلى القراءة ابلكسر يوقف فمن ق
 على ما يشعركم وأما على القراءة
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ابلفتح فإن كانت مصدرية مل يوقف عليه ألنه عامل فيها وإن كانت مبعىن لعل فأجاز بعض الناس الوقف ومنعه @  19@ 
أي نطبع عليها ونصدها عن الفهم فال ^ ونقلب أفئدهتم وأبصارهم ^ أبو جعفر بن الزبري ملا يف لعل من معىن التعليل شيخنا 

الكاف للتعليل أي نطبع على أفئدهتم وأبصارهم عقوبة هلم على أهنم ال يؤمنون به أول مرة وحيتمل ^ كما مل يؤمنوا ^  يفهمون 
اآلية رد عليهم يف ^ ولو أننا نزلنا إليهم املالئكة ^ رأوا اآلايت مثل طبعنا عليها أول مرة أن تكون للتشبيه أي نطبع عليها إذا 

^ قبال ^ قسمهم أهنم لو جاءهتم آية ليؤمنون هبا أي لو أعطيناهم هذه اآلايت اليت اقرتحوها وكل آية مل يؤمنوا إال أن يشاء هللا 
وقرئ بضمتني ومعناه مواجهة كقوله قدمن قبل وقيل هو مجع قبيل مبعىن   بكسر القاف وفتح الباء أي معاينة فنصبه على احلال

اآلية تسلية للنيب صلى هللا عليه ^ وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا ^ كفيل أي كفال بتصديق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
البدل من عدوا إذ هو مبعىن  أي املتمردين من الصنفني ونصب شياطني على^ شياطني اإلنس واجلن ^ وسلم ابلتأسي لغريه 

ما ^ زخرف القول غرورا ^ أي يوسوس ويلقي الشر ^ يوحى بعضهم إىل بعض ^ اجلمع أو مفعول أول وعدوا مفعول اثن 
وما يفرتون ^ وعيد ^ فذرهم ^ الضمري عائد على وحيهم أو على عداوة الكفار ^ ولو شاء ربك ما فعلوه ^ يزينه من القول 

أي متيل وهو متعلق مبحذوف والالم الم ^ ولتصغى ^ على أهنا مفعول معه أو عطف على الضمري ما يف موضع نصب ^ 
ومتت كلمة ^ معمول لقول حمذوف أي قل هلم ^ أفغري هللا ^ يكتسبوا ^ وليقرتفوا ^ الضمري لوحيهم ^ إليه ^ الصريورة 

فكلوا ^ صدقا فيما أخرب وعدال فيما حكم  أي^ صدقا وعدال ^ أي صحت والكلمات ما نزل على عباده من كتبه ^ ربك 
القصد هبذا األمر إابحة ما ذكر اسم هللا عليه والنهي عما ذبح للنصب وغريها وعن امليتة وهذا النهي ^ مما ذكر اسم هللا عليه 

ن أوجب التسمية يقتضيه دليل اخلطاب من األمر مث صرح به يف قوله وال أتكلوا مما مل يذكر اسم هللا عليه وقد استدل بذلك م
 على الذبيحة وإمنا جاء الكالم يف سياق حترمي امليتة وغريها
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فإن محلناه على ذلك مل يكن فيه دليل على وجوب التسمية يف ذابئح املسلمني وإن محلناه على عمومه كان فيه @  20@ 
املعىن أي غرض ^ وما لكم أال أتكلوا  ^دليل على ذلك وقال عطاء وهذه اآلية أمر بذكر هللا على الذبح واألكل والشرب 

وذروا ) استثناء مبا حرم ^ إال ما اضطررمت إليه ^ لكم يف ترك األكل مما ذكر اسم هللا عليه وقد بني لكم احلالل من احلرام 
وإنه ^ تقاد لفظ يعم أنواع املعاصي ألن مجيعها إما ابطن وإما ظاهر وقيل الظاهر األعمال والباطن االع( ظاهر اإلمث وابطنه 

سببها أن قوما من الكفار قالوا إان أنكل ^ وإن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم ^ الضمري ملصدر ال أتكلوا ^ لفسق 
املوت هنا عبارة عن الكفر واإلحياء عبارة عن اإلميان ^ أو من كان ميتا فأحييناه ^ ما قتلناه وال أنكل ما قتل هللا يعنون امليتة 

ر نور اإلميان والظلمات الكفر فهي استعارات ويف قوله ميتا فأحييناه مطابقة وهي من أدوات البيان ونزلت اآلية يف عمار والنو 
مثل هنا مبعين صفة ^ كمن مثله ^  بن ايسر وقيل يف عمر بن اخلطاب والذي يف الظلمات ابو جهل ولفظها أعم من ذلك 

أي كما جعلنا يف مكة أكابرها ليمكروا فيها جعلنا يف كل ^ يف كل قرية أكابر وكذلك جعلنا ^ وقيل زائدة واملعىن كمن هو 
إعرابه مضاف إليه عند ^ جمرميها ^ قرية وإمنا ذكر األكابر ألن غريهم تبع هلم واملقصود تسلية النيب صلى هللا عليه وسلم 

This file was downloaded from QuranicThought.comن مقدم وهذا جيد يف املعىن ضعيف يف العربية ألن الفارسي وغريه وقال ابن عطية وغريه إنه مفعول أول جبعلنا وأكابر مفعول اث



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
اآلية قائل هذه املقالة أبو جهل وقيل ^ وقالوا لن نؤمن ^ أكابر مجع أكرب وهو من أفعل فال يستعمل إال مبن أو ابإلضافة 

لبوه واملعىن أن هللا علم رد عليهم فيما ط^ هللا أعلم حيث جيعل رسالته ^ الوليد بن املغرية ألنه قال أان أوىل ابلنبوة من حممد 
أن حممدا صلى هللا عليه وسلم أهل للرسالة فخصه هبا وعلم أهنم لبسوا أبهل هلا فحرمهم إايها ويف اآلية من أدوات البيان 

شرح الصدر وضيقه ^ يشرح صدره لإلسالم ^ أي ذلة ^ صغار ^ الرتديد لكونه ختم كالمهم ابسم هللا مث رده يف أول كالمه 
أي كأمنا حياول الصعود إىل ^ كأمنا يصعد يف السماء ^  اظ مستعارة ومن قرأ حرجا بفتح الراء فهو مصدر وصف به وحرجه ألف

 السماء وذلك غري ممكن فكذلك يصعب عليه اإلميان وأصل يصعد املشدد يتصعد وقرئ ابلتخفيف
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فها إليه ألهنا ملكه وخلقه أو مبعىن السالمة اجلنة والسالم هنا حيتمل أن يكون اسم هللا فأضا^ دار السالم @ ^  21@ 
اي معشر ^ العامل يف يوم حمذوف تقديره اذكر وتقديره قلنا ويكون على هذا عامال يف يوم ويف ^ ويوم حنشرهم ^ والتحية 

تمتع اس^ أي أضللتم منهم كثريا وجعلتموهم أتباعكم كما تقول استكثر األمري من اجليش ^ اجلن قد استكثرمت من اإلنس 
استمتاع اجلن ابإلنس طاعتهم هلم واستمتاع اإلنس ابجلن كقوله وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من ^ بعضنا ببعض 

^ هو املوت وقيل احلشر ^ وبلغنا أجلنا ^ اجلن فإن الرجل كان إذا نزل واداي قال أعوذ بصاحب هذا الوادي يعين كبري اجلن 
ناء من الكاف وامليم يف مثواكم فما مبعىن من ألهنا وقعت على صنف من اجلن واإلنس واملستثىن قيل االستث^ إال ما شاء هللا 

على هذا من آمن منهم وقيل االستثناء من مدة اخللود وهو الزمان الذي بني حشرهم إىل دخول النار وقيل االستثناء من النار 
نوىل ^ راج وإمنا هو على وجه األدب مع هللا وإسناد األمور إليه وهو دخوهلم الزمهرير وقيل ليس املراد هنا ابالستثناء اإلخ

^ أي جنعل بعضهم وليا لبعض وقيل يتبع بعضهم بعضا يف دخول النار وقيل نسلط بعضهم على بعض ^ بعض الظاملني بعضا 
سل من اإلنس خاصة وإمنا تقرير للجن واإلنس فقيل إن اجلن بعث فيهم رسل منهم لظاهر اآلية وقيل إمنا الر ^ أمل أيتكم رسل 

ال تنايف بينه وبني قوهلم ما كنا مشركني ملا تقدم هناك ^ وشهدوا على أنفسهم ^ قال رسل منكم ألنه مجع الثقلني يف اخلطاب 
فإن قيل مل كرر شهادهتم على أنفسهم فاجلواب أن قوهلم شهدان على أنفسنا قول قالوه هم وقوله شهدوا على أنفسهم ذهلم 

خرب ابتداء مضمر تقديره األمر ذلك أو مفعول لفعل مضمر تقديره فعلنا ذلك واإلشارة إىل بعث ^ ذلك ^ اهلم وتقبيح حل
فيه وجهان أحدمها أن ^ بظلم ^ تعليل لبعث الرسل وهو يف موضع مفعول من أجله أو بدل من ذلك ^ أن مل يكن ^ الرسل 

هالكهم ظلما إذ مل ينذرهم فهو كقوله وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال هللا مل يكن ليهلك القرى دون بعث الرسل إليهم فيكون إ
واآلخر أن هللا ال يهلك القرى بظلمهم إذا ظلموا دون أن ينذرهم ففاعل الظلم على هذا أهل القرى وغفلتهم عدم إنذارهم 

هب أهل السنة ألن هللا لو حكى الوجهني ابن عطية والزخمشري والوجه األول صحيح على مذهب املعتزلة وال يصح على مذ
 أهلك عباده بغري
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من ذرية قوم ^ منازل يف اجلزاء على أعماهلم من الثواب والعقاب ^ ولكل درجات ^ ذنب مل يكن ظاملا عندهم @  22@ 
^ كن األمر هنا للتهديد واملكانة التم^ اعملوا على مكانتكم ^ أي من ذرية أهل سفينة نوح أو من كان قبلهم إىل آدم ^ 

حيتمل أن تكون من موصولة يف موضع نصب على املفعولية أو استفهامية يف ^ من تكون له ^ هتديد ^ فسوف تعلمون 
وجعلوا هلل مما ذرأ ^ أي اآلخرة أو الدنيا واألول أرجح لقوله عقىب الدار جنات عدن ^ عاقبة الدار ^ موضع رفع ابالبتداء 

جعلوا لكفار العرب قال السهيلي هم حي من خوالن يقال هلم األدمي كانوا جيعلون من الضمري يف ^ من احلرث واألنعام نصيبا 
زروعهم ومثارهم ومن أنعامهم نصيبا هلل ونصيبا ألصنامهم ومعىن ذرأ خلق وأنشأ ففي ذلك رد عليهم ألن هللا الذي خلقها 

وال شرع وأكثر ما يقال الزعم يف الكذب وقرئ أي بدعواهم وقوهلم من غري دليل ^ بزعمهم ^ وذرأها هو مالكها ال رب غريه 
This file was downloaded from QuranicThought.comاآلية كانوا إذا هبت لريح فحملت شيئا من الذي هلل ^ فما كان لشركائهم فال يصل إىل هللا ^ بفتح الزاي وضمها ومها لغتان 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
 وحتاموا إىل الذي لألصنام أقروه وإن محلت شيئا من الذي لألصنام إىل الذي هلل ردوه وإذا اصابتهم سنة أكلوا نصيب هللا

كانوا يقتلون أوالدهم ابلوأد ويذحبوهنم قرابان إىل ^  وكذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم ^ نصيب شركائهم 
األصنام وشركاؤهم هنا هم الشياطني أو القائمون على األصنام وقرأ اجلمهور بفتح الزاي من زين على البناء للفاعل ونصب قتل 

خفض أوالدهم ابإلضافة ورفع شركاؤهم على أنه فاعل بزين والشركاء على هذه القراءة هم الذين زينوا القتل على أنه مفعول و 
وقرأ ابن عباس بضم الزاي على البناء للمفعول ورفع قتل على أنه مفعول مل يسم فاعله ونصب أوالدهم على أنه مفعول بقتل 

ىل فاعله وفصل بني املضاف واملضاف إليه بقوله أوالدهم وذلك ضعيف وخفض شركائهم على اإلضافة إىل قتل إضافة املصدر إ
أي ليهلكوهم وهو من الردى مبعىن ^ لريدوهم ^ يف العربية وقد مسع يف الشعر والشركاء على هذه القراءة هم القاتلون لألوالد 

ي فيه املذكر واملؤنث والواحد أي حرام وهو فعل مبعىن مفعول حنو ذبح فيستو ^ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ^ اهلالك 
وأنعام ^ أي ال أيكلها إال من شاؤوا وهم القائمون على األصنام والرجال دون النساء ^ ال يطعمها إال من نشاء ^ واجلمع 

 وأنعام^ أي ال تركب وهي السائبة وأخواهتا ^ حرمت ظهورها 
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ا فال يذكر اسم هللا ابلتلبية وقيل ال يذكر اسم هللا عليها إذا قيل معناه ال حيج عليه( ال يذكرون اسم هللا عليها @  23@ 
كانوا قد قسموا أنعامهم على هذه األقسام ونسبوا ذلك إىل هللا افرتاء وكذاب ونصب على احلال أو ^  افرتاء عليه ^ ذحبت 

ن يف أجنة البحرية والسائبة ما اآلية كانوا يقولو ^ وقالوا ما يف بطون هذه األنعام خالصة ^ مفعول من أجله أو مصدر مؤكد 
ولد منها حيا فهو للرجال خاصة وال أيكل منها النساء وما ولد منها ميتا اشرتك فيه الرجال والنساء وأنث خالصة للحمل على 

سائبة أي البحرية وال^ وحرموا ما رزقهم هللا ^ املعىن وهي األجنة وذكر حمرم محال على لفظ ما وجيوز أن تكون التاء للمبالغة 
مرتوكات على وجه األرض وقيل ^ وغري معروشات ^ مرفوعات على دعائم وشبهها ^ جنات معروشات ^ وشبهها 

يف اللون والطعم ^ خمتلفا أكله ^ املعروشات ما غرسه الناس يف العمران وغري معروشات ما أنبته هللا يف اجلبال والرباري 
قيل حقه هنا الزكاة وهو ضعيف لوجهني ^ وآتوا حقه يوم حصاده ^ ر مريد والرائحة واحلجم وذلك دليل على أن اخلالق خمتا

أحدمها أن اآلية مكية وإمنا فرضت الزكاة ابملدينة واآلخر أن الزكاة ال تعطى يوم احلصاد وإمنا تعطى يوم ضم احلبوب والثمار 
وقيل هو ما يسقط من السنبل واألمر على وقيل حقه ما يصدق به على املساكني يوم احلصاد وكان ذلك واجبا مث نسخ ابلعشر 

عطف على جنات واحلمولة الكبار والفرش الصغار كالعجاجيل والفصالن وقيل احلمولة اإلبل ^ محولة وفرشا ^ هذا للندب 
 بدل من محولة وفرشا ومساها^ مثانية أزواج ^ ألهنا حيمل عليها والفرش الغنم ألهنا تفرش للذبح ويفرش ما ينسج من صوفها 

قل آلذكرين ^ يريد الذكر واألنثى وكذلك فيما بعده ^ من الضأن اثنني ^ أزواجا ألن الذكر زوج لألنثى واألنثى زوج للذكر 
يعين الذكر من الضأن والذكر من املعز ويعين ابألنثيني األنثى من الضأن واألنثى من املعز وكذلك فيما بعده من اإلبل والبقر ^ 

 يعين يف حترمي ما مل حيرم هللا وذلك إشارة إىل العرب يف^ افرتى على هللا كذاب ^ تعجيز وتوبيخ ^ بعلم  نبؤىن^ واهلمزة لإلنكار 
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اآلية تقتضي حصر احملرمات فيما ذكر وقد جاء يف السنة حترمي ^ قل ال أجد ^ حترميهم أشياء كالبحرية وغريها @  24@ 
ن السنة نسخت هذا احلصر وذهب آخرون إىل أن اآلية وردت على سبب فال أشياء مل تذكر هنا كلحوم احلمر فذهب قوم إىل أ

^ أو فسقا ^ تقتضي احلصر وذهب آخرون إىل أن ما عدا ما ذكر إمنا هنى عنه على وجه الكراهة ال على وجه التحرمي 
م على هذه احملرمات يف معطوف على املنصوابت قبله وهو ما أهل به لغري هللا مساه فسقا لتوغله يف الفسق وقد تقدم الكال

هو ماله أصبع من دابة وطائر قاله الزخمشري وقال ابن عطية يراد به اإلبل واألوز والنعام وحنوه من ^ كل ذي ظفر ^  البقرة 
احليوان الذي هو غري منفرج األصابع أو له ظفر وقال املاوردي مثله وحكى النقاش عن ثعلب أن كل ما ال يصيد فهو ذو ظفر 

This file was downloaded from QuranicThought.comيعين ما يف الظهور واجلنوب من ^ إال ما محلت ظهورمها ^ فهو ذو خملب وهذا غري مطرد ألن األسد ذو ظفر  وما يصيد



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
هي املباعر وقيل املصارين واحلشوة وحنومها مما يتحوى يف البطن وواحد حوااي حوية على وزن فعلية ^ أو احلوااي ^ الشحم 

دها حاوية على وزن فاعلة فحوااي على هذا فواعل كضاربة وضوارب فوزن حوااي على هذا فعائل كصحيفة وصحائف وقيل واح
وهو معطوف على ما يف قوله إال ما محلت ظهورمها فهو من املستثىن من التحرمي وقيل عطف على الظهور فاملعىن إال ما محلت 

وإان ^ يف مجيع اجلسد  يريد ما^ أو ما اختلط بعظم ^ الظهور أو محلت احلوااي وقيل عطف على الشحوم فهو من احملرم 
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رمحة ^ أي فيما أخربان به من التحرمي ويف ذلك تعريض بكذب من حرم ما مل حيرم هللا ^ لصادقون 

أي إن كذبوك فيما أخربت به من التحرمي فقل هلم ربكم ذو رمحة واسعة إذ ال يعاجلكم ابلعقوبة على شدة جرمكم ^ واسعة 
وال يرد أبسه ^ ند رؤية معصية ما أحلم هللا تريد إلمهاله عن مثل ذلك مث أعقب وصفه ابلرمحة الواسعة بقوله وهذا كما تقول ع
سيقول الذين أشركوا لو ^ أي ال تغرتوا بسعة رمحته فإنه ال يرد أبسه عن مثلكم إما يف الدنيا أو يف اآلخرة ^ عن القوم اجملرمني 
أهنم يقولون إن شركهم وحترميهم ملا حرموا كان مبشيئة هللا ولو شاء هللا أن ال يفعلوا ذلك ما اآلية معناها ^ شاء هللا ما أشركنا 

فعلوه فاحتجوا على ذلك إبرادة هللا له وتلك نزغة جربية وال حجة هلم يف ذلك ألهنم مكلفون مأمورون أال يشركوا ابهلل وال 
قوال يقولونه ^ لو شاء هللا ^ ف التكليف وحيتمل عندي أن يكون قوهلم حيللوا ما حرم هللا وال حيرموا ما حلل هللا واإلرادة خال

يف اآلخرة على وجه التمين أن ذلك مل يكن كقولك إذا ندمت على شيء لو شاء هللا ما كان هذا أي يتمىن أن ذلك مل يكن 
 قل هل^ ستقبل وهي اآلخرة ويؤيد هذا أنه حكى قوله أبداة االستقبال وهي السني فذلك دليل على أهنم يقولونه يف امل
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ملا أبطل حجتهم أثبت حجة هللا ليظهر احلق ^ قل فلله احلجة البالغة ^ توقيف هلم وتعجيز ( عندكم من علم @  25@ 
قيل هي مبعىن هات فهي متعدية وقيل مبعىن أقبل فهي غري متعدية وهي عند بعض العرب فعل يتصل ^ هلم ^ ويبطل الباطل 

 واجلماعة واملؤنث وعند بعضهم اسم فعل فيخاطب هبا الواحد واالثنان واجلماعة واملؤنث على حد سواء به ضمري االثنني
أي إن كذبوا يف شهادهتم وزوروا فال تشهد مبثل ^ فإن شهدوا فال تشهد معهم ^ ومقصود اآلية تعجيزهم عن إقامة الشهداء 

نبيه صلى هللا عليه وسلم أنه يدعو مجيع اخللق إىل مساع تالوة ما حرم  أمر هللا^ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ^ شهادهتم 
هللا عليهم وذكر يف هذه اآلايت احملرمات اليت أمجعت عليها مجيع الشرائع ومل تنسخ قط يف ملة وقال ابن عباس هي الكلمات 

فسري فال موضع هلا من اإلعراب وال انهية قيل أن هنا حرف عبارة وت^ أال تشركوا به شيئا ^ العشر اليت أنزل هللا على موسى 
جزمت الفعل وقيل أن مصدرية يف موضع رفع تقديره األمر أال تشركوا فال على هذا انفية وقيل أن يف موضع نصب بدال من 

ك قوله ما حرم وال يصح ذلك إال إن كانت ال زائدة وإن مل تكن زائدة فسد املعىن ألن الذي حرم على ذلك يكون ترك اإلشرا
واألحسن عندي أن تكون أن مصدرية يف موضع نصب على البدل وال انفية وال يلزم ما ذكر من فساد املعىن ألن قوله ما حرم 

ربكم معناه ما وصاكم به ربكم بدليل قوله يف آخر اآلية ذلكم وصاكم به فضمن التحرمي معىن الوصية والوصية يف املعىن أعم 
مي وبتحليل وبوجوب وندب وال ينكر أن يريد ابلتحرمي الوصية ألن العرب قد تذكر اللفظ من التحرمي ألن الوصية تكون بتحر 

اخلاص وتريد به العموم كما تذكر اللفظ العام وتريد به اخلصوص إذ تقرر هذا فتقدير الكالم قل تعالوا أتل ما وصاكم به ربكم 
شيئا أي وصاكم أال تشركوا به شيئا ووصاكم ابإلحسان مث أبدل منه على وجه التفسري له والبيان فقال أن ال تشركوا به 

ابلوالدين ووصاكم أن ال تقتلوا أوالدكم فجمعت الوصية ترك اإلشراك وفعل اإلحسان ابلوالدين وما بعد ذلك ويؤيد هذا 
نواهي كاإلشراك التأويل الذي أتولنا أن اآلايت اشتملت على أوامر كاإلحسان ابلوالدين وقول العدل والوفاء يف الوزن وعلى 

وقتل النفس وأكل مال اليتيم فال بد أن يكون اللفظ املقدم يف أوهلا لفظا جيمع األوامر والنواهي ألهنا أمجلت فيه مث فسرت بعد 
ذلك ويصلح لذلك لفظ الوصية ألنه جامع لألمر والنهي فلذلك جعلنا التحرمي مبعىن الوصية ويدل على ذلك ذكر لفظ الوصية 

This file was downloaded from QuranicThought.comمل يتأول على ما ذكرانه لزم يف اآلية إشكال وهو عطف األوامر النواهي وعطف على النواهي على األوامر فإن بعد ذلك وإن 
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األوامر طلب فعلها والنواهي طلب تركها وواو العطف تقتضي اجلمع بني املعطوف واملعطوف عليه وال يصح ذلك إال على 

مل اآلية عندي أتويال آخر وهو أن يكون لفظ التحرمي على ظاهره ويعم الوجه الذي أتولناه من عموم الوصية للفعل والرتك وحتت
 فعل احملرمات وترك
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اإلمالق الفاقة ومن هنا للتعليل تقديره من ^ وال تقتلوا أوالدكم من إمالق ^ الواجبات ألن ترك الواجبات حرام @  26@ 
انوا يفعلون ذلك فخرج خمرج الغالب فال يفهم منه إابحة قتلهم إجل إمالق وإمنا هنى عن قتل األوالد ألجل الفاقة ألن العرب ك

قيل ما ظهر الزان وما بطن اختاذ األخدان والصحيح أن ذلك عموم يف مجيع ^ ما ظهر منها وما بطن ^ بغري ذلك الوجه 
 حيل دم امرئ مسلم إال فسره قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال^ وال تقتلوا النفس اليت حرم هللا إال ابحلق ^ الفواحش 

النهي ^ وال تقربوا مال اليتيم إال ابليت هي أحسن ^ إبحدى ثالث زىن بعد إحصان أو كفر بعد إميان أو قتل نفس بغري نفس 
عن القرب يعم وجوه التصرف وفيه سد الذريعة ألنه إذا هنى عن أن يقرب املال فالنهي عن أكله أوىل وأحرى واليت هي أحسن 

هو البلوغ مع الرشد وليس املقصود هنا السن وحده وإمنا املقصود معرفته ^ حىت يبلغ أشده ^ يم وتثمري ماله منفعة اليت
ملا أمر ابلقسط يف الكيل والوزن وقد علم أن القسط الذي ال زايدة فيه وال نقصان مما ^ ال نكلف نفسا إال وسعها ^ مبصاحله 

أي ولو كان املقول ^ ولو كان ذا قرىب ^ مبا يف الوسع من ذلك وعفا عما سواه جيري فيه احلرج وال يتحقق الوصول إليه أمر 
^ وأن هذا صراطي مستقيما ^ له أو عليه يف شهادة أو غريها من أهل قرابة القائل فال ينبغي أن يزيد وال ينقص بل يعدل 

لتشديد عطف على ما تقدم أو مفعول من أجله اإلشارة هبذا إىل ما تقدم من الوصااي أو إىل مجيع الشريعة وأن بفتح اهلمزة وا
أي فاتبعوه ألن هذا صراطي مستقيما وقرئ ابلكسر على االستئناف وابلفتح والتخفيف على العطف وهي على هذا خمففة من 

يه أيضا الطرق املختلفة يف الدين من اليهودية والنصرانية وغريها من األداين الباطلة ويدخل ف^ وال تتبعوا السبل ^ الثقيلة 
البدع واألهواء املضلة ويف احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم خط خطا مث قال هذا سبيل هللا مث خط خطوطا عن ميينه وعن 

أي تفرقكم عن سبيل هللا ^ فتفرق بكم عن سبيله ^ مشاله مث قال هذه كلها سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه 
معطوف على وصاكم به فإن قيل فإن إيتاء موسى ^ مث آتينا ^ ضارعة ولذلك شدده البزي والفعل مستقبل حذفت منه اتء امل

الكتاب متقدم على هذه الوصية فكيف عطفه عليها بثم فاجلواب أن هذه الوصية قدمية لكل أمة على لسان نبيها فصح 
فيه ثالث أتويالت أحدها أن املعىن ^ لذي أحسن متاما على ا^ الرتتيب وقيل إهنا هنا لرتتيب االخبار والقول ال لرتتيب الزمان 

متاما للنعمة على الذي أحسن من قوم موسى ففاعل أحسن ضمري يعود على الذي والذي أحسن يراد به جنس احملسنني 
 واآلخر أن املعىن متاما أي تفضال أو جزاء على ما أحسن موسى عليه السالم من طاعة ربه
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اعل على هذا ضمري موسى عليه السالم والذي صفة لعمل موسى والثالث متاما أي إكماال وتبليغ رسالته فالف@  27@ 
يف موضع مفعول من أجله تقديره كراهة أن ^ أن تقولوا ^ على ما أحسن هللا به إىل عباده فالعامل على هذا ضمري هللا تعاىل 

أي مل ندرس مثل دراستهم ومل نعرف ما ^ لغافلني  وإن كنا عن دراستهم^ أهل التوراة واإلجنيل ^ على طائفتني ^ تقولوا 
أي أعرض ^ صدف ^ إقامة حجة عليهم ^ فقد جاءكم بينة ^ درسوا من الكتب فال حجة علينا وأن هنا خمففة من الثقيلة 

 أشراط الساعة كطلوع الشمس من مغرهبا فحينئذ ال^ بعض آايت ربك ^ اآلية تقدمت نظريهتا يف البقرة ^ هل ينظرون ^ 
أو كسبت يف إمياهنا خريا ^ يقبل إميان كافر وال توبة عاص فقوله ال ينفع نفسا إمياهنا يعين أن إميان الكافر ال ينفعه حينئذ وقوله 

يعين أن من كان مؤمنا ومل يكسب حسنات قبل ظهور تلك اآلايت مث اتب إذا ظهرت مل ينفعه ألن ابب التوبة يغلق حينئذ ^ 
هم اليهود والنصارى وقيل أهل األهواء والبدع ويف احلديث أن رسول هللا ^ إن الذين فرقوا دينهم ^ وعيد ^ قل انتظروا ^ 

This file was downloaded from QuranicThought.comصلى هللا عليه وسلم قال افرتقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة وافرتقت النصارى على اثنتني وسبعني فرقة وستفرتق أميت 
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هللا ومن تلك الواحدة قال من كان على ما أان وأصحايب عليه على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة قيل ايرسول 

أي أنت ^ لست منهم ىف شىء ^ مجع شيعة أي متفرقني كل فرقة تتشيع ملذهبها ^ وكانوا شيعا ^ وقرئ فارقوا أي تركوا 
فقد تنتهي إىل فضل عظيم على العموم يف احلسنات ويف العاملني وهو أقل التضعيف للحسنات ^ عشر أمثاهلا ^ بريء منهم 

بدل من موضع إىل صراط مستقيم ألن أصله هداين صراطا بدليل اهدان الصراط والقيم فيعل من ^ دينا قيما ^ سبعمائة وأزيد 
بدل ^ ملة إبراهيم ^ القيام وهو أبلغ من قائم وقرئ قيما بكسر القاف وختفيف الياء وفتحها وهو على هذا مصدر وصف به 

 أي عباديت وقيل ذحبي للبهائم وقيل حجي واألول أعم وأرجح^ ونسكي ^ من دينا أو عطف بيان 
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أي خالصا لوجهه وطلب رضاه مث أكد ذلك ^ هلل ^ أي أعمايل يف حني حيايت وعند مويت ^ وحمياي وممايت @ ^  28@ 
أن يريد ال أعبد غري هللا فيكون بقوله ال شريك له أي ال أريد أبعمايل غري هللا فيكون نفيا للشرك األصغر وهو الرايء وحيتمل 

ألنه صلى ^ وأان أول املسلمني ^ إشارة إىل اإلخالص الذي تقتضيه اآلية قبل ذلك ^ وبذلك أمرت ^ نفيا للشرك األكرب 
وهو رب كل ^ تقرير وتوبيخ للكفار وسببها أهنم دعوه إىل عبادة آهلتهم ^ قل أغري هللا أبغى راب ^ هللا عليه وسلم سابق أمته 

رد على الكفار ألهنم قالوا له اعبد ^ وال تكسب كل نفس إال عليها ^ برهان على التوحيد ونفي الربوبية عن غري هللا ^ شىء 
آهلتنا وحنن نتكفل لك بكل تباعة تتوقعها يف دنياك وأخراك فنزلت هذه اآلية أي ليس كما قلتم وإمنا كسب كل نفس عليها 

مجع ^ خالئف ^ أي ال حيمل أحد ذنوب أحد وأصل الوزر الثقل مث استعمل يف الذنوب ^ وال تزر وازرة وزر أخرى ^ خاصة 
خليفة أي خيلف بعضكم بعضا يف السكىن يف األرض أو خالئف عن هللا يف أرضه واخلطاب على هذا جلميع الناس وقيل ألمة 

املال واجلاه والقوة والعلوم وغري ذلك مما عموم يف ^ ورفع بعضكم ^ حممد صلى هللا عليه وسلم ألهنم خلفوا األمم املتقدمة 
إن ^ ليخترب شكركم على ما أعطاكم وأعمالكم فيما مكنكم فيه . . . ^ ليبلوكم فيما آاتكم ^ وقع فيه التفضيل بني العباد 

أو يف  مجع بني التخويف والرتجية وسرعة عقابه تعاىل إما يف الدنيا مبن عجل أخذه^ ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم 
تكلمنا على حروف ^ املص $ ^ سورة األعراف $ اآلخرة ألن كل آت قريب ونسأل هللا أن يغفر لنا ويرمحنا بفضله ورمحته 

أي ضيق من تبليغه مع تكذيب قومك وقيل احلرج هنا الشك فتأويله كقوله فال تكن من ^ حرج منه ^ اهلجاء يف البقرة 
منصوب على املصدرية بفعل مضمر تقديره لتنذر وتذكر ذكرى ألن الذكر مبعىن ^ رى وذك^ متعلق أبنزل ^ لتنذر ^ املمرتين 

^ قليال ما تذكرون ^ التذكري أو مرفوع على أنه خرب ابتداء مضمر أو خمفوض عطفا على موضع لتنذر أي لإلنذار والذكرى 
 انتصب قليال بتذكرون أي تذكرون تذكرا
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قيل إنه من املقلوب تقديره جاءها أبسنا فأهلكناها وقيل ^ هلكناها فجاءها أبسنا  ^قليال وما زائدة للتوكيد @  29@ 
املعىن أردان إهالكها فجاءها أبسنا ألن جمىء البأس قبل اإلهالك فال يصح عطفه عليه ابلفاء وحيتمل أن فجاءها أبسنا استئنافا 

بياان أو ^ ها فجاءهم مث حذف املضاف بدليل أو هم قائلون على وجه التفسري لإلهالك فال حيتاج إىل تكلف واملراد أهلكنا أهل
بياات مصدر يف موضع احلال مبعىن ابئتني أي ابلليل وقائلون من القائلة أي ابلنهار وقد أصاب العذاب بعض ^ هم قائلون 

م إال لالعرتاف أبهنم أي ما كان دعاؤهم واستغاثته^ دعواهم ^ الكفار املتقدمني ابلليل وبعضهم ابلنهار وأو هنا للتنويع 
أرسل ^ ظاملون وقيل املعىن أن دعواهم هنا ما كانوا يدعونه من دينهم فاعرتفوا ملا جاءهم العذاب أهنم كانوا ظاملني يف ذلك 

^ أسند الفعل إىل اجلار واجملرور ومعىن اآلية أن هللا يسأل األمم عما أجابوا به رسلهم ويسأل الرسل عما أجيبوا به ^ إليهم 
أي يوم يسئل الرسل وأممهم وهو يوم ^ يومئذ ^ يعين وزن األعمال ^ والوزن ^ أي على الرسل واألمم ^ نقصن عليهم فل

مث قلنا ^ قيل املعىن أردان خلقكم وتصويركم ^ خلقناكم مث صورانكم ^ أي يكذبون هباظلما ^ آبايتنا يظلمون ^ القيامة 
ال زائدة ^ أال تسجد ^ م مث صورانه وإمنا احتيج إىل التأويل ليصح العطف وقيل خلقنا أابكم آد^ للمالئكة اسجدوا آلدم  This file was downloaded from QuranicThought.com
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استدل به بعض األصوليني على أن األمر يقتضي الوجوب والفور ولذلك وقع العقاب على ترك املبادرة ^ إذ أمرتك ^ للتوكيد 

العرتاض على هللا تعاىل يف أمره بسجود تعليل علل به إبليس امتناعه من السجود وهو يقتضي ا^ قال أان خري منه ^ ابلسجود 
قال ^ أي من السماء ^ فاهبط منها ^ الفاضل للمفضول على زعمه وهبذا االعرتاض كفر إبليس إذ ليس كفره كفر جحود 

الفاء للتعليل وهي تتعلق بفعل قسم حمذوف تقديره أقسم ابهلل بسبب إغوائك يل ألغوين بين آدم وما مصدرية ^ فبما أغويتين 
^ يريد طريق اهلدى واخلري وهو منصوب على الظرفية ^ صراطك ^ يل استفهامية ويبطله ثبوت األلف يف ما مع حرف اجلر وق

اآلية أي من اجلهات األربع وذلك عبارة عن تسليطه على بين آدم كيفما أمكنه وقال ابن عباس ^ مث آلتينهم من بني أيديهم 
 وعن أمياهنممن بني أيديهم الدنيا ومن خلفهم اآلخرة 
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^ أي مطرودا حيث وقع ^ مدحورا ^ من ذأمه ابهلمز إذا ذمه ^ مذءوما ^ احلسنات وعن مشائلهم السيئات @  30@ 
^ ليبدي هلما ما ووري عنهما من سوآهتما ^ إذا تكلم كالما خفيا يكرره فمعىن وسوس هلما ألقى هلما هذا الكالم ^ فوسوس 

والالم يف قوله ليبدي للتعليل إن كان يف انكشافهما غرض إلبليس أو للصريورة إن وقع ذلك أي ليظهر ما سرت من عوراهتما 
أي كراهة أن تكوان ملكني واستدل به من قال إن ^ إال أن تكوان ملكني ^ ذكرت يف البقرة ^ الشجرة ^ بغري قصد منه إليه 

أي حلف هلما إنه ^ وقامسهما ^ اءة قوله وملك ال يبلى املالئكة أفضل من األنبياء وقرئ ملكني بكسر الالم ويقوي هذه القر 
ملن الناصحني وذكر قسم إبليس بصيغة املفاعلة اليت تكون بني االثنني ألنه اجتهد فيه أو ألنه أقسم هلما وأقسما له أن يقبال 

بدت ^ نا أنه ال حيلف كاذاب أي غرمها حبلفه هلما ألهنما ظ^ بغرور ^ أي أنزهلما إىل األكل من الشجرة ^ فدالمها ^ نصيحته 
أي زال عنهما اللباس وظهرت عوراهتما وكان ال يرايهنا من أنفسهما وال أحدمها من اآلخر وقيل كان لباسهما ^ هلما سوآهتما 

حيتمل ^ واندامها رهبما ^ أي يصالن بعضه ببعض ليسترتا به ^ خيصفان عليهما من ورق اجلنة ^ نور حيول بينهما وبني النظر 
اعرتاف وطلب للمغفرة والرمحة وتلك هي الكلمات ^ ربنا ظلمنا أنفسنا ^ يكون هذا النداء بواسطة ملك أو بغري واسطة  أن

أي الثياب اليت تسرت ^ لباسا ^ أي يف األرض ^ فيها حتيون ^ وما بعده مذكور يف البقرة ^ اهبطوا ^ اليت اتب هللا عليه هبا 
^ نزلنا ما يكون عنه اللباس وهو املطر واستدل بعض الفقهاء هبذه اآلية على وجوب سرت العورة ومعىن أنزلنا خلقنا وقيل املراد أ

استعار للتقوى لباسا كقوهلم ألبسك هللا قميص تقواه ^ ولباس التقوى ^ أي لباس الزينة وهو مستعار من ريش الطائر ^ ريشا 
ذلك ^ رئ ابلرفع على االبتداء أو خربه اجلملة وهي ذلك خري وقيل لباس التقوى ما يتقي به يف احلرب من الدروع وشبهها وق

 اإلشارة إىل ما أنزل من اللباس وهذه اآلية واردة على^ من آايت هللا 
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^ وجه االستطراد عقيب ما ذكر من ظهور السوآت وخصف الورق عليها ليبني إنعامه على ما خلق من اللباس @  31@ 
يعين يف غالب األمر وقد استدل به من ^ من حيث ال تروهنم ^ سببا يف نزع لباسهما عنهما أي كان ^ ينزع عنهما لباسهما 

وإذا ^ قال إن اجلن ال يرون وقد جاءت يف رؤيتهم أحاديث صحيحة فتحمل اآلية على األكثر مجعا بينها وبني األحاديث 
قالوا ^ ال والنساء وحيتمل العموم يف الفواحش قيل هي ما كانت العرب تفعله من الطواف ابلبيت عراة الرج^ فعلوا فاحشة 

وأقيموا وجوهكم ^ اعتذروا بعذرين ابطلني أحدمها تقليد آابئهم واآلخر افرتاؤهم على هللا ^ وجدان عليها آابءان وهللا أمران هبا 
مكان سجود أو يف  أي يف كل^ عند كل مسجد ^ قيل املراد إحضار النية واإلخالص هلل وقيل فعل الصالة والتوجه فيها ^ 

كما ^  وقت كل سجود واألول أظهر واملعىن إابحة الصالة يف كل موضع كقوله صلى هللا عليه وسلم جعلت يل األرض مسجدا 
األول منصوب هبدى والثاين منصوب بفعل مضمر ^ فريقا ^ احتجاج على البعث األخروي ابلبدأة األوىل ^ بدأكم تعودون 
قيل املراد به الثياب الساترة واحتج به من أوجب سرت العورة يف الصالة وقيل املراد به الزينة ^ م خذوا زينتك^ يفسره ما بعده 

This file was downloaded from QuranicThought.comاألمر فيهما لإلابحة ألن بعض ^ وكلوا واشربوا ^ زايدة على السرت كالتجمل للجمعة أبحسن الثياب وابلسواك والطيب 
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كثروا من األكل فوق احلاجة وقال األطباء إن الطب كله جمموع أي ال ت^ وال تسرفوا ^ العرب كانوا حيرمون أشياء من املآكل 

إنكار لتحرميها وهو ما شرعه هللا لعباده من املالبس ^ قل من حرم زينة هللا ^ يف هذه اآلية وقيل ال تسرفوا أبكل احلرام 
خالصة يوم ^ ذلك ردا عليهم واملآكل وكان بعض العرب إذا حجوا جيردون الثياب ويطوفون عراة وحيرمون الشحم واللنب فنزل 

أي الزينة والطيب يف الدنيا للذين آمنوا ولغريهم ويف اآلخرة خالصة هلم دون غريهم وقرئ خالصة ابلنصب على ^ القيامة 
 ^وأن تقولوا على هللا ^ عام يف كل ذنب ^ واإلمث ^ احلال والرفع على أنه خرب بعد خرب أو خرب ابتداء مضمر 
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هي إن الشرطية دخلت عليها ما الزائدة للتأكيد ولزمتها ^ فإما أيتينكم ^ وا عليه يف التحرمي وغريه أي تفرت @  32@ 
أي ^ يناهلم نصيبهم من الكتاب ^ ذكر يف األنعام ^ فمن أظلم ^ النون الشديدة املؤكدة وجواب الشرط فمن اتقى اآلية 

أي ادخلوا النار يف مجلة أمم أو مع ^ ادخلوا يف أمم ^ غابوا  أي^ ضلوا عنا ^ يصل إليهم ما كتب هلم من األرزاق وغريها 
املراد أبوالهم الرؤساء والقادة وأخراهم األتباع والسفلة واملعىن ^ قالت أخراهم ألوالهم ^ تالحقوا واجتمعوا ^ اداركوا ^ أمم 

قالوا هلم ذلك خطااب هلم إمنا هو كقولك  أن أخراهم طلبوا من هللا أن يضاعف العذاب ألوالهم ألهنم أضلوهم وليس املعىن أهنم
أي مل يكن لكم ^ وقالت أوالهم ألخراهم فما كان لكم علينا من فضل ^ قال فالن لفالن كذا أي قاله عنه وإن مل خياطبه به 

 من قول^ فذوقوا العذاب ^ علينا فضل يف اإلميان والتقوى يوجب أن يكون عذابنا أشد من عذابكم بل حنن وأنتم سواء 
فيه ثالثة أقوال أحدمها ال يصعد عملهم إىل ^ ال تفتح هلم أبواب السماء ^ أوالهم ألخراهم أو من قول هللا تعاىل جلميعهم 

السماء والثاين ال يدخلون اجلنة فإن اجلنة يف السماء والثالث ال تفتح أبواب السماء ألرواحهم إذا ماتوا كما تفتح ألرواح 
أي حىت يدخل اجلمل يف ثقب اإلبرة واملعىن ال يدخلون اجلنة حىت يكون ما ال ^  سم اخلياط حىت يلج اجلمل يف^ املؤمنني 

مجلة اعرتاض بني املبتدأ ^ ال نكلف نفسا إال وسعها ^ أغطية ^ غواش ^ فراش ^ مهاد ^ يكون أبدا فال يدخلوهنما أبدا 
أي من كان يف صدره ^ ونزعنا ما يف صدورهم من غل ^  واخلرب ليبني أن ما يطلب من األعمال الصاحلة ما يف الوسع والطاقة

 غل ألخيه يف الدنيا ننزعه منه
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يف اجلنة وصاروا إخواان أحبااب وإمنا قال نزعنا بلفظ املاضي وهو مستقبل لتحقق وقوعه يف املستقبل حىت عرب عنه @  33@ 
يف اللفظ وهي تقع يف اآلخرة كقوله اندى أصحاب اجلنة  مبا يعرب عن الواقع وكذلك كل ما جاء بعد هذا من األفعال املاضية

إشارة إىل اجلنة أو إىل ما أوجب من اإلميان والتقوى ^ هداان هلذا ^ واندى أصحاب األعراف واندى أصحاب النار وغري ذلك 
لثقيلة فيكون فيها وأن قد وجدان وأن لعنة وأن سالم حيتمل أن يكون أن يف كل واحدة منها خمففة من ا^ أن تلكم اجلنة ^ 

حذف مفعول وعد استغناء عنه مبفعول وعدان أو إلطالق ^ ما وعدان ربنا حقا ^ ضمريا أو حرف عبارة وتفسري املعىن القول 
أي بني اجلنة والنار أو بني ^ وبينهما حجاب ^ أي أعلم معلم وهو ملك ^ أذن مؤذن ^ الوعد فيتناول الثواب والعقاب 

رجال ^ قال ابن عباس هو تل بني اجلنة والنار وقيل سور اجلنة ^ األعراف ^ له فضرب بينهم بسور أصحاهبما وهو أرجح لقو 
هم أصحاب األعراف ورد يف احلديث أهنم قوم من بين آدم استوت حسناهتم وسيئاهتم فلم يدخلوا اجلنة وال النار وقيل هم ^ 

يعرفون كال ^ اجلنة لعصيان آابئهم وجنوا من النار للشهادة  قوم خرجوا إىل اجلهاد بغري إذن آابئهم فاستشهدوا فمنعوا من
أي يعرفون أهل اجلنة بعالمتهم من بياض وجوههم ويعرفون أهل النار بعالمتهم من سواد وجوههم أو غري ذلك من ^ بسيماهم 
خلوها وهم يطمعون مل يد^ أي سالم أصحاب األعراف على أهل اجلنة ^ واندوا أصحاب اجلنة أن سالم عليكم ^ العالمات 

الضمري ألصحاب ^ وإذا صرفت أبصارهم ^ أي أن أصحاب األعراف مل يدخلوا اجلنة وهم يطمعون يف دخوهلا من بعد ^ 
يعين من الكفار الذين ^ واندى أصحاب األعراف رجاال ^ األعراف أي إذا رأوا أصحاب النار دعوا هللا أن ال جيعلهم معهم 

^ وما كنتم تستكربون ^ حيتمل أن يكون أراد مجعهم للمال أو كثرهتم ^ مجعكم ^ وجه التوبيخ  يف النار قالوا هلم ذلك على This file was downloaded from QuranicThought.com
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^ أي استكباركم على النار أو استكباركم على الرجوع إىل احلق فما ها هنا مصدرية وما يف قوله ما أغىن استفهامية أو انفية 

النار واإلشارة هبؤالء إىل أهل اجلنة وذلك أن الكفار كانوا يف من كالم أصحاب األعراف خطااب ألهل ^ أهؤالء الذين أقسمتم 
الدنيا يقسمون أن هللا ال يرحم املؤمنني وال يعبأ هبم فظهر خالف ما قالوا وقيل هي من كالم املالئكة خطااب ألهل النار واإلشارة 

 هبؤالء إىل أصحاب
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كان من كالم أصحاب األعراف تقديره قد قيل هلم ادخلوا خطااب ألهل اجلنة إن  ^ ادخلوا اجلنة ^ األعراف @  34@ 
أو مما ^ دليل على أن اجلنة فوق النار ^ أن أفيضوا علينا من املاء ^ اجلنة أو خطااب ألهل األعراف إن كان من كالم املالئكة 

عطف ^ وما كانوا ^ تعليل الكاف لل^ كما نسوا ^  أي نرتكهم ^ فاليوم ننساهم ^ من سائر األطعمة واألشربة ^ رزقكم هللا 
إال ^ أي علمنا كيف نفصله ^ فصلناه على علم ^ يعين القرآن ^ جئناهم بكتاب ^ على كما نسوا أي لنسياهنم وجحودهم 

قد جاءت رسل ربنا ابحلق ^ أي هل ينتظرون إال عاقبة أمره وما يؤول إليه أمره بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد ^ أتويله 
حيث وقع محله قوم على ظاهره منهم ابن أيب زيد ^ استوى على العرش ^  وظهر اآلن أن الرسل جاؤا ابحلق أي قد تبني^ 

وغريه وأتوله قوم مبعىن قصد كقوله مث استوى إىل السماء ولو كان كذلك لقال مث استوى إىل العرش وأتوهلا األشعرية أن معىن 
من غري تكييف فإن السالمة يف التسليم وهلل در مالك بن أنس يف قوله للذي استوى استوىل ابمللك والقدرة واحلق اإلميان به 

سأله عن ذلك االستواء معلوم والكيفية جمهولة والسؤال عن هذا بدعة وقد روي مثل قول مالك عن أيب حنيفة وجعفر الصادق 
^ لذلك قال مالك السؤال عنه بدعة واحلسن البصري ومل يتكلم الصحابة وال التابعون يف معىن االستواء بل أمسكوا عنه و 

أي يلحق الليل ابلنهار وحيتمل الوجهني هكذا قال الزخمشري وأصل اللفظة من الغشاء أي جيعل أحدهم ^ يغشى الليل النهار 
أي سريعا واجلملة يف موضع احلال من الليل أي يطلب ^ يطلبه حثيثا ^ غشاء لآلخر يغطيه فتغطي ظلمة الليل ضوء النهار 

قيل اخللق املخلوقات واألمر مصدر أمر أيمر وقيل اخللق مصدر خلق واألمر ^ أال له اخللق واألمر ^ ل النهار فيدركه اللي
من البزكة وهو فعل غري منصرف ومل تنطق له العرب مبضارع ^ تبارك ^ واحد األمور كقوله إىل هللا تصري األمور والكل صحيح 

^ املعتدين ^ وكذلك خوفا وطعما وخفية من اإلخفاء وقرئ خيفة من اخلوف مصدر يف موضع احلال ^ تضرعا وخفية ^ 
 اجملاوزين للحد وقيل هنا هو رفع الصوت ابلدعاء والتشطط
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مجع هللا اخلوف والطمع ليكون العبد خائفا راجيا كما قال هللا تعاىل يرجون رمحته ^ وادعوه خوفا وطمعا ^ فيه @  35@ 
نبئ ^ اخلوف معرفة سطوة هللا وشدة عقابه وموجب الرجاء معرفة رمحة هللا وعظيم ثوابه قال تعاىل  وخيافون عذابه فإن موجب

ومن عرف فضل هللا رجاه ومن عرف عذابه خافه ولذلك جاء يف ^ عبادي أين أان الغفور الرحيم وأن عذايب هو العذاب األليم 
أن يكون العبد طول عمره يغلب عليه اخلوف ليقوده إىل فعل  احلديث ولو وزن خوف املؤمن ورجاؤه العتدال إال أنه يستحب

الطاعات وترك السيئات وأن يغلب عليه الرجاء عند حضور املوت لقوله صلى هللا عليه وسلم ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن 
يف الباطن وال يف الظاهر  الظن ابهلل تعاىل واعلم أن اخلوف على ثالث درجات األوىل أن يكون ضعيفا خيطر على القلب وال يؤثر

فوجود هذا كالعدم والثانية أن يكون قواي فيوقظ العبد من الغفلة وحيمله على االستقامة والثالثة أن يشتد حىت يبلغ إىل القنوط 
واليأس وهذا ال جيوز وخري األمور أوسطها والناس يف اخلوف على ثالث مقامات فخوف العامة من الذنوب وخوف اخلاصة من 

متة وخوف خاصة اخلاصة من السابقة فإن اخلامتة مبنية عليها والرجاء على ثالث درجات األوىل رجاء رمحة هللا مع التسبب اخلا
فيها بفعل طاعة وترك معصية فهذا هو الرجاء احملمود والثانية الرجاء مع التفريط والعصيان فهذا غرور والثالثة أن يقوي الرجاء 

الناس يف الرجاء على ثالث مقامات فمقام العامة رجاء ثواب هللا ومقام اخلاصة رجاء رضوان هللا حىت يبلغ األمن فهذا حرام و 
This file was downloaded from QuranicThought.comحذفت اتء التأنيث من قريب ^ إن رمحت هللا قريب من احملسنني ^ ومقام خاصة اخلاصة رجاء لقاء هللا حبا فيه وشوقا إليه 
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لعفو أو ألن أتنيث الرمحة غري حقيقي أو ألنه صفة موصوف وهو خرب عن الرمحة على أتويل الرمحة ابلرحم أو الرتحم أو ا

^ حمذوف وتقديره شيء قريب أو على تقدير النسب أي ذات قرب وقيل قريب هنا ليس خرب عن الرمحة وإمنا هو ظرف هلا 
إذا كانت للعذاب  قرئ الرايح ابجلمع ألهنا رايح املطر وقد اضطرد يف القرآن مجعها إذا كانت للرمحة وإفرادها^ الرايح بشرا 

ومنه ورد يف احلديث اللهم اجعلها رايحا وال جتعلها رحيا وقرئ ابإلفراد واملراد اجلنس وقرئ نشرا بفتح النون وإسكان الشني 
وهو على هذا مصدر يف موضع احلال وقرئ بضمها وهو مجع نشر وقيل مجع منشور وقرئ بضم النون وإسكان الشني وهو 

^ أقلت ^ أي قبل املطر ^ بني يدي رمحته ^ ل وقرئ ابلباء يف موضع النون وهو من البشارة ختفيف من الضم كرسل ورس
يعين ال نبات فيه من شدة ^ لبلد ميت ^ الضمري للسحاب ^ سقناه ^ ألهنا حتمل املاء فتثقل به ^ سحااب ثقاال ^ محلت 

كذلك خنرج ^  لبلد على أن تكون الباء ظرفية الضمري للسحاب أو ا^ فأنزلنا به املاء ^ القحط وكذلك معناه حيث وقع 
متثيل إلخراج املوتى من القبور وإبخراج الزرع من األرض وقد وقع ذلك يف القرآن يف مواضع منها كذلك النشور ^ املوتى 

^ خبالف ذلك كالسبخة وحنوها ^ والذي خبث ^ هو الكرمي من األرض اجليد الرتاب ^ والبلد الطيب ^ وكذلك اخلروج 
 عبارة عن السهولة والطيب والنكد^ ذن ربه إب
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خبالف ذلك فيحتمل أن يكون املراد ما يقتضيه ظاهر اللفظ فتكون متممة للمعىن الذي قبلها يف املطر أو تكون @  36@ 
رأ الكسائي ق^ من إله غريه ^ متثيال للقلوب فقيل على هذا الطيب قلب املؤمن واخلبيث قلب الكافر وقيل مها للفهيم والبليد 

املأل ^ يعين يوم القيامة أو يوم هالكهم ^ عذاب يوم عظيم ^ ابخلفض حيث وقع على اللفظ وقرأ غريه ابلرفع على املوضع 
إمنا قال ضاللة ومل يقل ضالل ألن الضاللة أخص من الضالل كما إذا قيل لك عندك ^ ليس يب ضاللة ^ أشراف الناس ^ 

قرئ ابلتشديد والتخفيف واملعىن واحد وهو يف موضع رفع صفة لرسول أو ^ أبلغكم ^ لنفي متر فنقول ما عندي مترة فتعم اب
اهلمزة لإلنكار والواو للعطف ^ أو عجبتم ^ أي من صفاته ورمحته وعذابه ^ أعلم من هللا ما ال تعلمون ^ استئناف 

^ رجل منكم أي على لسان رجل منكم واملعطوف عليه حمذوف كأنه قال أكذبتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر من ربكم على 
مجع أعمى وهو من عمى القلب ^ عمني ^ متعلق مبعه والتقدير استقروا معه يف الفلك وحيتمل أن يتعلق أبجنيناه ^ يف الفلك 

أي واحد من قبيلتهم وهو عطف على نوحا وهودا بدل منه أو عطف بيان وكذلك أخاهم صاحلا وما بعده وما هو ^ أخاهم ^ 
قيد هنا ابلكفر ألن يف املأل من قوم هود من آمن وهو مرثد بن سعيد خبالف قوم نوح ^ املأل الذين كفروا ^ يث وقع مثله ح

^ حيتمل أن يريد أمانته على الوحي أو أهنم قد كانوا عرفوه ابألمانة والصدق ( أمني ) فإهنم مل يكن فيهم مؤمن فأطلق لفظ املأل 
كانوا عظام األجسام فكان ^  وزادكم يف اخللق بسطة ^ موهم يف األرض أو جعلكم ملوكا أي خلفت^ خلفاء من بعد قوم نوح 

 استبعدوا توحيد^ قالوا أجئتنا لنعبد هللا وحده ^ نعمه حيث وقع ^ ءآالء هللا ^ أقصرهم ستون ذراعا وأطوهلم مائة ذراع 
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أي حق عليكم ووجب عذاب من ربكم ^ ليكم قد وقع ع^ هللا مع اعرتافهم بربوبيته ولذلك قال هلم هود @  37@ 
يعين األصنام أي جتادلونين يف عبادة مسميات أمساء ففي الكالم حذف وأراد بقوله ^ أجتادلونين يف أمساء مسيتموها ^ وغضب 

دليل على مسيتموها أنتم وآابؤكم جعلتم هلا أمساء فدل ذلك على أهنا حمدثة فال يصح أن تكون آهلة أو مسيتموها آهلة من غري 
أهنا ىلهة فقولكم ابطل فاجلدال على القول األول يف عبادهتا وعلى القول الثاين يف تسميتها آهلة واملراد ابألمساء على القول 

أي آية ظاهرة وهي الناقة وأضيفت ^ بينة من ربكم ^ ذكر يف األنعام ^ دابر ^ األول املسمى وعلى القول الثاين التسمية 
ا أو ألنه خلقها من غري فحل وكانوا قد اقرتحوا على صاحل عليه السالم أن خيرجها هلم من صخرة وعاهدوه أن إىل هللا تشريفا هل

^ يؤمنوا به إن فعل ذلك فانشقت الصخرة وخرجت منها الناقة وهم ينظرون مث نتجت ولدا فآمن به قوم منهم وكفر به آخرون 
وال متسوها ^ ور يف موضع احلال من آية ألنه لو أتخر لكان صفة أي معجزة تدل على صحة نبوة صاحل واجملر ^ لكم آية  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
كانت أرضهم بني الشام واحلجاز وقد دخلها رسول هللا صلى هللا ^  وبوأكم يف األرض ^ أي ال تضربوها وال تطردوها ^ بسوء 

ابكون خمافة أن يصيبكم مثل عليه وسلم وأصحابه فقال هلم عليه الصالة والسالم ال تدخلوا على هؤالء املعذبني إال وأنتم 
أي تتخذون ^ وتنحتون اجلبال بيوات ^ أي تبنون قصورا يف األرض البسيطة ^ تتخذون من سهوهلا قصورا ^ الذي أصاهبم 

بيوات يف اجلبال وكانوا يسكنون القصور يف الصيف واجلبال يف الشتاء وانتصب بيوات على احلال وهو كقولك خطت هذا الثوب 
إمنا مل يقولوا إان مبا أرسل به كما قال ^ إان ابلذي آمنتم به كافرون ^ بدل من الذين استضعفوا ^ من منهم ملن آ^ قميصا 

نسب العقر إىل مجيعهم ألهنم رضوا به وإن مل يفعله إال واحد منهم وهو ^ فعقروا الناقة ^ اآلخرون لئال يكون اعرتافا برسالته 
 لك أن هللا أمر جربيل فصاح صيحة بني السماء واألرضالصيحة حيث وقعت وذ^ الرجفة ^ األحيمر 
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اآلية حيتمل أن يكون توليه عنهم ^ فتوىل عنهم ^ حيث وقع أي قاعدين ال يتحركون ^ جامثني ^ فماتوا منها @  38@ 
ك بعد أن هلكوا وقوله هلم حني عقروا الناقة قبل نزول العذاب هبم ألنه روي أنه خرج حينئذ من بني أظهرهم أو أن يكون ذل

إذ قال ^ وهو ظاهر اآلية وعلى هذا خاطبهم بعد موهتم على وجه التفجع عليهم وقوله ال حتبون الناصحني حكاية حال ماضية 
أي مل يفعلها أحد من ^ ما سبقكم هبا من أحد من العاملني ^ العامل يف إذ أرسلنا املضمر أو يكون بدال من لوط ^ لقومه 

اآلية أي أهنم عدلوا عن جوابه على  ^ فما كان جواب قومه ^ األوىل زائدة والثانية للتبعيض أو للجنس العاملني قبلكم ومن 
أي من اهلالكني وقيل ^ من الغابرين ^ أي يتنزهون عن الفاحشة ^ أانس يتطهرون ^ كالمه إىل األمر إبخراجه وإخراج أهله 

راهبا يقال غري مبعىن مضى ومبعىن بقي وإمنا قال من الغابرين جبمع املذكر من الذين غربوا يف دايرهم فهلكوا أو من الباقني من أت
يعين احلجارة أصيب هبا من كان منهم خارجا عن بالدهم وقلبت البالد مبن  ^ وأمطران عليهم مطرا ^ تغليبا للرجال الغابرين 

كانوا ينقصون يف الكيل ^  وا الكيل وامليزان فأوف^ أي آية ظاهرة ومل تعني يف القرآن آية شعيب ^ بينة من ربكم ^ كان فيها 
والوزن فبعث شعيب ينهاهم عن ذلك والكيل هنا مبعىن املكيال الذي يكال به مناسبة للميزان كما جاء يف هود املكيال وامليزان 

ريق وكان قيل هي هو هني عن السلب وقطع الط^ وال تقعدوا بكل صراط توعدون ^ وجيوز أن يكون الكيل وامليزان مصدرين 
أي متنعون ^ وتصدون ^ ذلك من فعلهم وكانوا يقعدون على الطريق يردون الناس عن اتباع شعيب ويوعدوهنم إن اتبعوه 

^ أو لتعودن يف ملتنا ^ ذكر يف آل عمران ^ تبغوهنا عوجا ^ الناس عن سبيل هللا وهو اإلميان والضمري يف به للصراط أو هلل 
 أي
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ألمرين إما إخراجهم أو عودهم إىل ملة الكفر فإن قيل إن العود إىل الشيء يقتضي أنه قد كان فعل ليكونن أحد ا@  39@ 
قبل ذلك فيقتضي قوهلم لتعودن يف ملتنا أن شعيبا ومن كان معه كانوا أوال على ملة قومهم مث خرجوا منها فطلب قومهم أن 

ل النبوة وبعدها فاجلواب من وجهني أحدمها قاله ابن عطية وهو أن يعودوا اليها وذلك حمال فإن األنبياء معصومون من الكفر قب
عاد قد تكون مبعىن صار فال يقتضي تقدم ذلك احلال الذي صار اليه والثاين قاله الزخمشري وهو أن املراد بذلك الذين آمنوا 

م لنخرجنك اي شعيب والذين بشعيب دون شعيب وإمنا أدخلوه يف اخلطاب معهم بذلك كما أدخلوه يف اخلطاب معهم يف قوهل
آمنوا معك فغلبوا يف اخلطاب ابلعود اجلماعة على الواحد ومبثل ذلك جياب عن قوله إن عدان يف ملتكم وما يكون لنا أن نعود 

  اهلمزة لالستفهام واإلنكار والواو للحال تقديره أنعود يف ملتكم ويكون لنا أن نعود فيها وحنن^ قال أولو كنا كارهني ^ فيها 
أي إن عدان فيها فقد وقعنا يف أمر عظيم من االفرتاء على هللا وذلك ^ قد افرتينا على هللا كذاب إن عدان يف ملتكم ^ كارهون 

هذا استسالم لقضاء هللا على وجه التأدب مع هللا ^ وما يكون لنا أن نعود فيها إال أن يشاء هللا ربنا ^ تربأ من العود فيها 
لك أنه ملا تربأ من ملتهم أخرب أن هللا حيكم عليهم مبا يشاء من عود وتركه فإن القلوب بيده يقلبها كيف وإسناد األمور إليه وذ

This file was downloaded from QuranicThought.comيشاء فإن قلت إن ذلك يصح يف حق قومه وأما يف حق نفسه فال فإنه معصوم من الكفر فاجلواب أنه قال ذلك تواضعا وأتداب 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
عليه وسلم اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك مع أنه قد علم أنه يثبته  مع هللا تعاىل واستسالما ألمره كقول نبينا صلى هللا

أي  ^ فكيف آسى على قوم كافرين ^ أي كأن مل يقيموا يف دايرهم ^ كأن مل يغنوا فيها ^  أي احكم ^ ربنا افتح بيننا ^ 
بدلنا مكان السيئة احلسنة ^ دم قد تق^ ابلبأساء والضراء ^ كيف أحزن عليهم وقد استحقوا ما أصاهبم من العذاب بكفرهم 

قالوا قد مس ^ أي كثروا ومنوا يف أنفسهم وأمواهلم ^ حىت عفوا ^ أي أبدلنا البأساء والضراء ابلنعيم اختبارا هلم يف احلالتني ^ 
األرض بركات من السماء و ^ أي قد جرى ذلك آلابئنا ومل يضرهم فهو ابالتفاق ال بقصد االختبار ^ آابءان الضراء والسراء 

 من^ أوأمن ^ أي ابملطر والزرع ^ 
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قرأ إبسكان الواو فهي أو العاطفة ومن قرأ بفتحها فهي واو العطف دخلت عليها مهزة التوبيخ كما دخلت على @  40@ 
ون األرض للذين يرث^ أي أومل يتبني ^ أومل يهد ^ الفاء يف قوله أفأمنوا مكر هللا أي استدراجه وأخذه للعبد من حيث ال يشعر 

عطف على أصبناهم ألنه ^ ونطبع على قلوهبم ^ هو فاعل أومل يهد ومقصود اآلية الوعيد ^ أن لو نشاء ^ أي يسكنوها ^ 
يف معىن املستقبل أو منقطع على معىن الوعيد وأجاز الزخمشري أن يكون عطفا على يرثون األرض أو على ما دل عليه معىن أومل 

الضمري ألهل القرى واملعىن وجدانهم ^ وما وجدان ألكثرهم من عهد ^ داية ونطبع على قلوهبم يهد كأنه قال يغفلون عن اهل
من قرأ علي ابلتشديد على أهنا ايء املتكلم فاملعىن ظاهر وهو أن ^ حقيق على أال أقول على هللا إال احلق ^ انقضني للعهود 

ال أقول على هذا رفع على أنه خرب حقيق وحقيق مبتدأ أو  موسى قال حقيق عليه أن ال يقول على هللا إال احلق وموضع أن
ابلعكس ومن قرأ علي ابلتخفيف فموضع أن ال أقول خفض حبرف اجلر وحقيق صفة لرسول ويف املعىن على هذا وجهان 

ص ولذلك أحدمها أن علي مبعىن الباء فمعىن الكالم رسول حقيق أبن ال أقول على هللا إال احلق والثاين أن معىن حقيق حري
فأرسل معى بين ^ أي مبعجزة تدل على صدقي وهي العصا أو جنس املعجزات ^ قد جئتكم ببينة من ربكم ^ تعدى بعلى 

أي خلهم يذهبوا معي إىل األرض املقدسة موطن آابئهم وذلك أنه ملا تويف يوسف عليه السالم غلب فرعون على ^ إسرائيل 
على يد موسى وكان بني اليوم الذي دخل فيه يوسف مصر واليوم الذي دخله موسى بين إسرائيل واستبعدهم حىت أنقذهم هللا 

وكان موسى عليه السالم شديد األدمة فأظهر يده لفرعون مث أدخلها يف جيبه مث ^ ونزع يده فإذا هي بيضاء ^ أربعمائة عاما 
فافة كالشمس وكانت ترجع بعد ذلك إىل لون أخرجها وهي بيضاء شديدة البياض كاللنب أو أشد بياضا وقيل إهنا كانت منرية ش

قال املأل من قوم فرعون ^ مبالغة يف وصف يده ابلبياض وكان الناس جيتمعون للنظر إليها والتعجب منها ^ للناظرين ^ بدنه 
 إن هذا لساحر
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ه هو ووافقوه عليه كعادة حكي هذا الكالم هنا عن املأل ويف الشعراء عن فرعون كأنه قاله هو وهم أو قال( عليم @  41@ 
أي خيرجكم منها ابلقتال أو ابحليل وقيل املراد ^ يريد أن خيرجكم من أرضكم ^ جلساء امللوك يف اتباعهم ملا يقول امللك 

من قول املأل أو من قول ^ فماذا أتمرون ^ إخراج بين إسرائيل وكانوا خداما هلم فتخرب األرض خبروج اخلدام والعمار منها 
من قرأه ابهلمزة فهو من أرجأت الرجل إذا ^ أرجه ^ هو من معىن املؤامرة أي املشاورة أو من األمر وهو ضد النهي فرعون و 

أخرته فمعناه أخرمها حىت ننظر يف أمرمها وقيل املراد ابإلرجاء هنا السجن ومن قرأ بغري مهز فتحتمل أن تكون مبعىن املهموز 
ي أطمعه وأما ضم اهلاء وكسرها فلغتان وإما إسكاهنا فلعله أجرى فيها الوصل جمرى وسهلت اهلمزة أو يكون مبعىن الرجاء أ

قيل هنا حمذوف يدل عليه سياق الكالم ^ وجاء السحرة فرعون ^ يعين الشرطة أي جامعني للسحرة ^ حاشرين ^ الوقف 
هبمزة واحدة فيحتمل أن يكون خربا أو من قرأه هبمزتني فهو استفهام ومن قرأه ^ إن لنا ألجرا ^ وهو أنه بعث إىل السحرة 

استفهاما حذفت منه اهلمزة واألجر هنا األجرة طلبوها من فرعون إن غلبوا موسى فأنعم هلم فرعون هبا وزادهم التقريب منه 
This file was downloaded from QuranicThought.com عطف على معىن نعم كأنه قال نعطيكم أجرا ونقربكم واختلف يف عدد السحرة إختالفا^ وإنكم ملن املقربني ^ واجلاه عنده 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
خريوا ^ إما أن تلقى وإما أن نكون حنن امللقني ^ متباينا من سبعني رجال إىل سبعني ألفا وكل ذلك ال أصل له يف صحة النقل 

موسى بني أن يبدأ ابإللقاء أو يبدؤا هم إبلقاء سحرهم فأمرهم أن يلقوا وانظر كيف عربوا عن إلقاء موسى ابلفعل وعن إلقاء 
أي خوفوهم مبا أظهروا هلم من أعمال ^ واسرتهبوهم ^ رة إىل أهنم أهل اإللقاء املتمكنون فيه أنفسهم ابجلملة اإلمسية إشا

أي ^ تلقف ^ ملا ألقاها صارت ثعباان عظيما على قدر احلبل وقيل إنه طال حىت جاوز الفيل ^ أن ألق عصاك ^ السحر 
أكل ملء الوادي من حباهلم وعصيهم ومد موسى يده أي ما صوروا من إفكهم وكذهبم وروي أن الثعبان ^ ما أيفكون ^ تبتلع 

^ إليه فصار عصا كما كان فعلم السحرة أن ذلك ليس من السحر وليس يف قدرة البشر فآمنوا ابهلل ومبوسى عليه السالم 
 اآلية^ ألقطعن أيديكم 
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ابن عباس وغريه وقد ذكر معىن وعيد من فرعون للسحرة وليس يف القرآن أنه أنفذ ذلك لكن روي أنه أنفذه عن @  42@ 
أي ما ^ وما تنتقم منا إال أن آمنا ^ أي ال نبايل ابملوت النقالبنا إىل ربنا ^ قالوا إان إىل ربنا منقلبون ^ من خالف يف العقود 

سدوا أو معطوف على ليف^ ويذرك ^ أي خيربوا ملك فرعون وقومه وخيالفوا دينه ^ ليفسدوا يف األرض ^ تعيب منا إال إمياننا 
قيل إن فرعون كان قد جعل للناس أصناما يعبدوهنا وجعل نفسه اإلله األكرب ^ وآهلتك ^ منصوب إبضمار أن بعد الواو 

فلذلك قال أان ربكم األعلى فآهلتك على هذا هي تلك الصنام وقرأ علي بن أيب طالب وابن مسعود وابن عباس وإهلتك أي 
ويستخلفكم يف األرض ^ تعليل للصرب ولذا أمرهم به يعين أرض الدنيا هنا ويف قوله ^ إن األرض هلل ^ عبادتك والتذلل لك 

^ وقيل يعين أرض فرعون فأشار هلم موسى أوال ابلنصر يف قوله يورثها من يشاء من عباده مث صرح يف قوله عسى ربكم اآلية ^ 
اآلية إذا جاءهم ^ فإذا جاءهتم احلسنة ^  حض على االستقامة والطاعة ابلسنني أي اجلدب والقحط^ فينظر كيف تعملون 

اخلصب والرخاء قالوا هذه لنا وبسعدان وحنن مستحقون له وإذا جاءهم اجلدب والشدة تطريوا مبوسى أي قالوا هذه بشؤمه فإن 
كثري والسيئة قيل مل قال إذا جاءهتم احلسنة إبذا وتعريف احلسنة وإن تصبهم سيئة إبن وتنكري السيئة فاجلواب أن وقوع احلسنة  

وقوعها اندر فعرف الكثري الوقوع ابلالم اليت للعهد وذكره إبذا ألهنا تقتضي التحقيق وذكر السيئة إبن ألهنا تقتضي الشك 
أي إمنا حظهم ونصيبهم الذي قدر هلم من اخلري والشر عند هللا وهو مأخوذ من ^ أال إمنا طائرهم عند هللا ^ ونكرها للتعليل 
ى به ما يصيب اإلنسان ومقصود اآلية الرد عليهم فيما نسبوا إىل موسى من الشؤم مهما هي ما الشرطية زجر الطري مث مس

ضمت إليها ما الزائدة حنو أينما مث قلبت األلف هاء وقيل هي اسم بسيط غري مركب والضمري يف به يعود على مهما وإمنا قالوا 
روي أنه كان مطرا شديدا دائما مع فيض ^ فأرسلنا عليهم الطوفان ^ من ىية على تسمية موسى هلا آية أو على وجه التهكم 

هو املعروف أكل زروعهم ومثارهم ^ واجلراد ^ النيل حىت هدم بيوهتم وكادوا يهلكون وامتنعوا من الزراعة وقيل هو الطاعون 
 حىت أكل ثياهبم
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ل الرباغيث وقيل السوس وقرئ القمل بفتح القاف قيل هي صغار اجلراد وقي^ والقمل ^ وأبواهبم وسقف بيوهتم @  43@ 
هي املعروفة كثرت عندهم حىت ^ والضفادع ^ والتخفيف فهي على هذا القمل املعروف وكانت تتعلق بلحومهم وشعورهم 

صارت مياههم دما فكان يستسقي من البئر ^ والدم ^ امتألت هبا فرشهم وأوانيهم وإذا تكلم أحدهم وثبت الضفدع إىل فمه 
أي العذاب ^ وملا وقع عليهم الرجز ^ القبطي واإلسرائيلي يف إانء واحد فيخرج ما يلي القبطي دما وما يلي اإلسرائيلي ماء 

وهي األشياء املتقدمة وكانوا مهما نزل هبم أمر منها عاهدوا موسى على أن يؤمنوا به إن كشفه عنهم فلما كشفه عنهم نقضوا 
بدعائك إليه ووسائلك والباء حتتمل أن تكون للقسم وجوابه لنؤمنن لك أو ^ عهد عندك  مبا^ العهد ومتادوا على كفرهم 

هم بنو إسرائيل ^ القوم الذين كانوا يستضعفون ^ البحر حيث وقع ^ يف اليم ^ يتعلق ابدع لنا أي توسل إليه مبا عهد عندك 
This file was downloaded from QuranicThought.comومتت كلمة ربك احلسىن على بين ^ ثرة األرزاق أي ابخلصب وك^ ابركنا فيها ^ الشام ومصر ^ مشارق األرض ومغارهبا ^ 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أي متت هلم واستقرت والكلمة هنا ما قضى هلم يف األزل وقيل هي قوله ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف ^ إسرائيل 
قالوا  ^أي يبنون وقيل هي الكروم وشبهها فهو على األول من العرش وعلى الثاين من العريش ^ وما كانوا يعرشون ^ األرض 

أي اجعل لنا صنما نعبده كما يعبد هؤالء أصنامهم وملا مت خرب موسى مع فرعون ابتدأ خربه مع بين ^ اي موسى اجعل لنا إهلا 
وما بعده مذكور يف ^ وهو فضلكم على العاملني ^ من التبار وهو اهلالك ^ مترب ^ إسرائيل من هنا إىل قوله وإذ نتقنا اجلبل 

روي أن الثالثني هي شهر ذي القعدة والعشر بعدها هي العشر األول من ذي احلجة ^ ى ثالثني ليلة وواعدان موس^ البقرة 
 أي ما وقت له من الوقت ملناجاته^ ميقات ربه ^ وذلك تفصيل األربعني املذكورة يف البقرة 
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ملا مسع موسى كالم هللا ^  قال رب أرين^ أي كن خليفيت على بين إسرائيل مدة مغييب ^ اخلفين ^ يف الطور @  44@ 
واستدلت ( # إذا دنت الداير من الداير % وأفرح ما يكون الشوق يوما # ) طمع يف رؤيته فسأهلا كما قال الشاعر 

األشعرية بذلك على أن رؤية هللا جائزة عقال وأهنا لو كانت حماال مل يسأهلا موسى فإن األنبياء عليهم السالم يعلمون ما جيوز على 
وما يستحيل وأتول الزخمشري طلب موسى املروية بوجهني أحدمها أنه إمنا سأل ذلك تبكيتا ملن خرج معه من بين إسرائيل  هللا

الذين طلبوا الرؤية فقالوا أران هللا جهرة فقال موسى ذلك ليسمعوا اجلواب ابملنع فيتأولوا واآلخر أن معىن أرين أنظر إليك عرفين 
^ ال الوجهني بعيد والثاين أبعد وأضعف فإنه لو مل يكن املراد الرؤية مل يقل له انظر إىل اجلبل اآلية نفسك تعريفا واضحا جليا وك

قال جماهد وغريه إن هللا قال ملوسى لن تراين ألنك ال تطيق ذلك ولكن سأجتلى للجبل الذي هو أقوى منك ^ قال لن تراين 
نت وإن مل يطق اجلبل فأحرى أال تطيق أنت فعلى هذا إمنا جعل هللا اجلبل وأشد فإن استقر وأطاق الصرب هليبيت أمكن أن تراين أ

مثاال ملوسى وقال قوم املعىن سأجتلى لك على اجلبل وهذا ضعيف يبطله قوله فلما جتلى ربه للجبل فإذا تقرر هذا فقوله تعاىل 
دم إطاقة موسى الرؤية الستحالتها ولو كانت الرؤية لن تراين نفي الرؤية وليس فيه دليل على أهنا حمال فإنه إمنا جعل علة النفي ع

مستحيلة لكان يف اجلواب زجر وإغالظ كما قال هللا لنوح فال تسئلن ما ليس لك به علم إين أعظك أن تكون من اجلاهلني 
رؤية كتاب هللا وسنة فهذا املنع من رؤية هللا إمنا هو يف الدنيا لضعف البنية البشرية عن ذلك وأما يف اآلخرة فقد صرح بوقوع ال

رسوله صلى هللا عليه وسلم فال ينكرها إال مبتدع وبني أهل السنة واملعتزلة يف مسئلة الرؤية تنازع طويل ويف هذه القصة قصص  
أي مدكوكا فهو مصدر مبعىن مفعول كقولك ضربت ^ جعله دكا ^ كثرية تركتها لعدم صحتها وملا فيه من األقوال الفاسدة 

والدق أخوان وهو التفتت وقرئ دكاء ابملد واهلمز أي أرضا دكا وقيل ذهب أعلى اجلبل وبقي أكثره وقيل تفتت األمري والدك 
معناه تبت ^ تبت إليك ^ أي مغشيا عليه ^ وخر موسى صعقا ^ حىت صار غبارا وقيل ساخ يف األرض وأفضى إىل البحر 

أي أول قومه أو أهل زمانه أو على وجه املبالغة يف السبق إىل ^ ؤمنني وأان أول امل^ من سؤال الرؤية يف الدنيا وأان ال أطيقها 
هو عموم يراد به اخلصوص فإن مجيع الرسل قد شاركوه يف الرسالة ^ اصطفيتك على الناس برسااليت وبكالمي ^ اإلميان 

فخذ ما آتيتك ^ م ليلة اإلسراء واختلف هل كلم هللا غريه من الرسل أم ال والصحيح أنه كلم نبينا حممدا صلى هللا عليه وسل
أي ألواح التوراة وكانت سبعة ^ وكتبنا له يف األلواح ^ أتديبا أي اقنع مبا أعطيتك من رساليت وكالمي وال تطلب غري ذلك ^ 

 وقيل عشرة
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 عموم يراد به اخلصوص^ من كل شىء ^ وقيل اثنان وقيل كانت من زمردة وقيل من ايقوت وقيل من خشب @  45@ 
^ فيما حيتاجون إليه يف دينهم وكذلك تفصيال لكل شيء وموضع كل شيء نصب على أنه مفعول كتبنا وموعظة بدل منه 

أي فيها ما هو حسن وأحسن منه كالقصاص مع العفو ^ أيخذوا أبحسنها ^ أي جبد وعزم والضمري للتوراة ^ فخذها بقوة 
أي دار فرعون وقومه وهو مصر ومعىن أريكم كيف أقفرت ^ فاسقني سأريكم دار ال^ وكذلك سائر املباحات مع املندوابت 

This file was downloaded from QuranicThought.comمنهم ملا هلكوا وقيل منازل عاد ومثود ومن هلك من األمم املتقدمة ليعتربوا هبا وقيل جهنم وقرأ ابن عباس سأورثكم ابلثاء املثلثة 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
اآلايت حيتمل ^ ين يتكربون يف األرض سأصرف عن آاييت الذ^ من الوراثة وهي على هذا مصدر لقوله وأورثناها بين إسرائيل 

هنا أن يراد هبا القرآن وغريه من الكتب أو العالمات والرباهني والصرف يراد به حدهم عن فهمها وعن اإلميان هبا عقوبة هلم 
اؤهم جيوز أن يكون من إضافة املصدر إىل املفعول به أي ولق^ ولقاء اآلخرة ^ على تكربهم وقيل الصرف منعهم من إبطاهلا 

^ أي من بعد غيبته يف الطور ^ من بعده ^ هم بنو إسرائيل ^ واختذ قوم موسى ^ االخرة أو من إضافة املصدر إىل الظرف 
بضم احلاء والتشديد مجع حلي حنو ثدى وثدى وقرئ بكسر احلاء لإلتباع وقرئ بفتح احلاء وإسكان الالم واحللي ^ من حليهم 

اخلوار هو صوت ^ له خوار ^ أي جسما دون روح وانتصابه على البدل ^ جسدا ^ فضة هو اسم ما يتزين به من الذهب وال
البقر وكان السامري قد قبض قبضة من تراب أثر فرس جربيل يوم قطع البحر فقذفه يف العجل فصار له خوار وقيل كان إبليس 

عليهم وإبطال ملذهبهم الفاسد يف عبادته رد ^ أمل يروا أنه ال يكلمهم ^ يدخل يف جوف العجل فيصيح فيه فيسمع له خوار 
أي ^ سقط يف أيديهم ^ أي اختذوه إهلا فحذف املفعول الثاين للعلم به وكذلك حذف من قوله واختذ قوم موسى ^ اختذوه ^ 

شديد احلزن على ما فعلوه وقيل شديد الغضب  ^ أسفا ^ ندموا يقال سقط يف يد فالن إذا عجز عما يريد أو وقع فيما يكره 
أي قمتم مقامي وفاعل بئس مضمر يفسره ما واسم املذموم حمذوف واملخاطب ^ بئسما خلفتموين ^ كقوله فلما آسفوان 

بذلك إما القوم الذين عبدوا العجل مع السامري حيث عبدوا غري هللا يف غيبة موسى عنهم أو رؤساء بين إسرائيل كهارون عليه 
 السالم حيث مل يكفوا الذين
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معناه أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حىت يرجع من الطور فإهنم ^ أعجلتم أمر ربكم ^ بدوا العجل ع@  46@ 
طرحها ملا حلقه من الدهش ^ وألقى األلواح ^ ملا رأوا أن األمر قد مت ظنوا أن موسى عليه السالم قد مات فعبدوا العجل 

ألنه ظن أنه فرط يف كف الذين عبدوا ^ جيره إليه ^ أي شعر رأسه  ^وأخذ براس أخيه ^ والضجر غضبا هلل من عبادة العجل 
كان هارون شقيق موسى وإمنا دعاه أبمه ألنه أدعى إىل العطف واحلنو وقرئ ابن أم ابلكسر على اإلضافة ^  ابن أم ^ العجل 

أي ^  جتعلين مع القوم الظاملني وال^ إىل ايء املتكلم وحذفت الياء ابلفتح تشبيها خبمسة عشر جعل االمسان امسا واحدا فبىن 
أي غضب يف اآلخرة ^ غضب من رهبم وذلة ^ ال تظن أين منهم أو ال جتد علي يف نفسك ما جتد عليهم يعين أصحاب العجل 

أي سكن وكذلك قرأ بعضهم وقال الزخمشري قوله سكت مثل كأن الغضب  ^ وملا سكت عن موسى الغضب ^ وذلة يف الدنيا 
أي فيما ينسخ منها والنسخة فعلة مبعىن ^ ويف نسختها ^ األلواح وجر برأس أخيك مث سكت عن ذلك كان يقول له ألق 

أي خيافون ودخلت الالم لتقدم املفعول كقوله للرؤاي تعربون وقال املربد تتعلق مبصدر تقديره رهبتهم ^ لرهبم يرهبون ^ مفعول 
محلهم معه إىل الطور يسمعون كالم هللا ملوسى فقالوا أران هللا ^ سبعني رجال ^ أي من قومه ^ واختار موسى قومه ^ لرهبم 

جهرة فأخذهتم الرجفة عقااب هلم على قوهلم وقيل إمنا أخذهتم الرجفة لعبادهتم العجل أو لسكوهتم على عبادته واألول أرجح 
اء واألول أظهر لقوله مث بعثناكم من لقوله فقالوا أران هللا جهرة فأخذهتم الصاعقة بظلمهم وحيتمل أن تكون رجفة موت أو إغم

حيتمل أن تكون لو هنا للتمين أي متنوا أن يكون هو وهم قد ماتوا قبل ^ لو شئت أهلكتهم من قبل وأايي ^ بعد موتكم 
ذلك ألنه خاف من تشغيب بين إسرائيل عليه إن رجع إليهم دون هؤالء السبعني وحيتمل أن يكون قال ذلك على وجه التضرع 

سالم ألمر هللا كأنه قال لو شئت أن هتلكنا قبل ذلك لفعلت فإان عبيدك وحتت قهرك وأنت تفعل ما تشاء وحيتمل أن واالست
يكون قاهلا على وجه التضرع والرغبة كأنه قال لو شئت أن هتلكنا قبل اليوم لفعلت ولكنك عافيتنا وأبقيتنا فافعل معنا اآلن ما 

أي أهتلكنا وهتلك سائر بين إسرائيل مبا فعل ^ أهتلكنا مبا فعل السفهاء منا ^ م الرجفة وعدتنا وأحي هؤالء القوم الذين أخذهت
 السفهاء الذين

24 This file was downloaded from QuranicThought.comطلبوا الرؤية والذين عبدوا العجل فمعىن هذا إدالء حبجته وتربؤ من فعل السفهاء ورغبة إىل هللا أن ال يعم اجلميع @  47@ 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ومعىن هذا اعتذار عن فعل ^ تضل هبا من تشاء وهتدي من تشاء ^ كلها بيدك أي األمور  ^ إن هي إال فتنتك ^ ابلعقوبة  3

أي تبنا وهذا الكالم الذي قاله موسى عليه السالم إمنا هو استعطاف ^ إان هدان إليك ^ السفهاء فإنه كان بقضاء هللا ومشيئته 
يف قوله أهتلكنا مبا فعل السفهاء منا ألان قد بينا أنه إمنا ورغبة إىل هللا وتضرع إليه وال يقتضي شيئا مما توهم اجلهال فيه من اجلفاء 

قيل اإلشارة بذلك إىل الذين أخذهتم ^ قال عذايب اصيب به من أشاء ^ قال ذلك استعطافا هلل وبراءة من فعل السفهاء 
كرها بعض املقرئني وقال الرجفة والصحيح أنه عموم يندرجون فيه مع غريهم وقرئ من أساء ابلسني وفتح اهلمزة من اإلساءة وأن

حيتمل أن يريد رمحته يف الدنيا فيكون خصوصا يف الرمحة وعموما يف كل شيء ألن ^ ورمحيت وسعت كل شيء ^ إهنا تصحيف 
املؤمن والكافر واملطيع والعاصي تناهلم رمحة هللا ونعمته يف الدنيا وحيتمل أن يريد رمحة اآلخرة فيكون خصوصا يف كل شيء ألن 

^  اآلخرة خمتصة ابملؤمنني وحيتمل أن يريد جنس الرمحة على اإلطالق فيكون عموما يف الرمحة ويف كل شيء الرمحة يف
إن كانت الرمحة املذكورة رمحة اآلخرة فهي بال شك خمتصة هبؤالء الذين كتب هبا هللا هلم وهم أمة ^ فسأكتبها للذين يتقون 

فهي أيضا خمتصة هبم ألن هللا نصرهم على مجيع األمم وأعال دينهم على مجيع  حممد صلى هللا عليه وسلم وإن كانت رمحة الدنيا
والذين هم آبايتنا ^ األداين ومكن هلم يف األرض ما مل ميكن لغريهم وإن كانت على اإلطالق فقوله سأكتبها ختصيص لإلطالق 

هذا الوصف خصص أمة ^ يتبعون الرسول  الذين^ أي يؤمنون جبميع الكتب واألنبياء وليس ذلك لغري هذه األمة ^ يؤمنون 
حممد صلى هللا عليه وسلم قال بعضهم ملا قال هللا ورمحيت وسعت كل شيء طمع فيها كل أحد حىت إبليس فلما قال فسأكتبها 

أي الذي ال يقرأ وال يكتب وذلك من أعظم ^ النيب األمي ^ للذين يتقون فيئس إبليس لعنه هللا وبقيت اليهود والنصارى 
وما كنت تتلوا من قبله من  ^ ئل نبوته صلى هللا عليه وسلم كأنه أتى ابلعلوم اجلمة من غري قراءة وال كتابة ولذلك قال تعاىل دال

الذي جيدونه مكتواب ^ قال بعضهم األمي منسوب إىل األم وقيل إىل األمة ^ كتاب وال ختطه بيمينك إذا الراتب املبطلون 
ضمري الفاعل يف جيدونه لبين إسرائيل وكذلك الضمري يف عندهم ومعىن جيدونه جيدون نعته وصفته ^ عندهم يف التوراة واإلجنيل 

فمن ذلك ما ورد يف # ولنذكر هنا ما ورد يف التوراة واإلجنيل وأخبار املتقدمني من ذكر نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم 
لم اي ايها النيب إان أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا لألميني البخاري وغريه أن يف التوراة من صفة النيب صلى هللا عليه وس

أنت عبدي ورسويل أمسيتك املتوكل ليس بفظ وال غليظ وال صخاب يف األسواق ال جتزي ابلسيئة السيئة ولكن تعفو وتصفح 
 اان صما وقلواب غلفاولن أقبضه حىت أقيم به امللة العوجاء أبن يقولوا ال إله إال هللا فيفتح به عيوان عميا وآذ
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ومن ذلك ما يف التوراة مما أمجع عليه أهل الكتاب وهو ابق أبيديهم إىل اآلن إن امللك نزل على إبراهيم فقال @ #  48@ 
له يف هذا العام يولد لك غالم امسه إسحاق فقال إبراهيم اي رب ليت إمساعيل يعيش خيدمك فقال هللا إلبراهيم ذلك لك قد 

ومن ذلك يف التوراة إن الرب # يف إمساعيل وأان أابركه وأمنيه وأكربه وأعظمه مباذ ماذ وتفسري هذه احلروف حممد  استجيب لك
تعاىل جاء يف طور سيناء وطلع من ساعد وظهر من جبال فاران ويعين بطور سيناء موضع مناجاة موسى عليه السالم وساعد 

د صلى هللا عليه وسلم ومبعثه ومعىن ما ذكر من جمىء هللا وطلوعه وظهوره موضع عيسى وفاران هي مكة موضع مولد نبينا حمم
هو ظهور دينه على يد األنبياء الثالثة املنسوبني لتلك املواضع وتفسري ذلك ما يف كتاب شعيا خطااب ملكة قومي فأزهري 

م املصاب والرب يشرق عليك إشراقا مصباحك فقد دان وقتك وكرامة هللا طالعة عليك فقد ختلل األرض الظالم وعال على األم
ويظهر كرامة عليك تسري األمم إىل نورك وامللوك إىل ضوء طلوعك ارفعي بصرك إىل ما حولك وأتملي فإهنم مستجمعون عندك 

وحتج إليك عساكر األمم ويف بعض كتبهم لقد تقطعت السماء من هباء حممد احملمود وامتألت األرض من محده ألنه ظهر 
ومن ذلك يف التوارة أن هاجر أم إمساعيل ملا غضبت عليها سارة تراء هلا ملك فقال هلا اي هاجر أين تريدين ومن #  خبالص أمته

This file was downloaded from QuranicThought.comاين أقبلت فقالت أهرب من سيديت سارة فقال هلا ارجعي إىل سارة وستحبلني وتلدين ولدا امسه إمساعيل وهو يكون عني الناس 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
بسوطة إليه ابخلضوع ووجه داللة هذا الكالم على نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم وتكون يده فوق اجلميع وتكون يد اجلميع م

أن هذا الذي وعدها به امللك من أن يد ولدها فوق اجلميع وأن يد اجلميع مبسوطة إليه ابخلضوع إمنا ظهرت مببعث النيب حممد 
ومن ذلك # ريه قبل حممد صلى هللا عليه وسلم صلى هللا عليه وسلم وظهور دينه وعلو كلمته ومل يكن ذلك المساعيل وال لغ

أيضا يف التوراة أن الرب يقيم هلم نبيا من إخوهتم وأي رجل مل يسمع ذلك الكالم الذي يؤديه ذلك النيب عن هللا فينتقم هللا منه 
 يسمعوا كالم حممد صلى وداللة هذا الكالم ظاهرة أبن أوالد إمساعيل هم إخوة أوالد إسحاق وقد انتقم هللا من اليهود الذين مل

ومن ذلك يف التوراة إن هللا أوحى إىل إبراهيم عليه السالم وقد أجبت دعاءك # هللا عليه وسلم كبين قريظة وبين قينقاع وغريهم 
ومن ذلك يف اإلجنيل أن املسيح قال للحواريني إين # يف إمساعيل وابركت عليه وسيلد اثين عشر عظيما وأجعله ألمة عظيمة 

عنكم وسيأتيكم الفار قليط الذي ال يتكلم من قبل نفسه إمنا يقول كما يقال له وهبذا وصف هللا سبحانه نبينا حممد  ذاهب
وتفسري الفار قليط أنه مشتق من احلمد واسم ^ وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى ^ صلى هللا عليه وسلم يف قوله 

ومن ذلك يف التوراة مولده مبكة أو # وقيل معىن الفار قليط الشافع املشفع  نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم حممد وأمحد
مسكنه بطيبة وأمته احلمادون وبيان ذلك أن أمته يقرؤن احلمد هلل يف صالهتم مرارا كثرية يف كل يوم وليلة وعن شهر بن حوشب 

وكيف كان ذلك وقيل كان أبوه من مؤمين أهل مثل ذلك يف إسالم كعب األحبار وهو من اليمن من محري أن كعبا أخربه أبمره 
 التوراة برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان من عظمائهم وخيارهم قال كعب وكان من أعلم الناس مبا
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أنزل هللا على موسى من التوراة وبكتب األنبياء ومل يكن يدخر عين شيئا مما كان يعلم فلما حضرته الوفاة دعاين @  49@ 
بين قد علمت أين مل أكن أدخر عنك شيئا مما كنت أعلم إال أين حبست عنك ورقتني فيهما ذكر نيب يبعث وقد أظل  فقال اي

زمانه فكرهت أن أخربك بذلك فال آمن عليك بعد وفايت أن خيرج بعض هؤالء الكذابني فتتبعه وقد قطعتهما من كتابك 
عرض هلما وال تنظرمها زمانك هذا وأقرمها يف موضعهما حىت خيرج ذلك وجعلتهما يف هذه الكوة اليت ترى وطينت عليهما فال تت

النيب فإذا خرج فاتبعه وانظر فيهما فإن هللا يزيدك هبذا خريا فلما مات والدي مل يكن شيء أحب إيل من أن ينقضي املأمت حىت 
ما حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنظر ما يف الورقتني فلما انقضى املأمت فتحت الكوة مث استخرجت الورقتني فإذا فيه

خامت النبييي ال نيب بعده مولده مبكة ومهاجره بطيبة ليس بفظ وال غليظ وال صخاب يف األسواق وال جيزي ابلسيئة السيئة ولكن 
تكبري جيزي ابلسيئة احلسنة ويعفو ويغفر ويصفح أمته احلمادون الذين حيمدون هللا على كل شرف وعلى كل حال وتتذلل ابل

ألسنتهم وينصر هللا نبيهم على كل من انوأه يغسلون فروجهم ابملاء وأيتزرون على أوساطهم وأانجيلهم يف صدورهم وأيكلون 
قرابهنم يف بطوهنم ويؤدرون عليها وترامحهم بينهم تراحم بين األم واألب وهم أول من يدخل اجلنة يوم القيامة من األمم وهم 

عون املشفع هلم فلما قرأت هذا قلت يف نفسي وهللا ما علمين شيئا خريا يل من هذا فمكثت ما شاء السابقون املقربون والشاف
هللا حىت بعث النيب صلى هللا عليه وسلم وبيين وبينه بالد بعيدة منقطعة ال أقدر على إتيانه وبلغين أنه خرج يف مكة فهو يظهر 

ذرين وخوفين من ذكر الكذابني وجعلت أحب أن أتبني وأتثبت فلم مرة ويستخفي مرة فقلت هو هذا وختوفت ما كان والدي ح
أزل بذلك حىت بلغين أنه أتى املدينة فقلت يف نفسي إين ألرجو أن يكون إايه وجعلت ألتمس السبيل إليه فلم يقدر يل حىت 

غين أن خليفة قام مقامه مث مل بلغين أنه تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت يف نفسي لعله مل يكن الذي كنت أظن مث بل
ألبث إال قليال حىت جاءتنا جنوده فقلت يف نفسي ال أدخل يف هذا الدين حىت أعلم أهم الذين كنت أرجو وأنتظر وأنظر كيف 
سريهتم وأعماهلم وإىل ما تكون عاقبتهم فلم أزل أدفع ذلك وأؤخره ألتبني وأتثبت حىت قدم علينا عمر بن اخلطاب فلما رايت 

ة املسلمني وصيامهم وبرهم ووفاءهم ابلعهد وما صنع هللا هلم على األعداء علمت أهنم هم الذين كنت أنتظر فحدثت صال
This file was downloaded from QuranicThought.comنفسي ابلدخول يف دين اإلسالم فوهللا إين ذات ليلة فوق سطح إذا برجل من املسلمني يتلو كتاب هللا حىت أتى على هذه اآلية 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
نزلنا مصدقا ملا معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدابرها أو نلعنهم كما لعنا  اي أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا مبا^ 

فلما مسعت هذه اآلية خشيت هللا أال أصبح حىت حيول وجهي يف قفاي فما كان شيء ^ أصحاب السبت وكان أمر هللا مفعوال 
انصرافهم إىل الشام اي أمري املؤمنني إنه أحب إيل من الصباح فغدوت على عمر فأسلمت حني أصبحت وقال كعب لعمر عند 

مكتوب يف كتاب هللا إن هذه البالد اليت كان فيها بنو إسرائيل وكانوا أهلها مفتوحة على يد رجل من الصاحلني رحيم ابملؤمنني 
سواء وأتباعه  شديد على الكافرين سره مثل عالنيته وعالنيته مثل سره وقوله ال خيالف فعله والقريب والبعيد عنده يف احلق

رهبان ابلليل وأسد ابلنهار مرتامحون متواصلون متبادلون فقال له عمر ثكلتك أمك أحق ما تقول قال إي والذي أنزل التوراة 
على موسى والذي يسمع ما تقول إنه حلق فقال عمر احلمد هلل الذي أعزان وشرفنا وأكرمنا ورمحنا مبحمد صلى هللا عليه وسلم 

 كل شيء ومن ذلك كتاب فروة بن عمر اجلذامي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان من ملوك العرب  برمحته اليت وسعت
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ابلشام فكتب إليه بسم هللا الرمحن الرحيم حملمد رسول هللا من فروة بن عمر إين مقر ابإلسالم مصدق أشهد أن @  50@ 
ه الذي بشر به عيسى ابن مرمي عليه السالم فأخذه هرقل ملا بلغه إسالمه ال إله إال هللا وأشهد أن حممدا عبد هللا ورسوله وأن

وسجنه فقال وهللا ال أفارق دين حممد أبدا فإنك تعرف إنه النيب الذي بشر به عيسى ابن مرمي ولكنك حرصت على ملكك 
 صلى هللا عليه وسلم إىل وأحببت بقاءه فقال قيصر صدق واإلجنيل يشهد هلذا ما خرجه البخاري ومسلم من كتاب رسول هللا

هرقل وسؤال هرقل عن أحواله وأخالقه صلى هللا عليه وسلم فلما أخرب هبا علم أنه رسول هللا وقال إنه ميلك موضع قدمي ولو 
خلصت إليه لغسلت قدميه ومن حديث زيد بن أسلم عن أبيه وهو عندان ابإلسناد أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه خرج 

مع انس من قريش يف التجارة إىل الشام قال فإين لفي سوق من أسواقها إذا أان ببطريق قد قبض على عنقي  زمان اجلاهلية
فذهبت أانزعه فقيل يل ال تفعل فإنه ال نصيف لك منه فأدخلين كنيسة فإذا تراب عظيم ملقى فجاءين بزنبيل وجمرفة فقال يل 

اجرة وافاين وعليه ثوب أرى سائر جسده منه فقال أئنك على ما أرى أنقل ما ههنا فجعلت أنظر كيف أصنع فلما كان من اهل
ما نقلت شيئا مث مجع يديه فضرب هبما دماغي فقلت واثكل أمك اي عمر أبلغت ما أرى مث وثبت إىل اجملرفة فضربت هبا هامته 

يت من العد إىل اهلاجرة فنشرت دماغه مث واريته يف الرتاب وخرجت على وجهي ال أدري أين أسري فسرت بقية يومي وليل
فانتهيت إىل دير فاستظللت بفنائه فخرج إيل رجل منه فقال يل اي عبد هللا ما يقعدك هنا فقلت أضللت أصحايب فقال يل ما 

أنت على طريق وإنك لتنظر بعيين خائف فادخل فأصب من الطعام واسرتح فدخلت فأاتين بطعام وشراب وأطعمين مث صعد يف 
قد علم وهللا أهل الكتاب أنه ما على األرض أعلم ابلكتاب مين وإين ألرى صفتك الصفة اليت خترجنا من  النظر وصوبه فقال

هذا الدير وتغلبنا عليه فقلت اي هذا لقد ذهبت يب يف غري مذهب فقال يل ما امسك فقلت عمر ابن اخلطاب فقال أنت وهللا 
ك قد صنعت إيل صنيعة فال تكررها فقال إمنا هو كتاب يف رق فإن  صاحبنا فاكتب يل على ديري هذا وما فيه فقلت اي هذا إن

كنت صاحبنا فذلك وإال مل يضرك شيء فكتب له على ديره وما فيه فأاتين بثياب ودراهم فدفعها إيل مث أو كف أاتان فقال يل 
نك فاضرب وجهها مدبرة فاهنم أتراها فقلت نعم قال سر عليها فإنك ال متر بقوم إال سقوها وعلفوها وأضافوك فإذا بلغت مأم

يفعلون هبا كذلك حىت ترجع إيل قال فركبتها فكان كما قال حىت حلقت أبصحايب وهم متوجهون إىل احلجاز فضربتها مدبرة 
وانطلقت معهم فلما واىف عمر الشام يف زمان خالفته جاءه ذلك الراهب ابلكتاب وهو صاحب دير العرس فلما رآه عرفه 

مذهب لعمر عنه مث أقبل على أصحابه فحدثهم حبديثه فلما فرغ منه اقبل على الراهب فقال هل عندكم من  فقال قد جاء ماال
نفع للمسلمني قال نعم اي أمري املؤمنني قال إن أضفتم املسلمني ومرضتموهم وأرشدمتوهم فعلنا ذلك قال نعم اي أمري املؤمنني 

ىل سامل بن عبد هللا قال ملا دخل عمر الشام تلقاه رجل من يهود دمشق فوىف له عمر رضي هللا عنه ورمحه وعن سيف يرفعه إ
This file was downloaded from QuranicThought.comومن ذلك أن عمرو بن العاص قدم # فقال السالم عليك اي فاروق أنت صاحب إيلياء وهللا ال ترجع حىت يفتح هللا إيلياء 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أرسله إىل عمان واليا عليها فجاءه يوما املدينة بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد 

يهودي من يهود عمان فقال له أنشدك ابهلل من أرسلك إلينا فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اليهودي وهللا إنك 
 لتعلم أنه
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ع عمرو ذلك مجع رسول هللا قال عمرو اللهم نعم فقال اليهودي لئن كان حقا ما تقول لقد مات اليوم فلما مس@  51@ 
أصحابه وكتب ذلك اليوم الذي قال له اليهودي أن النيب صلى هللا عليه وسلم مات فيه مث خرج فأخرب مبوت النيب صلى هللا 
عليه وسلم وهو يف الطريق ووجده قد مات يف ذلك اليوم صلى هللا عليه وسلم وابرك وشرف وكرم ومن ذلك أن وفد غسان 

هللا عليه وسلم فلقيهم ابو بكر الصديق فقال هلم من أنتم قالوا رهط من غسان قدمنا على حممد قدموا على رسول هللا صلى 
لنسمع كالمه فقال هلم انزلوا حيث تنزل الوفود مث ائتوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكلموه فقالوا وهل نقدر على كالمه  

وحده وال شرطة معه ويرغب من يراه منه فقالوا أليب بكر من أنت كما أردان فتبسم أبو بكر وقال إنه ليطوف ابألسواق وميشي 
أيها الرجل فقال أان ابو بكر بن أيب قحافة فقالوا أنت تقوم هبذا األمر بعده فقال ابو بكر األمر إىل هللا فقال هلم كيف ختدعون 

أيمرهم ^ لى هللا عليه وسلم فأسلموا عن اإلسالم وقد أخربكم أهل الكتاب بصفته وأنه آخر األنبياء مث لقوا رسول هللا ص
حيتمل أن يكون هذا من وصف النيب صلى هللا عليه وسلم يف التوراة فتكون اجلملة يف موضع ^ ابملعروف وينهاهم عن املنكر 

ة احلال من ضمري املفعول يف جيدونه أو تفسري ملا كتب من ذكره أو يكون استئناف وصف من هللا تعاىل غري مذكور يف التورا
مذهب مالك أن الطيبات هي احلالل وأن اخلبائث هي احلرام ومذهب ^ وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ^ واإلجنيل 

الشافعي أن الطيبات هي املستلذات إال ما حرمه الشرع منها كاخلمر واخلنزير وأن اخلبائث هي املستقذرات كاخلنافس 
مثل ملا كلفوا يف شرعهم من املشقات كقتل األنفس يف التوبة وقطع موضع  وهو^ ويضع عنهم إصرهم ^ والعقارب وغريها 

^ النجاسة من الثوب وكذلك األغالل عبارة عما منعت منه شريعتهم كتحرمي الشحوم وحترمي العمل يوم السبت وشبه ذلك 
قرآن أو الشرع كله ومعىن معه مع هو ال^ واتبعوا النور الذي أنزل معه ^ أي منعوه ابلنصر حىت ال يقوى عليه عدو ^ وعزروه 

تفسريه قوله صلى هللا عليه وسلم وكان كل نيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل ^ إين رسول هللا إليكم مجيعا ^ بعثه ورسالته 
نعت هلل أو منصوب على املدح ^ الذي له ملك السموات واألرض ^ الناس كافة فإعراب مجيعا حال من الضمري يف إليكم 

هي الكتب اليت أنزهلا هللا عليه وعلى غريه من ^ يؤمن ابهلل وكلماته ^ ر فعل أو مرفوع على أنه خرب ابتداء مضمر إبضما
هم الذين ثبتوا حني تزلزل غريهم يف عصر موسى أو الذين آمنوا مبحمد صلى هللا عليه وسلم ^ ومن قوم موسى أمة ^ األنبياء 

السبط يف بين إسرائيل كالقبيلة يف العرب وانتصابه على البدل من اثنيت ^ اطا أسب^ أي فرقناهم ^ وقطعناهم ^ يف عصره 
 عشرة ال على التمييز فإن متييز اثنيت عشرة
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أي انفجرت إال ^ فانبجست ^ ال يكون إال مفردا وقال الزخمشري على التمييز ألن كل قبيلة أسباطا ال سبط @  52@ 
وما بعده إىل قوله مبا كانوا ^ وظللنا عليهم الغمام ^ القزويين االنبجاس أول االنفجار أن االنبجاس أخف من االنفجار وقال 

يظلمون مذكور يف البقرة تنبيه وقع االختالف يف اللفظ بني هذا املوضع من هذه السورة وبني سورة البقرة يف قوله انفجرت 
ابلواو وفكلوا ابلفاء فقال الزخمشري ال أبس ابختالف وانبجست وقوله وإذ قلنا ادخلوا وإذ قيل هلم اسكنوا وقوله وكلوا 

العبارتني إذا مل يكن هنالك تناقض وعللها شيخنا األستاذ أبو جعفر بن الزبري يف كتاب مالك التأويل وصاحب الدرة بتعليالت 
قيل ^ عن القرية ^ بيخ أي اسأل اليهود على جهة التقرير والتو ^ واسئلهم ^ منها قوية وضعيفة وفيها طول فرتكناها لطوهلا 

أي يتجاوزون ^ إذ يعدون يف السبت ^ قريبة منه أو على شاطئه ^ حاضرة البحر ^ هي إيلياء وقيل هي طربية وقيل مدين 
This file was downloaded from QuranicThought.comحد هللا فيه وهو اصطيادهم يوم السبت وقد هنوا عنه وموضع إذ بدل من القرية واملراد أهلها وهو بدل اشتمال أو منصوب 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
كانت احليتان خترج من البحر يوم السبت حىت تصل إىل بيوهتم ^  إذ أتتيهم حيتاهنم يوم سبتهم شرعا ^ بكانت أو حباضرة 

ابتالء هلم إذ كان صيدها عليهم حراما يف يوم السبت وتغيب عنهم يف سائر األايم وسبتهم مصدر من قولك سبت اليهودي 
ع منا فالن إذا دان وإذ يف قوله إذ أتتيهم منصوب بيعدون يسبت إذا عظم يوم السبت ومعىن شرعا ظاهرة قريبة منهم يقال شر 

لآلية افرتقت بنو إسرائيل ثالث فرق فرقة عصت يوم السبت ^ وإذ قالت أمة منهم مل تعدون قوما ^ أو بدل من إذ يعدون 
ت مهاجرة الناهية ابلصيد وفرقة هنت عن ذلك واعتزلت القوم وفرقة سكتت واعتزلت فلم تنه ومل تعص وأن هذه الفرقة ملا رأ

وطغيان العاصية قالوا للفرقة الناهية مل تعظون قوما يريد هللا أن يهلكهم أو يعذهبم فقالت الناهية ننهام معذرة إىل هللا ولعلهم 
^ يتقون فهلكت الفرقة العاصية وجنت الناهية واختلف يف الثالثة هل هلكت لسكوهتا أو جنت العتزاهلا وتركها العصيان 

فلما عتوا عما ^ أي شديد وقرئ ابهلمز وتركه وقرئ على وزن فعيل وعلى وزن فيعل وكلها من معىن البؤس ^ س بعذاب بئي
 قلنا هلم كونوا قردة^ أي ملا تكربوا عن ما هنوا عنه ^ هنوا عنه 
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ل فلما عتوا تكرار ذكر يف البقرة واملعىن أهنم عذبوا أوال بعذاب شديد فعتوا بذلك فمسخوا قردة وقي( خاسئني @  53@ 
اآلية أي ^ ليبعثن عليهم ^ عزم وهو من اإليذان مبعىن اإلعالم ^ أتذن ربك ^ لقوله فلما نسوا والعذاب البئيس هو املسخ 

أي فرقناهم يف البالد ففي كل بلدة ^ وقطعناهم يف األرض ^ يسلط عليهم ومن ذلك أخذ اجلزية وهو أهنم يف مجيع البالد 
هم من أسلم كعبد هللا بن سالم أو من كان صاحلا من املتقدمني منهم ^ منهم الصاحلون ^ م إقليم ميلكونه فرقة منهم فليس هل

أي حدث بعدهم قوم سوء واخللف بسكون الالم ^ فخلف من بعدهم خلف ^ أي ابلنعم والنقم ^ ابحلسنات والسيئات ^ 
أي عرض ^ أيخذون عرض هذا األدىن ^ املراد النصارى  ذم وبفتحها مدح واملراد من حدث من اليهود بعد املذكورين وقيل

الواو للحال يرجون املغفرة وهم ^ وإن أيهتم عرض مثله أيخذوه ^ ذلك اغرتار منهم وكذب ^ ويقولون سيغفر لنا ^ الدنيا 
لنا وإعراب أال يقولوا  إشارة إىل كذهبم يف قوهلم سيغفر^ ميثاق الكتاب أال يقولوا على هللا إال احلق ^ يعودون إىل مثل فعلهم 

قرئ ابلتشديد ^ والذين ميسكون ابلكتاب ^ عطف بيان على ميثاق الكتاب أو تفسري له أو تكون أن حرف عبارة وتفسري 
والتخفيف ومها مبعىن واحد وإعراب الذين عطف على الذين يتقون أو مبتدأ وخربه إان ال نضيع أجر املصلحني وأقام ذكر 

أي اقتلعنا اجلبل ورفعناه فوق ^ وإذ نتقنا اجلبل فوقهم ^ ألن املصلحني هم الذين ميسكون ابلكتاب  املصلحني مقام الضمري
وإذ أخذ ربك ^ بين إسرائيل وقلنا هلم خذوا التوراة حني أبوا من أخذها وقد تقدم يف البقرة تفسري الظلة وخذوا ما آتيناكم بقوة 

اآلية يف معناها قوالن أحدمها أن هللا ملا خلق آدم ^ سهم ألست بربكم من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنف
أخرج ذريته من صلبه وهم مثل الذر وأخذ عليهم العهد أبنه رهبم فأقروا بذلك والتزموه روي هذا املعىن عن النيب صلى هللا عليه 

التمثيل وأن أخذ الذرية عبارة عن إجيادهم يف وسلم من طرق كثرية وقال به مجاعة من الصحابة وغريهم والثاين أن ذلك من ابب 
الدنيا وأما إشهادهم فمعناه أن هللا نصب لبين آدم األدلة على ربوبيته فشهدت هبا عقوهلم فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقال 

اآلية ال تطابقه  هلم ألست بربكم وكأهنم قالوا بلسان احلال بلى أنت ربنا واألول هو الصحيح لتواتر األخبار به إال أن ألفاظ
بظاهرها فلذلك عدل عنه من قال ابلقول اآلخر وإمنا تطابقه بتأويل وذلك أن أحد الذرية إمنا كان من صلب آدم ولفظ اآلية 

 يقتضي أن أخذ الذرية من بين آدم واجلمع
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ية وعلى أتويل لقد خلقنا أابكم بينهما أنه ذكر بين آدم يف اآلية واملراد آدم كقوله ولقد خلقناكم مث صورانكم اآل@  54@ 
آدم من صورته وقال الزخمشري إن املراد ببين آدم أسالف اليهود واملراد بذريتهم من كان يف عصر النيب صلى هللا عليه وسلم 

 قوهلم بلى إقرار منهم أبن هللا رهبم فإن^ قالوا بلى شهدان ^ ويف الصحيح املشهور أن املراد مجع بين آدم حسبما ذكرانه 
This file was downloaded from QuranicThought.comتقديره انت ربنا فإن بلى بعد التقرير تقتضي اإلثبات خبالف نعم فإهنا إذا وردت بعد االستفهام تقتضي اإلجياب وإذا وردت بعد 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
التقرير تقتضي النفي ولذلك قال ابن عباس يف هذه اآلية لو قالوا نعم لكفروا وأما قوهلم شهدان فمعناه شهدان بربوبيتك فهو 

أن ^ ء لشهادهتم بذلك عند هللا وقيل إن شهدان من قول هللا واملالئكة أي شهدان على بين آدم ابعرتافهم حتقيق لربوبية هللا وأدا
يف موضع مفعول من أجله أي فعلنا ذلك كراهية أن تقولوا فهو من قول هللا ال من قوهلم وقرئ ابلتاء على ^ تقولوا يوم القيامة 

قل ابن مسعود هو رجل من ^ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آايتنا فانسلخ منها  ^اخلطاب لبين آدم وابلياء على اإلخبار عنهم 
بين إسرائيل بعثه موسى عليه السالم إىل ملك مدين داعيا إىل هللا فرشاه امللك وأعطاه امللك على أن يرتك دين موسى ويتابع 

 امسه بلعم بن ابعوراء كان عنده اسم هللا امللك على دينه ففعل وأضل الناس بذلك وقال ابن عباس هو رجل من الكنعانيني
األعظم فلما أراد موسى قتال الكنعانيني وهم اجلبارون سألوا من بلعم أن يدعو ابسم هللا األعظم على موسى وعسكره فأىب 

ألعظم وعلى فأحلوا عليه حىت دعا عليه أال يدخل املدينة ودعا عليه موسى فاآلايت اليت أعطيها على هذا القول هي اسم هللا ا
قول ابن مسعود هي ما علمه موسى من الشريعة وقيل كان عنده من صحف إبراهيم وقال عبد هللا بن عمرو بن العاص هو أمية 
بن أيب الصلت وكان قد أويت علما وحكمة وأراد أن يسلم قبل غزوة بدر مث رجع عن ذلك ومات كافرا وفيه قال النيب صلى هللا 

يب الصلت أن يسلم فاآلية على هذا ما كان عنده من العلم واالنسالخ عبارة عن البعد واالنفصال عليه وسلم كاد أمية بن أ
ولكنه أخلد إىل ^ أي لرفعنا منزلته ابآلايت اليت كانت عنده ^ ولو شئنا لرفعناه هبا ^ منها كاالنسالخ من الثياب واجللد 

أي صفته كصفة الكلب وذلك غاية يف اخلسة ^ ثله كمثل الكلب فم^ عبارة عن فعله ملا سقطت به منزلته عند هللا ^ األرض 
اللهث هو تنفس بسرعة وحتريك أعضاء الفم وخروج اللسان وأكثر ما ^ إن حتمل عليه يلهث أو ترتكه يلهث ^ والرداءة 

يه من طرد أو يعرتي ذلك احليواانت مع احلر والتعب وهي حالة دائمة للكلب ومعىن إن حتمل عليه إن تفعل معه ما يشق عل
غريه أو ترتكه دون أن حتمل عليه فهو يلهث على كل حال ووجه تشبيه ذلك الرجل به أنه إن وعظته فهو ضال وإن مل تعظه 

 فهو ضال فضاللته على كل حال
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كما أن هلث الكلب على كل حال وقيل إن ذلك الرجل خرج لسانه على صدره فصار مثل الكلب يف صورته @   55@ 
أي صفة املكذبني كصفة الكلب يف هلثه وكصفة الرجل املشبه به ألهنم إن ^ ذلك مثل القوم الذين كذبوا آبايتنا ^ قيقة وهلثه ح

أنذروا مل يهتدوا وإن تركوا مل يهتدوا وشبههم ابلرجل يف أهنم رأوا اآلايت واملعجزات فلم تنفعهم كما أن الرجل مل ينفعه ما كان 
كثريا من ^  اآلية قدم هذا املفعول لالختصاص واحلصر ^ لقوم الذين كذبوا آبايتنا وأنفسهم ساء مثل ا^ عنده من اآلايت 

هم الذين علم هللا أهنم يدخلون النار بكفرهم فأخرب أنه خلقهم لذلك كما جاء يف قوله هؤالء للجنة وال أابيل ^ اجلن واإلنس 
وهلل ^ السمع والبصر مجلة وإمنا املعىن نفيها عما ينفع يف الدين ليس املعىن نفي ^ ال يبصرون هبا ^ وهؤالء للنار وال أابيل 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هلل تسعة وتسعون امسا من أحصاها دخل اجلنة وسبب نزول اآلية أن ^ األمساء احلسىن 
أن اإلله واحد وها هو يعبد آهلة كثرية  أاب جهل لعنه هللا مسع بعض الصحابة يقرأ فيذكر هللا مرة والرمحن أخرى فقال يزعم حممد

فنزلت اآلية مبينة أن تلك األمساء الكثرية هي ملسمى واحد واحلسىن مصدر وصف به أو أتنيث أحسن وحسن أمساء هللا هي أهنا 
منها يف  أي مسوه أبمسائه وهذا إابحة إلطالق األمساء على هللا تعاىل فأما ما ورد^ فادعوه هبا ^ صفة مدح وتعظيم وحتميد 

القرآن أو احلديث فيجوز إطالقه على هللا إمجاعا وأما ما مل يرد وفيه مدح ال تتعلق به شبهة فأجاز أبو بكر بن الطيب إطالقه 
على هللا ومنع ذلك أبو احلسن األشعري وغريه ورأوا أن أمساء هللا موقوفة على ما ورد يف القرآن واحلديث وقد ورد يف كتاب 

ين تعيني التسعة والتسعني واختلف احملدثون هل تلك األمساء املعدودة فيه مرفوعة إىل النيب صلى هللا عليه الرتمذي عدهتا أع
وذروا الذين يلحدون يف أمسائه ^ وسلم أو موقوفة على أيب هريرة وإمنا الذي ورد يف الصحيح كوهنا تسعة وتسعني من غري تعيني 

This file was downloaded from QuranicThought.comتعرضوا هلم فاآلية على هذا منسوخة ابلقتال وقيل معىن ذروا الوعيد والتهديد كقوله قيل معىن ذروا اتركوهم ال حتاجوهم وال ت^ 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
وذرين واملكذبني وهو األظهر ملا بعده وإحلادهم يف أمساء هللا هو ما قال أبو جهل فنزلت اآلية بسببه وقيل تسميته مبا ال يليق 

اآلية روي أن النيب صلى هللا عليه ^ وممن خلقنا أمة ^ العزيز وقيل تسمية األصنام ابمسه كاشتقاقهم الالت من هللا والعزى من 
االستدراج استفعال من الدرجة أي نسوقهم إىل ^ سنستدرجهم ^ وسلم قال هذه اآلية لكم وقد تقدم مثلها لقوم موسى 

 اهلالك شيئا بعد شيء وهم ال يشعرون
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مسى فعله هبم كيدا ألنه شبيه ابلكيد يف أن ظاهره ^ متني إن كيدي ^ واإلمالء هو اإلمهال مع إرادة العقوبة @  56@ 
يعين بصاحبهم النيب صلى هللا عليه وسلم فنفى عنه ما نسب ^ أو مل يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ^ إحسان وابطنه خذالن 

به واملعىن أو مل يتفكروا له املشركون من اجلنون وحيتمل أن يكون قوله ما بصاحبهم من جنة معموال لقوله أو مل يتفكروا فيوصل 
فيعلمون أن ما بصاحبهم من جنة وحيتمل أن يكون الكالم قد مت يف قوله أو مل يتفكروا مث ابتدأ إخبار استئنافا لقوله ما 

عطف على امللكوت ويعين بقوله من ^ ما خلق هللا ^ يعين نظر استدالل ^ أو مل ينظروا ^ بصاحبهم من جنة واألول أحسن 
أن األوىل خمففة من ^ وأن عسى أن يكون قد اقرتب أجلهم ^ خلوقات إذ مجيعها دليل على وحدانية خالقها شيء مجيع امل

الثقيلة وهي عطف على امللكوت وأن الثانية مصدرية يف موضع رفع بعسى وأجلهم يعين موهتم واملعىن لعلهم ميوتون عن قريب 
يسألونك ^ الضمري للقرآن ^ فبأي حديث بعده ^  قبل حلول األجل فينبغي هلم أن يسارعوا إىل النظر فيما خيلصهم عند هللا

السائلون اليهود أو قريش ومسيت القيامة ساعة لسرعة حساهبا كقوله وما أمر الساعة إال كلمح البصر أو هو ^ عن الساعة 
^ قل إمنا علمها عند ريب ^ ت معىن أاين مىت ومرساها وقوعها وحدوثها وهي من اإلرساء مبعىن الثبو ^ أاين مرساها ^ أقرب 

معىن جيلبها يظهرها فهو من اجلالء ضد اخلفاء ^ ال جيليها لوقتها إال هو ^ أي استأثر هللا بعلم وقوعها ومل يطلع عليه أحد 
 يف^ ثقلت يف السموات واألرض ^ والالم يف لوقتها ظرفية أي عند وقتها واملعىن ال يظهر الساعة عند جميء وقتها إال هللا 

معناه ثالثة أقوال األول ثقلت على أهل السموات واألرض هليبتها عندهم وخوفهم منها والثاين ثقلت على أهل السموات 
يسألونك كأنك حفي عنها ^ واألرض أنفسها لتفطر السماء فيها وتبديل األرض والثالث معىن ثقلت أي ثقل علمها أي خفي 

املعىن يسألونك عنها كأنك حفي بعلمها وقيل املعىن يسألونك عنها كأنك حفي هبم احلفي ابلشيء هو املهتبل به املعتين به و ^ 
ولو كنت أعلم ^ لقرابتك منهم فعنها على هذين القولني يتعلق بيسئلونك وقيل املعىن يسألونك كأنك حفي ابلسؤال عنها 

عطف على الستكثرت ^ سين السوء وما م^ براءة من علم الغيب واستدالل على عدم علمه ^ الغيب الستكثرت من اخلري 
من اخلري أي لو علمت الغيب الستكثرت من اخلري واحرتست من السوء ولكن ال أعلمه فيصبين ما قدر يل من اخلري والشر 

جيوز أن ^ لقوم يؤمنون ^ وقيل إن قوله وما مسين السوء استئناف إخبار والسوء على هذا هو اجلنون واتصاله مبا قبله أحسن 
 بشري ونذير معا أي أبشر املؤمننييتعلق ب
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وأنذرهم وخص هبم البشارة والنذارة ألهنم هم الذين ينتفعون هبا وجيوز أن يتعلق ابلبشارة وحدها ويكون املتعلق @  57@ 
^ ليسكن إليها ^ يعين حواء ^ زوجها ^ يعين آدم ^ من نفس واحدة ^ بنذير حمذوف أي نذير للكافرين واألول أحسن 

أي خف عليها ومل تلق منه ما يلقى بعض ^ محلت محال خفيفا ^ كناية عن اجلماع ^  تغشاها ^ إليها ويستأنس هبا مييل 
قيل معناه استمرت به إىل حني ^ فمرت به ^ احلوامل من محلهن من األذى والكرب وقيل احلمل اخلفيف املين يف فرجها 

أي ولدا صاحلا ^ لئن آتيتنا صاحلا ^ ل محلها وصارت به ثقيلة أي ثق^ فلما أثقلت ^ ميالده وقيل معناه قامت وقعدت 
أي ملا آاتمها ولدا صاحلا كما طلبا جعل أوالدمها له شركاء ^ فلما آاتمها صاحلا جعال له شركاء فيما آاتمها ^ ساملا يف بدنه 

الدمها وذريتهما وقيل إن حواء ملا فالكالم على حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه وكذلك فيما آاتمها أي فيما آتى أو 
This file was downloaded from QuranicThought.comمحلت جاءها إبليس وقال هلا إن أطعتيين ومسيت ما يف بطنك عبد احلارث فسأخلصه لك وكان اسم إبليس احلارث وإن 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
عصيتيين يف ذلك قتلته فأخربت بذلك آدم فقال هلا إنه عدوان الذي أخرجنا من اجلنة فلما ولدت مات الولد مث محلت مرة 

ا إبليس مثل ذلك فعصته فمات الولد مث محلت مرة اثلثة فسمياه عبد احلارث طمعا يف حياته فقوله جعال له أخرى فقال هل
شركاء فيما آاتمها أي يف التسمية ال غري ال يف عبادة غري هللا والقول األول أصح لثالثة أوجه أحدها أنه يقتضي براءة آدم 

ياء عليهم الصالة والسالم والثاين أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أوالد وزوجه من قليل الشرك وكثريه وذلك هو حال األنب
بضمري اجلمع والثالث أن ما ذكروا من قصة آدم وتسمية الولد عبد ^ فتعاىل هللا عما يشركون ^ آدم وذريته لقوله تعاىل 

وهو قصي بن كالب وزوجته وجعال احلارث يفتقر إىل نقل بسند صحيح وهو غري موجود يف تلك القصة وقيل من نفس واحدة 
له شركاء أي مسوا أوالدمها عبد العزى وعبد الدار وعبد مناف وهذا القول بعيد لوجهني أحدمها أن اخلطاب على هذا خاص 

بذرية قصي من قريش والظاهر أن اخلطاب عام لبين آدم واآلخر أن قوله وجعل منها زوجها فإن هذا يصح يف حواء ألهنا 
هذه اآلية رد على املشركني من بين ^ أيشركون ما ال خيلق شيئا وهم خيلقون ^ آدم وال يصح يف زوجة قصي خلقت من ضلع 

 آدم واملراد بقوله ما ال خيلق شيئا األصنام وغريها مما عبد من دون هللا واملعىن أهنا خملوقة غري خالقة وهللا تعاىل خالق غري خملوق
يعين أن األصنام ال ينصرون من عبدهم وال ينصرون ^ نصرا وال أنفسهم ينصرون وال يستطيعون هلم ^ فهو اإلله وحده 

يعين أن األصنام ال جتيب إذا ^ وإن تدعوهم إىل اهلدى ال يتبعوكم ^ أنفسهم فهم يف غاية العجز والذلة فكيف يكونون آهلة 
أتكيد وبيان ملا قبلها فإن قيل ^ نتم صامتون سواء عليكم أدعومتوهم أم أ^ دعيت إىل أن هتدي أو إىل أن هتدى ألهنا مجادات 

مل قال أم أنتم صامتون فوضع اجلملة اإلمسية موضع اجلملة الفعلية وهال قال أو صمتم فاجلواب إن صمتم عن دعاء األصنام  
 كانت حالة مستمرة فعرب هنا
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رد على املشركني أبن ^  عباد أمثالكم إن الذين تدعون من دون هللا^ جبملة إمسية لتقتضي االستمرار على ذلك @  58@ 
وما بعده ^ أم هلم أرجل ميشون هبا ^ أمر على جهة التعجيز ^ فادعوهم فليستجيبوا ^ آهلتهم عباد فكيف يعبد العبد مع ربه 

دراك معناه أن األصنام مجادات عادمة للحس واجلوارح واحلياة والقدرة ومن كان كذلك ال يكون إهلا فإن من وصف اإلله اإل
واحلياة والقدرة وإمنا جاء هذا الربهان بلفظ االستفهام ألن املشركني مقرون أن أصنامهم ال متشي وال تبطش وال تبصر وال تسمع 

لالستفهام مع التوبيخ وأم يف املواضع الثالثة تضمنت معىن اهلمزة ومعىن بل وليست ^ أهلم ^ فلزمته احلجة واهلمزة يف قوله 
املعىن استنجدوا أصنامكم ملضريت والكيد علي وال تؤخروين فإنكم ^ ركاءكم مث كيدون فال تنظرون قل ادعوا ش^ عاطفة 

وأصنامكم ال تقدرون على مضريت ومقصد اآلية الرد عليهم ببيان عجز أصنامهم وعدم قدرهتا على املضرة وفيها إشارة إىل 
اآلية أي هو ^ إن وليي هللا ^ مث أفصح بذلك يف قوله  التوكل على هللا واالعتصام به وحده وأن غريه ال يقدر على شيء

حافظي وانصري منكم فال تضرونين ولو حرصتم أنتم وآهلتكم على مضريت مث وصف هللا أبنه الذي أنزل الكتاب وأبنه يتوىل 
توىل حفظه ومن الصاحلني ويف هذين الوصفني استدالل على صدق النيب صلى هللا عليه وسلم إبنزال الكتاب عليه وأبن هللا 

والذين تدعون من دونه ال ^ توىل حفظه فهو من الصاحلني والصاحل ال بد أن يكون صادقا يف قوله وال سيما فيما يقوله عن هللا 
حيتمل أن يريد األصنام ^ وإن تدعوهم إىل اهلدى ال يسمعوا ^ اآلية رد على املشركني وقد تقدم معناه ^ يستطيعون نصركم 

م وردا على من عبدها فإهنا مجادات ال تسمع شيئا فيكون املعىن كالذي تقدم أو يريد الكفار ووصفهم أبهنم ال فيكون حتقريا هل
إن كان ^ وتراهم ينظرون إليك وهم ال يبصرون ^ يسمعون يعين مساعا ينتفعون به إلفراط نفورهم أو ألن هللا طبع على قلوهبم 

ال يبصرون حقيقة ألن هلم صورة األعني وهم ال يرون هبا شيئا وإن كان من  هذا من وصف الصنام فقوله ينظرون جماز وقوله
فيه قوالن ^ خذ العفو ^ وصف الكفار فينظرون حقيقة وال يبصرون جمازا على وجه املبالغة كما وصفهم أبهنم ال يسمعون 

This file was downloaded from QuranicThought.comيهم لئال ينفروا فالعفو على هذا مبعىن أحدمها أن املعىن خذ من الناس يف أخالقهم وأقواهلم ومعاشرهتم ما تيسر ال ما يشق عل
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واآلخر أن املعىن % # خذي العفو مين تستدميي موديت # ) السهل والصفح عنهم وهو ضد اجلهل والتكليف كقول الشاعر 

خذ من الصدقات ما سهل على الناس يف أمواهلم أو ما فضل هلم وذلك قبل فرض الزكاة فالعفو على هذا مبعىن السهل أو 
أي ابملعروف وهو فعل اخلري وقيل العفو اجلاري بني الناس من العوائد واحتج املالكية بذلك ^ وأمر ابلعرف ^ كثرة مبعىن ال

أي ال تكافئ السفهاء مبثل قوهلم أو فعلهم واحلم عنهم وملا نزلت هذه اآلية ^ وأعرض عن اجلاهلني ^ على احلكم ابلعوائد 
 سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
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جربيل عنها فقال ال أدري حىت أسأل مث رجع فقال اي حممد إن ربك أيمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك @  59@ 
وتعفو عمن ظلمك وعن جعفر الصادق أمر هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم فيها مبكارم األخالق وهي على هذا اثبتة احلكم وهو 

نزغ الشيطان وسوسته ابلتشكيك ^ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ^ قتال الصحيح وقيل كانت مداراة للكفار مث نسخت ابل
يف احلق واألمر ابملعاصي أو حتريك الغضب فأمر هللا ابالستعاذة منه عند ذلك كما ورد يف احلديث أن رجال اشتد غضبه فقال 

طائف من الشيطان ^ من الشيطان الرجيم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما به نعوذ ابهلل 
معناه ملة منه كما جاء إن للشيطان ملة وللملك ملة ومن قرأ طائف ابأللف فهم اسم فاعل ومن قرأ طيف بياء ساكنة فهو ^ 

حذف مفعوله ليعم كل ما يذكر من خوف عقاب هللا أو رجاء ^ تذكروا ^ مصدر أو ختفيف من طيف املشدد كميت وميت 
هو من ^ فإذا هم مبصرون ^ مراقبته واحلياء منه أو عداوة الشيطان واالستعاذة منه والنظر واالعتبار وغري ذلك ثوابه أو 

الضمري يف إخواهنم للشياطني وأريد بقوله طائف من الشيطان اجلنس ولذلك أعيد ^ وإخواهنم ميدوهنم يف الغي ^ بصرية القلب 
ىن ميدوهنم يكونون مددا هلم يعضدوهنم وضمري املفعول يف ميدوهنم للكفار وضمري عليه ضمري اجلماعة وإخواهنم هم الكفار ومع

الفاعل للشيطان وحيتمل أن يريد ابإلخوان الشياطني ويكون الضمري يف إخواهنم للكفار واملعىن على الوجهني أن الكفار ميدهم 
يمدوهنم وقيل يتعلق إبخواهنم كما تقول إخوة يف هللا أو الشيطان وقرئ ميدوهنم بضم الياء وفتحها واملعىن واحد ويف الغي يتعلق ب

أي ال يقصر الشياطني عن إمداد إخواهنم الكفار أو ال يقصر الكفار عن غيهم ويف اآلية من ^ مث ال يقصرون ^ يف الشيطان 
^ آبية قالوا لوال اجتبيتها وإذا مل أتهتم ^ إدراك البيان لزوم ما ال يلزم اباللتزام الصاد قبل الراء يف مبصرون وال يقصرون 

الضمري يف مل أتهتم للكفار ولوال هنا عوض ويف معىن اجتبيتها قوالن أحدمها اخرتعتها من قبل نفسك فاآلية على هذا من 
القرآن وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يتأخر عنه الوحي أحياان فيقول الكفار هال جئت بقرآن من قولك واآلخر معناه طلبتها 

معناه ال ^ قل إمنا أتبع ما يوحى إيل من ريب ^  وختريهتا عليه فاآلية على هذا معجزة أي يقولون اطلب املعجزة من هللا من هللا
أي عالمات هدى واالشارة إىل ^ هذا بصائر ^ أخرتع القرآن على القول األول وال أطلب آية من هللا على القول الثاين 

فيه ثالثة أقوال أحدها أن اإلنصات املأمور به هو لقراءة اإلمام يف الصالة ^ ا له وأنصتوا وإذا قرىء القرآن فاستمعو ^ القرآن 
والثاين أنه اإلنصات للخطبة والثالث أنه اإلنصات لقراءة القرآن على اإلطالق وهو الراجح لوجهني أحدمها أن اللفظ عام وال 

 دليل على ختصيصه والثاين أن اآلية مكية واخلطبة إمنا
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واذكر ربك ^ قال بعضهم الرمحة أقرب شيء إىل مستمع القرآن هلذه اآلية ^ لعلكم ترمحون ^ شرعت ابملدينة @  60@ 
حيتمل أن يريد الذكر ابلقلب دون اللسان أو الذكر ابللسان سرا فعلى األول يكون قوله ودون اجلهر من القول ^ يف نفسك 

أي يف الصباح والعشي واآلصال ^ ابلغدو واآلصال ^ بياان وتفسريا لألول عطف متغاير أي حالة أخرى وعلى الثاين يكون 
^ إن الذين عند ربك ^ مجع أصل واألصل مجع أصيل قيل املراد صالة الصبح والعصر وقيل فرض اخلمس واألظهر اإلطالق 

جملرور ملعىن احلصر أي ال قدم ا^ وله يسجدون ^ هم املالئكة عليهم السالم ويف ذكرهم حتريض للمؤمنني وتعريض للكفار 
^ يسالونك عن األنفال ^ نزلت هذه السورة يف غزوة بدر وغنائمها $ # سورة األنفال $ يسجدون إال هلل وهللا أعلم  This file was downloaded from QuranicThought.com
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اخلطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم والسائلون هم الصحابة واألنفال هي الغنائم وذلك أهنم كانوا يوم بدر ثالث فرق فرقة مع 

 عليه وسلم يف العريش حترسه وفرقة اتبعوا املشركني فقتلوهم وأسروهم وفرقة أحاطوا أبسالب العدو وعسكرهم النيب صلى هللا
ملا اهنزموا فلما اجنلت احلرب واجتمع الناس رأت كل فرقة أهنا أحق ابلغنيمة من غريها واختلفوا فيما بينهم فنزلت اآلية ومعناها 

وقيل األنفال هنا ما ينفله اإلمام لبعض اجليش من الغنيمة زايدة على حظه وقد  يسئلونك عن حكم الغنيمة ومن يستحقها
أختلف الفقهاء هل يكون ذلك التنفيل من اخلمس وهو قول مالك أو من األربعة األمخاس أو من رأس النغمة قبل إخراج 

أي اتفقوا وائتلفوا وال ^ ذات بينكم وأصلحوا ^ أي احلكم فيهما هلل والرسول ال لكم ^ قل األنفال هلل والرسول ^ اخلمس 
تنازعوا وذات هنا مبعىن األحوال قاله الزخمشري وقال ابن عطية يراد هبا يف هذا املوضع نفس الشيء وحقيقته وقال الزبريي إن 

عبادة يريد يف احلكم يف الغنائم قال ^ وأطيعوا هللا ورسوله ^ إطالق الذات على نفس الشيء وحقيقته ليس من كالم العرب 
بن الصامت نزلت فينا أصحاب بدر حني اختلفنا وساءت أخالقنا فنزع هللا األنفال من ايدينا وجعلها لرسول هللا صلى هللا عليه 

اآلية أي الكاملون ^ إمنا املؤمنون ^ وسلم فقسمها على السواء فكان يف ذلك تقوى هللا وطاعة رسوله وإصالح ذات البني 
أي قوي ^ زادهتم إمياان ^ أي خافت وقرأ أيب بن كعب فزعت ^ وجلت قلوهبم ^ د واملبالغة واحلصر اإلميان فإمنا هنا للتأكي

 تصديقهم ويقينهم
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كما ^  يعين يف اجلنة ^ هلم درجات ^ خالفا ملن قال إن اإلميان ال يزيد وال ينقص وإن زايدته إمنا هي ابلعمل @  61@ 
تكون الكاف يف موضع رفع على أنه خرب مبتدأ حمذوف تقديره هذه احلال كحال  فيه ثالث أتويالت أحدها أن^ أخرجك ربك 

إخراجك يعين أن حاهلم يف كراهة تنفيل الغنائم كحاهلم يف حالة خروجك للحرب والثاين أن يكون يف موضع الكاف نصب على 
والرسول استقرارا مثل استقرار خروجك أنه صفة ملصدر الفعل املقدر يف قوله األنفال هلل والرسول أي استقرت األنفال هلل 

وإن فريقا من املؤمنني ^ يعين مسكنه ابملدينة إذ أخرجه هللا لغزوة بدر ^ من بيتك ^ والثالث أن تتعلق الكاف بقوله جيادلونك 
بذلك  أي كرهوا قتال العدو وذلك أن عري قريش أقبلت من الشام فيها أموال عظيمة ومعها أربعون راكبا فأخرب^ لكارهون 

جربيل النيب صلى هللا عليه وسلم فخرج ابملسلمني فسمع بذلك أهل مكة فاجتمعوا وخرجوا يف عدد كثري ليمنعوا عريهم فنزل 
جربيل عليه السالم فقال اي حممد إن هللا قد وعدكم إحدى الطائفتني إما العري وإما قريش فاستشار النيب صلى هللا عليه وسلم 

إلينا من لقاء العدو فقال إن العري قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل فقال له  أصحابه فقالوا العري أحب
سعد بن عبادة امض ملا شئت فإان متبعوك وقال سعد بن معاذ والذي بعثك ابحلق لو خضت هذا البحر خلضناه معك فسر بنا 

اء قريش إبيثارهم لقاء العري إذ كانت أكثر أمواال وأقل كان جداهلم يف لق^  جيادلونك يف احلق بعد ما تبني ^ على بركة هللا 
تشبيه حلاهلم يف إفراط ^ كأمنا يساقون إىل املوت ^  رجاال وتبني احلق هو إعالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبهنم ينصرون 

أهنا ^ حمذوف تقديره اذكروا يعين قريش أو عريهم والعامل يف إذ ^ وإذ يعدكم هللا إحدى الطائفتني ^ جزعهم من لقاء قريش 
الشوكة عبارة عن السالح مسيت بذلك حلدهتا ^ وتودون أن غري ذات الشوكة تكون لكم ^ بدل من إحدى الطائفتني ^ لكم 

يعين يظهر اإلسالم بقتل الكفار وإهالكهم يوم ^ أن حيق احلق ^ واملعىن حتبون أن تلقوا الطائفة اليت ال سالح هلا وهي العري 
متعلق مبحذوف تقديره ليحق احلق ويبطل الباطل فعل ذلك وليس تكرارا لألول ألن األول مفعول يريد ^ ليحق احلق ^ بدر 

وهذا تعليل لفعل هللا تعاىل وحيتمل أن يريد ابحلق األول الوعد ابلنصرة وابحلق الثاين اإلسالم فيكون املعىن أن نصرهم ليظهر 
إذ بدل من إذ يعدكم وقيل يتعلق بقوله ليحق ^ إذ تستغيثون ربكم ^ أي يبطل الكفر اإلسالم ويؤيد هذا قوله ويبطل الباطل 

من قولك ردفه إذا تبعه ^ مردفني ^ أي مكثركم ^ ممدكم ^ احلق أو بفعل مضمر واستغاثتهم دعاؤهم ابلغوث والنصر 
This file was downloaded from QuranicThought.com اسم مفعول ومن قرأه ابلكسر فهووأردفته إايه إذا أتبعته إايه واملعىن يتبع بعضهم بعضا فمن قرأه بفتح الدال فهو 
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وما جعله هللا ^ اسم فاعل وصح معىن القراءتني ألن املالئكة املنزلني يتبع بعضهم بعضا فمنهم اتبعون ومتبوعون @  62@ 
ا إذ بدل من إذ يعدكم أو منصوب ابلنصر أو مب^ إذ يغشيكم النعاس ^ الضمري عائد على الوعد أو على اإلمداد ابملالئكة ^ 

عند هللا من معىن النصر أو إبضمار فعل تقديره اذكر ومن قرأ يغشاكم بضم الياء والتخفيف فهو من أغشى ومن قرأ ابلضم 
والتشديد فهو من غشي املشدد وكالمها يتعدى إىل مفعولني فنصب النعاس على أنه املفعول والثاين واملعىن يغطيكم به فهو 

أي أمنا ^ أمنة منه ^ اء والشني فهو من غشى املتعدي إىل واحد أي ينزل عليكم النعاس استعارة من الغشاء ومن قرأ بفتح الي
والضمري اجملرور يعود على هللا تعاىل وانتصاب أمنة على أنه مفعول من أجله قال ابن مسعود النعاس عند حضور القتال عالمة 

لك أهنم عدموا املاء يف غزوة بدر قبل وصوهلم إىل بدر تعديد لنعمة أخرى وذ^ وينزل عليكم من السماء ماء ^ أمن من العدو 
كان منهم من أصابته جنابة فتطهر مباء املطر وتوضأ ^  ليطهركم به ^ وقيل بعد وصوهلم فأنزل هللا هلم املطر حىت سالت األودية 
طان قد ألقى يف نفوس كان الشي^  ويذهب عنكم رجز الشيطان ^ به سائرهم وكانوا قبله ليس عندهم ماء للطهر وال للوضوء 

بعضهم وسوسة بسبب عدم املاء فقالوا حنن أولياء هللا وفينا رسوله فكيف نبقى بال ماء فأنزل هللا املطر وأزال عنهم وسوسة 
ويثبت به األقدام ^ أي يثبتها بزوال ما وسوس هلا الشيطان وبتنشيطها وإزالة الكسل عنها ^ ولريبط على قلوبكم ^ الشيطان 

يف به عائد على املاء وذلك أهنم كانوا يف رملة دمهة ال يثبت فيها قدم فلما نزل املطر تلبدت وتدقت الطريق وسهل الضمري ^ 
^ إذ يوحى ^ املشي عليها والوقوف وروى أن ذلك املطر بعينه صعب الطريق على املشركني فتبني أن ذلك من لطف هللا 

حيتمل ^ فثبتوا الذين آمنوا ^ ا بدل من اليت قبلها أو يكون العامل فيه يثبت حيتمل أن يكون ذلك بدال من إذ املتقدمة كما أهن
أن يكون التثبيت بقتال املالئكة مع املؤمنني أو أبقوال مؤنسة مقوية للقلب قالوها إذا تصوروا بصور بين آدم أو إبلقاء األمن يف 

ن من خطاب هللا للمالئكة يف شأن غزوة بدر تكميال حيتمل أن يكو ^ سألقي يف قلوب الذين كفروا الرعب ^ نفوس املؤمنني 
حيتمل أيضا أن يكون خطااب ابملالئكة ^ فاضربوا فوق األعناق ^ لتثبيت املؤمنني أو استئناف إخبار عما يفعله هللا يف املستقبل 

فيها يطري الرأس وقيل أو للمؤمنني ومعىن فوق األعناق أي على األعناق حيث املفصل بني الرأس والعنق ألنه مذبح والضرب 
قيل هي املفاصل وقيل األصابع وهو األشهر ^ كل بنان ^  املراد الرءوس ألهنا فوق األعناق وقيل املراد األعناق وفوق زائدة 

^ ذلك أبهنم شاقوا هللا ورسوله ^ يف اللغة وفائدة ذلك أن املقاتل إذا ضربت أصابعه تعطل عن القتال فأمكن أسره وقتله 
  ما أصاباإلشارة إىل
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اخلطاب هنا للكفار ^ ذلكم فذوقوه ^ الكفار يوم بدر والباء للتعليل وشاقوا من الشقاق وهو العداوة واملقاطعة @  63@ 
^ وأن للكافرين ^ وذلكم مرفوع تقديره ذلكم العقاب أو العذاب وحيتمل أن يكون منصواب بقوله فذوقوه كقولك زيدا فاضربه 

حال من الذين كفروا أو من الفاعل يف ^ زحفا ^ ير رفعه أو نصبه أو مفعول معه والواو مبعىن مع عطف على ذلكم على تقد
هنى عن الفرار مقيدا أبن يكون ^ فال تولوهم األدابر ^ لقيتم ومعناه متقابلي الصفوف واألشخاص وأصل الزحف اإلندفاع 

إال متحرفا ^ أي يوم اللقاء يف أي عصر كان ^ هلم يومئذ ومن يو ^ الكفار أكثر من مثلي املسلمني حسبما يذكره يف موضعه 
أي منحازا ^ أو متحيزا إىل فئة ^ هو الكر بعد الفر لريى عدوه أنه منهزم مث يعطف عليه وذلك من اخلداع يف احلرب ^ لقتال 

التحيز إىل املدينة واإلمام  إىل مجاعة من املسلمني فإن كانت اجلماعة حاضرة يف احلرب فالتحيز إليها جائز ابتفاق واختلف يف
واجلماعة إذا مل يكن شيئا من ذلك حاضرا ويروى عن عمر بن اخلطاب أنه قال أان فئة لكل مسلم وهذا إابحة لذلك والفرار من 

الذنوب الكبائر وانتصب قوله متحرفا على اإلستثناء من قوله ومن يوهلم وقال الزخمشري انتصب على احلال وإال لغو ووزن 
أي مل يكن قتلهم يف قدرتكم ألهنم أكثر ^ فلم تقتلوهم ^ متفيعال ولو كان على متفعل لقال متحوز ألنه من حاز حيوز  متحيز

This file was downloaded from QuranicThought.comكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أخذ ^  وما رميت إذ رميت ^ منكم وأقوى ولكن هللا قتلهم بتأييدكم عليهم وابملالئكة 
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يغين ^ بالء حسنا ^ وجوه الكفار فاهنزموا فمعىن اآلية أن ذلك من هللا يف احلقيقة  يوم بدر قبضة من تراب وحصى ورمى هبا

^ إن تستفتحوا ^ من الوهن وهو الضعف وقريء ابلتشديد والتخفيف وهو مبعىن واحد ^ موهن ^ األجر والنصر والغنيمة 
إليه وروي أن الذي دعا بذلك أبو جهل  اآلية خطاب لكفار قريش وذلك أهنم كانوا قد دعوا هللا أن ينصر أحب الطائفتني

فنصر هللا املؤمنني وفتح هلم ومعىن إن تستفتحوا تطلبوا الفتح وحيتمل أن يكون الفتح الذي طلبوه مبعىن النصر أو مبعىن احلكم 
أي قد  أن كان اخلطاب للكفار فالفتح هنا مبعىن النصر أو مبعىن احلكم^ فقد جاءكم الفتح ^ وقيل إن اخلطاب للمؤمنني 

جاءكم احلكم الذي حكم هللا عليكم ابهلزمية والقتل واألسر وإن كان اخلطاب للمؤمنني فالفتح هنا حيتمل أن يكون مبعىن احلكم 
وإن تعودوا نعد ^ أي ترجعوا عن الكفر وهذا يدل على أن اخلطاب للكفار ^ وإن تنتهوا ^ ألن هللا حكم هلم أو مبعىن النصر 

الضمري لرسول هللا صلى هللا عليه ^ وال تولوا عنه ^ الستفتاح أو القتال نعد لقتالكم والنصر عليكم أي إن تعودوا إىل ا^ 
 وسلم أو لألمر
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هم الكفار ^ كالذين قالوا مسعنا وهم ال يسمعون ^  أي تسمعون القرآن واملواعظ ^ وأنتم تسمعون ^ ابلطاعة @  64@ 
أي كل من يدب واملقصود أن الكفار شر اخللق قال ابن ^ إن شر الدواب ^ اع مسعوا آبذاهنم دون قلوهبم فسماعهم كال مس

أي للطاعة وقيل للجهاد ألنه حييا ^ ملا حيييكم ^ قتيبة نزلت هذه اآلية يف بين عبد الدار فإهنم جدوا يف القتال مع املشركني 
نقلب من اإلميان إىل الكفر ومن الكفر إىل اإلميان قيل مييته وقيل يصرف قلبه كيف يشاء في^ حيول بني املرء وقلبه ^ ابلنصر 

أي ال تصيب الظاملني وحدهم بل تصيب معهم من مل يغري املنكر ومل ^ فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة ^ وشبه ذلك 
وأن الفتنة ما ينه عن الظلم وإن كان مل يظلم وحكى الطربي أهنا نزلت يف علي بن أيب طالب وعمار بن ايسر وطلحة والزبري 

اآلية أي حني كانوا مبكة وآواكم ابملدينة ^ إذ أنتم قليل ^ جرى هلم يوم اجلمل ودخلت النون يف تصينب ألنه مبعىن النهي 
نزلت يف قصة أيب لبابة حني أشار إىل بين قريظة أن ليس عند رسول هللا صلى ^ ال ختونوا هللا ^ وأيدكم بنصره يف بدر وغريها 

عطف على ال ختونوا أو ^ وختونوا أماانتكم ^ م إال الذبح وقيل املعىن ال ختونوا بغلول الغنائم ولفظها عام هللا عليه وسل
أي تفرقة بني احلق والباطل وذلك دليل على أن التقوى تنور القلب وتشرح الصدر وتزيد يف ^ جيعل لكم فرقاان ^ منصوب 

على إذ أنتم قليل أو استئناف وهي إشارة إىل اجتماع قريش بدار الندوة عطف ^ وإذ ميكر بك الذين كفروا ^ العلم واملعرفة 
قيل نزلت يف النضر بن ^ قالوا قد مسعنا ^ أي ليسجنونك ^ ليثبتوك ^ مبحضر إبليس يف صورة شيخ جندي احلديث بطوله 

ئت لقلت مثل هذا وقيل هي يف احلارث كان قد تعلم من أخبار فارس والروم فإذا مسع القرآن وفيه أخبار األنبياء قال لو ش
اآلية قاهلا النضر بن احلارث أو سائر قريش ملا  ^ وإذ قالوا اللهم ^ أي أخبارهم املسطورة ^ أساطري األولني ^ سائر قريش 

 كذبوا النيب صلى هللا عليه وسلم دعوا على أنفسهم إن كان أمره
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البخاري ومسلم يف كتابيهما وانتصب احلق ألنه خرب كان  هو احلق والصحيح أن الذي دعا بذلك أو جهل رواه@  65@ 
وقال الزخمشري معىن كالمهم جحود أي إن كان هذا هو احلق فعاقبنا على إنكاره ولكنه ليس حبق فال نستوجب عقااب وليس 

راما للنيب صلى هللا إك^ وما كان هللا ليعذهبم وأنت فيهم ^ مرادهم الدعاء على أنفسهم إمنا مرادهم نفي العقوبة عن أنفسهم 
أي لو آمنوا واستغفروا فإن االستغفار أمان من العذاب قال بعض السلف  ^ وما كان هللا معذهبم وهم يستغفرون ^ عليه وسلم 

كان لنا أماانن من العذاب ومها وجود النيب صلى هللا عليه وسلم واإلستغفار فلما مات النيب صلى هللا عليه وسلم ذهب األمان 
وما هلم أال يعذهبم ^ بقي اآلخر وقيل الضمري يف يعذهبم للكفار ويف وهم يستغفرون للمؤمنني الذين كانوا بني أظهرهم الواحد و 

املعىن أي شيء مينع من عذاهبم وهم يصدون أي مينعون املؤمنني من املسجد احلرام واجلملة يف موضع احلال وذلك من ^ هللا 
^ وما كان صالهتم عند البيت إال مكاء وتصدية ^ الضمري للمسجد احلرام أو هلل تعاىل ^ وما كانوا أولياءه ^ املوجب لعذاهبم  This file was downloaded from QuranicThought.com
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^ ينفقون أمواهلم ^ املكاء التصفري ابلفم والتصدية التصفيق ابليد وكانوا يفعلوهنما إذا صلى املسلمون ليخلطوا عليهم صالهتم 

 سفيان بن حرب فإنه استأجر العري من األحباش فقاتل هبم النيب اآلية نزلت يف اتفاق قريش يف غزوة أحد وقيل إهنا نزلت يف أيب
مث ^ أي يتأسفون على انفاقها من غري فائدة أو يتأسفون يف اآلخرة ^ تكون عليهم حسرة ^ صلى هللا عليه وسلم يوم أحد 

اخلبيث هنا الكفار والطيب معىن مييز يفرق بني اخلبيث والطيب و ^ ليميز هللا اخلبيث من الطيب ^ إخبار ابلغيب ^ يغلبون 
املؤمنون وقيل اخلبيث ما أنفقه الكفار والطيب ما أنفقه املؤمنون والالم يف ليميز على هذا تتعلق بيغلبون وعلى األول بيحشرون 

يعين عن الكفر إىل اإلسالم ألن اإلسالم جيب ما قبله وال ^ إن ينتهوا ^ أي يضمه وجيعل بعضه فوق بعض ^ فريكمه ^ 
هتديد مبا جرى هلم يوم بدر ومبا جرى لألمم ^ فقد مضت سنة األولني ^ يعين إىل القتال ^ وإن يعودوا ^ غفرة إال به تصح امل
الفتنة هنا الكفر فاملعىن قاتلوهم حىت ال يبقى كافر وهو كقوله صلى هللا عليه وسلم أمرت أن ^ حىت ال تكون فتنة ^ السالفة 

 واعلموا^ ال هللا أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إ
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لفظه عام يراد به اخلصوص ألن األموال اليت تؤخذ من الكفار منها ما خيمس وهو ما أخذ ( أمنا غنمتم من شىء @  66@ 
على وجه الغلبة بعد القتال ومنها ما ال خيمس بل يكون مجيعه ملن أخذه وهو ما أخذه من كان ببالد احلرب من غري إجياف وما 

وف الغرق ومنها ما يكون مجيعه لإلمام أيخذ منه حاجته ويصرف سائره يف مصاحل املسلمني وهي الفيء الذي مل طرحه العدو خ
اآلية اختلف يف قسم اخلمس على هذه األصناف فقال قوم يصرف على ستة ^ فإن هلل مخسه ^ يوجف عليه خبيل وال ركاب 

وسلم يف مصاحل املسلمني وقيل للوايل بعده وسهم لذوي القرىب  أسهم سهم هلل يف عمارة الكعبة وسهم للنيب صلى هللا عليه
الذين ال حتل هلم الصدقة وسهم لليتامى وسهم للمساكني وسهم البن السبيل وقال الشافعي على مخسة أسهم وال جيعل هلل 

كني وابن السبيل وقال مالك سهما خمتصا وإمنا بدأ عنده ابهلل ألن الكل ملكه وقال أبو حنيفة على ثالثة أسهم لليتامى واملسا 
راجع إىل ما تقدم واملعىن إن  ^ إن كنتم آمنتم ابهلل ^ اخلمس إىل اجتهاد اإلمام أيخذ منه كفايته ويصرف الباقي يف املصاحل 

 يعين النيب^ وما أنزلنا على عبدان ^ كنتم مؤمنني فاعلموا ما ذكر هللا لكم من قسمة اخلمس واعملوا حبسب ذلك وال ختالفوه 
التقى ^ أي التفرقة بني احلق والباطل وهو يوم بدر ^ يوم الفرقان ^ صلى هللا عليه وسلم والذي أنزل عليه القرآن والنصر 

العامل يف إذ التقى والعدوة شفري الوادي وقرئ ابلضم والكسر ^ إذ أنتم ابلعدوة الدنيا ^ يعين املسلمني والكفار ^ اجلمعان 
يعين العري اليت كان فيها أبو سفيان وكان قد ^ والركب أسفل منكم ^ من املدينة والقصوى البعيدة  ومها لغتان والدنيا القريبة

ولو ^ نكب عن الطريق خوفا من النيب صلى هللا عليه وسلم وكان مجع قريش املشركني قد حال بني املسلمني وبني العري 
متم كثرهتم وقلتكم الختلفتم ومل جتتمعوا معهم أو لو تواعدمت مل أي لو تواعدمت مع قريش مث عل^ تواعدمت الختلفتم يف امليعاد 

أي ميوت من مات ببدر عن إعذار وإقامة احلجة ^ ليهلك من هلك عن بينة ^ يتفق اجتماعكم مثل ما اتفق بتيسري هللا ولطفه 
إذ ^ ر واإلدغام ومها لغتان عليه ويعيش من عاش بعد البيان له وقيل ليهلك من يكفر وحيىي من يؤمن وقرئ من حىي ابإلظها

^ اآلية كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد رأى الكفار يف نومه قليال فأخرب بذلك أصحابه فقويت أنفسهم ^ يريكهم هللا 
اآلية معناها أن هللا أظهر كل طائفة قليلة يف عني األخرى ليقع التجاسر ^ وإذ يريكموهم ^ أي جبنتم عن اللقاء ^ لفشلتم 

 ^رحيكم ^ ى القتال عل
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يعين كفار قريش حني خرجوا ^ وال تكونوا كالذين خرجوا من دايرهم ^ أي قوتكم ونشاطكم وذلك استعارة @  67@ 
اآلية ملا خرجت قريش إىل بدر تصور هلم إبليس يف صورة ^ وإذ زين هلم الشيطان أعماهلم ^ أي عتوا وتكربا ^ بطرا ^ لبدر 

^ أي رجع إىل وراء ^ نكص ^ م إين جار لكم من قومي وكانوا قد خافوا من قومه ووعدهم ابلنصر سراقة بن مالك فقال هل
This file was downloaded from QuranicThought.comالذين كانوا ابملدينة وقيل الذين كانوا مع الكفار وهم نفر من ^ يقول املنافقون ^ رأى املالئكة تقاتل ^ إين أرى ما ال ترون 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
اكه بن املغرية واحلارث بن ربيعة بن األسود وعلي بن أمية بن خلف قريش منهم قيس بن الوليد بن املغرية وأبو قيس ابن الف

^ غر هؤالء دينهم ^ والعاصي بن أمية بن احلجاج وكانوا قد أسلموا ومل يهاجروا وخرجوا يوم بدر مع الكفار فقالوا هذه املقالة 
ذلك فيمن قتل ^  الذين كفروا املالئكة ولو ترى إذ يتوىف^ أي اغرت املسلمون بدينهم فأدخلوا أنفسهم فيما ال طاقة هلم به 

هذا من قول املالئكة هلم تقديره ويقولون هلم ذوقوا والقول ^ وذوقوا ^ أي إستاههم وقيل ظهورهم ^ وأدابرهم ^ يوم بدر 
يره تقد^ ذلك أبن هللا ^ احملذوف معموله معطوف على يضربون وحيتمل أن يكون ما بعده من قول املالئكة أو يكون مستأنفا 

ذكر ^ كدأب ^  عند سيبويه األمر ذلك والباء سببية واملعىن أن هللا ال يغري نعمة على عبيده حىت يغريوا هم ابلكفر واملعاصي 
^ أي افعل هبم من النقمة ما يزجر غريهم ^ فشرد هبم من خلفهم ^ يريد بين قريظة ^ الذين عاهدت منهم ^ يف آل عمران 

أي رد العهد الذي بينك وبينهم واملفعول حمذوف تقديره فانبذ ^ فانبذ إليهم ^ نقضا للعهد  أي^ وإما ختافن من قوم خيانة 
 ^على سواء ^ إليهم عهدهم 
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أي ال ^ وال حتسنب الذين كفروا سبقوا ^ أي على معادلة وقيل معناه إن تستوي معهم يف العلم بنقض العهد @  68@ 
الضمري للذين ينبذ ^ وأعدوا هلم ^ أي ال يفوتون يف الدنيا وال يف اآلخرة ^  يعجزون أهنم ال^ تظن أهنم فاتوا وجنوا أبنفسهم 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أال إن القوة ^ من قوة ^ هلم العهد أو للذين ال يعجزون وحكمه عام يف مجيع الكفار 
يف سبيل هللا وقال ابن عطية رابط اخليل مجع ربط أو  قال الزخمشري الرابط اسم للخيل اليت تربط^ ومن رابط اخليل ^ الرمي 

يعين املنافقني وقيل بين قريظة وقيل اجلن ألهنا تنفر من صهيل اخليل ^ وآخرين ^ يعين الكفار ^ عدو هللا وعدوكم ^ مصدر 
أن يقال فيهم شيء ألن  قال السهيلي ال ينبغي^ ال تعلموهنم هللا يعلمهم ^ وقيل فارس واألول أرجح لقوله مردوا على النفاق 

هللا تعاىل قال ال تعلموهنم فكيف يعلمهم أحد وهذا ال يلزم ألن معىن قوله ال تعلموهنم ال تعرفوهنم أي ال تعرفون آحادهم 
السلم هنا ^ وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا ^ وأعياهنم وقد يعرف صنفهم من الناس أال ترى أنه قال مثل ذلك يف املنافقني 

قيل املراد بني قلوب األوس ^ وألف بني قلوهبم ^ اآلية منسوخة آبية القتال يف براءة ألن مهادنة كفار العرب ال جتوز املهادنة و 
عطف على اسم هللا وقال ^ ومن اتبعك من املؤمنني ^ واخلزرج إذ كانت بينهما عداوة فذهبت ابإلسالم واللفظ عام 

اآلية إخبار ^ إن يكن منكم عشرون صابرون ^ وحسب من اتبعك هللا الزخمشري مفعول معه والواو مبعىن مع أي حسبك 
أي ^ ذلك أبهنم قوم ال يفقهون ^ يتضمن وعدا بشرط الصرب ووجود ثبوت الواحد للعشرة مث نسخ بثبوت الواحد لالثنني 

م بدر أشار أبو بكر حبياهتم ملا أخذ األسرى يو ^ ما كان لنيب أن يكون له أسرى ^ يقاتلون على غري دين وال بصرية فال يثبتون 
^ تريدون عرض الدنيا ^ أي يبايع يف القتال ^ حىت يثخن يف األرض ^ وأشار عمر بقتلهم فنزلت اآلية عتااب على استبقائهم 

 الكتاب ما قضاه هللا يف األزل من العفو عنهم وقيل ما قضاه هللا^ لوال كتاب من هللا سبق ^ عتاب ملن رغب يف فداء األسرى 
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يريد به األسرى وفداؤهم وملا نزلت اآلية قال رسول هللا صلى هللا عليه ^ فيما أخذمت ^ من حتليل الغنائم هلم @  69@ 
إن يعلم هللا يف قلوبكم ^ إابحة للغنائم ولفداء األسارى ^ فكلوا مما غنمتم ^ وسلم لو نزل عذاب ما جنا منه غريك اي عمر 

اان جرب عليكم ما أخذ منكم من الفدية قال العباس يف نزلت وكان قد افتدى يوم بدر مث أي إن علم يف قلوبكم إمي^ خريا 
أعطاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من املال ما ال يقدر أن حيمله فقال قد أعطاين هللا خريا مما أخذ مين وأان أرجو أن يغفر يل 

إىل آخر السورة مقصدها بيان منازل املهاجرين واألنصار ^ وا إن الذين آمن^ اآلية هتديدا هلم ^ وإن يريدوا خيانتك ^ 
والذين آمنوا ومل يهاجروا والذين هاجروا بعد احلديبية فبدأ أوال ابملهاجرين مث ذكر األنصار وهم الذين آووا ونصروا وأثبت 

ملا نفى الوالية بني ^ استنصروكم وإن ^ الوالية بينهم وهي والية التعاون مث نسخت بقوله وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض 
This file was downloaded from QuranicThought.comاملؤمنني والتناصر وقيل هي والية املرياث الذين هاجروا وبني املؤمنني الذين مل يهاجروا أمر بنصرهم إن استنصروا ابملؤمنني إال إذا 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ا مركبة من إن إال هن^ إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض ^ استنصروا على قوم بينهم وبني املؤمنني عهد فال ينصروهنم عليهم 

الشرطية وال النافية والضمري يف تفعلوه لوالية املؤمنني ومعاونتهم أو حلفظ امليثاق الذي يف قوله إال على قوم بينكم وبينهم ميثاق 
 اآلية ثناء على املهاجرين^ والذين آمنوا وهاجروا ^ أو النصر الذي يف قوله فعليكم النصر واملعىن إن مل تفعلوا ذلك تكن فتنة 

وأولوا ^ يعين الذين هاجروا بعد احلديبية وبيعة الرضوان ^ والذين آمنوا من بعد ^ واألنصار ووعد هلم والرزق الكرمي يف اجلنة 
قيل هي انسخة للتوارث بني املهاجرين واألنصار قال مالك ليست يف املرياث وقال أبو حنيفة ^ األرحام بعضهم أوىل ببعض 

 أي القرآن وقيل اللوح احملفوظ^ يف كتاب هللا ^ اث اخلال والعمة وغريمها من ذوي األرحام هي يف املرياث وأوجب هبا مري 
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وتسمى سورة التوبة وتسمى أيضا الفاضحة ألهنا كشفت أسرار املنافقني واتفقت املصاحف $ # سورة براءة @ $  70@ 
ن بن عفان اشتبهت معانيها مبعاين األنفال وكانت والقراء على إسقاط البسملة من أوهلا واختلف يف سبب ذلك فقال عثما

تدعى القرينتني يف زمان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلذلك قرنت بينهما فوضعتهما يف السبع الطوال وكان الصحابة قد 
اءة نزلت اختلفوا هل مها سوراتن أو سورة واحدة فرتكت البسملة بينهما لذلك وقال علي بن أيب طالب البسملة أمان وبر 

املراد ابلرباءة التربؤ من املشركني وارتفاع براءة على أنه خرب ابتداء أو ^ براءة من هللا ورسوله ^ ابلسيف فلذلك مل تبدأ ابألمان 
تقدير الكالم براءة واصلة من هللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني فمن وإىل ^ إىل الذين عاهدمت من املشركني ^ مبتدأ 
ان مبحذوف ال برباءة وإمنا أسند العهد إىل املسلمني يف قوله عاهدمت ألن فعل النيب صلى هللا عليه وسلم الزم للمسلمني يتعلق

فكأهنم هم الذين عاهدوا املشركني وكان النيب صلى هللا عليه وسلم قد عاهد املشركني إىل آجال حمدودة فمنهم من وىف فأمر هللا 
فسيحوا يف ^ من نقض أو قارب النقض فجعل له أجل أربعة أشهر وبعدها ال يكون له عهد  أن يتم عهده إىل مدته ومنهم

أي سريوا آمنني أربعة أشهر وهي األجل الذي جعل هلم واختلف يف وقتها فقيل هي شوال وذو القعدة وذو احلجة ^ األرض 
متام العشر األول من ربيع اآلخر ألهنم إمنا واحملرم ألن السورة نزلت حينئذ وذلك عام تسعة وقيل هي من عيد األضحى إىل 

علموا بذلك حينئذ وذلك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث تلك السنة أاب بكر الصديق حيج ابلناس مث بعث بعده علي 
أي إعالم  ^وأذان ^ أي ال تفوتونه ^ غري معجزي هللا ^ بن أيب طالب فقرأ على الناس سورة براءة يوم عرفة وقيل يوم النحر 

جعل الرباءة خمتصة ابملعاهدين من املشركني وجعل اإلعالم ابلرباءة عاما ^ إىل الناس ^ بتربئ هللا تعاىل ورسوله من املشركني 
هو يوم عرفة أو يوم النحر وقيل أايم املوسم كلها ^ احلج األكرب ^ جلميع الناس من عاهد ومن مل يعاهد واملشركني وغريهم 

تقديره أذان أبن هللا بريء وحذفت ^ أن هللا بريء من املشركني ^ كقولك يوم صفني واجلمل وكانت أايما كثرية وعرب عنها بيوم  
ارتفع ابلعطف على الضمري يف برىء أو ابلعطف على ^ ورسوله ^ الباء ختفيفا وقرئ إن هللا ابلكسر ألن األذان يف معىن القول 

ء ابلنصب عطف على اسم إن وأما اخلفض فال جيوز فيه العطف على املشركني موضع اسم إن أو ابإلبتداء وخربه حمذوف وقر 
إال ^ يعين التوبة من الكفر ^ فإن تبتم ^ ألنه معىن فاسد وجيوز على اجلوار أو القسم وهو مع ذلك بعيد والقراءة به شاذة 

 الذين
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يعين األشهر األربعة اليت جعلت هلم فمن ^ حلرم فإذا انسلخ األشهر ا^ يريد الذين مل ينقضوا العهد ( عاهدمت @  71@ 
قال إهنا شوال وذو القعدة وذو احلجة واحملرم فهي احلرم املعروفة زاد فيها شوال ونقص رجب ومسيت حرما تغليبا لألكثر ومن 

انسخة لكل ^ م فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوه^ قال إهنا إىل ربيع الثاين فسميت حرما حلرمتها ومنع القتال فيها حينئذ 
^ وخذوهم ^ موادعة يف القرآن وقيل إهنا نسخت أيضا فإما منا بعد وإما فداء وقيل بل نسختها هي فيجوز املن والفداء 

يريد من الكفر مث قرن ابإلميان ^ فإن اتبوا ^ كل طريق ونصبه على الظرفية ^  كل مرصد ^  معناه األسر واألخيذ هو األسري 
This file was downloaded from QuranicThought.comيل على قتال اترك الصالة والزكاة كما فعل أبو بكر الصديق رضي هللا عنه واآلية يف معىن قوله صلى الصالة والزكاة فذلك دل



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
^ أتمني هلم ^ فخلوا سبيلهم ^ هللا عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة 

مث أبلغه ^ وار أي استأمنك فأمنه حىت يسمع القرآن لريى هل يسلم أم ال هو من اجل^ وإن أحد من املشركني استجارك فأجره 
^ كيف يكون للمشركني عهد ^  أي إن مل يسلم فرده إىل موضعه وهذا احلكم اثبت عند قوم وقال قوم نسخ ابلقتال ^ مأمنه 

فما ^ ملراد قريش وقيل قبائل بين بكر قيل ا^ إال الذين عاهدمت عند املسجد احلرام ^ لفظ استفهام ومعناه استنكار واستبعاد 
أي ال ^ ال يرقبوا ^ أتكيد لألوىل وحذف الفعل بعدها للعلم به تقديره كيف يكون هلم عهد ^ كيف ^  ما ظرفية ^ استقاموا 

مة أئ^ استثىن من قضى له ابإلميان ^ وأكثرهم فاسقون ^ اإلل القرابة وقيل احللف والذمة العهد ^ إال وال ذمة ^ يراعوا 
أي رؤساء أهله قيل إهنم أبو جهل لعنه هللا وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو ^ الكفر 

 ال أميان^ وحكى ذلك الطربي وهو ضعيف ألن أكثر هؤالء كان قد مات قبل نزول هذه السورة واألحسن أهنا على العموم 
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ومهوا إبخراج ^ يتعلق بقاتلوا ^ لعلهم ينتهون ^ ن هبا وقرئ ال إميان بكسر اهلمزة أي ال أميان هلم يوفو ( هلم @  72@ 
قيل يعين إخراجه من املدينة حني قاتلوه ابخلندق وأحد وقيل يعين إخراجه من مكة إذا تشاوروا فيه بدار الندوة مث ^ الرسول 

^ يعذهبم هللا أبيديكم ^ عليه وسلم واملسلمني مبكة  يعين إذايتهم للنيب صلى هللا^ وهم بدءوكم أول مرة ^ خرج هو بنفسه 
^ ويتوب هللا ^ قيل إهنم خزاعة واإلطالق أحسن ^ قوم مؤمنني ^ يريد ابلقتل واألسر ويف ذلك وعد للمسلمني ابلظفر 

ون متحيص يظهر اآلية معناها أن هللا ال يرتكهم د^ أم حسبتم ^ استئناف إخبار فإن هللا يتوب على بعض هؤالء الكفار فيسلم 
ما  ^ أي بطانة ^ وليجة ^ أي يعلم ذلك موجبا لتقوم به احلجة ^ يعلم هللا ^ فيه الطيب من اخلبيث وأم هنا مبعىن بل واهلمزة 

أي ليس هلم ذلك ابحلق والواجب وإن كانوا قد عمروها تغليبا وظلما ومن قرأ مساجد ^ كان للمشركني أن يعمروا مساجد هللا 
أي أن أحواهلم وأقواهلم ^ شاهدين على أنفسهم ابلكفر ^ يع املساجد ومن قرأ ابلتوحيد أراد املسجد احلرام ابجلمع أراد مج

اآلية سببها ^ أجعلتم سقاية احلاج ^ تقتضي اإلقرار ابلكفر وقيل اإلشارة إىل قوهلم يف التلبية ال شريك لك إال شريك هو لك 
ارة املسجد احلرام فبني هللا أن اجلهاد أفضل من ذلك ونزلت اآلية يف علي بن أيب أن قوما من قريش افتخروا بسقاية احلاج وبعم

طالب والعباس بن عبد املطلب وطلحة بن منبه افتخروا فقال أان صاحب البيت وعندي مفاحته وقال العباس أان صاحب 
اآلية قيل ^ ال تتخذوا آابءكم  ^السقاية وقال علي لقد أسلمت قبل الناس وجاهدت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 نزلت فيمن ثبط عن اهلجرة
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^ أبمره ^ وعيد ملن آثر أهله أو ماله أو مسكنه على اهلجرة واجلهاد ^ فرتبصوا ^ ولفظها عام وكذلك حكمها @  73@ 
ضمر وهذا عطف على مواطن أو منصوب بفعل م^ ويوم حنني ^ قيل يعين فتح مكة وقيل هو إشارة إىل عذاب أو عقاب 

أحسن لوجهني أحدمها أن قوله إذ أعجبتكم كثرتكم خمتص حبنني وال يصح يف غريه من املواطن فيضعف عطف يوم حنني على 
املواطن لالختالف الذي بينهما يف ذلك واآلخر أن املواطن ظرف مكان ويوم حنني ظرف زمان فيضعف عطف أحدمها على 

إذ أعجبتكم كثرتكم ^ ني اسم علم ملوضع عرف برجل امسه حنني وانصرف ألنه مذكر اآلخر إال أن يريد ابملواطن األوقات وحن
كانوا يومئذ اثنا عشر ألفا فقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة فأراد هللا إظهار عجزهم فقر الناس عن رسول هللا صلى هللا ^  

تراب فرمى هبا وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه  عليه وسلم حىت بقي على بغلته يف نفر قليل مث استنصر ابهلل وأخذ قبضة من
أي ضاقت على كثرة اتساعها وما ^ مبا رحبت ^ واندى أبصحابه فرجعوا إليه وهزم هللا الكفار وقصة حنني مذكورة يف السري 

^ املسلمني حبنني  إشارة إىل إسالم هوازن الذين قاتلوا^ مث يتوب هللا ^ يعين املالئكة ^ وأنزل جنودا مل تروها ^ هنا مصدرية 
نص على منع املشركني وهم عبدة ^ فال يقربوا املسجد احلرام ^ قيل إن جناستهم بكفرهم وقيل ابجلنابة ^ إمنا املشركون جنس 

This file was downloaded from QuranicThought.comاألواثن من املسجد احلرام فأمجع العلماء على ذلك وقاس مالك على املشركني مجيع الكفار من أهل الكتاب وغريهم وقاس 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
م سائر املساجد فمنع مجيع الكفار من مجيع املساجد وجعلها الشافعي عامة يف الكفار خاصة ابملسجد احلرام على املسجد احلرا

فمنع مجيع الكفار دخول املسجد احلرام خاصة وأابح هلم دخول غريه وقصرها أبو حنيفة على موضع النص فمنع املشركني 
^ املساجد وأابح دخول أهل الكتاب يف املسجد احلرام وغريه خاصة من دخول املسجد احلرام خاصة وأابح هلم دخول سائر 

أي ^ وإن خفتم عيلة ^ يريد عام تسعة من اهلجرة حني حج أبو بكر ابلناس وقرأ عليهم على سورة براءة ^ بعد عامهم هذا 
م هللا أبن يغنيهم من فقرا كان املشركون جيلبون األطعمة إىل مكة فخاف الناس قلة القوت هبا إذ منع املشركون منها فوعده

قاتلوا الذين ال يؤمنون ابهلل وال ابليوم ^ فضله فأسلمت العرب كلها ومتادى جلب األطعمة إىل مكة مث فتح هللا سائر األمصار 
 أمر بقتال أهل الكتاب ونفى عنهم اإلميان ابهلل لقول اليهود عزير ابن هللا وقول النصارى^ اآلخر 
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وال ^  ونفى عنهم اإلميان ابليوم اآلخر ألن اعتقادهم فيه فاسد فإهنم ال يقولون ابملعاد واحلساب املسيح ابن هللا@  74@ 
أي ال يدخلون يف ^ وال يدينون دين احلق ^ ألهنم يستحلون امليتة والدم وحلم اخلنزير وغري ذلك ^ حيرمون ما حرم هللا ورسوله 

مر بقتاهلم وحني نزلت هذه اآلية خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل بيان للذين أ^ من الذين أوتوا الكتاب ^ اإلسالم 
اتفق العلماء على قبول اجلزية من اليهود والنصارى ويلحق هبم اجملوس لقوله ^ حىت يعطوا اجلزية ^ غزوة تبوك لقتال النصارى 

واثن والصابئني وال تؤخذ من النساء والصبيان صلى هللا عليه وسلم سنوا هبم سنة أهل الكتاب واختلفوا يف قبوهلا من عبدة األ
^ عن يد ^ واجملانني وقدرها عند مالك أربعة داننري على أهل الذهب وأربعون درمها على أهل الورق ويؤخذ ذلك من كل رأس 

انقياد كقولك ألقى فيه أتويالن أحدمها دفع الذمي هلا بيده ال يبعثها مع أحد وال ميطل هبا كقولك يدا بيد الثاين عن استسالم و 
قال ابن عباس إن هذه املقالة قاهلا أربعة من اليهود وهم ^ وقالت اليهود عزير ابن هللا ^ أذالء ^ وهم صاغرون ^ فالن بيده 

سالم بن مشكم ونعمان بن أوىف وشاس بن قيس ومالك بن الصيف وقيل مل يقلها إال فنحاص ونسب ذلك إىل مجيعهم ألهنم 
والظاهر أن مجاعتهم قالوها إذ مل ينكروها حني نسبت إليهم وكان سبب قوهلم ذلك أهنم فقدوا التوراة فحفظها متبعون ملن قاهلا 

 عزيرا وحده فعلمها هلم فقالوا ما علم هللا عزيرا التوراة إال أنه ابنه وعزير مبتدأ وابن هللا خربه ومنع عزير التنوين ألنه أعجمي ال
وقالت النصارى ^ لتنوين اللتقاء الساكنني وهذا ضعيف وأما من نونه فجعله عربيا ينصرف وقيل بل هو منصرف وحذف ا

يتضمن معنيني ^ أبفواههم ^ قال أبو املعايل أطبقت النصارى على أن املسيح إله وابن إله وذلك كفر شنيع ^ املسيح ابن هللا 
يف ذلك وإمنا هو جمرد دعوى كقولك ملن تكذبه هذا قول  أحدمها إلزامهم هذه املقالة والتأكيد يف ذلك والثاين أهنم ال حجة هلم

معىن يضاهئون يشاهبون فإن كان الضمري لليهود والنصارى فاإلشارة بقوله ^ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ^ بلسانك 
م متقدمة وإن كان الذين كفروا من قبل للمشركني من العرب إذ قالوا املالئكة بنات هللا وهم أول كافر أو للصابئني أو ألم

قاتلهم هللا ^ الضمري للمعاصرين للنيب صلى هللا عليه وسلم من اليهود والنصارى فالذين كفروا من قبل هم أسالفهم املتقدمون 
اختذوا أحبارهم ورهباهنم ^ تعجب كيف يصرفون عن احلق والصواب ^ أىن يؤفكون ^ دعاء عليهم وقيل معناه لعنهم هللا ^ 

وما أمروا إال ^ معطوف على األحبار والرهبان ^ واملسيح ^ عوهم كما يطاع الرب وإن كانوا مل يعبدوهم أي أطا^ أراباب 
أي يريدون أن يطفئوا ^ يريدون أن يطفؤا نور هللا ^ أي أمرهم بذلك عيسى وحممد صلى هللا عليه وسلم ^ ليعبدوا إهلا واحدا 

 إشارة^ أبفواههم ^ ة هللا وتوحيده نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم وما جاء به من عباد
27
1 

الضمري ^ ليظهره على الدين ^ إىل أقواهلم كقوهلم ساحر وشاعر وفيه أيضا إشارة إىل ضعف حيلتهم فيما أرادوا @  75@ 
ول للرسول صلى هللا عليه وسلم أو للدين وإظهاره جعله أعلى األداين وأقواها حىت يعم املشارق واملغارب وقيل ذلك عند نز 

والذين ^ هو الرشا على األحكام وغري ذلك ^ ليأكلون أموال الناس ابلباطل ^ عيسى ابن مرمي حىت ال يبقى إال دين اإلسالم 
This file was downloaded from QuranicThought.comورد يف احلديث أن كل من أديت زكاته فليس بكنز وما مل تؤد زكاته فهو كنز وقال أبو ذر ومجاعة من ^ يكنزون الذهب والفضة 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
الضمري لألموال والكنوز اليت يتضمنها املعىن وقيل هي الفضة ^ وال ينفقوهنا ^ نسان فهو كنز الزهاد كلما فضل عن حاجة اإل

الضمري يعود ^ عليها ^ العامل يف الظرف أليم أو حمذوف ^ يوم حيمى ^ واكتفى يف ذلك عن الذهب إذ احلكم فيهما واحد 
عروفة أوهلا احملرم وآخرها ذو احلجة وكان الذي جعل احملرم هي األشهر امل^ اثنا عشر شهرا ^ على ما يعود عليه ضمري ينفقوهنا 

أي يف اللوح احملفوظ وقيل يف القرآن واألول أرجح لقوله ^ يف كتاب هللا ^ أول شهر من العام عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه 
يعين أن ^ لدين القيم ذلك ا^ هي رجب وذو القعدة وذو احلجة واحملرم ^ منها أربعة حرم ^ يوم خلق السموات واألرض 

فال تظلموا ^ حترمي األشهر احلرم هو الدين املستقيم دين إبراهيم وإمساعيل وكانت العرب قد متسكت به حىت غريه بعضهم 
الضمري يف قوله فيهن لألشهر احلرم تعظيما ألمرها وتغليظا للذنوب فيها وإن كان الظلم ممنوعا يف غريها وقيل ^ فيهن أنفسكم 

أي قاتلوهم يف األشهر احلرم فهذا نسخ ^ وقاتلوا املشركني كافة ^ ثىن عشر شهرا أو الزمان كله واألول أظهر الضمري لإل
وهو أتخري حرمة الشهر إىل الشهر اآلخر وذلك أن ^ إمنا النسيء ^ لتحرمي القتال فيها وكافة حال من الفاعل أو املفعول 
عليهم يف األشهر احلرم فيشق عليهم تركها فيجعلوهنا يف شهر حرام العرب كانوا أصحاب حروب وإغارات وكانت حمرمة 

حيلونه عاما وحيرمونه عاما ^ وحيرمون شهرا آخر بدال منه ورمبا أحلوا احملرم وحرموا صفر حىت تكمل يف العام أربعة أشهر حمرمة 
^ أي ليوافقوا عدد األشهر احلرم وهي أربعة ^ ليواطئوا عدة ما حرم هللا ^ أي اترة حيلون واترة حيرمون ومل يرد العام حقيقة ^ 

 ما لكم إذا قيل لكم^ يعين إحالهلم القتال يف األشهر احلرم ^ فيحلوا ما حرم هللا 
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إال ^ عبارة عن ختلفهم وأصل ااثقلتم تثاقلتم ^ ااثقلتم إىل األرض ^ عتاب ملن ختلف عن غزوة تبوك ( انفروا @  76@ 
شرط وجواب والضمري لرسول ^ إال تنصروه فقد نصره هللا ^ زاء وهو العذاب يف الدنيا واآلخرة شرط وج^ تنفروا يعذبكم 

هللا صلى هللا عليه وسلم فإن قيل كيف ارتبط هذا الشرط مع جوابه فاجلواب أن املعىن إن مل تنصروه أنتم فسننصره هللا الذي 
يعين خروجه من مكة ^ إذ أخرجه الذين كفروا ^ املستقبل  نصره حني كان اثين اثنني فدل بقوله نصره هللا على نصره يف

هو أبو بكر الصديق ^ اثين اثنني ^ مهاجرا إىل املدينة وأسند إخراجه إىل الكفار ألهنم فعلوا معه من األذى ما اقتضى خروجه 
الضمري ^  سكينته عليه فأنزل هللا^ يعين ابلنصر واللطف ^ إن هللا معنا ^ يعين أاب بكر ^ إذ يقول لصاحبه ال حتزن ^ 

للرسول صلى هللا عليه وسلم وقيل أليب بكر ألن النيب صلى هللا عليه وسلم نزل معه السكينة ويضعف ذلك أبن الضمائر بعدها 
يريد إذالهلا ^ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ^ يعين املالئكة يوم بدر وغريه ^ وأيده جبنود مل تروها ^ للرسول عليه السالم 

أمر ابلتنفري إىل الغزو ^ انفروا خفافا وثقاال ^ قيل هي ال إله إال هللا وقيل الدين كله ^ وكلمة هللا هي العليا ^ حضها ود
واخلفة استعارة ملن ميكنه السفر بسهولة والثقل من ميكنه بصعوبة وقال بعض العلماء اخلفيف الغين والثقيل الفقري وقيل اخلفيف 

ل اخلفيف النشيط والثقيل الكسالن وهذه األقوال أمثلة يف الثقل واخلفة وقيل إن هذه اآلية منسوخة الشاب والثقيل الشيخ وقي
اآلية نزلت هي وكثري مما بعدها يف هذه السورة يف ^ لو كان عرضا قريبا ^ بقوله ليس على الضعفاء وال على املرضى اآلية 

ىل أرض بعيدة وكانت يف شدة احلر وطيب الثمار والظالل فثقلت عليهم املنافقني الذين ختلفوا عن غزوة تبوك وذلك أهنا كانت إ
أي الطريق ^ بعدت عليهم الشقة ^ فأخرب هللا يف هذه اآلية أن السفر لو كان لعرض من الدنيا او إىل مسافة قريبة لفعلوه 

أي يوقعوهنا يف ^ كون أنفسهم يهل^ إخبار بغيب وهو أهنم يعتذرون أبعذار كاذبة حيلفون ^ وسيحلفون ابهلل ^ واملسافة 
اآلية كان بعض املنافقني قد استأذن النيب صلى هللا ^ عفا هللا عنك مل أذنت هلم ^ اهلالك حبلفهم الكاذبة أو ختلفهم عن الغزو 

 عليه عليه وسلم يف التخلف عن غزوة تبوك فأذن هلم فعاتبه هللا تعاىل على إذنه له وقدم العفو على العتاب إكراما له صلى هللا
حيت يتبني لك الذين ^ وسلم وقيل إن قوله عفا هللا عنك ليس لذنب وال عتاب ولكنه استفتاح كالم كما يقول أصلحك هللا 

This file was downloaded from QuranicThought.comكانوا قد قالوا استأذنوه يف العقود فإن أذن لنا قعدان وإن مل أيذن لنا قعدان وإمنا كان يظهر الصدق من ^  صدقوا وتعلم الكاذبني 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
 هلم فحينئذ كان يقعدالكذب لو مل أيذن 
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اآلية ال يستأذنك يف التخلف عن الغزو ^ ال يستأذنك الذين يؤمنون ابهلل ^ العاصي واملنافق ويسافر املطيع @  77@ 
أي شكت ونزلت اآلية يف عبد هللا بن أيب بن سلول واجلد بن قيس ^ واراتبت قلوهبم ^ لغري عذر من يؤمن ابهلل واليوم اآلخر 

^ فثبطهم ^ أي خروجهم ^ انبعاثهم ^ اآلية أي لو كانت هلم نية يف الغزو واالستعداد له قبل أوانه ^ وا اخلروج ولو أراد^ 
حيتمل أن يكون القائل هلم اقعدوا هو هللا تعاىل وذلك عبارة عن ^ وقيل اقعدوا ^ أي كسر عزمهم وجعل يف قلوهبم الكسل 

أي مع النساء والصبيان وأهل األعذار ^ مع القاعدين ^ قول بعضهم لبعض قضائه عليهم ابلقعود وحيتمل أن يكون ذلك من 
^ وألوضعوا ^ أي شرا وفسادا ^ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال ^ ويف ذلك ذم هلم الختالطهم يف القعود مع هؤالء 

^ يبغونكم الفتنة ^ أي بينكم ^ خاللكم ^ أي أسرعوا السري واإليضاع سرعة السري واملعىن أهنم يسرعون للفساد والنميمة 
أي طلبوا ^ لقد ابتغوا الفتنة من قبل ^ وقيل يسمعون أخبارهم وينقلوهنا إليهم ^ مساعون هلم ^ أي حياولون أن يفتنوكم 

أي دبروها من كل وجه ^ وقلبوا لك األمور ^ الفساد وروي أهنا نزلت يف عبد هللا بن أيب ابن سلول وأصحابه من املنافقني 
ملا دعا النيب صلى هللا عليه وسلم إىل غزوة تبوك قال اجلد بن قيس ^ ومنهم من يقول ائذن يل وال تفتين ^ طل هللا سعيهم فأب

أي وقعوا ^ أال يف الفتنة سقطوا ^ وكان من املنافقني ائذن يل يف القعود وال تفتين برؤية بين األصفر فإين ال أصرب عن النساء 
يقولوا قد أخذان أمران من قبل ^ احلسنة هنا النصر والغنيمة وشبه ذلك ^ إن تصبك حسنة تسؤهم ^  يف الفتنة اليت فروا منها

قل هل ^ أي ما قدر وقضى وهذا رد على املنافقني ^ قل لن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا ^ أي قد حذران وأتهبنا من قبل ^ 
ى أمرين إما الظفر والنصر وإما املوت يف سبيل هللا وكل واحد أي هل تنظرون بنا إال إحد^ تربصون بنا إال إحدى احلسنيني 

^ يعين القتل ^ أو أبيدينا ^ املصائب وما ينزل من السماء أو عذاب اآلخرة ^ بعذاب من عنده ^ من اخلصلتني حسن 
 تضمن األمر هنا معىن الشرط^ قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم ^ هتديد ^ فرتبصوا 
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فاحتاج إىل جواب واملعىن لن يتقبل منكم سواء أنفقتم طوعا أو كرها والطوع والكره عموم يف اإلنفاق أي لن  @ 78@ 
تعليل لعدم قبول نفقاهتم بكفرهم وحيتمل أن يكون ^ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاهتم إال أهنم كفروا ^ يتقبل على كل حال 

قيل العذاب يف الدنيا ^ إمنا يريد هللا ليعذهبم هبا ^ ن أجله والفاعل هللا إهنم كفروا فاعل ما منعهم أو يف موضع مفعول م
وحيلفون ابهلل إهنم ^ إخبار أبهنم ميوتون على الكفر ^ وتزهق أنفسهم وهم كافرون ^ ابملصائب وقيل ما ألزموا من أداء الزكاة 

هي الغريان ^ أو مغارات ^ جأ إليه من املواضع أي ما يل^ لو جيدون ملجأ ^ خيافون ^ يفرقون ^ أي من املؤمنني ^ ملنكم 
ومنهم من ^ أي يسارعون ^ جيمحون ^ وزنه مفتعل من الدخول ومعناه نفق أو سرب يف األرض ^ أو مدخال ^ يف اجلبال 

عدل أي يعيبك على قسمتها واآلية يف املنافقني كاليت قبلها وبعدها وقيل يف ذي اخلويصرة الذي قال ا^ يلمزك يف الصدقات 
اآلية ^ ولو أهنم رضوا ^ اي حممد فإنك مل تعدل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويلك إن مل أعدل فمن يعدل احلديث 

اآلية إمنا هنا ^ إمنا الصدقات للفقراء واملساكني ^ ترغيب هلم فيما هو خري هلم وجواب لو حمذوف تقديره لكان ذلك خريا هلم 
كاة يف هذه األصناف الثمانية فال جيوز أن يعطى منها غريهم ومذهب مالك أن تفريقها يف نقتضي حصر الصدقات وهي الز 

هؤالء األصناف إىل اجتهاد اإلمام فله أن جيعلها يف بعض دون بعض ومذهب الشافعي أنه جيب أن تقسم على مجيع هذه 
فقيل مها سواء وقيل الفقري الذي يسأل األصناف ابلسواء واختلف العلماء هل الفقري أشد حاجة من املسكني أو ابلعكس 

كفار يعطون ^  واملؤلفة قلوهبم ^ أي الذين يقبضوهنا ويفرقوهنا ^ والعاملني عليها ^ الناس ويعلم حاله واملسكني ليس كذلك 
اب ويف الرق^ ترغيبا يف اإلسالم وقيل هم مسلمون يعطون ليتمكن إمياهنم واختلف هل بقي حكمهم أو سقط لالستغناء عنهم 

ويف ^ يعين من عليه دين ويشرتط أن يكون استدان يف غري فساد وال سرف ^ والغارمني ^ يعين العبيد يشرتون ويعتقون ^  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
يعين اجلهاد فيعطى منها اجملاهدون ويشرتى منها آالت احلرب واختلف هل تصرف يف بناء األسوار وإنشاء ^ سبيل هللا 
 أي^ فريضة ^ تاج هو الغريب احمل^ وابن السبيل ^ األساطيل 
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حقا حمدودا ونصبه على املصدرف فإن قيل مل ذكر مصرف الزكاة يف تضاعيف ذكر املنافقني فاجلواب أنه حصر @  79@ 
مصرف الزكاة يف تلك األصناف ليقطع طمع املنافقني فيها فاتصلت هذه اآلية يف املعىن بقوله ومنهم من يلمزك يف الصدقات 

ويقولون هو ^ يعين من املنافقني وإذايتهم للنيب صلى هللا عليه وسلم ابألقوال واألفعال ^ يؤذون النيب ومنهم الذين ^ اآلية 
أي يسمع كل ما يقال له ويصدقه ويقال إن قائل هذه املقالة هو نبيل بن احلارث وكان من مردة املنافقني وقيل عتاب ^ أذن 

أي يصدقهم يقال آمنت لك إذا صدقتك ^ ويؤمن للمؤمنني  ^أي يسمع اخلري واحلق ^ قل أذن خري لكم ^ بن قيس 
^ حيلفون ^ ابلرفع عطف على أذن وابخلفض على خري ^ ورمحة ^ ولذلك تعدى هذا الفعل إبىل وتعدى يؤمن ابهلل ابلباء 

الضمري من تقديره وهللا أحق أن يرضوه ورسوله كذلك فهما مجلتان حذف ^ وهللا ورسوله أحق أن يرضوه ^ يعين املنافقني 
^ يعين من يعادي وخيالف ^ من حيادد هللا . ^ الثانية لداللة األوىل عليها وقيل إمنا وحد الضمري ألن رضا هللا ورسوله واحد 

حيذر ^ إن هنا مكررة أتكيدا لألوىل وقيل بدل منها وقيل التقدير فواجب أن له فهي يف موضع خرب مبتدأ حمذوف ^ فإن له 
يعين يف شأهنم سورة على النيب صلى هللا عليه وسلم والضمائر يف عليهم وتنبئهم وقلوهبم تعود على ^ ليهم املنافقون أن تنزل ع

^ هتديد ^ قل استهزؤا ^ املنافقني وقال الزخمشري إن الضمري يف عليهم وتنبئهم للمؤمنني ويف قلوهبم للمنافقني واألول أظهر 
نزلت يف وديعة بن اثبت ^ إمنا كنا خنوض ونلعب ^ ه السورة ألهنا فضحتهم صنع ذلك هبم يف هذ^ إن هللا خمرج ما حتذرون 

بلغ النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال هذا يريد أن يفتح قصور الشام هيهات هيهات فسأله عن ذلك فقال إمنا كنا خنوض 
نفي ألن يكونوا ^ بعض  بعضهم من^ كان رجل منهم امسه خمشن اتب ومات شهيدا ^  إن نعف عن طائفة منكم ^ ونلعب 

تركهم من رمحته وفضله ^ فنسيهم ^ أي غفلوا عن ذكره ^ نسوا هللا ^ كناية عن البخل ^  ويقبضون أيديهم ^ من املؤمنني 
يعين اجملاهرين ابلكفر ^ والكفار ^ األصل يف الشر أن يقال أوعد وإمنا يقال فيه وعد إذا صرح ابلشر ^ وعد هللا املنافقني ^ 
خطاب للمنافقني والكاف يف موضع نصب والتقدير فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم أو يف موضع ^ من قبلكم  كالذين^  

 خرب مبتدأ تقديره أنتم كالذين
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^  أي خلطتم وهو مستعار من اخلوض يف املاء وال يقال إال يف الباطل من الكالم ^ وخضتم ^ من قبلكم @  80@ 
االية ^ أمل أيهتم ^ الذي خاضوا أو قيل كالذين خاضوا فالذي هنا على هذا مبعىن اجلميع تقديره كاخلوض ^ كالذي خاضوا 

بعضهم أولياء ^ أي ابملعجزات ^ ابلبينات ^ يعين مدائن قوم لوط ^ واملؤتفكات ^ هتديد هلم مبا اصاب األمم املتقدمة 
قيل عدن هي ^ جنات عدن ^ وصف ابلوالية يف مقابلة قوله املنافقون بعضهم من بعض ولكنه خص املؤمنني ابل^ بعض 

أي رضوان من هللا أكرب من كل ما ذكر وذلك ^ ورضوان من هللا أكرب ^ مدينة اجلنة وأعظمها وقال الزخمشري هو اسم علم 
واين فال معىن ما ذكر يف احلديث إن هللا تعاىل يقول ألهل اجلنة أتريدون شيئا أزيدكم فيقولون اي ربنا أي شيء تزيدان فيقول رض

جهاد الكفار ابلسيف وجهاد املنافقني ابللسان ما مل يظهر ما يدل على  ^ جاهد الكفار واملنافقني ^ أسخط عليكم أبدا 
الغلظة ضد الرمحة ^ واغلظ عليهم ^ كفرهم فإن ظهر منهم ذلك فحكمهم كحكم الزنديق وقد اختلف هل يقتل أم ال 

نزلت يف اجلالس بن سويد فإنه قال إن كان ما يقول ^ حيلفون ابهلل ما قالوا ^  والرأفة وقد تكون ابلقول والفعل وغري ذلك
ولقد قالوا كلمة الكفر ^ حممد حقا فنحن شر من احلمري فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقرأه عليه فحلف أنه ما قاله 

مل يقل بعد إمياهنم ألهنم كانوا يقولون ^ هم وكفروا بعد إسالم^ يعين ما تقدم من قول اجلالس ألن ذلك يقتضي التكذيب ^ 
This file was downloaded from QuranicThought.comهم اجلالس بقتل من بلغ تلك الكلمة عنه وقيل هم بقتل النيب ^ ومهوا مبا مل ينالوا ^ أبلسنتهم آمنا ومل يدخل اإلميان يف قلوهبم 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ن كلبك أيكلك ومهه مبا مل صلى هللا عليه وسلم وقيل اآلية نزلت يف عبد هللا بن أيب بن سلول وكلمة الكفر اليت قاهلا قوله مس

أي ما عابوا إال الغىن الذي كان ^ وما نقموا إال أن أغناهم هللا ^ يناله قوله لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل 
 فتح هللا هلم ابب التوبة فتاب^ فإن يتوبوا ^ حقه أن يشكروا عليه وذلك يف اجلالس أو يف عبد هللا بن أيب 
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اآلية نزلت يف ثعلبة بن حاطب وذلك أنه قال اي رسول هللا ادع ^ ومنهم من عاهد هللا ^ اجلالس وحسن حاله @  81@ 
هللا أن يكثر مايل فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قليل تؤدي شكره خري من كثري ال تطيقه فأعاد عليه حىت دعا له فكثر 

ع من أداء الزكاة فنزلت فيه اآلية فجاء بزكاته إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فأعرض ماله فتشاغل به حىت ترك الصلوات مث امتن
إشارة إىل ^ خبلوا به ^ عنه ومل أيخذها منه وقال إن هللا أمرين أن ال آخذ زكاتك مث مل أيخذها منه أبو بكر وال عمر وال عثمان 

الذين ^ حكم بوفاته على النفاق ^ إىل يوم يلقونه ^ شد منه عقوبة على العصيان مبا هو أ^ فأعقبهم نفاقا ^ منعه الزكاة 
نزلت يف املنافقني حني تصدق عبد الرمحن بن عوف أبربعة آالف فقالوا ما هذا إال رايء وأصل املطوعني ^ يلمزون املطوعني 

إال على القليل فيتصدقون به هم الذين ال يقدرون ^ والذين ال جيدون إال جهدهم ^ املتطوعني واملراد به هنا من تصدق بكثري 
^ أي يستخفون هبم ^ فيسخرون منهم ^ نزلت يف أيب عقيل تصدق بصاع من متر فقال املنافقون إن هللا غين عن صدقة هذا 

حيتمل معنيني أحدمها أن يكون لفظه أمر ^ استغفر هلم أو ال تستغفر هلم ^ تسمية للعقوبة إبسم الذنب ^ سخر هللا منهم 
كما جاء يف سورة املنافقني واآلخر أن يكون ختيري كأنه (  ومعناه إن استغفرت هلم أو مل تستغفر هلم لن يغفر هللا هلم  ومعناه الشرط

قال إن شئت فاستغفر هلم وإن شئت فال تستغفر هلم مث أعلمه هللا أنه ال يغفر هلم وهذا أرجح لقول رسول هللا صلى هللا عليه 
^ سبعني مرة ^ حني قال عمر أتصلي على عبد هللا بن أيب وقد هناك هللا عن الصالة عليه  وسلم إن هللا خريين فاخرتت وذلك

أي الذين خلفهم هللا عن بدر وأقعدهم عنه ويف هذا حتقري وذم هلم ^ فرح املخلفون ^ ذكرها على وجه التمثيل للعدد الكثري 
أي بعده حني خرج إىل تبوك فخالف على هذا ^  خالف رسول هللا^ أي بقعودهم ^ مبقعدهم ^ ولذلك مل يقل املتخلفون 

قائل هذه املقالة رجل من بين ^ وقالوا ال تنفروا يف احلر ^ ظرف وقيل هو مصدر من خلف فهو على هذا مفعول من أجله 
الدنيا  أمر مبعىن اخلرب فضحكهم القليل يف^ فليضحكوا قليال وليبكوا كثريا ^ سلمة ممن صعب عليه السفر إىل تبوك يف احلر 

 مدة بقائهم فيها وبكاؤهم الكثري يف اآلخرة وقيل هو مبعىن األمر أي جيب أن يكونوا يضحكون قليال ويبكون كثريا
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^ إمنا مل يقل إليهم ألن منهم من اتب من النفاق وندم على التخلف ^ إىل طائفة منهم ^ يف الدنيا ملا وقعوا فيه @  82@ 
أي مع ^ فاقعدوا مع اخلالفني ^ يعين يف غزوة تبوك ^ أول مرة ^ هلم فيها خزي وتوبيخ عقوبة ^ لن خترجوا معي أبدا 

نزلت يف شأن عبد هللا بن أيب بن سلول وصالة رسول ^ وال تصل على أحد منهم مات أبدا ^ القاعدين وهم النساء والصبيان 
وروي أنه صلى هللا عليه وسلم ملا تقدم ليصلي عليه  هللا صلى هللا عليه وسلم عليه حني مات وروي أنه صلى عليه فنزلت اآلية

جاءه جربيل فجبذ ثوبه وتال عليه وال تصل على أحد منهم مات أبدا اآلية فانصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يصل 
ذنك أولو الطول استأ^ أن هنا مفسرة ^ أن آمنوا ^ قيل يعين براءة واألرجح أنه على اإلطالق ^ وإذا أنزلت سورة ^ عليه 
^ اخلريات ^ اآلية أي إن ختلف هؤالء فقد جاهد الرسول ومن معه ^ لكن الرسول ^ أي أولوا الغىن واملال الكثري ^ منهم 

هم املعتذرون مث أدغمت التاء يف الذال ^ وجاء املعذرون ^ تعم منافع الدارين وقيل هي احلور العني لقوله خريات حسان 
 واختلف هل كانوا يف اعتذارهم صادقني أو كاذبني وقيل هم املقصرون من عذر يف األمر إذا قصر فيه ونقلت حركتها إىل العني

هم قوم مل جياهدوا ومل ^ وقعد الذين كذبوا هللا ورسوله ^ ومل جيد فوزنه على هذا املفعلون وروي أهنا نزلت يف قوم من غفار 
ليس على الضعفاء وال ^ أي من املعذرين ^ يب الذين كفروا منهم سيص^ يعتذروا عن ختلفهم فكذبوا يف دعواهم اإلميان 

This file was downloaded from QuranicThought.comهذا رفع للحرج عن أهل األعذار الصحيحة من ضعف البدن والفقر إذا تركوا الغزو وقيل إن الضعفاء هنا هم ^ على املرضى 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ستة إخوة صحبوا النيب قيل نزلت يف بين مقرن وهم ^ وال على الذين ال جيدون ما ينفقون ^ النساء والصبيان وهذا بعيد 

 يعين بنياهتم واقواهلم وإن مل خيرجوا^ إذا نصحوا هلل ^ صلى هللا عليه وسلم وقيل يف عبد هللا بن مغفل املزين 
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وصفهم ابحملسنني ألهنم نصحوا هلل ورسوله ورفع عنهم العقوبة والتعنيف ^ ما على احملسنني من سبيل ^ للغزو @  83@ 
قيل هم بنو مقرن وقيل ابن مغفل وقيل سبعة نفر من بطون شىت وهم ^ لذين إذا ما أتوك لتحملهم وال على ا^ واللوم 

أو تولوا إذا رجعتم يعين من ^ ال أجد ما أمحلكم ^ البكاؤن ومعىن لتحملهم على اإلبل وجواب إذا حيتمل أن يكون قلت 
وهو املفعول الثاين تقديره قد نبأان هللا مجلة من  نعت حملذوف^ من أخباركم ^ لن نصدقكم ^ لن نؤمن لكم ^ غزوة تبوك 

يعين أهنم ^ وأجدر أن ال يعلموا حدود ما أنزل هللا ^ هم أهل البوادي من العرب ^ األعراب أشد كفرا ونفاقا ^ أخباركم 
تثقل عليهم  أي^ ومن األعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ^ أحق أن ال يعلموا الشرائع لبعدهم عن احلاضرة وجمالس العلم 

عليهم ^ أي ينتظر بكم مصائب الدنيا ^ ويرتبص بكم الدوائر ^ الزكاة والنفقة يف سبيل هللا ثقل املغرم الذي ليس حبق عليه 
أي دعواته هلم وهو عطف على قرابت أي يقصدون بنفقاهتم التقرب إىل ^ وصلوات الرسول ^ خرب أو دعاء ^ دائرة السوء 

قيل هم من صلى للقبلتني وقيل من شهد بدرا ^ والسابقون األولون ^ هلم وقيل نزلت يف بين مقرن  هللا واغتنام دعاء الرسول
سائر الصحابة ويدخل يف ذلك التابعون ومن بعدهم إىل يوم القيامة بشرط ^ والذين اتبعوه ^ وقيل من حضر بيعة الرضوان 

العذاب ^ سنعذهبم مرتني مث يردون إىل عذاب عظيم ^  مردوا على النفاق أي اجرتؤا عليه وقيل أقاموا عليه^ اإلحسان 
العظيم هو عذاب النار وأما املراتن قبله فالثانية منهما عذاب القرب واألوىل عذاهبم إبقامة احلدود عليهم وقيل بفضيحتهم 

 وآخرون^ ابلنفاق 
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اجلهاد وعمله السيء نصيحته لبين قريظة وقيل االية قيل إهنا نزلت يف أيب لبابة فعمله الصاحل ( اعرتفوا بذنوهبم @  84@ 
هو ملن ختلف عن تبوك من املؤمنني فعملهم الصاحل ما سبق هلم وعملهم السيء ختلفهم عن تبوك وروي أهنم ربطوا أنفسهم إىل 

القيامة قال  سواري املسجد وقالوا ال حنل أنفسنا حىت حيلنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقيل هي عامة يف األمة إىل يوم
قيل نزلت يف املتخلفني الذين ربطوا أنفسهم ^ خذ من أمواهلم صدقة ^ بعضهم ما يف القرآن آية ارجى هلذه امة من هذه اآلية 

ملا اتب هللا عليهم قالوا اي رسول هللا إان نريد أن نتصدق أبموالنا فنزلت هذه اآلية وأخذ ثلث أمواهلم وقيل هي الزكاة املفروضة 
خطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم يف موضع صفة لصدقة أو ^ تطهرهم وتزكيهم هبا ^ على العموم جلميع املسلمني  فالضمري

أي تسكن به نفوسهم فهو عبارة عن صحة االعتقاد او ^ سكن هلم ^ أي ادع مل ^ وصل عليهم ^ حال من الضمري يف خذ 
الضمري يف يعلموا للتائبني ^ يعلموا أن هللا هو يقبل التوبة عن عباده أمل ^ عن طمأنينة نفوسهم إذا علموا ان هللا اتب عليهم 

وأيخذ ^ من التخلف وقيل للذين ختلفوا ومل يتوبوا وقيل عام وفائدة الضمري املؤكد ختصيص هللا تعاىل بقبول التوبة دون غريه 
قيل هم الثالثة الذين خلفوا قبل أن ^  وآخرون مرجون ألمر هللا^ قيل معناه أيمر هبا وقيل يقبلها من عباده ^ الصدقات 

والذين اختذوا ^ يتوب هللا عليهم وقيل هم الذين بنوا مسجدا الضرار وقرئ مرجئون ابهلمز وتركه ومها لغتان ومعناه التأخري 
ل يف قرئ الذين بغري واو صفة لقوله وآخرون مرجون أو على تقديرهم الذين وهذه القراءة جارية على قول من قا^ مسجدا 

املرجون ألمر هللا هم أهل مسجد الضرار وقرئ والذين ابلواو عطف على آخرون مرجون وهذه القراءة جارية على قول من قال 
كانوا بنو عمرو بن عوف من األنصار وقد بنوا مسجد قباء وكان رسول ^  ضرارا وكفرا ^ يف املرجئني أهنم الثالثة الذين خلفوا 

تيه ويصلي فيه فحسدهم على ذلك قومهم بنو غنم بن عوف وبنو سامل بن عوف فبنوا مسجدا آخر هللا صلى هللا عليه وسلم أي
جماورا له ليقطعوا الناس عن الصالة يف مسجد قباء وذلك هو الضرار الذي قصدوا وسألوا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

^ أرادوا أن يتفرق املؤمنون عن مسجد قباء ^ املؤمنني  وتفريقا بني^ أن أيتيه ويصلي هلم فيه فنزلت عليه فيه هذه االية  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أي انتظارا ملن حارب هللا ورسوله وهو أبو عامر الراهب الذي مساه رسول هللا صلى ^ وإرصادا ملن حارب هللا ورسوله من قبل 

 كفر والنفاق مث خرج إىل مكةهللا عليه وسلم الفاسق وكان من أهل املدينة فلما قدمها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاهد ابل
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فحزب األحزاب من املشركني فلما فتحت مكة خرج إىل الطائف فلما اسلم أهل الطائف خرج إىل الشام @  85@ 
ليستنصر بقيصر فهلك هناك وكان أهل مسجد الضرار يقولون إذا قدم أبو عامر املدينة يصلي يف هذا املسجد واإلشارة بقوله 

أي اخلصلة احلسىن وهي الصالة وذكر هللا فأكذهبم هللا يف ^ وليحلفن إن أردان إال احلسىن ^ معه األحزاب  من قبل إىل ما فعل
ملسجد أسس ^ هني عن إتيانه والصالة فيه فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال مير بطريقه ^ ال تقم فيه أبدا ^ ذلك 

لى هللا عليه وسلم ابملدينة وقد روي ذلك عن رسول هللا صلى هللا قيل هو مسجد قباء وقيل مسجد النيب ص^ على التقوى 
كانوا يستنجون ابملاء ونزلت يف األنصار على قول من قال إن املسجد الذي ^  فيه رجال حيبون أن يتطهروا ^ عليه وسلم 

لذي أسس على أسس على التقوى هو مسجد املدينة ونزلت يف بين عمرو بن عوف خاصة على قول من قال إن املسجد ا
اآلية ^ أفمن أسس بنيانه على تقوى من هللا ورضوان خري أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار ^ التقوى هو مسجد قباء 

استفهام مبعىن التقرير والذي أسس على التقوى والرضوان مسجد املدينة أو مسجد قباء والذي أسس على شفا جرف هار هو 
تقوى والرضوان هو حبسن النية فيه وقصد وجه هللا وإظهار شرعه والتأسيس على شفار مسجد الضرار وأتسيس البناء على ال

جرف هار هو بفساد النية وقصد الرايء والتفريق بني املؤمنني فذلك على وجه االستعارة والتشبيه البديع ومعىن شفا جرف طرفه 
^ املقلوب ألن المه جعلت يف موضع العني ومعىن هار ساقط أو واهي حبيث أشفى على السقوط واصل هار هائر فهو من 

أي طاح يف جهنم وهذا ترشيح للمجاز فإنه ملا شبه ابجلرف وصف ابالهنيار الذي هو من شأن اجلرف ^ فاهنار به يف انر جهنم 
دمه وقيل إن ذلك حقيقة وأنه سقط يف انر جهنم وخرج الدخان من موضعه والصحيح أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر هب

أي ال يزال يف قلوب أهل مسجد الضرار ريبة من بنيانه أي شك يف ^ ال يزال بنياهنم الذي بنوا ريبة يف قلوهبم ^ فهدم 
إن هللا ^ أي إال أن ميوتوا ^ إال أن تقطع قلوهبم ^ اإلسالم بسبب بنيانه العتقادهم صواب فعلهم أو غيظ بسبب هدمه 

قيل إهنا نزلت يف بيعة العقبة وحكمها عام يف كل مؤمن جماهد يف سبيل هللا إىل يوم  ^اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم 
ة القيامة قال بعضهم ما اكرم هللا فإن أنفسنا هو خلقها وأموالنا هو رزقها مث وهبها لنا مث اشرتاها منا هبذا الثمن الغايل فإهنا لصفق

قال بعضهم انهيك ^ فاستبشروا ببيعكم الذي ابيعتم به ^ بيان للشراء مجلة يف موضع احلال ^ يقاتلون يف سبيل هللا ^ راحبة 
 عن بيع البائع فيه
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وما بعده اوصاف ^ التائبون ^ رب العال والثمن جنة املأوى والواسطة حممد املصطفى صلى هللا عليه وسلم @  86@ 
قيل معناه الصائمون ويقال ساح يف األرض ^ لسائحون ا^ للمؤمنني الذين اشرتى هللا منهم أنفسهم وأمواهلم تقديره التائبون 

نزلت يف شأن أيب طالب فإنه ملا امتنع أن يقول ال إله إال هللا ^ ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ^ أي ذهب 
ه حىت نزلت هذه اآلية وقيل عند موته قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهللا ألستغفرن لك ما مل أنه عنك فكان يستغفر ل

إن النيب صلى هللا عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر ألمه فنزلت اآلية وقيل إن املسلمني أرادوا أن يستغفروا آلابئهم املشركني 
بيه فإن املعىن ال حجة لكم أيها املؤمنون يف استغفار إبراهيم أل^ وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة ^ فنزلت اآلية 

قيل تبني له ذلك مبوت أبيه على ^ فلما تبني له أنه عدو هلل تربأ منه ^ ذلك مل يكن إال لوعد تقدم وهو قوله سأستغفر لك ريب 
قيل كثري الدعاء وقيل موقن وقيل فقيه وقيل كثري الذكر هلل وقيل كثري التأوه ^ ألواه ^ الكفر وقيل ألنه هنى عن االستغفار له 

االية نزلت يف قوم من املسلمني استغفروا للمشركني من غري إذن فخافوا على ^ وما كان هللا ليضل قوما ^  من خوف هللا
^ يف ساعة العسرة ^ أنفسهم من ذلك فنزلت اآلية أتنيسا هلم أي ما كان هللا ليؤاخذكم بذلك قبل أن يبني لكم املنع من ذلك  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
من بعد ما كاد يزيغ ^ احلني والوقت وإن كان مدة والعسرة الشدة وضيق احلال يعين حني حماولة غزوة تبوك والساعة هنا مبعىن 

يعين تزيغ عن الثبات على اإلميان أو عن اخلروج يف تلك الغزوة ملا رأوا من الضيق واملشقة ويف كاد ضمري ^ قلوب فريق منهم 
وعلى الثالثة ^ أي رجع هبم عما كادوا يقعون فيه يعين على هذا الفريق ^ مث اتب عليهم ^ األمر والشأن أو ترتفع هبا القلوب 

هم كعب بن مالك وهالل بن أمية ومرارة بن الربيع ختلفوا عن غزوة تبوك من غري عذر ومن غري نفاق وال قصد ^ الذين خلفوا 
ساءهم فبقوا على للمخالفة فلما رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عتب عليهم وأمر أن ال يكلمهم أحد وأمرهم أن يعتزلوا ن

ذلك مدة إىل أن أنزل هللا توبتهم وقد روي حديثهم يف البخاري ومسلم والسري ومعىن خلفوا هنا أي عن الغزوة وقال كعب بن 
 مالك معناه
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ضاقت ^ خلفوا عن قبول الضر وليس ابلتخلف عن الغزو يقوي ذلك كونه جعل إذا ضاقت غاية للتخلف @  87@ 
^ أي رجع هبم ليستقيموا على التوبة ^ مث اتب عليهم ليتوبوا ^ ة عما أصاهبم من الغم واخلوف من هللا عبار ^ عليهم األرض 

حيتمل أن يريد صدق اللسان إذا كانوا هؤالء الثالثة قد صدقوا ومل يعتذروا ابلكذب فنفعهم هللا بذلك ^ وكونوا مع الصادقني 
األقوال واألفعال واملقاصد والعزائم واملراد ابلصادقني املهاجرون لقول وحيتمل أن يريد أعم من صدق اللسان وهو الصدق يف 

هللا يف احلشر للفقراء املهاجرين إىل قوله هم الصادقون وقد احتج هبا أبو بكر الصديق على األنصار يوم السقيفة فقال حنن 
اآلية عتاب ملن ختلف عن غزوة تبوك من أهل ^  ما كان ألهل املدينة^ الصادقون وقد أمركم هللا أن تكونوا معنا أي اتبعني لنا 

أي ال ميتنعوا من اقتحام املشقات اليت حتملها هو صلى ^ وال يرغبوا أبنفسهم عن نفسه ^ يثرب ومن جاورها من قبائل العرب 
^  أي تعب^ وال نصب ^ أي عطش ^ ظمأ ^ تعليل ملا جيب من عدم التخلف ^ ذلك أبهنم ال يصيبهم ^ هللا عليه وسلم 

عموم يف كل ما يصيب الكفار ^ وال ينالون من عدو نيال ^ أي أبرجلهم أو بدواهبم ^ وال يطؤون ^ أي جوع ^ وال خممصة 
قال ابن عباس هذه اآلية يف البعوث إىل الغزو والسرااي أي ال ينبغي خروج مجيع املؤمنني يف ^ وما كان املؤمنون لينفروا كافة ^ 

خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنفسه ولذلك عاتبهم يف اآلية املتقدمة على التخلف عنه فاآلية  السرااي وإمنا جيب ذلك إذا
األوىل يف اخلروج معه صلى هللا عليه وسلم وهذه يف السرااي اليت كان يبعثها وقيل هي انسخة لكل ما ورد من األمر خبروج 

وقيل هي يف طلب العلم ومعناها أنه ال جتب الرحلة يف طلب العلم اجلميع فهو دليل على أن اجلهاد فرض كفاية ال فرض عني 
حتضيض على نفر بعض املؤمنني للجهاد ^ فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ^ على اجلميع بل على البعض ألنه فرض كفاية 

يتفقهوا للفرقة اليت تنفر أي  إن قلنا إن اآلية يف اخلروج إىل طلب العلم فالضمري يف^ ليتفقهوا يف الدين ^ أو لطلب العلم 
ترحل وكذلك الضمري يف ينذروا ويف رجعوا أي ليعلموا قومهم إذا رجعوا إليهم من الرحلة وإن قلنا إن اآلية يف السرااي فالضمري 

لعلهم ^ اي يف يتفقهوا للفرقة اليت تقعد يف املدينة وال خترج مع السرااي وأما الضمري يف رجعوا فهو للفرقة اليت خرجت مع السرا
أمر بقتال األقرب فاألقرب على تدريج وقيل إهنا إشارة إىل قتال ^ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ^ الضمري للقوم ^ حيذرون 

 الروم ابلشام ألهنم كانوا أقرب الكفار إىل أرض العرب وكانت أرض العرب قد
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أي ^ أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إمياان  وإذا ما^ عمها اإلسالم وكانت العراق حينئذ بعيدة @  88@ 
من املنافقني من يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه إمياان على وجه االستخفاف ابلقرآن كأهنم يقولون أي عجب يف هذا وأي 

وأما ^ نزول كل سورة  وذلك ملا يتجدد عندهم من الرباهني واألدلة عند^ فأما الذين آمنوا فزادهتم إمياان ^ دليل يف هذا 
املرض عبارة عن الشك والنفاق واملعىن زادهتم رجسا إىل رجسهم أو زادهتم  ^ الذين يف قلوهبم مرض فزادهتم رجسا إىل رجسهم 

قيل يفتنون أي خيتربون ابألمراض واجلوع وقيل ابألمر ابجلهاد واختار ^ يفتنون يف كل عام ^ كفرا ونفاقا إىل كفرهم ونفاقهم 
This file was downloaded from QuranicThought.comأي تغامزوا وأشار بعضهم إىل بعض ^ نظر بعضهم إىل بعض ^ ية أن يكون املعىن يفضحون مبا يكشف من سرائرهم ابن عط



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
على وجه االستخفاف ابلقرآن مث قال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد كأن سبب خوفهم أن ينقل عنهم ذلك وقيل معىن نظر 

أي ^ هل يراكم من أحد ^ ف أسرارهم مث قال بعضهم لبعض بعضهم إىل بعض على وجه التعجب مما ينزل يف القرآن من كش
حيتمل أن يراد ^ مث انصرفوا ^ هل رأى أحوالكم فنقلها عنكم أو علمت من غري نقل فهذا أيضا على وجه التعجب 

ليل تع^ أبهنم قوم ال يفقهون ^ دعاء أو خرب ^ صرف هللا قلوهبم ^ االنصراف ابألبدان أو االنصراف ابلقلوب عن اهلدى 
يعين النيب صلى هللا عليه وسلم واخلطاب للعرب أو لقريش خاصة أي من ^ لقد جاءكم رسول من انفسكم ^ لصرف قلوهبم 

قبيلتكم حيث تعرفون حسبه وصدقه وأمانته أو لبين آدم كلهم أي من جنسكم وقرئ من أنفسكم بفتح الفاء أي من أشرفكم 
العنت هو ما يضرهم يف دينهم أو دنياهم وعزيز صفة للرسول وما عنتم فاعل أي يشق عليه عنتكم و ^ عزيز عليه ما عنتم ^ 

أي حريص على إميانكم ^ حريص عليكم ^ بعزيز وما مصدرية أو ما عنتم مصدر وعزيز خرب مقدم واجلملة يف موضع الصفة 
أي إن أعرضوا عن اإلميان ^  هللا فإن تولوا فقل حسيب^ مساه هللا هنا ابمسني من أمسائيه ^ ابملؤمنني رؤف رحيم ^ وسعادتكم 

 فاستعن ابهلل وتوكل عليه وقيل إن هاتني اآليتني نزلتا مبكة
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^ تكلمنا يف أول البقرة على حروف اهلجاء اليت يف أوائل السور ^ الر $ # ^ سورة يونس عليه السالم @ $  89@ 
من احلكمة أو من احلكم أو ^ احلكيم ^ تاب هنا القرآن إشارة إىل ما تضمنته السورة من اآلايت والك^ تلك آايت الكتاب 

اهلمزة لإلنكار وعجبا خرب  ^ أكان للناس عجبا أن أوحينا إىل رجل منهم أن أنذر الناس ^ من األحكام لألمر أي أحكمه هللا 
سول هللا صلى هللا عليه كان وأن أوحينا امسها وأن أنذر تفسري للوحي واملراد ابلناس هنا كفار قريش وغريهم وإىل رجل هنا ر 

أي عمل صاحل فرموه وقال ^ قدم صدق ^ وسلم ومعىن اآلية الرد على من استبعد النبوة أو تعجب من أن يبعث هللا رجال 
يعنون ما جاء به من القرآن وقرئ ^ قال الكافرون إن هذا لسحر مبني ^ ابن عباس السعادة السابقة هلم يف اللوح احملفوظ 

النيب صلى هللا عليه وسلم وحيتمل أن يكون كالمهم هذا تفسري ملا ذكر قبل من تعجبهم من النبوة ويكون خربا لساحر يعنون به 
تعريف ابهلل وصفاته ليعبدوه وال يشركوا به وفيه رد على من أنكر النبوة كأنه يقول إمنا أدعوكم إىل ^ إن ربكم هللا ^ مستأنفا 

أي ما ^ ما من شفيع إال من بعد إذنه ^ يف تنكرون ذلك وهو احلق املبني عبادة ربكم الذي خلق السموات واألرض فك
وعد هللا ^ يشفع إليه أحد إال بعد أن أيذن هو له يف الشفاعة ويف هذا رد على املشركني الذين يزعمون أن األصنام تشفع هلم 

إنه يبدأ اخللق مث ^ ر املؤكد لوعد هللا نصب وعد على املصدر املذكور املؤكد للرجوع إىل هللا ونصب حقا على املصد^ حقا 
^ تعليل للعودة وهي البعثة ^ ليجزي ^ أي يبدؤه يف الدنيا ويعيده بعد املوت يف اآلخرة والبداءة دليل على العودة ^ يعيده 

عال وصف أف^ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ^ أي بعدله يف جزائهم او بقسطهم يف أعماهلم الصاحلة ^ ابلقسط 
يعين ^ واحلساب ^ الضمري للقمر واملعىن قدر سريه يف منازل ^ وقدره منازل ^ هللا وقدرته وحكمته والضياء أعظم من النور 
 أي^ ما خلق هللا ذلك إال ابحلق ^ حساب األوقات من األشهر واألايم والليايل 
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قيل معىن يرجون هنا ^ إن الذين ال يرجون لقاءان ^ ما خلقه عبثا واإلشارة بذلك إىل ما تقدم من املخلوقات @  90@ 
ورضوا ابحلياة الدنيا ^ خيافون وقيل ال يرجون حسن لقاءان فالرجاء على أصله وقيل ال يرجون ال يتوقعون أصال وال خيطر بباهلم 

ن هم عن آايتنا والذي^ أي سكنت أنفسهم عن ذكر االنتقال عنها ^ واطمأنوا هبا ^ أي قنعوا أن تكون حظهم ونصيبهم ^ 
أي يسددهم ^ يهديهم رهبم إبمياهنم ^ حيتمل أن تكون هي الفرقة األوىل فيكون من عطف الصفات أو تكون غريها ^ غافلون 

ولو ^ أي دعاؤهم ^ دعواهم فيها ^ بسبب إمياهنم إىل االستقامة أو يهديهم يف اآلخرة إىل طريق اجلنة وهو أرجح ملا بعده 
أي لو يعجل هللا للناس الشر كما حيبون تعجيل اخلري هللكوا ^ استعجاهلم ابخلري لقضي إليهم أجلهم  يعجل هللا للناس الشر

This file was downloaded from QuranicThought.comسريعا ونزلت اآلية عند قوم يف دعاء اإلنسان على نفسه وماله وولده وقيل نزلت يف الذين قالوا إن كان هذا هو احلق من عندك 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
عتاب يف ضمنه هني ملن يدعو هللا عند الضر ويغفل عنه ^ ضر دعاان وإذا مس اإلنسان ال^ فأمطر علينا حجارة من السماء 

إخبار ^ ولقد أهلكنا القرون ^ أي مضطجعاوروي اهنا نزلت يف ايب حذيفة بن املغرية ملرض كان به ^ جلنبه ^ عند العافية 
قل ^ يعين على قريش ^ يهم وإذا تتلى عل^ معناه ليظهر يف الوجود فتقوم عليكم احلجة به ^ لننظر ^ ضمنه وعيد للكفار 

أي وال اعلمكم ^ وال أدراكم به ^ أي ما تلوته إال مبشيئة هللا ألنه من عنده وما هو من عندي ^ لو شاء هللا ما تلوته عليكم 
^ أي بقيت بينكم اربعني سنة قبل البعث ما تكلمت يف هذا حىت جاءين من عند هللا ^ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله ^ به 

 ^ظلم ممن افرتى على هللا كذاب فمن أ
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تنصل من االفرتاء على هللا وبيان لرباءته صلى هللا عليه وسلم مما نسبوه إليه من الكذب وإشارة إىل كذهبم على @  91@ 
هللا  ويعبدون من دون^ بيان لظلمهم يف تكذيبهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ^ أو كذب آبايته ^ هللا يف نسبة الشركاء له 

ويقولون هؤالء شفعاؤان ^ الضمري يف يعبدون لكفار العرب وما ال يضرهم وال ينفعهم هي األصنام ^ ما ال يضرهم وال ينفعهم 
رد عليهم يف قوهلم بشفاعة األصنام واملعىن أن ^ قل أتنبؤن هللا مبا ال يعلم ^ كانوا يزعمون أن األصنام تشفع هلم ^  عند هللا 

مبعلومة هلل الذي هو عامل مبا يف السموات واألرض وكل ما ليس مبعلوم هلل فهو عدم حمض ليس بشيء  شفاعة األصنام ليست
تقدم ^ وما كان الناس إال أمة واحدة ^ فقوله أتنبئون هللا تقرير هلم على وجه التوبيخ والتهكم أي كيف تعلمون هللا مبا ال يعلم 

كانوا يطلبون ^  ويقولون لوال أنزل عليه آية ^ يعين القضاء ^  كلمة سبقت ولوال^ يف البقرة يف قوله كان الناس أمة واحدة 
إن شاء ^ قل إمنا الغيب هلل ^ آية من اآلايت اليت اقرتحوها ولقد نزل عليه آايت عظام فما اعتدوا هبا لعنادهم وشدة ضالهلم 

أي ^ إين معكم من املنتظرين ^ ا اقرتحتموه أي انتظروا نزول م^ فانتظروا ^ فعل وإن شاء مل يفعل ال يطلع على ذلك أحد 
هذه اآلية يف الكفار وتضمنت النهي ملن كان كذلك من ^ وإذا أذقنا الناس رمحة من بعد ضراء ^ منتظر لعقابكم على كفركم 

علهم وتسمية غريهم واملكر هنا الطعن يف آايت هللا وترك شكره ومكر هللا املوصوف ابلسرعة هو عقابه هلم مساه مكرا مشاكلة لف
الضمري املؤنث يف جرين للفلك والضمري يف هبم للناس وفيه اخلروج من اخلطاب إىل ^ وجرين هبم ^ للعقوبة ابسم الذنب 

الغيبة وهو يسمى االلتفات وجواب إذا كنتم قوله جاءهتا ريح عاصف وقوله دعوا هللا قال الزخمشري هو بدل من ظنوا ومعناه 
 رفع على أنه خرب ابتداء مضمر تقديره وذلك^ متاع احلياة الدنيا ^ ن دونه دعوا هللا وحده وكفروا مب

28
8 

إمنا مثل احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ^ متاع أو يكون خرب إمنا بغيكم وخيتلف الوقف ابختالف اإلعراب @  92@ 
ه النبات مث تصيب ذلك النبات آفة عند حسنه وكماله معىن اآلية حتقري الدنيا وبيان سرعة فنائها وشبهها ابملطر الذي خيرج ب^ 
^ أخذت األرض زخرفها ^ يعين املرعى اليت ترعاها من العشب وغريه ^ واألنعام ^ كالزرع والفواكه ^  مما أيكل الناس ^ 

أي بعض اجلوائح  ^ أاتها أمران ^ أي متمكنون من االنتفاع هبا ^ قادرون عليها ^ متثيل ابلعروس إذا تزينت ابحللي والثياب 
^ كأن مل تنعم ^  كأن مل تغن ^  أي جعلنا زرعها كالذي حصد وإن كان مل حيصد ( كالريح والصر وغري ذلك فجعلناه حصيدا 

إىل اجلنة ومسيت دار السالم أي دار السالمة من العناء والتعب وقيل السالم هنا اسم هللا أي ^ وهللا يدعوا إىل دار السالم 
للذين أحسنوا احلسىن ^ ذكر الدعوة إىل اجلنة عامة مطلقة واهلدااي خاصة مبن يشاء ^ يهدي من يشاء و ^ يدعو إىل داره 

احلسىن اجلنة والزايدة النظر إىل وجه هللا وقيل احلسىن جزاء احلسنة بعشر أمثاهلا والزايدة التضعيف فوق ذلك إىل ^ وزايدة 
مبتدأ ^ والذين كسبوا السيئات ^ أي غبار يغري الوجه ^ قرت ^ ني به سبعمائة واألول أصح لوروده يف احلديث وكثرة القائل

على حذف مضاف تقديره جزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مبثلها أو على تقدير هلم جزاء سيئة مبثلها أو معطوفا على 
قطعا ^ عصمهم أحد من عذاب هللا أي ال ي^ ما هلم من هللا من عاصم ^ الذين أحسنوا ويكون جزاء سيئة مبتدأ وخربه مبثلها 

This file was downloaded from QuranicThought.comمن قرأ بفتح الطاء فهو مجع قطعة وإعراب مظلما على هذه القراءة حال من الليل ومن قرأ قطعا إبسكان ^ من الليل مظلما 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
^ تقديره الزموا مكانكم أي ال تربحوا حىت تنظروا ما يفعل هللا بكم ^ مكانكم ^ الطاء فمظلما صفة له أو حال من الليل 

أي ختترب مبا قدمت من األعمال وقرئ تتلو بتاءين مبعىن تتبع أو تقرأه ^ تبلو كل نفس ما أسلفت ^ أي فرقنا ^ ا بينهم فزيلن
 اآلية احتجاج على الكفار حبجج كثرية واضحة^ قل من يرزقكم ^ يف املصاحف 
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أي الثابت الربوبية ^ ربكم احلق ^ ان مذكور يف آل عمر ^ خيرج احلي من امليت ^ ال حميص هلم عن اإلقرار هبا @  93@ 
أي عبادة غري هللا ضالل بعد وضوح احلق وتدل اآلية على أنه ^ فماذا بعد احلق إال الضالل ^ خبالف ما تعبدون من دونه 

كذلك حقت كلمت ^  ليس بني احلق والباطل منزلة يف علم االعتقادات إذ احلق فيها يف طرف واحد خبالف مسائل الفروع 
املعىن كما حق احلق يف االعتقادات كذلك حقت كلمة ربك على الذين عتوا ومتردوا يف كفرهم أهنم ^ لى الذين فسقوا ربك ع

اآلية احتجاج على الكفار ^ قل هل من شركائكم من يبدؤا اخللق مث يعيده ^ ال يؤمنون والكلمات يراد هبا القدر والقضاء 
ال يعرتفون هبا فاجلواب أهنم معرتفون أن شركاءهم ال يقدرون على االبتداء وال فإن قيل كيف حيتج عليهم إبعادة اخللق وهم 

بتشديد ^ أمن ال يهدي ^ على اإلعادة ويف ذلك إبطال لربوبيتهم وأيضا فوضعت اإلعادة موضع املتفق عليه لظهور برهاهنا 
فما ^ ه والقراءة األوىل أبلغ يف االحتجاج الدال معناه ال يهتدي يف نفسه فكيف يهدي غريه وقرئ ابلتخفيف مبعين يهدي غري 

أي حتكمون ابلباطل يف عبادتكم لغري ^ كيف حتكمون ^  ما استفهامية معناها تقرير وتوبيخ ولكم خربها ويوقف عليه ^ لكم 
ك يف ذل^ إن الظن ال يغين من احلق شيئا ^ أي غري حتقيق ألنه ال يستند إىل برهان ^ وما يتبع أكثرهم إال ظنا ^ هللا 

أم هنا مبعىن ^ أم يقولون ^ مذكور يف البقرة ^ تصديق الذي بني يديه ^ االعتقادات إذ املطلوب فيها اليقني خبالف الفروع 
^ يعين من شركائكم وغريهم من اجلن واإلنس ^ من استطعتم ^ تعجيز هلم وإقامة حجة عليهم ^ فأتوا بسورة ^ بل واهلمزة 

وملا ^ أي سارعوا إىل التكذيب مبا مل يفهموه ومل يعلموا تفسريه ^ بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه ^ أي غري هللا ^ من دون هللا 
اآلية فيها قوالن أحدمها إخبار مبا ^ ومنهم من يؤمن به ^ أي علم أتويله ويعين بتأويله الوعيد الذي هلم فيه ^ أيهتم أتويله 

مادى على الكفر واآلخر أهنا إخبار عن حاهلم أن منهم من هو مؤمن به يكون منهم يف املستقبل وأن بعضهم يؤمن وبعضهم يت
 ^من يستمعون إليك ^ اآلية موادعة منسوخة ابلقتال ^ فقل يل عملي ^ ويكتم إميانه ومنهم من هو مكذب 
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سمع الصم املعىن أتريد أن ت^ أفأنت تسمع الصم ^ أي يستمعون القرآن ومجع الضمري ابحلمل على معىن من @  94@ 
املعىن أتريد ان هتدي العمي وذلك ال ^ أفأنت هتدي العمى ^ وذلك ال يكون ال سيما إذا انضاف إىل الصمم عدم العقل 

تقليل ^ مل يلبثوا إال ساعة ^ يكون ال سيما إذا انضاف إىل عدم البصر عمى البصرة والصمم والعمي عبارة عن قلة فهمهم 
وإما نرينك ^ يعين يوم احلشر فهو على هذا حال من الضمري يف يلبثوا ^ ويتعارفون بينهم ^ قبور ملدة بقائهم يف الدنيا أو يف ال

مث هللا ^ شرط جوابه وإلينا مرجعهم واملعىن إن أريناك بعض عذاهبم يف الدنيا فذلك وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا مرجعهم ^ 
عطية وقال الزخمشري ذكرت الشهادة واملراد مقتضاها وهو العقاب  ذكرت مث لرتتب األخبار ال لرتتيب األمر قاله ابن^ شهيد 

ويقولون مىت ^ قيل جميئه يف اآلخرة للفصل وقيل جميئه يف الدنيا وهو بعثه ^ فإذا جاء رسوهلم ^ فالرتتيب على هذا صحيح 
املعىن أي شيء يستعجلون ^  ماذا يستعجل منه اجملرمون^ أي ابلليل ^ بياات ^ كالم فيه استبعاد واستخفاف ^  هذا الوعد 

دخلت ^ أمث إذا ما وقع آمنتم به ^ من العذاب وهو ما ال طاقة لكم به وقوله ماذا جواب إن أاتكم واجلملة متعلقة أبرأيتم 
 مهزة التقرير على مث العاطفة واملعىن إذا وقع العذاب وعاينتموه آمنتم به اآلن وذلك ال ينفعكم ألنكم كنتم تستعجلونه ومكذبني

أي يسألونك هل الوعيد حق أو هل الشرع والدين حق واألول أرجح لقوله وما أنتم مبعجزين أي ^ ويستنبئونك أحق هو ^ به 
^ صفة لنفس أي لو ملك الظامل الدنيا الافتدى هبا من عذاب اآلخرة ^ ظلمت ^ أي نعم ^ قل إي ^ ال تفوتون من الوعيد 

This file was downloaded from QuranicThought.com أي أخفوها^ وأسروا الندامة 
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أي يشفي ما فيها من ^ وشفاء ملا يف الصدور ^ يعين القرآن ^ موعظة من ربكم ^ يف نفوسهم وقيل اظهروها @  95@ 
يتعلق بفضل بقوله فليفرحوا وكرر الباء يف قوله فبذلك أتكيدا ^ قل بفضل هللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا ^ اجلهل والشك 

هو خري ^ مها والفضل والرمحة عموم وقد قيل الفضل اإلسالم والرمحة القرآن واملعىن األمر أن يفرحوا بفضل هللا وبرمحته ال بغري 
اآلية خماطبة لكفار ^ قل أرأيتم ما أنزل هللا لكم من رزق ^ أي فضل هللا ورمحته خري مماجيمعون من حطام الدنيا ^ مما جيمعون 

لق أبرأيتم وكرر قل للتأكيد وملا قسم األمر إىل إذن متع^ قل آهلل أذن لكم ^ العرب الذين حرموا البحرية والسائبة وغري ذلك 
^ يوم القيامة ^ وعيد للذين يفرتون ^ وما ظن ^ هللا هلم وافرتائهم ثبت افرتاؤهم ألهنم معرتفون أن هللا مل أيذن هلم يف ذلك 
األمر واخلطاب للنيب الشأن ^ وما تكون يف شأن ^ ظرف منصوب ابلظن واملعىن أي شيء يظنون أن يفعل هبم يف ذلك اليوم 

صلى هللا عليه وسلم واملراد هو ومجيع اخللق ولذلك قال يف آخرها وما تعلمون من عمل مبخاطبة اجلماعة ومعىن اآلية إحاطة 
الضمري عائد على القرآن وإن مل يتقدم ذكره لداللة ما بعده عليه كأنه قال ما ^ وما تتلوا منه من قرآن ^ علم هللا بكل شيء 

يقال ^ إذ تفيضون فيه ^ يئا من القرآن وقيل يعود على الشأن واألول أرجح ألن اإلضمار قبل الذكر تفخيم للشيء تتلوا ش
وزهنا والذرة صغار النمل قال الزخمشري إن ^ مثقال ذرة ^ ما يغيب ^ وما يعزب ^ أفاض الرجل يف األمر إذا أخذ فيه جبد 

أ فاجلواب أن السماء تقدمت يف سبأ ألن حقها التقدمي وقدمت األرض هنا قلت مل قدمت األرض على السماء خبالف سورة سب
من قرأمها ابلفتح فهو عطف على لفظ مثقال ومن ^ وال أصغر من ذلك وال أكرب ^ ملا ذكرت الشهادة على أهل األرض 

اختالفا كثريا واحلق فيه ما فسره قرأمها ابلرفع فهو عطف على موضعه أو رفع ابالبتداء أولياء هللا اختلف الناس يف معىن الويل 
هللا بعد هذا بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون فمن مجع بني اإلميان والتقوى فهو الويل وإعراب الذين آمنوا صفة لألولياء أو 

ة هلم البشرى يف احليو ^ منصوب على التخصيص أو مرفوع إبضمارهم الذين وال يكون ابتداء مستأنفا لئال ينقطع مما قبله 
أما بشرى اآلخرة فهي اجلنة اتفاقا وأما بشرى الدنيا فهي الرؤاي الصاحلة يراها الرجل الصاحل أو ترى له ^ الدنيا ويف اآلخرة 

ال ^ روي ذلك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقيل حمبة الناس للرجل الصاحل وقيل ما بشر به يف القرآن من الثواب 
 ^تبديل لكلمات هللا 
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وال حيزنك ^ أي ال تغيري ألقواله وال خلف ملواعيده وقد استدل ابن عمر على أن القرآن ال يقدر أحد أن يبدله @  96@ 
إخبار يف ضمنه وعد للنيب صلى هللا عليه وسلم ابلنصر وتسلية له ^ إن العزة هلل ^ يعين ما يقوله الكفار من التكذيب ^ قوهلم 

فيها وجهان أحدمها أن تكون ما انفية وأوجبت بقوله إال ^  شركاء إن يتبعون إال الظن وما يتبع الذين يدعون من دون هللا^ 
الظن وكرر إن يتبعون توكيدا واملعىن ما يتبع الكفار إال الظن والوجه الثاين أن تكون ما استفهامية ويتم الكالم عند قوله شركاء 

ابتدأ اإلخبار بقوله إن يتبعون إال الظن والعامل يف شركاء على الوجهني واملعىن أي شيء يتبعون على وجه التحقري ملا يتبعونه مث 
قالوا اختذ هللا ^ أي مضيئا تبصرون فيه األشياء ^ والنهار مبصرا ^ من السكون وهو ضد احلركة ^ لتسكنوا فيه ^ يدعون 

ي الولد والرد على من نسبه إليه ألن وصف يقتضي نف^ هو الغين ^ الضمري للنصارى وملن قال إن املالئكة بنات هللا ^ ولدا 
بيان وأتكيد للغين وابقي اآلية توبيخ للكفار ووعيد ^ له ما يف السموات وما يف األرض ^ الغين املطلق ال يفتقر إىل اختاذ ولد 

وحه على نفسه من روي أن امسه عبد الغفار وإمنا مسي نوحا لكثرة ن^ نوح ^ تقديره هلم متاع يف الدنيا ^ متاع يف الدنيا ^ هلم 
أي قيامي لوعظكم والكالم معكم وقيل معناه مكاين يعين نفسه  ^ مقامي ^ أي صعب وشق ^ كرب عليكم ^  خوف هللا 

وشركاؤكم ^ فأمجعوا بقطع اهلمزة من أمجع األمر إذا عزم عليه وقرئ أبلف وصل من اجلمع ^ كقولك فعلت ذلك ملكان فالن 
ابه مفعول معه أو مفعول بفعل مضمر تقديره ادعوا شركاءكم وهذا على القراءة بقطع اهلمزة أي ما تعبدون من دون هللا وإعر ^ 

This file was downloaded from QuranicThought.comأي ال يكون قصدكم إىل هالكي مستورا ولكن مكشوفا ^ مث ال يكن أمركم عليكم غمة ^ وأما على الوصل فهو معطوف 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
وضعني إهالككم لنوح عليه السالم أي ال تقصروا يف جتاهرونين به وهو من قولك غم اهلالل إذا مل يظهر واملراد بقوله أمركم يف امل

أي انفذوا فيما تريدون ومعىن اآلية أن نوحا عليه السالم قال لقومه إن صعب ^ مث اقضوا إىل ^ إهالكي إن قدرمت على ذلك 
 عليكم دعائي لكم إىل هللا فاصنعوا يب غاية ما تريدون وإين ال أابيل بكم لتوكلي

29
3 

^ مث بعثنا من بعده رسال ^ أي يتخلفون من هلك ابلغرق ^ وجعلناهم خالئف ^ وثقيت به سبحانه  على هللا@  97@ 
قيل إنه معمول أتقولون فهو من كالم قوم فرعون وهذا ضعيف ألهنم كانوا ^ أسحر هذا ^ يعين هودا وصاحلا وإبراهيم وغريهم 

عنه وقيل إنه من كالم موسى تقريرا وتوبيخا هلم فيوقف يصممون على أنه سحر لقوهلم إن هذا لسحر مبني فكيف يستفهمون 
على قوله أتقولون للحق ملا جاءكم ويكون معمول أتقولون حمذوف تقديره أتقولون للحق ملا جاءكم إنه لسحر ويدل على هذا 

وال يفلح احملذوف ما حكى عنهم من قوهلم إن هذا لسحر مبني فلما مت الكالم ابتدأ موسى توبيخهم بقوله أسحر هذا 
^ أي لتصرفنا وتردان عن دين آابئنا ^ لتلفتنا ^ الساحرون وهذا هو اختيار شيخنا األستاذ أيب جعفر ابن الزبري رمحه هللا 

ما موصولة مرفوعة ابالبتداء ^ ما جئتم به السحر ^ أي امللك واخلطاب ملوسى وأخيه عليهما السالم ^ وتكون لكما الكربايء 
حيتمل أن ^ وحيق هللا احلق ^ سحر ابالستفهام فما على هذا استفهامية والسحر خرب ابتداء مضمر والسحر اخلرب وقرئ آل

الضمري عائد على موسى ومعىن الذرية ^ فما آمن ملوسى إال ذرية من قومه ^ يكون من كالم موسى أو إخبار من هللا تعاىل 
إن الضمري عائد على فرعون فالذرية على هذا من قوم شبان وفتيان من بين إسرائيل آمنوا به على خوف من فرعون وقيل 

فرعون وروي يف هذا أهنا امرأة فرعون وخازنته وامرأة خازنة وهذا بعيد ألن هؤالء ال يقال هلم ذرية وألن الضمري ينبغي أن يعود 
سرائيل على خوف الضمري يعود على الذرية أي آمنت الذرية من بين إ^ على خوف من فرعون وملئهم ^ على أقرب مذكور 

من فرعون ومإل من بين إسرائيل ألن األكابر من بين إسرائيل كانوا مينعون أوالدهم من اإلميان خوفا من فرعون وقيل يعود على 
لعال يف ^ بدل من فرعون ^ أن يفتنهم ^ فرعون مبعىن آل فرعون كما يقال ربيعة ومضر أو ألنه ذو أصحاب أيمترون له 

 أي^ األرض 
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أي ال متكنهم من عذابنا فيقولون لو كان هؤالء على احلق ما ^ ربنا ال جتعلنا فتنة للقوم الظاملني ^ متكرب قاهر @  98@ 
^ أي اختذ هلم بيوات للصالة والعبادة وقيل إنه أراد اإلسكندرية ^ أن تبؤآ لقومكما مبصر بيوات ^ عذبناهم فيفتنون بذلك 

يل موجهة إىل جهة القبلة فإن قيل مل خص موسى وهارون ابخلطاب يف قوله أن تبؤآ مث أي مساجد وق^ واجعلوا بيوتكم قبلة 
وبشر ^ خاطب معهما بنو إسرائيل يف قوله واجعلوا فاجلواب أن قوله تبؤآ من األمور اليت خيتص هبا األنبياء وأولوا األمر 

دعاء بلفظ األمر وقيل الالم ^ بنا ليضلوا عن سبيلك ر ^ أمر ملوسى عليه السالم وقيل حملمد صلى هللا عليه وسلم ^ املؤمنني 
فال ^ أي اجعلها شديدة القسوة ^ واشدد على قلوهبم ^ أي أهلكها ^ اطمس على أمواهلم ^ الم كي وتتعلق بقوله آتيت 

نه مل اخلطاب ملوسى وهارون على أ^ قال قد أجيبت دعوتكما ^ جواب للدعاء الذي هو اشدد ودعاء بلفظ النفي ^ يؤمنوا 
أي اثبتا على ما أنتما عليه ^ فاستقيما ^ يذكر الدعاء إال عن موسى وحده لكن كان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه 

أي حلقهم يقال تبعه حىت أتبعه هكذا قال الزخمشري وقال ابن عطية أتبع مبعىن تبع وأما ^ فأتبعهم فرعون ^ من الدعوة إىل هللا 
يعين هللا عز وجل ويف لفظ ^ ال إله إال الذي آمنت به بنوا إسرائيل ^ ألثر سواء أدرك أو مل يدرك اتبع ابلتشديد فهو طلب ا

أي قيل له أتؤمن الساعة يف وقت االضطرار وذلك ال ^ آآلن وقد عصيت قبل ^ فرعون جمهلة وتعنت ألنه مل يصرح ابسم هللا 
 قعر البحر وقيل نلقيك على جنوة من األرض أي على أي نبعدك مما جرى لقومك من الوصول إىل^ ننجيك ^ يقبل منك 

أي جبسدك جسدا بدون روح وقيل بدرعك وكانت له درع من ذهب يعرف هبا واحملذوف يف موضع ^ ببدنك ^ موضع مرتفع 
منزال حسنا وهو ^ مبوأ صدق ^ أي ملن وراءك آية وهم بنو إسرائيل ^ لتكون ملن خلفك آية ^ احلال والباء للمصاحبة  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
قيل يريد اختالفهم يف دينهم وقيل اختالفهم يف أمر حممد صلى هللا عليه ^ فما اختلفوا حىت جاءهم العلم ^ صر والشام م

 وسلم
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قيل اخلطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم واملراد غريه وقيل ذلك كقول القائل البنه إن  ^ فإن كنت يف شك @ ^  99@ 
ابنه ولكن من شأن الشك أن يزول بسؤال أهل العلم فأمره بسؤاهلم قال ابن عباس مل كنت ابين فربين مع أنه ال يشك أنه 

يشك النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يسأل وقال الزخمشري إن ذلك على وجه الفرض والتقدير أي إن فرضت أن تقع يف شك 
عين ما تقدم من أن بين إسرائيل ما اختلفوا إال قيل يعين القرآن أو الشرع حبملته وهذا أظهر وقيل ي^ مما أنزلنا إليك ^ فاسأل 

يعين الذين يقرؤن التوراة واإلجنيل قال السهيلي هم عبد ^ فاسئل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك ^ من بعد ما جاءهم احلق 
ة على اإلطالق أوىل هللا بن سالم وخمريق ومن أسلم من األحبار وهذا بعيد ألن اآلية مكية وإمنا أسلم هؤالء ابملدينة فحمل اآلي

فلوال كانت ^ أي قضى أهنم ال يؤمنون ^ حقت كلمة ربك ^ خطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم واملراد غريه ^ فال تكونن ^ 
لوال هنا للتحضيض مبعىن هال وقرئ يف الشاذ هال واملعىن هال كانت قرية من القرى املتقدمة آمنت قبل نزول ^ قرية آمنت 

استثناء من القرى ألن املراد ^ إال قوم يونس ^ اهنا إذ ال ينفع اإلميان بعد معاينة العذاب كما جرى لفرعون العذاب فنفعها إمي
أهلها وهو استثناء منقطع مبعىن ولكن قوم يونس ملا آمنوا كشفنا عنهم العذاب وجيوز أن يكون متصال واجلملة يف معىن النفي  

يف قصصهم أن يونس عليه السالم أنذرهم ابلعذاب فلما رأوه قد خرج من بني كأنه قال ما آمنت قرية إال قوم يونس وروى 
يريد إىل آجاهلم املكتوبة ^ ومتعناهم إىل حني ^ أظهرهم علموا أن العذاب ينزل هبم فتابوا وتضرعوا إىل هللا تعاىل فرفعه عنهم 

يد أنت أن تكره الناس يف إدخال اإلميان يف قلوهبم اهلمزة لإلنكار أي أتر ^ أفأنت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني ^ يف األزل 
وتضطرهم إىل ذلك وليس ذلك إليك إمنا هو بيد هللا وقيل املعىن أفأنت تكره الناس ابلقتال حىت يؤمنوا أو كان هذا يف صدر 

 اآلايت والنذر عن وما تغين^ أمر ابالعتبار والنظر يف آايت هللا ^ انظروا ^ اإلسالم قبل األمر ابجلهاد مث نسخت ابلسيف 
^ اآلية هتديد ^ فهل ينتظرون ^ يعين من قضى هللا عليه انه ال يؤمن وما انفية أو استفهامية يراد هبا النفي ^ قوم ال يؤمنون 

 اعرتاض بني العامل^ حقا علينا 
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وما أان عليكم ^ لدين الوجه هنا مبعىن القصد وا^ وأن أقم وجهك ^ ومعموله له ومها كذلك وننج املؤمنني @  100@ 
$ ^ سورة هود عليه السالم $ منسوخ ابلقتال وكذلك قوله واصرب حىت حيكم هللا وعد ابلنصر والظهور على الكفار ^ بوكيل 

^ مث فصلت ^ أي أتقنت فهو من اإلحكام للشيء ^ أحكمت ^ يعين القرآن وهو خرب ابتداء مضمر ^ كتاب ^ ^  الر 
ورة سورة ومث هنا ليست للرتتيب يف الزمان وإمنا هي لرتتيب األحوال كقولك فالن كرمي األصل قيل معناه بينت وقيل قطعت س

أن مفسرة وقيل مصدرية يف موضع مفعول من أجله أو بدل من اآلايت أو يكون كالما ^ أال تعبدوا إال هللا ^ مث كرمي الفعل 
وأن ^ سلم ويدل على ذلك قوله إنين لكم منه نذير وبشري مستأنفا منقطعا عما قبله على لسان رسول هللا صلى هللا عليه و 

ميتعكم ^ أي أستغفروا مما تقدم من الشرك واملعاصي مث ارجعوا إليه ابلطاعة واإلستقامة عليها ^ استغفروا ربكم مث توبوا إليه 
ه يف هللا ورضاه بقضائه ألن أي ينفعكم يف الدنيا ابألرزاق والنعم واخلريات وقيل هو طيب عيش املؤمن برجائ^ متاعا حسنا 

أي يعطي يف اآلخرة  ^ ويؤت كل ذي فضل فضله ^ يعين إىل املوت ^ إىل أجل مسمى ^ الكافر قد يتمتع يف الدنيا ابألرزاق 
 خطاب^ وإن تولوا ^ كل ذي عمل جزاء عمله والضمري حيتمل أن يعود على هللا تعاىل أو على ذي فضل 
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يعين يوم القيامة أو غريه كيوم بدر ^ عذاب يوم كبري ^ قبل حذفت منه إحدى التاءين للناس وهو فعل مست@  101@ 
قيل كان الكفار إذا لقيهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يردون إليه ظهورهم لئال ^ أال إهنم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ^ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ول هللا صلى هللا عليه وسلم وقيل إن ذلك عبارة عما يرونه من شدة البغض والعداوة والضمري يف منه على هذا يعود إىل رس

تنطوي عليه صدورهم من البغض والغل وقيل هو عبارة عن إعراضهم ألن من أعرض عن شيء انثىن عنه واحنرف والضمري يف 
أال ^ يف قلوهبم منه على هذا يعود على هللا تعاىل أي يريدون أن يستخفوا من هللا تعاىل فال يطلع رسوله وال املؤمنون على ما 

أي جيعلوهنا أغشية وأغطية كراهية الستماع القرآن والعامل يف حني يعلم ما يسرون وقيل املعىن يريدون ^ حني يستغشون ثياهبم 
^ وما من دابة يف األرض إال على هللا رزقها ^ أن يستخفوا حني يستغشون ثياهبم فيوقف عليه على هذا ويكون يعلم استئنافا 

ادق فإن قيل كيف قال على هللا بلفظ الوجوب وإمنا هو تفضل ألن هللا ال جيب عليه شيء فاجلواب أنه ذكره  وعد وضمان ص
املستودع ^ ويعلم مستقرها ومستودعها ^ كذلك أتكيدا يف الضمان ألنه ملا وعد به صار واقعا ال حمالة ألنه ال خيلف امليعاد 

دليل على أن ^ وكان عرشه على املاء ^ كان يف الدنيا واملستودع القرب صلب األب واملستقر بطن املرأة وقيل املستقر امل
أي ليختربكم اختبارا تقوم به احلجة عليكم ألنه كان عاملا ^ ليبلوكم ^ العرش واملاء كاان موجودين قبل خلق السموات واألرض 

لقرآن أو إىل القول ابلبعث يعنون أنه ابطل  حيتمل أن يشريوا إىل ا^ سحر مبني ^ أبعمالكم قبل خلقكم ويتعلق ليبلوكم خبلق 
أي إىل وقت ^ إىل أمة معدودة ^ حيتمل أن يريد عذاب الدنيا أو اآلخرة ^ ولئن أخران عنهم العذاب ^ كبطالن السحر 

ولئن ^ أي أي شيء مينع هذا العذاب املوعود به وقوهلم ذلك على وجه التكذيب واالستخفاف ^ ليقولن ما حيبسه ^ حمدود 
اآلية ذم ملن يقنط عند الشدائد وملن يفتخر ويتكرب عند النعم والرمحة هنا والنعماء يراد هبما اخلريات الدنيوية واإلنسان ^ ذقنا أ

فلعلك اترك بعض ما يوحى ^ عام يراد به اجلنس واالستثناء على هذا متصل وقيل املراد ابإلنسان الكافر فاالستثناء منقطع 
 ^إليك 
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ية كان الكفار يقرتحون على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أييت بكنز أو أييت معه ملك وكانوا يستهزؤن اآل@  102@ 
ابلقرآن فقال هللا تعاىل له فلعلك اترك أن تلقى إليهم بعض ما أنزل إليك ويثقل عليك تبليغهم من أجل استهزائهم أو لعلك 

نز أو جاء معه ملك واملقصود ابآلية تسلية النيب صلى هللا عليه وسلم عن يضيق صدرك من أجل أن يقولوا لوال أنزل عليه ك
إمنا أنت ^ قوهلم حىت يبلغ الرسالة وال يبايل هبم وإمنا قال ضائق ومل يقل ضيق ليدل على اتساع صدره عليه السالم وقلة ضيقه 

أم ^ أم يقولون افرتاه ^ اء من إمياهنم أو كفرهم أي ليس عليك إال اإلنذار والتبليغ وهللا هو الوكيل الذي يقضى مبا ش^ نذير 
حتداهم أوال بعشر سور فلما ابن ^ قل فأتوا بعشر سور مثله ^ هنا منقطعة مبعىن بل واهلمزة والضمري يف افرتاه ملا يوحى إليه 

صفة لعشر سور ^ ايت مفرت ^ عجزهم حتداهم بسورة واحدة فقال فأتوا بسورة من مثله واملماثلة املطلوبة يف فصاحته وعلومه 
فإن مل يستجيبوا لكم ^ أي استعينوا مبن شئتم ^ وادعوا من استطعتم ^ وذلك مقابلة لقوهلم افرتاه وليست املماثلة يف االفرتاء 

فيها وجهان أحدمها أن تكون خماطبة من هللا للنيب صلى هللا عليه وسلم وللمؤمنني أي إن مل ^ فاعلموا أمنا أنزل بعلم هللا 
ب الكفار إىل ما دعومتوهم إليه من معارضة القرآن فاعلموا أنه من عند هللا وهذا على معىن دوموا على علمكم بذلك أو يستج

زيدوا يقينا به والثاين أن يكون خطااب من النيب صلى هللا عليه وسلم للكفار أي إن مل يستجب من تدعونه من دون هللا إىل شيء 
ه فاعلموا أنه من عند هللا وهذا أقوى من األول لقوله فهل أنتم مسلمون ومعىن بعلم هللا إبذنه من املعارضة وال قدر مجيعكم علي

أو مبا ال يعلمه إال هللا من الغيوب وقوله فهل أنتم مسلمون لفظه استفهام ومعناه استدعاء إىل اإلسالم وإلزام للكفار أن يسلموا 
اآلية نزلت يف الكفار ^ من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها ^ ان مبثل القرآن ملا قام الدليل على صحة اإلسالم لعجزهم عن اإلتي

الذين يريدون الدنيا وال يريدون اآلخرة إذ هم ال يصدقون هبا وقيل نزلت يف أهل الراب من املؤمنني الذين يريدون أبعماهلم الدنيا 
أن يقال هلم ذلك إهنم أول من تسعر هبم النار واألول أرجح حسبما ورد يف احلديث يف القارئ واملنفق واجملاهد الذين أرادوا 

This file was downloaded from QuranicThought.comنوف إليهم أجور أعماهلم مبا ^ نوف إليهم أعماهلم فيها ^ لتقدم ذكر الكفار املناقضني للقرآن فإمنا قصد هبذه اآلية أولئك 
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وحبط ما صنعوا ^ و أبعماهلم يغبطهم فيها من الصحة والرزق والضمري يف فيها يعود على الدنيا واجملرور متعلق بقوله نوف أ

أفمن كان على بينة ^ الضمري يف فيها هنا يعود على اآلخرة إن تعلق اجملرور حببط ويعود على الدنيا إن تعلق بصنعوا ^ فيها 
ة من ربه اآلية معادلة ملا تقدم واملعىن أفمن كان يريد احلياة الدنيا كمن كان على بينة من ربه واملراد مبن كان على بين^ من ربه 

 للنيب صلى هللا عليه وسلم واملؤمنون لقوله بعد ذلك أولئك يؤمنون به ومعىن البينة الربهان العقلي واألمر
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الضمري يف يتلوه للربهان وهو البينة وملن كان على بينة من ربه والضمري يف منه ^ ويتلوه شاهد منه ^ اجللي @  103@ 
والشاهد يريد به القرآن فاملعىن يتبع ذلك الربهان شاهد من هللا وهو القرآن فيزيد وضوحه  للرب تعاىل ويتلوه هنا مبعىن يتبعه

أي ومن قبل ذلك الكتاب ^ ومن قبله كتاب موسى ^ وتعظم داللته وقيل إن الشاهد املذكور هنا هو علي بن أيب طالب 
ومن األحزاب ^  هذه اآلية وأرجحها ما ذكران الشاهد كتاب موسى وهو أيضا دليل آخر متقدم وقد قيل أقوال كثرية يف معىن

مجع شاهد كأصحاب وحيتمل أن يكون من الشهادة فرياد به املالئكة واألنبياء أو من ^ ويقول األشهاد ^ أي من أهل مكة ^ 
مل ^  أي يطلبون اعوجاجها أو يصفوهنا ابإلعوجاج^ ويبغوهنا عوجا ^ الشهود مبعىن احلضور فرياد به كل من حضر املوقف 

ما كانوا ^ إخبار عن تشديد عذاهبم وليس بصفة ألولياء ^ يضاعف هلم العذاب ^ أي ال يفلتون ^ يكونوا معجزين 
اآلية ما انفية والضمري للكفار واملعىن وصفهم أبهنم ال يسمعون وال يبصرون كقوله ختم هللا على قلوهبم ^ يستطيعون السمع 

يعين ^ مثل الفريقني ^ أي خشعوا وقيل أانبوا ^ أخبتوا ^ أي ال بد وال شك ^ م ال جر ^ اآلية وقيل غري ذلك وهو بعيد 
شبه الكفار ابألعمى واألصم وشبه املؤمنني ابلبصري والسميع فهو ^ كاألعمى واألصم والبصري والسميع ^  املؤمنني والكافرين 

كاألعمى واألصم والبصري والسميع قالوا ولعطف الصفات على هذا متثيل للمؤمنني مبثالني ومتثيل للكافرين مبثالني وقيل التقدير  
فهو على هذا متثيل للمؤمنني مبثال واحد وهو من مجع بني السمع والبصر ومتثيل للكفار مبثال واحد وهو من مجع بني العمى 

وهم سفلة الناس وإمنا مجع أرذل ^ أراذلنا ^ وصف اليوم ابألليم على وجه اجملاز لوقوع األمل فيه ^ عذاب يوم أليم ^ والصم 
 وصفوهم بذلك لفقرهم جهال منهم واعتقاد أن الشرف هو ابملال
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واجلاه وليس األمر كما اعتقدوا بل املؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقرهم ومخوهلم يف الدنيا وقيل إهنم  @  104@ 
^ ابدي الرأي ^ م لقول نوح وما علمي مبا كانوا يعملون كانوا حاكة وحجامني واختار ابن عطية أهنم أرادوا أهنم أراذل يف أفعاهل

أي أول الرأي من غري نظر وال تدبري وابدي منصوب على الظرفية أصله وقت حدوث أول رأيهم والعامل فيه اتبعوك على أصح 
وما نرى لكم علينا ^  األقوال واملعىن اتبعك األراذل من غري نظر وال تشبث وقيل هو صفة لبشرا مثلنا أي غري مثبت يف الرأي

أي على برهان وأمر جلي ^ على بينة من ريب ^ أي من مزية وشرف واخلطاب لنوح عليه السالم ومن معه ^ من فضل 
أي خفيت عليكم والفاعل على ^ فعميت عليكم ^ يعين النبوة ^ وآاتين رمحة من عنده ^ وكذلك يف قصة صاحل وشعيب 

أي أنكرهكم على قبوهلا قهرا وهذا هو جواب أرأيتم ومعىن اآلية أن نوحا عليه السالم ^  أنلزمكموها^ هذا البينة أو الرمحة 
الضمري يف عليه عائد ^ ال أسألكم عليه ماال ^ قال لقومه أرأيتم إن هداين هللا وأضلكم أأجربكم على اهلدى وأنتم له كارهون 

املعىن أنه جيازيهم على ^ إهنم مالقوا رهبم ^ منه طرد الضعفاء  يقتضي أهنم طلبوا^ وما أان بطارد الذين آمنوا ^ على التبليغ 
وال أقول لكم عندي خزائن هللا ^ أي من يدفع عين عقاب هللا إن ظلمتهم ابلطرد ^ من ينصرين من هللا إن طردهتم ^ إمياهنم 

ا قصرت به واملراد ابلذين أي حتتقر من قولك زريت الرجل إذ^ تزدري ^ اآلية أي ال أدعي ما ليس يل فتنكرون قويل ^ 
أي إن قلت للمؤمنني لن يؤتيهم هللا خريا واخلري هنا حيتمل أن يريد به ^ إين إذا ملن الظاملني ^ تزدري أعينهم ضعفاء املؤمنني 

م وال ينفعك^ أي ابلعذاب ^ فأتنا مبا تعدان ^ اجلدال هو املخاصمة واملراجعة يف احلجة ^ جادلتنا ^ خري الدنيا واآلخرة 
This file was downloaded from QuranicThought.comاآلية جزاء قوله إن أردت أن أنصح لكم هو ما دل عليه قوله نصحي وجزاء قوله إن كان هللا يريد أن يغويكم هو ما ^ نصحي 
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دل عليه قوله ال ينفعكم نصحي فتقديرها إن أراد هللا أن يغويكم لن ينفعكم نصحي إن نصحت لكم مث استأنف قوله هو ربكم 

اآلية الضمري يف يقولون لكفار قريش ويف افرتاه حملمد صلى ^ أم يقولون افرتاه ^ رط وال جيوز أن يكون ربكم هو جواب الش
 هللا عليه وسلم هذا قول مجيع املفسرين واختار
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ابن عطية أن تكون يف شأن نوح عليه السالم فيكون الضمري يف يقولون لقوم نوح ويف افرتاه لنوح لئال يعرتض ما @  105@ 
أي حتت نظران ^ واصنع الفلك أبعيننا ^ أي فال حتزن ^ فال تبتئس ^ أي ذنيب ^ إجرامي ^ وهو بعيد  بني قصة نوح بغريها

أي ال تشفع يل فيهم فإين قد ^ وال ختاطبين يف الذين ظلموا ^ أي وتعليمنا لك كيف تصنع الفلك ^ ووحينا ^ وحفظنا 
هتديد ومن أيتيه ^ فسوف تعلمون ^ أو قال إن تسخروا حيتمل أن يكون جواهبا سخروا منه ^ كلما ^  قضيت عليهم ابلغرق 

غاية لقوله ويصنع الفلك ^ حىت إذا جاء أمران ^ هو الغرق والعذاب املقيم عذاب النار ^ عذاب خيزيه ^ منصوب بتعلمون 
ذي يوقد فيه عند ابن أي فار ابملاء وجعل هللا تلك العالمة لنوح لريكب حينئذ يف السفينة واملراد ابلتنور ال^ وفار التنور ^ 

املراد ^ قلنا امحل فيها من كل زوجني اثنني ^ عباس وغريه وروى أنه كان تنور آدم خلص إىل نوح وقيل التنور وجه األرض 
ابلزوجني الذكر واألنثى من احليوان وقرئ من كل بغري تنوين فعمل امحل يف اثنني ومن قرأ ابلتنوين عمل امحل يف زوجني وجعل 

^ إال من سبق عليه القول ^ أي قرابتك وهو معطوف على ما عمل فيه امحل ^ وأهلك ^ له على جهة التأكيد اثنني نعت 
معطوف على أهلك أي ^ ومن آمن ^ أي من قضى عليه ابلعذاب فهو مستثىن من أهله واملراد بذلك ابنه الكافر وامرأته 

^ وقال اركبوا فيها ^ كانوا مثانني وقيل عشرة وقيل مثانية قيل  ^ وما آمن معه إال قليل ^ امحل أهلك ومن آمن من غريهم 
الضمري يف قال لنوح واخلطاب ملن كان معه والضمري يف فيها للسفينة وروى أهنم ركبوا فيها أول يوم من رجب واستقرت على 

إلرساء وهو الثبوت أو من اشتقاق جمراها من اجلري واشتقاق مرساها من ا^ بسم هللا جمراها ومرساها ^ اجلودي يوم عاشوراء 
وقوف السفينة وميكن أن يكوان ظرفني للزمان أو املكان أو مصدرين وحيتمل اإلعراب من وجهني أحدمها أن يكون اسم هللا يف 
موضع احلال من الضمري يف اركبوا والتقدير اركبوا متربكني ابسم هللا أو قائلني بسم هللا فيكون جمراها ومرساها على هذا ظرفني 

لزمان مبعىن وقت إجرائها وإرسائها أو ظرفني للمكان ويكون العامل فيه ما يف قوله بسم هللا من معىن الفعل يف موضع خرب ل
ويكون قوله بسم هللا متصال مع ما قبله واجلملة كالم واحد والوجه الثاين أن يكون كالمني فيوقف على اركبوا فيها ويكون بسم 

ساها مبتدأ مبعىن املصدر أي إجراؤها وإرساؤها ويكون بسم هللا على هذا مستأنفا غري متصل مبا هللا يف موضع خرب وجمراها ومر 
قبله ولكنه من كالم نوح حسبما روى أن نوحا كان إذا أراد أن جيري ابلسفينة قال بسم هللا فتجري وإذا أراد وقوفها قال بسم 

 ء طبق ما بني السماء واألرض فصار الكلروى أن املا^ وهي جتري هبم يف موج كاجلبال ^ هللا فتقف 
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كالبحر قال ابن عطية وهذا ضعيف واين كان املوج كاجلبال على هذا وصوبه الزخمشري وقال كانت جتري يف @   106@ 
واه كان امسه كنعان وقيل ايم وكان له ثالث بنون س^  واندى نوح ابنه ^ موج كاجلبال قبل التطبيق وقبل أن يغمر املاء اجلبال 

حيتمل ^ ال عاصم اليوم من أمر هللا إال من رحم ^ أي يف انحية ^ يف معزل ^ وهم سام وحام وايفث ومنهم تناسل اخللق 
أربعة أوجه أحدها أن يكون عاصم اسم فاعل ومن رحم كذلك مبعىن الراحم فاملعىن ال عاصم إال الراحم وهو هللا تعاىل والثاين 

معصوم ومن رحم مبعىن مفعول أي من رحم هللا فاملعىن ال معصوم إال من رمحه هللا  أن يكون عاصم مبعىن ذي عصمة أي
واالستثناء على هذين الوجهني متصل والثالث أن يكون عاصم اسم فاعل ومن رحم مبعىن املفعول واملعىن ال عاصم من أمر هللا 

عبارة عن جفوف األرض من ^ ابلعي ماءك ^  لكن من رمحه هللا فهو املعصوم والرابع عكسه واالستثناء على هذين منقطع
^ وقضى األمر ^ أي نقص ^ وغيض املاء ^ أي أمسكي عن املطر وروى أهنا أمطرت من كل موضع منها ^ أقلعي ^ املاء 

أي هالكا ^ وقيل بعدا ^ أي استقرت السفينة على اجلودي وهو جبل ابملوصل ^ واستوت على اجلودي ^ أي مت وكمل  This file was downloaded from QuranicThought.com
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حيتمل أن يكون هذا النداء قبل الغرق فيكون العطف من غري ترتيب أو يكون ^ واندى نوح ربه ^ صدر وانتصب على امل

أي ليس من أهلك ^ قال اي نوح إنه ليس من أهلك ^ أي وقد وعدتين أن تنجي أهلي ^ قال رب إن ابين من أهلي ^ بعده 
ه خانته أمه وكان لغري رشده وهذا ضعيف ألن األنبياء عليهم الذين وعدتك بنجاهتم ألنه كافر وقال الزخمشري مل يكن ابنه ولكن

فيه ثالث أتويالت على قراءة ^ إنه عمل غري صاحل ^ السالم قد عصمهم هللا من أن تزين نساؤهم ولقوله واندى نوح ابنه 
ف املضاف من الكالم اجلمهور أحدها أن يكون الضمري يف إنه لسؤال نوح جناة ابنه والثاين أن يكون الضمري البن نوح وحذ

تقديره إنه ذو عمل غري صاحل والثالث أن يكون الضمري البن نوح وعمل مصدر وصف به مبالغة كقولك رجل صوم وقرأ 
^ فال تسألن ما ليس لك به علم ^ الكسائي عمل بفعل ماض غري صاحل ابلنصب والضمري على هذا البن نوح بال إشكال 

ب هو أم غري صواب حىت تقف على كنهه فإن قيل مل مسي نداءه سؤاال وال سؤال فيه أي ال تطلب مين أمرا ال تعلم أصوا
أن يف موضع مفعول من أجله تقديره ^ إين أعظك أن تكون من اجلاهلني ^ فاجلواب أنه تضمن السؤال وإن مل يصرح به 

 أعظك كراهة أن تكون من اجلاهلني وليس يف ذلك وصف له ابجلهل بل فيه
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أي ممن معك ^ وعلى أمم ممن معك ^ أي اهبط من السفينة بسالمة ^ اهبط بسالم منا ^ الطفة وإكرام م@  107@ 
يف السفينة واختار الزخمشري أن يكون املعىن من ذرية من معك ويعين به املؤمنني إىل يوم القيامة فمن على هذا البتداء الغاية 

يعين منتعهم متاع الدنيا وهم الكفار ^ وأمم سنمتعهم ^ ن لبيان اجلنس والتقدير على أمم انشئة ممن معك وعلى األول تكون م
إشارة إىل القصة ويف اآلية دليل على أن القرآن من عند هللا ألن النيب صلى هللا عليه ^ تلك من أنباء الغيب ^ إىل يوم القيامة 

^ يرسل السماء عليكم مدرارا ^ لغري هللا يعين يف عبادهتم ^ إن أنتم إال مفرتون ^ وسلم مل يكن يعلم ذلك قبل الوحي 
السماء هنا املطر ومدرارا بناء تكثري من الدر يقال در املطر واللنب وغريه ويف اآلية دليل على أن االستغفار والتوبة سبب لنزول 

ر واملراد ابلتوبة األمطار وروى أن عادا كان حبس عنهم املطر ثالث سنني فأمرهم ابلتوبة واالستغفار ووعدهم على ذلك ابملط
أي ^ قالوا اي هود ما جئتنا ببينة ^ هنا الرجوع عن الكفر مث عن الذنوب ألن التوبة من الذنوب ال تصح إال بعد اإلميان 

أي ^ عن قولك ^ مبعجزة وذلك كذب منهم وجحود أو يكون معناه آبية تضطران إىل اإلميان بك وإن كان قد أاتهم آبية نظرية 
معناه ما نقول إال أن بعض آهلتنا أصابك جبنون ملا سببتها وهنيتنا عن ^ نقول إال اعرتاك بعض آهلتنا بسوء إن ^ بسبب قولك 

هذا أمر مبعىن التعجيز أي ال تقدرون أنتم وال آهلتكم على شيء مث ذكر سبب قوته ^ فكيدوين مجيعا مث ال تنظرون ^ عبادهتا 
أي هي يف قبضته وحتت قهره ^ ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها ^ ى هللا اآلية يف نفسه وعدم مباالته هبم فقال إين توكلت عل

يريد ^ إن ريب على صراط مستقيم ^ واألخذ ابلناصية متثيل لذلك وهذه اجلملة تعليل لقوة توكله على هللا وعدم مباالته ابخللق 
أصل تولوا هنا تتولوا ألنه فعل ^ فقد أبلغتكم  فإن تولوا^ أن أفعال هللا مجيلة وقوله صدق ووعده حق فاالستقامة اتمة 

مستقبل حذفت منه اتء املضارعة فإن قيل كيف وقع اإلبالغ جوااب للشرط وقد كان اإلبالغ قبل التويل فاجلواب أن املعىن إن 
واستخلف غريكم أي ال تنقصونه شيئا أي إذا أهلككم ^ وال تضرونه شيئا ^ تتولوا فال عتب علي ألين قد أبلغتكم رسالة ريب 

 إن قيل^ وملا جاء أمران ^ 
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مل قال هنا ويف قصة شعيب وملا ابلواو وقال يف قصة صاحل ولوط فلما ابلفاء فاجلواب على ما قال الزخمشري @  108@ 
الف أنه وقع ذلك يف قصة صاحل ولوط بعد الوعيد فجيء ابلفاء اليت تقتضي التسبيب كما تقول وعدته فلما جاء امليعاد خب

حيتمل أن يريد به عذاب اآلخرة ^ وجنيناهم من عذاب غليظ ^ قصة هود وشعيب فإنه مل يتقدم ذلك فيهما فعطف ابلواو 
ولذلك عطفه على النجاة األوىل اليت أراد هبا النجاة من الريح وحيتمل أن يريد ابلثاين أيضا الريح وكرره إعالما أبنه عذاب غليظ 

This file was downloaded from QuranicThought.comيف مجيع الرسل هنا وجهان أحدمها أن من عصى رسوال واحدا لزمه عصيان مجيعهم ^ وعصوا رسله  ^وتعديدا للنعمة يف جناهتم 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
^ فإهنم متفقون على اإلميان ابهلل وعلى توحيده والثاين أن يراد اجلنس كقولك فالن يركب اخليل وإن مل يركب إال فرسا واحدا 

أي هالكا وهذا دعاء عليهم ^ أال بعدا ^ لتنبيه وبتكرار اسم عاد هذا تشنيع لكفرهم وهتويل حبرف ا^ أال إن عادا كفروا رهبم 
^ لعاد قوم هود ^ وانتصابه بفعل مضمر فإن قيل كيف دعا عليهم ابهلالك بعد أن هلكوا فاجلواب أن املراد أهنم أهل لذلك 

واستعمركم فيها ^ ن تراب ألن آدم خلق م^ هو أنشأكم من األرض ^ بيان ألن عادا اثنان إحدامها قوم هود واألخرى إرم 
أي كنا ^ قد كنت فينا مرجوا ^ أي جعلكم تعمروهنا فهو من العمران لألرض وقيل هو من العمر حنو استبقاكم من البقاء ^ 

قيل ^ ثالثة أايم ^ أي بلدكم ^ يف داركم ^ نرجو أن ننتفع بك حىت قلت ما قلت وقيل املعىن كنا نرجو أن تدخل يف ديننا 
معطوف على ^ ومن خزي يؤمئذ ^ واجلمعة والسبت ألهنم عقروا الناقة يوم األربعاء وأخذهم العذاب يوم األحد  إهنا اخلميس

أي كأن مل يقيموا فيها والضمري للدار ^ كأن مل يغنوا فيها ^  ذكر يف األعراف ^ جامثني ^ جنينا أي جنيناهم من خزي يومئذ 
 ^إبراهيم ابلبشرى ^ ل هنا املالئكة الرس^ ولقد جاءت رسلنا ^ وكذلك يف قصة شعيب 
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^ نصب على املصدر والعامل فيه فعل مضمر تقديره سلمنا عليكم سالما ^ قالوا سالما ^ بشروه ابلولد @  109@ 
تقديره عليكم سالم وسالم عليكم وهذا على أن يكون مبعىن التحية وإمنا رفع جوابه ليدل على إثبات السالم ^ قال سالم 

د حياهم أبحسن مما حيوه وحيتمل أن يكون السالم مبعىن السالمة ونصب األول ألنه مبعىن الطلب ورفع الثاين ألنه يف فيكون ق
أي مشوي ^ بعجل حنيذ ^ أي ما لبث جميئه بل عجل وما انفية وأن جاء فاعل لبث ^ فما لبث أن جاء ^ معىن اخلرب 

قيل إنه مل ^ وأوجس منهم خيفة ^ عرفهم يقال نكر وأنكر مبعىن واحد أي أنكرهم ومل ي^ نكرهم ^ وفعيل هنا مبعىن مفعول 
يعرفهم فخاف منهم ملا مل أيكلوا طعامه وقيل عرف أهنم مالئكة ولكن خاف أن يكونوا أرسلوا مبا خياف فأمنوه بقوهلم ال ختف 

قيل ^ فضحكت ^ م وامسها سارة قيل قائمة خلف السرت وقيل قائمة يف الصالة وقيل قائمة ختدم القو ^ وامرأته قائمة ^ 
معناه حاضت وهو ضعيف وقال اجلمهور هو الضحك املعروف واختلفوا من أي شيء ضحكت فقيل سرورا ابلولد الذي 

فبشرانها إبسحاق ^ بشرت به ففي الكالم على هذا تقدمي وأتخري وقيل سرورا ابألمن بعد اخلوف وقيل سرورا هبالك قوم لوط 
أي من بعده وهو ولده وقيل الوراء ولد ^ ومن وراء إسحاق يعقوب ^ مري هللا تعاىل ألهنا كانت أبمره أسند البشارة إىل ض^ 

األلف فيه مبدلة من ايء املتكلم وكذلك يف اي ^ قالت اي ويلتا ^ الولد ويعقوب ابلرفع مبتدأ وابلفتح معطوف على إسحاق 
^ أهنا كانت حينئذ بنت تسع وتسعني سنة وإبراهيم ابن مائة سنة  هلفي واي أسفي واي عجبا ومعناه التعجب من الوالدة وروى

أي أهل بيت إبراهيم وهو منصوب بفعل مضمر على ^ أهل البيت ^ حيتمل الدعاء واخلرب ^ رمحة هللا وبركاته عليكم 
ا على أن هو جواب مل^ أجيادلنا ^ من اجملد وهو العلو والشرف ^ جميد ^ أي حممود ^ محيد ^ االختصاص أو منادى 

يكون املضارع يف موضع املاضي أو على تقدير ظل أو أخذ جيادلنا ويكون جيادلنا مستأنفا واجلواب حمذوف ومعىن جداله كالمه 
أي ^ اي إبراهيم أعرض عن هذا ^ ويف براءة أواه ^ حليم ^ مع املالئكة يف رفع العذاب عن قوم لوط وقد ذكر يف اللغات 

الرسل هم ^ وملا جاءت رسلنا لوطا سيء هبم ^ هذا يعين عن اجملادلة فيهم فقد نفذ القضاء بعذاهبم قلنا اي إبراهيم أعرض عن 
^ أي شديد ^ يوم عصيب ^ املالئكة ومعىن سيء هبم أصابه سوء وضجر ملا ظن أنه من بين آدم وخاف عليهم من قومه 

زول األضياف عنده فأسرعوا ليعملوا هبم عملهم اخلبيث أي يسرعون وكانت امرأة لوط قد أخربهتم بن^ وجاء قومه يهرعون إليه 
املعىن ^ قال اي قوم هؤالء بنايت ^ أي كانت عادهتم إتيان الفواحش يف الرجال ^ من قبل كانوا يعملون السيئات ^ 

 فتزوجوهن
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سم امرأته اهلالكة واهلة واسم وإمنا قال ذلك لبقي أضيافه ببناته وقيل اسم بناته الواحدة رئيا واألخرى غواث وأن ا@  110@ 
يعنون نكاح ^ وإنك لتعلم ما نريد ^ أي مالنا فيهم أرب ^ قالوا لقد علمت ما لنا يف بناتك من حق ^ امرأة نوح والقة  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
جواب لو حمذوف تقديره لو كانت يل قدرة على دفعكم لفعلت وحيتمل أن تكون لو ^ قال لو أن يل بكم قوة ^ الذكور 
معىن آوى أجلأ واملراد ابلركن الشديد ما يلجأ إليه من عشرية وأنصار حيمونه من قومه وكان ^ إىل ركن شديد  أو آوى^ للتمين 

قالوا اي لوط إان ^ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يرحم هللا أخي لوطا لقد كان أيوي إىل ركن شديد يعين إىل هللا واملالئكة 
فأسر ^ ة والضمري يف لن يصلوا لقوم لوط وذلك أن هللا طمس على أعينهم حينئذ الضمري يف قالوا للمالئك^ رسل ربك 

أي اخرج هبم ابلليل فإن العذاب ينزل أبهل هذه املدائن وقرئ فاسر بوصل األلف وقطعها ومها لغتان يقال سرى ^ أبهلك 
لئال تتفطر أكبادهم على قريتهم هنوا عن اإللتفات ^ وال يلتفت منكم أحد ^ أي قطعة منه ^ بقطع من الليل ^ وأسرى 

قريء ابلنصب والرفع فالنصب استثناء من قوله فأسر أبهلك فيقتضي هذا أنه مل ^ إال امرأتك ^ وقيل يلتفت معناه يلتوي 
خيرجها مع أهله والرفع بدل من وال يلتفت منكم أحد وروى على هذا أنه أخرجها معه وأهنا التفتت وقالت اي قوماه فأصاهبا 

ذكر أهنم ملا قالوا إن موعدهم ^ أليس الصبح بقريب ^ أي وقت عذاهبم الصبح ^ إن موعدهم الصبح ^ قتلها حجر ف
الضمري للمدائن روى أن جربيل ^ جعلنا عاليها سافلها ^ الصبح قال هلم لوط هال عذبوا اآلن فقالوا له أليس الصبح بقريب 

^ مسع أهل السماء صراخ الديكة ونباح الكالب مث أرسلها مقلوبة  أدخل جناحه حتت مدائن قوم لوط واقتلعها فرفعها حىت
أي على املدائن واملراد أهلها روى أنه من كان منهم خارج املدائن أصابته حجارة من السماء وأما من  ^ وأمطران عليها حجارة 

املطبوخ وقيل من سجله إذا  قبل معناه من ماء وطني وإمنا كان من اآلجر^ من سجيل ^ كان يف املدائن فهلك ملا قلبت 
معناه معلمة بعالمة روى أنه  ^ مسومة عند ربك ^ أي مضموم بعضه فوق بعض ^ منضود ^ أرسله وقيل هو لفظ أعجمي 

الضمري للحجارة واملراد ابلظاملني  ^ وما هي من الظاملني ببعيد ^ كان فيها بياض ومحرة وقيل كان يف كل حجر اسم صاحبه 
يد هلم أي ليس الرمي ابحلجارة ببعيد منهم ألجل كفرهم وقيل الضمري للمدائن فاملعىن ليست ببعيدة منهم كفار قريش فهذا هتد

^ إين أراكم خبري ^ وقيل إن الظاملني على العموم ^ ولقد أتوا على القرية اليت أمطرت مطر السوء ^ أفال يعتربون هبا كقوله 
 عذاب^ يعين رخص األسعار وكثرة األرزاق 
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أي ما أبقاه هللا لكم من رزقه ونعمته ^ بقيت هللا خري لكم ^ يوم القيامة أو يوم عذاهبم يف الدنيا ( يوم حميط @  111 @
واملعىن ^ إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ^ الصالة هي املعروفة ونسب األمر إليها جماز كقوله ^ أصالتك أتمرك ^ 

يعنون ما  ^ أو أن نفعل يف أموالنا ما نشاء ^ وإمنا قال الكفار هذا على وجه اإلستهزاء أصالتك أتمرك أن ترك عبادة األواثن 
قيل إهنم قالوا ذلك على ^ إنك ألنت احلليم الرشيد ^ كانوا عليه من خبس املكيال وامليزان وأن نفعل عطف على أن نرتك 

أي ساملا من الفساد الذي أدخلتم ^ منه رزقا حسنا  ورزقين^ وجه التهكم واالستهزاء وقيل معناه احلليم الرشيد عند نفسك 
^ أنتم يف أموالكم وجواب أرأيتم حمذوف يدل عليه املعىن وتقديره أرأيتم إن كنت على بينة من ريب أيصلح يل ترك تبليغ رسالته 

فين عنه إذا وىل عنه وأنت يقال خالفين فالن إىل كذا إذا قصده وأنت مول عنه وخال^ وما أريد أن أخالفكم إىل ما أهناكم عنه 
أي ال يكسبنكم عداويت أن يصيبكم مثل عذاب ^ واي قوم ال جيرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح ^ قاصده 

يعين يف الزمان ألهنم كانوا أقرب األمم ^ وما قوم لوط منكم ببعيد ^ األمم املتقدمة وشقاقي فاعل وأن يصيبكم مفعول 
أي ضعيف االنتصار ^ وإان لنراك فينا ضعيفا ^ أي ما نفهم ^ ما نفقه ^ تمل أن يراد ببعيد يف البالد اهلالكني إليهم وحي

أرهطي أعز ^ الرهط القرابة والرجم ابحلجارة أو ابلسب ^ ولوال رهطك لرمجناك ^ والقدرة وقيل حنيل البدن وقيل أعمى 
فيه ويف رهطه وأهنم هم األعزة دونه فكيف طابق جوابه كالمهم  هذا توبيخ هلم فإن قيل إمنا وقع كالمهم^ عليكم من هللا 

الضمري ^ واختذمتوه وراءكم ظهراي ^ فاجلواب أن هتاوهنم به وهو رسول هللا هتاون ابهلل فلذلك قال أرهطي أعز عليكم من هللا 
اعملوا ^ سوب إىل الظهر بتغيري النسب يف اختذمتوه هلل تعاىل أو لدينه وأمره والظهري ما يطرح وراء الظهر وال يعبأ به وهو من This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
^ عذاب الدنيا واآلخرة ^ من أيتيه عذاب خيزيه ^ هتديد ومعىن مكانتكم متكنكم يف الدنيا وعزتكم فيها ^ على مكانتكم 

 أي^ ولقد أرسلنا موسى آبايتنا ^ هتديد ^ وارتقبوا 
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أي يتقدم قدامهم يف النار كما كانوا يف الدنيا ^ ه يقدم قوم^ أي برهان بني ^ وسلطان مبني ^ ابملعجزات @  112@ 
ويوم القيامة ^ الورود هنا مبعىن الدخول وذكره بلفظ املاضي لتحقق وقوعه ^ فأوردهم النار ^ يتبعونه على الضالل والكفر 

فما ^ ابق وداثر ^ قائم وحصيد ^ أي العطية املعطاة ^ بئس الرفد املرفود ^ عطف على يف هذه فإن املراد به يف الدنيا ^ 
أي جيمعون فيه ^ يوم جمموع له الناس ^ أي ختسري ^ تتبيب ^ حجة على التوحيد ونفي الشريك ^ أغنت عنهم آهلتهم 

للحساب والثواب والعقاب وإمنا عرب ابسم املفعول دون الفعل ليدل على ثبوت اجلمع لذلك اليوم ألن لفظ جمموع أبلغ من 
العامل يف الظرف التكلم أو فعل مضمر وفاعل أيت ^ يوم أيت ^ حيضره األولون واآلخرون أي ^ يوم مشهود ^ لفظ جيمع 

ويعضده عود الضمري عليه يف قوله ^ أو أييت ربك ^ ضمري يعود على يوم مشهود وقال الزخمشري يعود على هللا تعاىل كقوله 
الزفري ^ زفري وشهيق ^ هم قوله ال تكلم نفس الضمري يعود على أهل املوقف الذين دل علي^ فمنهم شقي وسعيد ^ إبذنه 

^ إخراج النفس والشهيق رده وقيل الزفري صوت احملزون والشهيق صوت الباكي وقيل الزفري من احللق والشهيق من الصدر 
أن فيه وجهان أحدمها أن يراد به مسوات اآلخرة وأرضها وهي دائمة أبدا واآلخر ^ خالدين فيها ما دامت السموات واألرض 

يف ^ إال ما شاء ربك ^ يكون عبارة عن التأبيد كقول العرب ما الح كوكب وما انح احلمام وشبه ذلك مما يقصد به الدوام 
هذا االستثناء ثالثة أقوال قيل إنه على طريق التأدب مع هللا كقولك إن شاء هللا وإن كان األمر واجبا وقيل املراد به زمان خروج 

ن الذين شقوا على هذا يعم الكفار واملذنبني وقيل استثىن مدة كوهنم يف الدنيا ويف الربزخ وأما االستثناء املذنبني من النار ويكو 
^ فال تك يف مرية مما يعبد هؤالء ^ أي غري مقطوع ^ غري جمذوذ ^ يف أهل اجلنة فيصح فيه القول األول والثالث دون الثاين 

 املرية الشك واإلشارة إىل عبدة
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أي هم متبعون آلابئهم تقليدا ^ ما يعبدون إال كما يعبد آابؤهم ^ األصنام أي ال تشك يف فساد دين هؤالء  @ 113@ 
يعين القدر وذلك أن هللا قضى أن يفصل بينهم ^ كلمة سبقت ^  يعين من العذاب ^ وإان ملوفوهم نصيبهم ^ من غري برهان 

شديد إن وبتخفيفها وإعماهلا عمل الثقيلة والتنوين يف كل عوضا من قرئ بت^ وإن كال ^ يوم القيامة فال يفصل يف الدنيا 
املضاف إليه يعين كلهم والالم يف ملا موطئة للقسم وما زائدة وليوفينهم خرب إن وقرئ ملا ابلتشديد على أن تكون إن انفية وملا 

يعين الكفار وقيل إهنم الظلمة من ^ لموا وال تركنوا إىل الذين ظ^ أي جزاء أعماهلم ^ ليوفينهم ربك أعماهلم ^ مبعىن إال 
اآلية يراد هبا الصلوات ^ وأقم الصالة ^ مستأنف غري معطوف وإمنا قال مث لبعد النصرة ^ مث ال تنصرون ^ الوالة وغريهم 

إن احلسنات يذهنب ^ املفروضة فالطرف األول الصبح والطرف الثاين الظهر والعصر والزلف من الليل املغرب والعشاء 
لفظه عام وخصصه أهل التأويل أبن احلسنات الصلوات اخلمس وميكن أن يكون ذلك على وجه التمثيل روى أن ^ السيئات 

رجال قبل امرأة مث ندم فذكر ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم وصلى معه الصالة فنزلت اآلية فقال النيب صلى هللا عليه وسلم 
فقال الرجل أيل خاصة أو للمسلمني عامة فقال بل للمسلمني عامة واآلية على هذا  أين السائل فقال ها أنذا فقال قد غفر لك

مدنية وقيل إن اآلية كانت قبل ذلك ذكرها النيب صلى هللا عليه وسلم للرجل مستدال هبا فاآلية على هذا مكية كسائر السورة 
شارة إىل الصلوات أو إىل كل ما تقدم من وعظ إ^ ذلك ^ وإمنا تذهب احلسنات عند اجلمهور الصغائر إذا اجتنبت الكبائر 

إال قليال ممن أجنينا منهم ^ أي أولو خري ودين بقي هلم دون غريهم ^ أولو بقية ^ حتضيض مبعىن هال ^ فلوال ^ ووعد ووعيد 
م الذي قبله استثناء منقطع معناه ولكن قليال ممن أجنينا من القرون ينهون عن الفساد يف األرض وقيل هو متصل فإن الكال^ 

This file was downloaded from QuranicThought.comيف حكم النفي كأنه قال ما كان فيهم من ينهى عن الفساد يف األرض إال قليال على أن الوجه يف مثل هذا البدل وجيوز فيه 
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هذا اجملرور يف موضع احلال من ربك واملعىن أنه ال يهلك ^ بظلم ^ يعين الذين مل ينهوا عن الفساد ^ الذين ظلموا ^ النصب 

 يعين مؤمنة ال خالف^ ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة ^ م تعاىل هللا عن ذلك أهل القرى ظاملا هل
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قيل اإلشارة ^ ولذلك خلقهم ^ يعين يف األداين وامللل واملذاهب ^ وال يزالون خمتلفني ^ بينهم يف اإلميان @  114@ 
^ وجاءك يف هذه احلق ^ ص وما بدل من كال انتصب كال بنق^ وكال نقص ^ إىل االختالف وقيل إىل الرمحة وقيل إليهما 

^ الكتاب املبني $ # ^ سورة يوسف عليه السالم $ هتديد هلم وإقامة حجة عليهم ^ اعملوا وانتظروا ^ اإلشارة إىل السورة 
^ لعلكم ^ يعين القرآن واملبني حيتمل أن يكون مبعىن البني فيكون غري متعد أو يكون متعداي مبعىن أنه أابن احلق أي أظهره 

يعين قصة يوسف أو قصص األنبياء على اإلطالق والقصص يكون مصدرا أو ^ أحسن القصص ^ يتعلق أبنزلناه أو بعربيا 
وإن كنت من قبله ^ اسم مفعول مبعىن املقصوص فإن أريد به هنا املصدر فمفعول نقص حمذوف ألن ذكر القرآن يدل عليه 

ي من الغافلني عن معرفته ويف هذا احتجاج على أنه من عند هللا لكونه جاء به من الضمري يف قبله للقصص أ^ ملن الغافلني 
أي اي أيب والتاء للمبالغة وقيل للتأنيث وكسرت ^ اي أبت ^ العامل فيه اذكر املضمر أو القصص ^ إذ قال ^ غري تعليم 

الفعل لطول الكالم وأجرى الكواكب  كرر^  رأيتهم يل ساجدين ^ داللة على ايء املتكلم والتاء عوض من ايء املتكلم 
والشمس والقمر جمرى العقالء يف ضمري اجلماعة ملا وصفها بفعل من يعقل وهو السجود وأتويل الكواكب يف املنام إخوته 

إمنا قال ^ ال تقصص رؤايك على إخوتك ^ والشمس والقمر أبواه وسجودهم له تواضعهم له ودخوهلم حتت كنفه وهو ملك 
قيل ^ ويعلمك من أتويل األحاديث ^ خيتارك ^ جيتبيك ^ م أن أتويلها ارتفاع منزلته فخاف عليه من احلسد ذلك ألنه عل

 ^آل يعقوب ^ هي عبارة الرؤاي واللفظ أعم من ذلك 
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أي ملن سأل عنها روى أن اليهود سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ^ آايت للسائلني ^ يعين ذريته @  115@ 
هو بنيامني ^ ليوسف وأخوه ^ ة يوسف أو أمروا قريشا أن يسألوه عنها فهم السائلون على هذا واللفظ أعم من ذلك قص

أي مجاعة نقدر على النفع والضر ^ وحنن عصبة ^ وهو أصغر من يوسف ويقال إنه شقيق يوسف وكان أصغر أوالد يعقوب 
أي خطأ وخروج عن الصواب إبفراط ^ إن أابان لفي ضالل مبني ^ ني خبالف الصغريين والعصبة العشرة فما فوقها إىل األربع

أي ابلتوبة ^ قوما صاحلني ^ أي ال يشارككم غريه يف حمبته لكم وإقباله عليكم ^ خيل لكم وجه أبيكم ^ حبه ليوسف وأخيه 
غوره وما غاب منه ^ اجلب غيابت ^ هو يهوذا وقيل روبيل ^ قال قائل منهم ^ واالستقامة وقيل هو صالح حاهلم مع أبيهم 

أي هذا هو الرأي إن ^ إن كنتم فاعلني ^ مجع سيار وهم القوم الذين يسريون يف األرض للتجارة وغريها ^ السيارة ^ 
أي مل ختاف عليه منا وقرأ السبع أتمنا ابإلدغام واإلمشام ألن أصله بضم النون األوىل ^ مالك ال أتمنا على يوسف ^ فعلتموه 

ن قرأه بكسر العني فهو من الرعي أي من رعى اإلبل أو من رعى بعضهم لبعض وحراسته ومن قرأه ابإلسكان فهو م^ يرتع ^ 
من الرتع وهو اإلقامة يف اخلصب والتنعم والتاء على هذا أصلية ووزن الفعل يفعل ووزنه على األول نفتعل ومن قرأ يرتع ويلعب 

 للمتكلمني وهم إخوته وإمنا قالوا نلعب ألهنم مل يكونوا حينئذ أنبياء وكان اللعب ابلياء فالضمري ليوسف ومن قرأ ابلنون فالضمري
^ أي عزموا وجواب ملا حمذوف وقيل إنه أمجعوا أو وأوحينا على زايدة الواو ^ وأمجعوا ^ من املباح للتعلم كاملسابقة ابخليل 

^  يف إليه ليوسف وقيل ليعقوب واألول هو الصحيح حيتمل أن يكون هذا الوحي بواسطة ملك أو إبهلام والضمري^ وأوحينا 
يف موضع احلال من لتنبئنهم أي ال يشعرون حني تنبئهم فيكون خطااب ليوسف عليه السالم أو من أوحينا ^ وهم ال يشعرون 

^ ر أينا يسبق أي جنري على أقدامنا لننظ^ نستبق ^ أي ال يشعرون حني أوحينا إليه فيكون خطااب للنيب صلى هللا عليه وسلم 
أي ال تصدقنا ولو كنا عندك من أهل الصدق فكيف وأنت ^ ولو كنا صادقني ^ أي مبصدق ملقالتنا ^ وما أنت مبؤمن لنا 
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أي ^ وجاؤا على قميصه بدم كذب ^ كنا صادقني يف هذه املقالة فذلك على وجه املغالطة منهم واألول أظهر @   116@ 
ذي كذب أو وصف ابملصدر مبالغة وروي أهنم لطخوا قميصه بدم جدي وقالوا ليعقوب هذا دمه يف قميصه فقال هلم مال 

وعد من نفسه ابلصرب ^ فصرب مجيل ^ أي زينت ^ سولت ^ الذئب أكله ومل خيرق قميصه فاستدل بذلك على كذهبم 
روي أن هؤالء ^ وجاءت سيارة ^ مبتدأ تقديره شأين صرب مجيل  وارتفاعه على أنه مبتدأ تقديره صرب مجيل أمثل أو خرب

الوارد هو الذي يستقي املاء جلماعة ونقل السهيلي أن اسم هذا الوارد مالك ^ واردهم ^ السيارة من مدين وقيل هم أعراب 
ين عشر ولدا أعقب كل واحد بن دعر من العرب العاربة ومل يكن له ولد فسأل يوسف أن يدعو له ابلولد فدعا له فرزقه هللا اث

أي اندى ابلبشرى كقولك اي حسرة وأضافها إىل نفسه وقرئ اي بشرى حبذف ايء املتكلم ^ قال اي بشراي ^ منهم قبيلة 
واملعىن كذلك وقيل على هذه القراءة اندى رجال منهم امسه بشرى وهذا بعيد وملا أدىل الوارد احلبل يف اجلب تعلق به يوسف 

الضمري الفاعل للسيارة والضمري املفعول ليوسف أي أخفوه من الرفقة ^ وأسروه بضاعة ^ بشراي هذا غالم  فحينئذ قال اي
أي ابعوه والضمري أيضا للذين أخذوه وقيل الضمري إلخوة يوسف وأهنم ^ وشروه ^ أو قالوا هلم دفعه لنا قوم لنبيعه هلم مبصر 

عبارة ^ دراهم معدودة ^ أي انقص عن قيمته وقيل البخس هنا الظلم ^ س بثمن خب^ رجعوا إليه فقالوا للسيارة هذا عبدان 
يعين العزيز وكان حاجب امللك وخازنه وقال ^ وقال الذي اشرتاه ^ الضمري للذين أخذوه أو إلخوته ^ وكانوا ^ عن قلتها 

 مصر فنودي عليه يف هو البلد املعروف ولذلك مل ينصرف وكان يوسف قد سبق إىل^ من مصر ^ السهيلي امسه قطفري 
يف عود ^ وهللا غالب على أمره ^ قد تقدم ^ أتويل األحاديث ^ السوق حىت بلغ مثنه ووزنه ذهبا وقيل فضة فاشرتاه العزيز 

الضمري وجهان أحدمها أن يعود على هللا فاملعىن أنه يفعل ما يشاء ال راد ألمره والثاين أنه يعود على يوسف أي يدبر هللا أمره 
هي ^ حكما ^ قيل األشد البلوغ وقيل مثان عشرة سنة وقيل ثالث وثالثون وقيل أربعون ^ بلغ أشده ^ ظ له والكرامة ابحلف

^ أي طلبت منه ما يكون من الرجل إىل املرأة وهي زليخا امرأة العزيز ^ وراودته اليت هو يف بيتها عن نفسه ^ احلكمة والنبوة 
اسم فعل معناه تعال وأقبل وقرئ بفتح اهلاء وكسرها وبفتح ^ هيت لك ^ ابواب  روي أهنا كانت سبعة^ وغلقت األبواب 

 التاء وضمها واملعىن يف ذلك كله واحد وحركة التاء للبناء وأما من قرأ ابهلمز فهو فعل من هتيأت كقولك جئت
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أن يكون الضمري هلل تعاىل أو حيتمل ^ إنه ريب ^ منصوب على املصدرية واملعىن أعوذ ابهلل ^ معاذ هللا @ ^  117@ 
الضمري لألمر والشأن وحيتمل ^ إنه ال يفلح الظاملون ^ للذي اشرتاه ألن السيد يقال له رب فاملعىن ال ينبغي يل أن أخونه 

أكثر الناس الكالم يف هذه اآلية حىت ألفوا فيها التآليف فمنهم مفرط ^ ولقد مهت به وهم هبا ^ ذلك يف األول أي الضمري 
فرط وذلك أن منهم من جعل هم املرأة وهم يوسف من حيث الفعل الذي أرادته وذكروا يف ذلك رواايت من جلوسه بني وم

رجليها وحله التكة وغري ذلك مما ال ينبغي أن يقال به لضعف نقله ولنزاهة األنبياء عن مثله ومنهم من جعل أهنا مهت به لتضربه 
ومنهم من جعل مهها به من ^ لوال أن رأى برهان ربه ^ ا ليدفعها وهو بعيد يرده قوله على امتناعه وهم هبا ليقتلها أو يضرهب

حيث مرادها ومهه به ليدفعها وهذا أيضا بعيد الختالف سياق الكالم والصواب إن شاء هللا أهنا مهت به من حيث مرادها وهم 
ها بل كان مهه خطرة خطرت على قلبه مل يطعها ومل هبا كذلك لكنه مل يعزم على ذلك ومل يبلغ إىل ما ذكر من حل التكة وغري 

يتابعها ولكنه ابدر ابلتوبة واإلقالع عن تلك اخلطرة حىت حماها من قلبه ملا رأى برهان ربه وال يقدح هذا يف عصمة األنبياء ألن 
جوابه ^ أى برهان ربه لوال أن ر ^ اهلم ابلذنب ليس بذنب وال نقص عليه يف ذلك فإنه من هم بذنب مث تركه كتبت له حسنة 

حمذوف تقديره لوال أن رأى برهان ربه خلالطها وإمنا حذف ألن قوله هم هبا يدل عليه وقد قيل إن هم هبا هو اجلواب وهذا 
ضعيف ألن جواب لوال ال يتقدم عليها واختلف يف الربهان الذي رآه فقيل انداه جربيل اي يوسف أتكون يف ديوان األنبياء 
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الكاف يف موضع نصب متعلقة بفعل مضمر التقدير ثبتناه مثل ذلك التثبيت أو يف ^ كذلك لنصرف ^  أن أستحي من هللا 

قرئ بفتح الالم حيث وقع ^ املخلصني ^ والوقوع يف الزان  خيانة سيده^ السوء والفحشاء ^ موضع تقديره األمر مثل ذلك 
معناه سبق كل واحد منهما صاحبه ^ واستبقا الباب ^ أي الذين أخلصهم هللا لطاعته وابلكسر أي الذين أخلصوا دينهم هلل 

د قال ابجلمع إىل الباب فقصد هو اخلروج واهلروب عنها وقصدت هي أن ترده فإن قيل كيف قال هنا الباب ابإلفراد وق
أي قطعته من ^ وقدت قميصه من دبر ^ وغلقت األبواب فاجلواب أن املراد هنا الباب الرباين الذي هو املخرج من الدار 

أي ^ وألفيا سيدها ^ وراء وذلك أهنا قبضت قميصه من خلفه لرتده فتمزق القميص والقد القطع ابلطول والقطع ابلعرض 
ملا رأت الفضيحة عكست القضية وادعت أن ^ ا جزاء من أراد أبهلك سوءا إال أن يسجن قالت م^ وجدا زوجها عند الباب 

يوسف راودها عن نفسها فذكرت جزاء كل من فعل ذلك على العموم ومل تصرح بذكر يوسف لدخوله يف العموم وبناء على أن 
برأ نفسه ^ قال هي راودتين عن نفسي ^ حيتمل أن تكون ما انفية أو استفهامية ^ وما جزاء ^ الذنب اثبت عليه بدعواها 

 وشهد^ من دعواها 
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قيل هو ابن عمها وقيل كان طفال يف املهد فتكلم وكونه من أهلها أوجب للحجة عليها وأوثق لرباءة ( شاهد @  118@ 
شهادة معىن القول يوسف وكونه مل يتكلم قط مث تكلم بذلك كرامة ليوسف عليه السالم والتقدير شهد شاهد فقال أو ضمنت ال

^ وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت ^ ألهنا كانت تدافعه فتقد قميصه من قبل ^ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت ^ 
^ فاعل رأى زوجها أو الشاهد ^ فلما رأى قميصه قد من دبر ^ ألهنا جذبته إىل نفسها حني فر منها فقدت قميصه من دبر 

أي اكتمه وال حتدث به ويوسف منادى حذف ^ يوسف أعرض عن هذا ^ أو لقوهلا ما جزاء الضمري لألمر ^ إنه من كيدكن 
خطاب هلا وذلك من كالم ^ واستغفري لذنبك ^ منه حرف النداء ألنه قريب ويف حذف احلرف إشارة إىل تقريبه ومالطفته 

وقال نسوة يف املدينة ^ ات تغليبا للذكور جاء بلفظ التذكري ومل يقل من اخلاطئ^ من اخلاطئني ^ زوجها أو من كالم الشاهد 
أي يف مصر روي أهنن مخس نسوة امرأة الساقي وامرأة اخلباز وامرأة صاحب الدواب وامرأة صاحب السجن وامرأة احلاجب ^ 
نه بلغ شغاف قلبها وهو غالفه وقيل السويداء م^ شغفها ^ أي خادمها والفىت يقال مبعىن الشاب ومبعىن اخلادم ^ فتاها ^ 

أي بقوهلن ومساء مكرا ألنه كان يف خفية وقيل كانت قد استكتمتهن ^ مسعت مبكرهن ^ وقيل الشغاف داء يصل إىل القلب 
أي أعتدت هلن ما يتكأ عليه من الفرش وحنوها وقيل املتكأ طعام وقرئ يف الشاذ ^ وأعتدت هلن متكأ ^ سرها فأفشينه عليها 

األترج وإعطاؤها السكاكني هلن يدل على أن الطعام كان مما يقطع ابلسكاكني كاألترج متكا بسكون التاء وتنوين الكاف وهو 
أي عظمن شأنه ومجاله ^ أكربنه ^ أمر ليوسف وإمنا أطاعها ألنه كان مملوك زوجها ^ وقالت اخرج عليهن ^ وقيل كان حلما 

شتغلن ابلنظر إليه وهبنت من مجاله حىت قطعن أي ا^ وقطعن أيديهن ^ وقيل معىن أكربن حضن واهلاء للسكت وهذا بعيد جدا 
معناه براءة وتنزيه أي تنزيه هلل وتعجب من قدرته على خلقه مثله ^ حاش هلل ^ أيديهن وهن ال يشعرن كما يقطع الطعام 

رسي إهنا وحاش يف ابب االستثناء ختفض على أهنا حرف وأجاز املربد النصب هبا على أن تكون فعال وأما هنا قال ابو علي الفا
فعل والدليل على ذلك من وجهني أحدمها أهنا دخلت على الم اخلرب وهو الالم يف قوله هلل وال يدخل احلرف على حرف 

واآلخر أهنا حذفت منها األلف على قراءة اجلماعة واحلروف ال حيذف منها شيء وقرأها ابو عمر ابأللف على األصل وإمنا 
دري والفاعل حباش ضمري يعود على يوسف تقديره بعد يوسف عن الفاحشة خلوف هللا حتذف من األفعال كقولك مل يك وال أ

 وقال الزخمشري إن حاش وضع موضع املصدر كأنه قال تنزيها مث قال هللا ليبني من ينزه قال وإمنا حذف منه
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املالئكة مبالغة يف وصف  أخرجنه من البشر وجعلنه من^ ما هذا بشرا ^ التنوين مراعاة ألصله من احلرفية @  119@ 
أي طلب العصمة ^ فاستعصم ^ توبيخ هلن على اللوم ^ إن هذا إال ملك كرمي قالت فذلكن الذي ملتنين فيه ^ احلسن  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أي ظهر والفاعل حمذوف تقديره ^ مث بدا هلم ^ أي أميل وكالمه هذا تضرع إىل هللا ^ أصب إليهن ^ وامتنع مما أرادت منه 
ودخل معه السجن ^ أي األدلة على براءته ^ رأوا اآلايت ^ لزوجها وأهلها أو من تشاور معه يف ذلك  رأي والضمري يف هلم

أي شاابن وقيل هنا حمذوف ال بد منه وهو فسجنوه وكان يوسف قد قال ألهل السجن إين أعرب الرؤاي وكذلك سأله ^ فتيان 
قيل فيه مسى العنب مخرا مبا يؤول إليه ^ أعصر مخرا ^  ذلك حقا الفتيان عن منامهما وقيل إهنما استعمالها ليجرابه وقيل رأاي

قال ال أيتيكما طعام ^ قيل معناه يف أتويل الرؤاي وقيل إحسانه إىل أهل السجن ^ إان نراك من احملسنني ^ وقيل هي لغة 
د هللا وفيه وجهان أحدمها أنه اآلية تقتضي أنه وصف هلما نفسه بكثرة العلم ليجعل ذلك وصلة إىل دعائهما لتوحي^ ترزقانه 

قال خيربمها بكل ما أيتيهما يف الدنيا من طعام قبل أن أيتيهما وذلك من اإلخبار ابلغيوب الذي هو معجزة األنبياء واآلخر أنه 
هنما قاال له روي أ^ ذلكما مما علمين ريب ^ قال ال أيتيكما طعام يف املنام إال أخربتكما بتأويله قبل أن يظهر أتويله يف الدنيا 
حيتمل ^ إين تركت ملة قوم ال يؤمنون ابهلل ^ من أين لك هذا العلم وأنت لست بكاهن وال منجم فقال ذلكما مما علمين ريب 

نسبهما إىل السجن إما ^ اي صاحيب السجن ^ أن يكون هذا الكالم تعليال ملا قبله من قوله علمين ريب أو يكون استئنافا 
اآلية دعامها إىل توحيد هللا وأقام ^ ءأرابب متفرقون ^ ا صاحباه فيه كأنه قال اي صاحيب يف السجن ألهنما سكناه أو ألهنم

أوقع األمساء هنا موقع املسميات واملعىن مسيتم ما ال يستحق ^ ما تعبدون من دونه إال أمساء ^ عليهما احلجة رغبة يف إمياهنما 
 األلوهية آهلة مث عبدمتوها
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^ وقال للذي ظن أنه انج منهما ^ يعين امللك ^ فيسقي ربه مخرا ^ أي حجة وبرهان ^ سلطان من @ ^  120@ 
اذكرين عند ^ الظن هنا حيتمل أن يكون مبعىن اليقني ألن قوله قضي األمر يقتضي ذلك أو يكون على اببه ألن عبارة الرؤاي ظن 

سف أي نسي يف ذلك الوقت أن يذكر هللا ورجا غريه فعاقبه قيل الضمري ليو ^ فأنساه الشيطان ذكر ربه ^ يعين امللك ^ ربك 
هللا على ذلك أبن لبث يف السجن وقيل الضمري للذي جنا منهما وهو الساقي أي نسي ذكر يوسف عند ربه فأضاف الذكر إىل 

تسعة وروي أن البضع من الثالثة إىل العشرة وقيل إىل ال^ بضع سنني ^ ربه إذ هو عنده والرب على هذا التأويل امللك 
هو ملك مصر الذي كان ^ وقال امللك ^ يوسف عليه السالم سجن مخس سنني أوال مث سجن بعد قوله ذلك سبع سنني 

العزيز خادما له وامسه راين بن الوليد وقيل مصعب بن الراين وكان من الفراعنة وقيل إنه فرعون موسى عمر أربعمائة سنة حىت 
اي أيها املأل ^ أي ضعاف يف غاية اهلزال ^ عجاف ^ يعين يف املنام ^ ى سبع بقرات مسان إين أر ^ أدركه موسى وهذا بعيد 

أي تعرفون أتويلها يقال عربت الرؤاي بتخفيف الباء وأنكر بعضهم التشديد ^ للرؤاي تعربون ^ خطاب جللسائه وأهل دولته ^ 
أي ختاليطها وأابطيلها وما ^ قالوا أضغاث أحالم ^ عل وهو مسموع من العرب وأدخلت الالم على املفعول به ملا تقدم عن الف

يكون منها من حديث نفس ووسوسة شيطان حبيث ال يعرب وأصل األضغاث ما مجع من أخالط النبات واحده ضغث فإن قيل 
وما ^ دا مل قال أضغاث أحالم ابجلمع وإمنا كانت الرؤاي واحدة فاجلواب أن هذا كقولك فالن يركب اخليل وإن ركب فرسا واح

وقال الذي ^ إما أن يريدوا أتويل األحالم الباطلة أو أتويل األحالم على اإلطالق وهو األظهر ^ حنن بتأويل األحالم بعاملني 
يقدر قبله حمذوف ال بد منه وهو ^ يوسف أيها الصديق ^ أي بعد حني ^ وادكر بعد أمة ^ هو ساقي امللك ^ جنا منهما 

أفتنا يف ^ اه صديقا ألنه كان قد جرب صدقه يف تعبري الرؤاي وغريها والصديق مبالغة يف الصدق فأرسلوه فقال اي يوسف ومس
أي فيمن رأى سبع بقرات وكان امللك قد رأى سبع بقرات مسان أكلتهن سبع عجاف فعجب كيف علتهن ^ سبع بقرات 

^ تزرعون سبع سنني ^ طت خضرهتا وكيف وسعت يف بطوهنن ورأى سبع سنبالت خضر وقد التفت هبا سبع ايبسات حىت غ
 هذا تعبري للرؤاي

31 This file was downloaded from QuranicThought.comوذلك أنه عرب البقرات السمان بسبع سنني خمصبة وعرب البقرات العجاف بسبع سنني جمدبة فكذلك السنبالت @  121@ 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
فما  ^بسكون اهلمزة وفتحها مصدر دأب على العمل إذا داوم عليه وهو مصدر يف موضع احلال ^ دأاب ^ اخلضر واليابسة  7

هذا رأي أرشدهم يوسف إليه وذلك أن أرض مصر ال يبقى فيها الطعام عامني فعلمهم حيلة يبقى ^ حصدمت فذروه يف سنبله 
إال ^ هبا من السنني املخصبة إىل السنني اجملدبة وهي أن يرتكوه يف سنبله غري مدروس فإن احلبة إذا بقيت يف غشائها احنفظت 

^ يعين سبع سنني ذات شدة وجوع ^ سبع شداد ^ سوا منه إال ما حيتاج إىل األكل خاصة أي ال تدر ^ قليال مما أتكلون 
أي ^ مما حتصنون ^ أي أتكلون فيهن ما اخرتمت من الطعام يف سنبله وأسند األكل إىل السنني جمازا ^ أيكلن ما قدمتم هلن 

^ يغاث الناس ^ الرؤاي وهو اإلخبار ابلعام الثامن هذا زايدة على ما تقتضيه ^ مث أيتى من بعد ذلك عام ^ ختزنون وختبئون 
أي يعصرون الزيتون والعنب ^ وفيه يعصرون ^ حيتمل أن يكون من الغيث أي ميطرون أو من الغوث أي يفرج هللا عنهم 

ة قيل هنا حمذوف وهو فرجع الرسول إىل امللك فقص عليه مقال^ وقال امللك ائتوىن به ^ والسمسم وغري ذلك مما يعصر 
ملا أمر امللك إبخراج يوسف من السجن وإتيانه إليه ^ قال ارجع إىل ربك فاسأله ^ يوسف فرأى علمه وعقله فقال ائتوين به 

أراد يوسف أن يربئ نفسه مما نسب إليه من مراودة امرأة العزيز عن نفسها وأن يعلم امللك وغريه أنه سجن ظلما فذكر طرفا من 
 له األمر وكان هذا الفعل من يوسف صربا وحلما إذ مل جيب إىل اخلروج من السجن ساعة دعى قصته لينظر امللك فيها فيتبني

^ إىل ذلك بعد طول املدة ومع ذلك فإنه مل يذكر امرأة العزيز رعيا لذمام زوجها وسرتا هلا بل ذكر النسوة الاليت قطعن أيديهن 
هن فسأهلن عن قصة يوسف وأسند املراودة إىل مجيعهن ألنه مل يكن اآلية مجع امللك النسوة وامرأة العزيز مع^ قال ما خطبكن 

تربئة ليوسف أو تربئة ألنفسهن من مراودته وتكون تربئة ^ قلن حاش هلل ^ عنده علم أبن امرأة العزيز هي اليت راودته وحدها 
ذلك ليعلم ^ فسها ابحلق أي تبني وظهر مث اعرتفت على ن^ اآلن حصحص احلق ^ ليوسف بقوهلن ما علمنا عليه من سوء 

قيل إنه من كالم امرأة العزيز متصال مبا قبله والضمري يف يعلم وأخنه على هذا ليوسف عليه السالم أي ^ أىن مل أخنه ابلغيب 
ليعلم يوسف أين مل أكذب عليه يف حال غيبته واإلشارة بذلك إىل توبتها وإقرارها وقيل إنه من كالم يوسف عليه السالم 

للعزيز أي مل أخنه يف زوجته يف غيبته بل تعففت عنها واإلشارة بذلك إىل توقفه عن اخلروج من السجن حىت تظهر فالضمري 
 اختلفت أيضا هل هو من كالم امرأة العزيز أو من كالم يوسف فإن كان من كالمها فهو اعرتاف^ وما أبرئ نفسى ^ براءته 

31
8 

و اعرتاف مبا هم به على وجه خطوره على قلبه ال على وجه العزم والقصد بعد االعرتاف وإن كان من كالمه فه@  122@ 
النفس هنا للجنس والنفوس ثالثة أنواع أمارة ابلسوء ^ إن النفس ألمارة ابلسوء ^ وقاله يف عموم األحوال على وجه التواضع 

ي مبعىن النفوس أي األنفس املرحومة وهي استثناء من النفس إذ ه^ إال ما رحم ريب ^ ولوامة وهي اليت تلوم صاحبها ومطمئنة 
أي أجعله خاصيت ^ أستخلصه لنفسي ^ املطمئنة فما على هذا مبعىن الذي وحيتمل أن تكون ظرفية أي إال حني رمحة هللا 

أي ^ فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكني أمني ^ وخالصيت قال أو ال ائتوين به فلما تبني له حاله قال أستخلصه لنفسي 
قال ^ فلما رأى حسن كالمه وعرف وفور عقله وعلمه قال إنك اليوم لدينا مكني أمني واملكني من التمكني واألمني من األمانة 

ملا فهم يوسف من امللك أنه يريد تصريفه واالستعانة به قال له ذلك وإمنا طلب منه الوالية رغبة ^ اجعلين على خزائن األرض 
إلحسان وكان هذا امللك كافرا ويستدل بذلك على أنه جيوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر منه يف العدل وإقامة احلق وا

إذا علم أنه يصلح بعض األحوال وقيل إن امللك أسلم وأراد بقوله خزائن األرض أرض مصر إذ مل يكن للملك غريها واخلزائن  
عمان وجوه املعرفة والضبط للخزائن وقيل حفيظ صفتان ت^ إين حفيظ عليم ^ كل ما خيزن من طعام ومال وغري ذلك 

للحساب عليم ابأللسن واللفظ أعم من ذلك ويستدل بذلك أنه جيوز للرجل أن يعرف بنفسه وميدح نفسه ابحلق إذا جهل أمره 
امللك  اإلشارة بذلك إىل ما تقدم من مجيل صنع هللا به وروي أن^ وكذلك مكنا ليوسف يف األرض ^ وإذا كان يف ذلك فائدة 

This file was downloaded from QuranicThought.comواله يف موضع العزيز وأسند إليه مجيع األمور حىت تغلب على أمره وأن امرأة العزيز شاخت وافرتقت فتزوجها يوسف ودعا هللا 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
فرد عليها مجاهلا وشباهبا وأنه ابع من أهل مصر يف أعوام القحط الطعام ابلداننري والدراهم يف السنة األوىل حىت مل يبق هلم شيء 

نصيب برمحتنا من ^ مث ابلدواب مث ابلضياع والعقار مث برقاهبم حىت متلكهم مجيعا مث أعتقهم ورد عليهم أمالكهم  منها مث ابحللي
الرمحة هنا يراد هبا الدنيا وكذلك األجر يف قوله وال نضيع أجر احملسنني بدليل قوله بعد ذلك وألجر اآلخرة خري فأخرب ^ نشاء 

من يشاء من مؤمن وكافر ومطيع وعاص وأن احملسن ال بد له من أجره يف الدنيا فاألول يف  تعاىل أن رمحته يف الدنيا يصيب هبا
املشيئة والثاين واقع ال حمالة مث أخرب أن أجر اآلخرة خري من ذلك كله للذين آمنوا وكانوا يتقون ويف اآلية إشارة إىل ان يوسف 

كان سبب جميئهم أهنم أصابتهم جماعة يف بالدهم ^  إخوة يوسف  وجاء^ عليه السالم مجع هللا له بني خريي الدنيا واآلخرة 
إمنا أنكروه لبعد العهد به وتغيري سنه ^ فعرفهم وهم له منكرون ^ فخرجوا إىل مصر ليشرتوا هبا من الطعام الذي ادخره يوسف 

 أو ألنه كان متلثما روي أهنم دخلوا عليه وهو على هيئة عظيمة من امللك وأنه سأهلم
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^ عن أحواهلم وأخربوه أهنم تركوا أخا هلم فحينئذ قال هلم ائتوين أبخ لكم من أبيكم وهو بنيامني شقيق يوسف @  123 @
أي ^ خري املنزلني ^ اجلهاز ما حيتاج إليه املسافر من زاد وغريه واملراد به هنا الطعام الذي ابع منهم ^ وملا جهزهم جبهازهم 

اجعلوا ^ مجع فىت وهو اخلادم سواء كان حرا أو عبدا ^ وقال لفتيانه ^ نفعل ذلك ال حمالة أي ^ وإان لفاعلون ^ املضيفني 
أي لعلهم يعرفون اليد ^ لعلهم يعرفوهنا ^ أمر أن جيعلوا البضاعة اليت اشرتوا منه هبا الطعام يف أوعيتهم ^ بضاعتهم يف رحاهلم 

أي لعل معرفتهم هبا تدعوهم إىل الرجوع وقصد برد ^ علهم يرجعون ل^ والكرامة يف رد البضاعة إليهم وليس الضمري للبضاعة 
إشارة إىل قوهلم وإن مل أتتوين به فال كيل لكم عندي ^ منع منا الكيل ^ البضاعة إليهم مع الطعام استئالفهم ابإلحسان إليهم 

مية ونبغي مبعىن نطلب واملعىن أي ما استفها^ ما نبغي ^ وزنه نفتعل من الكيل ^ نكتل ^ فهو خوف من املنع يف املستقبل 
شيء نطلبه بعد هذه الكرامة وهي رد البضاعة مع الطعام وحيتمل أن تكون ما انفية ونبغي من البغي أي ال نتعدى على أخينا 

يريدون بعري أخيهم إذ كان يوسف ال ^ ونزداد كيل بعري ^ أي نسوق هلم الطعام ^ ومنري أهلنا ^ وال نكذب على امللك 
ذلك  ^ إال كيل بعري من الطعام إلنسان فأعطاهم عشرة ابعرة ومنعهم احلادي عشر لغيبة صاحبه حىت أييت والبعري اجلمل يعطي 

إن كانت اإلشارة إىل األمحال فاملعىن أهنا قليلة ال تكفيهم حىت يضاف إليها كيل بعري وإن كانت اإلشارة إىل كيل ^ كيل يسري 
أراد أن حيلفوا له ^ حىت تؤتون موثقا من هللا ^ أي قليل عنده أو سهل عليه فال مينعهم منه بعري فاملعىن أنه يسري على يوسف 

^ اي بين ال تدخلوا من ابب واحد ^ أي إال أن تغلبوا فال تطيقون اإلتيان به ^ إال أن حياط بكم ^ ولتأتنين به جواب اليمني 
 جواب ملا واملعىن أن ذلك^ ما كان يغين عنهم ^ وهيبة خاف عليهم من العني إن دخلوا جمتمعني إذ كانوا أهل مجال 
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آوى إليه ^ استثناء منقطع واحلاجة هنا هي شفقته عليهم ووصيته هلم ^ إال حاجة ^ ال يدفع ما قضاه هللا @  124@ 
مبا  ^ البؤس  أي ال حتزن فهو من^ فال تبتئس ^ أخربه أبنه أخوه واستكتمه ذلك ^ قال إين أان أخوك ^ أي ضمه ^ أخاه 

الضمري إلخوة يوسف ويعين ما فعلوا بيوسف وأخيه وحيتمل أن يكون لفتيانه أي ال تبايل مبا تراه من حتيلي يف ^ كانوا يعملون 
السقاية هي الصواع وهي إانء يشرب فيه امللك وأيكل فيه الطعام وكان من فضة وقيل ^ جعل السقاية يف رحل أخيه ^ أخذك 

مث ^ يف رحل أخيه أن حيتال على إمساكه معه إذ كان شرع يعقوب أن من سرق استعبده املسروق له من ذهب وقصد جبعله 
خطاب إلخوة يوسف وإمنا استحل أن ^ إنكم لسارقون ^ أي أيتها الرفقة ^ أيتها العري ^ أي اندى مناد ^ أذن مؤذن 

لسقاية اندى إنكم لسارقون بغري أمر يوسف وهذا يرميهم ابلسرقة ملا يف ذلك من املصلحة من إمساك أخيه وقيل إن حافظ ا
أي ^ وأان به زعيم ^ أي ملن جربه ورده محل بعري من طعام على وجه اجلعل ^ وملن جاء به محل بعري ^ بعيد لتفتيش األوعية 

أي استشهدوا ^ قالوا اتهلل لقد علمتم ما جئنا لنفسد يف األرض ^ ضامن حلمل البعري ملن رد الصواع وهذا من كالم املنادي 
قالوا فما ^ بعلمهم ملا ظهر هلم من داينتهم يف دخوهلم أرضهم حىت كانوا جيعلون األكمة يف أفواه إبلهم لئال تنال زروع الناس  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أي قال فتيان يوسف ما جزاء آخذ الصواع إن كنتم كاذبني يف قولكم وما كنا سارقني فالضمري يف قوله ^ جزاؤه إن كنتم كاذبني 

املعىن أن إخوة يوسف أفتوا فيما ^ قالوا جزاؤه من وجد يف رحله فهو جزاؤه ^ د على األخذ املفهوم من الكالم جزاؤه يعو 
سئلوا عنه فقالوا جزاء السارق أن يستعبد ويؤخذ يف السرقة وأما اإلعراب فيحتمل وجهني األول أن يكون جزاؤه األول مبتدأ 

فهو جزاؤه واجلملة خرب جزاؤه األول والوجه الثاين أن يكون من خرب املبتدأ ومن مبتدأ اثن وهي شرطية أو موصولة وخربها 
وكذلك ^ األول على حذف مضاف وتقديره جزاؤه أخذ من وجد يف رحله ومت الكالم مث قال فهو جزاؤه أي هذا احلكم جزاؤه 

أول اإلسالم مث نسخ بقطع األيدي من كالم إخوة يوسف أي هذا حكمنا يف السراق وقد كان هذا احلكم يف ^ جنزي الظاملني 
ليصح له بذلك إمساكه معه وإمنا أنث ^ مث استخرجها من وعاء أخيه ^ هذا متكني للحيلة ورفع للتهمة ^ فبدأ أبوعيتهم ^ 

ما كان ^ أي صنعنا له هذا الصنع ^ كذلك كدان ليوسف ^  الصواع يف هذا املوضع ألنه سقاية أو ألن الصواع يذكر ويؤنث 
أي يف شرعه أو عادته ألنه إمنا كان جزاء السارق عنده أن يضرب ويضاعف عليه الغرم ولكن ^ خاه يف دين امللك ليأخذ أ

^ وفوق كل ذي علم عليم ^ يعين الرفعة ابلعلم بدليل ما بعده ^ نرفع درجات من نشاء ^ حكم يف هذه القضية آل يعقوب 
 أي
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^ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ^ بشر أو هللا عز وجل فوق كل عامل من هو أعلم منه من ال@  125@ 
الضمري يف قالوا إلخوة يوسف وأشاروا إىل يوسف ومعىن كالمهم إن يسرق بنيامني فقد سرق أخوه يوسف من قبل فهذا األمر 

ف يف السرقة اليت رموا هبا إمنا صدر من ابين راحيل المنا وقصدوا بذلك رفع املعرة عن أنفسهم ورموا هبا يوسف وشقيقه واختل
يوسف على ثالثة أقوال األول أن عمته ربته فأراد والده أن أيخذه منها وكانت حتبه وال تصرب عنه فجعلت عليه منطقة هلا مث 

قالت إنه أخذها فاستبعدته بذلك وبقي عندها إىل أن ماتت والثاين أنه أخذ صنما جلده والد أمه فكسره والثالث أنه كان أيخذ 
قال الزخمشري الضمري للجملة اليت بعد ذلك وهي قوله أنتم ^ فأسرها يوسف يف نفسه ^ لطعام من دار أبيه ويعطيه املساكني ا

شر مكاان واملعىن قال يف قوله انتم شر مكاان وقال ابن عطية الضمري للحرارة اليت وجد يف نفسه من قوهلم فقد سرق أخ له من 
إشارة إىل كذهبم فيما ^ وهللا أعلم مبا تصفون ^ هرهم بقوله أنتم شر مكاان أي لسوء أفعالكم قبل وأسر كراهية مقالتهم مث جا

على ^ فخذ أحدان مكانه ^ استعطافا وكانوا قد أعلموه بشدة حمبة أبيه فيه ^ إن له أاب شيخا كبريا ^ وصفوه به من السرقة 
أي ^ من احملسنني ^ ذ هللا أن أنخذ إال من وجدان متاعنا عنده وجه الضمان واالسرتهان واالنقياد وهذا هو األظهر لقوله معا

أي انفردوا عن غريهم ^ خلصوا جنيا ^ أي يئسوا ^ واستيئسوا ^ أحسنت إلينا فيما فعلت معنا من قبل أو على اإلطالق 
روبيل وقيل كبريهم يف قيل كبريهم يف السن وهو ^ قال كبريهم ^ يناجي بعضهم بعضا والنجي يكون مبعىن املناجي أو مصدرا 

حتتمل ما وجوها األول أن تكون زائدة والثاين أن تكون ^ ومن قبل ما فرطتم يف يوسف ^ الرأي وهو مشعون وقيل يهوذا 
مصدرية وحملها الرفع ابالبتداء تقديره وقع من قبل تفريطكم يف يوسف والثالث أن تكون موصولة وحملها أيضا الرفع كذلك 

من قول كبريهم وقيل من ^ ارجعوا إىل أبيكم ^ يريد املوضع الذي وقعت فيه القصة ^ أبرح األرض فلن ^ واألول أظهر 
قرأ اجلمهور بفتح الراء والسني وروي عن الكسائي سرق بضم السني وكسر ^ إن ابنك سرق ^ قول يوسف وهو بعيد 

ك إن ابنك إمنا هو شهادة مبا علمنا من ظاهر ما أي قولنا ل^ وما شهدان إال مبا علمنا ^ وتشديد الراء أي نسبت له السرقة 
أي ال نعلم الغيب هل ذلك حق يف نفس األمر أم ال إذ ميكن أن يدس الصواع يف رحله من ^ وما كنا للغيب حافظني ^ جرى 

ا للغيب غري علمه وقال الزخمشري املعىن ما شهدان إال مبا علمنا من سرقته وتيقناه ألن الصواع استخرج من وعائه وما كن
 حافظني

32 This file was downloaded from QuranicThought.comأي ما علمنا أنه سيسرق حني أعطيناك امليثاق وقراءة سرق ابلفتح تعضد قول الزخمشري والقراءة ابلضم تعضد @  126@ 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
تقديره واسأل أهل القرية وكذلك أهل العري يعنون الرفقة هذا هو قول اجلمهور وقيل املراد ^ واسأل القرية ^ القول األول  2

ا والعري بنفسها وال يبعد أن ختربه اجلمادات ألنه نيب واألول أظهر وأشهر على أنه جماز والقرية هنا هي مصر سؤال القرية بنفسه
^ هبم مجيعا ^ قبله حمذوف تقديره فرجعوا إىل أبيهم فقالوا له هذا الكالم فقال بل سولت اآلية ^ قال بل سولت لكم ^ 

ملا مل يصدقهم أعرض عنهم ورجع إىل ^ وتوىل عنهم ^ ل لن أبرح األرض يعين يوسف وأخاه بنيامني وأخاهم الكبري الذي قا
أتسف على يوسف دون أخيه الثاين والثالث الذاهبني ألن حزنه عليه كان أشد ^ وقال اي أسفي على يوسف ^ التأسف 

احلزن فقيل إنه عمي وقيل أي من البكاء الذي هو مثرة ^ وابيضت عيناه من احلزن ^ إلفراط حمبته وألن مصيبته كانت السابقة 
إنه كان يدرك إدراكا ضعيفا وروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن يعقوب حزن حزن سبعني ثكلى وأعطى أجر مائة شهيد وما 

قيل إنه فعيل مبعىن فاعل أي كاظم حلزنه ال يظهره ألحد وال يشكو إال هلل وقيل مبعىن مفعول  ^ فهو كظيم ^ ساء ظنه ابهلل قط 
أي ال ^ اتهلل تفتؤ ^ إذ اندى وهو مكظوم أي مملوء القلب ابحلزن أو ابلغيظ على أوالده وقيل الكظيم الشديد احلزن  كقوله

أي ^ حرضا ^ تفتؤ واملعىن ال تزال وحذف حرف النفي ألنه ال يلتبس ابإلثبات ألنه لو كان إثباات لكان مؤكدا ابلالم والنون 
رد عليهم يف تفنيدهم له أي إمنا أشكو إىل هللا ال إليكم وال إىل غريكم ^ بثي وحزين إىل هللا قال إمنا أشكو ^ مشرفا على اهلالك 
أي أعلم من لطفه ورأفته ورمحته ما يوجب حسن ظين به وقوة رجائي فيه ^ وأعلم من هللا ما ال تعلمون ^ والبث أشد احلزن 

أي تعرفوا خربمها والتحسس ^ فتحسسوا من يوسف وأخيه  ^يعين إىل األرض اليت تركتم هبا أخويكم ^ اي بين اذهبوا ^ 
^ طلب الشيء ابحلواس السمع والبصر وإمنا مل يذكر الولد الثالث ألنه بقي هناك اختيارا منه وألن يوسف وأخاه كاان أحب إليه 

ا جعل اليأس من صفة الكافر إمن^ إنه ال ييأس من روح هللا إال القوم الكافرون ^ أي من رمحة هللا ^ وال تيئسوا من روح هللا 
أي على يوسف وقيل هذا ^ فلما دخلوا عليه ^ ألن سببه تكذيب الربوبية أو جهال بصفات هللا من قدرته وفضله ورمحته 

يعنون الدراهم اليت ^ ببضاعة مزجاة ^ يريدون به اجملاعة أو اهلم على إخوهتم ^ الضر ^ حمذوف تقديره فرجعوا إىل مصر 
 ء الطعام واملزجاة القليلة وقيل الرديئة وقيل الناقصة وقيل إن بضاعتهم كانت عروضاجاؤا هبا لشرا
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قيل يعنون مبا بني الدراهم اجلياد ودرامههم وقيل أوف لنا الكيل الذي ^ وتصدق علينا ^ فلذلك قالوا هذا @  127@ 
ت حالال لألنبياء قبل حممد صلى هللا عليه وسلم هو حقنا وزدان على حقنا ومسوا الزايدة صدقة ويقتضي هذا أن الصدقة كان

قال النقاش هو من املعاريض ذلك أهنم كانوا يعتقدون أنه كافر ^ إن هللا جيزي املتصدقني ^ وقيل تصدق علينا برد أخينا إلينا 
م أهنم أرادوه وهم مل ألهنم مل يعرفوه فظنوا أنه على دين أهل مصر فلو قالوا إن هللا جيزيك بصدقتك كذبوا فقالوا لفظا يوه

ملا شكوا إليه رق هلم وعرفهم بنفسه وروي أنه كان يكلمهم وعلى وجهه ^ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه ^ يريدوه 
لثام مث أزال اللثام ليعرفوه وأراد بقوله ما فعلتم بيوسف وأخيه التفريق بينهما يف الصغر ومضرهتم ليوسف وإذايتهم أخيه من بعده 

^ اعتذار عنهم فيحتمل أن يريد اجلهل بقبح ما فعلوه أو جهل الشباب ^ إذ أنتم جاهلون ^ كانوا يذلونه ويشتمونه   فإهنم
^ قرئ ابالستفهام واخلرب فاخلرب على أهنم عرفوه واالستفهام على أهنم تومهوا انه هو ومل حيققوه ^ قالوا أئنك ألنت يوسف 

أي ^ آثرك هللا علينا ^  ترك املعصية ويصرب على السجن واللفظ أعم من ذلك قيل إنه أراد من يتق يف^ ومن يتق ويصرب 
عفو مجيل والتثريب التعنيف والعقوبة ^ ال تثريب عليكم ^ أي عاصني ويف كالمهم استعطاف واعرتاف ^ خلاطئني ^ فضلك 

من معىن االستقرار قيل إنه يتعلق بيغفر  وقوله اليوم راجع إىل ما قبله فيوقف عليه وهو يتعلق ابلتثريب أو ابملقدر يف عليكم
وهذا بعيد ألنه حتكم على هللا وإمنا يغفر دعاء فكأنه أسقط حق نفسه بقوله ال تثريب عليكم اليوم مث دعا إىل هللا أن يغفر هلم 

جلنة مث صار روي أن هذا القميص كان إلبراهيم كساه هللا له حني أخرج من النار وكان من ثياب ا^ اذهبوا بقميصي ^ حقه 
This file was downloaded from QuranicThought.comإلسحاق مث ليعقوب مث دفعه يعقوب ليوسف وهذا حيتاج إىل سند يوثق به والظاهر أنه كان قميص يوسف الذي مبنزلة قميص  



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
^ أي خرجت من مصر متوجهة إىل يعقوب ^ فصلت العري ^ الظاهر أنه علم ذلك بوحي من هللا ^ أيت بصريا ^ كل أحد 

^ لوال أن تفندون ^ عقوب ببيت املقدس ووجد ريح القميص وبينهما مسافة بعيدة كان ي^  قال أبوهم إين ألجد ريح يوسف 
أي ذهابك عن ^ يف ضاللك القدمي ^ أي تلومونين أو تردون على قويل وقيل معناه تقولون ذهب عقلك ألن الفند هو اخلرف 

ألنه كان جاء بقميص الدم فقال  روي أن البشري يهوذا^ فلما أن جاء البشري ^ الصواب إبفراط حمبتك يف يوسف قدميا 
وعدهم ابالستغفار ^ قال سوف أستغفر لكم ريب ^ إلخوته إين ذهبت إليه بقميص القرحة فدعوين أذهب إليه بقميص الفرحة 

 هلم فقيل سوفهم إىل السحر ألن
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دل عليها الكالم وهي هنا حمذوفات ي^ فلما دخلوا على يوسف ^ الدعاء يستجاب فيه وقيل إىل ليلة اجلمعة @  128@ 
أي ضمهما وأراد ابألبوين أابه وأمه وقيل أابه وخالته ألن أمه كانت ^ آوى إليه أبويه ^ فرحل يعقوب أبهله حىت بلغوا يوسف 

أي على ^ رفع أبويه على العرش ^ راجع إىل األمن الذي يف قوله آمنني ^ إن شاء هللا ^ قد ماتت ومسى اخلالة على هذا أما 
يعين ^ وقال اي أبت هذا أتويل رؤايي من قبل ^ كان السجود عندهم حتية وكرامة ال عبادة ^  وخروا له سجدا ^ لك سرير امل

أحسن ^ حني رأى أخد عشر كوكبا والشمس والقمر يسجدون له وكان بني رؤايه وبني ظهور أتويلها مثانون عاما وقيل أربعون 
إمنا مل يقل أخرجين من اجلب لوجهني أحدمها أن يف ذكر اجلب خزي  ^أخرجين من السجن ^ يقال أحسن إليه وبه ^ يب 

^ إلخوته وتعريفهم مبا فعلوه فرتك ذكره توقريا هلم واآلخر أنه خرج من اجلب إىل الرق ومن السجن إىل امللك فالنعمة به أكثر 
أي أفسد ^ نزغ الشيطان ^ حاضرة أي من البادية وكانوا أصحاب إبل وغنم فعد من النعم جميئهم لل^ وجاء بكم من البدو 

من للتبعيض ألنه مل يعطه إال بعض ملك ^ من امللك ^ أي لطيف التدبري ملا يشاء من األمور ^ لطيف ملا يشاء ^ وأغوى 
ملا عدد النعم اليت أنعم هللا هبا عليه اشتاق إىل لقاء ربه ولقاء الصاحلني من سلفه ^ توفين مسلما ^ الدنيا بل بعض ملك مصر 

ذلك ^ وغريهم فدعا ابملوت وقيل ليس ذلك دعاء ابملوت وإمنا دعا أن هللا يتم عليه النعم ابلوفاة على اإلسالم إذا حان أجله 
اخلطاب للنيب ^ وما كنت لديهم ^ احتجاج على صحة نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم إبخباره ابلغيوب ^ من أنباء الغيب 

^ يعين فعلهم بيوسف ^ وهم ميكرون ^ أي عزموا ^ إذ أمجعوا ^ والضمري إلخوة يوسف صلى هللا عليه وسلم أتكيدا حلجته 
اعرتاض أي ال يؤمنون ^ ولو حرصت مبؤمنني ^ عموم ألن الكفار أكثر من املؤمنني وقيل أراد أهل مكة ^ وما أكثر الناس 

اإلميان فيثقل عليهم بسبب ذلك وهكذا أي لست تسأهلم أجرا على ^ وما تسئلهم عليه من أجر ^ ولو حرصت على إمياهنم 
وما يؤمن أكثرهم ابهلل إال وهم ^ يعين املخلوقات واحلوادث الدالة على هللا سبحانه ^ وكأي من آية ^ معناه حيث وقع 

بن نزلت يف كفار العرب الذين يقرون ابهلل ويعبدون معه غريه وقيل يف أهل الكتاب لقوهلم عزير ابن هللا واملسيح ا^ مشركون 
 قل هذه^ هي ما يغشى ويعم ^ غاشية ^ هللا 
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أي أدعو الناس إىل عبادة هللا وأان على بصرية ^ أدعو إىل هللا على بصرية ^ إشارة إىل شريعة اإلسالم ( سبيلي @  129@ 
يف موضع احلال أان أتكيد للضمري يف أدعو ومن اتبعين معطوف عليه وعلى بصرية ^ أان ومن اتبعين ^ من أمري وحجة واضحة 

تقديره وأقول ^ وسبحان هللا ^ وقيل أان مبتدأ وعلى بصرية خربه فعلى هذا يوقف على قوله أدعو إىل هللا وهذا ضعيف 
رد على من أنكر أن يكون النيب من البشر وقيل فيه إشارة إىل أنه مل يبعث ^ وما أرسلنا من قبلك إال رجاال ^ سبحان هللا 

^ أي من أهل املدن ال من أهل البوادي فإن هللا مل يبعث رسوال من أهل البادية جلفائهم ^ هل القرى من أ^ رسوال من النساء 
متصل ابملعىن بقوله وما أرسلنا من قبلك إال رجاال إىل قوله عاقبة الذين من قبلهم وأيسهم حيتمل أن ^ حىت إذا استيأس الرسل 

قرئ بتشديد الذال وختفيفها فأما التشديد ^ وظنوا أهنم قد كذبوا ^ يكون من إميان قومهم أو من النصر واألول أحسن 
This file was downloaded from QuranicThought.comفالضمري يف ظنوا وكذبوا للرسل والظن حيتمل أن يكون على اببه أو مبعىن اليقني أي علم الرسل أن قومهم قد كذبوهم فيئسوا 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
م فيما ادعوه من الرسالة أو من من إمياهنم وأما التخفيف فالضمريان فيه للقوم املرسل إليهم أي ظنوا أن الرسل قد كذبوه

^ يعين القرآن ^ ما كان حديثا يفرتى ^ الضمري للرسل على اإلطالق أو ليوسف وإخوته ^ يف قصصهم ^ النصرة عليهم 
أي آايت هذه السورة ^ تلك آايت الكتاب $ # ^ سورة الرعد $ تقدم معناه يف البقرة ^ ولكن تصديق الذي بني يديه 

والذي ^ ت الكتب على اإلطالق وحيتمل أن يريد القرآن على اإلطالق وهذا بعيد لتكرار القرآن بعد ذلك وحيتمل أن يريد آاي
قيل ^ تروهنا ^ أي بغري شيء تقف عليه إال قدرة هللا ^ بغري عمد ^ يعين القرآن وإعرابه مبتدأ وخربه احلق ^ أنزل إليك 

 تئنافاالضمري للسموات وتروهنا على هذا يف موضع احلال أو اس
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وقيل الضمري للعمد أي ليس هلا عمد مرئية فيقتضي املفهوم من أن هلا عمدا ال ترى وقيل إن عمدها جبل @  130@ 
مث هنا لرتتيب ^ مث استوى على العرش ^ قاف احمليط ابلدنيا وقال اجلمهور ال عمد هلا البتة فاملراد نفي العمد ونفي رؤيتها 

^ يدبر األمر ^ مر فإن العرش كان قبل خلق السموات وتقدم الكالم على االستواء يف األعراف األخبار ال لرتتيب وقوع األ
يقتضي أهنا بسيطة ال مكورة وهو ظاهر الشريعة وقد ^ مد األرض ^ يعين آايت كتبه ^ يفصل اآلايت ^ يعين أمر امللكوت 

يعين ^ رواسي ^ ى حدهتا وإمنا التكوير جلملة األرض يرتتب لفظ البسط واملد مع التكوير ألن كل قطعة من األرض ممدودة عل
يعين صنفني من الثمر كاألسود واألبيض واحللو واحلامض فإن قيل تقتضي اآلية أنه تعاىل خلق ^ زوجني اثنني ^ اجلبال الثابتة 

عظم يف الداللة على من كل مثرة صنفني وقد خلق من كثري من الثمرات أصناف كثرية واجلواب أن ذلك زايدة يف االعتبار وأ
القدرة فذكر االثنني ألن داللة غريمها من ابب أويل وقيل إن الكالم مت يف قوله من كل الثمرات مث ابتدأ بقوله جعل فيها زوجني 

قطع متجاورات ^ أي يلبسه إايه فيصري له كالغشاء وذلك تشبيه ^ يغشي الليل النهار ^ يعين الذكر واألنثى واألول أحسن 
طع متالصقة ومع تالصقها فإن أرضها تتنوع إىل طيب وردئ وصلب ورخو وغري ذلك وكل ذلك دليل على الصانع يعين ق^ 

الصنوان هي النخالت الكثرية ويكون أصلها واحد وغري الصنوان املفرتق فردا ^ صنوان وغري صنوان ^ املختار املريد القادر 
حجة وبرهان على أنه تعاىل قدير ومريد ^ ضها على بعض يف األكل يسقى مباء واحد ونفضل بع^ فردا وواحد الصنوان صنو 

ألن اختالف مذاقها وأشكاهلا وألواهنا مع اتفاق املاء الذي تسقى به دليل على القدرة واإلرادة ويف ذلك رد على القائلني 
منه فإن الذي قدر على أي إن تعجب اي حممد فإن إنكارهم للبعث حقيق أن يتعجب ^ وإن تعجب فعجب قوهلم ^ ابلطبيعة 

هذا ^ أئذا كنا ترااب أئنا لفي خلق جديد ^ إنشاء ما ذكران من السموات واألرض والثمار قادر على إنشاء اخللق بعد موهتم 
هو قول الكفار املنكرين للبعث واختلف القراء يف هذا املوضع ويف سائر املواضع اليت فيها استفهامان وهي أحد عشر موضعا 

ويف اإلسراء موضعان ويف املؤمنني موضع ويف النمل موضع ويف العنكبوت موضع ويف امل السجدة موضع ويف أوهلا هذا 
الصافات موضعان ويف الواقعة موضع ويف النازعات موضع فمنهم من قرأ ابالستفهام يف األول والثاين ومنهم من قرأ ابالستفهام 

 الثاين فقط وأصل االستفهام يف املعىن وإمنا هو عن الثاين يف مثل هذا يف األول فقط وهو انفع ومنهم من قرأ ابالستفهام يف
املوضع فإن مهزة االستفهام معناها اإلنكار وإمنا أنكروا أن يكونوا خلقا جديدا ومل ينكروا أن يكونوا ترااب فمن قرأ ابالستفهام يف 

 الثاين فقط فهو على األصل ومن قرأ ابالستفهام يف
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^ وأولئك األغالل يف أعناقهم ^ ل فالقصد ابالستفهام الثاين ومن قرأ ابالستفهام فيهما فذلك للتأكيد األو @  131@ 
حيتمل أن يريد األغالل يف اآلخرة فيكون حقيقة أو يريد أهنم ممنوعون من اإلميان كقولك إان جعلنا يف أعناقهم أغالال فيكون 

أي ابلنقمة قبل العافية واملعىن أهنم طلبوا ^ تعجلونك ابلسيئة قبل احلسنة ويس^ جمازا جيري جمرى الطبع واخلتم على القلوب 
مجع مثلة على وزن مترة وهي العقوبة العظيمة اليت جتعل ^ وقد خلت من قبلهم املثالت ^ العذاب على وجه االستخفاف 

وإن ربك ^ هم أفال خيافون مثل ذلك اإلنسان مثال واملعىن كيف يطلبون العذاب وقد أصابت العقوابت األمم الذين كانوا قبل This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
^ يريد سرته وإمهاله يف الدنيا للكفار والعصاة وقيل يريد مغفرته ملن اتب واألول أظهر هنا ^ لذو مغفرة للناس على ظلمهم 

عتربوا اآلية اقرتحوا نزول آية على النيب صلى هللا عليه وآله وسلم من نزول ملك معه أو شبه ذلك ومل ي^ ويقول الذين كفروا 
أي إمنا عليك إنذارهم وليس عليك ^ إمنا أنت منذر ^ ابلقرآن وال بغريه من اآلايت العظام اليت جاء هبا وذلك منهم معاندة 

فيه ثالثة أقوال أحدها أن يراد ابهلادي هللا تعاىل فاملعىن إمنا عليك اإلنذار ^ ولكل قوم هاد ^ أن أتتيهم آبية إمنا ذلك إىل هللا 
هلادي ملن يشاء إذا شاء والوجه الثاين أن يريد ابهلادي النيب صلى هللا عليه وسلم فاملعىن إمنا أنت نيب منذر ولك قوم وهللا هو ا

هاد من األنبياء ينذرهم فليس أمرك ببدع وال مستنكر الثالث روي أهنا ملا نزلت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أان املنذر 
كقوله يعلم ما يف األرحام وهي من اخلمس اليت ال يعلمها إال هللا ويعين ^  يعلم ما حتمل كل أنثى هللا ^ وأنت اي علي اهلادي 

معىن تغيض تنقص ^ وما تغيض األرحام وما تزداد ^ يعلم هل هو ذكر أو أنثى اتم أو خداج أو حسن أو قبيح أو غري ذلك 
ويكرب وقيل للولد فالغيض السقط أو الوالدة ألقل من تسعة ومعىن تزداد من الزايدة وقيل إن اإلشارة بدم احليض فإنه يقل 

^ أشهر والزايدة إبقاؤه أكثر من تسعة اشهر وحيتمل أن تكون ما يف قوله ما حتمل وما تغيض وما تزداد موصولة أو مصدرية 
ذا وما بعده تقسيم املعىن إن هللا يسمع كل شيء فاجلهر واإلسرار عنده سواء ويف ه^ سواء منكم من أسر القول ومن جهر 

املعىن سواء عند ^ ومن هو مستخف ابلليل وسارب ابلنهار ^ وهو من أدوات البيان فإنه ذكر أربعة أقسام وفيه أيضا مطابقة 
هللا املستخفي ابلليل وهو يف غاية االختفاء مع السارب ابلنهار وهو يف غاية الظهور ومعىن السارب املتصرف يف سربه ابلفتح 

ووجهه والسارب واملستخفي اثنان قصد التسوية بينهما يف اطالع هللا عليهما مع تباين حاهلما وقيل إن املستخفي  أي يف طريقه
 ابلليل والسارب ابلنهار صفتان ملوصوف
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واحد يستخفي ابلليل ويظهر ابلنهار ويعضد هذا كونه قال وسارب فعطفه عطف الصفات ومل يقل ومن هو @  132@ 
ن كما قال من أسر القول ومن جهر به إال أن جعلهما اثنني أرجح ليقابل من أسر القول ومن جهر به فيكمل سارب بتكرار م

له ^ التقسيم إىل أربعة على هذا ويكون قوله وسارب عطف على اجلملة وهو قوله ومن هو مستخف ال على مستخف وحده 
هم يعقب بعضا والضمري يف له يعود على من املتقدمة كأنه املعقبات هنا مجاعة املالئكة ومسيت معقبات ألن بعض^ معقبات 

قال ملن أسر ومن جهر وملن استخفى ومن ظهر له معقبات وقيل يعود على هللا وهو قول ضعيف ألن الضمائر اليت بعده تعود 
^ ته من اآلفات صفة للمعقبات وهذا احلفظ حيتمل أن يراد به حفظ أعماله أو حفظه وحراس^ حيفظونه ^ على العبد ابتفاق 

صفة للمعقبات أي معقبات من أجل أمر هللا أي أمرهم حبفظه وقرئ أبمر هللا وهذه القراءة تعضد ذلك وال يتعلق ^ من أمر هللا 
إن هللا ال ^ من أمر هللا على هذا ليحفظونه وقيل يتعلق به على أهنم حيفظونه من عقوبة هللا إذا أذنب بدعائهم له واستغفارهم 

ابملعاصي فيقتضي ذلك أن هللا ال يسلب النعم وال يرتك النقم ^ حىت يغريوا ما أبنفسهم ^ من العافية والنعم ^ بقوم يغري ما 
اخلوف يكون مع الربق من الصواعق واألمور اهلائلة والطمع يف املطر الذي يكون ^ يريكم الربق خوفا وطمعا ^ إال ابلذنوب 

الرعد اسم ملك وصوته املسموع تسبيح ^ ويسبح الرعد حبمده ^ هنا حتمل املاء وصفها ابلثقل أل^ السحاب الثقال ^ معه 
قيل إنه إشارة إىل ^ ويرسل الصواعق ^ وقد جاء يف األثر أن صوته زجر للسحاب فعلى هذا يكون تسبيحه غري ذلك 

وه عامر بن الطفيل واللفظ أعم من الصاعقة اليت نزلت على أربد الكافر وقتله حني هم بقتل النيب صلى هللا عليه وسلم هو وأخ
أي شديد القوة واحملال مشتق من ^ شديد احملال ^ يعين الكفار والوار لالستئناف أو للحال ^ وهم جيادلون يف هللا ^ ذلك 

ال احليلة فامليم زائدة ووزنه مفعل وقيل معناه شديد املكر من قولك حمل ابلرجل إذا مكر به فامليم على هذا أصلية ووزنه فع
قيل هي ال إله إال هللا واملعىن أن ^ له دعوة احلق ^ وأتويل املكر على هذا القول كتأويله يف املواضع اليت وردت يف القرآن 

This file was downloaded from QuranicThought.comيعين ابلذين ما عبدوا من ^ والذين يدعون من دونه ال يستجيبون هلم بشيء ^ دعوة العباد ابحلق هلل ودعوهتم ابلباطل لغريه 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
إال كباسط كفيه إىل ^ ريها والضمري يف يدعون للكفار واملعىن أن املعبودين ال يستجيبون ملن عبدهم دون هللا من األصنام وغ

شبه إجابة األصنام ملن عبدهم إبجابة املاء ملن بسط إليه كفيه وأشار إليه ابإلقبال إىل فيه وال ^ املاء ليبلغ فاه وما هو ببالغه 
 يعقل املراد فكذلكيبلغ فمه على هذا أبدا ألن املاء مجاد ال 
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^ وهلل يسجد من يف السموات واألرض طوعا وكرها ^ األصنام والضمري يف قوله وما هو للماء ويف ببالغه للفم @  133@ 
من ال تقع إال على من يعقل فهي هنا يراد هبا املالئكة واإلنس واجلن فإذا جعلنا السجود مبعىن االنقياد ألمر هللا وقضائه فهو 

اجلميع من شاء منهم ومن أىب ويكون طوعا ملن أسلم وكرها ملن كره وسخط وإن جعلنا السجود هو املعروف ابجلسد عام يف 
^ وظالهلم ^ فيكون لسجود املالئكة واملؤمنني من اإلنس واجلن طوعا وأما الكره فهو سجود املنافق وسجود ظل االكافر 

^ قل هلل ^ وسجودها انقيادها للتصرف مبشيئة هللا سبحانه وتعاىل معطوف على من واملعىن أن الظالل تسجد غدوة وعشية 
جواب عن السؤال املتقدم وهو من رب السموات واألرض وإمنا جاء اجلواب والسؤال من جهة واحدة ألنه أمر واضح ال ميكن 

قل هل يستوي األعمى والبصري ^ جحده وال املخالفة فيه ولذلك اقام به احلجة على املشركني بقوله أفاختذمت من دونه أولياء 
اإلميان وذلك كله على وجه التشبيه والتمثيل ^ والنور ^ الكفر ^ الظلمات ^ األعمى متثيل للكافر والبصري متثيل للمؤمن ^ 
هم أم هنا مبعىن بل واهلمزة وخلقوا صفة لشركاء واملعىن أن هللا وقف^ أم جعلوا هلل شركاء خلقوا كخلقه فتشابه اخللق عليهم ^ 

قل ^ هل خلق شركاؤهم خلقا كخلق هللا فحملهم ذلك واشتباهه مبا خلق هللا على أن جعلوا إهلا غري هللا مث أبطل ذلك بقوله 
اآلية هذا مثل ضربه هللا للحق وأهله ^ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ^ فحصل الرد عليهم ^ هللا خالق كل شيء 

ه ابملاء الذي ينزل من السماء فتسيل به األودية وينتفع به أهل األرض وابلذهب والفضة والباطل وحزبه فمثل احلق وأهل
واحلديد والصفر وغريها من املعادن اليت ينتفع هبا الناس وشبه الباطل يف سرعة اضمحالله وزواله ابلزبد الذي يرى به السيل 

حيتمل أن يريد ما قدر هلا من ^ بقدرها ^ فعة وليس له دوام ويريد تلك املعادن اليت يطفو فوقها إذا أذيبت وليس يف الزبد من
الزبد ما حيمله السيل من غثاء وحنوه والرايب ^ زبدا رابيا ^ املاء وحيتمل أن يريد بقدر ما حتتمله على قدر صغرها وكربها 

مثله أي ينشأ من األشياء اليت يوقد اجملرور يف موضع خرب املقدم واملبتدأ زبد ^ ومما يوقدون ^ املنتفخ الذي رىب ومنه الربوة 
الذي يوقد عليه ابتغاء احللي هو الذهب والفضة والذي يوقد عليه ابتغاء ^ ابتغاء حلية أو متاع ^ عليها زبد مثل زبد السيل 

يضرب هللا احلق ^ متاع هو احلديد والرصاص والنحاس والصفر وشبه ذلك واملتاع ما يستمتع به يف مرافقهم وحوائجهم 
^ وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض ^ جيفاه السيل أي يرمي به ^ جفاء ^ أي يضرب أمثال احلق والباطل ^ لباطل وا

 الذين استجابوا هم املؤمنون وهذا^ للذين استجابوا لرهبم احلسىن ^ يريد اخلالص من املاء ومن تلك األحجار 
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بتدأ وخربها للذين استجابوا وللذين استجابوا مبتدأ وخربه لو أن هلم ما استئناف كالم واحلسىن اجلنة وإعراهبا م@  134@ 
يف األرض اآلية فيوقف على األمثال وعلى احلسىن وقيل للذين استجابوا يتعلق بيضرب واحلسىن مصدرمن معىن استجابوا أي 

ضرب هللا األمثال للطائفتني وعلى هذا استجابوا االستجابة احلسىن والذين مل يستجيبوا معطوف على الذين استجابوا واملعىن ي
تقرير واملعىن أسواء من ^ أفمن يعلم ^ أي املناقشة واالستقصاء ^ سوء احلساب ^ إمنا يوقف على والذين مل يستجيبوا له 

 عنه آمن ومن مل يؤمن واألعمى هنا من مل يؤمن ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وقيل إهنا نزلت يف محزة بن عبد املطلب رضي هللا
قيل يدفعون الشرك ^ ويدرءون ابحلسنة السيئة ^ القراابت وغريها ^ يصلون ما أمر هللا به أن يوصل ^ وأيب جهل لعنه هللا 

بقول ال إله إال هللا وقيل يدفعون من أساء إليهم ابليت هي أحسن واألظهر يفعلون احلسنات فيدرؤن هبا السيئات كقوله إن 
عقىب الدار ^ إن هذه اآلية نزلت يف األنصار مث هي عامة يف كل مؤمن اتصف هبذه الصفات  احلسنات يذهنب السيئات وقيل

This file was downloaded from QuranicThought.comيعين اجلنة وحيتمل أن يريد ابلدار اآلخرة وأضاف العقىب إليها ألهنا فيها وحيتمل أن يريد ابلدار الدنيا وأضاف العقىب إليها ^ 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أي من كان ^ ومن صلح ^ تداء مضمر تفسري العقىب الدار بدل من عقىب الدار أو خرب اب^ جنات عدن ^ ألهنا عاقبتها 

يتعلق مبحذوف تقديره هذا مبا صربمت وجيوز أن يتعلق ^ مبا صربمت ^ أي يقولون هلم سالم عليكم ^ سالم عليكم ^ صاحلا 
ل إهنا يف اخلوارج إىل آخر اآلية أوصاف مضافة كما تقدم وقي^ والذين ينقضون عهد هللا ^ بسالم أي ليسلم عليكم مبا صربمت 

أي يوسع على ^ هللا يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر ^ حيتمل أن يراد هبا الدنيا واآلخرة ^ سوء الدار ^ واألظهر أهنا يف الكفار 
إخبار يف ضمنه ذم وتسفيه ملن فرح ابلدنيا ^ وفرحوا ابحلياة الدنيا ^ من يشاء ويضيق على من يشاء وهذا تفسريه حيث وقع 

خرج به ^ قل إن هللا يضل من يشاء ^ ا بقوله وما احلياة الدنيا يف اآلخرة إال متاع أي قليل ابلنظر إىل اآلخرة لذلك حقره
 خمرج التعجب منهم ملا طلبوا آية أي قد جاءكم حممد
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 يضل من صلى هللا عليه وسلم ابلقرآن وآايت كثرية فعميتم عنها وطلبتم غريها ومتاديتم على الكفر ألن هللا@  135@ 
بدل من من أانب أو خرب ^ الذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر هللا ^ يشاء مع ظهور اآلايت وقد يهدي من يشاء دون ذلك 

مصدر من طاب كبشرى ومعناها أصابت خريا ^ طوىب ^ ابتداء مضمر والذين آمنوا وعملوا الصاحلات بدل اثن أو مبتدأ 
الكاف تتعلق ابملعىن الذي يف قوله يضل من يشاء ويهدي ^ كذلك أرسلناك ^  مبتدأ  وطيبا وقيل هي شجرة يف اجلنة وإعراهبا

قيل إهنا نزلت يف أيب جهل وقيل نزلت يف قريش حني عاهدهم رسول هللا صلى هللا عليه ^ وهم يكفرون ابلرمحن ^ من يشاء 
نعرف الرمحن وهذا ضعيف ألن اآلية نزلت قبل وسلم عام احلديبية فكتب الكاتب بسم هللا الرمحن الرحيم فقال قائلهم حنن ال 

مفعل ^ متاب ^ ذلك وألن تلك القصة إمنا أنكروا فيها التسمية فقط ومعىن اآلية أهنم يكفرون ابهلل مع تالوة القرآن عليهم 
الصفة من  اآلية جواب لو حمذوف تقديره لو أن قرآان على هذه^ ولو أن قرآان سريت به اجلبال ^ من التوبة وهو اسم مصدر 

تسيري اجلبال وتقطيع األرض وتكليم املوتى مل يؤمنوا به فاملعىن كقوله ال يؤمنوا ولو جاءهتم كل آية وقيل تقديره ولو أن قرآان 
على هذه الصفة لكان هذا القرآن الذي هو غاية يف التذكري وهناية يف اإلنذار كقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا 

معناه أفلم يعلم ^ أفلم ييأس ^ وقيل هو متعلق مبا قبله واملعىن وهم يكفرون ابلرمحن ولو أن قرآان سريت به اجلبال  متصدعا
يعين مصيبة يف أنفسهم وأوالدهم وأمواهلم أو غزوات ^ قارعة ^ يعين كفار قريش ^ وال يزال الذين كفروا ^ وهي لغة هوازن 
ري القارعة واملعىن إما أن تصيبهم وإما أن تقرب منهم وقيل التاء للخطاب والفاعل الفاعل ضم^ أو حتل ^ املسلمني إليهم 

ولقد ^ هو فتح مكة وقيل قيام الساعة ^ حىت أييت وعد هللا ^ ضمري املخاطب وهو النيب صلى هللا عليه وسلم واألول أظهر 
أفمن هو ^ أي أمهلتهم ^ فأمليت ^ ث وقع اآلية مقصدها أتنيس وتسلية النيب صلى هللا عليه وسلم وهكذا حي^ استهزئ 

هو هللا تعاىل أي حفيظ رقيب على عمل كل أحد واخلرب حمذوف تقديره أفمن هو قائم على  ^ قائم على كل نفس مبا كسبت 
أم ^ أي اذكروا أمساءهم ^ قل مسوهم ^ كل نفس مبا كسبت أحق أن يعبد أم غريه ويدل على ذلك قوله أم جعلوا هلل شركاء 

 املعىن أن هللا ال يعلم^ ئونه مبا ال يعلم يف األرض تنب
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لنفسه شركاء وإذا مل يعلمهم هو فليسوا بشيء فكيف تفرتون الكذب يف عبادهتم وتعبدون الباطل وذلك  @  136@ 
اللفظ من املعىن أتسموهنم شركاء بظاهر ^ أم بظاهر من القول ^ كقولك قل يل من زيد أم هو أقل من أن يعرف فهو كالعدم 

يعين ابلقتل واألسر ^ هلم عذاب يف احلياة الدنيا ^ غري أن يكون لذلك حقيقة كقوله إن هي إال أمساء مسيتموها أنتم وآابؤكم 
هنا ويف القتال صفتها وليس بضرب مثل هلا واخلرب عند سيبويه حمذوف مقدم تقديره فيما ^ مثل اجلنة ^ واخلوف وغري ذلك 

يعين ما يؤكل فيها من الثمرات ^ أكلها دائم ^ وقال الفراء اخلرب مؤخر وهو جتري من حتتها األهنار يتلى عليكم صفة اجلنة 
والذين آتيناهم الكتاب ^ وغريها واألكل بضم اهلمزة املأكول وجيوز فيه ضم الكاف وإسكاهنا واألكل بفتح اهلمزة املصدر 

This file was downloaded from QuranicThought.comرى كعبد هللا بن سالم والنجاشي وأصحابه وقيل يعين املؤمنني يعين من أسلم من اليهود والنصا^ يفرحون مبا أنزل إليك 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
قيل هم بنو أمية وبنو املغرية من قريش واألظهر أهنا يف سائر كفار العرب وقيل ^ ومن األحزاب ^ والكتاب على هذا القرآن 

قل إمنا ^ ا ال يعرفونه أو حرفوه هم اليهود والنصارى ألهنم ال ينكروا القصاص واألشياء اليت يف كتبهم وإمنا ينكرون البعض مم
وجه اتصاله مبا قبله أنه جواب املنكرين ورد عليهم كأنه قال إمنا أمرت بعبادة هللا وتوحيده فكيف تنكرون ^ أمرت أن أعبد هللا 

لى رد ع^ وجعلنا هلم أزواجا وذرية ^ مفعل من األوب وهو الرجوع أي مرجعي يف اآلخرة أو مرجعي ابلتوبة ^ مآب ^ هذا 
من أنكر أن يكون الرسول من البشر أو حيتاج إىل ما حيتاج إليه البشر من النساء والذرية فاملعىن لست ببدع يف ذلك بل أنت  

قال ^ لكل أجل كتاب ^ رد على الذين اقرتحوا اآلايت ^ وما كان لرسول أن أييت آبية إال إبذن هللا ^ كمن تقدم من الرسل 
^ وهذا ال يلزم بل املعىن صحيح من غري عكس أي لكل اجل كتاب كتبه هللا يف اللوح احملفوظ الفراء لكل كتاب أجل ابلعكس 

قيل يعين ينسخ ما يشاء من القرآن واألحكام ويثبت منها ما يشاء وقيل هي يف آجال بين آدم ^ ميحو هللا ما يشاء ويثبت 
ان بكتب أجل من ميوت يف ذلك العام فيمحوه من ديوان وذلك أن هللا تعاىل قدر يف ليلة القدر وقيل يف ليلة النصف من شعب

األحياء ويثبت من ال ميوت يف ذلك العام وقيل إن احملو واإلثبات على العموم يف مجيع األشياء وهذا ترده القاعدة املتقررة أن 
 القضاء ال يبدل وأن علم هللا ال يتغري فقال بعضهم احملو واإلثبات
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أصل كل كتاب وهو اللوح ^ وعنده أم الكتاب ^ يف السعادة والشقاوة األخروية واآلجال  يف كل شيء إال@  137@ 
أومل يروا ^ إن شرط دخلت عليها ما املؤكدة وجواهبا فإمنا ^ وإن ما نرينك ^ احملفوظ الذي كتب هللا فيه مقادير األشياء كلها 

مر واألرض أرض الكفار ونقصها هو مبا يفتح هللا على املسلمني االتيان هنا ابلقدرة واأل^ أان أنيت األرض ننقصها من أطرافها 
منها واملعىن أومل يروا ذلك فيخافوا أن منكنك منهم وقيل األرض جنس ونقصها مبوت الناس وهالك الثمرات وخراب البالد 

^ لعقوبة ابسم الذنب تسمية ل^ فلله املكر مجيعا ^ املعقب الذي يكر على الشيء فيبطله ^ ال معقب حلكمه ^ وشبه ذلك 
قل كفى ابهلل شهيدا ^ هتديد واملراد ابلكافر اجلنس بدليل قراءة الكفار ابجلمع وعقىب الدار الدنيا واآلخرة ^ وسيعلم الكافر 

^ أمره هللا أن يستشهد هللا على صحة نبوته وشهادة هللا له هي علمه بذلك وإظهاره اآلايت الدالة على ذلك ^ بيين وبينكم 
معطوف على اسم هللا على وجه االستشهاد به وقيل املراد عبد هللا بن سالم ومن أسلم من اليهود ^ نده علم الكتاب ومن ع

والنصارى الذين يعلمون صفته صلى هللا عليه وسلم من التوراة واإلجنيل وقيل املراد املؤمنون الذين يعلمون علم القرآن وداللته 
 فهو الذي عنده علم الكتاب ويضعف هذا ألنه عطف صفة على موصوف ويقويه قراءة ومن على النبوة وقيل املراد هللا تعاىل
اخلطاب للنيب ^ لتخرج الناس من الظلمات إىل النور $ # ^ سورة إبراهيم عليه السالم $ عنده مبن اجلارة وخفض عنده 

إىل صراط العزيز ^ أي أبمره وهو إرساله ^ م إبذن رهب^ صلى هللا عليه وسلم والظلمات الكفر واجلهل والنور اإلميان والعلم 
^ أي يؤثرون ^ يستحبون ^ قرئ ابلرفع وهو مبتدأ أو خرب مبتدأ مضمر وابخلفض بدل ^ هللا ^ بدل من إىل النور ^ احلميد 

 أن^ أي بلغتهم وكالمهم ^ بلسان قومه ^ قد ذكر ^ ويبغوهنا 
33
4 

أي عقوابته لألمم املتقدمة وقيل إنعامه ^ وذكرهم أبايم هللا ^ ر أبن أن مفسرة أو مصدرية على تقدي( أخرج @  138@ 
^ على بين إسرائيل واللفظ يعم النعم والنقم وعرب عنها ابألايم ألهنا كانت يف أايم ويف ذلك تعظيم هلا كقوهلم يوم كذا ويوم كذا 

أعم من ذلك مث جر الذبح كقوله ومالئكته ذكر هنا ابلواو ليدل على أن سوء العذاب غري الذبح أو ^ ويذحبون أبناءكم 
من كالم موسى وأتذن مبعىن أذن أي أعلم كقولك ^ وإذ أتذن ربكم ^ وجربيل وميكال ذكر يف البقرة بغري واو تفسري للعذاب 

تمل أن هذا معمول أتذن ألنه يتضمن معىن قال وحي^ لئن شكرمت ألزيدنكم ^ توعد وأوعد وإعالم هللا مقرتن إبنفاذ ما أعلم به 
حيتمل أن يريد كفر النعم أو الكفر ابإلميان ^ ولئن كفرمت ^ تكون الزايدة من خري الدنيا أو من الثواب يف اآلخرة أو منهما 

فردوا أيديهم يف افواههم ^ عبارة عن كثرهتم كقوله وقروان بني ذلك كثريا ^ ال يعلمهم إال هللا ^ واألول أرجح ملقابلته ابلشكر  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أقوال أحدها أن الضمائر لقوم الرسل واملعىن أهنم ردوا أيديهم يف أفواه أنفسهم غيظا من الرسل كقوله عضوا فيه ثالثة ^ 

عليكم األانمل من الغيظ أو استهزاء وضحكا كمن غلبه الضحك فوضع يده على فمه والثاين أن الضمائر هلم واملعىن أهنم ردوا 
أىف ^ لسكوت والثالث أهنم ردوا أيديهم يف أفواه األنبياء تسكيتا هلم وردا لقوهلم أيديهم يف أفواه أنفسهم إشارة على األنبياء اب

املعىن أيف وجود هللا شك أو أيف إهليته شك وقيل يف وحدانيته واهلمزة للتقرير والتوبيخ ألنه ال حيتمل الشك لظهور ^ هللا شك 
قيل إن من زائدة ومنع سيبويه زايدهتا يف الواجب ^  من ذنوبكم^ األدلة ولذلك وصفه بعد بقوله فاطر السموات واألرض 

وهي عنده للتبعيض ومعناه أن يغفر للكافر إذا أسلم ما تقدم من ذنبه قبل اإلسالم ويبقى ما يذنب بعده يف املشيئة فوقعت 
رة نوح وجاء املغفرة يف البعض ومل أيت يف القرآن غفران بعض الذنوب إال للكافر كهذا املوضع والذي يف األحقاف وسو 

قال الزخمشري وأهل مذهبه من املعتزلة معناه يؤخركم إن ^ ويؤخركم إىل أجل مسمى ^ للمؤمنني بغري من كالذي يف الصف 
آمنتم إىل آجالكم وإن مل تؤمنوا عاجلكم ابهلالك قبل ذلك الوقت وهذا بناء على قوهلم ابألجلني وأهل السنة أيبون هذا فإن 

 األجل عندهم واحد حمتوم
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حيتمل أن يكون قوهلم استبعادا لتفضيل بعض البشر على بعض ابلنبوة أو ^ قالوا إن أنتم إال بشر مثلنا @ ^  139@ 
يكون إحالة لنبوة البشر واألول أظهر لطلبهم الربهان يف قوهلم فأتوان بسلطان مبني ولقول الرسل ولكن هللا مين على من يشاء 

وعلى هللا فليتوكل ^ واملعىن أي شيء مينعنا من التوكل على هللا ^ وما لنا أال نتوكل على هللا ^ من عباده أي ابلتفضيل ابلنبوة 
إن قيل مل كرر األمر فاجلواب عندي أن قوله وعلى هللا فليتوكل املؤمنون راجع إىل ما تقدم من طلب الكفار ^ املتوكلون 

 وأما قوله فليتوكل املتوكلون فهو راجع إىل قوهلم ولنصربن على بسلطان مبني أي حجة ظاهرة فتوكل الرسل يف ورودها على هللا
أو لتعودن يف ملتنا ^ ما آذيتموان أي نتوكل على هللا يف دفع أذاكم وقال الزخمشري إن هذا الثاين يف معىن الثبوت على التوكل 

رة وهو كثري يف كالم العرب وال يقتضي أن أو هنا مبعىن إال أن أو على أصلها لوقوع أحد الشيئني والعود هنا مبعىن الصريو ^ 
فيه ثالثة أوجه هنا ويف وملن خاف مقام ربه يف الرمحن فاألول أن معناه ^ خاف مقامي ^ الرسل كانوا يف ملة الكفار قبل ذلك 

لى إقحام املقام أو مقام احلساب يف القيامة والثاين أن معناه قيام هللا على عباده أبعماهلم والثالث أن معناه خافين وخاف ربه ع
أي ^ جبار ^ الضمري للرسل أي استنصروا ابهلل وأصله طلب الفتح وهو احلكم ^ واستفتحوا ^ على التعبري به عن الذات 

يف املوضعني والوراء هنا مبعىن ما يستقبل من الزمان وقيل معناه هنا ^ من ورائه ^ خمالف لالنقياد ^ عنيد ^ قاهر أو متكرب 
معطوف على حمذوف تقديره من ورائه جهنم يلقى فيها ويسقى وإمنا ذكر هذا السقي جتريدا بعد ^ ويسقى ^  أمامه وهو بعيد

أي يتكلف جرعه وتصعب عليه إساغته ونفي كاد يقتضي وقوع ^ يتجرعه وال يكاد يسيغه ^ ذكر جهنم ألنه من أشد عذاهبا 
^ أي جيد املاء مثل أمل املوت وكربته من مجيع اجلهات ^ مكان  وأيتيه املوت من كل^ اإلساغة بعد جهد ومعىن يسيغه يبتلعه 

مذهب سيبويه والفراء فيه كقوهلما يف مثل اجلنة اليت يف الرعد ^ مثل الذين كفروا ^ أي ال يراح ابملوت ^ وما هو مبيت 
^ عده واملثل هنا مبعىن الشبيه والقتال واخلرب عند سيبويه حمذوف تقديره فيما يتلى عليكم واخلرب عند الفراء اجلملة اليت ب

أي شديد الريح والعصوف يف احلقيقة من صفة الريح ^ يف يوم عاصف ^ تشبيها ابلرماد يف ذهاهبا وتالشيها ^ أعماهلم كرماد 
 ^ال يقدرون مما كسبوا على شيء ^ 
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ن القبور وقيل معناه صاروا ابلرباز أي ظهروا ومعىن الظهور هنا خروجهم م^ وبرزوا هلل ^ أي ال يرون له منفعة @  140@ 
من ^ من عذاب هللا من شيء ^ مجع اتبع أو مصدر وصف به مبالغة أو على حذف مضاف ^ تبعا ^ وهي األرض املتسعة 

ل األوىل للبيان والثانية للتبعيض وجيوز أن يكوان للتبعيض معا قاله الزخمشري واألظهر أن األوىل للبيان والثانية زائدة واملعىن ه
^ أي مهرب حيث وقع وحيتمل أن يكون مصدرا أو اسم مكان ^ حميص ^ أنتم دافعون أو متحملون عنا شيئا من عذاب هللا  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
^ ملا قضي األمر ^ يعين إبليس األقدم روي أنه يقوم خطيبا هبذا الكالم يوم القيامة أو يف النار يقوله ألهلها ^ وقال الشيطان 

عىن قضي األمر تعني قوم للنار وقوم للجنة وإن كان يف النار فمعىن قضي األمر حصل أهل إن كان كالم إبليس يف القيامة مب
أي ما أان ^ ما أان مبصرخكم وما أنتم مبصرخي ^ استثناء منقطع ^ إال أن دعوتكم ^ النار يف النار وأهل اجلنة يف اجلنة 

يتعلق أبشركتمون ^ من قبل ^ اككم يل مع هللا يف الطاعة ما مصدرية أي إبشر ^ مبا أشركتمون ^ مبغيثكم وما أنتم فمغيثني يل 
استئناف من كالم هللا تعاىل وحيتمل أن يكون حكاية عن إبليس ^ إن الظاملني ^ وحيتمل أن يتعلق بكفرمت واألول أظهر وأرجح 

^  ال هللا وقيل كل حسنة ابن عباس وغريه هي ال إله إ^ كلمة طيبة ^  يتعلق أبدخل أو خبالدين واألول أحسن ^ إبذن رهبم ^ 
^ هي النخلة يف قول اجلمهور واختار ابن عطية أهنا شجرة غري معينة إال أهنا كل ما اتصف بتلك الصفات ^ كشجرة طيبة 

احلني يف اللغة وقت غري حمدود وقد تقرتن ^ تؤيت أكلها كل حني ^ أي يف اهلواء وذلك عبارة عن طوهلا ^ وفرعها يف السماء 
هي كلمة الكفر ^ ومثل كلمة خبيثة ^ ه وقيل يف كل حني كل سنة ألن النخلة تطعم يف كل سنة وقيل غري ذلك به قرينة حتد

أي اقتلعت ^ اجتثت ^ هي احلنظلة عند اجلمهور واختار ابن عطية أهنا غري معينة ^ كشجرة خبيثة ^  وقيل كل كلمة قبيحة 
 وحقيقة

33
7 

^ هو ال إله إال هللا واإلقرار ابلنبوة ^ ابلقول الثابت ^ بلة قوله أصلها اثبت االجتثاث أخذ اجلثة وهذا يف مقا@  141@ 
نعمة ^ بدلوا نعمة هللا كفرا ^ هو عند السؤال يف القرب عند اجلمهور ^ ويف اآلخرة ^ أي إذا فتنوا مل يزلوا ^ يف احلياة الدنيا 

قريش فكفروا النعمة ومل يقبلوها والتقدير بدلوا شكر نعمة هللا كفرا هللا هنا هو حممد صلى هللا عليه وسلم ودينه أنعم هللا به على 
هي جواب شرط ^ يقيموا الصالة وينفقوا ^ فسرها بقوله جهنم ^ دار البوار ^ أي من أطاعهم واتبعهم ^ وأحلوا قومهم ^ 

جزم إبضمار الم األمر تقديره فقد يتضمنه قوله قل تقديره إن تقل هلم أقيموا يقيموا ومعمول القول على هذا حمذوف وقيل 
أي ^ واجنبين ^ ذكر يف البقرة ^ البلد آمنا ^ يريد اجلنس ^ إن اإلنسان ^ من اخللة وهي املودة ^ وال خالل ^ ليقيموا 

يعين بين من صليب وفيهم أجيبت دعوته ^ وبين ^ امنعين واملاضي منه جنب يقال جنب وجنب ابلتشديد وأجنب مبعىن واحد 
يعين من عصاه بغري الكفر وابلكفر مث اتب منه فهو الذي يصح أن يدعى له ^ ومن عصاين ^ بنيه فعبدوا األصنام  وأما أعقاب

يعين ابنه ^ أسكنت من ذرييت ^ ابملغفرة ولكنه ذكر اللفظ ابلعموم ملا كان عليه السالم من الرمحة للخلق وحسن اخللق 
يعين مكة ^ بواد ^ نها سارة زوجة إبراهيم فحمله مع أمه من الشام إىل مكة إمساعيل عليه السالم ملا ولدته أمه هاجر غارت م

يعين الكعبة فإما أن يكون البيت أقدم من إبراهيم على ما جاء ^ عند بيتك احملرم ^ والوادي ما بني جبلني وإن مل يكن فيه ماء 
الالم حيتمل أن تكون الم األمر مبعىن ^ قيموا الصالة لي^ يف بعض الرواايت وإما أن يكون إبراهيم قد علم أنه سيبىن هناك بيتا 

أي ^ هتوي إليهم ^ الدعاء أو الم كي وتتعلق أبسكنت ومجع الضمري يدل على أنه قد كان علم أن ابنه يعقوب هناك نسال 
لو قال أفئدة تسري جبد وإسراع وهلذه الدعوة حبب هللا حج البيت إىل الناس على أنه قال من الناس ابلتبعيض قال بعضهم 

 أي ارزقهم يف ذلك الوادي مع أنه غري ذي زرع وأجاب هللا دعوته^ وارزقهم من الثمرات ^ الناس حلجته فارس والروم 
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اآلية حيتمل أن تكون من كالم هللا تعاىل أو ^ وما خيفى على هللا ^ فجعل مكة جيىب إليها مثرات كل شيء @  142@ 
روي أنه ولد له إمساعيل وهو ابن مائة وسبع عشرة عاما وروي ^ لى الكرب إمساعيل وإسحاق وهب يل ع^ حكاية عن إبراهيم 

إن أراد ابلدعاء الطلب والرغبة فمعىن القبول االستجابة وإن أراد ^ ربنا وتقبل دعاء ^ أقل من هذا وإمساعيل أسن من إسحق 
قيل إمنا دعا ابملغفرة ألبويه الكافرين بشرط إسالمهما ^ ربنا اغفر يل ولوالدي ^ ابلدعاء العبادة فالقبول على حقيقته 

هذا وعيد للظاملني وهم ^ وال حتسنب هللا غافال ^ والصحيح أنه دعا هلما قبل أن يتبني له أن أابه عدو هلل حسبما ورد يف براءة 
This file was downloaded from QuranicThought.comاجلواب أنه حيتمل أن يكون الكفار على األظهر فإن قيل ملن هذا اخلطاب هنا ويف قوله وال حتسنب هللا خملف وعده رسله ف



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
خطااب للنيب صلى هللا عليه وسلم أو لغريه فإن كان لغريه فال إشكال وإن كان له فهو مشكل ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ال 

حيسب أن هللا غافال وأتويل ذلك بوجهني أحدمها أن ملراد الثبوت على علمه أبن هللا غري غافل وغري خملف وعده واآلخر أن 
قيل ^ مهطعني ^ أي حتد النظر من اخلوف ^ تشخص فيه األبصار ^ راد إعالمه بعقوبة الظاملني فمقصد الكالم الوعيد هلم امل

^ قيل اإلقناع هو رفع الرأس وقيل خفضه من الذلة ^ مقنعي رءوسهم ^ اإلهطاع اإلسراع وقيل شدة النظر من غري أن يطرف 
أي منحرفة ال تعي شيئا من شدة اجلزع ^ وأفئدهتم هواء ^ وهنم من احلذر واجلزع أي ال يطرفون بعي^ ال يرتد إليهم طرفهم 

يعين يوم القيامة وانتصاب ^ يوم أيتيهم العذاب ^ فشبهها ابهلواء يف تعريفه من األشياء وحيتمل أن يريد مضطربة يف صدورهم 
^ مالكم من زوال ^ قديره يقال هلم أومل تكونوا اآلية ت^ أومل تكونوا ^ يوم على أنه مفعول اثن ألنذر وال جيوز أن يكون ظرفا 

أي جزاء مكرهم ^ وعند هللا مكرهم ^ هم املقسم عليه ومعىن من زوال أي من األرض بعد املوت أي حلفتم أنكم ال تبعثون 
وات شبهت ابجلبال يف إن هنا انفية والالم الم اجلحود واجلبال يراد هبا الشرائع والنب^ وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال ^ 

ثبوهتا واملعىن حتقري مكرهم ألنه ال تزول منه تلك اجلبال الثابتة الراسخة وقرأ الكسائي لتزول بفتح الالم ورفع تزول وإن على 
 هذه القراءة خمففة من الثقيلة والالم للتأكيد واملعىن تعظيم مكرهم أي أن مكرهم من شدته تزول منه اجلبال ولكن
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يعين وعد النصر على الكفار فإن قيل هال قال ^ فال حتسنب هللا خملف وعده رسله ^ هللا عصم ووقى منه  @ 143@ 
خملف رسله وعده ومل قدم املفعول الثاين على األول فاجلواب أنه قدم الوعد ليعلم أنه ال خيلف الوعد أصال على اإلطالق مث 

فكيف خيلف وعد رسله وخرية خلقه فقدم الوعد أوال بقصد اإلطالق مث  قال رسله ليعلم أنه إذا مل خيلف وعد أحد من الناس
العامل يف الظرف ذوا انتقام أو حمذوف وتبديل األرض أبن ^ يوم تبدل األرض غري األرض ^ ذكر الرسل لقصد التخصيص 

ابنشقاقها وانتشار  تبديلها ^ والسموات ^ تكون يوم القيامة بيضاء عفراء كقرصة النقي هكذا ورد يف احلديث الصحيح 
^ يعين الكفار ^ وترى اجملرمني ^ كواكبها وخسوف مشسها وقمرها وقيل تبدل أرضا من فضة ومساء من ذهب وهذا ضعيف 

متعلق مبحذوف ^ من قطران ^ أي قمصهم والسرابل القميص ^ سرابيلهم ^ أي مربوطني يف األغالل ^ مقرنني يف األصفاد 
^ ليجزي ^ هتيأ به اإلبل وللنار فيه اشتعال شديد فلذلك جعل هللا قمص أهل النار منه  أي جعل هللا فيه ذلك وهو الذي

^ ولينذروا ^ إشارة إىل القرآن أو إىل ما تضمنته هذه السورة ^ هذا بالغ ^ يتعلق مبحذوف أي فعل هللا ذلك ليجزي 
هذا الذكر ألويل العقول وهم أهل العلم رضي أي ^ وليذكرأولو األلباب ^ معطوف على حمذوف تقديره لينصحوا به ولينذروا 

حيتمل أن يريد ابلكتاب الكتب املتقدمة وعطف القرآن ^ تلك آايت الكتاب وقرآن مبني $ # ^ سورة احلجر $ هللا عنهم 
قرئ ابلتخفيف والتشديد ومها لغتان وما حرف كافة لرب ومعىن ^ رمبا ^ عليها والظاهر أنه القرآن وعطفه عطف الصفات 

ب التقليل وقد تكون للتكثري وقيل إن هذه منه وقيل إمنا عرب عن التكثري أبداة التقليل على وجه التهكم كقوله قد نرى تقلب ر 
وجهك يف السماء وقد يعلم ما أنتم عليه وقيل إن معىن التقليل يف هذه أهنم لو كانوا يودون اإلسالم مرة واحدة لوجب أن 

قيل إن ذلك ^ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني ^ رارا كثرية وال تدخل إال على املاضي يسارعوا إليه فكيف وهم يودونه م
 عند املوت وقيل
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وما بعده ^ ذرهم ^ يف القيامة وقيل إذا خرج عصاة املسلمني من النار وهذا هو األرجح حلديث روي يف ذلك @  144@ 
الضمري يف قالوا لكفار قريش ^ ا الذي نزل عليه الذكر إنك جملنون وقالوا اي أيه^ أي وقت حمدود ^ كتاب معلوم ^  هتديد 

لو ما عرض وحتضيض ^ لو ما أتتينا ابملالئكة ^ وقوهلم نزل عليه الذكر يعنون على وجه االستخفاف أي بزعمك ودعواك 
رد عليهم فيما اقرتحوا ^ ة إال ابحلق ما ننزل املالئك^ واملعىن أهنم طلبوا من النيب صلى هللا عليه وسلم أن أيتيهم ابملالئكة معه 

This file was downloaded from QuranicThought.comواملعىن أن املالئكة ال تنزل إال ابحلق من الوحي واملصاحل اليت يريدها هللا ال ابقرتاح مقرتح واختيار كافر وقيل احلق هنا العذاب 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
لذين اقرتحوا نزوهلم إذا حرف جواب وجزاء واملعىن لو أنزل املالئكة مل يؤخر عذاب هؤالء الكفار ا^ وما كانوا إذا منظرين ^ 

ألن من عادة هللا أن من اقرتح آية فرآها ومل يؤمن أنه يعجل له العذاب وقد علم هللا أن هؤالء القوم يؤمن كثري منهم ويؤمن 
الذكر هنا هو القرآن ويف قوله إان حنن نزلنا الذكر ردا ^ إان حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون ^ أعقاهبم فلم يفعل هبم ذلك 

نكارهم واستخفافهم يف قوهلم اي أيها الذي نزل عليه الذكر ولذلك أكده بنحن واحتج عليه حبفظه ومعىن حفظه حراسته عن إل
التبديل والتغيري كما جرى يف غريه من الكتب فتوىل هللا حفظ القرآن فلم يقدر أحد على الزايدة فيه وال النقصان منه وال تبديله 

الشيع مجع شيعة ^ يف شيع األولني ^ ها موكول إىل أهلها لقوله مبا استحفظوا من كتاب هللا خبالف غريه من الكتب فإن حفظ
معىن نسلكه ندخله والضمري يف نسلكه حيتمل ^ كذلك نسلكه يف قلوب اجملرمني ^  وهي الطائفة اليت تتشيع ملذهب أو رجل 

ي نسلكه يف قلوهبم فيستهزؤا به ويكون قوله كذلك أن يكون لالستهزاء الذي دل عليه قوله به يستهزؤن أو يكون للقرآن أ
أي ^ وقد خلت سنة األولني ^ تشبيها لالستهزاء املتقدم وال يؤمنون به تفسريا لوجه إدخاله يف قلوهبم والضمري يف به للقرآن 

تحنا عليهم اباب ولو ف^ تقدمت طريقتهم على هذه احلالة من الكفر واالستهزاء حىت هلكوا بذلك ففي الكالم هتديد لقريش 
الضمائر لكفار قريش املعاندين احملتوم عليهم ابلكفر وقيل الضمري ^ من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إمنا سكرت أبصاران 

يف ظلوا ويف يعرجون للمالئكة ويف قالوا للكفار ومعىن يعرجون يصعدون واملعىن أن هؤالء الكفار لو رأوا أعظم آية لقالوا إهنا 
أو سحر وقرئ سكرت ابلتشديد والتخفيف وحيتمل أن يكون مشتقا من السكر فيكون معناه أجربت أبصاران فرأينا األمر ختييل 

 على غري حقيقته أو من السكر وهو السد فيكون معناه منعت أبصاران
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فظ السموات فهو يف استثناء من ح^ إال من اسرتق السمع ^ يعين املنازل االثين عشر ^ بروجا ^ من النظر @  145@ 
أي مقدر بقدر فالوزن على هذا استعارة وقيل املراد ما يوزن حقيقة كالذهب واألطعمة ^ من كل شيء موزون ^ موضع نصب 

يعين البهائم واحليواانت ومن معطوف على معايش وقيل على الضمري يف لكم ^ ومن لستم له برازقني ^ واألول أعم وأحسن 
عطف على الضمري املخفوض من غري إعادة اخلافض وهو قوي يف املعىن أي جعلنا يف األرض  وهذا ضعيف يف النحو ألنه

قيل يعين املطر واللفظ أعم من ذلك واخلزائن املواضع اخلازنة ^ وإن من شيء إال عندان خزائنه ^ معايش لكم وللحيواانت 
بقدر ^ شيء إال حنن قادرون على إجياده وتكوينه  وظاهر هذا أن األشياء موجودة قد خلقت وقيل ذلك متثيل واملعىن وإن من

يقال لقحت الناقة والشجرة إذا محلت فهي الفحة وألقحت الريح ^ وأرسلنا الرايح لواقح ^ أي مبقدار حمدود ^ معلوم 
^ دمني ولقد علمنا املستق^ الشجر فهي ملقحة ولواقح مجع القحة ألهنا حتمل املاء أو مجع ملحقة على حذف امليم الزائدة 

اآلية يعين األولني واآلخرين من الناس وذكر ذلك على وجه االستدالل على احلشر الذي ذكر بعد ذلك يف قوله وإن ربك هو 
حيشرهم ألنه إذا أحاط هبم علما مل تصعب عليه إعادهتم وحشرهم وقيل يعين من استقدم والدة وموات ومن أتخر وقيل من تقدم 

اإلنسان هنا هو آدم عليه السالم والصلصال الطني اليابس ^ ولقد خلقنا اإلنسان من صلصال ^ إىل اإلسالم ومن أتخر عنه 
احلمأ الطني األسود واملسنون املتغري ^ من محأ مسنون ^ الذي يصلصل أي يصوت وهو غري مطبوخ فإذا طبخ فهو فخار 

^ محأ صفة لصلصال أي صلصال كائن من محأ  املننت وقيل إنه من أسن املاء إذا تغري والتصريف يرد هذا القول وموضع من
يراد به جنس الشياطني وقيل إبليس األول وهذا أرجح لقوله من قبل وتناسلت اجلن من إبليس وهو للجن  ^ واجلان خلقناه 
يعين الروح اليت يف ^ ونفخت فيه من روحي ^ يعين آدم عليه السالم ^ خالق بشرا ^ شدة احلر ^ السموم ^ كآدم للناس 

 سد وأضاف هللا تعاىل الروح إىل نفسه إضافة ملك إىل مالك أي من الروحاجل
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أي من اجلنة أو ^ فاخرج منها ^ الذي هو يل وخلق من خلقي وتقدم الكالم على سجود املالئكة يف البقرة @  146@ 
This file was downloaded from QuranicThought.comاضه على هللا يف أمره ابلسجود آلدم يقتضي إقراره ابلربوبية وأن كفره كان بوجه غري اجلحود وهو اعرت ^ قال رب ^ من السماء 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
اليوم الذي طلب إبليس أن ينظر إليه هو يوم القيامة وقيل الوقت املعلوم الذي أنظر إليه هو يوم ^ إىل يوم الوقت املعلوم ^ 

جهال منه النفخ يف الصور النفخة األوىل حني ميوت من يف السموات ومن يف األرض وكان سؤال إبليس االنتظار إىل يوم القيامة 
ومغالطة إذ سأل ما ال سبيل إليه ألنه لو أعطي ما سأل مل ميت أبدا ألنه ال ميوت أحد بعد البعث فلما سأل ما ال سبيل إليه 

الباء للسببية أي ألغوينهم بسبب إغوائك يل وقيل للقسم  ^ فبما أغويتين ^ أعرض هللا عنه وأعطاه االنتظار إىل النفخة األوىل 
القائل هلذا هو هللا تعاىل ^ قال هذا صراط علي مستقيم ^ على إغوائي ألغوينهم والضمري لذرية آدم  كأنه قال بقدرتك

حيتمل أن ^ إال عبادك ^ واإلشارة هبذا إىل جناة املخلصني من إبليس وأنه ال يقدر عليهم أو إىل تقسيم الناس إىل غوي وخملص 
وإن ^ استثناء متصل أو يريد ابلعباد املخلصني فيكون االستثناء منقطعا  يريد ابلعباد مجيع الناس فيكون قوله إال من اتبعك

روي أهنا سبعة أطباق يف كل طبقة ابب فأعالها للمذنبني من املسلمني ^ هلا سبعة أبواب ^ الضمري للغاوين ^ جهنم ملوعدهم 
^ ادخلوها ^ ركني والسابع للمنافقني والثاين لليهود والثالث للنصارى والرابع للصابئني واخلامس للمجوس والسادس للمش

أي ^ متقابلني ^ يعين أخوة املودة واإلميان ^ إخواان ^ تقديره يقال هلم ادخلوها والسالم حيتمل أن يكون التحية أو السالمة 
عن ونبئهم ^ اآلية أعلمهم واآلية آية ترجية وختويف ^ نىبء عبادي ^ أي تعب ^ نصب ^ يقابل بعضهم بعضا على األسرة 

أي خائفون والوجل ^ وجلون ^ ضيف هنا واقع على مجاعة وهم املالئكة الذين جاؤا إىل إبراهيم ابلبشرى ^ ضيف إبراهيم 
املعىن ^ قال أبشرمتوين على أن مسين الكرب ^ هو إسحاق ^ إان نبشرك بغالم عليم ^ أي ال ختف ^ ال توجل ^ اخلوف 

 ابشرمتوين ابلولد مع أنين قد كرب سين
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قال ذلك على وجه التعجب من والدته يف كربه أو ^ فبم تبشرون ^ وكان حينئذ ابن مائة سنة وقيل أكثر @  147@ 
على وجه االستبعاد ولذلك قرئ تبشرون بتشديد النون وكسرها على إدغام نون اجلمع يف نون الوقاية وابلكسر والتخفيف على 

ومن ^ أي ابليقني الثابت فال تستبعده وال تشك فيه ^ لوا بشرانك ابحلق قا^ حذف إحدى النونني وابلفتح وهي نون اجلمع 
^ قال فما خطبكم ^ دليل على حترمي القنوط وقرئ يقنط بفتح النون وكسرها ومها لغتان ^ يقنط من رمحة ربه إال الضالون 
أن يكون استثناء من قوم لوط  حيتمل^ إال آل لوط ^ يعنون قوم لوط ^ إىل قوم جمرمني ^ أي ما شأنكم وأبي شيء جئتم 

فيكون منقطعا لوصف القوم ابإلجرام ومل يكن آل لوط جمرمني وحيتمل أن يكون استثناء من الضمري يف اجملرمني فيكون متصال  
استثناء من آل لوط فهو استثناء من استثناء وقال ^ إال امرأته ^ كأنه قال إىل قوم قد أجرموا كلهم إال آل لوط فلم جيرموا 

الغابر ^ قدران إهنا ملن الغابرين ^ لزخمشري إمنا هو استثناء من الضمري اجملرور يف قوله ملنجوهم وذلك هو الذي يقتضيه املعىن ا
يقال مبعىن الباقي ومبعىن الذاهب وإمنا أسند املالئكة فعل التقدير إىل أنفسهم وهو هلل وحده ملا هلم من القرب واالختصاص ابهلل 

أي ال ^ قوم منكرون ^ القضية كما تقول خاصة امللك للملك دبران كذا وحيتمل أن يكون حكاية عن هللا ال سيما يف هذه 
أي  ^ واتبع أدابرهم ^ أي جئناك ابلعذاب لقومك ومعىن ميرتون يشكون فيه ^ قالوا بل جئناك مبا كانوا فيه ميرتون ^ نعرفهم 

وال ^ وا قدامه فال يشتغل قلبه هبم لو كانوا وراءه خلوفه عليهم كن خلفهم أي يف ساقتهم حىت ال يبقى منهم أحد وليكون
^ قيل هي مصر وقيل حيث هنا للزمان إذ مل يذكر مكان ^ وامضوا حيث تؤمرون ^ تقدم يف هود ^ يلتفت منكم أحد 

أن ^ مناه بذلك األمر هو من القضاء والقدر وإمنا تعدى إبىل ألنه ضمن معىن أوحينا وقيل معناه أعل^ وقضينا إليه ذلك األمر 
يف املوضعني أي إذا ^ مصبحني ^ هذا تفسري لذلك األمر ودابر القوم أصلهم واإلشارة إىل قوم لوط ^ دابر هؤالء مقطوع 

املدينة هي سدوم واستبشار أهلها ابألضياف طمعا أن ينالوا ^ وجاء أهل املدينة يستبشرون ^ أصبحوا ودخلوا يف الصباح 
دعاهم إىل تزويج بناته ^ قال هؤالء بنايت ^ كانوا قد هنوه أن يضيف أحدا ^  لوا أومل ننهك عن العاملني قا^ منهم الفاحشة 

This file was downloaded from QuranicThought.comقسم والعمر احلياة ففي ذلك كرامة للنيب صلى هللا عليه وسلم ألن هللا أقسم حبياته أو قيل هو ^ لعمرك ^ ليقي بذلك أضيافه 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
 إهنم لفي^ ه حمذوف تقديره لعمرك قسمي والالم للتوطئة من قول املالئكة للوط وارتفاعه ابالبتداء وخرب 
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^ فأخذهتم الصيحة ^ الضمري لقوم لوط وسكرهتم ضالهلم وجهلهم ويعمهون أي يتحريون ( سكرهتم يعمهون @  148@ 
هذا أي داخلني يف الشروق وهو وقت بزوغ الشمس وقد تقدم تفسري ما بعد ^ مشرقني ^ أي صيحة جربيل وهي أخذه هلم 

وإهنا ^ أي للمتفرسني ومنه فراسة املؤمن وقيل للمعتربين وحقيقة التوسم النظر إىل السيمة ^ للمتومسني ^ من قصتهم يف هود 
أصحاب األيكة ^ وإن كان أصحاب األيكة لظاملني ^ أي بطريق اثبت يراه الناس والضمري للمدينة املهلكة ^ لبسبيل مقيم 

الضمري يف إهنما قيل إنه ملدينة ^ وإهنما لبإمام مبني ^ لشجر ملا كفروا أضرمها هللا عليهم انرا قوم شعيب واأليكة الغيضة من ا
قوم لوط وقوم شعيب فاإلمام على هذا الطريق أي إهنما بطريق واضح يراه الناس وقيل الضمري للوط وشعيب أي إهنما على 

^ وم صاحل واحلجر واديهم وهو بني املدينة والشام هم مثود ق^ أصحاب احلجر ^ طريق من الشرع واضح واألول أظهر 
ذكره ابجلمع وإمنا كذبوا واحدا منهم ويف ذلك أتويالن أحدمها أن من كذب واحدا من األنبياء لزمه تكذيب اجلميع ^ املرسلني 

وآتيناهم ^ فرسا واحدا  ألهنم جاءوا أبمر متفق من التوحيد والثاين أنه أراد اجلنس كقولك فالان يركب اخليل وإن مل يركب إال
النحت النقر ابملعاويل وشبهها يف احلجر ^ وكانوا ينحتون من اجلبال بيوات ^ يعين الناقة وما كان فيها من العجائب ^ آايتنا 

^ يعين آمنني من هتدم بيوهتم لواثقتها وقيل آمنني من عذاب هللا ^ آمنني ^ والعود وشبه ذلك وكانوا ينقرون بيوهتم يف اجلبال 
قيل إن الصفح اجلميل هو الذي ليس معه عقاب وال عتاب ^ فاصفح الصفح اجلميل ^ يعين أهنا مل ختلق عبثا ^ إال ابحلق 

يعين أم القرآن ألهنا سبع آايت وقيل يعين السور ^ ولقد آتيناك سبعا من املثاين ^ ويف اآلية مهادنة للكفار منسوخة ابلسيف 
ران والنساء واملائدة واألنعام واألعراف واألنفال مع براءة واألول أرجح لوروده يف احلديث السبع الطوال وهي البقرة وآل عم

واملثاين مشتق من التثنية وهي التكرير ألن الفاحتة تكرر قراءهتا يف الصالة وألن غريها من السور تكرر فيها القصص وغريها 
ل أن تكون للتبعيض أو لبيان اجلنس وعطف القرآن على السبع وقيل هي مشتقة من الثناء ألن فيها ثناء على هللا ومن حيتم

أي ال تنظر إىل ما متعناهم به يف الدنيا كأنه ^ ال متدن عينيك ^ املثاين ألنه يعين ما سواها من القرآن فهو عموم بعد اخلصوص 
يعين أصنافا ^ أزواجا منهم ^ عظم منها يقول قد آتيناك السبع املثاين والقرآن العظيم فال تنظر إىل الدنيا فإن الذي أعطيناك أ

 من الكفار
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واجلناح ^ للمؤمنني ^ أي تواضع ولن ^ واخفض جناحك ^ أي ال تتاسف لكفرهم ^ وال حتزن عليهم @ ^  149@ 
الذي  الكاف من كما متعلقة بقوله أان النذير أي أنذر قريشا عذااب مثل العذاب^ كما أنزلنا على املقتسمني ^  هنا استعارة 

أنزل على املقتسمني وقيل متعلق بقوله ولقد آتيناك أي أنزلنا عليك كتااب كما أنزلنا على املقتسمني واختلف يف املقتسمني فقيل 
هم أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض كتاهبم وكفروا ببعضه فاقتسموا إىل قسمني وقيل هم قريش اقتسموا ابواب مكة يف املوسم 

^ الذين جعلوا القرآن عضني ^ ى ابب يقول أحدهم هو شاعر ويقول اآلخر هو ساحر وغري ذلك فوقف كل واحد منهم عل
أي أجزاء وقالوا فيه أقواال خمتلفة وواحد عضني عضة وقيل هو من العضه وهو السحر والعاضه الساحر واملعىن على هذا أنه 

إن قيل كيف جيمع ^ فوربك لنسئلنهم أمجعني ^ هاء  سحر والكلمة حمذوفة الالم والمها على القول األول واو وعلى الثاين
بني هذا وبني قوله فيومئذ ال يسئل عن ذنبه إنس وال جان فاجلواب أن السؤال املثبت هو على وجه احلساب والتوبيخ وأن 

أي صرح ^ تؤمر  فاصدع مبا^ السؤال املنفي هو على وجه االستفهام احملض ألن هللا يعلم األعمال فال حيتاج إىل السؤال عنها 
يعين قوما من أهل مكة أهلكهم هللا أبنواع اهلالك من غري سعي النيب صلى هللا عليه وسلم ^ إان كفيناك املستهزئني ^ به وأنفذه 

وكانوا مخسة الوليد بن املغرية والعاصي بن وائل واألسود بن عبد املطلب واألسود بن عبد يغوث وعدي بن قيس وقصة 
This file was downloaded from QuranicThought.comالسري وقيل الذين قتلوا ببدر كأيب جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وعقبة بن معيط أي هالكهم مذكورة يف 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
تسلية للنيب صلى هللا ^ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مبا يقولون ^ وغريهم واألول أرجح ألن هللا كفاه إايهم مبكة قبل اهلجرة 

قيل يعين القيامة وقيل النصر ^ أتى أمر هللا $ # ^ سورة النحل $ وت أي امل^ حىت أيتيك اليقني ^ عليه وسلم وأتنيس 
على الكفار وقيل عذاب الكفار يف الدنيا ووضع املاضي موضع املستقبل لتحقق وقوع األمر ولقربه وروي أهنا ملا نزلت وثب 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائما فلما قال
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^ خلق اإلنسان من نطفة ^ أي ابلنبوة وقيل ابلوحي ^ ينزل املالئكة ابلروح ^ سكن ^ فال تستعجلوه @ ^  150@ 
فيه وجهان أحدمها أن معناه متكلم خياصم عن نفسه والثاين ^ فإذا هو خصيم مبني ^ أي من نطفة املين واملراد جنس اإلنسان 

به يعين ما يتخذ من جلود األنعام وأصوافها  أي ما يتدفأ^ لكم فيها دفء ^ خياصم يف ربه ودينه وهذا يف الكفار واألول أعم 
يعين شرب ^ ومنافع ^ من الثياب وحيتمل أن يكون قوله لكم متعلقا مبا قبله أو مبا بعده وخيتلف الوقوف ابختالف ذلك 

يها أو يريد حيتمل أن يريد ابملنافع ما عدا األكل فيكون األكل أمرا زائدا عل^ ومنها أتكلون ^ ألباهنا واحلرث هبا وغري ذلك 
اجلمال حسن ^ ولكم فيها مجال حني ترحيون وحني تسرحون ^ ابملنافع األكل وغريه مث جرد ذكر األكل ألنه أعظم املنافع 

املنظر وحني ترحيون يعين حني تردوهنا ابلعشي إىل املنازل وحني تسرحون حني تردوهنا ابلغداة إىل الرعي وإمنا قدم ترحيون على 
يعين األمتعة وغريها ^ وحتمل أثقالكم ^ ألنعام ابلعشي أكثر ألهنا ترجع وبطوهنا مألى وضروعها حافلة تسرحون ألن مجال ا

^ لرتكبوها وزينة ^ أي مبشقة ^ بشق األنفس ^ أي إىل أي بلد توجهتم وقيل يعين مكة ^ إىل بلد ^ وقيل أجساد بين آدم 
ري لكونه علل خلقتها ابلركوب والزينة دون األكل ونصب زينة على استدل بعض الناس به على حترمي أكل اخليل والبغال واحلم

عبارة على العموم أي أن خملوقات هللا ال ^ وخيلق ما ال تعلمون ^ أنه مفعول من أجله وهو معطوف على موضع لرتكبوها 
أي على هللا ^ السبيل  وعلى هللا قصد^ حييط البشر بعلمها وكل ما ذكر يف هذه اآلية شيئا خمصوصا فهو على وجه املثال 

تقومي طريق اهلدى بنصب األدلة وبعث الرسل واملراد ابلسبيل هنا اجلنس ومعىن القصد القاصد املوصل وإضافته إىل السبيل من 
الضمري يف منها يعود على السبيل إذ املراد به اجلنس ومعىن اجلائر اخلارج عن ^ ومنها جائر ^ إضافة الصفة إىل املوصوف 

حيتمل أن يتعلق لكم أبنزل أو يكون يف موضع ^ ماء لكم ^ ي ومن الطريق جائر كطريق اليهود والنصارى وغريهم الصواب أ
وما ذرأ ^ أي ترعون أنعامكم ^ فيه تسيمون ^ يعين ما ينبت ابملطر من الشجر ^ ومنه شجر ^ خرب لشراب أو صفة لسماء 

 أي^ خمتلفا ألوانه ^ ذلك  يعين احليوان واألشجار والثمار وغري^ لكم يف األرض 
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^ مواخر فيها ^ يعين اجلواهر واملرجان ^ حلية تلبسوهنا ^ يعين احلوت ^ حلما طراي ^ أصنافه وأشكاله @  151@ 
يعين يف التجارة وهو ^ لتبتغوا من فضله ^ مجع ماخرة يقال خمرت السفينة واملخر شق املاء وقيل صوت جرى الفلك ابلرايح 

الرواسي اجلبال واللفظ مشتق من رسا إذا ثبت وأن متيد يف ^ وألقى يف األرض رواسي أن متيد بكم ^ تأكلوا معطوف على ل
موضع مفعول من أجله واملعىن أنه ألقى اجلبال يف األرض لئال متيد األرض وروي أنه ملا خلق هللا األرض جعلت متيد فقالت 

قال ابن عطية أهنارا منصوب بفعل مضمر ^ وأهنارا ^ رسيت ابجلبال املالئكة ال يستقر على ظهر هذه أحد فأصبحت وقد أ
تقديره وجعل أو خلق أهنارا قال وإمجاعهم على إضمار هذا الفعل دليل على أن ألقى أخص من جعل وخلق ولو كانت ألقى 

لطرق من اجلبال يعين ما يستدل به على ا^ وعالمات ^ يعين الطرق ^ وسبال ^ مبعىن خلق مل حيتج إىل هذا اإلضمار 
واملناهل وغري ذلك وهو معطوف على أهنارا وسبال قال ابن عطية هو نصب على املصدر أي لعلكم تعتربون وعالمات أي عربة 

يعين االهتداء ابلليل يف الطرق والنجم هنا جنس وقيل املراد الثراي والفرقدان فإن قيل قوله ^ وابلنجم هم يهتدون ^ وأعالما 
ون خمرج عن سنن اخلطاب وقدم فيه النجم كأنه يقول وابلنجم خصوصا هؤالء خصوصا يهتدون فمن املراد وابلنجم هم يهتد

This file was downloaded from QuranicThought.comهبم فاجلواب أنه أراد قريشا ألهنم كان هلم يف االهتداء ابلنجم يف سريهم علم ملن يكن لغريهم وكان االعتبار ألزم هلم فخصصوا 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
يقتضي الرد على من عبد غري هللا وإمنا عرب عنهم مبن ألن فيهم من  تقرير^ أفمن خيلق كم ال خيلق ^ قال ذلك الزخمشري 

ذكر من أول السورة إىل هنا أنواعا من ^ وإن تعدوا نعمة هللا ال حتصوها ^ يعقل ومن ال يعقل أو مشاكلة لقوله أفمن خيلق 
وفيها أيضا تعداد ^ كمن ال خيلق   أفمن خيلق^ خملوقاته تعاىل على وجه االستدالل هبا على وحدانيته ولذلك أعقبها بقوله 

لنعمه على خلقه ولذلك أعقبها بقوله وإن تعدوا نعمة هللا ال حتصوها مث أعقب ذلك بقوله إن هللا لغفور رحيم أي يغفر لكم 
نفي عن األصنام صفات الربوبية وأثبت ^ والذين تدعون من دون هللا ال خيلقون شيئا وهم خيلقون ^ التقصري يف شكر نعمه 

م أضدادها وهي أهنم خملوقون غري خالقني وغري أحياء وغري عاملني بوقت البعث فلما قام الربهان على بطالن ربوبيتهم أثبت هل
أي مل تكن هلم حياة قط وال تكون وذلك أغرق يف موهتا ممن ^ أموات غري أحياء ^ الربوبية هلل وحده فقال إهلكم إله واحد 

الضمري يف يشعرون لألصنام ويف يبعثون للكفار ^ وما يشعرون أاين يبعثون ^ وته حياة تقدمت له حياة مث مات مث يعقب م
 أي ال بد وال شك^ ال جرم ^ أي تنكر وحدانية هللا عز وجل ^ قلوهبم منكرة ^ الذين عبدوهم وقيل إن الضمريين للكفار 
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أي ما سطره األولون ^ أساطري األولني ^ جبرم وقيل إن ال نفي ملا تقدم وجرم معناه وجب أو حق وأن فاعلة @  152@ 
وكان النضر بن احلارث قد اختذ كتاب تواريخ وكان يقول إمنا حيدث حممد أبساطري األولني وحديثي أمجل من حديثه وماذا جيوز 

وذا مبعىن الذي  أن يكون امسا واحدا مركبا من ما وذا ويكون منصواب أبنزل أو أن تكون ما استفهامية يف موضع رفع ابالبتداء
الالم الم العاقبة والصريورة أي قالوا أساطري األولني فأوجب ذلك أن محلوا ^ ليحملوا أوزارهم ^ ويف أنزل ضمري حمذوف 

فأتى هللا بنياهنم من ^ حال من املفعول يف يضلوهنم أو من الفاعل ^ بغري علم ^ أوزارهم وأوزار غريهم وحيتمل أن تكون لألمر 
ية قيل املراد ابلذين من قبلهم منروذ فإنه بىن صرحا ليصعد فيه إىل السماء بزعمه فما عال فيه فرسخني هدمه هللا اآل^ القواعد 

وخر سقفه عليه وقيل املراد ابلذين من قبلهم كل من كفر من األمم املتقدمة ونزلت به عقوبة هللا فالبنيان والسقف والقواعد 
توبيخ للمشركني وأضاف الشركاء إىل نفسه أي على زعمكم ودعواكم وفيه هتكم هبم  ^ويقول أين شركائي ^ على هذا متثيل 

أي تعادون من أجلهم فمن قرأ بكسر النون فاملفعول ضمري املتكلم وهو هللا عز وجل ومن قرأ ^ الذين كنتم تشاقون فيهم ^ 
هم األنبياء والعلماء من كل أمة وقيل ^ العلم  قال الذين أوتوا^ بفتحها فاملفعول حمذوف تقديره تعادون املؤمنني من أجلهم 

أي استسلموا ^ فألقوا السلم ^ حال من الضمري املفعول يف تتوفاهم ^ ظاملي أنفسهم ^ يعين املالئكة واللفظ أعم من ذلك 
وهللا ربنا أي قالوا ذلك وحيتمل قوهلم لذلك أن يكونوا قصدوا الكذب اعتصاما به كقوهلم ^ ما كنا نعمل من سوء ^ للموت 

^ بلى ^ ما كنا مشركني أو يكونوا أخربوا على حسب اعتقادهم يف أنفسهم فلم يقصدوا الكذب ولكنه كذب يف نفس األمر 
ملا وصف مقالة الكفار ^ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خريا ^ من قول املالئكة للكفار أي قد كنتم تعلمون السوء 

ني قابل ذلك مبقالة املؤمنني فإن قيل مل نصب جواب املؤمنني وهو قوهلم خريا ورفع جواب الكافرين الذين قالوا أساطري األول
وهو أساطري األولني فاجلواب أن قوهلم خريا منصوب بفعل مضمر تقديره أنزل خريا ففي ذلك اعرتاف أبن هللا أنزله وأما أساطري 

لني فلم يعرتفوا أبن هللا أنزله فال وجه لنصبه ولو كان منصواب لكان الكالم األولني فهو خرب ابتداء مضمر تقديره هو أساطري األو 
متناقضا ألن قوهلم أساطري األولني يقتضي التكذيب أبن هللا أنزله والنصب بفعل مضمر يقتضي التصديق أبن هللا أنزله ألن 

إنه غري مطابق للسؤال الذي هو ماذا أنزل ربكم تقديره أنزل فإن قيل يلزم مثل هذا يف الرفع ألن تقديره هو أساطري األولني ف
 فاجلواب أهنم عدلوا ابجلواب
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ارتفع حسنة ^ للذين أحسنوا يف هذه الدنيا حسنة ^ عن السؤال فقالوا هو أساطري األولني ومل ينزله هللا @  153@ 
استئناف كالم هللا تعاىل ال من كالم الذين قالوا ابالبتداء وللذين خربه واجلملة بدل من خريا وتفسريا للخري الذي قالوا وقيل هي 

This file was downloaded from QuranicThought.comحيتمل أن يكون هو اسم املمدوح بنعم فيكون مبتدأ وخربه فيما قبله أو خرب ابتداء مضمر وحيتمل أن ^ جنات عدن ^ خريا 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ن أتتيهم أي ينتظرون والضمري للكفار وإال أ^ هل ينظرون ^ يكون مبتدأ وخربه يدخلوهنا أو مضمر تقديره هلم جنات عدن 

أي ^ فأصاهبم سيئات ما عملوا ^ يعين قيام الساعة أو العذاب يف الدنيا ^ أو أييت أمر ربك ^ املالئكة يعين لقبض أرواحهم 
أي أحاط هبم العذاب الذي كانوا به يستهزؤن وهذا ^ وحاق هبم ما كانوا به يستهزؤن ^ أصاهبم جزاء سيئات ما عملوا 

قالوا ذلك على وجه اجملادلة واملخاصمة ^ أشركوا لو شاء هللا ما عبدان من دونه من شيء  وقال الذين^ تفسريه حيث وقع 
واالحتجاج على صحة فعلهم أي أن فعلنا هو مبشيئة هللا فهو صواب ولو شاء هللا أن ال نفعله ما فعلناه والرد عليهم أبن هللا 

نوا قالوا ذلك يف اآلخرة على وجه التمين فإن لو تكون هنى عن الشرك ولكنه قضى على من يشاء من عباده وحيتمل أن يكو 
فإن هللا ^ للتمين واملعىن على هذا أهنم ملا رأوا العذاب متنوا أن يكونوا مل يعبدوا غريه ومل حيرموا ما أحل هللا من البحرية وغريها 

 من يضله هللا وقرئ يهدي بفتح قرئ بضم الياء وفتح الدال على البناء للمفعول أي ال يهدي غري هللا^ ال يهدي من يضل 
الضمري عائد على من يضل ألنه ^ وما هلم من انصرين ^ الياء وكسر الدال واملعىن على هذا ال يهدي هللا من قضى إبضالله 

الالم ^ ليبني هلم الذي خيتلفون فيه ^ رد على الذين أقسموا ال يبعث هللا من ميوت أي أنه يبعثه ^ بلى ^ يف معىن اجلمع 
 تعلق مبا دل عليه بلى أي يبعثهم ليبني هلم وهذا برهان أيضا علىت
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إمنا قولنا لشيء ^ البعث فإن الناس خمتلفون يف أدايهنم ومذاهبهم فيبعثهم هللا ليبني هلم احلق فيما اختلفوا فيه @  154@ 
يعين الذين هاجروا من مكة إىل ^ يف هللا والذين هاجروا ^ اآلية برهان أيضا على البعث ألنه داخل حتت قدرة هللا تعاىل ^ 

أرض احلبشة ألن اهلجرة إىل املدينة كانت بعدها وقيل نزلت يف أيب جندل بن سهيل وخربه مذكور يف السري يف قصة احلديبية 
تقروا هبا وعد أن ينزهلم بقعة حسنة وهي املدينة اليت اس^ لنبوئنهم يف الدنيا حسنة ^ وهذا بعيد ألن السورة نزلت قبل ذلك 

وصف للذين هاجروا ^ الذين صربوا ^ وقيل إن حسنة صفة ملصدر أي نبوئنهم تبوئة حسنة وقرئ لنثوبنهم ابلثاء من الثواب 
رد على من استبعد أن يكون الرسول من ^ إال رجاال ^ وحيتمل إعرابه أن يكون نعتا أو على تقدير هم الذين أو مدح الذين 

ابلبينات والزبر ^ يعين أحبار اليهود والنصارى أي ألن مجيعهم يشهدون أن الرسول من البشر ^ فاسألوا أهل الذكر ^ البشر 
وأنزلنا إليك ^ يتعلق أبرسلنا الذي يف أول اآلية على التقدمي والتأخري يف الكالم أو أبرسلنا مضمرا وبيوحى أو بتعلمون ^ 

أن يريد لتبني القرآن بسردك نصه وتعليمه للناس أو لتبني معانيه  حيتمل^ لتبني للناس ما نزل إليهم ^ يعين القرآن ^ الذكر 
يعين كفار قريش عند مجهور ^ أفأمن الذين مكروا السيئات ^ بتفسري مشكله فيدخل يف هذا ما بينته السنة من الشريعة 

يتضمن معىن عملوا واآلخر املفسرين والسيئات حتتمل وجهني أحدمها أن يريد به األعمال السيئات أي املعاصي فيكون مكروا 
يعين يف ^ أو أيخذهم يف تقلبهم ^ أن يريد ابملكرات السيئات مكرهم ابلنيب صلى هللا عليه وسلم فيكون املكر على اببه 

فيه وجهان أحدمها أن معناه على تنقص ^ أو أيخذهم على ختوف ^ أي مبفلتني حيث وقع ^ فما هم مبعجزين ^ أسفارهم 
أنفسهم شيئا بعد شيء حىت يهلكوا من غري أن يهلكهم مجلة واحدة وهلذا أشار بقوله فإن ربكم لرؤوف أي ينتقص أمواهلم و 

رحيم ألن األخذ هكذا أخف من غريه وقد كان عمر بن اخلطاب أشكل عليه معىن التخوف يف اآلية حىت قال له رجل من 
قوما قبلهم فيتخوفوا هم ذلك فيأخذهم بعد أن توقعوا  هذيل التخوف التنقص يف لغتنا والوجه الثاين أنه من اخلوف أي يهلك

معىن اآلية اعتبار ابنتقال ^ أومل يروا إىل ما خلق هللا من شيء يتفيأ ظالله ^ العذاب وخافوه ذلك خالف قوله وهم ال يشعرون 
 الظل ويعين بقوله ما خلق هللا من شيء األجرام اليت هلا ظالل من اجلبال والشجر واحليوان
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وغري ذلك وذلك أن الشمس من وقت طلوعها إىل وقت الزوال يكون ظلها إىل جهة ومن الزوال إىل الليل إىل @  155@ 
جهة أخرى مث ميتد الظل ويعم ابلليل إلىطلوع الشمس وقوله يتفيؤ من الفيء وهو الظل الذي يرجع بعكس ما كان غدوة وقال 

This file was downloaded from QuranicThought.comيقال قبله إال ظل ففي لفظة يتفيؤ هنا جتوز ما لوقوع اخلصوص يف موضع العموم رؤبة بن العجاج يقال بعد الزوال ظل ويفء وال 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ألن املقصود االعتبار من أول النهار إىل آخره فوضع يتفيؤ موضع ينتقل أو مييل والضمري يف ظالله يعود على ما أو على شيء 

واليمني مبعىن األميان واستعار هنا األميان يعين عن اجلانبني أي يرجع الظل من جانب إىل جانب ^ عن اليمني والشمائل ^ 
حال من الظالل وقال الزخمشري حال من ^ سجدا هلل ^ والشمائل لألجرام فإن اليمني والشمائل إمنا مها يف احلقيقة لإلنسان 

الثاين  الضمري يف ظالله إذ هو مبعىن اجلمع ألنه يعود على قوله من شيء فعلى األول يكون السجود من صفة الظالل وعلى
وهم ^ يكون من صفة األجرام واختلف يف معىن هذا السجود فقيل عرب به عن اخلضوع واالنقياد وقيل هو سجود حقيقة 

^ وهلل يسجد ما يف السموات وما يف األرض من دابة ^ أي صاغرون ومجع ابلواو ألن الدخور من أوصاف العقالء ^ داخرون 
موات وما يف األرض معا ألن كل حيوان يصح أن يوصف أبنه يدب وحيتمل أن يكون حيتمل أن يكون من دابة بيان ملا يف الس

بياان ملا يف األرض خاصة وإمنا قال ما يف السموات وما يف األرض ليعم العقالء وغريهم ولو قال من يف السموات مل يدخل يف 
ا يف السموات واألرض فقد دخل املالئكة يف ذلك إن كان قوله من دابة بياان مل^ واملالئكة ^ ذلك غري العقالء قاله الزخمشري 

وكرر ذكرهم ختصيصا هلم ابلذكر وتشريفا وإن كان من دابة ملا يف األرض خاصة فلم تدخل املالئكة يف ذلك فعطفهم على ما 
ة والعظمة أو هذا إخبار عن املالئكة وهو بيان نفي االستكباروحيتمل أن يريد فوقية القدر ^ خيافون رهبم من فوقهم ^ قبلهم 

^ ال تتخذوا إهلني اثنني ^ يكون من املشكالت اليت ميسك عن أتويلها وقيل معناه خيافون أن يرسل عليهم عذااب من فوقهم 
فإايي ^ وصف اإلهلني ابثنني أتكيدا وبياان للمعىن وقيل إن اثنني مفعول أول وإهلني مفعول اثن فال يكون يف الكالم أتكيد 

لغيبة إىل التكلم ألن الغائب هو املتكلم وإايي مفعول بفعل مضمر وال يعمل فيه فارهبون ألنه قد أخذ خرج من ا^ فارهبون 
^ وما بكم من نعمة فمن هللا ^ أي واجبا واثبتا وقيل دائما وانتصابه على احلال من الدين ^ وله الدين واصبا ^ معموله 

متصال مبا قبله أي كيف تتقون غري هللا وما بكم من نعمة فمنه وحده  حيتمل أن تكون الواو لالستئناف أو للحال فيكون الكالم
الالم الم األمر على وجه التهديد لقوله ^ ليكفروا مبا آتيناهم ^ أي ترفعون أصواتكم ابالستغاثة والتضرع ^ فإليه جتأرون ^ 

ل مبا قبلها ألهنا يف األصل الم كي وذلك بعده فتمتعوا فسوف تعلمون فعلى هذا يبتدئ هبا وقيل هي الم العاقبة فعلى هذا توص
 بعيد يف املعىن والكفر هنا حيتمل أن يريد به كفر النعم لقوله مبا
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يريد التمتع يف الدنيا وذلك أمر على وجه ^ فتمتعوا ^ آتيناهم أو كفر اجلحود والشرك لقوله برهبم يشركون @  156@ 
الضمري يف جيعلون لكفار العرب فإهنم كانوا جيعلون لألصنام نصيبا من ^ رزقناهم وجيعلون ملا ال يعلمون نصيبا مما ^ التهديد 

ذابئحهم وغريها واملراد بقوله ملا ال يعلمون لألصنام والضمري يف ال يعلمون للكفار أي ال يعلمون ربوبيتهم بربهان وال حبجة 
إشارة إىل قول الكفار إن ^ وجيعلون هلل البنات ^ وقيل الضمري يف ال يعلمون لألصنام أي األشياء غري عاملة وهذا بعيد 

املعىن أهنم جيعلون ألنفسهم ما يشتهون يعين ^ سبحانه وهلم ما يشتهون ^ املالئكة بنات هللا مث نزه تعاىل نفسه عن ذلك بقوله 
ون مفعوال بفعل مضمر بذلك الذكور من األوالد وأما اإلعراب فيجوز أن يكون ما يشتهون مبتدأ وخربه اجملرور قبله وأن يك

تقديره وجيعلون ألنفسهم ما يشتهون وأن يكون معطوفا على البنات على أن هذا مينعه البصريون ألنه من ابب ضربتين وكان 
إخبار عن حال العرب يف كراهتهم ^ وإذا بشر أحدهم ابألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ^ يلزم عندهم أن يقال ألنفسهم 

ل أن تكون على ابهبا أو مبعىن صار والسواد عبارة عن العبوس والغم وقد يكون معه سواد حقيقة وكظيم البنات وظل هنا حيتم
^ أميسكه على هون أم يدسه يف الرتاب ^ أي يستخفي من أجل سوء ما بشر به ^ يتوارى من القوم ^ قد ذكر يف يوسف 

ا أو يدفنها يف الرتاب حية وهي املوءودة وهذا معىن يدسه يف املعىن يدبر وينظر هل ميسك األنثى اليت بشر هبا على هوان وذل هل
^ وهلل املثل األعلى ^ أي صفة السوء من احلاجة إىل األوالد وغري ذلك من صفة االفتقار والنقص ^ مثل السوء ^ الرتاب 

^ بهم يف الدنيا يعين لو يعاق^ ولو يؤاخذ ^ أي الوصف األعلى من الغىن عن كل شيء والنزاهة عن صفات املخلوقني  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
يعم بين آدم وغريهم وهذا يقتضي أن ^ من دابة ^ الضمري لألرض ^ ما ترك عليها ^ أي بكفرهم ومعاصيهم ^ بظلمهم 

^ يعين البنات ^ وجيعلون هلل ما يكرهون ^ هتلك احليواانت بذنوب بين آدم وقد ورد ذلك يف األثر وقيل يعين بين آدم خاصة 
بكسر الراء ^ وأهنم مفرطون ^ ن الكذب واحلسىن هنا قيل هي اجلنة وقيل ذكور األوالد أن بدل م^ أن هلم احلسىن 

والتخفيف من اإلفراط أي متجاوزون احلد يف املعاصي أو بفتح الراء والتخفيف من الفرط أي معجلون إىل النار وبكسر الراء 
معطوفان ^ وهدى ورمحة ^ نزول اآلية أو يوم القيامة حيتمل أن يريد ابليوم وقت ^ فهو وليهم اليوم ^ والتشديد من التفريط 

 على
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بفتح النون ^ نسقيكم ^ موضع لنبني وانتصبا على أهنما مفعول من أجله أي ألجل البيان واهلدى والرمحة @  157@ 
م ثوب أخالق ألنه الضمري لألنعام وإمنا ذكر ألنه مفرد مبعىن اجلمع كقوهل^ مما يف بطونه ^ وضمها لغتان يقال سقى وأسقى 

الفرث هي ما يف الكرش من الغدد واملعىن أن هللا خيلق اللنب ^ من بني فرث ودم ^ اسم جنس وإذا أنث فهو مجع نعم 
متوسطا بني الفرث والدم يكتنفانه ومع ذلك فال يغريان له لوان وال طعما وال رائحة ومن يف قوله مما يف بطونه للتبعيض قوله من 

ومن مثرات النخيل ^ يعين سهال للشرب حىت قيل مل يغص أحد قط ابللنب ^ سائغا للشاربني ^ ء الغاية بني فرث إلبتدا
اجملرور يتعلق بفعل حمذوف تقديره نسقيكم من مثرات النخيل واألعناب أي من عصريها ويدل عليه نسقيكم األول ^ واألعناب 

مثرات بتتخذون وكرر منه توكيدا أو يكون تتخذون صفة حملذوف أو يكون من مثرات معطوف على مما يف بطوهنا أو يتعلق من 
يعين اخلمر ونزل ذلك قبل حترميها فهي منسوخة ابلتحرمي وقيل إن هذا على وجه املنة ابملنفعة ^ سكرا ^ تقديره شيئا تتخذون 

تني كاخلل والرب والرزق احلسن اليت يف اخلمر وال تعرض فيها لتحليل وال حترمي فال نسخ وقيل السكر املائع من هاتني الشجر 
الوحي هنا مبعىن اإلهلام فإن الوحي على ثالثة أنواع وحي كالم ووحي منام ^ وأوحى ربك إىل النحل ^ العنب والتمر والزبيب 

أن مفسرة للوحي الذي أوحى إىل النحل وقد جعل هللا ^ أن اختذي من اجلبال بيوات ومن الشجر ومما يعرشون ^ ووحي إهلام 
ت النحل يف هذه الثالثة األنواع إما يف اجلبال وكواها وإما يف متجوف األشجار وإما فيما يعرش بين آدم من األجباح بيو 

واحليطان وحنوها ومن يف املواضع الثالثة للتبعيض ألن النحل إمنا تتخذ بيوات يف بعض اجلبال وبعض الشجر وبعض األماكن 
عطف كلي على ^ مث كلي من كل الثمرات ^ فيما يكون من األغصان واخلشب  وعرش معناه هيأ أو بىن وأكثر ما يستعمل

فاسلكي سبل ربك ^ اختذي ومن للتبعيض وذلك أهنا إمنا أتكل النوار من األشجار وقيل املعىن من كل الثمرات اليت تشتهيها 
قادة وحيتمل أن يكون حاال من السبل أي مطيعة من^ ذلال ^ يعين الطرق يف الطريان وأضافها إىل الرب ألهنا ملكه وخلقه ^ 

يعين ^ خيرج من بطوهنا شراب ^ قال جماهد مل يتعرض قط على النحل طريق أو حاال من النحل أي منقادة ملا أمرها هللا به 
الضمري للعسل ألن أكثر األدوية مستعملة من ^ فيه شفاء للناس ^ أي منه أبيض وأصفر وأمحر ^ خمتلفا ألوانه ^ العسل 

سل كاملعاجني واألشربة النافعة من األمراض وكان ابن عمر يتداوى به من كل شيء فكأنه أخذه على العموم وعلى ذلك الع
 احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم
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أن رجال جاء إليه فقال إن أخي يشتكي بطنه فقال اسقه عسال فذهب مث رجع فقال قد سقيته فما نفع قال @  158@ 
أي إىل أخسه وأحقره ^ إىل أرذل العمر ^ ه عسال فقد صدق هللا وكذب بطن أخيك فسقاه فشفاه هللا عز وجل فاذهب فاسق

لكيال ^ وهو اهلرم وقيل حده مخسة وسبعني عاما وقيل مثانون والصحيح أنه ال حيصر إىل مدة معينة وأنه خيتلف حبسب الناس 
ذا هرم ال يعلم شيئا بعد أن كان يعلم قبل اهلرم وليس املراد نفي العلم الالم الم الصريورة أي يصري إ^ يعلم بعد علم شيئا 

وهللا فضل بعضكم على ^ ابلكلية بل ذلك عبارة عن قلة العلم لغلبة النسيان وقيل املعىن لئال يعلم زايدة على علمه شيئا 
This file was downloaded from QuranicThought.comقول أنتم ال تسؤون بني أنفسكم وبني اآلية يف معناها قوالن أحدمها أهنا احتجاج على الوحدانية كأنه ي^ بعض يف الرزق 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
مماليككم يف الرزق وال جتعلوهنم شركاء لكم فكيف جتعلون عبيدي شركاء يل واآلخر أهنا عتاب وذم ملن ال حيسن إىل مملوكه حىت 

^ حدون أبنعمت هللا جي^ يرد ما رزقه هللا عليه كما جاء يف احلديث أطعموهم مما أتكلون واكسوهم مما تلبسون واألول أرجح 
اجلحد هنا على املعىن األول إشارة إىل اإلشراك ابهلل وعبادة غريه وعلى املعىن الثاين إشارة إىل جنس املماليك فيما جيب هلم من 

يعين الزوجات ومن أنفسكم حيتمل أن يريد من نوعكم وعلى خلقتكم أو يريد ^ وهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا ^ اإلنفاق 
مجع حافد قال ابن عباس هم أوالد البنني ^ وحفدة ^ ع آدم وأسند ذلك إىل بين آدم ألهنم من ذريته أن حواء خلقت من ضل

^ ويعبدون من دون هللا ^ وقيل األصهار وقيل اخلدم وقيل البنات إال أن لفظ الذكور ال يدل عليهم واحلفدة يف اللغة اخلدمة 
ي ال متلك هلم رزقا وانتصب رزقا ألنه مفعول بيملك وحيتمل أن يكون اآلية توبيخ للكفار ورد عليهم يف عبادهتم لألصنام وه

مصدرا أو امسا ملا يرزق فإن كان مصدر فإعراب شيئا مفعول به ألن املصدر نصيب املفعول وإن كان امسا فإعراب شيئا بدل منه 
ضرب ^ ي امللك ألن نفيها أبلغ يف الذم الضمري عائد على ما ألن املراد به اإلهلية ونفي االستطاعة بعد نف^ وال يستطيعون ^ 

اآلية مثل هلل تعاىل ولألصنام فاألصنام كالعبد اململوك الذي ال يقدر على شيء وهللا تعاىل له امللك ^ هللا مثال عبدا مملوكا 
يقدرون  وبيده الرزق ويتصرف فيه كيف يشاء فكيف يسوى بينه وبني األصنام وإمنا قال ال يقدر على شيء ألن بعض العبيد

من هنا نكرة موصوفة واملراد هبا هو من حر قادر كأنه قال وحرا ^ ومن رزقناه ^ على بعض األمور كاملكاتب واملأذون له 
 هل^ رزقناه ليطلق عبدا وحيتمل أن تكون موصولة 
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على بيان هذا املثال شكرا هلل ^ احلمد هلل ^ أي هل يستوي العبيد واألحرار الذين ضرب هلم املثل ( يستوون @  159@ 
اآلية مثل هلل تعاىل ولألصنام  ^ وضرب هللا مثال رجلني أحدمها أبكم ^ يعين الكفار ^ بل أكثرهم ال يعلمون ^ ووضوح احلق 

كالذي قبله واملقصود منهما إبطال مذاهب املشركني وإثبات الوحدانية هلل تعاىل وقيل إن الرجل األبكم أبو جهل والذي أيمر 
الكل الثقيل يعين أنه عيال على وليه أو سيده وهو مثل ^ وهو كل على مواله ^ ار بن ايسر واألظهر عدم التعيني ابلعدل عم

ابن لقدرة هللا على إقامتها وأن ^ وما أمر الساعة إال كلمح البصر أو هو أقرب ^ لألصنام والذي أيمر ابلعدل هو هللا تعاىل 
^ وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ^ كم إال كنفس واحدة وقيل املراد سرعة إتياهنا ذلك يسري عليه كقوله ما خلقتكم وال بعث

يف جو ^ األمهات مجع أم زيدت فيه اهلاء فرقا بني من يعقل ومن ال يعقل وقرئ بضم اهلمزة وبكسرها إتباعا للكسرة قبلها 
السكن مصدر يوصف به وقيل هو فعل مبعىن ^ وهللا جعل لكم من بيوتكم سكنا ^ أي يف اهلواء البعيد من األرض ^ السماء 

^ يعين األدم من القباب وغريها ^ وجعل لكم من جلود األنعام بيوات ^ مفعول ومعناه ما يسكن فيه كالبيوت أو يسكن إليه 
ظعن يعين يف السفر واحلضر واليوم هنا مبعىن الوقت ويقال ^ يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ^ أي جتدوهنا خفيفة ^ تستخفوهنا 

األصواف للغنم واألوابر لإلبل ^ ومن أصوافها وأوابرها وأشعارها ^ الرجل إذا رحل وقرئ ظعنكم بفتح العني وإسكاهنا ختفيفا 
^ األاثث متاع البيت من البسط وغريها وانتصابه على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره جعل ^ أاثاث ^ واألشعار للمعز والبقر 

وهللا جعل لكم مما خلق ظالال ^ قت غري معني وحيتمل أن يريد إىل أن تبلى وتفىن أو إىل أن متوت أي إىل و ^ ومتاعا إىل حني 
^ أي نعمة عددها هللا عليهم ابلظل ألن الظل مطلوب يف بالدهم حمبوب لشدة حرها ويعين مبا خلق من الشجر وغريها ^ 

طر والريح وغري ذلك ويعين بذلك الغريان والبيوت املنحوتة األكنان مجع كن وهو ما بقي من امل^ وجعل لكم من اجلبال أكناان 
السرابيل هي الثياب من القمص وغريها وذكر وقاية احلر ومل يذكر وقاية الربد ^ وجعل لكم سرابيل تقيكم احلر ^ يف اجلبال 

يعين دروع ^ قيكم أبسكم وسرابيل ت^ ألن وقاية احلر أهم عندهم حلرارة بالدهم وقيل ألن ذكر أحدمها يغين عن ذكر اآلخر 
 ^يعرفون نعمت هللا ^ احلديد 

35 This file was downloaded from QuranicThought.comإشارة إىل ما ذكر من النعم من أول السورة إىل هنا والضمري يف يعرفون للكفار وإنكارهم لنعم هللا إشراكهم به @  160@ 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أي يشهد عليهم إبمياهنم  ^ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ^ وعبادة غريه وقيل نعمة هللا هنا نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم  6

أي ال يسرتضون وهو من العتىب ^ وال هم يستعتبون ^ أي ال يؤذن هلم يف االعتذار ^ مث ال يؤذن للذين كفروا ^ وكفرهم 
فألقوا إليهم القول ^ حيتمل أن يكون مبعىن التأخري أو مبعىن النظر أي ال ينظر هللا إليهم ^ وال هم ينظرون ^ مبعىن الرضى 

الضمري يف القول للمعبودين واملعىن أهنم كذبوهم يف قوهلم أهنم كانوا يعبدوهنم كقوهلم ما كنتم إايان تعبدون فإن ^ اذبون إنكم لك
قيل كيف كذبوهم وهم قد كانوا يعبدوهنم فاجلواب أهنم ملا كانوا غري راضني بعبادهتم فكأن عبادهتم مل تكن عبادة وحيتمل أن 

زدانهم ^ أي استسلموا له وانقادوا ^ وألقوا إىل هللا يؤمئذ السلم ^ م شركاء هلل ال يف العبادة يكون تكذيبهم هلم يف تسميته
^ إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان ^ روى أن الزايدة يف العذاب هي حيات وعقارب كالبغال تلسعهم ^ عذااب فوق العذاب 

هللا تعاىل ويف حقوق املخلوقني قال ابن مسعود هذه أمجع يعين ابلعدل فعل الواجبات وابإلحسان املندوابت وذلك يف حقوق 
اإليتاء مصدر آتى مبعىن أعطى وقد دخل ذلك يف العدل واإلحسان ولكنه جرده ^ وإيتاء ذي القرىب ^ آية يف كتاب هللا تعاىل 

من الفحشاء ألنه يعم  هو أعم^ واملنكر ^ قيل يعين الزان واللفظ أعم من ذلك ^ وينهى عن الفحشاء ^ ابلذكر اهتماما به 
هذا يف األميان اليت يف الوفاء هبا خري وأما ما كان تركه أوىل ^ وال تنقضوا األميان ^ يعين الظلم ^ والبغي ^ مجيع املعاصي 

فليكفر عن ميينه وليفعل الذي هو خري منه كما جاء يف احلديث أو تكون األميان هنا ما حيلفه اإلنسان يف حق غريه أو معاهدة 
 أي رقيبا ومتكفال بوفائكم ابلعهد وقيل إن هذه اآلية نزلت^ وقد جعلتم هللا عليكم كفيال ^ ريه لغ
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وال تكونوا كاليت نقضت ^ يف بيعة النيب صلى هللا عليه وسلم وقيل فيما كان بني العرب من حلف يف اجلاهلية @  161@ 
غزل غزال قواي مث تنقضه وروى أنه كان مبكة امرأة محقاء تسمى ربطة بنت شبه هللا من حيلف ومل يف بيمينه ابملرأة اليت ت^ غزهلا 

مجع نكث وهو ما ينكث أي ينقض ^ أنكااث ^ سعد كانت تفعل ذلك وهبا وقع التشبيه وقيل إمنا شبه ابمرأة غري معينة 
^ ون أمة هي أرىب من أمة أن تك^ الدخل الدغل وهو قصد اخلديعة ^ تتخذون أميانكم دخال بينكم ^ وانتصابه على احلال 

أن يف موضع املفعول من أجله أي بسبب أن تكون أمة ومعىن أرىب أكثر عددا أو أقوى ونزلت اآلية يف العرب الذين كانت 
القبيلة منهم حتالف األخرى فإذا جاءها قبيلة أقوى منها غدرت ابألوىل وحالفت الثانية وقيل اإلشارة ابألرىب هنا إىل كفار قريش 

الضمري لألمر ابلوفاء أو لكون أمة هي أرىب من أمة فإن بذلك يظهر ^ إمنا يبلوكم هللا به ^ انوا حينئذ أكثر من املسلمني إذ ك
استعارة يف الرجوع عن اخلري إىل الشر وإمنا أفرد القدم ونكرها الستعظام ^ فتزل قدم بعد ثبوهتا ^ من حيافظ على الوفاء أوال 

يدل على أن ^ مبا صددمت عن سبيل هللا ^ يعين يف الدنيا ^ وتذوقوا السوء ^ يف أقدام كثرية الزلل يف قدم واحدة فكيف 
الثمن ^ وال تشرتوا بعهد هللا مثنا قليال ^ يعين يف اآلخرة ^ ولكم عذاب عظيم ^ اآلية فيمن ابيع النيب صلى هللا عليه وسلم 

يه وسلم أن ينكث ألجل ضعف اإلسالم حينئذ وقوة الكفار ورجاء القليل عرض الدنيا وهذا هني ملن ابيع النيب صلى هللا عل
يعين يف الدنيا قال ابن عباس هي ^ فلنحيينه حياة طيبة ^ أي يفىن ^ ما عندكم ينفد ^ االنتفاع يف الدنيا إن رجع عن البيعة 

ظاهر اللفظ أن يستعاذ بعد القراءة ^ فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل ^ الرزق احلالل وقيل هي القناعة وقيل هي حياة اآلخرة 
ألن الفاء تقتضي الرتتيب وقد شذ قوم فأخذوا بذلك ومجهور األمة على أن االستعاذة قبل القراءة وأتويل اآلية إذا أردت قراءة 

سلطانه إمنا ^ أي ليس له عليهم سبيل وال يقدر على إضالهلم ^ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ^ القرآن فاستعذ ابهلل 
 وإذا^ الضمري إلبليس والباء سببية ^ والذين هم به مشركون ^ أي يتخذونه وليا ^ على الذين يتولونه 
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التبديل هنا النسخ كان الكفار إذا نسخت آية يقولون هذا افرتاء ولو كان من عند هللا مل ( بدلنا آية مكان آية @  162@ 
اض بني الشرط وجوابه وفيها رد على الكفار أي هللا أعلم مبا يصلح للعباد يف وقت مث مجلة اعرت ^ وهللا أعلم مبا ينزل ^ يبدل 

This file was downloaded from QuranicThought.comأي مع احلق يف أوامره ونواهيه وأخباره وحيتمل أن ^ ابحلق ^ يعين جربيل ^ قل نزله روح القدس ^ ما يصلح هلم بعد ذلك 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
كان مبكة غالم أعجمي امسه يعيش ^  ا يعلمه بشر أهنم يقولون إمن^ يكون قوله ابحلق مبعىن حقا أو مبعىن أنه واجب النزول 

وقيل كاان غالمني اسم أحدمها جرب واآلخر يسار فكان النيب صلى هللا عليه وسلم جيلس إليهما ويدعومها إىل اإلسالم فقالت 
حلد إذا مال اللسان هنا مبعىن اللغة والكالم ويلحدون من أ^ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ^ قريش هذان يعلمان حممدا 

وقرئ بفتح الياء من حلد ومها مبعىن واحد وهذا رد عليهم فإن الشخص الذي أشاروا إليه أنه يعلمه أعجمي اللسان وهذا 
هذا يف حق من ^ إن الذين ال يؤمنون آبايت هللا ال يهديهم هللا ^ القرآن عريب يف غاية الفصاحة فال ميكن أن أييت به أعجمي 

يؤمن كقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ال يؤمنون فاللفظ عام يراد به اخلصوص كقوله إن الذين كفروا علم هللا منه أنه ال 
سواء عليهم ءأنذرهتم اآلية وقال ابن عطية املعىن إن الذين ال يهديهم هللا ال يؤمنون ابهلل ولكنه قدم يف هذا الرتتيب وأخر هتكما 

رد على قوهلم إمنا أنت مفرت يعين إمنا يليق الكذب مبن ال ^ ين ال يؤمنون آبايت هللا إمنا يفرتي الكذب الذ^ بتقبيح أفعاهلم 
اإلشارة إىل الذين ال يؤمنون ابهلل أي هم ^ فأولئك هم الكاذبون ^ يؤمن ألنه ال خياف هللا وأما من يؤمن ابهلل فال يكذب عليه 

من  ^ تمل أن يكون الكذب املنسوب إليهم قوهلم إمنا أنت مفرت الذين عادهتم الكذب ألهنم ال يبالون ابلوقوع يف املعاصي وحي
اآلية من شرطية يف موضع رفع ابالبتداء وكذلك من يف قوله من شرح ألنه ختصيص من األول وقوله فعليهم غضب ^ كفر ابهلل 

عليه جواب الثانية وقيل من  جواب عن األوىل والثانية ألهنما مبعىن واحدا أو يكون جوااب للثانية وجواب األوىل حمذوف يدل 
استثىن من قوله من  ^ إال من أكره ^ كفر بدل من الذين ال يؤمنون أو من املبتدأ يف قوله أولئك هم الكاذبون أو من اخلرب 

كفر وذلك أن قوما ارتدوا عن اإلسالم فنزلت فيهم اآلية وكان فيهم من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر وهو يعتقد 
هم عمار بن ايسر وصهيب وبالل فعذرهم هللا روى أن عمار بن ايسر شكى إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما اإلميان من

صنع به من العذاب وما تسامح به من القول فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كيف جتد قلبك قال أجده مطمئنا ابإلميان 
يف من أكره ابلنطق على الكفر وأما اإلكراه على فعل هو كفر كالسجود للصم قال فأجبهم بلسانك فإنه ال يضرك وهذا احلكم 

فاختلف هل جتوز اإلجابة إليه أم ال فأجازه اجلمهور ومنعه قوم وكذلك قال مالك ال يلزم املكره ميني وال طالق وال عتق وال 
 شيء فيما بينه وبني هللا ويلزمه ما كان من
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وهللا ^ يل هنا النسخ كان الكفار إذا نسخت آية يقولون هذا افرتاء ولو كان من عند هللا مل يبدل التبد( بدلنا آية مكان آية 
مجلة اعرتاض بني الشرط وجوابه وفيها رد على الكفار أي هللا أعلم مبا يصلح للعباد يف وقت مث ما يصلح هلم ^ أعلم مبا ينزل 

أي مع احلق يف أوامره ونواهيهوأخباره وحيتمل أن يكون قوله ابحلق ^ ابحلق ^ يعين جربيل ^ قل نزله روح القدس ^ بعد ذلك 
كان مبكة غالم أعجمي امسه يعيش وقيل كاان غالمني ^  أهنم يقولون إمنا يعلمه بشر ^ مبعىن حقا أو مبعىن أنه واجب النزول 

ىل اإلسالم فقالت قريش هذان يعلمان اسم أحدمها جرب واآلخر يسار فكان النيب صلى هللا عليه وسلم جيلس غليهما ويدعومها إ
اللسان هنا مبعىن اللغة والكالم ويلحدون من احلد إذا مال وقرىء بفتح الياء من ^ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ^ حممدا 

حلد ومها مبعىن واحد وهذا رد عليهم فإن الشخص الذي أشاروا إليه أنه يعلمه اعجمي اللسان وهذا القرآن عريب يف غاية 
هذا يف حق من علم هللا منه أنه ال ^ إن الذين ل يؤمنون آبايت هللا ال يهديهم هللا ^ الفصاحة فال ميكن أن أييت به أعجمي 

يؤمن كقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ال يؤمنون فاللفظ عام يراد به اخلصوص كقوله إن الذين كفروا سواء عليهم 
 إن الذين ال يهديهم هللا ال يؤمنون ابهلل ولكنه قدم يف هذا الرتتيب وأخر هتكما بتقبيح ءأنذرهتم اآلية وقال ابن عطية املعىن

رد على قوهلم إمنا أنت مفرت يعين إمنا يليق الكذب مبن ال يؤمن ألنه ^ إمنا يفرتي الكذب الذين ال يؤمنون آبايت هللا ^ أفعاهلم 
اإلشارة إىل الذين ال يؤمنون ابهلل أي هم الذين ^ ولئك هم الكاذبون فأ^ ال خياف هللا وأما من يؤمن ابهلل فال يكذب عليه 

من كفر ^ عادهتم الكذب ألهنم ال يبالون ابلوقوع يف املعاصي وحيتمل أن يكون الكذب املنسوب إليهم قوهلم إمنا أنت مفرت  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
من األول وقوله فعليهم غضب  اآلية من شرطية يف موضع رفع ابالبتداء وكذلك من يف قوله من شرح ألنه ختصيص^ ابهلل 

جواب عن األوىل والثانية ألهنما مبعىن واحدا أو يكون جوااب للثانية وجواب األوىل حمذوف يدل عليه جواب الثانية وقيل من  
استثىن من قوله من  ^ إال من أكره ^ كفر بدل من الذين ال يؤمنون أو من املبتدأ يف قوله أولئك هم الكاذبون أو من اخلرب 

ر وذلك أن قوما ارتدوا عن اإلسالم فنزلت فيهم اآلية وكان فيهم من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر وهو يعتقد كف
اإلميان منهم عمار بن ايسر وصهيب وبالل فعذرهم هللا روى أن عمار بن ايسر شكى إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما 

ال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كيف جتد قلبك قال أجده مطمئنا ابإلميان صنع به من العذاب وما تسامح به من القول فق
قال فأجبهم بلسانك فإنه ال يضرك وهذا احلكم يف من أكره ابلنطق على الكفر وأما اإلكراه على فعل هو كفر كالسجود للصم 

ك ال يلزم املكره ميني وال طالق وال عتق وال فاختلف هل جتوز اإلجابة إليه أم ال فأجازه اجلمهور ومنعه قوم وكذلك قال مال
التبديل هنا النسخ كان الكفار إذا نسخت آية يقولون هذا ( شيء فيما بينه وبني هللا ويلزمه ما كان من بدلنا آية مكان آية 

لى الكفار أي هللا أعلم مجلة اعرتاض بني الشرط وجوابه وفيها رد ع^ وهللا أعلم مبا ينزل ^ افرتاء ولو كان من عند هللا مل يبدل 
أي مع احلق يف أوامره ^ ابحلق ^ يعين جربيل ^ قل نزله روح القدس ^ مبا يصلح للعباد يف وقت مث ما يصلح هلم بعد ذلك 

كان مبكة ^  أهنم يقولون إمنا يعلمه بشر ^ ونواهيهوأخباره وحيتمل أن يكون قوله ابحلق مبعىن حقا أو مبعىن أنه واجب النزول 
جمي امسه يعيش وقيل كاان غالمني اسم أحدمها جرب واآلخر يسار فكان النيب صلى هللا عليه وسلم جيلس غليهما غالم أع

اللسان هنا مبعىن اللغة ^ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ^ ويدعومها إىل اإلسالم فقالت قريش هذان يعلمان حممدا 
حلد ومها مبعىن واحد وهذا رد عليهم فإن الشخص الذي أشاروا إليه  والكالم ويلحدون من احلد إذا مال وقرىء بفتح الياء من

إن الذين ل يؤمنون آبايت هللا ال ^ أنه يعلمه اعجمي اللسان وهذا القرآن عريب يف غاية الفصاحة فال ميكن أن أييت به أعجمي 
لمة ربك ال يؤمنون فاللفظ عام يراد به هذا يف حق من علم هللا منه أنه ال يؤمن كقوله إن الذين حقت عليهم ك^ يهديهم هللا 

اخلصوص كقوله إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرهتم اآلية وقال ابن عطية املعىن إن الذين ال يهديهم هللا ال يؤمنون ابهلل ولكنه 
ى قوهلم إمنا أنت مفرت رد عل^ إمنا يفرتي الكذب الذين ال يؤمنون آبايت هللا ^ قدم يف هذا الرتتيب وأخر هتكما بتقبيح أفعاهلم 

اإلشارة إىل ^ فأولئك هم الكاذبون ^ يعين إمنا يليق الكذب مبن ال يؤمن ألنه ال خياف هللا وأما من يؤمن ابهلل فال يكذب عليه 
م الذين ال يؤمنون ابهلل أي هم الذين عادهتم الكذب ألهنم ال يبالون ابلوقوع يف املعاصي وحيتمل أن يكون الكذب املنسوب إليه

اآلية من شرطية يف موضع رفع ابالبتداء وكذلك من يف قوله من شرح ألنه ختصيص من ^ من كفر ابهلل ^ قوهلم إمنا أنت مفرت 
األول وقوله فعليهم غضب جواب عن األوىل والثانية ألهنما مبعىن واحدا أو يكون جوااب للثانية وجواب األوىل حمذوف يدل 

إال من ^ دل من الذين ال يؤمنون أو من املبتدأ يف قوله أولئك هم الكاذبون أو من اخلرب عليه جواب الثانية وقيل من كفر ب
استثىن من قوله من كفر وذلك أن قوما ارتدوا عن اإلسالم فنزلت فيهم اآلية وكان فيهم من أكره على الكفر فنطق ^ أكره 

رهم هللا روى أن عمار بن ايسر شكى إىل رسول هللا بكلمة الكفر وهو يعتقد اإلميان منهم عمار بن ايسر وصهيب وبالل فعذ
صلى هللا عليه وسلم ما صنع به من العذاب وما تسامح به من القول فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كيف جتد قلبك 

ا اإلكراه على قال أجده مطمئنا ابإلميان قال فأجبهم بلسانك فإنه ال يضرك وهذا احلكم يف من أكره ابلنطق على الكفر وأم
فعل هو كفر كالسجود للصم فاختلف هل جتوز اإلجابة إليه أم ال فأجازه اجلمهور ومنعه قوم وكذلك قال مالك ال يلزم املكره 

التبديل هنا النسخ كان الكفار إذا ( ميني وال طالق وال عتق وال شيء فيما بينه وبني هللا ويلزمه ما كان من بدلنا آية مكان آية 
مجلة اعرتاض بني الشرط وجوابه وفيها رد ^ وهللا أعلم مبا ينزل ^ يقولون هذا افرتاء ولو كان من عند هللا مل يبدل  نسخت آية

ابحلق ^ يعين جربيل ^ قل نزله روح القدس ^ على الكفار أي هللا أعلم مبا يصلح للعباد يف وقت مث ما يصلح هلم بعد ذلك  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أهنم يقولون إمنا ^ ه وحيتمل أن يكون قوله ابحلق مبعىن حقا أو مبعىن أنه واجب النزول أي مع احلق يف أوامره ونواهيهوأخبار ^ 

كان مبكة غالم أعجمي امسه يعيش وقيل كاان غالمني اسم أحدمها جرب واآلخر يسار فكان النيب صلى هللا عليه ^  يعلمه بشر 
اللسان ^ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ^ مدا وسلم جيلس غليهما ويدعومها إىل اإلسالم فقالت قريش هذان يعلمان حم

هنا مبعىن اللغة والكالم ويلحدون من احلد إذا مال وقرىء بفتح الياء من حلد ومها مبعىن واحد وهذا رد عليهم فإن الشخص 
إن الذين ل ^ الذي أشاروا إليه أنه يعلمه اعجمي اللسان وهذا القرآن عريب يف غاية الفصاحة فال ميكن أن أييت به أعجمي 

هذا يف حق من علم هللا منه أنه ال يؤمن كقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ال يؤمنون ^ يؤمنون آبايت هللا ال يهديهم هللا 
فاللفظ عام يراد به اخلصوص كقوله إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرهتم اآلية وقال ابن عطية املعىن إن الذين ال يهديهم هللا ال 

رد على ^ إمنا يفرتي الكذب الذين ال يؤمنون آبايت هللا ^ ابهلل ولكنه قدم يف هذا الرتتيب وأخر هتكما بتقبيح أفعاهلم يؤمنون 
فأولئك هم ^ قوهلم إمنا أنت مفرت يعين إمنا يليق الكذب مبن ال يؤمن ألنه ال خياف هللا وأما من يؤمن ابهلل فال يكذب عليه 

ال يؤمنون ابهلل أي هم الذين عادهتم الكذب ألهنم ال يبالون ابلوقوع يف املعاصي وحيتمل أن  اإلشارة إىل الذين^ الكاذبون 
اآلية من شرطية يف موضع رفع ابالبتداء وكذلك من يف ^ من كفر ابهلل ^ يكون الكذب املنسوب إليهم قوهلم إمنا أنت مفرت 

ألوىل والثانية ألهنما مبعىن واحدا أو يكون جوااب للثانية قوله من شرح ألنه ختصيص من األول وقوله فعليهم غضب جواب عن ا
وجواب األوىل حمذوف يدل عليه جواب الثانية وقيل من كفر بدل من الذين ال يؤمنون أو من املبتدأ يف قوله أولئك هم 

لت فيهم اآلية وكان استثىن من قوله من كفر وذلك أن قوما ارتدوا عن اإلسالم فنز ^ إال من أكره ^ الكاذبون أو من اخلرب 
فيهم من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر وهو يعتقد اإلميان منهم عمار بن ايسر وصهيب وبالل فعذرهم هللا روى أن عمار 
بن ايسر شكى إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما صنع به من العذاب وما تسامح به من القول فقال له رسول هللا صلى هللا 

يف جتد قلبك قال أجده مطمئنا ابإلميان قال فأجبهم بلسانك فإنه ال يضرك وهذا احلكم يف من أكره ابلنطق على عليه وسلم ك
الكفر وأما اإلكراه على فعل هو كفر كالسجود للصم فاختلف هل جتوز اإلجابة إليه أم ال فأجازه اجلمهور ومنعه قوم وكذلك 

 تق وال شيء فيما بينه وبني هللا ويلزمه ما كان منقال مالك ال يلزم املكره ميني وال طالق وال ع
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^ ذلك أبهنم استحبوا احلياة الدنيا ^ حقوق الناس وال جتوز اإلجابة إليه كاإلكراه على قتل أحد أو أخذ ماله @  163@ 
مث إن ربك ^ هللا ال يهديهم اإلشارة إىل العذاب والباء للتعليل فعلل عذاهبم بعلتني أحدمها إيثارهم احلياة الدنيا واألخرى أن 

قرأه اجلمهور فتنوا بضم الفاء أي عذبوا فاآلية على هذا يف عمار وشبهه من املعذبني على ^ للذين هاجروا من بعد ما فتنوا 
اإلسالم وقرأ ابن عامر بفتح الفاء أي عذاب املسلمني فاآلية على هذا فيمن عذب املسلمني مث هاجر وجاهد كاحلضرمي 

كرر إن ربك توكيدا والضمري يف بعدها يعود على األفعال املذكورة وهي اهلجرة ^  إن ربك من بعدها لغفور رحيم  ^وأشباهه 
النفس هنا ^ كل نفس ^  حيتمل أن يتعلق بغفور رحيم أو مبحذوف تقديره اذكر وهذا أظهر ^ يوم أتيت ^ واجلهاد والصرب 

ا مبعىن الذات املعينة اليت نقيضها الغري أي جتادل عن ذاهتا ال عن غريها  مبعىن اجلملة كقولك إنسان والنفس يف قوله عن نفسه
أي حتتج وتعتذر فإن قيل كيف اجلمع بني هذا وبني قوله هذا يوم ال ^ جتادل عن نفسها ^ كقولك جاء زيد نفسه وعينه 

ضرب هللا مثال قرية كانت آمنة و ^ ينطقون وال يؤذن هلم فيعتذرون فاجلواب أن احلال خمتلف ابختالف املواطن واألشخاص 
يعين بنبوة حممد صلى هللا ^ فكفرت أبنعم هللا ^ اآلية قيل إن القرية املذكورة مكة كانت هبذه الصفة اليت ذكرها هللا ^ مطمئنة 

هللا  عليه وسلم فأصاهبم اجلدب واخلوف من غزو النيب صلى هللا عليه وسلم وقيل إمنا قصد قرية غري معينة أصاهبا ذلك فضرب
هبا مثال ملكة وهذا أظهر ألن املراد وعظ أهل مكة مبا جرى لغريهم والضمري يف قوله فكفرت وأذاقها يراد هبا أهل القرية بدليل 

This file was downloaded from QuranicThought.comاإلذاقة هنا واللباس مستعاران أما اإلذاقة فقد كثر استعماهلا يف ^ فأذاقها هللا لباس اجلوع واخلوف ^ قوله مبا كانوا يصنعون 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ولقد ^ ارت كاحلقيقة وأما اللباس فاستعري للجوع واخلوف الشتماهلما على اللباس ومباشرهتما له كمباشرة الثوب البالاي حىت ص

إن كان املراد ابلقرية مكة فالرسول هنا حممد صلى هللا عليه وسلم والعذاب الذي أخذهم القحط وغريه ^ جاءهم رسول منهم 
وما بعده ^ فكلوا ^ دمني كهود وشعيب وغريمها والعذاب ما أصاهبم من اهلالك وإن كانت القرية غري معينة فالرسول من املتق

 هذه^ وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام ^ مذكور يف البقرة 
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ام مث يدخل اآلية خماطبة للعرب الذين أحلوا أشياء وحرموا أشياء كالبحرية وغريها مما ذكر يف سورة املائدة واألنع@  164@ 
فيها كل من قال هذا حالل أو حرام بغري علم وانتصب الكذب بال تقولوا أو يكون قوله هذا حالل وهذا حرام بدل من 

الكذب وما يف قوله مبا تصف موصولة وجيوز أن ينتصب الكذب بقوله تصف وتكون ما على هذا مصدرية ويكون قوله هذا 
وعلى ^ يعين عيشهم يف الدنيا أو انتفاعهم مبا فعلوه من التحليل والتحرمي ^ قليل متاع ^ حالل وهذا حرام معمول ال تقولوا 

يعين قوله يف األنعام حرمنا كل ذي ظفر إىل آخر اآلية فذكر ما حرم على ^ الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل 
مث إن ربك للذين عملوا السوء ^ ما فعلت العرب املسلمني وما حرم على اليهود ليعلم أن حترمي ما عدا ذلك افرتاء على هللا ك

فيه وجهان أحدمها أنه كان وحده أمة من ^ إن إبراهيم كان أمة ^ هذه اآلية أتنيس جلميع الناس وفتح ابب التوبة ^ جبهالة 
كون أمة مبعىن األمم بكماله ومجعه لصفات اخلري كقول الشاعر فليس على هللا مبستنكر أن جيمع العامل يف واحد واآلخر أن ي
وآتيناه يف الدنيا ^ إمام كقوله إين جاعلك للناس إماما قال ابن مسعود واألمة معلم الناس اخلري وقد ذكر معىن القانت واحلنيف 

^ أي من أهل اجلنة ^ ملن الصاحلني ^ يعين لسان الصدق وأن مجيع األمم متفقون عليه وقيل يعين املال واألوالد ^ حسنة 
إمنا جعل السبت على ^ نفي عنه الشرك لقصد الرد على املشركني من العرب الذين كانوا ينتمون إليه ^ شركني ومل يكن من امل

أمر موسى بين إسرائيل أن جيعلوا يوم اجلمعة خمتصا للعبادة فرضى بعضهم بذلك وقال أكثرهم بل يكون ^ الذين اختلفوا فيه 
يه هو ما ذكر والسبت على هذا هو اليوم وقيل اختالفهم فيه هو أن منهم من يوم السبت فألزمهم هللا يوم السبت فاختالفهم ف

حرم الصيد فيه ومنهم من أحله فعاقبهم هللا ابملسخ قردة فاملعىن إمنا جعل وابل السبت على الذين اختلفوا فيه والسبت على 
ادع ^ يكن من ملة إبراهيم عليه السالم هذا مصدر من سبت إذا عظم يوم السبت قاله الزخمشري وتقتضي اآلية أن السبت مل 

املراد ابلسبيل هنا اإلسالم واحلكمة هي الكالم الذي يظهر صوابه واملوعظة هي ^ إىل سبيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة 
 الرتغيب والرتهيب واجلدال هو الرد على املخالف وهذه األشياء الثالثة يسميها
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لربهان واخلطابة واجلدال وهذه اآلية تقتضي مهادنة نسخت ابلسيف وقيل إن الدعاء إىل أهل العلوم العقلية اب@  165@ 
هللا هبذه الطريقة من التلطف والرفق غري منسوخ وإمنا السيف ملن ال تنفعه هذه املالطفة من الكفار وأما العصاة فهي يف حقهم 

املعىن إن صنع بكم صنع سوء فافعلوا مثله وال تزيدوا ^ قبتم به وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عو ^ حمكمة إىل يوم القيامة ابتفاق 
عليه والعقوبة يف احلقيقة إمنا هي الثانية ومسيت األوىل عقوبة ملشاكلة اللفظ وحيتمل أن يكون عاقبتم مبعىن أصبتم كقوله يف 

 شأن محزة بن عبد املطلب ملا بقر املمتحنة فعاقبتم مبعىن غنمتم فيكون يف الكالم جتنيس وقال اجلمهور إن اآلية نزلت يف
املشركون بطنه يوم أحد قال النيب صلى هللا عليه وسلم وهللا لئن أظفرين هللا هبم ألمثلن بسبعني منهم فنزلت اآلية فكفر النيب 

ذلك أهنا  صلى هللا عليه وسلم عن ميينه وترك ما أراد من املثلة وال خالف أن املثلة حرام وقد وردت األحاديث بذلك ويقتضي
مدنية وحيتمل أن تكون اآلية عامة ويكون ذكرهم حلمزة على وجه املثال وتكون على هذا مكية كسائر السورة واختلف العلماء 
فيمن ظلمه رجل يف مال مث ائتمن الظامل املظلوم على مال هل جيوز له خيانته يف القدر الذي ظلمه فأجاز ذلك قوم لظاهر اآلية 

هذا ^ ولئن صربمت هلو خري للصابرين ^ لى هللا عليه وسلم أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك ومنعه مالك لقوله ص
This file was downloaded from QuranicThought.comندب إىل الصرب وترك عقوبة من أساء إليك فإن العقوبة مباحة وتركها أفضل والضمري راجع للصرب وحيتمل أن يريد ابلصابرين 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
هذا عزم على النيب صلى هللا عليه وسلم يف ^ واصرب وما صربك إال ابهلل ^ هنا العموم أو يراد به املخاطبون كأنه قال خري لكم 

خاصته على الصرب ويروى أنه قال ألصحابه أما أان فأصرب كما أمرت فماذا تصنعون قالوا نصرب كما ندبنا مث أخربه أنه ال يصرب 
أي ال ^ وال حتزن عليهم ^ حبمزة فذلك غري منسوخ  إال مبعونة هللا وقد قيل إن ما يف هذه اآلية من ترك املثلة اليت فعل مثلها

أي ال يضيق صدرك مبكرهم والضيق بفتح الضاد ختفيف من ضيق كميت ^ وال تك يف ضيق مما ميكرون ^ تتأسف لكفرهم 
 يريد أنه معهم مبعونته^ إن هللا مع الذين اتقوا ^ وميت وقرئ ابلكسر وهو مصدر وجيوز أن يكون الضيق والضيق مصدران 

اإلحسان هنا حيتمل أن يراد به فعل احلسنات واملعىن الذي أشار له النيب صلى هللا عليه وسلم ^ والذين هم حمسنون ^ ونصره 
 بقوله اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه وهذا هو األظهر ألنه رتبة فوق التقوى
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تنزه وهو مصدر غري منصرف وأسرى  معىن سبحان^ سبحان الذي أسرى بعبده $ # ^ سورة اإلسراء @ $  166@ 
وسرى لغتان وهو فعل غري متعد واختار ابن عطية أن يكون أسرى هنا متعداي أي أسرى املالئكة بعبده وهو بعيد والعبد هنا هو 

لسرى هو إن قيل ما فائدة قوله ليال مع أن ا^ ليال ^ نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وإمنا وصفه ابلعبودية تشريفا له وتقريبا 
السري ابلليل فاجلواب أنه أراد بقوله ليال بلفظ التنكري تقليل مدة اإلسراء وأنه أسرى به يف بعض الليل مسرية أربعني ليلة وذلك 

يعين ابملسجد احلرام مسجد مكة احمليط ابلكعبة وقد روى يف ^ من املسجد احلرام إىل املسجد األقصا ^ أبلغ يف األعجوبة 
 عليه وسلم قال بينما أان انئم يف احلجر إذ جاءين جربيل وقيل كان النيب صلى هللا عليه وسلم ليلة اإلسراء احلديث أنه صلى هللا

يف بيته فاملسجد احلرام على هذا مكة أي بلد املسجد احلرام وأما املسجد األقصى فهو بيت املقدس الذي إبيلياء ومسي 
ن يريد ابألقصى األبعد فيكون املقصد إظهار العجب يف اإلسراء إىل هذا األقصى ألنه مل يكن وراءه حينئذ مسجد وحيتمل أ

املوضع البعيد يف ليلة واختلف العلماء يف كيفية اإلسراء فقال اجلمهور كان جبسد النيب صلى هللا عليه وسلم وروحه وقال قوم  
يش ومل يكن يف ذلك ما يكذب به الكفار كان بروحه خاصة وكانت رؤاي نوم حق فحجة اجلمهور أنه لو كان مناما مل تنكره قر 

أال ترى قول أم هاىنء له ال خترب بذلك فيكذبك قومك وحجة من قال إن اإلسراء كان مناما قوله تعاىل وما جعلنا الرؤاي اليت 
أان بني النائم  أريناك وإمنا يقال الرؤاي يف املنام ويقال فيما يرى ابلعني رؤية ويف احلديث أنه صلى هللا عليه وسلم قال بينما

واليقظان وذكر اإلسراء وقال يف آخر احلديث فاستيقظت وأان يف املسجد احلرام ومجع بعض الناس بني األدلة فقال اإلسراء كان 
مرتني أحدمها ابجلسد واآلخر ابلروح وأن اإلسراء ابجلسد كان من مكة إىل بيت املقدس وهو الذي أنكرته قريش وأن اإلسراء 

صفة ^ الذي ابركنا حوله ^  السموات السبع ليلة فرضت الصلوات اخلمس ولقي األنبياء يف السموات ابلروح كان إىل
للمسجد األقصى والربكة حوله بوجهني أحدمها ما كان فيه ويف نواحيه من األنبياء واآلخر كثرة ما فيه من الزروع واألشجار اليت 

مدا صلى هللا عليه وسلم تلك الليلة من العجائب فإنه رأى السموات أي لنري حم^ لنريه من آايتنا ^ خص هللا هبا الشام 
واجلنة والنار وسدرة املنتهى واملالئكة واألنبياء وكلمه هللا تعاىل حسبما ورد يف أحاديث اإلسراء وهي يف مصنفات احلديث فأغىن 

^ أال تتخذوا من دوين وكيال ^ سى حيتمل أن يعود الضمري على الكتاب أو على مو ^ وجعلناه هدى ^ ذلك عن ذكرها هنا 
 أي

36
4 

نداء ويف ندائهم ^ ذرية من محلنا مع نوح ^ راب تكلون إليه أمركم وأن حيتمل أن تكون مصدرية أو مفسرة @  167@ 
 بذلك تلطف وتذكري بنعمة هللا وقيل هي مفعول تتخذوا ويتعني معىن ذلك على قراءة من قرأ يتخذ ابلياء ويعين مبن محلنا مع

أي كثري الشكر  ^ إنه كان عبدا شكورا ^ نوح أوالده الثالثة هم سام وحام وايفث ونساؤهم ومنهم تناسل الناس بعد الطوفان 
وقضينا إىل بين إسرائيل يف الكتاب ^ كان حيمد هللا على كل حال وهذا تعليل ملا تقدم أي كونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح 

This file was downloaded from QuranicThought.comا وأخربان كما قيل يف وقضينا إليه ذلك األمر والكتاب على هذا التوراة وقيل قضينا إليه من قيل إن قضينا هنا مبعىن علمن^ 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
^ لتفسدن يف األرض مرتني ^ القضاء والقدر والكتاب على هذا اللوح احملفوظ الذي كتبت فيه مقادير األشياء وإىل مبعىن على 

القضاء والقدر ألنه جرى جمرى القسم وإن كان مبعىن  هذه اجلملة بيان للمقضي وهي يف موضع جواب قضينا إذا كان من
أعلمنا فهو جواب قسم حمذوف تقديره وهللا لتفسدن واجلملة يف موضع معمول قضينا واملراتن املشار إليهما إحدامها قتل زكراي 

عد أوالمها بعثنا عليكم فإذا جاء و ^ من العلو وهو الكرب والتخيل ^ ولتعلن علوا كبريا ^ واألخرى قتل حيىي عليهما السالم 
معناه أهنم إذا أفسدوا يف املرة األوىل بعث هللا عليهم عبادا له لينتقم منهم على أيديهم واختلف يف هؤالء العبيد ^ عبادا لنا 

أي ترددوا بينهما ابلفساد وروي أهنم قتلوا علماءهم ^ فجاسوا خالل الداير ^ فقيل جالوت وجنوده وقيل خبتنصر ملك اببل 
أي الدولة والغلبة على الذين بعثوا ^ مث رددان لكم الكرة عليهم ^ حرقوا التوراة وخربوا املساجد وسبوا منهم سبعني ألفا وأ

أي أكثر ^ أكثر نفريا ^ عليكم ويعين رجوع امللك إىل بين إسرائيل واستنقاذ أسراهم وقتل خبتنصر وقيل قتل داود جلالوت 
أحسنتم األول مبعىن ^ إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم ^ إذا خرج مسرعا أو مجع نفر  عددا وهو مصدر من قولك نفر الرجل

احلسنات والثاين مبعىن اإلحسان كقولك أحسنت إىل فالن ففيه جتنيس والالم فيه مبعىن إىل وكذلك الالم يف قوله وإن أسأمت فلها 
ألخرية بعث هللا عليهم أولئك العباد لالنتقام منهم يعين إذا أفسدوا يف املرة ا^ فإذا جاء وعد اآلخرة ليسوؤا وجوهكم ^ 

فاآلخرة صفة للمرة ومعىن يسوؤا جيعلوهنا تظهر فيها آاثر الشر والسوء كقوله سيئت وجوه الذين كفروا والالم الم كي وهي 
من التبار ^ وليتربوا ^ يعين بيت املقدس ^ وليدخلوا املسجد ^ تتعلق ببعثنا احملذوف لداللة األول عليه وقيل هي الم األمر 

ما مفعول ليتربوا أي يهلكوا ما غلبوا عليه من البالد وقيل إن ما ظرفية أي يفسدوا ^ ما علوا ^ وهو اإلهالك وشدة الفساد 
وإن عدمت ^ خطاب لبين إسرائيل ومعناه ترجية هلم ابلرمحة إن اتبوا بعد الرمحة الثانية ^ عسى ربكم أن يرمحكم ^ مدة علوهم 

 خطاب لبين إسرائيل أي إن عدمت إىل الفساد عدان إىل ^عدان 
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^ عقابكم وقد عادوا فبعث هللا عليهم حممدا صلى هللا عليه وسلم وأمته يقتلوهنم ويذلوهنم إىل يوم القيامة @  168@ 
أي الطريقة  ^يهدي لليت هي أقوم ^ أي سجنا وهو من احلصر وقيل أراد به ما يفرش ويبسط كاحلصري املعروف ^ حصريا 

املعىن ذم وعتاب ملا ^ ويدع اإلنسان ابلشر دعاءه ابخلري ^ واحلالة اليت هي أقوم وقيل يعين ال إله إال هللا واللفظ أعم من ذلك 
يفعله الناس عند الغضب من الدعاء على أنفسهم وأمواهلم وأوالدهم وأهنم يدعون ابلشر يف ذلك الوقت كما يدعون ابخلري يف 

وقيل إن اآلية نزلت يف النضر بن احلارث حني قال اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك اآلية وقد تقدم أن وقت التثبت 
اإلنسان هنا ويف الذي قبله اسم جنس وقيل يعين هنا آدم وهو ^ وكان اإلنسان عجوال ^ الصحيح يف قائلها إنه أبو جهل 

أن الليل والنهار آيتان يف أنفسهما فتكون اإلضافة يف آية الليل وآية فيه وجهان أحدمها أن يراد ^ فمحوان آية الليل ^ بعيد 
النهار كقولك مسجد اجلامع أي اآلية اليت هي الليل واآلية اليت هي النهار وحمو آية الليل على هذا كونه مظلما والوجه الثاين 

وجعلنا آية ^ قمر مل جيعل له ضوء كضوء الشمس أن يراد آبية الليل القمر وآية النهار الشمس وحمو آية الليل على هذا كون ال
أي ^ لتبتغوا فضال من ربكم ^ حيتمل أن يريد النهار بنفسه أو الشمس ومعىن مبصرة تبصر فيها األشياء ^ النهار مبصرة 

د والقمر عد^ ابختالف الليل والنهار أو مبسري الشمس ^ ولتعلموا ^ لتتوصلوا بضوء النهار إىل التصرف يف معايشكم 
وكل إنسان ^ انتصب كل بفعل مضمر والتفصيل البيان ^ وكل شيء فصلناه تفصيال ^ األشهر واألايم ^ السنني واحلساب 

انتصب كل بفعل مضمر والطائر هنا العمل واملعىن أن عمله الزم له وقيل إن طائره ما قدر عليه وله ^ ألزمناه طائره يف عنقه 
ا يلقى اإلنسان قد سبق به القضاء وإمنا عرب عن ذلك ابلطائر ألن العرب كانت عادهتا من خري وشر واملعىن على هذا أن كل م

يعين صحيفة أعماله ^ كتااب يلقاه منشورا ^  التيمن والتشاؤم ابلطري وقوله يف عنقه أي هو كالقالدة أو الغل ال ينفك عنه 
وال تزر وازرة ^ ي حماسبا أو من احلساب مبعىن العدد أ^ حسيبا ^ تقديره يقال له اقرأ ^ اقرأ كتابك ^ ابحلسنات والسيئات  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
معناه حيث وقع ال يؤاخذ أحد بذنب أحد والوزر يف اللغة الثقل واحلمل ويراد به هنا الذنوب ومعىن تزر حتمل ^ وزر أخرى 

 وما كنا معذبني حىت^ وزر أخرى أي وزر نفس أخرى 
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ا أي أن هللا ال يهلك أمة إال بعد اإلعذار إليهم إبرسال رسول إليهم قيل إن هذا يف حكم الدني( نبعث رسوال @  169@ 
وقيل هو عام يف الدنيا واآلخرة وأن هللا ال يعذب قوما يف اآلخرة إال وقد أرسل إليهم رسوال فكفروا به وعصوه ويدل على هذا 

ؤخذ حكم أهل الفرتات واستدل أهل السنة ومن هذا ي^ كلما ألقي فيها فوج سأهلم خزنتها أمل أيتكم نذير قالوا بلى ^  قوله 
وإذا أردان أن هنلك قرية أمران مرتفيها ففسقوا ^ هبذه اآلية على أن التكليف ال يلزم العباد إال من الشرع ال من جمرد العقل 

فعصموا وفسقوا يف أتويل أمران هنا ثالثة أوجه أحدها أن يكون يف الكالم حذف تقديره أمران مرتفيها ابخلري والطاعة ^ فيها 
والثاين أن يكون أمران عبارة عن القضاء عليهم ابلفسق أي قضينا عليهم ابلفسق ففسقوا والثالث أن يكون أمران مبعىن كثران 

واختاره أبو علي الفارسي وأما على قراءة آمران مبد اهلمزة فهو مبعىن كثران وأما على قراءة أمران بتشديد امليم فهو من اإلمارة أي 
وكم أهلكنا من ^ أي القضاء الذي قضاه هللا ^ فحق عليها القول ^ اهم أمراء ففسقوا واملرتف الغين املنعم يف الدنيا جعلن

اآلية يف الكفار الذين يريدون الدنيا وال يؤمنون ابآلخرة على ^ من كان يريد العاجلة ^ القرن مائة سنة وقيل أربعون ^ القرون 
أهنم يعجل هللا هلم حظا من الدنيا بقيدين أحدمها تقييد املقدار املعجل مبشيئة هللا واآلخر تقييد أن لفظها أعم من ذلك واملعىن 

وسعى هلا ^ أي مبعدا أو مهاان ^ مدحورا ^ الشخص املعجل له إبرادة هللا وملن نريد بدل من له وهو بدل بعض من كل 
بدل ^ هؤالء وهؤالء ^ ن املدد ومعناه نزيدهم من عطائنا انتصب كال بنمد وهو م^ كال مند ^  أي عمل هلا عملها ^ سعيها 

يعين رزق الدنيا وقيل من الطاعات ملن أراد اآلخرة ومن املعاصي ^ من عطاء ربك ^ من كال واإلشارة إىل الفريقني املتقدمني 
خطاب ^ ال جتعل ^ نيا يعين يف رزق الد^ فضلنا بعضهم على بعض ^ أي ممنوعا ^ حمظورا ^ ملن أراد الدنيا واألول أظهر 

^ أي غري منصور ^ خمذوال ^ أي يذمه هللا وخيار عباده ^ مذموما ^ لواحد واملراد به مجيع اخللق ألن املخاطب غري معني 
أن ^ أال تعبدوا ^ أي حكم وألزم وأوجب أو أمر ويدل على ذلك ما يف مصحف ابن مسعود ووصى ربك ^ وقضى ربك 

هي إن الشرطية دخلت عليها ما املؤكدة وجواهبا فال تقل ^ إما يبلغن عندك ^ أبن ال تعبدوا مفسرة أو مصدرية على تقدير 
هلما أف واملعىن الوصية برب الوالدين إذا كربا أو كرب أحدمها وإمنا خص حالة الكرب ألهنما حينئذ أحوج إىل الرب والقيام حبقوقهما 

 يث وقعت اسم فعل معناها قول مكروه يقال عند الضجر وحنوهح^ أف ^ لضعفهما ومعىن عندك أي يف بيتك وحتت كنفك 
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وإمنا املراد هبا أقل كلمة مكروهة تصدر من اإلنسان فنهى هللا تعاىل أن يقال ذلك للوالدين فأوىل وأحرى أال @  170@ 
من ^ وال تنهرمها ^ نكري يقال هلما ما فوق ذلك وجيوز يف أف الكسر والفتح والضم وهي حركات بناء وأما تنوينها فهو للت

استعارة يف معىن التواضع هلما والرفق هبما فهو كقوله ^ واخفض هلما جناح الذل من الرمحة ^ االنتهار وهو اإلغالظ يف القول 
اخفض جناحك للمؤمنني وأضافه إىل الذل مبالغة يف املعىن كأنه قال اجلناح الذليل ومن يف قوله من الرمحة للتعليل أي من أجل 

قيل معناه الصاحلني وقيل املسبحني وهو مشتق من األوبة مبعىن الرجوع ^ لألوابني ^ إفراط الرمحة هلما والشفقة عليهما 
خطاب جلميع الناس لصلة قرابتهم واإلحسان إليهم وقيل هو خطاب ^ وآت ذا القرىب حقه ^ فحقيقته الراجعني إىل هللا 

اآلية معناه إن أعرضت ^ وإما تعرضن ^ رابته حقهم من بيت املال واألول أرجح خاص ابلنيب صلى هللا عليه وسلم أن يؤيت ق
عن ذوي القرىب واملساكني وابن السبيل إذا مل جتد ما تعطيهم فقل هلم كالما حسنا وكان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا سأله أحد 

و أن يقول رزقكم هللا وأعطاكم هللا وشبه ذلك فلم يكن عنده ما يعطيه أعرض عنه حياء منه فأمر حبسن القول مع ذلك وه
مفعول من أجله حيتمل أن يتعلق بقوله وإما تعرضن عنهم واملعىن ^ ابتغاء رمحة من ربك ترجوها ^ وامليسور مشتق من اليسر 

فقل هلم ^ بقوله على هذا أنه يعرض عنهم انتظارا لرزق أيتيه فيعطيه إايهم فالرمحة على هذا هو ما يرجتيه من الرزق أو يتعلق  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
^ وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك ^ أي ابتغ رمحة ربك بقول ميسور والرمحة على هذا هي األجر والثواب ^ قوال ميسورا 

استعارة يف ^ وال تبسطها كل البسط ^ استعارة يف معىن غاية البخل كأن البخيل حبست يده عن اإلعطاء وشدت إىل عنقه 
أي يلومك ^ ملوما ^ ^ إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا ^ عن الطرفني وأمر ابلتوسط بينهما كقوله  معىن غاية اجلود فنهى هللا

صديقك عن كثرة عطائك وإضرارك بنفسك أو يلومك من يستحق العطاء ألنك مل ترتك ما تعطيه أو يلومك سائر الناس على 
^ من قوهلم حسر السفر البعري إذا أتعبه حىت مل تبق له قوة أي منقطعا بك ال شيء عندك وهو ^ حمسورا ^ التبذير يف العطاء 

أي يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء فال هتتم مبا تراه من ذلك فإن هللا أعلم ^ إن ربك يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر 
احلق املوجب لقتل النفس ^ ابحلق وال تقتلوا النفس اليت حرم هللا إال ^ ذكر يف األنعام ^ وال تقتلوا أوالدكم ^ مبصاحل عباده 

 هو ما ورد يف احلديث من
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قوله صلى هللا عليه وسلم ال حيل دم امرئ مسلم إال إبحدى ثالث كفر بعد إميان أو زىن بعد إحصان أو قتل @  171@ 
قتل مظلوما فقد جعلنا  ومن^ نفس أخرى وتتصل هبذه األشياء أشياء أخر ألهنا يف معناها كاحلرابة وترك الصالة ومنع الزكاة 

املظلوم هنا من قتل بغري حق والويل هو ويل املقتول وسائر العصبة وليس النساء من األولياء عند مالك ^ لوليه سلطاان 
هنى عن أن يسرف ويل ^ فال يسرف يف القتل ^ والسلطان الذي جعل هللا له هو القصاص أو ختيريه بني العفو والقصاص 

 قاتل وليه أو يقتل اثنني بواحد وغري ذلك من وجوه التعدي وقرئ فال تسرف ابلتاء خطااب للقاتل أو لويل املقتول أبن يقتل غري
ذكر يف األنعام قال ^ وال تقربوا مال اليتيم ^ الضمري للمقتول أو لوليه ونصره هو القصاص ^ إنه كان منصورا ^ املقتول 

دوا والظاهر أهنما جمزومان ابلنهي بدليل قوله بعدها وال تقف وال متش وبصح بعضهم ال تقربوا وال تقتلوا معطوفان على أال تعب
^ عام يف العهود مع هللا ومع الناس ^ وأوفوا ابلعهد ^ أن تكون معطوفات إذا جعلنا أال تعبدوا جمزوما على النهي وأن مفسرة 

ب الوفاء به والثاين أن يكون املعىن يسأل عنه حيتمل وجهني أحدمها أن يكون يف معىن الطلب أي يطل^ إن العهد كان مسئوال 
وأحسن ^ قيل القسطاس امليزان وقيل العدل وقرئ بكسر القاف وهي لغة ^ وزنوا ابلقسطاس ^ يوم القيامة هل وىف به أم ال 

م الناس املعىن ال تقل ما ال تعلم من ذ^ وال تقف ما ليس به علم ^ أي أحسن عاقبة ومآال وهو من آل إذا رجع ^ أتويال 
أولئك إشارة إىل ^ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال ^ وشبه ذلك واللفظ مشتق من قفوته إذا اتبعته 

السمع والبصر والفؤاد وإمنا عاملها معاملة العقالء يف اإلشارة أبولئك ألهنا حواس هلا إدراك والضمري يف عنه يعود على كل 
ىن أن اإلنسان يسأل عن مسعه وبصره وفؤاده وقيل الضمري يعود على ما ليس لك به علم واملعىن على ويتعلق عنه مبسئوال واملع

املرح اخليالء ^ وال متش يف األرض مرحا ^ هذا أن السمع والبصر والفؤاد هي اليت تسأل عما ليس هلا به علم وهذا بعيد 
أي لن جتعل فيها ^ إنك لن خترق األرض ^ در يف موضع احلال والكرب يف املشية وقيل هو إفراط السرور ابلدنيا وإعرابه مص

خرقا مبشيك عليها واخلرق هو القطع وقيل معناه ال تقدر أن تستويف مجيعها ابملشي واملراد بذلك تعليل النهي عن الكرب 
تال يف مشيك وإمنا واخليالء أي إذا كنت أيها اإلنسان ال تقدر على خرق األرض وال على مطاولة اجلبال فكيف تتكرب وخت

اإلشارة إىل ما تقدم من املنهيات واملكروه هنا مبعىن احلرام ^ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ^  الواجب عليك التواضع 
 ال على اصطالح الفقهاء يف أن املكروه دون احلرام وإعراب مكروها نعت
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خطاب على وجه التوبيخ للعرب الذين ^ كم ابلبنني أفأصفاكم رب^ لسيئة أو بدل منها أو خرب اثن لكان @  172@ 
قالوا إن املالئكة بنات هللا واملعىن كيف جيعل لكم األعلى من النسل وهو الذكور ويتخذ لنفسه األدىن وهو البنات ومعىن 

ذي العرش قل لو كان معه آهلة كما يقولون إذا البتغوا إىل ^ أي عظيم النكر والشناعة ^ قوال عظيما ^ أصفاكم خصكم 
This file was downloaded from QuranicThought.comهذا احتجاج على الوحدانية ويف معناه قوالن أحدمها أن املعىن لو كان مع هللا آهلة البتغوا سبيال إىل التقرب إليه ^ سبيال 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
بعبادته وطاعته فيكون من مجلة عباده واآلخر البتغوا سبيال إىل إفساد ملكه ومعاندته يف قدرته ومعلوم أن ذلك مل يكن فال إله 

اآلية اختلف يف كيفية هذا التسبيح فقيل هو تسبيح بلسان احلال أي مبا تدل ^ له السموات السبع واألرض  تسبح^ إال هو 
جعلنا بينك وبني الذين ال ^ عليه صنعتها من قدرة وحكمة وقيل إنه تسبيح حقيقة وهذا أرجح لقوله ال تفقهون تسبيحهم 

أن هللا أخرب نبيه صلى هللا عليه وسلم أن يسرته من الكفار إذا أرادوا  يف معناه قوالن أحدمها^ يؤمنون ابآلخرة حجااب مستورا 
به شرا وحيجبه منهم واآلخر أنه حيجب الكفار عن فهم القرآن وهذا أرجح ملا بعده واملستور هنا قيل معناه مستور عن أعني 

مجع كنان وهو الغطاء وأن يفقهوه ^ هوه أكنة أن يفق^ اخللق ألنه من لطف هللا وكفايته فهو من املغيبات وقيل معناه ساتر 
معناه إذا ذكرت ^ وإذا ذكرت ربك يف القرآن وحده ^ مفعول من أجله تقديره كراهة أن يفقهوه وهذه استعارات يف إضالهلم 

علم مبا حنن أ^ يف القرآن وحدانية هللا تعاىل فر املشركون من ذلك ملا فيه من رفض آهلتهم وذمها ونفورا مصدر يف موضع احلال 
كانوا يستمعون القرآن على وجه االستهزاء والضمري يف به عائد على ما أي نعلم ما يستمعون به من االستهزاء ^  يستمعون به 

قيل معناه جن فسحر وقيل معناه ^ رجال مسحورا ^ مجاعة يتناجون أو ذو جنوى والنجوى كالم السر ^ وإذ هم جنوى ^ 
أي ^ أنظر كيف ضربوا لك األمثال ^  وهي الرئة أي بشر إذا سحر مثلكم وهذا بعيد ساحر وقيل هو من السحر بفتح السني

إىل اهلدى ونزلت اآلية يف الوليد بن املغرية ^ فال يستطيعون سبيال ^ عن احلق ^ فضلوا ^ مثلوك ابلساحر والشاعر واجملنون 
 نكار للبعث واستبعادهماآلية معناها إ^ وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاات ^ وأصحابه من الكفار 
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أن خيلقهم هللا خلقا جديدا بعد فنائهم والرفات الذي بلي حىت صار غبارا أو رفاات وقد ذكر يف الرعد اختالف @  173@ 
املعىن لو كنتم حجارة أو حديدا لقدران على بعثكم وإحيائكم مع أن ^ قل كونوا حجارة أو حديدا ^ القراء يف االستفهامني 

واحلديد أصلب األشياء وأبعدها عن الرطوبة اليت يف احلياة فأوىل وأحرى أن يبعث أجسادكم وحييي عظامكم البالية احلجارة 
فذكر احلجارة واحلديد تنبيها هبما على ما هو أسهل يف احلياة منهما ومعىن قوله كونوا أي كونوا يف الوهم والتقدير وليس املراد 

قيل يعين السموات واألرض واجلبال وقيل بل أحال ^ أو خلقا مما يكرب يف صدوركم ^ به التعجيز كما قال بعضهم يف ذلك 
على فكرهتم عموما يف كل ما هو كبري عندهم أي لو كنتم حجارة أو حديدا أو شيئا أكرب عندكم من ذلك وأبعد عن احلياة 

أي ^ ويقولون مىت هو ^ ء واملستهزئ أي حيركوهنا حتريك املستبعد للشي^ فسينغضون إليك رؤسهم ^ لقدران على بعثكم 
الدعاء هنا عبارة عن البعث ابلنفخ يف الصور واالستجابة عبارة عن ^ يوم يدعوكم فتستجيبون حبمده ^ مىت يكون البعث 

 وتظنون إن لبثتم إال قليال^ قيامهم من القبور طائعني منقادين وحبمده يف موضع احلال أي حامدين له وقيل معىن حبمده أبمره 
العباد هنا املؤمنون أمرهم أن يقول بعضهم لبعض  ^ وقل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن ^ يعين لبثتم يف الدنيا أو يف القبور ^ 

^ كالما لينا عجيبا وقيل أن يقولوه للمشركني مث نسخ ابلسيف وإعراب يقولوا كقوله يقيموا الصالة يف إبراهيم وقد ذكر ذلك 
قيل يعين املالئكة وقيل عيسى وأمه وعزير وقيل نفر من اجلن كان العرب يعبدوهنم واملعىن ^ دونه قل ادعوا الذين زعمتم من 

املعىن أن أولئك ^ أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رهبم الوسيلة ^ أهنم ال يقدرون على كشف الضر عنكم فكيف تعبدوهنم 
جونه وخيافونه فكيف تعبدوهنم معه وإعراب أولئك مبتدأ والذين تدعون اآلهلة الذين تدعون من دون هللا يبتغون القربة إىل هللا وير 

صفة له ويبتغون خربه والفاعل يف يدعون ضمري للكفار ويف يبتغون لآلهلة املعبودين وقيل إن الضمري يف يدعون ويبتغون لألنبياء 
بدل من ^ أيهم أقرب ^ به ويتقرب املذكورين قيل يف قوله ولقد فضلنا بعض النبيني على بعض والوسيلة هي ما يتوسل 

الضمري يف يبتغون أي يبتغي الوسيلة من هو أقرب منهم فكيف بغريه أو ضمن يبتغون معىن حيرصون فكأنه قيل حيرصون أيهم 
 يكون أقرب إىل هللا

37 من احلذر وهو  ^حمذورا ^ ابالجتهاد يف طاعته وحيتمل أن يكون املعىن أهنم يتوسلون أبيهم أقرب إىل هللا @  174@  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
حيتمل هذا اهلالك وجهني أحدمها أن يكون ابملوت والفناء الذي ال ^ وإن من قرية إال حنن مهلكوها قبل يوم القيامة ^ اخلوف  1

بد منه واآلخر أن يكون أبمر من هللا أيخذ املدينة دفعة فيهلكها وهذا أظهر ألن األول معلوم ال يفتقر إىل اإلخبار بة واهلالك 
املذكوران يف اآلية مها يف احلقيقة ألهل القرى أي مهلكو أهلها أم معذبوهم وروي أن هالك مكة ابحلبشة واملدينة  والتعذيب

ابجلوع والكوفة ابلرتك واألندلس ابخليل وسئل األستاذ أبو جعفر بن الزبري عن غرانطة فقال أصاهبا العذاب يوم قتل املوحدين 
^ يعين اللوح احملفوظ ^ يف الكتاب مسطورا ^ ة وأشبيلية وطيطلة وغريها أبخذ الروم هلا هبا يف ثورة ابن هود وأما هالك قرطب

اآلايت يراد هبا هنا اليت يقرتحها الكفار فإذا رأوها ومل يؤمنون أهلكهم ^ وما منعنا أن نرسل ابآلايت إال أن كذب هبا األولون 
 عليه وسلم أن جيعل هلم الصفا ذهبا فأخرب هللا أنه مل يفعل ذلك لئال هللا وسبب اآلية أن قريشا اقرتحوا على رسول هللا صلى هللا

يكذبوا فيهلكوا وعرب ابملنع عن ترك ذلك وأن نرسل يف موضع نصب وأن كذب يف موضع رفع مث ذكر انقة مثود تنبيها على 
إن أراد ^ ايت إال ختويفا وما نرسل ابآل^ ذلك ألهنم اقرتحوها وكانت سبب هالكهم ومعىن مبصرة بينة واضحة الداللة 

ابآلايت هنا املقرتحة فاملعىن أنه يرسل هبا ختويفا من العذاب العاجل وهو اإلهالك وإن أراد املعجزات غري املقرتحة فاملعىن أنه 
يرسل هبا ختويفا من عذاب اآلخرة لرياها الكافر فيؤمن وقيل املراد ابآلايت هنا الرعد والزالزل والكسوف وغري ذلك من 

املعىن اذكر إذ أوحينا إليك أن ربك أحاط بقريش يعين بشرانك بقتلهم يوم ^ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط ابلناس ^ املخاوف 
بدر وذلك قوله سيهزم اجلمع ويولون الدبر وإمنا قال أحاط بلفظ املاضي وهو مل يقع لتحقيقه وصحة وقوعه بعد وقيل املعىن 

اختلف ^ وما جعلنا الرؤاي اليت أريناك إال فتنة للناس ^ كقوله وهللا يعصمك من الناس أحاط ابلناس يف منعك ومحايتك منهم  
ة يف هذه الرؤاي فقيل إهنا اإلسراء فمن قال إنه كان يف اليقظة فالرؤاي مبعىن الرؤية ابلعني ومن قال إنه كان يف املنام فالرؤاي منامي

سلمني حينئذ وقيل إهنا رؤاي النيب صلى هللا عليه وسلم يف منامه هزمية والفتنة على هذا تكذيب الكفار بذلك وارتداد بعض امل
الكفار وقتلهم ببدر والفتنة على هذا تكذيب قريش بذلك وقيل إنه رأى أنه يدخل مكة فعجل يف سنة احلديبية فرد عنها فافتنت 

يعين ^ والشجرة امللعونة يف القرآن ^ لك بعض املسلمني بذلك وقيل رأى يف املنام أن بين أمية يصعدون على منربه فاغتم بذ
شجرة الزقوم وهي معطوفة على الرؤاي أي جعل الرؤاي والشجرة فتنة للناس وذلك أن قريشا ملا مسعوا أن يف جهنم شجرة زقوم 

فإن قيل  سخروا من ذلك وقالوا كيف تكون شجرة يف النار والنار حترق الشجر وقال أبو جهل ما أعرف الزقوم إال التمر ابلزبد
^ وخنوفهم ^ مل لعنت شجرة الزقوم يف القرآن فاجلواب أن املراد لعنة آكلها وقيل اللعنة مبعىن اإلبعاد ألهنا يف أصل اجلحيم 

 قال أرأيتك^ متييز أو حال من من أو من مفعول خلقت ^ طينا ^ الضمري لكفار قريش 
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ب ال موضع هلا من اإلعراب وهذا مفعول أبرأيت واملعىن الكاف من أرأيتك للخطا( هذا الذي كرمت علي @  175@ 
أخربين عن هذا الذي كرمته علي أي فضلته وأان خري منه فاختصر الكالم حبذف ذلك وقال ابن عطية أرأيتك هذا مبعىن أأتملت 

ابة وهو أن يشد على معناه ألستولني عليهم وألقودهنم وهو مأخوذ من حتنيك الد^ ألحتنكن ذريته ^ وحنوه ال مبعىن أخربين 
قال ابن عطية اذهب وما بعده من األوامر صيغة أمر على وجه التهديد وقال الزخمشري ^ قال اذهب ^ حنكها حببل فتنقاد 

ليس املراد الذهاب الذي هو ضد اجمليء إمنا معناه امض لشأنك الذي اخرتته خذالان له وختلية وحيتمل عندي أن يكون معناه 
كان األصل أن يقال جزاؤهم بضمري الغيبة لريجع إىل من اتبعك ولكنه ^  فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم ^ للطرد واإلبعاد 

مصدر يف موضع احلال واملوفور ^ جزاء موفورا ^ ذكره بلفظ املخاطب تغليبا للمخاطب على الغائب وليدخل إبليس معهم 
وأجلب عليهم ^ غناء واملزامري وقيل الدعاء إىل املعاصي قيل يعين ال^ بصوتك ^ أي اخدع واستخف ^ واستفزز ^ املكمل 

اخليل هنا يراد هبا الفرسان الراكبون على اخليل والرجل مجع ^ خبيلك ورجلك ^ أي هول وهو من اجللبة وهي الصياح ^ 
جال وقيل املراد راجل وهو الذي ميشي على رجليه فقيل هو جماز واستعارة مبعىن افعل جهدك وقيل إن له من الشيطان خيال ور  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
مشاركته يف األموال بكسبها من الراب وإنفاقها ^ وشاركهم يف األموال واألوالد ^ فرسان الناس ورجالتهم املتصرفون يف الشر 

وعدهم ^ يف املعاصي وغري ذلك ومشاركته يف األوالد هي ابالستيالد ابلزان وتسمية الولد عبد مشس وعبد احلارث وشبه ذلك 
يعين املؤمنني الذين يتوكلون على هللا بدليل قوله بعد ^ إن عبادي ^ ة الكاذبة من شفاعة األصنام وشبه ذلك يعين املواعد^ 

أي جيريها ^ يزجي لكم الفلك ^ وحنوه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون ^ وكفى بربك وكيال ^ ذلك 
ضل من تدعون إال إايه ^ يعين خوف الغرق ^ الضر يف البحر ^ رة وغريها ويسريها والفلك هنا مجع وابتغاء الفضل يف التجا

ضل هنا مبعىن تلف وفقد أي تلف عن أوهامكم وخواطركم كل من تدعونه إال هللا وحده فلجأمت إليه حينئذ دون غريه فكيف ^ 
 ^وكان اإلنسان كفورا ^ تعبدون غريه وأنتم ال جتدون يف تلك الشدة إال إايه 
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اهلمزة للتوبيخ والفاء للعطف أي أجنومت من البحر فأمنتم ^ أفأمنتم ^ أي كفورا ابلنعم واإلنسان هنا جنس @  176@ 
قاصفا ^ أي قائما أبموركم وانصرا لكم ^ وكيال ^ يعين حجارة أو رحيا شديدة ترمى ابحلصباء ^ حاصبا ^ اخلسف يف الرب 

أي مطالبا يطالبنا مبا فعلنا بكم أي ال جتدون من ينصركم منا  ^ تبيعا ^ يعين الذي يقصف ما يلقى أي يكسره ^ من الريح 
يعين فضلهم على اجلن وعلى سائر احليوان ومل يفضلهم ^ وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال ^ كقوله وال خياف عقباها 

منها كون اإلنسان أيكل بيده وكونه على املالئكة ولذلك قال على كثري وأنواع التفضيل كثرية ال حتصى وقد ذكر املفسرون 
قيل يعين بينهم يقال اي أمة فالن وقيل يعين كتاهبم الذي أنزل عليهم وقيل كتاهبم ^ إبمامهم ^ منتصب القامة وهذه أمثلة 

قليال  الفتيل هو اخليط الذي يف شق نواة التمرة واملعىن أهنم ال يظلمون من أعماهلم^ وال يظلمون فتيال ^ الذي فيه أعماهلم 
اإلشارة هبذه إىل الدنيا ^ ومن كان يف هذه أعمى فهو يف اآلخرة أعمى ^ وال كثريا فعرب أبقل األشياء تنبيها على األكثر 

والعمى يراد به عمى القلب أي من كان يف الدنيا أعمى عن اهلدى والصواب فهو يف يوم القيامة أعمى أي حريان ايئس من 
يف اآلخرة عمى البصر كقوله وحنشره يوم القيامة أعمى وإمنا جعل األعمى يف اآلخرة أضل سبيال اخلري وحيتمل أن يريد ابلعمى 

ألنه حينئذ ال ينفعه االهتداء وجيوز يف أعمى الثاين أن يكون صفة لألول وأن يكون من األفعال اليت للتفضيل وهذا أقوى لقوله 
شبهه قال سيبويه ال جيوز أن يقال هو أعمى من كذا ولكن  وأضل سبيال فعطف أضل الذي هو من أفعل من كذا على ما هو

اآلية سببها أن قريشا قالوا ^ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ^ إمنا ميتنع ذلك يف عمى البصر ال يف عمى القلب 
 عليه وسلم أن يؤخرهم للنيب صلى هللا عليه وسلم اقبل بعض أمران ونقبل بعض أمرك وقيل إن ثقيفا طلبوا من النيب صلى هللا

االفرتاء هنا يراد به املخالفة ^ لتفرتي علينا غريه ^ بعد إسالمهم سنة يعبدون فيها الالت والعزى واآلية على هذا القول مدنية 
د  ولوال أن ثبتناك لق^ أي لو فعلت ما أرادوا منك الختذوك خليال ^ وإذا الختذوك خليال ^ ملا أوحي إليه من القرآن وغريه 
لوال تدل على امتناع شيء لوجود غريه فدلت هنا على امتناع مقاربة النيب صلى هللا عليه وسلم ^ كدت تركن إليهم شيئا قليال 

الركون إليهم ألجل تثبيت هللا له وعصمته وكدت تقتضي نفي الركون ألن معىن كاد فالن يفعل كذا أي أنه مل يفعله فانتفى 
  ذلك نقض من جانب النيب صلى هللا عليه وسلم ألن التثبيت منعهالركون إليهم ومقاربته فليس يف
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من مقاربة الركون ولو مل يثبته هللا لكانت مقاربته للركون إليهم شيئا قليال وأما منع التثبيت فلم يركن قليال وال  @  177@ 
وإن كادوا ^ و فعل ذلك أي ضعف عذاهبما ل^ إذا ألذقناك ضعف احلياة وضعف املمات ^ كثريا وال قارب ذلك 

الضمري لقريش كانوا قد مهوا أن خيرجوا النيب صلى هللا عليه وسلم من مكة وذلك قبل اهلجرة ^ ليستفزونك من األرض 
أي لو أخرجوك مل يلبثوا بعد خروجك مبكة إال قليال ^ وإذا ال يلبثون خلفك إال قليال ^ فاألرض هنا يراد هبا مكة ألهنا بلده 

نيب صلى هللا عليه وسلم مهاجرا من مكة إىل املدينة ألجل إذاية قريش له وألصحابه مل يبقوا بعد ذلك إال قليال فلما خرج ال
^ انتصب سنة على املصدر ومعناه العادة أي هذه عادة هللا مع رسله ^ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ^ وقتلوا يوم بدر  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
هذه اآلية إشارة إىل الصلوات املفروضة فدلوك الشمس زواهلا ^ آن الفجر أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل وقر 

واإلشارة إىل الظهر والعصر وغسق الليل ظلمته وذلك إشارة إىل املغرب والعشاء وقرآن الفجر صالة الصبح وانتصب قرآن 
ل هو عطف على الصالة وقيل الفجر ابلعطف على موضع الالم يف قوله لدلوك الشمس فإن الالم فيه ظرفية مبعىن علم وقي

مفعول بفعل مضمر تقديره اقرأ قرآن الفجر وإمنا عرب عن صالة الصبح بقرآن الفجر ألن القرآن يقرأ فيها أكثر من غريها ألهنا 
أي تشهده مالئكة الليل والنهار فيجتمعون فيه إذ تصعد مالئكة ^ إن قرآن الفجر كان مشهودا ^ تصلى بسورتني طويلتني 

ملا أمر ابلفرائض أمر بعدها ابلنوافل ومن للتبعيض والضمري يف ^ ومن الليل فتهجد به انفلة لك ^ تنزل مالئكة النهار الليل و 
به للقرآن والتهجد السهر وهو ترك اهلجود ومعىن اهلجود النوم فالتفعل هنا للخروج عن الشيء كالتحرج والتأمث يف اخلروج عن 

وقل رب ^ يعين الشفاعة يوم القيامة وانتصب مقاما على الظرف ^ مقاما حممودا  عسى أن يبعثك ربك^ اإلمث واحلرج 
اآلية املدخل دخوله إىل املدينة واملخرج خروجه من مكة وقيل املدخل يف القرب واملخرج إىل البعث ^ أدخلين مدخل صدق 

اه حجة تنصرين هبا وتظهر هبا صدقي وقيل قيل معن^ سلطاان نصريا ^ واختار ابن عطية أن يكون على العموم يف مجيع األمور 
وننزل من ^ احلق اإلميان والباطل الكفر ^ وقل جاء احلق وزهق الباطل ^ قوة ورايسة تنصرين هبا على األعداء وهذا أظهر 

يد نفعه من للتبعيض أو لبيان اجلنس واملراد ابلشفاء أنه يشفي القلوب من الريبة واجلهل وحيتمل أن ير ^ القرآن ما هو شفاء 
اآلية املراد ابإلنسان هنا اجلنس ألن ذلك من سجية اإلنسان ^ وإذا أنعمنا على اإلنسان ^ من األمراض ابلرقيا به والتعويذ 

 وقيل
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أي بعد وذلك أتكيد وبيان لإلعراض وقرئ انء ^ وآنى جبانبه ^ إمنا يراد الكافر ألنه هو الذي يعرض عن هللا @  178@ 
السائلون اليهود ^ ويسئلونك عن الروح ^ أي مذهبه وطريقته اليت تشاكله ^ كل يعمل على شاكلته ^  وهو مبعىن واحد 

وقيل قريش إبشارة اليهود والروح هنا عند اجلمهور هو الذي يف اجلسم وقد يقال فيه النفس وقيل الروح هنا جربيل وقيل القرآن 
أي من األمور اليت استأثر هللا هبا ومل يطلع عليها ^ من أمر ريب  قل الروح^ واألول هو الصواب لداللة ما بعده على ذلك 

خلقه وكانت اليهود قد قالت لقريش اسألوه عن الروح فإن مل جيبكم فيه بشيء فهو نيب وذلك أنه كان عندهم يف التوراة أن 
ف الروح ولقد كثر اختالف الناس يف الروح مما انفرد هللا بعلمه وقال ابن بريدة لقد مضى النيب صلى هللا عليه وسلم وما يعر 

خطاب عام جلميع الناس ألن علمهم ^ وما أوتيتم من العلم إال قليال ^ النفس والروح وليس يف أقواهلم يف ذلك ما يعول عليه 
ولئن  ^قليل ابلنظر إىل علم هللا وقيل خطاب لليهود خاصة واألول أظهر ألن فيه إشارة إىل أهنم ال يصلون إىل العلم ابلروح 

أي إن شئنا ذهبنا ابلقرآن فمحوانه من الصدور واملصاحف وهذه اآلية متصلة املعىن بقوله ^ شئنا لنذهنب ابلذي أوحينا إليك 
أي من ^ وكيال ^ وما أوتيتم من العلم إال قليال أي يف قدرتنا أن نذهب ابلذي أوحينا إليك فال يبقى عندك شيء من العلم 

حيتمل أن يكون استثناء متصال فمعىن أن رمحة ربك ترد القرآن بعد ^ إال رمحة من ربك ^ هابه يتوكل إبعادته ورده بعد ذ
قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن أيتوا مبثل ^ ذهابه لو ذهب أو استثناء منقطعا مبعىن أن رمحة ربك متسكه عن الذهاب 

تضمنه من العلوم اإلهلية والرباهني الواضحة واملعاين العجيبة اليت مل عجز اخللق عن اإلتيان مبثله ملا ^ هذا القرآن ال أيتون مبثله 
ميكن الناس يعلموهنا وال يصلون إليها مث جاءت فيه على الكمال وقال أكثر الناس إهنم عجزوا عنه لفصاحته وحسن نظمه 

قد صرفنا للناس يف هذا القرآن ول^ أي معينا ^ ظهريا ^ ووجوه إعجازه كثرية قد ذكران يف غري هذا منها مخسة عشر وجها 
أي بينا هلم كل شيء من العلوم النافعة والرباهني القائمة واحلجج الواضحة وهذا يدل على أن إعجاز القرآن مبا ^ من كل مثل 

^  الكفور اجلحود وانتصب بقوله أىن ألنه يف معىن النفي^ فأىب أكثر الناس إال كفورا ^ فيه من املعاين والعلوم كما ذكران 
This file was downloaded from QuranicThought.comالذين قالوا هذا القول هم أشراف قريش طلبوا من النيب صلى هللا عليه ^ وقالوا لن نؤمن لك حىت تفجر لنا من األرض ينبوعا 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
وسلم أنواعا من خوارق العادات وهي اليت ذكرها هللا يف هذه اآلية وقيل إن الذي قاله عبد هللا بن أيب أمية بن املغرية وكان ابن 

 عليه وسلم مث أسلم بعد ذلك والينبوع العني قالوا له إن مكة قليلة املاء ففجر لنا فيها عينا من عمه النيب صلى هللا
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إشارة إىل قوله تعاىل إن نشأ خنسف هبم األرض أو نسقط ^ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا ^ املاء @  179@ 
قيل معناه ^ قبيال ^ عة وقرئ ابإلسكان أي قطعا واحدا عليهم كسفا من السماء وكسفا بفتح السني مجع كسفة وهي القط

^ قل سبحان ريب ^ أي من ذهب ^ بيت من زخرف ^ مقابلة ومعاينة وقيل ضامنا شاهدا بصدقك والقبالة يف اللغة الضمان 
^ ن ذلك سوء أدب تعجب من اقرتاحاهتم أو تنزيه هلل عن قوهلم أتيت ابهلل وعن أن يطلب منه هذه األشياء اليت طلبها الكفار أل

إال أن قالوا ^ أي إمنا أان بشر فليس يف قدريت شيء مما طلبتم وأان رسول فليس على إال التبليغ ^ هل كنت إال بشرا رسوال 
قل لو كان يف األرض ^ املعىن أن الذي منع الناس من اإلميان إنكارهم لبعث الرسول من البشر ^ أبعث هللا بشرا رسوال 

عناها أنه لو كان أهل األرض مالئكة لكان الرسول إليهم ملكا ولكنهم بشر فالرسول إليهم بشر من جنسهم اآلية م^ مالئكة 
قيل هي استعارة مبعىن أهنم ^ عميا وبكما وصما ^ ذكر يف األنعام ^ شهيدا بيين وبينكم ^ ومعىن مطمئنني ساكنني يف األرض 

معناه يف اللغة ^ كلما خبت ^  ا وبكما وصما حني قيامهم من قبورهم يوم القيامة حيارى وقيل هي حقيقة وأهنم يكونون عمي
وقالوا أئذا كنا عظاما ^ سكن هلبا واملراد هنا كلما أكلت حلومهم فسكن هلبا بدلوا أجساد أخر مث صارت ملتهبة أكثر مما كانت 

اآلية احتجاج على احلشر فإن ^  أومل يروا أن هللا^ استبعاد للحشر وقد تقدم معىن الرفات والكالم يف االستفهامني ^ 
السموات واألرض أكرب من اإلنسان فكما قدر هللا على خلقها فأوىل وأحرى أن يقدر على إعادة جسد اإلنسان بعد فنائه 

لو حرف امتناع وال يليها ^ قل لو أنتم متلكون ^ القيامة أو أجل املوت ^ أجال ال ريب فيه ^ والرؤية يف اآلية رؤية قلب 
ل إال ظاهر أو مضمرا فال بد من فعل يقدر هنا بعدها تقديره متلكون مث فسره بتملكون الظاهر وأنتم أتكيد للضمري الذي الفع

أي لو ملكتم اخلزائن ^ إذا ألمسكتم خشية اإلنفاق ^ أي األموال واألرزاق ^ خزائن رمحة ريب ^ يف متلكون املضمر 
 نفاق عاقبة اإلنفاق وهو الفقر ومفعول أمسكتم حمذوف وقال الزخمشريألمسكتم عن اإلعطاء خشية الفقر فاملراد ابإل
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ال مفعول له ألن معناه خبلتم من قوهلم للبخيل ممسك ومعىن اآلية وصف اإلنسان ابلشح وخوف الفقر خبالف @  180@ 
الضفادع والدم واألربع انقالب بينات اخلمس منها الطوفان واجلراد والقمل و ^ تسع آايت ^ وصف هللا تعاىل ابجلود والغىن 

العصا حية وإخراج يده بيضاء وحل العقدة من لسانه وفلق البحر وقد عد فيها رفع الطور فوقه وانفجار املاء من احلجر على 
أن يسقط اثنان من األخر وقد عد فيها أيضا السنون والنقص من الثمرات روى أن بعض اليهود سألوا النيب صلى هللا عليه 

نها فقال أال تشركوا ابهلل شيئا وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتلوا النفس اليت حرم هللا إال ابحلق وال متشي بربيء إىل وسلم ع
السلطان ليقتله وال تسحروا وال أتكلوا الراب وال تقذفوا احملصنات وال تفروا يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود أال تعدوا يف 

ي اسأل املعاصرين لك من بين إسرائيل عما ذكران من قصة موسى لتزداد يقينا واآلية على أ^ فاسئل بين إسرائيل ^ السبت 
هذا خطاب حملمد صلى هللا عليه وسلم وقال الزخمشري إن املعىن قلنا ملوسى اسأل بين إسرائيل من فرعون أي اطلب منه أن 

وسى على إضمار القول وقال أيضا حيتمل أن يكون يرسلهم معك فهو كقوله أن أرسل معنا بين إسرائيل فال يرد قوله اسأل مل
^ إذ جاءهم ^ املعىن اسأل بين إسرائيل أن يعضدوك ويكونوا معك وهذا أيضا على أن يكون اخلطاب ملوسى واألول أظهر 

فيه على قول الضمري لبين إسرائيل واملراد آابؤهم األقدمون والعامل يف إذ على القول األول آتينا موسى أو فعل مضمر والعامل 
بفتح التاء ^ لقد علمت ^ هنا ويف الفرقان أي سحرت واختلط عقلك وقيل ساحر ^ مسحورا ^ الزخمشري القول احملذوف 

خطاب لفرعون واملعىن أنه علم أن هللا أنزل اآلايت ولكنه كفر هبا عنادا كقوله وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم واإلشارة هبؤالء 
This file was downloaded from QuranicThought.comمهلوكا وقيل مغلواب وقيل مصروفا عن اخلري قابل موسى قول فرعون إين ألظنك اي موسى مسحورا بقوله إىل اآلايت مبثورا أي 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
لفيفا ^ يعين أرض الشام ^ اسكنوا األرض ^ أي أرض مصر ^ فأراد أن يستفزهم من األرض ^ وإين ألظنك اي فرعون مثبورا 

لقرآن وابحلق معناه يف املوضعني ابلواجب من املصلحة والسداد الضمري ل^ وابحلق أنزلناه وابحلق نزل ^ أي مجيعا خمتلطني ^ 
انتصب بفعل مضمر ^ وقرآان فرقناه ^ وقيل معىن األول كذلك ومعىن الثاين ضد الباطل أي ابحلق يف إخباره وأوامره ونواهيه 

وقيل على طول مدة نزوله شيئا  قيل معناه على متهل وترتيل يف قراءته^ على مكث ^ يدل عليه فرقناه ومعناه بيناه وأوضحناه 
^ قل آمنوا به أو ال تؤمنوا ^ شيئا من حني بعث النيب صلى هللا عليه وسلم إىل وفاته وذلك عشرون سنة وقيل ثالث وعشرون 

وهم أمر ابحتقارهم وعدم االكرتاث هبم كأنه يقول سواء آمنتم أو مل تؤمنوا لكونكم لستم حبجة وإمنا احلجة أهلم ابلعلم من قبله 
 إن الذين^ املؤمنون من أهل الكتاب 
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يعين املؤمنني من أهل الكتاب وقيل الذين كانوا على احلنيفية قبل البعثة كزيد بن عمرو ( أوتوا العلم من قبله @  181@ 
^ من هو أعلم منكم بن نوفل وورقة بن نوفل واألول أظهر وهذه اجلملة تعليل ملا تقدم واملعىن إن مل تؤمنوا به أنتم فقد آمن به 

أي لناحية األذقان كقوهلم خر لليدين وللفم واألذقان مجع ذقن وهو أسفل الوجه حيث اللحية وإمنا كرر ^ وخيرون لألذقان 
سببها أن الكفار مسعوا النيب صلى هللا ^ قل ادعوا هللا أو ادعوا الرمحن ^ خيرون لألذقان ألن األول للسجود واآلخر للبكاء 

دعو اي أهلل اي رمحن فقالوا إن كان حممد ليأمران بدعاء إله واحد وها هو يدعو إهلني فنزلت اآلية مبينة أن قوله هللا أو عليه وسلم ي
الرمحن امسا ملسمى واحد وأنه خمري يف الدعاء أبي االمسني شاء والدعاء يف اآلية مبعىن التسمية كقولك دعوت ولدي زيدا ال 

أاي اسم شرط منصوب بتدعوا والتنوين فيه عوض من املضاف إليه وما زائدة ^ فله األمساء احلسىن أاي ما تدعوا ^ مبعىن النداء 
للتأكيد والضمري يف به هلل تعاىل وهو املسمى ال االسم واملعىن أي هذين االمسني تدعو فحسن ألن هللا له األمساء احلسىن 

^ تعليل للجواب ألنه إذا حسنت أمساؤه كلها حسن هذان االمسان فموضع قوله هلل األمساء احلسىن موضع احلال وهو يف املعىن 
املخافتة هي اإلسرار وسبب اآلية أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جهر ابلقرآن يف ^ وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا 

ني اإلسرار واجلهر ليسمع الصالة فسمعه املشركون فسبوا القرآن ومن أنزله فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلتوسط ب
أصحابه الذين يصلون معه وال يسمع املشركون وقيل املعىن ال جتهر بصالتك كلها وال ختافت هبا كلها واجعل منها سرا وجهرا 

أي ليس له انصر مينعه من الذل ألنه تعاىل عزيز ^ ومل يكن له ويل من الذل ^ حسبما أحكمته السنة وقيل الصالة هنا الدعاء 
تقر إىل ويل حيميه فنفى الوالية على هذا املعىن ألنه غين عنها ومل ينف الوالية على وجه احملبة والكرامة ملن شاء من عباده ال يف

وحكى الطربي أن قوله مل يتخذ ولدا رد على النصارى واليهود والذين نسبوا هلل ولدا وقوله ومل يكن له شريك رد على املشركني 
وكربه ^ علوا كبريا ^ تعاىل هللا عن قوهلم ^ الذل رد على الصابئني يف قوهلم لو ال أولياء هللا لذل هللا  وقوله ومل يكن به ويل من

معطوف على قل وحيتمل هذا التكبري أن يكون ابلقلب وهو التعظيم أو ابللسان وهو قوله أن يقول هللا أكرب مع قوله احلمد ^ 
العبد هنا هو النيب صلى هللا ^ احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب $ # ^ سورة الكهف $ هلل الذين مل يتخذ ولدا اآلية 

 عليه وسلم ووصفه ابلعبودية تشريفا له
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العوج بكسر العني يف املعاين اليت ال حتسن ^ ومل جيعل له عوجا ^ وإعالما ابختصاصه وقربه والكتاب القرآن @  182@ 
عناه عدم االستقامة وقيل فيه هنا معناه ال تناقض فيه وال خلل وقيل مل جيعله خملوقا وابلفتح يف األشخاص كالعصا وحنوها وم

أي مستقيما وقيل قيما على اخللق أبمر هللا تعاىل وقيل قيما على سائر الكتب بتصديقها ^ قيما ^ واللفظ أعم من ذلك 
ل بني احلال وذي احلال واختار أن العامل فيه وانتصابه على احلال من الكتاب والعامل فيه أنزل ومنع الزخمشري ذلك للفص

متعلق أبنزل أو بقيما والفاعل به ضمري الكتاب أو النيب صلى هللا عليه ^ لينذر أبسا شديدا ^ فعل مضمر تقديره جعله قيما 
ملعىن على وسلم والبأس العذاب وحذف املفعول الثاين وهو الناس كما حذف املفعول اآلخر من قوله وينذر الذين لداللة ا This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أي دائمني ^ ماكثني فيه ^ يعين اجلنة ^ أجرا حسنا ^ أي من عنده والضمري عائد على هللا تعاىل ^ من لدنه ^ احملذوف 

هم النصارى لقوهلم يف عيسى واليهود لقوهلم يف ^ وينذر الذين قالوا اختذ هللا ولدا ^ وانتصابه على احلال من الضمري يف هلم 
^ كربت كلمة ^  الضمري عائد على قوهلم أو على الولد ^ وما هلم به من علم ^ م يف املالئكة عزير وبعض العرب لقوهل

^ فلعلك ابخع نفسك ^ انتصب على التمييز على احلال ويعين ابلكلمة قوهلم اختذ هللا ولدا وعلى هذا يعود الضمري يف كربت 
استعارة فصيحة كأهنم من ^ على أاثرهم ^ وسلم عن عدم إمياهنم أي قاتلها ابحلزن واألسف واملعىن تسلية النيب صلى هللا عليه 

إان ^ فرط إدابرهم قد بعدوا فهو يتبع آاثرهم أتسفا عليهم وانتصب أسفا على أنه مفعول من أجله والعامل فيه ابخع نفسك 
لنبلوهم أيهم أحسن ^ غري ذلك يعين ما يصلح للتزين كاملالبس واملطاعم واألشجار واألهنار و ^ جعلنا ما على األرض زينة هلا 

املعىن إخبار بفناء الدنيا وزينتها ^ وإان جلاعلون ما عليها صعيدا جرزا ^ أي لنختربهم أيهم أزهد يف زينة الدنيا ^ عمال 
عد والصعيد هو الرتاب واجلرز األرض اليت ال نبات فيها أي سيفىن ما على األرض من الزينة وتبقى كاألرض اليت ال نبات فيها ب

أم هنا استفهام واملعىن أحسبت أهنم ^ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آايتنا عجبا ^ أن كانت خضراء هبجة 
عجب بل سائر آايتنا أعظم منها وأعجب والكهف الغار الواسع والرقيم اسم كلبهم وقيل هو لوح رقمت فيه أمساؤهم على ابب 

قيل هو القرية اليت كانت إبزاء الكهف وقيل اجلبل الذي فيه الكهف وقال ابن عباس الكهف وقيل كتاب فيه شرعهم ودينهم و 
نذكر من قصتهم على وجه االختصار ما ال غىن عنه إذ قد أكثر الناس فيها ^ إذ أوى الفتية إىل الكهف ^ ال أدري ما الرقيم 

بالدهم كافر يقتل كل مؤمن ففروا بدينهم ودخلوا  مع قلة الصحة يف كثري مما نقلوا وذلك أهنم كانوا قوما مؤمنني وكان ملك
الكهف ليعبدوا هللا فيه ويستخفوا من امللك وقومه فأمر امللك أبتباعهم فانتهى املتبعون هلم إىل الغار فوجدوهم وعرفوا امللك 

 بذلك فوقف
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جوعا وعطشا وكان هللا قد ألقى  عليه يف جنده وأمر ابلدخول إليهم فهاب الرجال ذلك وقالوا له دعهم ميوتوا@  183@ 
عليهم قبل ذلك نوما ثقيال فبقوا على ذلك مدة طويلة مث أيقظهم هللا وظنوا أهنم لبثوا يوما أو بعض يوم فبعثوا أحدهم يشرتي 

هلم طعاما بدراهم كانت هلم فعجب هلا البائع وقال هذه الدراهم من عهد فالن امللك يف قدمي الزمان من أين جاءتك وشاع 
الكالم بذلك يف الناس وقال الرجل إمنا خرجت أان وأصحايب ابألمس فأوينا إىل الكهف فقال هؤالء الفتية الذين ذهبوا يف 

الزمان القدمي فمشوا إليهم فوجدوهم موتى وأما موضع كهفهم فقيل إنه مبقربة من فلسطني وقال قوم إنه الكهف الذي 
يه موتى ومعهم كلب وقد ذكر ابن عطية ذلك وقال إنه دخل عليهم ورآهم ابألندلس مبقربة من لوشة من جهة غرانطة وف

وعليهم مسجد وقريب منهم بناء يقال له الرقيم قد بقي بعض جدرانه وروى أن امللك الذي كانوا يف زمانه امسه دقيوس ويف 
ة مر عليهم وأراد الدخول إليهم ومل تلك اجلهة آاثر مدينة يقال هلا مدينة دقيوس وهللا أعلم ومما يبعد ذلك ما روى أن معاوي

يدخل معاوية األندلس قط وأيضا فإن املوتى اليت يف غار لوشة يراهم الناس ومل يدرك أحد منهم الرعب الذي ذكر هللا يف 
عبارة عن إلقاء النوم عليهم وقال الزخمشري املعىن ضربنا على آذاهنم ^ فضربنا على ءاذاهنم يف الكهف ^ أصحاب الكهف 

لنعلم أي احلزبني أحصى ^ أي أيقظناهم من نومهم ^ مث بعثناهم ^ أي كثرية ^ سنني عددا ^ اب مث حذف هذا املفعول حجا
أي لنعلم علما يظهر يف الوجود ألن هللا قد كان علم ذلك واملراد ابحلزبني الذين اختلفوا يف مدة لبثهم فاحلزب ^ ملا لبثوا أمدا 

ر القوم الذين بعث هللا أصحاب الكهف يف مدهتم وقيل إن احلزبني معا أصحاب الكهف الواحد أصحاب الكهف واحلزب اآلخ
إذ كان بعضهم قد قال لبثنا يوما أو بعض يوم وقال بعضهم ربكم أعلم مبا لبثتم وأحصى فعل ماض وأمدا مفعول به وقيل 

وربطنا على ^ ن فعل رابعي إال يف الشاذ أحصى اسم للتفضيل وأمدا متييز وهذا ضعيف ألن أفعل من اليت للتفضيل ال يكون م
This file was downloaded from QuranicThought.comحيتمل أن يريد قيامهم من النوم أو قيامهم بني يدي امللك الكافر ملا ^ إذ قاموا ^ أي قوينا عزمهم وأهلمناهم الصرب ^ قلوهبم 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
لوال أيتون ^ عدي أي لو دعوان من دونه إهلا لقلنا قوال شططا والشطط اجلور والت^ لقد قلنا إذا شططا ^ آمنوا ومل يبالوا به 

خطاب من ^ وإذ اعتزلتموهم ^ حتضيض مبعىن التعجيز أهنم ال أيتون حبجة بينة على عبادة غري هللا ^ عليهم بسلطان بني 
عطف على املفعول يف اعتزلتموهم أي تركتموهم وتركتم ما ^ وما يعبدون ^ بعضهم لبعض حني عزموا على الفرار بدينهم 

ا يعبدون من دون هللا وإال هنا مبعىن غري وهذا استثناء متصل إن كان قومهم يعبدون هللا ويعبدون معه أي م^ إال هللا ^ يعبدون 
 غريه ومنقطع إن كانوا ال يعبدون هللا ويف مصحف ابن مسعود وما يعبدون
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ضهم قال لبعض إذا هذا الفعل هو العامل يف إذ اعتزلتموهم واملعىن أن بع^ فأووا إىل الكهف ^ من دون هللا @  184@ 
بفتح امليم وكسرها ما يرتفق به وينتفع ^ مرفقا ^ فارقنا الكفار فلنجعل الكهف لنا مأوى ونتكل على هللا فهو يرمحنا ويرفق بنا 

قيل هنا كالم حمذوف تقديره ^ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمني وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ^ 
لكهف ومكثوا فيه وضرب هللا على آذاهنم ومعىن تزاور متيل وتزوغ ومعىن تقرضهم تقطعهم أي تبعد عنهم وهو فأوى القوم إىل ا

مبعىن القطع وذات اليمني والشمال أي جهته ومعىن اآلية أن الشمس ال تصيبهم عند طلوعها وال عند غروهبا لئال حيرتقوا حبرها 
ب الكهف مشاليا يستقبل بنات نعش فلذلك ال تصيبهم الشمس واألول أظهر فقيل إن ذلك كرامة هلم وخرق عادة وقيل كان اب

أي يف موضع واسع وذلك مفتح إلصابة الشمس ومع ذلك حجبها هللا ^ وهم يف فجوة منه ^ ^ ذلك من آايت هللا ^ لقوله 
م إىل الشمال فاإلشارة اإلشارة إىل حجب الشمس عنهم إن كان خرق عادة وإن كان لكون ابهب^ ذلك من آايت هللا ^ عنهم 

أيقاظا مجع يقظ وهو املنتبه كانت أعينهم مفتوحة وهم انئمون فيحسبهم من ^ وحتسبهم أيقاظا وهم رقود ^ إىل امرهم جبملته 
أي نقلبهم من ^ ونقلبهم ذات اليمني وذات الشمال ^ يراهم أيقاظا ويف قوله أيقاظا ورقود مطابقة وهي من أدوات البيان 

نب ولوال ذلك ألكلتهم األرض وكان هذا التقليب من فعل هللا ومالئكته وهم ال ينتبهون من نومهم وروى أهنم  جانب إىل جا
قيل إنه كان كلبا ألحدهم يصيد به وقيل  ^ وكلبهم ابسط ذراعيه ^ كانوا يقلبون مرتني يف السنة وقيل من سبع سنني إىل مثلها 

أي بباب ^ ابلوصيد ^ وأعمل اسم الفاعل وهو مبعىن املضي ألنه حكاية حال  كان كلبا لراع فمروا عليه فصحبهم وتبعه كلبه
ذلك ملا ألبسهم هللا من اهليبة وقيل لطول أظفارهم وشعورهم وعظم ^ ومللئت منهم رعبا ^ الكهف وقيل عتبته وقيل البناء 

ليه فقال له ابن عباس ال تستطيع ذلك قد أجرامهم وقيل لوحشة مكاهنم وعن معاوية أنه غزا الروم فمر ابلكهف فأراد الدخول إ
فبعث انسا إليهم فلما دخلوا الكهف بعث هللا رحيا ^ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ^ قال هللا ملن هو خري منك 

 أي كما أمنناهم كذلك بعثناهم ليسأل بعضهم بعضا والالم يف ليتساءلوا الم^ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ^ فأحرقتهم 
هذا قول من استشعر منهم أن مدة لبثهم طويلة فأنكر على من قال يوما أو بعض يوم ^ قالوا ربكم أعلم مبا لبثتم ^ الصريورة 

الورق الفضة وكانت دراهم تزودوها حني خروجهم إىل ^ فابعثوا أحدكم بورقكم ^ ولكنه مل يعلم مقدارها فأسند علمها إىل هللا 
 لتزود للمسافر أفضل من تركه ويستدل ببعث أحدهم على جواز الوكالة فإن قيل كيفالكهف ويستدل بذلك على أن ا
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اتصل بعث أحدهم بتذكر مدة لبثهم فاجلواب أهنم كانوا قالوا ربكم أعلم مبا لبثتم وال سبيل لكم إىل العلم @  185@ 
قيل أكثر ^ أزكى طعاما ^ قيل إهنا طرسوس ^ إىل املدينة ^ بذلك فخذوا فيما هو أهم من هذا وأنفع لكم فابعثوا أحدكم 

أي إن يظفروا ^ إن يظهروا عليكم يرمجوكم ^ يف اختفائه وحتيله ^ وليتلطف ^ وقيل أحل وقيل إنه أراد شراء زبيب وقيل متر 
هم أطلعنا أي كما أمنناهم وبعثنا^ وكذلك أعثران عليهم ^ بكم يقتلوكم ابحلجارة وقيل املعىن يرمجوكم ابلقول واألول أظهر 

الضمري للقوم الذين أطلعهم هللا على أصحاب الكهف أي أطلعناهم على حاهلم من انتباههم من ^ ليعلموا ^ الناس عليهم 
العامل يف إذ أعثران أو مضمر تقديره ^ إذ يتنازعون بينهم أمرهم ^ الرقدة الطويلة ليستدلوا بذلك على صحة البعث من القبور 

This file was downloaded from QuranicThought.comقوم الذين كانوا قد تنازعوا فيما يفعلون يف أصحاب الكهف أو تنازعوا هل هم أموات أو أحياء وقيل اذكر واملتنازعون هم ال



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
فقالوا ابنوا ^ تنازعوا هل حتشر األجساد أو األرواح ابألجساد فأراهم هللا حال أصحاب الكهف ليعلموا أن األجساد حتشر 

حفظهم ومينعهم ممن يريد أخذهم أو أخذ تربتهم تربكا وإما ليكون أي على ابب كهفهم إما ليطمس آاثرهم أو لي^ عليهم بنياان 
قيل يعين الوالة وقيل يعين املسلمني ألهنم كانوا أحق هبم من ^ قال الذين غلبوا على أمرهم ^ علما على كهفهم ليعرف به 

 صلى هللا عليه وسلم من الضمري ملن كان يف زمان النيب^ سيقولون ^ الكفار فبنوا على ابب الكهف مسجدا لعبادة هللا 
سبعة واثمنهم  ^ أي ظنا وهو مستعار من الرجم مبعىن الرمي ^ رمجا ابلغيب ^ اليهود أو غريهم ممن تكلم يف أصحاب الكهف 

قال قوم إن الواو واو الثمانية لدخوهلا هنا ويف قوله سبع ليال ومثانية أايم ويف قوله يف أهل اجلنة وفتحت أبواهبا ويف ^ كلبهم 
وله يف براءة والناهون عن املنكر وقال البصريون ال تثبت واو الثمانية وإمنا الواو هنا كقوله جاء زيد ويف يده سيف قال ق

الزخمشري وفائدهتا التوكيد والداللة على أن الذين قالوا سبعة واثمنهم كلبهم صدقوا وأخربوا حبق خبالف الذين قالوا ثالثة 
سة وسادسهم كلبهم وقال ابن عطية دخلت الواو يف آخر إخبار عن عددهم لتدل على أن هذا ورابعهم كلبهم والذين قالوا مخ

هناية ما قيل ولو سقطت لصح الكالم وكذلك دخلت السني يف قوله سيقولون األول ومل تدخل يف الثاين والثالث استغناء 
الناس وهم من أهل الكتاب قال ابن عباس أان من  أي ال يعلم عدهتم إال قليل من^ ما يعلمهم إال قليل ^ بدخوهلا يف األول 

فال ^ ذلك القليل وكانوا سبعة واثمنهم كلبهم ألنه قال يف الثالثة واخلمسة رمجا ابلغيب ومل يقل ذلك يف سبعة واثمنهم كلبهم 
ل الكتاب يف عدة أصحاب ال متار من املراء وهو اجلدال واملخالفة واالحتجاج واملعىن ال متار أه^ متار فيهم إال مراء ظاهرا 

 ^وال تستفت فيهم منهم أحدا ^ الكهف إال مراء ظاهرا أي غري متعمق فيه من غري مبالغة وال تعنيف يف الرد عليهم 
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أي ال تسأل أحدا من أهل الكتاب عن أصحاب الكهف ألن هللا قد أوحى إليك يف شأهنم ما يغنيك عن @  186@ 
سببها أن قريشا سألوا اليهود عن أمر رسول هللا صلى هللا ^ فاعل ذلك غدا إال أن يشاء هللا  وال تقولون لشيء إين^ السؤال 

عليه وسلم فقالوا هلم اسألوه عن فتية ذهبوا يف الزمان األول وهم أصحاب الكهف وعن رجل بلغ مشارق األرض ومغارهبا وهو 
هو نيب فسألوه فقال غدا أخربكم ومل يقل إن شاء هللا فأمسك ذو القرنني وعن الروح فإن أجابكم يف االثنني وسكت عن الروح ف

عنه هللا الوحي مخسة عشر يوما فأوجف به كفار قريش وتكلموا يف ذلك فشق ذلك على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث 
يبا هلم وتعليما جاء جربيل بسورة الكهف فقص عليه فيها قصة أصحاب الكهف وذي القرنني وأنزل هللا عليه هذه اآلية أتد

فأمره ابالستثناء مبشيئة هللا يف كل أمر يريد أن يفعله فيما يستقبل وقوله غدا يريد به الزمان املستقبل ال اليوم الذي بعد يومه 
خاصة ويف الكالم حذف يقتضيه املعىن وتقديره وال تقولن لشيء إين فاعل ذلك غدا إال أن تقول إن شاء هللا أو تقول إال أن 

هللا واملعىن أن يعلق األمر مبشيئة هللا وحوله وقوته ويربأ هو من احلول والقوة وقيل إن قوله إال أن يشاء هللا بقوله ال تقولن يشاء 
واملعىن ال تقولن ذلك القول إال أن يشاء هللا أن تقوله أبن أيذن لك فيه فاملشيئة على هذا راجعة إىل القول ال إىل الفعل ومعناها 

واذكر ^ ابإلذن فيه حكى ذلك الزخمشري وحكاه ابن عطية وقال إنه من الفساد حبيث كان الواجب أال حيكي إابحة القول 
قال ابن عباس اإلشارة بذلك إىل اإلستثناء أي استثن بعد مدة إذا نسيت االستثناء أوال وذلك على مذهبه ^ ربك إذا نسيت 

ك والشافعي فإنه ال ينفع إال إن كان متصال ابليمني وقيل معىن اآلية اذكر فإن االستثناء يف اليمني ينفع بعد سنة وأما مذهب مال
ربك إذا غضبت وقيل اذكر إذا نسيت شيئا ليذكرك ما نسيت والظاهر أن املعىن اذكر ربك إذا نسيت ذكره أي ارجع إىل 

صلى هللا عليه وسلم يذكر هللا على  الذكر إذا غفلت عنه واذكره يف كل حال ولذلك قالت عائشة رضي هللا عنها كان رسول هللا 
هذا كالم أمر النيب صلى هللا عليه وسلم أن يقوله واإلشارة ^ وقل عسى أن يهدين ريب ألقرب من هذا رشدا ^ كل أحيانه 

هبذا إىل خرب أصحاب الكهف أي عسى هللا أن يؤتيين من اآلايت واحلجج ما هو أعظم يف الداللة على نبويت من خرب أصحاب 
This file was downloaded from QuranicThought.comواللفظ يقتضي أن املعىن عيين أن يوفقين هللا تعاىل من العلوم واألعمال الصاحلات ملا هو أرشد من خري أصحاب أهل  الكهف



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
الكهف وأقرب إىل هللا وقيل إن اإلشارة هبذا إىل املنسي أي إذا نسيت شيئا فقل عسى أن يهديين هللا إىل شيء آخر هو أرشد 

يف هذا قوالن أحدمها أنه حكاية عن أهل الكتاب يدل على ^ ة سنني وازدادوا تسعا ولبثوا يف كهفهم ثالث مائ^ من املنسي 
رد ^ قل هللا أعلم مبا لبثوا ^ ذلك ما يف قراءة ابن مسعود وقالوا لبثوا يف كهفهم وهو معطوف على سيقولون ثالثة فقوله 

أنه بيان ملا أمجل يف قوله فضربنا على آذاهنم يف الكهف عليهم يف هذا العدد احملكي عنهم والقول الثاين أنه من كالم هللا تعاىل و 
سنني عددا ومعىن قوله قل هللا أعلم مبا لبثوا على هذا أنه أعلم من الذين اختلفوا فيهم وقد أخرب مبدة لبثهم فإخباره هو احلق 

 ألنه أعلم من الناس وكان قوله قل هللا أعلم احتجاجا على صحة ذلك
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انتصب سنني على البدل من ثالمثائة أو عطف بيان أو على التمييز وذلك على قراءة التنوين يف اإلخبار و @  187@ 
أي ما أبصره وما أمسعه ألن هللا يدرك ^ أبصر به وأمسع ^ ثالمثائة وقرئ بغري تنوين على اإلضافة ووضع اجلمع موضع املفرد 

وال يشرك يف حكمه ^ و للمعاصرين للنيب صلى هللا عليه وسلم الضمري جلميع اخللق أ^ ما هلم ^ اخلفيات كما يدرك اجلليات 
حيتمل أن يراد ابلكلمات هنا ^ ال مبدل لكلماته ^ هو خرب عن القراءة ابلياء والرفع وقرئ ابلتاء واجلزم على النهي ^ أحدا 

^ أي ملجأ متيل إليه ^ لتحدا م^ القرآن فاملعىن ال يبدل أحد القرآن وال يغريه وحيتمل أن يريد ابلكلمات القضاء والقدر 
هم فقراء املسلمني كبالل وخباب وصهيب وكان الكفار قد ^ مع الذين يدعون رهبم ^ أي احبسها صابرا ^ واصرب نفسك 

^ قيل املراد الصلوات اخلمس وقيل الدعاء على اإلطالق ^ ابلغداة والعشي ^ قالوا له اطرد هؤالء جنالسك حنن فنزلت اآلية 
أي ال تتجاوز عنهم إىل أبناء الدنيا وقال الزخمشري يقال عداه إذا جاوزه فهذا الفعل يتعدى بنفسه دون ^ اك عنهم وال تعد عين

مجلة يف موضع احلال ^ تريد زينة احلياة الدنيا ^ حرف وإمنا تعدى هنا بعن ألنه تضمن معىن نبت عينه عن الرجل إذا احتقره 
ل الفعل املنهي عنه يف قوله وال تعد عيناك عنهم أي ال تبعد عنهم من أجل إرادتك لزينة فهي متصلة مبا قبلها وهي يف معىن تعلي

أي جعلناه غافال أو وجدانه غافال وقيل يعين أنه عيينة بن حصني الفزاري واألظهر أهنا مطلقة من غري ^ أغفلنا قلبه ^ الدنيا 
فمن شاء ^ أي هذا هو احلق ^ وقل احلق من ربكم ^  من التفريط والتضييع أو من اإلفراط واإلسراف^ فرطا ^ تقييد 

لفظه أمر وختيري ومعناه أن احلق قد ظهر فليخرت كل إنسان لنفسه إما احلق الذي ينجيه أو الباطل الذي يهلكه ففي ^ فليؤمن 
ائط من انر السرادق يف اللغة ما أحاط ابلشيء كالسور واجلدار وأما سرادق جهنم فقيل ح^ سرادقها ^ ضمن ذلك هتديد 

وهو دردي الزيت إذا انتهى حره روي ذلك عن النيب صلى هللا عليه وسلم وقيل ما أذيب من ^ كاملهل ^  وقيل دخان 
أولئك هلم ^ أي شيء يرتفق به فهو من الرفق وقيل يرتفق عليه فهو من االرتفاق مبعىن االتكاء ^ مرتفقا ^ الرصاص وشبهه 

وز أن يكوان خربين أو يكون إان ال نضيع اخلرب وأولئك استئناف ويقوم العموم يف قوله من خرب إن وإان ال نضيع اعرتاض وجي^ 
أحسن مقام الضمري الرابط أو يقدر من أحسن عمال منه وروي أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إهنا نزلت يف أيب بكر وعمر 

 وعثمان
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وار وهو ما جيعل يف اليد وقيل أساور مجع أسورة وأسورة مجع مجع أسوار وس^ أساور ^ وعلي رضي هللا عنهم @  188@ 
^ واضرب هلم ^ األسرة والفرش ^ األرائك ^ السندس رقيق الديباج واإلستربق الغليظ منه ^ من سندس وإستربق ^ سوار 

كمثل هذين الرجلني ومها الضمري للكفار الذين قالوا أطرد فقراء املسلمني وللفقراء الذين أرادوا طردهم أي مثل هؤالء وهؤالء  
أخون من بين إسرائيل أحدمها مؤمن واآلخر كافر وراث ماال عن أبيهما فاشرتى الكافر مباله جنتني وأنفق املؤمن ماله يف طاعة هللا 

حىت افتقر فعري الكافر بفقره فأهلك هللا مال الكافر وروي أن اسم املؤمن متليخا واسم الكافر فطروس وقيل كاان شريكني 
بضم اهلمزة اسم ملا يؤكل وجيوز ضم الكاف وإسكاهنا ^ أكلها ^ قتسما املال فاشرتى أحدمها مباله جنتني وتصدق اآلخر مباله ا

This file was downloaded from QuranicThought.comبضم الثاء وامليم أصناف املال من الذهب والفضة واحليوان وغري ذلك قاله ابن ^ وكان له مثر ^ أي مل تنقص ^ ومل تظلم ^ 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ضة خاصة وهو من مثر ماله إذا أكثره وجيوز إسكان امليم ختفيفا وأما بفتح الثاء وامليم فهو عباس وقتادة وقيل هو الذهب والف

ودخل ^ يعين األنصار واخلدم ^ وأعز نفرا ^ أي يراجعه يف الكالم ^ وهو حياوره ^ املأكول من الشجر وحيتمل املعىن اآلخر 
إما ^ وهو ظامل لنفسه ^ تني إذ ال ميكن دخول اجلنتني دفعة واحدة أفرد اجلنة هنا ألنه إمنا دخل اجلنة الواحدة من اجلن^ جنته 

حيتمل أن تكون ^ وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ^ بكفره وإما مبقابلته ألخيه فإهنا تتضمن الفخر والكرب واالحتقار ألخيه 
آلخرة أو تكون اإلشارة إىل جنته فيكون اإلشارة إىل السموات واألرض وسائر املخلوقات فيكون قائال ببقاء هذا الوجود كافرا اب

إن كان هذا على سبيل الفرض والتقدير كما يزعم أخي ^ ولئن رددت إىل ريب ^ قوله إفراطا يف االغرتار وقلت التحصيل 
أي ^ منقلبا ^ ألجدن يف اآلخرة خريا من جنيت يف الدنيا وقرئ خريا منهما بضمري االثنني للجنتني وبضمري الواحد للجنة 

كما ^  سواك رجال ^ أي خلق منه اابك آدم وإمنا جعله كافرا لشكه يف البعث ^ أكفرت ابلذي خلقك من تراب ^ رجعا م
قرأ اجلمهور ^ لكنا هو هللا ريب ^ تقول سواك إنساان وحيتمل أن يقصد الرجولية على وجه تعديد النعمة يف أن مل يكن أنثى 

ألصل على هذا لكن أان مث ألقيت حركة اهلمزة على الساكن قبلها وحذفت مث إبثبات األلف يف الوقف وحذفها يف الوصل وا
أدغمت النون يف النون وقرأ ابن عامر إبثبات األلف يف الوصل والوقف ويتوجه ذلك أبن تكون حلقتها نون اجلماعة اليت يف 

 ولوال^ خرجنا وضربنا مث أدغمت النون يف النون 
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^ فعسى ريب أن يؤتني خريا من جنتك ^ ة وصية من املؤمن للكافر ولوال حتضيض اآلي( إذ دخلت جنتك @  189@ 
الصعيد وجه األرض ^ صعيدا زلقا ^ أي أمرا مهلكا كاحلر والربد وحنو ذلك ^ حسباان ^ حيتمل أن يريد يف الدنيا أو اآلخرة 

وأحيط بثمره ^ را ذاهبا وهو مصدر وصف به أي غائ^ وغورا ^ والزلق الذي ال يثبت فيه قدم يعين أنه تذهب أشجاره ونباته 
يريد أن السقف وقعت ^ وهي خاويةعلى عروشها ^ عبارة عن تلهفه وأتسفه وندمه ^ يقلب كفيه ^ عبارة عن هالكها ^ 

وهي العروش مث هتدمت احليطان عليها واحليطان على العروش وقيل إن كرومها املعروشة سقطت على عروشها مث سقطت 
هنالك ^ قال ذلك على وجه التمين ملا هلك بستانه أو على وجه التوبة من الشرك ^ ويقول اي ليتين مل أشرك ^  الكروم عليها

بكسر الواو مبعىن الرايسة وامللك وبفتحها ^ الوالية هلل ^ ظرف حيتمل أن يكون العامل فيه منتصرا أو يكون يف موضع خرب ^ 
الباء سببية واملعىن صار به النبات خمتلطا أي ملتفا بعضه ببعض ^ فاختلط ^ ة أي عاقب^ وخري عقبا ^ من املواالة واملودة 

أي تفرقه ومعىن املثل تشبيه الدنيا ^ تذروه الرايح ^ أي متفتتا وأصبح هنا مبعىن صار ^ فأصبح هشيما ^ من شدة تكاثفه 
اجلمع بني شيئني يف خرب واحد وذلك من أدوات اآلية هذا من ^ املال والبنون ^ يف سرعة فنائها ابلزرع يف فنائه بعد خضرته 

هي ^ والباقيات الصاحلات ^ البيان وقرئ زينتا ابلتثنية ألنه خرب عن اثنني وأما قراءة اجلمهور فأفردت فيه الزينة ألهنا مصدر 
عليه وسلم وقيل الصلوات  سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب هذا قول اجلمهور وقد روي ذلك عن النيب صلى هللا

أي حنملها ومنه قوله وهي متر مر السحاب وبعد ذلك تصري ^ نسري اجلبال ^ اخلمس وقيل األعمال الصاحلات على اإلطالق 
قال الزخمشري إمنا جاء حشرانهم بلفظ املاضي ^ وحشرانهم ^ أي ظاهرة لزوال اجلبال عنها ^ وترى األرض ابرزة ^ هباء 

أي ^ صفا ^ أي مل نرتك ^ فلم نغادر ^ داللة على أن حشرانهم قبل تسيري اجلبال ليعاينوا تلك األهوال بعد قوله نسري لل
لقد جئتموان ^ صفوفا فهو إفراد تنزل منزلة اجلمع وقد جاء يف احلديث إن أهل اجلنة مائة وعشرون صفا أنتم منها مثانون صفا 

 أي حفاة عراة^ م كما خلقناك^  يقال هذا للكفار على وجه التوبيخ ^ 
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كالم مستأنف ^  كان من اجلن ^  يعين صحائف األعمال فالكتاب اسم جنس ^ ووضع الكتاب ^ غرال @  190@ 
جرى جمرى التعليل إلابية إبليس عن السجود وظاهر هذا املوضع يقتضي أن إبليس مل يكن من املالئكة وأن استثناءه منهم 

This file was downloaded from QuranicThought.comالئكة وقد جييب عن ذلك من قال إنه كان من املالئكة أبن كان هنا مبعىن صار أي خرج استثناء منقطع فإن اجلن صنف غري امل



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ففسق عن أمر ربه ^ من صنف املالئكة إىل صنف اجلن أو أبن املالئكة كان منهم قوم يقال هلم اجلن وهم الذين خلقوا من انر 

هذا توبيخ ووعظ وذرية إبليس هم الشياطني ^ أولياء أفتتخذونه وذريته ^ أي خرج عن ما أمر به والفسق يف اللغة اخلروج ^ 
الضمري للشياطني على وجه التحقري هبم أو للكفار أو ^ ما أشهدهتم ^ واختاذهم أولياء بطاعتهم يف عصيان هللا والكفر به 

أي ^ عضدا  وما كنت متخذ املضلني^ جلميع اخللق فيكون فيه رد على املنجمني وأهل الطبائع وسائر الطوائف املتخرصة 
يقول هذا للكفار على ^ ويوم يقول اندوا شركائي ^ معينا ومعىن املضلني الذين يضلون العباد وذلك يقوي أن املراد الشياطني 

أي مهلكا وهو اسم ^ موبقا ^ وجه التوبيخ هلم وأضاف تعاىل الشركاء إىل نفسه على زعمهم وقد بني هذا بقوله الذين زعمتم 
فظنوا ^ ق الرجل إذا هلك وقد قيل إنه واد من أودية جهنم والضمري يف بينهم للمشركني وشركائهم موضع أو مصدر من وب

أي خماصمة ومدافعة ابلقول ويقتضي ^ جدال ^ أي معدال ينصرفون إليه ^ مصرفا ^ الظن هنا مبعىن اليقني ^ أهنم مواقعوها 
وما منع الناس أن ^ ارث على أن اإلنسان هنا يراد به اجلنس سياق الكالم ذم اجلدل وسببها فيما قيل جمادلة النضر بن احل

اآلية معناها أن املانع للناس من اإلميان واالستغفار هو القضاء عليهم أبن أتتيهم سنة األمم املتقدمة وهي اإلهالك يف ^ يؤمنوا 
ليدحضوا ^ قبيل أي أنواعا من العذاب الدنيا أو أيتيهم العذاب يعين عذاب اآلخرة ومعىن قبال معاينة وقرئ بضمتني وهو مجع 

 يعين العذاب وما موصولة والضمري حمذوف تقديره أنذروه أو مصدرية^ وما أنذروا هزوا ^ أي ليبطلوا ^ 
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هذه عقوبة على اإلعراض احملكي عنهم أو تعليل هلم واألكنة مجع كنان وهو ^ إان جعلنا على قلوهبم أكنة @ ^  191@ 
يريد به ^ فلن يهتدوا إذا أبدا ^ صمم ومها على وجه االستعارة يف قلة فهمهم للقرآن وعدم استجابتهم لإلميان الغطاء والوقر ال

الضمري لكفار قريش أو لسائر الناس لقوله ولو يؤاخذ هللا الناس واجلملة خرب ^ لو يؤاخذهم ^ من قضى هللا أنه ال يؤمن 
املبتدأ واخلرب توطئة ملا ذكر بعد من ترك املؤاخذة وحيتمل أن يكون الغفور هو  املبتدأ والغفور ذو الرمحة صفتان اعرتضتا بني

موئال ^ قيل هو املوت وقيل عذاب اآلخرة وقيل يوم بدر ^ بل هلم موعد ^ اخلرب ويؤاخذهم بيان ملغفرته ورمحته واألول أظهر 
هم من املتقدمني واملراد هنا أهل القرى ولذلك يعين عادا ومثود وغري ^ وتلك القرى ^ أي ملجأ يقال وئل للرجل إذا جلأ ^ 

أي وقتا معلوما واملهلك هنا بضم امليم ^ وجعلنا ملهلكهم موعدا ^ قال أهلكناهم ويف ضمن هذا اإلخبار هتديد لكفار قريش 
صدر وفتح الالم اسم مصدر من أهلك فاملصدر على هذا مضاف للمفعول ألن الفعل متعدي وقرئ بفتح امليم من هلك فامل

هذا ابتداء قصة موسى مع اخلضر وهو موسى ابن عمران نيب هللا وقال ^ وإذ قال موسى لفتاه ^ على هذا مضاف للفاعل 
قوم هو موسى آخر وذلك ابطل رده ابن عباس وغريه ويدل احلديث على بطالنه وفتاه هو يوشع بن نون وهو ابن أخت موسى 

مبعىن اخلدمي وسبب القصة فيما روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث وهو من ذرية يوسف عليه السالم والفىت هنا 
الصحيح أن موسى عليه السالم خطب يوما يف بين إسرائيل فقيل له هل تعلم أحدا أعلم منك فقال ال فأوحى هللا إليه أن بل 

أن حيمل حوات يف مكتل ويسري بطول سيف عبدان اخلضر أعلم منك فقال اي رب دلين على السبيل إىل لقائه فأوحى هللا إليه 
ال أبرح حىت أبلغ جممع ^ البحر حىت يبلغ جممع البحرين فإذا فقد احلوت فإن اخلضر هناك ففعل موسى ذلك حىت لقيه 

قال موسى هذا الكالم وهو سائر أي ال أبرح أسري حىت أبلغ جممع البحرين فحذف خرب ال أبرح اختصارا لداللة ^ البحرين 
عليه ومعىن ال أبرح هنا ال أزال ألن حقيقة ال أبرح تقتضي اإلقامة يف املوضع وكان موسى حني قاهلا على سفر ال يريد  املعىن

إقامة وجممع البحرين عند طنجة حيث جيتمع البحر احمليط والبحر اخلارج منه وهو حبر األندلس وقيل هو جممع حبر فارس وحبر 
أي زماان طويال واحلقب بضم القاف وإسكاهنا مثانون سنة وقيل زمان غري حمدود وقيل ^ أو أمضي حقبا ^ الروم يف املشرق 

نسيا حوهتما ^ الضمري يف بلغا ملوسى وفتاه والضمري يف بينهما للبحرين ^ فلما بلغ جممع بينهما ^ هي مجع حقبة وهي السنة 
This file was downloaded from QuranicThought.comبنو فالن كذا إذا فعله واحد منهم وقيل نسي الفىت  نسب النسيان إليهما وإمنا كان النسيان من الفىت وحده كما تقول فعل^ 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
 أن يقدمه ونسي موسى أن أيمره فيه
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فاعل اختذ احلوت واملعىن أنه سار يف البحر فقيل إن احلوت كان ميتا ^ فاختذ سبيله يف البحر سراب ^ بشيء @  192@ 
إمنا حيي احلوت ألنه مسه ماء عني يقال هلا عني احلياة ما  مملوحا مث صار حيا إبذن هللا ووقع يف املاء فسار فيه وقال ابن عباس

مست قط شيئا إال حيي ويف احلديث أن هللا أمسك جرية املاء عن احلوت فصار مثل السراب وهو املسلك يف جوف األرض 
دة ويرد هذا ما وذلك معجزة ملوسى عليه السالم وقيل اختذ احلوت سبيله يف البحر سراب حىت وصل إىل البحر فعام على العا

أي جاوزا املوضع الذي وصف له وهو الصخرة اليت انم عندها فسار احلوت يف البحر بينما  ^ فلما جاوزا ^ ورد يف احلديث 
^ نصبا ^ كان موسى انئما وكان ذهاب احلوت أمارة لقائه للخضر فلما استيقظ موسى أصابه اجلوع فقال لفتاه آتنا غداءان 

قال الزخمشري أرأيت هنا مبعىن أخربين مث قال فإن قلت ما وجه التئام هذا الكالم ^ أوينا إىل الصخرة  قال أرأيت إذ^ أي تعبا 
فإن كل واحد من أرأيت وإذ أوينا وفإين نسيت احلوت ال متعلق له فاجلواب أنه ملا طلب موسى احلوت ذكر يوشع ما رأى منه 

لك فكأنه قال أرأيت ما دهاين إذ أوينا إىل الصخرة فإين نسيت وما اعرتاه من نسيانه فدهش ففلق يسأل موسى عن سبب ذ
أي نسيت أن أذكر لك ما رأيت من ذهابه يف البحر وتقديره نسيت ذكر ^ نسيت احلوت ^ احلوت فحذف بعض الكالم 

ون هذا من  حيتمل أن يك^ واختذ سبيله يف البحر عجبا ^ بدل من اهلاء يف أنسانيه وهو بدل اشتمال ^ أن أذكره ^ احلوت 
كالم يوشع أي اختذ احلوت سبيله يف البحر عجبا للناس أو اختذ موسى سبيل احلوت عجبا أي تعجب هو منه وإعراب عجبا 

قال ذلك ما كنا ^ مفعول اثن الختذ مثل سراب وقيل إن الكالم مت عند قوله يف البحر مث ابتدأ التعجب فقال عجبا وذلك بعيد 
أي رجعا يف طريقهما ^ فارتدا على آاثرمها قصصا ^ نا نطلب ألنه أمارة على وجدان الرجل أي فقد احلوت هو ما ك^ نبغ 

يعين النبوة على قول من ^ آتيناه رمحة ^ هو اخلضر ^ فوجدا عبدا من عبادان ^ يقصان أثرمها األول لئال خيرجا عن الطريق 
ذه القصة أنه فعل أشياء ال يعملها إال بوحي واختلف أيضا قال إن اخلضر نيب وقيل إنه ليس بنيب ولكنه ويل وتظهر نبوته من ه

يف احلديث أن موسى ^ وعلمناه من لدان علما ^ هل مات أو هو حي إىل اآلن ويذكر كثريا من الصلحاء أهنم يرونه ويكلمهم 
أان موسى قال وجد اخلضر مسحى بثوبه فقال له السالم عليك فرفع رأسه وقال وأين أبرضك السالم قال له من أنت قال 

موسى بين إسرائيل قال نعم قال أومل يكن لك يف بين إسرائيل ما يشغلك عن السفر إىل هنا قال بلى ولكين أحببت لقاءك وأن 
قاله موسى ^ أتعلم منك قال إين على علم من علم هللا علمنيه ال تعلمه أنت وأنت على علم من علم هللا علمكه ال أعلمه أان 

قرىء ^ رشدا ^ خماطبة فيها مالطفة وتواضع وكذلك ينبغي أن يكون اإلنسان مع من يريد أن يتعلم منه اآلية ^ هل أتبعك 
فانطلقا ^ بضم الراء وإسكان الشني وبفتحها واملعىن واحد وانتصب على أنه مفعول اثن بتعلمين أو حال من الضمري يف أتبعك 

 الضمري^ 
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انطلقا ماشيني على سيف البحر حىت مرت هبما سفينة فعرفها اخلضر فحمل  ملوسى واخلضر ويف احلديث أهنما@  193@ 
^ أي عظيما وقيل منكرا ^ شيئا إمرا ^ روي أن اخلضر أزال لوحني من ألواحها ^ خرقها ^ فيها بغري نوال أي بغري أجرة 

اقتلع اخلضر رأسه وقيل ذحبه وقيل يعين بعد نزوهلما من السفينة فمرا بغلمان يلعبون وفيهم غالم وضيء الصورة ف^ فانطلقا 
أخذ صخرة فضرب هبا رأسه واألول هو الصحيح لوروده يف احلديث الصحيح وروي أن اسم الغالم جيسورا ابجليم وقيل ابحلاء 

املهملة قال الزخمشري إن قلت مل قال خرقها بغري فاء وقال فقتله ابلفاء واجلواب أن خرقها جواب الشرط وقتله من مجلة 
معطوف عليه واخلرب قال أقتلت نفسا فإن قيل مل خولف بينهما فاجلواب أن خرق السفينة مل يتعقب الركوب وقد تعقب  الشرط

^ قيل إنه كان مل يبلغ فمعىن زكية ليس له ذنب وقيل إنه كان ابلغا ولكنه مل ير له اخلضر ذنبا ^ نفسا زكية ^ القتل لقاء الغالم 
This file was downloaded from QuranicThought.comقتل نفسا مل يكن بقتله أبس على وجه القصاص وهذا يدل على أن الغالم كان ابلغا فإن  يقتضي أنه لو كان قد^ بغري نفس 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
قال أمل أقل ^ أي منكرا وهو أبلغ من قوله إمرا وجيوز ضم الكاف وإسكاهنا ^ شيئا نكرا ^ غري البالغ ال يقتل وإن قتل نفسا 

الضمري للقصة ^ بعدها ^ قل إنك لن تستطيع معي صربا بزايدة لك فيه من الزجر واإلغالظ ما ليس يف قوله أوال أمل أ^ لك 
أي قد أعذرت إيل فأنت معذور عندي ويف ^ قد بلغت من لدين عذرا ^ وإن مل يتقدم هلا ذكر ولكن سياق الكالم يدل عليها 

هي ابألندلس قيل هي أنطاكية وقيل برقة وقال أبو هريرة وغريه ^ أتيا أهل قرية ^ احلديث كانت األوىل من موسى نسياان 
^ أي طلبا منهم طعاما ^ استطعما أهلها ^ ويذكر أهنا اجلزيرة اخلضراء وذلك على قول أن جممع البحرين عند طنجة وسبتة 

أن يسقط وإسناده اإلرادة إىل اجلدار جماز ومثل ذلك كثري يف كالم العرب وحقيقته أنه قارب أن ينقض ^ جدارا يريد أن ينقض 
لو شئت ^ قيل إنه هدمه مث بناه وقيل مسحه بيده وأقامه فقام ^ فأقامه ^ يفعل ابلتشديد كيحمر  ووزن ينقض ينفعل وقيل

إمنا ^ قال هذا فراق بيين وبينك ^ أي قال موسى للخضر لو شئت الختذت عليه أجرا أي طعاما أنكله ^ لتخذت عليه اجرا 
لو شئت الختذت عليه أجرا ^ على أن قوله ^ احبين إن سألتك عن شيء بعدها فال تص^ قال له هذا ألجل شرطه يف قوله 

ليس بسؤال ولكن يف ضمنه أمر أبخذ األجرة عليه ألهنما كاان حمتاجني إىل الطعام والبني هنا ليس بظرف وإمنا معناه الوصلة ^ 
 والقرب وقال الزخمشري األصل هذا فراق
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مث أضيف املصدر إىل الظرف واإلشارة بقوله هذا إىل السؤال بيين وبينك بتنوين فراق ونصب بيين على الظرفية @  194@ 
قيل إهنم جتار ولكنه قال فيهم مساكني على وجه اإلشفاق عليهم ^ أما السفينة فكانت ملساكني ^ الثالث الذي أوجب الفراق 

لسفينة ومخسة ذوو عاهات ألهنم كانوا يغصبون سفينتهم أو لكوهنم يف جلج البحر وقيل كانوا إخوة عشرة منهم مخسة عاملون اب
قيل معناه قدامهم وقرأ ابن عباس أمامهم ^ وكان وراءهم ^ ال قدرة هلم وقرئ مساكني بتشديد السني أي ميسكون السفينة 

عموم ^ كل سفينة غصبا ^  وقال ابن عطية إن وراءهم على اببه ولكن روعي به الزمان فالوراء هو املستقبل واألمام هو املاضي 
صوص يف اجلياد والصحاح من السفن ولذلك قرأ ابن مسعود أيخذ كل سفينة صاحلة وقيل إن اسم هذا امللك هدد بن معناه اخل

مؤخر يف املعىن عن ذكر غصبها ^ فأردت أن أعيبها ^ يدد وهذا يفتقر إىل نقل صحيح ويف الكالم تقدمي وأتخري ألن قوله 
روي أنه كان كافرا وروي أنه كان يفسد يف األرض ^ وأما الغالم ^ ة به ألن خوف الغصب سبب يف أنه عاهبا وإمنا قدم للعناي

املتكلم بذلك اخلضر وقيل إنه من كالم هللا وأتويله على هذا فكر هنا وقال ابن عطية إنه من حنو ما ^ فخشينا أن يرهقهما ^ 
ا يكلفهما ذلك واملعىن أن حيملهما حبه وقع يف القرن من عسى ولعل وإمنا هو يف حق املخاطبني ومعىن يرهقهما طغياان وكفر 

أي ^ زكاة ^ أي غالما آخر خريا من الغالم املذكور املقتول ^ خريا منه ^ على اتباعها أو يضر هبما ملخالطته مع خمالفته هلما 
اليتيم من ^  لغالمني يتيمني^ أي رمحة وشفقة فقيل املعىن أن يرمحهما وقيل يرمحانه ^ وأقرب رمحا ^ طهارة وفضيلة يف دينه 

قيل ^ كنز هلما ^  فقد أبويه قبل البلوغ وروي أن اسم الغالمني أصرم وصرمي واسم أبيهما كاشح وهذا حيتاج إىل صحة نقل 
قيل إنه األب السابع وظاهر اللفظ أنه ^ وكان أبومها صاحلا ^ مال عظيم وقيل كان علما يف صحف مدفونة واألول أظهر 

اإلرادة هنا إىل هللا ألهنا يف أهللا وأسند اخلضر إىل نفسه يف قوله فأردت أن أعيبها ألهنا لفظة  أسند^ فأراد ربك ^ األقرب 
فأسند املرض إىل نفسه ^ وإذا مرضت فهو يشفني ^ عيب فتأدب أبن ال يسندها إىل هللا وذلك كقول إبراهيم عليه السالم 

^ وما فعلته عن أمري ^ هل هو مسند إىل ضمري اخلضر أو إىل هللا  والشفاء إىل هللا أتداب واختلف يف قوله فأردان أن يبدهلما
السائلون اليهود أو قريش ^ ويسئلونك عن ذي القرنني ^ هذا دليل على نبوة اخلضر ألن املعىن أنه فعل أبمر هللا أو بوحي 

يل كان نبيا وقيل كان ملكا بفتح إبشارة اليهود وذو القرنني هو اإلسكندر امللك وهو يوانين وقيل رومي وكان رجال صاحلا وق
 الالم والصحيح أنه ملك بكسر الالم واختلف

39 This file was downloaded from QuranicThought.comمل مسي ذو القرنني فقيل كان له ضفرياتن من شعرمها قرانه فسمي بذلك وقيل ألنه بلغ املشرق واملغرب وكأنه @  195@ 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
^ آتيناه من كل شيء سببا ^ له امللوك كلهم التمكني له أنه ملك الدنيا ودانت ^ إان مكنا له يف األرض ^ حاز قرين الدنيا  2

^ فأتبع سببا ^ أي علما وفهما يتوصل به إىل معرفة األشياء والسبب ما يتوصل به إىل املقصود من علم أو قدرة أو غري ذلك 
ة وقد قرئ ابهلمز على وزن فعلة أي ذات محأة وقرئ ابلياء على وزن فاعل^ وجدها تغرب يف عني محئة ^ أي طريقا يوصله 

اختلف يف ذلك معاوية وابن عباس فقال ابن عباس محئة وقال معاوية حامية فبعثا إىل كعب األحبار ليخربمها ابألمر فقال أما 
العربية فأنتما أعلما هبا مين ولكن أجد يف التوراة أهنا تغرب يف ماء وطني فوافق ذلك قراءة ابن عباس ومعىن حامية حارة وحيتمل 

ية ولكن سهلت مهزته ويتفق معىن القراءتني وقد قيل ميكن أن يكون فيها محئة وتكون حارة حلرارة الشمس أن يكون مبعىن مح
استدل هبذا من قال إن ذا القرنني نيب ألن هذا القول ^ قلنا اي ذا القرنني ^ فتكون جامعة للموضعني وجيتمع معىن القراءتني 

كانوا كفارا فخريه هللا ^  إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا ^ لى نبوته وحي وحيتمل أن يكون إبهلام فال يكون فيه دليل ع
قال أما ^ بني أن يعذهبم ابلقتل أو يدعوهم إىل اإلسالم فيحسن إليهم وقيل احلسن هناهو األسر وجعله حسنا ابلنظر إىل القتل 

تله ومن أسلم أحسن إليه والظلم هنا الكفر اختار أن يدعوهم إىل اإلسالم فمن متادى على الكفر ق^ من ظلم فسوف نعذبه 
^ املراد ابحلسىن اجلنة أو األعمال احلسنة ^ فله جزاء احلسىن ^ والعذاب القتل وأراد بقوله عذااب نكرا عذاب اآلخرة 

م هم هؤالء القو ^ وجدها تطلع على قوم مل جنعل هلم من دوهنا سرتا ^ وعدهم أبن ييسر عليهم ^ وسنقول له من أمران يسرا 
الزنج وهم أهل اهلند ومن وراءهم ومعىن مل جنعل اآلية أهنم ليس هلم بنيان إذ ال حتمل أرضهم البناء وإمنا يدخلون من حر 

الشمس يف أسراب حتت األرض وقال ابن عطية الظاهر أهنا عبارة عن قرب الشمس منهم وقيل السرت اللباس فكانوا على هذا 
مر ذي القرنني كذلك أي كما وصفناه تعظيما ألمره وقيل إن كذلك راجع ملا قبله أي مل أي أ^ كذلك ^  ال يلبسون الثياب 

جنعل هلم سرتا كما جعلنا لكم من املباين والثياب وقيل املعىن وجد عندها قوما كذلك أي مثل القوم الذين وجدوا عند مغرب 
طرف األرض وقرئ ابلفتح والضم ومها مبعىن واحد  أي اجلبلني ومها جبالن يف^ بني السدين ^ الشمس وفعل معهم مثل فعله 

ال ^ قيل هم الرتك ^ وجد من دوهنما قوما ^ وقيل ما كان من خلقة هللا فهو مضموم وما كان من فعل الناس فهو مفتوح 
 عبارة عن بعد لساهنم عن ألسنة الناس فهم ال يفقهون القول^ يكادون يفقهون قوال 
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قبيلتان من بين آدم يف خلقهم تشويه منهم مفرط الطول ومفرط ^ أيجوج ومأجوج ^ حنوها  إال ابإلشارة أو@  196@ 
فهل جنعل لك ^ لفسادهم ابلقتل والظلم وسائر وجوه الشر وقيل كانوا أيكلون بين آدم ^ مفسدون يف األرض ^ القصر 

اجلباية ويقال فيه خراج وقد قرئ هبما  هذا استفهام يف ضمنه عرض ورغبة واخلرج^ خرجا على أن جتعل بيننا وبينهم سدا 
أي ما بسط هللا يل من امللك خري من خرجكم ^ قال ما مكين فيه ريب خري ^ فعرضوا عليه أن جيعلوا له أمواال ليقيم هبا السد 

بني ساوى ^ أي حاجزا حصيبا والردم أعظم من السد ^ ردما ^ فال حاجة يل به ولكن أعينوين بقوة األبدان وعمل األيدي 
أي حناسا مذااب وقيل هو ^ قطرا ^ يريد نفخ الكري أي أوقدوا النار على احلديد ^ قال انفخوا ^ أي بني اجلبلني ^ الصدفني 

الرصاص وروي أنه حفر األساس حىت بلغ املاء مث جعل البنيان من زبر احلديد حىت مأل به ما بني اجلبلني مث افرغ عليه النحاس 
أصل اسطاعوا استطاعوا حذفت التاء ختفيفا والضمري يف يظهروه للسد ومعىن يظهروه ^ ن يظهروه فما اسطاعوا أ^ املذاب 

قال هذا ^ يعلوه ويصعدوا على ظهره فاملعىن أن أيجوج ومأجوج ال يقدرون أن يصعدوا على السد الرتفاعه وال ينقبوه لقوته 
يعين القيامة جعله دكا أي مبسوطا مسوى ابألرض ^ وعد ريب  فإذا جاء^ القائل ذو القرنني وأشار إىل الردم ^ رمحة من ريب 

الضمري يف تركنا هلل عز وجل ويومئذ حيتمل أن يريد به يوم القيامة ألنه قد تقدم ذكره ^ وتركنا بعضهم يومئذ ميوج يف بعض ^ 
 قوله بعضهم على هذا ليأجوج فالضمري يف قوله بعضهم على هذا جلميع الناس أو يريد بقوله يومئذ يوم كمال السد والضمري يف

ونفخ يف الصور ^ ومأجوج واألول أرجح لقوله بعد ذلك ونفخ يف الصور فيتصل الكالم وميوج عبارة عن اختالطهم واضطراهبم  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
الصور هو القرن الذي ينفخ فيه يوم القيامة حسبما جاء يف احلديث ينفخ فيه إسرافيل نفختني إحدامها للصعق واألخرى ^ 

عبارة عن عمي بصائرهم وقلوهبم وكذلك ال ^ كانت أعينهم يف غطاء ^  أي أظهرانها ^ وعرضنا جهنم ^ القبور  للقيام من
يعين أهنم ال يكونون هلم أولياء كما حكى عنهم ^ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوين أولياء ^ يستطيعون مسعا 

أي يسران ^ أعتدان ^ بد مع هللا ممن ال يريد ذلك كاملالئكة وعيسى ابن مرمي أهنم يقولون أنت ولينا من دوهنم والعباد هنا من ع
كانت هلم جنات ^  ما ييسر للضيف والقادم عند نزوله واملعىن أن جهنم هلم بدل النزل كما أن اجلنة نزل يف قوله ^ نزال ^ 

اآلية يف كفار العرب كقوله  ^ أعماال  قل هل ننبئكم ابألخسرين^ وحيتمل أن يكون النزل موضع النزول ^ الفردوس نزال 
 كفروا آبايت رهبم
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ولقائه وقيل يف الرهبان ألهنم يتعبدون ويظنون أن عبادهتم تنفعهم وهي ال تقبل منهم ويف قوله حيسبون أهنم @  197@ 
توزن ألن أعماهلم قد  أي ليس هلم حسنة^ فال نقيم هلم يوم القيامة وزان ^ حيسنون جتنيس وهو الذي يسمى جتنيس التصحيف 

أي حتوال ^ حوال ^ هي أعال اجلنة حسبما ورد يف احلديث ولفظ الفردوس أعجمي معرب ^ جنات الفردوس ^ حبطت 
اآلية إخبار عن اتساع علم هللا تعاىل والكلمات هي املعاين القائمة ابلنفس ^ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب ^ وانتقاال 

االية لو كتب علم هللا مبداد البحر لنفذ البحر ومل ينفذ علم هللا وكذلك لو جيء ببحر آخر مثله وذلك وهي املعلومات فمعىن 
فمن كان يرجو لقاء ربه ^ أي زايدة واملدد هو ما ميد به الشيء أي يكثر ^ مبثله مددا ^ ألن البحر متناه وعلم هللا غري متناه 

سن لقاء ربه وأن يلقاه لقاء رضا وقبول وإن كان الرجاء مبعىن اخلوف فاملعىن إن كان الرجاء هنا على اببه فاملعىن يرجو ح^ 
حيتمل أن يريد الشرك ابهلل وهو عبادة غريه فيكون راجعا إىل قوله يوحى ^ وال يشرك بعبادة ربه احدا ^ خياف سوء لقاء ربه 

الوجهني وال يبعد أن حيمل على العموم يف املعنيني وهللا إيل أمنا إهلكم إله واحد أو يريد الرايء ألنه الشرك األصغر واللفظ حيتمل 
 وأوله سورة مرمي# مت اجلزء الثاين ويليه اجلزء الثالث # أعلم 
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قد تكلمنا يف أول البقرة على حروف اهلجاء وقيل يف هذا إن الكاف من كرمي أو  ^ كهيعص $ # ^  سورة مرمي @ $  2@ 
اف واهلاء من هادي والياء من علي والعني من عزيز أو عليم والصاد من صادق وكان علي بن أيب طالب يقول يف كبري أو ك

^ دعائه اي كهيعص فيحتمل أن تكون اجلملة عنده امسا من أمساء هللا تعاىل أو ينادي ابألمساء اليت اقتطعت منها هذه احلروف 
لعبودية تشريفا له وإعالما له بتخصيصه وتقريبه ونصب عبده على أنه مفعول وصفه اب^ عبده زكراي ^ تقديره هذا ذكر ^ ذكر 

لرمحة فإهنا مصدر أضيف إىل الفاعل ونصب املفعول وقيل هو مفعول بفعل مضمر تقديره رمحة عبده وعلى هذا يوقف على ما 
يعين دعاه ^ إذ اندى ربه ^ ئته له قبله وهذا ضعيف وفيه تكلف اإلضمار من غري حاجة إليه وقطع العامل عن العمل بعد هتي

أخفاه ألنه يسمع اخلفي كما يسمع اجلهر وألن اإلخفاء أقرب إىل اإلخالص وأبعد من الرايء ولئال يلومه الناس ^ نداء خفيا ^ 
^ ومل أكن بدعائك رب شقيا ^ استعارة للشيب من اشتعال النار ^ واشتعل ^ أي ضعف ^ وهن العظم ^ على طلب الولد 

يعين ^ وإين خفت املوايل ^ سعدت بدعائي لك فيما تقدم فاستجب يل يف هذا فتوسل إىل هللا إبحسانه القدمي إليه  أي قد
أي ^ عاقرا ^ أي من بعدي ^ من ورائي ^ األقارب قيل خاف أن يرثوه دون نسله وقيل خاف أن يضيعوا الدين من بعده 

يل يعين وراثة املال وقيل وراثة العلم والنبوة وهو أرجح لقوله صلى هللا يعين واراث يرثين ق^ فهب يل من لدنك وليا ^ عقيما 
العلم والنبوة وقيل امللك ويعقوب هنا هو يعقوب ^ يرث من آل يعقوب ^ عليه وسلم حنن معاشر األنبياء ال نورث وكذلك 

ابمسه وقيل مثيال ونظريا واألول يعين من مسي ^ مسيا ^ أي مرضيا فهو فعيل مبعىن مفعول ^ رضيا ^ بن إسحاق على األصح 
This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته فسأل ذلك أوال لعلمه بقدرة ^ أىن يكون يل غالم ^ أحسن هنا 

 هللا عليه وتعجب منه
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قيل يبسا ^  عتيا^ ألنه اندر يف العادة وقيل سأله وهو يف سن من يرجوه وأجيب بعد ذلك بسنني وهو قد شاخ @  3@ 
الكاف يف موضع رفع أي األمر كذلك تصديقا له فيما ذكر من كربه ^ كذلك ^  يف األعضاء واملفاصل وقيل مبالغة يف الكرب 

وعقم امرأته وعلى هذا يوقف على قوله كذلك مث يبتدأ قال ربك وقيل إن الكاف يف موضع نصب بقال وذلك إشارة إىل مبهم 
أي سليما غري أخرس وانتصابه على احلال من ^ سواي ^ أي عالمة على محل امرأته ^ آية اجعل يل ^ يفسره هو علي هني 

فأوحى ^ الضمري يف تكلم واملعىن أنه ال يكلم الناس مع أنه سليم من اخلرس وقيل إن سواي يرجع إىل الليايل أي مستوايت 
قيل معناه صلوا والسبحة يف اللغة الصالة ^ سبحوا  أن^ أي أشار وقيل كتبه يف الرتاب إذ كان ال يقدر على الكالم ^ إليهم 

أي يف العلم ^ بقوة ^ يعين التوراة ^ خذ الكتاب ^ التقدير قال هللا ليحىي بعد والدته ^ اي حيىي ^ وقيل قولوا سبحان هللا 
قيل معناه رمحة وقال ^  وحناان^ قيل احلكم معرفة األحكام وقيل احلكمة وقيل النبوة ^ وآتيناه احلكم صبيا ^ به والعمل به 

خطاب حملمد ^ واذكر يف الكتاب مرمي ^ أي طهارة وقيل ثناء كما يزكي الشاهد ^ وزكاة ^ ابن عباس ال أدري ما احلنان 
أي إىل ^ مكاان شرقيا ^ أي اعتزلت منهم وانفردت عنهم ^ إذ انتبذت من أهلها ^ صلى هللا عليه وسلم والكتاب القرآن 

يعين جربيل وقيل عيسى واألول هو الصحيح ألن ^ أرسلنا إليها روحنا ^ صلي النصارى إىل املشرق جهة الشرق ولذلك ي
ملا رأت امللك الذي متثل هلا يف صورة البشر ^ قالت إين أعوذ ابلرمحن منك إن كنت تقيا ^ جربيل هو الذي متثل هلا ابتفاق 

م ومعناه إن كنت ممن يتقي هللا فابعد عين فإين أعوذ ابهلل منك قد دخل عليها خافت أن يكون من بين آدم فقالت له هذا الكال
الغالم الزكي هو عيسى عليه ^ ألهب لك غالما زكيا ^ وقيل إن تقيا اسم رجل معروف ابلشر عندهم وهذا ضعيف وبعيد 

وإمنا نسب اهلبة إىل  السالم وقرىء ليهب ابلياء والفاعل فيه هو ضمري الرب سبحانه وتعاىل وقرئ هبمزة التكلم وهو جربيل
البغي هي املرأة اجملاهرة ابلزان ووزن ^ ومل أك بغيا ^ نفسه ألنه هو الذي أرسله هللا هبا أو يكون قال ذلك حكاية عن هللا تعاىل 

 الضمري للولد والالم^ ولنجعله آية ^ بغي فعول 
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يف بطنها وكانت مدة محلها مثانية أشهر وقال ابن يعين ^ فحملته ^ تتعلق مبحذوف تقديره لنجعله آية فعلنا ذلك @  4@ 
معناه ^ فأجاءها ^ أي بعيدا وإمنا بعدت حياء من قومها أن يظنوا هبا الشر ^ مكاان قصيا ^ عباس محلته وولدته يف ساعة 

لشدة وجع  روي أهنا احتضنت اجلذع^ إىل جذع النخلة ^ أي النفاس ^ املخاض ^ أجلأها وهو منقول من جاء هبمزة التعدية 
إمنا متنت املوت خوفا من إنكار قومها وظنهم هبا الشر ووقوعهم يف دمها ومتين املوت جائز يف ^ قالت اي ليتين مت ^ النفاس 

النسي الشيء احلقري الذي ال يؤبه له ^ وكنت نسيا ^ مثل هذا وليس هذا من متين املوت لضر نزل ابلبدن فإنه منهي عنه 
قرىء من بفتح امليم وكسرها وقد اختلف على كلتا القراءتني هل هو جربيل ^ فناداها من حتتها ^ ا ويقال بفتح النون وكسره

تفسري للنداء فأن ^ أن ال حتزين ^ أو عيسى وعلى أنه جربيل قيل إنه كان حتتها كالقابلة وقيل كان يف مكان أسفل من مكاهنا 
جذع النخلة وروي أن النيب صلى هللا عليه وسلم فسره بذلك وقيل جدوال وهي ساقية من ماء كان قريبا من ^ سراي ^ مفسرة 

كان جذعا ايبسا فخلق هللا فيه الرطب كرامة هلا وأتنيسا ^  وهزي إليك جبذع النخلة ^ يعين عيسى فإن السري الرجل الكرمي 
أمر مرمي هبز النخلة والباء يف  وقد استدل بعض الناس هبذه اآلية على أن اإلنسان ينبغي له أن يتسبب يف طلب الرزق ألن هللا

الفاعل بتساقط النخلة وقرىء ابلياء والفاعل ^ تساقط عليك رطبا جنيا ^ جبذع زائدة كقوله وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة 
أي كلي من الرطب واشريب من ماء ^ فكلي واشريب ^ على ذلك اجلذع ورطبا متييز واجلين معناه الذي طاب وصلح ألن جيتين 

^ أي طييب نفسا مبا جعل هللا لك من والدة نيب كرمي أو من تيسري املأكول واملشروب ^ وقري عينا ^ دول وهو السري اجل This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
هي إن الشرطية دخلت عليها ما الزائدة للتأكيد وترين فعل خوطبت به املرأة ودخلت عليه النون الثقيلة للتأكيد ^ فإما ترين 

كالم وقيل يعين الصيام ألن من شرطه يف شريعتهم الصمت وإمنا أمرت ابلصمت أي صمتا عن ال^ نذرت للرمحن صوما ^ 
صيانة هلا عن الكالم مع املتهمني هلا وألن عيسى تكلم عنها فإخبارها أبهنا نذرت الصمت هبذا الكالم وقيل ابإلشارة وال جيوز 

ني عذرها فجاءت به من املكان القصي إىل ملا رأت اآلايت علمت أن هللا سيب^ فأتت به قومها ^ يف شريعتنا نذر الصمت 
كان هارون عابدا من بين إسرائيل شبهت به مرمي يف كثرة ^  اي أخت هارون ^ أي شنيعا وهو من الفرية ^ شيئا فراي ^ قومها 

وكانت من  العبادة فقيل هلا أخته مبعىن أهنا شبهه وقيل كان أخاها من أبيها وكان رجال صاحلا وقيل هو هارون النيب أخو موسى
 ذريته فأخت على هذا كقولك أخو بين فالن أي واحد منهم وال يتصور على هذا القول أن تكون أخته من النسب حقيقة فإن

39
9 

^  كان يف املهد صبيا ^  أي إىل ولدها ليتكلم وصمتت هي كما أمرت ^ فأشارت إليه ^ بني زماهنما دهرا طويال @  5@ 
^ مباركا ^ يعين اإلجنيل أو التوراة واإلجنيل ^ آاتين الكتاب ^ روف وقيل املهد هنا حجرها كان مبعىن يكون واملهد هو املع

مها املشروعتان وقيل الصالة هنا ^ وأوصاين ابلصالة والزكاة ^ من الربكة وقيل نفاعا وقيل معلم للخري واللفظ أعم من ذلك 
كا روي أن عيسى تكلم هبذا الكالم وهو يف املهد مث عاد إىل معطوف على مبار ^ وبرا ^ الدعاء والزكاة التطهري من العيوب 

^ حالة األطفال على عادة البشر ويف كالمه هذا رد على النصارى ألنه اعرتف أنه عبد هللا ورد على اليهود لقوله وجعلين نبيا 
ال فأكرمت الرجل وقال أدخل الم التعريف هنا لتقدم السالم املنكر يف قصة حيىي فهو كقولك رأيت رج^ والسالم علي 

قول ^ الزخمشري الصحيح أن هذا التعريف تعريض بلغة من اهتم مرمي كأنه قال السالم كله علي ال عليكم بل عليكم ضده 
ابلرفع خرب مبتدأ تقديره هذا قول احلق أو بدل أو خرب بعد خرب وابلنصب على املدح بفعل مضمر أو على املصدرية ^ احلق 

وأن ^ أي خيتلفون فهو من املراء أو يشكون فهو من املرية والضمري لليهود والنصارى ^ فيه ميرتون ^ تقدم من معىن الكالم امل
من كالم عيسى وقرىء بفتح اهلمزة تقديره وألن هللا ريب وربكم فاعبدوه وبكسرها البتداء الكالم وقيل هو من كالم ^ هللا ريب 

فاختلف األحزاب ^ ل هلم ذلك عيسى ابن مرمي وأن هللا ريب وربكم واألول أظهر النيب صلى هللا عليه وسلم واملعىن اي حممد ق
هذا ابتداء إخبار واألحزاب اليهود والنصارى ألهنم اختلفوا يف أمر عيسى اختالفا شديدا فكذبه اليهود وعبده النصارى ^ 

( من مشهد يوم عظيم ) تالف مل خيرج عنهم معناه من تلقائهم ومن أنفسهم وأن االخ^ من بينهم ^ واحلق خالف أقواهلم كلها 
^ أي ما أمسعهم وما أبصرهم يوم القيامة على أهنم يف الدنيا يف ضالل مبني ^ أمسع هبم وأبصر يوم أيتوننا ^ يعين يوم القيامة 

ود ال موت وقيل هو يوم يؤتى ابملوت يف صورة كبش فيذبح مث يقال اي أهل اجلنة خلود ال موت واي أهل النار خل^ يوم احلسرة 
يعين يف الدنيا فهو متعلق بقوله يف ضالل مبني ^ وهم يف غفلة ^ هو يوم القيامة وانتصاب يوم على املفعولية ال على الظرفية 

 بناء مبالغة من الصدق أو من^ صديقا ^ أو أبنذرهم 
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يعين ^ ما ال يسمع وال يبصر ^ التصديق ووصفه أبنه صديق قبل الوحي نيب بعده وحيتمل أنه مجع الوصفني @  6@ 
أي حينا طويال ^ واهجرين مليا ^ قيل يعين الرجم ابحلجارة وقيل الشتم ( أي قوميا ألرمجنك ^ صراطا سواي ^ األصنام 

وداع مفارقة وقيل مساملة ال حتية ألن ابتداء ^ قال سالم عليك ^ وعطف اهجرين على حمذوف تقديره احذر رمجي لك 
وعد وهو الذي أشري إليه بقوله عن موعدة وعدها إايه قال ابن عطية معناه سأدعو ^ سأستغفر لك ^  جيوز الكافر ابلسالم ال

هللا أن يهديك فيغفر لك إبميانك وذلك ألن االستغفار للكافر ال جيوز وقيل وعده أن يستغفر له مع كفره ولعله كان مل يعلم أن 
ا القول قوله واغفر أليب إنه كان من الضالني ومثل هذا قول النيب صلى هللا هللا ال يغفر للكفار حىت أعلمه بذلك ويقوي هذ

^ أي ما تعبدون ^ وأعتزلكم وما تدعون ^ أي ابرا متلطفا ^ حفيا ^ عليه وسلم أليب طالب ألستغفرن لك ما مل أنه عنك 
النبوة وقيل املال ^ من رمحتنا ^ زهلم مها ابنه وابن ابنه وهبهما هللا له عوضا من أبيه وقومه الذين اعت^ إسحاق ويعقوب  This file was downloaded from QuranicThought.com
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بكسر الالم أي أخلص نفسه ^ خملصا ^ والولد واللفظ أعم من ذلك لسان صدق يعين الثناء الباقي عليهم إىل آخر الدهر 

 النيب أعم من الرسول ألن النيب كل من أوحى هللا^ وكان رسوال نبيا ^ وأعماله هلل وبفتحها أي أخلصه هللا للنبوة والتقريب 
^ هو تكليم هللا له ^ وانديناه ^ إليه وال يكون رسوال حىت يرسله هللا إىل الناس مع النبوة فكل رسول نيب وليس كل نيب رسوال 

صفة للجانب وكان على ميني موسى حني وقف عليه وحيتمل أن يكون من ^ األمين ^ وهو اجلبل املشهور ابلشام ^ الطور 
من سببية أو للتبعيض ^ من رمحتنا ^ املنفرد ابملناجاة وقيل هو من املناجاة واألول أصح  النجي فعيل وهو^ جنيا ^ اليمن 

روي أنه وعد رجال إىل مكان فانتظره فيه سنة وقيل ^ إنه كان صادق الوعد ^ وأخاه على األول مفعول وعلى الثاين بدل 
الصابرين وهذا يدل على قول من قال إن الذبيح هو اإلشارة إىل صدق وعده يف قصة الذبح يف قوله ستجدين إن شاء هللا من 

 هو أول نيب بعث إىل أهل األرض بعد آدم وهو أول من خط ابلقلم ونظر يف علم النجوم^ إدريس ^ إمساعيل 
40
1 

قال ابن عباس رفعه هللا إىل السماء وهناك ^ ورفعناه مكاان عليا ^ وخاط الثياب وهو من أجداد نوح عليه السالم @  7@ 
أولئك ^ مات ويف حديث اإلسراء وإنه يف السماء الرابعة وقيل يعين رفعة النبوة وتشريف منزلته واألول أشهر ورجحه احلديث 

من ذرية ^ من هنا للبيان واليت بعدها للتبعيض ^ من النبيني ^ إشارة إىل كل من ذكر يف هذه السورة من زكراي إىل إدريس ^ 
وإسرائيل ^ يعين إمساعيل وإسحاق ويعقوب ^ ومن ذرية إبراهيم ^ يعين إبراهيم ^ محلنا  وممن^ يعين نوحا وإدريس ^ آدم 
^ حيتمل العطف على من األوىل أو الثانية ^ وممن هدينا ^ يعين أن من ذريته موسى وهارون ومرمي وعيسى وزكراي وحيىي ^ 

خلف بفتح الالم ويف عقب الشر خلف  يقال يف عقب اخلري^ فخلف من بعدهم خلف ^ مجع ابك ووزنه فعول ^ بكيا 
ابلسكون وهو املعىن هنا واختلف فيمن املراد بذلك فقيل النصارى ألهنم خلفوا اليهود وقيل كل من كفر وعصى من بعد بين 

الغي اخلسران وقد يكون مبعىن الضالل ^ يلقون غيا ^ قيل تركوها وقيل أخرجوها عن أوقاهتا ^ أضاعوا الصلوة ^ إسرائيل 
أي ^ ابلغيب ^ استثناء حيتمل االتصال واالنقطاع ^ إال من اتب ^ ون على حذف مضاف تقديره يلقون جزاء غي فيك

وزنه مفعول فقيل إنه مبعىن فاعل ألن الوعد هو الذي أييت وقيل إنه على اببه ألن ^ مأتيا ^ أخربهم من ذلك مبا غاب عنهم 
قيل املعىن أن ^ بكرة وعشيا ^ استثناء منقطع ^ إال سالما ^ الكالم  يعين ساقط^ لغوا ^ الوعد هو اجلنة وهو أيتوهنا 

زماهنم يقدر ابألايم والليايل إذ ليس يف اجلنة هنار وال ليل وقيل املعىن أن الرزق أيتيهم يف كل حني حيتاجون إليه وعرب عن ذلك 
قول جربيل حني غاب عن النيب صلى هللا عليه  حكاية^ وما نتنزل إال أبمر ربك ^ ابلبكرة والعشي علىعادة الناس يف أكلهم 

وسلم فقال له أبطأت عين واشتقت إليك فقال إين كنت أشوق ولكين عبد مأمور إذا بعثت نزلت وإذا حبست احتبست 
ن أي له ما قدامنا وما خلفنا وما حنن فيه من اجلهات واألماك^ له ما بني أيدينا وما خلفنا وما بني ذلك ^ ونزلت هذه اآلية 

فليس لنا االنتقال من مكان إىل مكان إال أبمر هللا وقيل ما بني أيدينا الدنيا إىل النفخة األوىل يف الصور وما خلفنا اآلخرة وما 
وما  ^ بني ذلك ما بني النفختني وقيل ما مضى من أعماران وما بقي منها واحلال اليت حنن فيها واألول أكثر مناسبة لسياق اآلية 

 أي مثيال ونظريا^ هل تعلم له مسيا ^ هو فعيل من النسيان مبعىن الذهول وقيل مبعىن الرتك واألول أظهر ^ كان ربك نسيا 
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ويقول اإلنسان أئذا ما ^ فهو من املسامي واملضاهي وقيل من تسمى ابمسه ألنه مل يتسم ابسم هللا غري هللا تعاىل @  8@ 
البعث من القبور واإلنسان هنا جنس يراد به الكفار وقيل إن القائل لذلك هذه حكاية قول من أنكر ^ مت لسوف أخرج حيا 

أيب بن خلف وقيل أمية بن خلف واهلمزة اليت دخلت على أئذا ما مت لإلنكار واالستبعاد والالم يف قوله لسوف سيقت على 
احتجاج على صحة ^ خلقناه من قبل أوال يذكر اإلنسان أان ^ احلكاية لقول من قال هبذا املعىن واإلخراج يراد به البعث 

يعين قرانءهم من الشياطني الذين ^ لنحشرهنم والشياطني ^ البعث ورد على من أنكره ألن النشأة األوىل دليل على الثانية 
This file was downloaded from QuranicThought.comمجع جاث ووزنه مفعول من قولك جثا الرجل إذا ^ جثيا ^ أضلوهم والواو للعطف أو مبعىن مع فيكون الشياطني مفعول معه 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
الشيعة الطائفة من الناس اليت تتفق على مذهب أو اتباع إنسان ^ مث لننزعن من كل شيعة ^ لسة الذليل اخلائف جلس ج

^ أيهم ^ ومعىن اآلية أن هللا ينزع من كل طائفة أعتاها فيقدمه إىل النار وقال بعضهم املعىن نبدأ ابألكرب جرما فاألكرب جرما 
على الضم ألنه حذف العائد عليه من الصلة وكأن التقدير أيهم أشد فوجب البناء وقال اختلف يف إعرابه فقال سيبويه هو مبين 

^ أوىل هبا صليا ^ اخلليل هو مرفوع على احلكاية تقديره الذي يقال له اشد وقال يونس علق عنها الفعل وارتفعت ابالبتداء 
خطاب جلميع ^ وإن منكم إال واردها ^ العذاب  الصلي مصدر صلى النار ومعىن اآلية أن هللا يعلم من هو أوىل أبن يصلى

الناس عند اجلمهور فأما املؤمنون فيدخلوهنا ولكنها ختمد فال تضرهم فالورود على هذا مبعىن الدخول كقوله حصب جهنم أنتم 
وقيل اخلطاب للكفار هلا واردون وأوردهم النار وقيل الورود مبعىن القدوم عليها كقوله ورد ماء مدين واملراد بذلك جواز الصراط 

إن كان الورود مبعىن الدخول فنجاة الذين اتقوا بكون ^ مث ننجي الذين اتقوا ^ أي أمرا ال بد منه ^ حتما ^ فال إشكال 
أي ^ النار عليهم بردا وسالما مث ابخلروج منها وإن كان مبعىن املرور على الصراط فنجاهتم ابجلواز والسالمة من الوقوع فيها 

الفريقان هم املؤمنون والكفار واملقام اسم مكان من قام وقرئ ابلضم من أقام والندي ^ خري مقاما وأحسن نداي الفريقني 
اجمللس ومعىن اآلية أن الكفار قالوا للمؤمنني حنن خري منكم مقاما أي أحسن حاال يف الدنيا وأمجل جملسا فنحن أكرم على هللا 

فعول أبهلكنا ومعىن اآلية رد على الكفار يف قوهلم املذكور أي ليس حسن احلال يف كم م^  وكم أهلكنا قبلهم من قرن ^ منكم 
قال الزخمشري هذه ^ هم أحسن ^ الدنيا دليال على الكرامة عند هللا ألن هللا قد أهلك من كان أحسن حاال منكم يف الدنيا 

اسم عام يف املال العني والعروض واحليوان أي متاع البيت وقال ابن عطية هو ^ أاثاث ^ اجلملة يف موضع نصب صفة لكم 
هبمزة ساكنة قبل الياء معناه منظر حسن وهو من الرؤية والرئي اسم املرئي ^ ورئيا ^ وهو اسم مجع وقيل هو مجع واحده أاثثه 

 وقرىء بتشديد
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عم ابملشارب واملآكل وقرأ الياء من غري مهز وهو ختفيف من اهلمز فاملعىن متفق وقيل هو من ري الشارب أي التن@  9@ 
أي ميهله وميلي له واختلف هل هذا الفعل دعاء أو خرب سيق بلفظ األمر ^ فليمدد له الرمحن مدا ^ ابن عباس زاي ابلزاي 

يف مقابلة ^ شر مكاان وأضعف جندا ^ يعين عذاب الدنيا ^ إما العذاب ^ هنا غاية للمد يف اإلضالل ^ حىت ^ أتكيدا 
أفرأيت الذي  ^ أي مرجعا وعاقبة ^ خري مردا ^ ذكر يف الكهف ^ والباقيات الصاحلات ^ وأحسن نداي  قوهلم خري مقاما

كان قد قال لئن بعثت كما يزعم حممد ليكونن يل هناك ماال وولدا ^  وقال ألوتني ماال وولدا ^ هو العاصي بن وائل ^ كفر 
إمنا جعله ^ سنكتب ما يقول ^ رد له عن كالمه ^ كال ^   اهلمزة لإلنكار والرد على العاصي يف قوله^ أطلع الغيب ^ 

أي نرث ^ ونرثه ما يقول ^ أي نزيد له فيه ^ ومند له من العذاب مدا ^ مستقبال ألنه إمنا يظهر اجلزاء والعقاب يف املستقبل 
ها وقد أسلم ولداه هشام وعمرو األشياء اليت قال إنه يؤاتها يف اآلخرة وهي املال والولد ووراثتها هي أبن يهلك العاصي ويرتك

قيل إن الضمري يف يكفرون ^ سيكفرون بعبادهتم ^ أي بال مال وال ولد وال ويل وال نصري ^ وأيتينا فردا ^ رضي هللا عنهما 
ملعىن  للكفار ويف عبادهتم للمعبودين فاملعىن كقوهلم ما كنا مشركني وقيل إن الضمري يف يكفرون للمعبودين ويف عبادهتم للكفار فا

معناه يكون هلم خالف ما أملوه منهم فيصري العز الذي أملوه ذلة وقيل ^ ويكونون عليهم ضدا ^ كقوهلم ما كنتم إايان تعبدون 
أي تزعجهم إىل ^ تؤزهم أزا ^ تضمن معىن سلطاان ولذلك تعدى بعلى ^ أرسلنا الشياطني على الكافرين ^ معناه أعداء 

أي نعد مدة بقائهم يف ^ إمنا نعد هلم عدا ^ أي ال تستبطىء عذاهبم وتطلب تعجيله ^ هم فال تعجل علي^ الكفر واملعاصي 
قيل معناه ركباان ومعىن الوفد لغة القادمون وعادهتم الركوب فلذلك قيل ذلك وقيل ^ وفدا ^ الدنيا وقيل نعد أنفاسهم 

^ ال ميلكون الشفاعة ^ اء ال يرده إال للعطش معناه عطاشا ألن من يرد امل^ وردا ^ مكرمون ألن العادة إكرام الوفود 
This file was downloaded from QuranicThought.comالضمري حيتمل أن يكون للكفار واملعىن ال ميلكون أن يشفعوا هلم ويكون من اختذ استثناء منقطعا مبعىن لكن أو يكون الضمري 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
من اختذ عهدا أو  للمتقني فاالستثناء متصل واملعىن ال ميلكون أن يشفعوا إال ملن اختذ عهدا أو ال ميلكون أن يشفع منهم إال

 يكون الضمري للفريقني إذ قد ذكروا قبل ذلك فاالستثناء أيضا متصل ومن اختذ حيتمل أن يراد به
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يريد به اإلميان واألعمال الصاحلة وحيتمل أن يريد به اإلذن يف الشفاعة وهذا ^ عهدا ^ الشافع أو املشفوع له @  10@ 
ن له الرمحن والظاهر أن ذلك إشارة إلىشفاعة سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم يف أرجح لقوله ال تنفع الشفاعة إال من أذ

أي يتشققن من ^ يتفطرن منه ^ أي شيئا صعبا ^ شيئا إدا ^ املوقف حني ينفرد هبا ويقول غريه من األنبياء نفسي نفسي 
وقرئ ولدا بضم الواو ^ للرمحن ولدا ^ ا أي من أجل أن دعو ^ أن دعوا ^ أي اهنداما ^ هدا ^ قول الكفار اختذ هللا ولدا 

رد على مقالة الكفار واملعىن أن الكل عبيده فكيف يكون أحد ^ إن كل من يف السموات واألرض ^ وإسكان الالم وهي لغة 
 القلوب هي احملبة والقبول الذي جيعله هللا يف^ سيجعل هلم الرمحن ودا ^ منهم ولدا له وإن انفية وكل مبتدأ وخربه آيت الرمحن 

الضمري للقرآن وبلسانك أي ^ يسرانه بلسانك ^ ملن شاء من عباده وقيل إهنا نزلت يف علي بن أيب طالب رضي هللا عنه 
^ أو تسمع هلم ركزا ^ مجع ألد وهو الشديد اخلصومة واجملادلة واملراد بذلك قريش وقيل معناه فجارا ^ قوما لدا ^ بلغتك 

قيل يف طه إنه من أمساء النيب صلى هللا $ # سورة طه $ مل يبق منهم اثر ويف ذلك هتديد لقريش هو الصوت اخلفي واملعىن أهنم 
قيل ^ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ^ عليه وسلم وقيل معناه اي رجل وانظر الكالم على حروف اهلجاء يف أول سورة البقرة 

ه فنزلت اآلية ختفيفا عنه فالشقاء على هذا إفراط التعب يف إن النيب صلى هللا عليه وسلم قام يف الصالة حىت تورمت قدما
العبادة وقيل املراد به التأسف على كفر الكفار واللفظ عام يف ذلك كله واملعىن أنه نفى عنه مجيع أنواع الشقاء يف الدنيا 

نقطع وأجاز ابن عطية أن يكون نصب على االستثناء امل^ إال تذكرة ^ واآلخرة ألنه أنزل عليه القرآن الذي هو سبب السعادة 
بدال من موضع لتشقى إذ هو يف موضع مفعول من أجله ومنع ذلك الزخمشري الختالف اجلنسني ويصح أن ينتصب بفعل 

نصب على املصدرية والعامل فيه مضمر وما أنزلنا وبدأ السورة بلفظ املتكلم يف قوله ما ^ تنزيال ^ مضمر تقديره أنزلناه تذكرة 
 رجع إىل الغيبة يف قوله تنزيال ممن خلق األرض اآلية وذلك هو االلتفاتأنزلنا مث 
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هو يف اللغة ^ الثرى ^ تكلمنا عليه يف األعراف ^ على العرش استوى ^ مجع عليا ^ والسموات العلى @ ^  11@ 
جهرت أو أخفيت فإنه يعلم ذلك مطابقة هذا الشرط جلوابه كأنه يقول إن ^ وإن جتهر ^ الرتاب الندي واملراد به هنا األرض 

السر الكالم اخلفي واألخفى ما يف النفس وقيل السر ما يف نفوس البشر ^ يعلم السر وأخفى ^ ألنه يعلم السر وأخفى 
^ لفظ استفهام واملراد به التنبيه ^ وهل أاتك ^ تكلمنا عليها يف األعراف ^ األمساء احلسىن ^ واألخفى ما انفرد هللا بعلمه 

العامل يف إذ حديث ألن فيه معىن الفعل وكان من قصة موسى أنه رحل أبهله من مدين يريد مصر فسار ابلليل ^ ى إذ رأ
بقبس ^ أي رأيت ^ آنست انرا ^ واحتاج إىل انر فقدح بزانده فلم ينقدح فرأى انرا فقصد إليها فناداه هللا وأرسله إىل فرعون 

يعين هدى إىل الطريق من دليل أو ^ أو أجد على النار هدى ^ والقصبة وحنوها  هو اجلذوة من النار تكون على رأس العود^ 
قيل إمنا أمر خبلع نعليه ألهنما كانتا من جلد محار ميت فأمر خبلع النجاسة واختار ابن عطية أن يكون ^ فاخلع نعليك ^ غريه 

طوى ^ أي املطهر ^ الوادي املقدس ^ وهذا أحسن  أمر خبلعهما ليتأدب ويعظم البقعة املباركة ويتواضع يف مقام مناجاة هللا
يف معناه قوالن أحدمها أنه اسم للوادي وإعرابه على هذا بدل وجيوز تنوينه على أنه مكان وترك صرفه على أنه بقعة والثاين ^ 

^ لصالة لذكري وأقم ا^ أن معناه مرتني فإعرابه على هذا مصدر أي قدس الوادي مرة بعد مرة أو نودي موسى مرة بعد مرة 
قيل املعىن لتذكرين فيها وقيل ألذكرك هبا فاملصدر على األول مضاف للمفعول وعلى الثاين مضاف للفاعل وقيل معىن لذكري 
عند ذكري كقوله أقم الصالة لدلوك الشمس أي عند دلوك الشمس وهذا أرجح ألن النيب صلى هللا عليه وسلم استدل ابآلية 

This file was downloaded from QuranicThought.comاضطرب الناس يف معناه فقيل أخفيها مبعىن أظهرها وأخفيت ^ أكاد أخفيها ^ اسي إذا ذكرها على وجوب الصالة على الن



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
هذا من األضداد وقال ابن عطية هذا قول خمتل وذلك أن املعروف يف اللغة أن يقال أخفى ابأللف من اإلخفاء وخفي بغري ألف 

وقد قرىء بذلك يف الشاذ وقال الزخمشري قد جاء يف بعض  مبعىن أظهر فلو كان مبعىن الظهور لقال أخفيها بفتح مهزة املضارع
اللغات أخفي مبعىن خفي أي أظهر فال يكون هذا القول خمتال على هذه اللغة وقيل أكاد مبعىن أريد فاملعىن أريد إخفاءها وقيل 

فقال أخفيها وقيل املعىن أكاد أخفيها إن املعىن إن الساعة آتية أكاد ومت هنا الكالم مبعىن أكاد أنفذها لقرهبا مث استأنف اإلخبار 
 عن نفسي فكيف عنكم وهذه األقوال ضعيفة وإمنا الصحيح أن
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املعىن أن هللا أهبم وقت الساعة فلم يطلع عليه أحد حىت أنه كاد أن خيفي وقوعها إلهبام وقتها ولكنه مل خيفها إذ @  12@ 
وكاد على معناها من مقاربة الشيء دون وقوعه وهذا املعىن هو اختيار أخرب بوقوعها فاألخفى على معناه املعروف يف اللغة 

الضمري للساعة أي ال يصدنك عن ^ فال يصدنك عنها ^ أي مبا تعمل ^ مبا تسعى ^ يتعلق آبتية ^ لتجزى ^ احملققني 
مد صلى هللا عليه وسلم وذلك اإلميان هبا واالستعداد هلا وقيل الضمري للصالة وهو بعيد واخلطاب ملوسى عليه السالم وقيل حمل

^ وما تلك بيمينك اي موسى ^ معناه هتلك والردى هو اهلالك وهذا الفعل منصوب يف جواب ال يصدنك ^ فرتدى ^ بعيد 
إمنا سأله لرييه عظيم ما يفعله يف العصا من قلبها حية فمعىن السؤال تقرير أهنا عصى فيتبني له الفرق بني حاهلا قبل أن يقلبها 

معناه أضرب هبا الشجر لينتشر الورق للغنم ^ وأهش هبا على غنمي ^ أن قلبها وقيل إمنا سأله ليؤنسه ويبسطه ابلكالم  وبعد
يعين أنه ملا أخذها عادت كما كانت أول مرة وانتصب ^ سريهتا األوىل ^ أي متشي ^ حية تسعى ^ أي حوائج ^ مآرب ^ 

اجلناح هنا اجلنب أي حتت اإلبط وهو ^ واضمم يدك إىل جناحك ^ ر سريهتا على أنه ظرف أو مفعول إبسقاط حرف اجل
يريد من غري برص ^ من غري سوء ^ روي أن يده خرجت وهي بيضاء كالشمس ^ خترج بيضاء ^ استعارة من جناح الطائر 

ف املعىن على حيتمل أن تكون الكربى مفعول لنريك وأن تكون صفة لآلايت وخيتل^ لنريك من آايتنا الكربى ^ وال عاهة 
إن قيل مل قال اشرح يل ويسر يل مع أن املعىن يصح دون قوله يل فاجلواب أن ذلك أتكيد وحتقيق ^ اشرح يل صدري ^ ذلك 

العقدة هي اليت اعرتته ابجلمرة حني جعلها يف فيه وهو صغري حني أراد فرعون أن جير به ^ واحلل عقدة من لساين ^ للرغبة 
أي معينا وإعراب هارون ^ وزيرا ^ ألنه طلب حل بعضها ليفقهوا قوله ومل يطلب الفصاحة الكاملة  وإمنا قال عقدة ابلتنكري

أي قد أعطيناك كل ما ^ قال قد أوتيت سؤلك ^ أي ظهري واملراد القوة ومنه فآزره أي قواه ^ أزري ^ بدل أو مفعول أول 
ون وحي كالم بواسطة ملك أو وحي إهلام كقوله وأوحى ربك حيتمل أن يك^ إذ أوحينا إىل أمك ^ طلبت من األشياء املذكورة 

الضمري األول ملوسى والثاين ^ أن اقذفيه يف التابوت فاقذفيه يف اليم ^ إهبام يراد به تعظيم األمر ^ ما يوحى ^ إىل النحل 
كه على يد غالم من بين للتابوت أو ملوسى واليم البحر واملراد به هنا النيل وكان فرعون قد ذكر له أن هالكه وخراب مل

 إسرائيل فأمر
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بذبح كل ولد ذكر يولد هلم فأوحى هللا إىل أم موسى أن تلقيه يف التابوت وتلقي التابوت يف البحر ففعلت ذلك @  13@ 
أن وكان فرعون يف موضع يشرف على النيل فرأى التابوت فأمر به فسيق إليه وامرأته معه ففتحه فأشفقت عليه امرأته وطلبت 

أي أحببتك وقيل أراد حمبة الناس فيه إذ  ^ حمبة مين ^ هو فرعون ^ أيخذه عدو يل وعدو له ^ تتخذه ولدا فأابح هلا ذلك 
كان ال يراه أحد إال أحبه وقيل أراد حمبة امرأة فرعون ورمحتها له وقوله مين حيتمل أن يتعلق بقوله ألقيت أو يكون صفة حملبة 

إذ متشي أختك ^ أي ترىب وحيسن إليك مبرأى مين وحفظ والعامل يف لتصنع حمذوف ^ ى عيين ولتصنع عل^ فيتعلق مبحذوف 
كان ال يقبل ثدي ^  فتقول هل أدلكم على من يكفله ^ العامل يف إذ تصنع أو ألقيت أو فعل مضمر تقديره ومننا عليك ^ 

فنجيناك من ^  القبطي الذي وكزه فقضى عليه يعين^ وقتلت نفسا ^ امرأة فطلبوا له مرضعة فقالت أخته ذلك لريد إىل أمه 
This file was downloaded from QuranicThought.comأي اختربانك اختبارا حىت ظهر منك أنك تصلح للنبوة ^ وفتناك فتوان ^ يعين اخلوف من أن يطلب بثأر املقتول ^ الغم 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
كون والرسالة وقيل خلصناك من حمنة بعد حمنة ألنه خلصه من الذبح مث من البحر مث من القصاص ابلقتل والفتون حيتمل أن ي

أي مبيقات حمدود ^ جئت على قدر ^ يعين األعوام العشرة اليت استأجره فيها شعيب ^ فلثبت سنني ^ مصدرا أو مجع فتنة 
^ عبارة عن الكرامة والتقريب أي استخلصتك وجعلتك موضع صنيعيت وإحساين ^ واصطنعتك لنفسي ^ قدره هللا لنبوتك 

فأرسل معنا ^ أي يعمل ابلشر ^ أن يفرط ^ و الضعف عن األمور والتقصري فيها أي ال تضعفا وال تقصرا والوين ه^ وال تنيا 
^ أي سرحهم وكانوا حتت يد فرعون وقومه فكانت رسالة موسى إىل فرعون ابإلميان ابهلل وتسريح بين إسرائيل ^ بين إسرائيل 
يعين قلب العصا حية وإخراج اليد ^ ك آبية قد جئنا^ كان يعذهبم بذبح أبنائهم وتسخريهم يف خدمته وإذالهلم ^  وال تعذهبم 

حيتمل أن يريد التحية ^ والسالم على من اتبع اهلدى ^ بيضاء وإمنا وحدمها ومها آيتان ألنه أراد إقامة الربهان وهو معىن واحد 
الذي ^ ه اتبع له أفرد موسى ابلنداء بعد مجعه مع أخيه ألنه األصل يف النبوة وأخو ^ قال فمن ربكما اي موسى ^ أو السالمة 

املعىن أن هللا أعطى خلقه كل شيء حيتاجون إليه فخلقه على هذا مبعىن املخلوقني وإعرابه مفعول أول ^ أعطى كل شيء خلقه 
 وكل شيء
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مفعول اثن وقيل املعىن أعطى كل شيء خلقته وصورته أي أكمل ذلك وأتقنه فاخللق على هذا مبعىن اخللقة @  14@ 
أي هدى خلقه إىل التوصل ملا أعطاهم وعلمهم  ^ مث هدى ^ اثن وكل شيء مفعول أول واملعىن األول أحسن  وإعرابه مفعول

حيتمل أن يكون سؤاله عن القرون األوىل حماجة ومناقضة ملوسى أي ما ابهلا مل ^ قال فما ابل القرون األوىل ^ كيف ينتفعون به 
موسى أو ما ابهلا كذبت ومل يصبها عذاب كما زعم موسى يف قوله أن  تبعث كما يزعم موسى أو ما ابهلا مل تكن على دين

العذاب على من كذب وتوىل وحيتمل أن يكون قال ذلك قطعا للكالم األول وروغاان عنه وحرية ملا رأى أنه مغلوب ابحلجة 
^ يف كتاب ^ كالم األول ولذلك أضرب موسى عن الكالم يف شأهنا فقال علمها عند ريب مث عاد إىل وصف هللا رجوعا إىل ال

أي فراشا وانظر كيف وصف موسى ربه تعاىل أبوصاف ال ميكن فرعون ^ الذي جعل لكم األرض مهدا ^ يعين اللوح احملفوظ 
أن يتصف هبا ال على وجه احلقيقة وال على وجه اجملاز ولو قال له هو القادر أو الرازق وشبه ذلك ألمكن فرعون أن يغالطه 

حيتمل أن يكون من كالم ^ فأخرجنا ^ أي هنج لكم فيها طرقا متشون فيها ^ وسلك لكم فيها سبال ^  ويدعي ذلك لنفسه
موسى على تقدير يقول هللا عز وجل فأخرجنا وحيتمل أن يكون كالم موسى مت عند قوله وأنزل من السماء ماء مث ابتدأ كالم هللا 

املعىن أهنا تصلح ألن تؤكل وترعاها األنعام ^ كلوا وارعوا أنعامكم ^   أي أصنافا خمتلفة^ فأخرجنا به أزواجا من نبات شىت ^ 
^ منها خلقناكم ^ أي العقول واحدها هنية ^ ألويل النهى ^ وعرب عن ذلك بصيغة األمر ألنه أذن يف ذلك فكأنه أمر به 

^ يعين عند البعث ^ خنرجكم  ومنها^ يعين ابلدفن عند املوت ^ وفيها نعيدكم ^ الضمري لألرض يريد خلقة آدم من تراب 
يعين اآلايت اليت رآها فرعون وهي تسع آايت وليس يريد مجيع آايت هللا على العموم فاإلضافة يف قوله آايتنا ^ أريناه آايتنا 

^ وعدا فاجعل بيننا وبينك م^ جتري جمرى التعريف ابلعهد أي آايتنا اليت أعطينا موسى كلها وإمنا أضافها هللا إىل نفسه تشريفا 
حيتمل أن يكون املوعد اسم مصدر أو اسم زمان أو اسم مكان ويدل على أنه اسم مكان قوله مكاان سوى ولكن يضعف بقوله 

موعدكم يوم الزينة ألنه أجاب بظرف الزمان ويدل على أن املوعد اسم زمان قوله يوم الزينة ولكن يضعف بقوله مكاان سوي 
د قوله ال خنلفه ألن اإلخالف إمنا يوصف به الوعد ال الزمان وال املكان ولكن يضعف ويدل على أنه اسم مصدر مبعىن الوع

ذلك بقوله مكاان وبقوله يوم الزينة فال بد على كل وجه من أتويل أو إضمار وخيتلف إعراب قوله مكاان ابختالف تلك الوجوه 
 اجعل ويطابقه قوله يوم الزينة فأما إن كان املوعد اسم مكان فيكون قوله موعدا ومكاان مفعولني لقوله
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من طريق املعنىال من طريق اللفظ وذلك أن االجتماع يف املكان يقتضي الزمان ضرورة وإن كان املوعد اسم زمان @  15@ 
This file was downloaded from QuranicThought.comفينتصب قوله مكاان على أنه ظرف زمان والتقدير موعدا كائنا يف مكان وإن كان املوعد اسم مصدر فينتصب مكاان على أنه 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ل ابملصدر وهو املوعد أو بفعل من معناه ويطابقه قوله يوم الزينة على حذف مضاف تقديره موعدكم وعد يوم الزينة وقرأ مفعو 

معناه مستوى يف ^ مكاان سوى ^ احلسن يوم الزينة ابلنصب وذلك يطابق أن يكون املوعد اسم مصدر من غري تقدير حمذوف 
يوم ^ يس فيه اخنفاض وال ارتفاع وقرىء بكسر السني وضمها واملعىن متفق القرب منا ومنكم وقيل معناه مستوى األرض ل

عطف على الزينة فهو يف موضع خفض أو على اليوم فهو يف موضع ^ وأن حيشر ^ يوم عيد هلم وقيل يوم عاشوراء ^ الزينة 
فيسحتكم ^ احلق للناس  رفع وقصد موسى أن يكون موعدهم عند اجتماع الناس على رؤس األشهاد لتظهر معجزته ويستبني

قرئ إن ^ قالوا إن هذان لساحران ^ معناه يهلككم يقال سحت وأسحت وقد قرىء بفتح الياء وضمها واملعىن متفق ^ 
هذين ابلياء وال إشكال يف ذلك وقرىء بتخفيف إن وهي خمففة من الثقيلة وارتفع بعدها هذان ابالبتداء وأما قراءة انفع وغريه 

ذان فقيل إن هنا مبعىن نعم فال تنصب ومنه ما روي يف احلديث أن احلمد هلل ابلرفع وقيل اسم إن ضمري بتشديد إن ورفع ه
األمر والشأن تقديره إن األمر وهذان لساحران مبتدأ وخرب يف موضع خرب إن وقيل جاء القرآن يف هذه اآلية بلغة بين احلرث بن  

ويذهبا ^ وقالت عائشة رضي هللا عنها هذا مما حلن فيه كتاب املصحف كعب وهو إبقاء التثنية ابأللف حال النصب واخلفض 
^ خييل إليه من سحرهم أهنا تسعى ^ أي اعزموا وأنفذوه ^ فأمجعوا كيدكم ^ أي يذهب بسريتكم احلسنة ^ بطريقتكم املثلى 

احلبال والعصي هي أهنم  استدل بعضهم هبذه اآلية على أن السحر ختييل ال حقيقة وقال بعضهم إن حيلة السحرة يف سعي
حشوها ابلزئبق وأوقدوا حتتها انرا وغطوا النار لئال يراها الناس مث وضعوا عليها حباهلم وعصيهم وقيل جعلوها للشمس فلما 
أحس الزئبق حبر النار أو الشمس سال وهو يف حشو احلبال والعصي فحملها فتخيل للناس أهنا متشي فألقى موسى عصاه 

 إمنا صنعوا كيد^ بتلعتها فصارت ثعباان فا
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قدم هارون لتعادل رؤس اآلي ^ آمنا برب هارون وموسى ^ ما هنا موصولة وهي اسم إن وكيد خربها ( ساحر @  16@ 
معطوف على ما جاءان من البينات وقيل هي واو ^ والذي فطران ^ أي قطع اليد اليمىن والرجل اليسرى ^ من خالف ^ 

قيل إن هنا وما بعده من  ^ إنه من أيت ربه جمرما ^ صب على الظرفية أي إمنا قضاؤك يف هذه الدنيا ن^ هذه احلياة ^ القسم 
يعين ببين إسرائيل وأضافهم إىل نفسه ^ أن أسر بعبادي ^ كالم السحرة لفرعون على وجه املوعظة وقيل هو من كالم هللا 

أي ال ختاف ^ ال ختاف دركا وال ختشى ^ وهو مصدر وصف به أي ايبسا ^ يبسا ^ تشريفا هلم وكانوا فيما قيل ستمائة ألف 
إن قيل إن قوله وأضل ( وما هدى ) إهبام لقصد التهويل ^ ما غشيهم ^ أن يدركك فرعون وقومه وال ختشى الغرق يف البحر 

وما أهديكم إال ^  فرعون قومه يغين عن قوله وما هدى فاجلواب أنه مبالغة وأتكيد وقال الزخمشري هو هتكم بفرعون يف قوله
خطاب هلم بعد خروجهم من البحر وإغراق فرعون وقيل هو خطاب ملن كان منهم يف ^ اي بين إسرائيل ^ ^ سبيل الرشاد 

ملا أهلك هللا فرعون وجنوده أمر ^ وواعدانكم جانب الطور األمين ^ عصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واألول أظهر 
ا إىل جانب طور سيناء ليكلم فيه ربه والطور هو اجلبل واختلف هل هذا الطور هو الذي رأى فيه موسى وبين إسرائيل أن يسريو 

أي هلك وهو استعارة ^ فقد هوى ^ ذكر يف البقرة ^ ونزلنا عليكم املن والسلوى ^ موسى النار يف أول نبوته أو هو غريه 
اتب حاصلة وال بد واملغفرة للمؤمن الذي مل يتب يف مشيئة  املغفرة ملن^ وإين لغفار ملن اتب ^ من السقوط من علو إىل سفل 

أي استقام ودام على اإلميان والتوبة والعمل الصاحل ^ مث اهتدى ^ هللا عند أهل السنة وقالت املعتزلة ال يغفر إال ملن اتب 
 وما أعجلك عن ^وحيتمل أن يكون اهلدى هنا عبارة عن نور وعلم جيعله هللا يف قلب من اتب وآمن وعمل صاحلا 
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قصص هذه اآلية أن موسى عليه السالم ملا أمره هللا أن يسري هو وبنو إسرائيل إىل الطور تقدم ( قومك اي موسى @  17@ 
هو وحده مبادرة إىل أمر هللا وطلبا لرضاه وأمر بين إسرائيل أن يسريوا بعده واستخلف عليهم أخاه هارون فأمرهم السامري 

وإمنا سأل هللا موسى ^ ما أعجلك عن قومك ^ جل فلما وصل موسى إىل الطور دون قومه قال له هللا تعاىل حينئذ بعبادة الع This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
عن سبب استعجاله دون قومه ليخربه موسى أبهنم أيتون على أثره فيخربه هللا مبا صنعوا بعده من عبادة العجل وقيل سأله على 

ذرين أحدمها أن قومه على أثره أي قريب منه فلم يتقدم عليهم بكثري وجه اإلنكار لتقدمه وحده دون قومه فاعتذر موسى بع
كان السامري رجال من بين إسرائيل يقال إنه ابن ^  وأضلهم السامري ^ فيوجب العتاب والثاين أنه إمنا تقدم طلبا لرضا هللا 

يعين ^ فرجع موسى إىل قومه ^ فقا خال موسى وقيل مل يكن منهم وهو منسوب إىل قرية مبصر يقال هلا سامرة وكان ساحرا منا
يعين ^ أمل يعدكم ربكم وعدا حسنا ^ ذكر يف األعراف ^ أسفا ^ رجع من الطور بعد إكمال األربعني يوما اليت كلمه هللا فيها 

لضم قرىء ابلفتح وا^ مبلكنا ^ يعين املدة وهذا الكالم توبيخ هلم ^ أفطال عليكم العهد ^ ما وعدهم من الوصول إىل الطور 
والكسر ومعناه ما أخلفنا موعدك أبن ملكنا أمران ولكن غلبنا بكيد السامري فيحتمل أهنم اعتذروا بقلة قدرهتم وطاقتهم 

ويناسب هذا املعىن القراءة بضم امليم واعتذروا بقلة ملكهم ألنفسهم يف النظر وعدم توفيقهم للرأي السديد ويناسب هذا املعىن 
األوزار هنا األمحال مسيت أوزارا لثقلها أو ألهنم اكتسبوا بسببها األوزار ^ لنا أوزارا من زينة القوم مح^ القراءة ابلفتح والكسر 

أي الذنوب وزينة القوم هي حلي القبط قوم فرعون كان بنو إسرائيل قد استعاروه منهم قبل هالكهم وقيل أخذوه بعد هالكهم 
حيكم هللا فيه ففعلوا ذلك وأوقد السامري انرا على احللي وصاغ منه عجال فقال هلم السامري امجعوا هذا احللي يف حفرة حىت 

أي قذفنا ^ فقذفناها ^ وقيل بل خلق هللا منه العجل من غري أن يصنعه السامري ولذلك قال ملوسى قد فتنا قومك من بعدك 
الم فأخذ من وطء فرسه قبضة من كان السامري قد رأى جربيل عليه الس^  فكذلك ألقى السامري ^ أمحال احللي يف احلفرة 

تراب وألقى هللا يف نفسه أنه إذا جعلها على شيء مواات صار حيواان فألقاها على العجل فخار العجل أي صاح صياح العجول 
أي جسما بال روح واخلوار صوت البقر ^ جسدا ^ فاملعىن أهنم قالوا كما ألقينا احللي يف احلفرة ألقى السامري قبضة الرتاب 

حيتمل وجهني أحدمها أن يكون من كالم بين ^ فنسي ^ أي قال ذلك بنو إسرائيل بعضهم لبعض ^ فقالوا هذا إهلكم ^ 
إسرائيل والفاعل موسى أي نسي موسى إهله هنا وذهب يطلبه يف الطور والنسيان على هذا مبعىن الذهول والوجه الثاين أن يكون 

أفال يرون أال يرجع ^ ي أي نسي دينه وطريق احلق والنسيان على هذا املعىن الرتك من كالم هللا تعاىل والفاعل على هذا السامر 
 معناه ال يرد عليهم كالما إذا^ إليهم قوال 
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^ كلموه وذلك رد عليهم يف دعوى الربوبية له وقرىء يرجع ابلرفع وأن خمففة من الثقيلة وابلنصب وهي مصدرية @   18@ 
ال زائدة للتأكيد واملعىن ما منعك أن تتبعين يف املشي إىل الطور أو تتبعين يف ^ يتهم ضلوا أال تتبعن قال اي هارون ما منعك إذ رأ

ال أتخذ بلحييت وال برأسي ^ ذكر يف األعراف ^ قال اي ابن أم ^ الغضب هلل وشدة الزجر ملن عبد العجل وقتاهلم مبن مل يعبده 
إين خشيت أن تقول فرقت ^ غضبه ملا وجد بين إسرائيل قد عبدوا العجل كان موسى قد أخذ بشعر هارون وحليته من شدة ^  

أي لو قاتلت من عبد العجل منهم مبن مل يعبده لقلت فرقت مجاعتهم وأدخلت العداوة بينهم وهذا على أن ^ بني بين إسرائيل 
هم دون بعض فتفرقت مجاعتهم وهذا على يكون معىن قوله تتبعين يف الزجر والقتال ولو اتبعتك يف املشي إىل الطور التبعين بعض

قال فما خطبك اي ^ يعين قوله له اخلفين يف قومي وأصلح ^ ومل ترقب قويل ^ أن يكون معىن تتبعين يف املشي إىل الطور 
^ قال بصرت مبا مل يبصروا به ^ أي قال موسى ما شأنك ولفظ اخلطب يقتضي االنتهار ألنه يستعمل يف املكاره ^ سامري 

أي قبضت قبضة من تراب من أثر ^ فقبضت قبضة من أثر الرسول ^ يت ما مل يروه يعين جربيل عليه السالم وفرسه أي رأ
فرس الرسول وهو جربيل وقرأ ابن مسعود من أثر فرس الرسول وإمنا مسي جربيل ابلرسول ألن هللا أرسله إىل موسى والقبضة 

ابملصدر كضرب األمري ويقال قبض ابلضاد املعجمة إذا أخذ أبصابعه  مصدر قبض وإطالقها على املفعول من تسمية املفعول
أي ألقيتها على احللي فصار عجال أو ^ فنبذهتا ^ وكفه وابلصاد املهملة إذا أخذ أبطراف األصابع وقد قرئ كذلك يف الشاذ 

This file was downloaded from QuranicThought.comالسامري أبن منع الناس من عاقب موسى عليه السالم ^ فإن لك يف احلياة أن تقول ال مساس ^ على العجل فصار له خوار 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
خمالطته وجمالسته ومؤاكلته ومكاملته وجعل له مع ذلك أن يقول طول حياته ال مساس أي ال مماسة وال إذاية وروي أنه كان إذا 

يعين العذاب ^ وإن لك موعدا ^ مسه أحد أصابت احلمى له وللذي مسه فصار هو يبعد عن الناس وصار الناس يبعدون عنه 
أصله ظللت حذفت إحدى الالمني واألصل يف معىن ظل أقام ابلنهار مث استعمل يف ^ ظلت ^ وهذا هتديد ووعيد يف اآلخرة 

من اإلحراق ابلنار وقرئ بفتح النون وضم الراء مبعىن نربده ابملربد وقد محل ^ لنحرقنه ^ الدأب على الشيء ليال وهنارا 
الذهب ال يفىن ابإلحراق ابلنار والصحيح أن املقصود إبحراقه ابلنار إذابته بعضهم قراءة اجلماعة على أهنا من هذا املعىن ألن 

أي نلقيه يف البحر والنسف تفريق الغبار ^ مث لننسفنه يف اليم نسفا ^ وإفساد صورته فيصح محل قراءة اجلماعة على ذلك 
 وحنوه
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خماطبة من هللا تعاىل لسيدان حممد ^ ك نقص عليك كذل^  اآلية من كالم موسى لبين إسرائيل ^ إمنا إهلكم هللا @ ^  19@ 
^ يعين إعراض تكذيب به ^ من أعرض عنه ^ يعين القرآن ^ ذكرا ^ صلى هللا عليه وسلم وأنباء ما قد سبق أخبار املتقدمني 

يوم القيامة محال  وساء هلم^ الوزر يف اللغة الثقل ويعين هنا العذاب لقوله خالدين فيه أو الذنوب ألهنا سبب العذاب ^ وزرا 
شبه الوزر ابحلمل لثقله قال الزخمشري ساء جتري جمرى بئس ففاعلها مضمر يفسره محال وقال غريه فاعلها مضمر يعود على ^ 

أي زرق األلوان كالسواد وقيل ^ زرقا ^ أي ينفخ امللك يف القرن وقرئ ننفخ ابلنون أي أبمران ^ يوم ينفخ يف الصور ^ الوزر 
أي يقول بعضهم لبعض يف السر إن لبثتم يف الدنيا إال عشر ^ يتخافتون بينهم إن لبثتم إال عشرا ^ ن العمى زرق العيون م

أي يقول أعلمهم ^ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إال يوما ^ ليال وذلك الستقالهلم مدة الدنيا وقيل يعنون لبثهم يف القبور 
أي جيعلها كالغبار مث ^ ينسفها ريب ^ حدا فاستقل املدة أشد مما استقلها غريه ابألمور فاإلضافة إليهم إن لبثتم إال يوما وا

الضمري يف يذرها للجبال واملراد موضعها من األرض والقاع الصفصف املستوي من األرض ^ فيذرها قاعا صفصفا ^ يفرقها 
املعاين وابلفتح يف األشخاص واألرض  املعروف يف اللغة أن العوج ابلكسر يف^ ال ترى فيها عوجا ^ الذي ال ارتفاع فيه 

شخص فكان األصل أن يقال فيها ابلفتح وإمنا قاله ابلكسر مبالغة يف نفيه فإن الذي يف املعاين أدق من الذي يف الشخاص 
يعين الذي يدعو ^ يتبعون الداعي ^ األمت هو االرتفاع اليسري ^ وال أمتا ^ فنفاه ليكون غاية يف نفي العوج من كل وجه 

هو ^ مهسا ^ أي ال يعوج أحد عن اتباعه واملشي حنو صوته أو ال عوج لدعوته ألهنا حق ^ ال عوج له ^ اخللق إىل احلشر 
حيتمل أن يكون االستثناء متصال ومن يف موضع نصب بتنفع وهي ^ ال تنفع الشفاعة إال من أذن له الرمحن ^ الصوت اخلفي 

لشفاعة أحد إال من أذن له الرمحن يف أن يشفع له وأن يكون االستثناء منقطعا ومن واقعة على املشفوع له فاملعىن ال تنفع ا
إن أريد مبن أذن له الرمحن املشفوع فيه فالالم يف ^ ورضي له قوال ^ واقعة على الشافع واملعىن لكن من أذن له الرمحن يشفع 

يعلم ما بني ^ ع فاملعىن رضي له قوله يف الشفاعة له مبعىن ألجله أي رضي قول الشافع ألجل املشفوع فيه وإن أريد الشاف
 الضمريان^ أيديهم وما خلفهم 
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قيل املعىن ال حييطون مبعلوماته كقوله وال ^ وال حييطون به علما ^ جلميع اخللق واملعىن ذكر يف آية الكرسي @  20@ 
عرفة ذاته إذ ال يعرف هللا على احلقيقة إال هللا ولو حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء والصحيح عندي أن املعىن ال حييطون مب

أي ذلت يوم ^ وعنت الوجوه ^ أراد املعىن األول لقال وال حييطون بعلمه ولذلك استثين إال مبا شاء هناك ومل يستثن هنا 
وال تعجل ^ د أي تذكرا وقيل شرفا وهو هنا بعي^ أو حيدث هلم ذكرا ^ أي خبسا ونقصا حلسناته ^ وال هضما ^ القيامة 

أي إذا أقرأك جربيل القرآن فاستمع إليه واصرب حىت يفرغ وحينئذ تقرأه أنت فاآلية  ^ ابلقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه 
وقيل كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أوحي إليه القرآن أيمر بكتبه يف احلني فأمر ^ ال حترك به لسانك لتعجل به ^ كقوله 

حيتمل أن ^ فنسي ^ أي وصيناه أن ال أيكل من الشجرة ^ عهدان إىل آدم ^ فسر له املعاين واألول أشهر أبن يتأىن حىت ت This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
يكون النسيان الذي هو ضد الذكر فيكون ذلك عذرا آلدم أو يريد الرتك وقال ابن عطية وال ميكن غريه ألن الناسي ال عقاب 

أي ال تطيعاه فيخرجكما من اجلنة ^ فال خيرجنكما من اجلنة فتشقى  ^عليه وقد تقدم الكالم على قصة آدم وإبليس يف البقرة 
فجعل املسبب موضع السبب وخص آدم بقوله فتشقى ألنه كان املخاطب أوال واملقصود ابلكالم وقيل ألن الشقاء يف معيشة 

ذكر يف ^ صفان خي^ الظمأ هو العطش والضحى هو الربوز للشمس ^ ال تظمأ فيها وال تضحى ^ الدنيا خمتص ابلرجال 
هي إن ^ فإما أيتينكم ^ خطاب آلدم وحواء ^ اهبطا ^ األعراف وكذلك الشجرة وأكل آدم منها ذكر ذلك يف البقرة 

^ أي ال يضل يف الدنيا وال يشقى يف اآلخرة ^ فال يضل وال يشقى ^ الشرطية دخلت عليها ما الزائدة وجواهبا فمن اتبع 
لك يف الدنيا فإن الكافر ضيق املعيشة لشدة حرصه وإن كان واسع احلال وقد قال بعض أي ضيقة فقيل إن ذ^ معيشة ضنكا 

الصوفية ال يعرض أحد عن ذكر هللا إال أظلم عليه وقته وتكدر عليه عيشه وقيل إن ذلك يف الربزخ وقيل يف جهنم أيكل الزقوم 
 وهذا
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^ أي يعين أعمى البصر ^ وحنشره يوم القيامة أعمى  ^ضعيف ألنه ذكر بعد هذا يوم القيامة وعذاب اآلخرة @  21@ 
أي عذاب جهنم أشد وأبقى من ^ ولعذاب اآلخرة أشد وأبقى ^ من الرتك ال من الذهول ^ فنسيتها وكذلك اليوم تنسى 

أومل يهد معناه أفلم يتبني هلم والضمري لقريش والفاعل بيهد مقدر تقديره ^ أفلم يهد هلم ^ العيشة الضنك ومن احلشر أعمى 
هلم اهلدي أو األمر وقال الزخمشري الفاعل اجلملة اليت بعده وقيل الفاعل ضمري هللا عز وجل ويدل عليه قراءة أفلم هند ابلنون 

^ يريد أن قريشا ميشون يف مساكن عاد ومثود ويعاينون آاثر هالكهم ^ ميشون يف مساكنهم ^ وقال الكوفيون الفاعل كم 
الكلمة هنا القضاء السابق واملعىن لوال قضاء هللا ^ ولوال كلمة سبقت من ربك لكان لزاما ^ لعقول أي ذوي ا^ ألوىل النهي 

معطوف على كلمة أي لوال الكلمة واألجل املسمى ^ وأجل مسمى ^ بتأخري العذاب عنهم لكان العذاب لزاما أي واقعا هبم 
جل املسمى يوم بدر وبذلك ورد تفسريه يف البخاري وقيل املراد به لكان العذاب لزاما وإمنا أخره لتعتدل رؤس اآلي واملراد ابأل

يف ^ حبمد ربك ^ حيتمل أن يريد ابلتسبيح الصالة أو قول سبحان هللا وهو ظاهر اللفظ ^ وسبح ^ أجل املوت وقيل القيامة 
قروان حبمد ربك فيكون أمرا موضع احلال أي وأنت حامد لربك على أن وفقك للتسبيح وحيتمل أن يكون املعىن سبح تسبيحا م

ابجلمع بني قوله سبحان هللا وقوله احلمد هلل وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسبحان هللا واحلمد هلل متآلن ما بني 
إشارة إىل الصلوات اخلمس عند من قال إن معىن فسبح الصالة فاليت ^ قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا ^ السماء واألرض 

الشمس الصبح واليت قبل غروهبا الظهر والعصر ومن آانء الليل املغرب والعشاء اآلخرة وأطراف النهار املغرب  قبل طلوع
والصبح وكرر الصبح يف ذلك أتكيدا لألمر هبا ومسى الطرفني أطرافا ألحد وجهني إما على حنو فقد صغت قلوبكما وإما أن 

ذكر يف احلجر ومد العينني هو ^ وال متدن عينيك ^ اته واحدها إىن جيعل النهار للجنس فلكل يوم طرف وآانء الليل ساع
شبه نعم الدنيا ابلزهر وهو النوار ألن ^ زهرة احلياة الدنيا ^ تطويل النظر ففي ذلك دليل على أن النظر غري الطويل معفو عنه 

لى الذم أو يضمن متعنا معىن الزهر له منظر حسن مث يذبل ويضمحل ويف نصب زهرة مخسة أوجه أن ينتصب بفعل مضمر ع
أعطينا ويكون زهرة مفعوال اثنيا له أو يكون بدال من موضع اجلار واجملرور أو يكون بدال من أزواجا على تقدير ذوي زهرة أو 

أي ال نسألك أن ترزق نفسك وال أهلك فتفرغ أنت ^ ال نسألك رزقا ^ أي لنختربهم ^ لنفتنهم فيه ^ ينتصب على احلال 
 صالة فنحنوأهلك لل
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أومل أتهتم ^ نرزقك وكان بعض السلف إذا أصاب أهله خصاصة قال قوموا فصلوا هبذا أمركم هللا ويتلو هذه اآلية @  22@ 
البينة هنا الربهان والصحف األوىل هي التوراة واإلجنيل وغريمها من كتب هللا والضمري يف قالوا ويف ^ بينة ما يف الصحف األوىل 

This file was downloaded from QuranicThought.comقريش ملا اقرتحوا آية على وجه العناد والتعنت أجاهبم هللا هبذا اجلواب واملعىن قد جاءكم برهان ما يف التوراة واإلجنيل أومل أتهتم ل



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
من ذكر حممد صلى هللا عليه وسلم فألي شيء تطلبون آية أخرى وحيتمل أن يكون املعىن قد جاءكم القرآن وفيه من العلوم 

الية معناها لو ^ ولو أان أهلكناهم بعذاب من قبله ^ نة وبرهان على أنه من عند هللا والقصص ما يف الصحف األوىل فذلك بي
أهلكنا هؤالء الكفار قبل بعث حممد صلى هللا عليه وسلم الحتجوا على هللا أبن يقولوا لوال أرسلت إلينا رسوال ولوال هنا عرض 

أي قل كل واحد منا ومنكم منتظر ملا يكون من هذا ^ قل كل مرتبص ^ فقامت عليهم احلجة ببعثه صلى هللا عليه وسلم 
الناس ^ اقرتب للناس حساهبم ( # ^ سورة األنبياء عليهم السالم $ املستقيم ( الصراط السوي ( هتديد ^ فرتبصوا ^ األمر 

ساعة ابلقرب ألن لفظ عام وقال ابن عباس املراد هنا املشركون من قريش بدليل ما بعد ذلك ألنه من صفاهتم وإمنا أخرب عن ال
يعين ابلذكر القرآن ^ ما أيتيهم من ذكر من رهبم حمدث ^ الذي مضى من الزمان قبلها أكثر مما بقي هلا وألن كل آت قريب 

الواو يف أسروا ضمري فاعل يعود على ما قبله والذين ظلموا بدل ^ وأسروا النجوى الذين ظلموا ^ وحمدث أي حمدث النزول 
لفاعل هو الذين ظلموا وجاء ذلك على لغة من قال أكلوين الرباغيث وهي لغة بين احلارث بن كعب وقال من الضمري وقيل إن ا

سيبويه مل أتت هذه اللغة يف القرآن وحيتمل أن يكون الذين ظلموا منصواب بفعل مضمر على الذم أو خرب ابتداء مضمر واألول 
ب بدل من النجوى ألنه هو الكالم الذي تناجوا به والبشر هذا الكالم يف موضع نص^ هل هذا إال بشر مثلكم ^ أحسن 

إخبار أبنه ما تناجوا به على أهنم أسروه فإن ^ قال ريب يعلم ابلقول ^ املذكور يف اآلية هو سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم 
 قيل هال قال يعلم السر مناسبة لقوله أسروا النجوى فاجلواب أن القول يشمل السر واجلهر
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أي أخالط منامات وحكى عنهم هذه األقوال الكثرية ^ بل قالوا أضغاث أحالم ^ فحصل به ذكر السر وزايدة @  23@ 
أي كما جاء الرسل املتقدمون ابآلايت فليأتنا حممد آبية ^ كما أرسل األولون ^  ليظهر اضطراب أمرهم وبطالن أقواهلم 

ملا قالوا فليأتنا آبية أخربهم هللا أن الذين من قبلهم طلبوا ^ من قرية أهلكناها ما آمنت قبلهم ^ فالتشبيه يف اإلتيان ابملعجزة 
أي أن حاهلم يف عدم اإلميان ويف اهلالك كحال من قبلهم وحيتمل ^ أفهم يؤمنون ^ اآلايت فلما رأوها ومل يؤمنوا أهلكوا مث قال 

على هذا جوااب لقوهلم فليأتنا آبية بل يكون إخبارا مستأنفا أن يكون املعىن أن كل قرية هلكت مل تؤمن فهؤالء كذلك وال يكون 
رد على قوهلم هل هذا ^ وما أرسلنا قبلك إال رجاال ^ على وجه التهديد وأهلكناها يف موضع الصفة لقرية واملراد أهل القرية 

يعين ^ أهل الذكر ^ ل رسوال إال بشر مثلكم واملعىن أن الرسل املتقدمني رجاال من البشر فكيف تنكرون أن يكون هذا الرج
أي ما جعلنا الرسل اجسادا غري طاعمني ووحد اجلسد إلرادة ^ وما جعلناهم جسدا ال أيكلون الطعام ^ أحبار أهل الكتاب 

^ يعين املؤمنني ^ ومن نشاء ^ اجلنس وال أيكلون الطعام صفة جلسد ويف اآلية رد على قوهلم مال هذا الرسول أيكل الطعام 
يريد أهل ^ من قرية ^ أي أهلكنا وأصله من قصم الظهر أي كسره ^ قصمنا ^ أي شرفكم وقيل تذكريكم ^ م فيه ذكرك

القرية قال ابن عباس هي قرية ابليمن يقال هلا حضور بعث هللا إليهم نبيا فقتلوه فسلط هللا عليهم خبتنصر ملك اببل فأهلكهم 
عبارة عن فرارهم فيحتمل أن يكونوا ^ يركضون ^ ري فال يريد قرية معينة ابلقتل وظاهر اللفظ أنه على العموم ألن كم للتكث

أي قيل هلم ال ^ ال تركضوا ^ ركبوا الدواب وركضوها لتسرع اجلري أو شبهوا يف سرعة جريهم على أرجلهم مبن يركض الدابة 
املعينة قالوا ذلك هلم خداعا لريجعوا تركضوا والقائل لذلك هم املالئكة قالوه هتكما هبم أو رجال خبتنصر إن كانت القرية 

هتكم هبم وتوبيخ أي ارجعوا إىل نعيمكم ومساكنكم لعلكم تسئلون عما ^ لعلكم تسئلون ^ أي نعمتم ^ أترفتم ^ فيقتلوهم 
اآلية اعرتاف ^ قالوا اي ويلنا ^ جرى عليكم وحيتمل أن يكون تسئلون مبعىن يطلب لكم الناس معروفكم وهذا أيضا هتكم 

^ شبهوا يف هالكهم ابلزرع احملصود ومعىن خامدين موتى وهو تشبيه خبمود النار ^ حصيدا خامدين ^ م حني مل ينفعهم وند
 حال منفية أي ما خلقنا السموات^ العبني 

41 ^ لو أردان أن نتخذ هلوا الختذانه من لدان ^ واألرض ألجل اللعب بل لالعتبار هبا واالستدالل على صانعها @  24@  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
اللهو يف لغة اليمن الولد وقيل املرأة ومن لدان أي من املالئكة فاملعىن على هذا لو أردان أن نتخذ ولدا الختذانه من املالئكة ال  8

من بين آدم فهو رد على من قال إن املسيح ابن هللا وعزير ابن هللا والظاهر أن اللهو مبعىن اللعب التصاله بقوله العبني وقال 
على هذا لو أردان أن نتخذ هلوا لكان ذلك يف قدرتنا ولكن ذلك ال يليق بنا ألنه مناقض للحكمة ويف كال  الزخمشري املعىن

بل نقذف ابحلق على ^ حيتمل أن تكون إن شرطية وجواهبا فيما قبلها أو انفية واألول أظهر ^ إن كنا فاعلني ^ القولني نظر 
أي يقمعه ويبطله ^ فيدمغه ^ ل ما هو حق والباطل عام يف أضداد ذلك احلق عام يف القرآن والرسالة والشرع وك^ الباطل 

أم اختذوا آهلة من ^ أي ال يعيون وال ميلون ^ وال يستحسرون ^ يعين املالئكة ^ ومن عنده ^ وأصله من إصابة الدماغ 
رض يتعلق بينشرون واملعىن أن أم هنا لإلضراب عما قبلها واالستفهام على وجه اإلنكار ملا بعدها من األ^ األرض هم ينشرون 

اآلهلة اليت اختذها املشركون ال يقدرون أن ينشروا املوتى من األرض فليست آبهلة يف احلقيقة ألن من صفة اإلله القدرة على 
سموات هذا برهان على وحدانية هللا تعاىل والضمري يف قوله فيهما لل^ لو كان فيهما آهلة إال هللا لفسدات ^ اإلحياء واإلماتة 

واألرض وإال هللا صفة آلهلة وإال مبعىن غري فاقتضى الكالم أمرين أحدمها نفي كثرة اآلهلة ووجوب أن يكون اإلله واحدا واألمر 
الثاين أن يكون ذلك الواحد هو هللا دون غريه ودل على ذلك قوله إال هللا وأما األول فكانت اآلية تدل عليه لو مل تذكر هذه 

من الناس يف معىن اآلية إهنا دليل على التمانع الذي أورده األصوليون وذلك أان لو فرضنا إهلني فأراد أحدمها  الكلمة وقال كثري
شيئا وأراد اآلخر نقيضه فإما أن تنفذ إرادة كل واحد منهما وذلك حمال ألن النقيضني ال جيتمعان وإما أن ال تنفذ إرادة واحد 

 يرتفعان معا وألن ذلك يؤدي إىل عجزمها وقصورمها فال يكوانن إهلني وإما أن ينفذ منهما وذلك أيضا حمال ألن النقيضني ال
إرادة واحد منهما دون اآلخر فالذي تنفذ إرادته هو اإلله والذي ال تنفذ إرادته ليس إبله فاإلله واحد وهذا الدليل إن سلمنا 

من دليل التمانع وهو أنه لو كان فيهما آهلة إال هللا صحته فلفظ اآلية ال يطابقه بل الظاهر من اللفظ استدالل آخر أصح 
لفسدات ملا حيدث بينهما من االختالف والتنازع يف التدبري وقصد املغالبة أال ترى أنه ال يوجد ملكان اثنان ملدينة واحدة وال 

نه حكيم فأفعاله كلها جارية ألنه مالك كل شيء واملالك يفعل يف ملكه ما يشاء وأل^ ال يسئل عما يفعل ^ وليان خلطة واحدة 
كرر هذا اإلنكار استعظاما للشرك ومبالغة يف تقبيحه ^  أم اختذوا من دونه آهلة ^ لفقد العلتني ^ وهم يسئلون ^ على احلكمة 

ألن قبله من صفات هللا ما يوجب توحيده وليناط به ما ذكر بعده من تعجيز املشركني وأهنم ليس هلم على الشرك برهان ال من 
 هة العقل وال من جهة الشرعج
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رد على ^ هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ^ تعجيز هلم وقد تكلمنا على هاتوا يف البقرة ^ هاتوا برهانكم @ ^  25@ 
املشركني واملعىن هذا الكتاب الذي معي والكتب اليت من قبلي ليس فيهما ما يقتضي اإلشراك ابهلل بل كلها متفقة على التوحيد 

يعين املالئكة وهم ^ عباد مكرمون ^ اآلية رد على املشركني واملعىن أن كل رسول إمنا أتى بال إله إال هللا ^ ا أرسلنا وم^ 
الذين قال فيهم بعض الكفار أهنم بنات هللا فوصفهم ابلعبودية ألهنا تناقض البنؤة ووصفهم ابلكرامة ألن ذلك هو الذي غر 

وال يشفعون إال ملن ^ أي ال يتكلمون حىت يتكلم هو أتداب معه ^ ال يسبقونه ابلقول  ^الكفار حىت قالوا فيهم ما قالوا 
^ أي مل ارتضى أن يشفع له وحيتمل أن تكون هذه الشفاعة يف اآلخرة أو يف الدنيا وهي استغفارهم ملن يف األرض ^ ارتضى 

لكنهم ال يقولونه وإمنا مقصد اآلية الرد على اآلية على فرض أن لو قالوا ذلك و ^ ومن يقل منهم ^ أي خائفون ^ مشفقون 
الرتق مصدر وصف به ومعناه امللتصق بعضه ^ كانتا رتقا ففتقنامها ^  املشركني وقيل إن الذي قال إين إله هو إبليس لعنه هللا 

كانت السموات   ببعض الذي ال صدع فيه وال فتح والفتق الفتح فقيل كانت السموات ملصقة ابألرض ففتقها هللا ابهلواء وقيل
ملتصقة بعضها ببعض واألرضون كذلك ففتقهما هللا سبعا سبعا والرؤية يف قوله أومل ير على هذا رؤية قلب وقيل فتق السماء 

This file was downloaded from QuranicThought.comأي خلقنا من املاء كل حيوان ويعين ^ وجعلنا من املاء كل شيء حي ^ ابملطر وفتق األرض ابلنبات فالرؤية على هذا عني 
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أن ^ يعين اجلبال ^ رواسي ^ اء الذي يشرب ألنه سبب حلياة احليوان ويدخل يف ذلك النبات ابستعارة ابملاء املين وقيل امل

يعين الطرق الكبار وإعرابه عند الزخمشري حال من السبل ألنه صفة تقدمت على ^ فجاجا ^ تقديره كراهية أن متيد ^ متيد 
عن آايهتا ^ أي حفظ من السقوط ومن الشياطني ^ حمفوظا  سقفا^ يعين يف طرقهم وتصرفاهتم ^ لعلهم يهتدون ^ النكرة 

التنوين يف كل عوض عن اإلضافة ^ كل يف فلك يسبحون ^  يعين الكواكب واألمطار والرعد والربق وغري ذلك ^ معرضون 
اجلملة يف أي كلهم يف فلك يسبحون يعين الشمس والقمر دون الليل والنهار إذ ال يوصف الليل والنهار ابلسبح يف الفلك ف

موضع حال من الشمس والقمر أو مستأنفا فإن قيل لفظ كل ويسبحون مجع فكيف يعين الشمس والقمر ومها اثنان فاجلواب 
 أنه أراد جنس مطالعها كل يوم وليلة وهي كثرية
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جلماعة العقالء قاله الزخمشري وقال القزنوي أراد الشمس والقمر وسائر الكواكب السيارة وعرب عنهما بضمري ا@  26@ 
يف قوله يسبحون ألنه وصفهم بفعل العقالء وهو السبح فإن قيل كيف قال يف فلك وهي أفالك كثرية فاجلواب أنه أراد كل 

واحد يسبح يف فلكه وذلك كقوهلم كساهم األمري حلة أي كسا كل واحد منهم حلة ومعىن الفلك جسم مستدير وقال بعض 
واحلق أنه ال يعلم صفته وكيفيتة إال إبخبار صحيح عن الشارع وذلك غري موجود ومعىن املفسرين إنه من موج وذلك بعيد 

^ يسبحون جيرون أو يدورون وهو مستعار من السبح مبعىن العوم يف املاء وقوله كل يف فلك من املقلوب الذي يقرأ من الطرفني 
لى هللا عليه وسلم أبنه بشر ميوت وقيل إهنم متنوا موته سببها أن الكفار طعنوا على النيب ص^ وما جعلنا لبشر من قبلك اخللد 
موضع دخول اهلمزة فهم اخلالدون وتقدمت ألن االستفهام له ^ أفإن مت فهم اخلالدون ^ ليشمتوا به وهذا أنسب ملا بعده 

ونبلوكم ابلشر ^ أي كل نفس خملوقة ال بد هلا أن تذوق املوت والذوق هنا استعارة ^ كل نفس ذائقة املوت ^  صدر الكالم 
أي خنتربكم ابلفقر والغىن والصحة واملرض وغري ذلك من أحوال الدنيا ليظهر الصرب على الشر والشكر على اخلري أو ^ واخلري 

أي يذكرهم ابلذم دلت على ذلك قرينة احلال ^ أهذا الذي يذكر آهلتكم ^ مصدر من معىن نبلوكم ^ فتنة ^ خالف ذلك 
اجلملة يف ^ وهم بذكر الرمحن هم كافرون ^ أومدح واجلملة تفسري للهزء أي يقولون أهذا الذي فإن الذكر قد يكون بذم 

موضع احلال أي كيف ينكرون ذمك آلهلتهم وهم يكفرون ابلرمحن فهم أحق ابملالمة وقيل معىن بذكر الرمحن تسميته هبذا االسم 
خلق شديد االستعجال وجاءت هذه العبارة للمبالغة  ^ خلق اإلنسان من عجل ^ ألهنم أنكروها واألول أغرق يف ضالهلم 

كقوهلم خلق حامت من جود واإلنسان هنا جنس وسبب اآلية أن الكفار استعجلوا اآلايت اليت اقرتحوها والعذاب الذي طلبوه 
وم وهذا ضعيف وقيل فذكر هللا هذا توطئة لقوله فال تستعجلون وقيل املراد هنا آدم ألنه ملا وصلت الروح إىل صدره أراد أن يق

اآلية تفسري ^ ويقولون ^ وعيد وجواب على ما طلبوه من التعجيل ^ سأريكم آاييت ^ من عجل أي من طني وهذا أضعف 
مفعول به ليعلموا أي لو ^ حني ^ جواب لو حمذوف ^ لو يعلم ^ القيامة وقيل نزول العذاب هبم ^ الوعد ^ الستعجاهلم 

^ تبهتهم ^ الضمري الفاعل للنار وقيل للساعة ^ بل أتتيهم ^ لعذاب آلمنوا وما استعجلوا يعلمون الوقت الذي حييط هبم ا
أي أحاط ^ فحاق ^ اآلية تسلية ابلتأسي ^ ولقد استهزىء ^ أي ال يؤخرون عن العذاب ^ وال هم ينظرون ^ أي تفجؤهم 

 أي من^ من يكلؤكم ^ 
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عىن هتديد وإقامة حجة ألهنم لو أجابوا عن هذا السؤال العرتفوا أهنم ليس حيفظكم من أمر هللا ومن استفهامية وامل@  27@ 
مبعىن أهنم إذا سئلوا عن ذلك السؤال مل جييبوا عنه ألهنم ^ بل هم عن ذكر رهبم معرضون ^ هلم مانع وال حافظ مث جاء قوله 

يه ذكر هللا وقال الزخمشري معىن اإلضراب تقوم عليهم احلجة إن أجابوا ولكنهم يعرضون عن ذكر هللا أي عن اجلواب الذي ف
أي متنعهم من العذاب وأم هنا ^ أم هلم آهلة متنعهم من دوننا ^ هنا أهنم معرضون عن ذكره فضال عن أن خيافوا أبسه 

احتج عن لالستفهام واملعىن اإلنكار والنفي وذلك أنه ملا سأهلم عمن يكلؤهم أخرب بعد ذلك أن آهلتهم ال متنعهم وال حتفظهم مث  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
الضمري للكفار ^ وال هم منا يصحبون ^ ذلك بقوله ال يستطيعون نصر أنفسهم فإن من ال ينصر نفسه أوىل أن ال ينصر غريه 

أي متعناهم ابلنعم والعافية يف الدنيا فطغوا بذلك ونسوا ^ بل متعنا هؤالء وآابءهم ^ أي ال يصحبون منا بنصر وال حفظ 
عىن الكالم املتقدم أي مل حيملهم على الكفر واالستهزاء نصر وال حفظ بل محلهم على ذلك أان عقاب هللا واإلضراب ببل عن م

إشارة إىل الكفار والصم استعارة يف ^ وال يسمع الصم الدعاء ^ ذكر يف الرعد ^ ننقصها من أطرافها ^ متعناهم وآابءهم 
م لو رأوا أقل شيء من عذاب هللا ألذعنوا واعرتفوا أي خطرة وفيها تقليل العذاب واملعىن أهن^ نفحة ^ إفراط إعراضهم 

أي العدل وإمنا أفرد القسط وهو صفة للجمع ألنه مصدر وصف به كالعدل والرضا وعلى ^ ونضع املوازين القسط ^ بذنوهبم 
واخلفة والثقل  تقدير ذوات القسط ومذهب أهل السنة أن امليزان يوم القيامة حقيقة له كفتان ولسان وعمود توزن فيه األعمال

وقال ^ ليوم القيامة ^ متعلقة ابألجسام إما صحف األعمال أو ما شاء هللا وقالت املعتزلة إن امليزان عبارة عن العدل يف اجلزاء 
ابن عطية تقديره حلساب يوم القيامة أو حلكمة فهو على حذف مضاف وقال الزخمشري هو كقولك كتبت الكتاب لست خلون 

هنا التوراة ^ الفرقان ^ أي وزهنا والرفع على أن كان اتمة والنصب على أهنا انقصة وامسها مضمر ^ حبة مثقال ^ من الشهر 
أي إرشاده إىل توحيد هللا وكسر ^ رشده ^ يعين القرآن ^ وهذا ذكر ^ وقيل التفرقة بني احلق والباطل ابلنصر وإقامة احلجة 

 وكنا به^ وقيل آتيناه رشده قبل النبوة  أي قبل موسى وهارون^ من قبل ^ األصنام وغري ذلك 
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^ وجدان آابءان ^ يعين األصنام وكانت على صور بين آدم ^ التماثيل ^ أي علمناه أنه يستحق ذلك ( عاملني @  28@ 
وعن أي هل الذي تقول حق أم مزاح وانظر كيف عرب عن احلق ابلفعل ^ قالوا أجئتنا ابحلق ^ اعرتاف ابلتقليد من غري دليل 

أي خلقهن والضمري للسموات واألرض أو التماثيل وهذا أليق ابلرد ^ فطرهن ^ اللعب ابجلملة اإلمسية ألنه أثبت عندهم 
أي فتاات وجيوز فيه الضم والكسر والفتح وهو من ^ جذاذا ^ يعين خروجهم إىل عيدهم ^ بعد أن تولوا مدبرين ^ عليهم 

الضمري للصنم ^ لعلهم إليه يرجعون ^ ك الصنم الكبري مل يكسره وعلق القدوم يف يده تر ^ إال كبريا هلم ^ اجلذ مبعىن القطع 
الكبري أي يرجعون إليه فيسألونه فال جييبهم فيظهر هلم أنه ال يقدر على شيء وقيل الضمري إلبراهيم عليه الصالة والسالم أي 

يره فرجعوا من عيدهم فرأوا األصنام مكسورة فقالوا من قبله حمذوف تقد^ قالوا من فعل هذا ^ يرجعون إليه فيبني هلم احلق 
قيل إن إعراب إبراهيم منادى ^ يقال له إبراهيم ^ أي يذكرهم ابلذم وبقوله ألكيدن أصنامكم ^ فىت يذكرهم ^ فعل هذا 

مى وهذا اختيار وقيل خرب ابتداء مضمر وقيل رفع على اإلمهال والصحيح أنه مفعول مل يسم فاعله ألن املراد االسم ال املس
قصد ^ قال بل فعله كبريهم ^ أي يشهدون عليه مبا فعل أو حيضرون عقوبتنا له ^ لعلهم يشهدون ^ ابن عطية والزخمشري 

إبراهيم عليه السالم هبذا القول تبكيتهم وإقامة احلجة عليهم كأنه يقول إن كان إهلا فهو قادر على أن يفعل وإن مل يقدر فليس 
خبار احملض ألنه كذب فإن قيل فقد جاء يف احلديث إن إبراهيم كذب ثالث كذابت أحدها قوله فعله كبريهم إبله ومل يقصد اإل

فاسألوهم إن كانوا ^ فاجلواب أن معىن ذلك أنه قال قوال ظاهره الكذب وإن كان القصد به معىن آخر ويدل على ذلك قوله 
أي رجعوا إليها ابلفكرة والنظر أو رجعوا إليها ^ رجعوا إىل أنفسهم ف^ ألنه أراد به أيضا تبكيتهم وبيان ضالهلم ^ ينطقون 
أي الظاملون ألنفسكم يف عبادتكم ماال ينطق وال يقدر على شيء أو الظاملون إلبراهيم ^ فقالوا إنكم أنتم الظاملون ^ ابملالمة 

استعارة النقالهبم برجوعهم عن ^ سهم مث نكسوا على رءو ^ يف قولكم عنه إنه ملن الظاملني ويف تعنيفه على أعني الناس 
أي فكيف أتمران بسؤاهلم فهم قد اعرتفوا أبهنم ال ^ فقالوا لقد علمت ما هؤالء ينطقون ^ االعرتاف ابحلق إىل الباطل واملعاندة 

 ينطقون
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تمل أن يكون نكسوا وهم مع ذلك يعبدوهنم فهذه غاية الضالل يف فعلهم وغاية املكابرة واملعاندة يف جداهلم وحي@  29@ 
This file was downloaded from QuranicThought.comعلى رءوسهم مبعىن رجوعهم من اجملادلة إىل االنقطاع فإن قوهلم لقد علمت ما هؤالء ينطقون إعرتاف يلزم منه أهنم مغلوبون 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
^ أف لكم ^ ابحلجة وحيتمل على هذا أن يكون نكسوا على رءوسهم حقيقة أي أطرقوا من اخلجل ملا قامت عليهم احلجة 

قلنا اي انر كوين بردا ^ ملا غلبهم ابحلجة رجعوا إىل التغلب عليه ابلظلم ^ قالوا حرقوه ^  اإلسراء تقدم الكالم على أف يف
أي ذات برد وسالم وجاءت العبارة هكذا للمبالغة واختلف كيف بردت النار فقيل أزال هللا عنها ما فيها من احلر ^ وسالما 

ع ترك ذلك فيها وقيل خلق بينه وبينها حائال ومعىن السالم هنا واإلحراق وقيل دفع عن جسم إبراهيم حرها وإحراقها م
السالمة وقد روي أنه لو مل يقل سالما هللك إبراهيم من الربد وقد أضربنا عما ذكره الناس يف قصة إبراهيم لعدم صحته وألن 

^ وبركتها خبصبها وكثرة األنبياء فيها هي الشام خرج إليها من العراق ^ إىل األرض اليت ابركنا فيها ^ ألفاظ القرآن ال تقتضيه 
أي عطية والتنفيل العطاء وقيل مساه انفلة ألنه عطاء بغري سؤال فكأنه تربع وقيل اهلبة إسحاق والنافلة يعقوب ألنه ^ انفلة 

ان سأل إسحاق بقوله هب يل من الصاحلني فأعطى يعقوب زايدة على ما سأل واختار بعضهم على هذا الوقف على إسحاق لبي
قيل إنه انتصب بفعل ^ ولوطا ^ أي يرشدون الناس إبذننا ^ يهدون أبمران ^ املعىن وهذا ضعيف ألنه معطوف على كل قول 

مضمر يفسره آتيناه واألظهر أنه انتصب ابلعطف على موسى وهارون أو إبراهيم وانتصب ونوحا وداود وسليمان وما بعدهم 
هي سدوم من ^ من القرية ^ أي حكما بني الناس أو حكمة ^ آتيناه حكما ^  ابلعطف أيضا وقيل بفعل مضمر تقديره اذكر

من ^ أي دعا قبل إبراهيم ولوط ^ اندى من قبل ^ أي يف اجلنة أو يف أهل رمحتنا ^ وأدخلناه يف رمحتنا ^ أرض الشام 
دي مبن أو تضمن معىن جنيناه أو تعدى نصرانه مبن ألنه مطاوع انتصر املتع^ ونصرانه من القوم ^ يعين من الغرق ^ الكرب 
قيل زرع وقيل كرم ^ يف احلرث ^ كان داود نبيا ملكا وكان ابنه سليمان ابن أحد عشر عاما ^  وداود وسليمان ^ أجرانه 

 رعت فيه ابلليل^ إذ نفشت ^ واحلرث يقال فيهما 
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ن خاصة على أن يكون أقل اجلمع اثنان الضمري لداود وسليمان واملتخاصمني وقيل لداود وسليما^ حلكمهم @ ^  30@ 
ختاصم إىل داود رجالن دخلت غنم أحدمها على زرع اآلخر ابلليل فأفسدته فقضى داود أبن أيخذ ^ ففهمناها سليمان ^ 

صاحب الزرع الغنم ووجه هذا احلكم أن قيمة الزرع كانت مثل قيمة الغنم فخرج الرجالن على سليمان وهو ابلباب فأخرباه مبا 
به أبوه فدخل عليه فقال اي نيب هللا لو حكمت بغري هذا كان أرفق للجميع قال وما هو قال أيخذ صاحب الغنم األرض  حكم

ليصلحها حىت يعود زرعها كما كان وأيخذ صاحب الزرع الغنم وينتفع أبلباهنا وصوفها ونسلها فإذا أكمل الزرع ردت الغنم إىل 
ه داود وفقت اي بين وقضى بينهما ذلك ووجه حكم سليمان أنه جعل االنتفاع ابلغنم صاحبها واألرض بزرعها إىل رهبا فقال ل

إبزاء ما فات من الزرع وواجب على صاحب الغنم أن يعمل يف احلرث حىت يزول الضرر والنقصان وحيتمل أن يكون ذلك 
جاز االجتهاد لألنبياء وروي أن إصالحا ال حكما واختلف الناس هل كان حكمهما بوحي أو اجتهاد فمن قال كان ابجتهاد أ

داود رجع عن حكمه ملا تبني له أن الصواب خالفه وقد اختلف يف جواز االجتهاد يف حق األنبياء وعلى القول ابجلواز اختلف 
هل وقع أم ال وظاهر قوله ففهمناها سليمان أنه كان ابجتهاد فخص هللا به سليمان ففهم القضية ومن قال كان بوحي جعل 

يمان انسخا حلكم داود وأما حكم إفساد املواشي الزرع يف شرعنا فقال مالك والشافعي يضمن أرابب املواشي ما حكم سل
أفسدت ابلليل دون النهار للحديث الوارد يف ذلك وعلى هذا يدل حكم داود وسليمان ألن النفش ال يكون إال ابلليل وقال 

وكال آتيناه حكما وعلما ^ قوله صلى هللا عليه وسلم العجماء جرحها جبار أبو حنيفة ال يضمن ما أفسدت ابلليل وال ابلنهار ل
قيل يعين يف هذه النازلة وأن داود مل خيطيء فيها ولكنه رجع إىل ما هو أرجح ويدل على هذا القول أن كل جمتهد مصيب ^ 

وسخران مع ^ ملصيب واحد من اجملتهدين وقيل بل يعين حكما وعلما يف غري هذه النازلة وعلى هذا القول فإنه أخطأ فيها وأن ا
كان هذا التسبيح قول سبحان هللا وقيل الصالة معه إذا صلى وقدم اجلبال على الطري ألن ^  داود اجلبال يسبحن والطري 

This file was downloaded from QuranicThought.comأي قادرين على أن نفعل هذا وقال ابن عطية معناه كان ذلك يف حقه ألجل أن ^ وكنا فاعلني ^ تسبيحها أغرب إذ هي مجاد 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
يعين دروع احلديد وأول من صنعها داود عليه السالم وقال ابن عطية اللبوس ^ صنعة لبوس ^ د استوجب ذلك مناصفة داو 

أي لتقيكم يف القتال وقرىء ابلياء والتاء والنون ^ لتحصنكم من أبسكم ^ يف اللغة السالح وقال الزخمشري اللبوس اللباس 
^ لفظ استفهام ومعناه استدعاء إىل الشكر ^ فهل أنتم شاكرون ^ ود أو للبوس فالنون هلل تعاىل والتاء للصنعة والياء لدا

عطف الريح على اجلبال والعاصفة هي الشديدة فإن قيل كيف يقال عاصفة وقال يف ص رخاء أي ^ ولسليمان الريح عاصفة 
فني وقيل كانت رخاء يف ذهابه لينة فاجلواب أهنا كانت يف نفسها لينة طيبة وكانت تسرع يف جريها كالعاصف فجمعت الوص

إىل ^ وعاصفة يف رجوعه إىل وطنه ألن عادة املسافرين اإلسراع يف الرجوع وقيل كانت تشتد إذا رفعت البساط وتلني إذا محلته 
يعين أرض الشام وكانت مسكنه وموضع ملكه فخص يف اآلية الرجوع إليها ألنه يدل على االنتقال ^ األرض اليت ابركنا فيها 

 أي^ يغوصون له ^ ها من
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^ أقل من الغوص كالبنيان واخلدمة ^ عمال دون ذلك ^ يدخلون يف املاء ليستخرجوا له اجلواهر من البحار @  31@ 
وأيوب إذ ^ أي حنفظهم عن أن يزيغوا عن أمره أو حنفظهم من إفساد ما صنعوه وقيل معناه عاملني بعددهم ^ وكنا هلم حافظني 

أيوب عليه السالم نبيا من الروم وقيل من بين إسرائيل وكان له أوالد ومال كثري فأذهب هللا ماله فصرب مث كان ^  اندى ربه 
أهلك األوالد فصرب مث سلط البالء على جسمه فصرب إىل أن مر به قومه فشمتوا به فحينئذ دعا هللا تعاىل على أن قوله مسين 

لكنه ذكر نفسه مبا يوجب الرمحة ووصف ربه بغاية الرمحة لريمحه فكان يف ذلك الضر وأنت أرحم الرامحني ليس تصرحيا ابلدعاء و 
ملا استجاب هللا له أنبع له عينا من ماء فشرب منه ^ فكشفنا ما به من ضر ^ من حسن التلطف ما ليس يف التصريح ابلطلب 

أوالده املوتى ورزقهم مثلهم معهم يف الدنيا  روي أن هللا أحيا^ وآتيناه أهله ومثلهم معهم ^ واغتسل فربىء من املرض والبالء 
رمحة من ^ وقيل يف اآلخرة وقيل ولدت امرأته مثل عدد أوالده املوتى ومثلهم معهم وأخلف هللا عليه أكثر مما ذهب من ماله 

وذا ^ بدين أي رمحة أليوب وذكرى لغريه من العابدين ليصربوا كما صرب وحيتمل أن تكون الرمحة والذكرى معا للعا^ عندان 
قيل هو إلياس وقيل زكراي وقيل نيب بعث إىل رجل واحد وقيل رجل صاحل غري نيب ومسي ذا الكفل أي ذا احلظ من هللا ^ الكفل 

هو يونس عليه السالم والنون هو احلوت نسب إليه ألنه التقمه ^ وذا النون ^ وقيل ألنه تكفل لليسع ابلقيام ابألمر من بعده 
أي مغاضبا لقومه إذ كان يدعوهم إىل هللا فيكفرون حىت أدركه ضجر منهم فخرج عنهم ولذلك قال هللا  ^إذ ذهب مغاضبا ^ 

أي ظن أن نضيق عليه فهو من ^ فظن أن لن نقدر عليه ^ وال تكن كصاحب احلوت وال يصح قول من قال مغاضبا لربه 
يق عليه بعقوبة وال يصح قول من قال إنه من القدرة معىن قوله قدر عليه رزقه وقيل هو من القدر والقضاء أي ظن أن لن نض

قيل هذا الكالم حمذوف لبيانه يف غري هذه اآلية وهو أنه ملا خرج ركب السفينة فرمى يف البحر ^ فنادى يف الظلمات ^ 
لشدة ظلمته  فالتقمه احلوت فنادى يف الظلمات وهي ظلمة الليل والبحر وبطن احلوت وحيتمل أنه عرب ابلظلمة عن بطن احلوت 

أن مفسرة أو مصدرية على تقدير اندى أبن ^ أن ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني ^ كقوله وتركهم يف ظلمات 
^ يعين من بطن احلوت وإخراجه إىل الرب ^ وجنيناه من الغم ^ والظلم الذي اعرتف به كونه مل يصرب على قومه وخرج عنهم 

ل أن يكون مطلقا أو ملن دعا بدعاء يونس ولذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعوة حيتم^ وكذلك ننجي املؤمنني 
 ال تذرين^ أخي يونس ذي النون ما دعا هبا مكروب إال استجيب له 
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^ إن مل ترزقين واراث فأنت خري الوارثني فهو استسالم هلل ^ وأنت خري الوارثني ^ أي بال ولد وال وارث ( فردا @  32@ 
والضمري ^ يسارعون يف اخلريات ^ يعين ولدت بعد أن كانت عقيما واسم زوجته أشياع قاله السهيلي ^ وأصلحنا له زوجه 
الرغب الرجاء والرهب اخلوف وقيل الرغب أن ترفع إىل السماء بطون األيدي والرهب أن ^ رغبا ورهبا ^ لألنبياء املذكورين 

This file was downloaded from QuranicThought.comي مرمي بنت عمران ومعىن أحصنت من العفة أي أعفته عن احلرام واحلالل كقوهلا مل ه^ واليت أحصنت فرجها ^ ترفع ظهورها 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أي أجرينا فيها روح عيسى ملا نفخ جربيل يف جيب درعها ونسب هللا النفخ إىل نفسه ^ فنفخنا فيها من روحنا ^ ميسسين بشر 

أي داللة ولذلك مل يثن ^ آية ^ للتشريف أوللملك ألنه كان أبمره والروح هنا هو الذي يف اجلسد وأضاف هللا الروح إىل نفسه 
أي ملتكم ملة واحدة وهو خطاب للناس كافة أو للمعاصرين لسيدان حممد صلى هللا عليه وسلم أي إمنا ^ إن هذه أمتكم ^ 

أي اختلفوا فيه ^ فتقطعوا أمرهم ^ بعث األنبياء املذكورون مبا أمرمت به من الدين ألن مجيع األنبياء متفقون يف أصول العقائد 
أي إلبطال ثواب عمله ^ فال كفران لسعيه ^ وهو استعارة من جعل الشيء قطعا والضمري للمخاطبني قيل فاألصل تقطعتم 

قرىء حرام بكسر احلاء وهو ^ وحرام على قرية أهلكناها أهنم ال يرجعون ^ أي نكتب عمله يف صحيفته ^ وإان له كاتبون ^ 
ىن اآلية فقيل حرام مبعىن ممتنع على قرية أراد هللا إهالكها أن يرجعوا إىل هللا ابلتوبة أو ممتنع على قرية مبعىن حرام واختلف يف مع

أهلكها هللا أن يرجعوا إىل الدنيا وال زائدة يف الوجهني وقيل حرام مبعىن حتم واقع ال حمالة ويتصور فيه الوجهان وتكون ال انفية 
 ابلتوبة أو حتم رجوعهم إىل الدنيا وقيل املعىن ممتنع على قرية أهلكها هللا أهنم ال يرجعون فيهما أي حتم عدم رجوعهم إىل هللا

حىت هنا حرف ^ حىت إذا فتحت أيجوج ومأجوج ^ إليه يف اآلخرة وال على هذا انفية أيضا ففيه رد على من أنكر البعث 
واب اي ويلنا ألن تقديره يقولون اي ويلنا وفتحت أيجوج ابتداء أو غاية متعلقة بريجعون وجواب إذا فإذا هي شاخصة وقيل اجل

احلدب املرتفع من األرض وينسلون أي يسرعون ^ وهم من كل حدب ينسلون ^ ومأجوج أي فتح سدها فحذف املضاف 
فإذا هي ^ يعين القيامة ^ الوعد احلق ^ والضمري ليأجوج ومأجوج أي خيرجون من كل طريق لكثرهتم وقيل جلميع الناس 

إذا هنا للمفاجأة والضمري عند سيبويه ضمري القصة وعند الفراء لألبصار وشاخصة من الشخوص وهو إحداد ^ شاخصة 
 إنكم وما تعبدون من دون هللا حصب^ النظر من اخلوف 
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^ هذا خطاب للمشركني واحلصب ما توقد به النار كاحلطب وقرأ علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ( جهنم @  33@ 
^ زفري ^ الورود هنا الدخول ^ واردون ^ واملراد مبا تعبدون األصنام وغريها حترق يف النار توبيخا ملن عبدها ^ طب جهنم ح

إن الذين ^ قيل جيعلون يف توابيت من انر فال يسمعون شيئا وقيل يصمهم هللا كما يعميهم ^ ال يسمعون ^ ذكر يف هود 
 األزل واحلسىن السعادة ونزلت اآلية ملا اعرتض ابن الزبعري على قوله إنكم وما سبقت أي قضيت يف^ سبقت هلم منا احلسىن 

تعبدون من دون هللا حصب جهنم فقال إن عيسى وعزير واملالئكة قد عبدوا فاملعىن إخراج هؤالء من ذلك الوعيد واللفظ مع 
أهوال القيامة على اجلملة وقيل ^ كرب الفزع األ^ أي صوهتا ^ حسيسها ^ ذلك على عمومه يف كل من سبقت له السعادة 

السجل ^ كطي السجل للكتب ^  ذبح املوت وقيل النفخة األوىل يف الصور لقوله ففزع من السموات ومن يف األرض 
الصحيفة والكتاب مصدر أي كما يطوي السجل ليكتب فيه أو ليصان الكتاب الذي فيه وقيل السجل رجل كاتب وهذا 

أي كما قدران ^ كما بدأان أول خلق نعيده ^  سماء الثانية ترفع إليه األعمال وهذا أيضا ضعيف ضعيف وقيل هو ملك يف ال
على البداءة نقدر على اإلعادة فهو كقوله قل حيييها الذي أنشأها أول مرة وقيل املعىن نعيدهم على الصورة اليت بدأانهم كما 

فاعلني ^  قرأ كما بدأان أول خلق نعيده والكاف متعلقة بقوله نعيده جاء يف احلديث حيشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرال مث
يف الزبور هنا قوالن أحدمها أنه كتاب داود والذكر هنا على ^ ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر ^ أتكيدا لوقوع البعث ^ 

لثاين أن الزبور جنس الكتب اليت أنزهلا هللا على هذا التوراة اليت أنزل هللا على موسى وما يف الزبور من ذكر هللا تعاىل والقول ا
مجيع األنبياء والذكر على هذا هو اللوح احملفوظ أي كتب هللا هذا يف الكتاب الذي أفرد له بعد ما كتبه يف اللوح احملفوظ حني 

مفرد فداللته على الواحد قضى األمور كلها واألول أرجح ألن إطالق الزبور على كتاب داود أظهر وأكثر استعماال وألن الزبور 
أن األرض يرثها عبادي الصاحلون ^ أرجح من داللته على اجلمع وألن النص قد ورد يف زبور داود أبن األرض يرثها الصاحلون 

This file was downloaded from QuranicThought.comاألرض هنا على اإلطالق يف مشارق األرض ومغارهبا وقيل األرض املقدسة وقيل أرض اجلنة واألول أظهر والعباد الصاحلون ^ 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
صلى هللا عليه وسلم ففي اآلية ثناء عليهم وإخبار بظهور غيب مصداقه يف الوجود إذ فتح هللا هلذه األمة مشارق أمة حممد 

هذا خطاب لسيدان حممد صلى هللا عليه وسلم وفيه تشريف عظيم وانتصب ^ وما أرسلناك إال رمحة للعاملني ^ األرض ومغارهبا 
 رمحة على أنه حال من ضمري املخاطب املفعول
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واملعىن على هذا أن النيب صلى هللا عليه وسلم هو الرمحة وحيتمل أن يكون مصدرا يف موضع احلال من ضمري @  34@ 
الفاعل تقديره أرسلناك رامحني للعاملني أو يكون مفعوال من أجله واملعىن على كل وجه أن هللا رحم العاملني إبرسال سيدان حممد 

م ابلسعادة الكربى والنجاة من الشقاوة العظمى وانلوا على يديه اخلريات الكثرية يف اآلخرة صلى هللا عليه وسلم ألنه جاءه
واألوىل وعلمهم بعد اجلهالة وهداهم بعد الضاللة فإن قيل رمحة للعاملني عموم والكفار مل يرمحوا به فاجلواب من وجهني أحدمها 

الرمحة بعد تعريضها هلم واآلخر أهنم رمحوا به لكوهنم مل يعاقبوا مبثل ما  أهنم كانوا معرضني للرمحة به لو آمنوا فهم الذين تركوا
أي أعلمتكم ابحلق على استواء يف ^ آذنتكم على سواء ^ عوقب به الكفار املتقدمون من الطوفان والصيحة وشبه ذلك 

إن هنا ويف املوضع اآلخر ^ دون وإن أدري أقريب أم بعيد ما توع^ اإلعالم وتبليغ إىل مجيعكم مل خيتص به واحد دون آخر 
انفية وأدري فعل علق عن معموله ألنه من أفعال القلوب وما بعده يف موضع املعمول من طريق املعىن فيجب وصله معه واهلمزة 

بعده يف قوله أقريب للتسوية ال جملرد االستفهام وقيل يوقف على إن أدري يف املوضعني ويبتدأ مبا بعده وهذا خطأ ألنه يطلب ما 
أي ^ املستعان على ما تصفون ^ أي املوت أو القيامة ^ ومتاع إىل حني ^ الضمري إلمهاهلم وأتخري عقوبتهم ^ لعله فتنة ^ 

تكلمنا على التقوى يف أول ^ اتقوا ربكم $ # ^ سورة احلج $ أستعني به على الصرب على ما تصفون من الكفر والتكذيب 
هتا وهوهلا كقوله وزلزلوا أو حتريك األرض حينئذ كقوله إذا زلزلت األرض زلزاهلا واجلملة أي شد^ إن زلزلة الساعة ^ البقرة 

تعليل لألمر ابلتقوى واختلف هل الزلزلة والشدائد املذكورة بعد ذلك يف الدنيا بني يدي القيامة أو بعد أن تقوم القيامة واألرجح 
العامل يف الظرف ^ يوم تروهنا ^ عة ووضع احلامل ال بعد القيامة أن ذلك قبل القيامة ألن يف ذلك الوقت يكون ذهول املرض

الذهول هو الذهاب عن ^ تذهل ^ تذهل والضمري للزلزلة وقيل الساعة وذلك ضعيف ملا ذكران إال أن يريد ابتداء أمرها 
 إمنا مل يقل مرضع ألن املرضعة هي اليت^ مرضعة ^ الشيء مع دهشة 
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ملقمة ثديها للصيب واملرضع اليت شأهنا أن ترضع وإن مل تباشر اإلرضاع يف حال وصفها به فقال يف حال اإلرضاع @  35@ 
تشبيه ابلسكارى من شدة ^ وترى الناس سكارى ^ مرضعة ليكون ذلك أعظم يف الذهول إذ تنزع ثديها من فم الصيب حينئذ 

نزلت يف النضر ^ ومن الناس من جيادل يف هللا ^ نفي حلقيقة السكر وقرئ سكرى واملعىن متفق ^ وما هم بسكارى ^ الغم 
أي شديد اإلغواء وحيتمل أن يريد شيطان ^ شيطان مريد ^ بن احلارث وقيل يف أيب جهل وهي تتناول كل من اتصف بذلك 

فعول متثيل لثبوت األمر كأنه مكتوب وحيتمل أن يكون مبعىن قضى كقولك كتب هللا أنه يف موضع امل^ كتب ^  اجلن أو اإلنس 
أي تبعه أو اختذه وليا والضمري يف عليه ويف أنه يف املوضعني ^ من تواله ^ الذي مل يسم فاعله ويف أنه عطف عليه وقيل أتكيد 

اي أيها الناس إن كنتم يف ^ ويف تواله للشيطان ويف يضله ويهديه للمتوىل له وحيتمل أن تكون تلك الضمائر أوال ملن جيادل 
معناها إن شككتم يف البعث األخروي فزوال ذلك الشك أن تنظروا يف ابتداء خلقتكم فتعلموا أن  اآلية^ ريب من البعث 

الذي قدر على أن خلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم اثين مرة وأن الذي قدر على إخراج النبات من األرض بعد موهتا قادر 
^ آدم وأسند ذلك إىل الناس ألهنم من ذريته وهو أصلهم  إشارة إىل خلق^ خلقناكم من تراب ^ على أن خيرجكم من قبوركم 

املخلقة التامة اخللقة وغري املخلقة الغري ^ خملقة ^ أي قطعة من حلم ^ من مضغة ^ العلقة قطعة من دم جامدة ^ من علقة 
ه ذكران ذلك لنبني لكم الالم تتعلق مبحذوف تقدير ^ لنبني لكم ^ التامة كالسقط وقيل املخلقة املسواة الساملة من النقصان 

This file was downloaded from QuranicThought.comيعين وقت وضع احلمل وهو خمتلف وأقله ست أشهر إىل ما ^ إىل أجل مسمى ^ فعل مستأنف ^ ونقر ^ قدرتنا على البعث 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
هو كمال القوة ^ لتبلغوا أشدكم ^ أفرده ألنه أراد اجلنس أو أراد خنرج كل واحد منكم طفال ^ خنرجكم طفال ^ فوق ذلك 

يعين ال ^ هامدة ^ ذكر يف النحل ^ أرذل العمر ^ ختلف فيه من مثاين عشرة سنة إىل مخس وأربعني والعقل والتمييز وقد ا
أي صنف ^ زوج هبيج ^ انتفخت ^ وربت ^ حتركت ابلنبات وختلخلت أجزاؤها ملا دخلها املاء ^ اهتزت ^ نبات فيها 

ات حاصل أبن هللا هو احلق هكذا قدره الزخمشري أي ذلك املذكور من أمر اإلنسان والنب^ ذلك أبن هللا هو احلق ^ عجيب 
والباء على هذا سببية وهبذا املعىن أيضا فسره ابن عطية ويلزم على هذا أن ال يكون قوله وأن الساعة آتية معطوفا على ذلك 

ه ببعض أو على ألنه ليس بسبب ملا ذكر فقال ابن عطية قوله أن الساعة ليس بسبب ملا ذكر ولكن املعىن أن األمر مرتبط بعض
تقدير واألمر أن الساعة وهذان اجلواابن اللذان ذكر ابن عطية ضعيفان أما قوله إن األمر مرتبط بعضه ببعض فاالرتباط هنا إمنا 

 يكون ابلعطف والعطف ال يصح وأما قوله على تقدير األمر أن الساعة فذلك استئناف
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ن الكالم األول هو إثبات الساعة فكيف جيعل ذكرها مقطوعا مما قبله وقطع للكالم األول وال شك أن املقصود م@  36@ 
والذي يظهر يل أن الباء ليست بسببية وإمنا يقدر هلا فعل تتعلق به ويقتضيه املعىن وذلك أن يكون التقدير ذلك الذي تقدم من 

فيصح عطف وأن الساعة على ما قبله هبذا خلقة اإلنسان والنبات شاهد أبن هللا هو احلق وأنه حييي املوتى وأبن الساعة آتية 
ومن الناس من جيادل يف هللا ^ التقدير وتكون هذه األشياء املذكورة بعد قوله ذلك مما استدل عليها خبلقة اإلنسان والنبات 

 الدنيا له يف^ كناية عن املتكرب املعرض ^  اثين عطفه ^ نزلت فيمن نزلت فيه األوىل وقيل يف األخنس بن شريق ^ بغري علم 
أي يقال له ^ ذلك مبا قدمت يداك ^ إن كانت يف النضر بن احلارث فاخلزي أسره مث قتله وكذلك قتل أيب جهل ^ خزي 

نزلت يف قوم من األعراب كان أحدهم إذا أسلم ^ من يعبد هللا على حرف ^ ذلك مبا فعلت وبعدل هللا ألنه ال يظلم العباد 
قال هذا دين حسن وإن اتفق له خالف ذلك تشاءم به وارتد عن اإلسالم فاحلرف هنا كناية فاتفق له ما يعجبه يف ماله وولده 

خسر الدنيا ^ عن املقصد وأصله من االحنراف عن الشيء أو من احلرف مبعىن الطرف أي أنه يف طرف من الدين ال يف وسطه 
يعين األصنام ويدعو ^ ما ال يضره ^ اعتقاده  خسارة الدنيا مبا جرى عليه فيها وخسارة اآلخرة ابرتداده وسوء^ واآلخرة 

فيها إشكاالن األول يف املعىن وهو كونه وصف األصنام أبهنا ال ^ يدعو ملن ضره أقرب من نفعه ^ مبعىن يعبد يف املوضعني 
ا يكون من فعلها تضر وال تنفع مث وصفها أبن ضرها أقرب من نفعها فنفى الضر مث أثبته فاجلواب أن الضر املنفي أوال يراد به م

وهي ال تفعل شيئا والضر الثاين يراد به ما يكون بسببها من العذاب وغريه واإلشكال الثاين دخول الالم على من وهي يف 
الظاهر مفعول والالم ال تدخل على املفعول وأجاب الناس عن ذلك بثالثة أوجه أحدها أن الالم مقدمة على موضعها كأن 

ضره أقرب من نفعه فموضعها الدخول على املبتدأ والثاين أن يدعو هنا كرر أتكيدا ليدعو األول ومت األصل أن يقال يدعو من ل
الكالم عنده مث ابتدأ قوله ملن ضره فمن مبتدأ وخربه لبئس املوىل واثلثها أن معىن يدعو يقول يوم القيامة هذا الكالم إذا رأى 

^ الصاحب فهو من العشرية ^ العشري ^ هنا مبعىن الويل ^ املوىل ^ م مضرة األصنام فدخلت الالم على مبتدأ يف أول الكال
 اآلية ملا ذكر أن^ إن هللا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 
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فليمدد بسبب إىل ^ األصنام ال تنفع من عبدها قابل ذلك أبن هللا ينفع من عبده أبعظم النفع وهو دخول اجلنة @  37@ 
السبب هنا احلبل والسماء هنا سقف البيت وشبهه من األشياء اليت تعلق منها احلبال والقطع هنا يراد به ^ السماء مث ليقطع 

االختناق ابحلبل يقال قطع الرجل إذا اختنق وحيتمل أن يراد به قطع الرجل من األرض بعد ربط احلبل يف العنق وربطه يف 
وحسرته أو طمعا فيما ال يصل إليه كقوله للحسود مت كمدا أو اختنق السقف واملراد ابالختناق هنا ما يفعله من اشتد غيظه 

فإنك ال تقدر على غري ذلك ويف معىن اآلية قوالن األول أن الضمري يف ينصره لسيدان حممد صلى هللا عليه وسلم واملعىن على 
This file was downloaded from QuranicThought.comد على غيظ الكفار فموجب االختناق هذا من كان من الكفار يظن أن لن ينصر هللا حممدا فليختنق حببل فإن هللا انصره وال ب



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
هو الغيظ من نصرة سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم والقول الثاين أن الضمري يف ينصره عائد على من واملعىن على هذا من 

ظن بسبب ضيق صدره وكثرة غمه أن لن ينصره هللا فليختنق وليمت بغيظه فإنه ال يقدر على غري ذلك فموجب االختناق على 
لقنوط والسخط من القضاء وسوء الظن ابهلل حىت ييئس من نصره ولذلك فسر بعضهم أن لن ينصره هللا مبعىن أن لن يرزقه هذا ا

وهذا القول أرجح من األول لوجهني أحدمها أن هذا القول مناسب ملن يعبد هللا على حرف ألنه إذا أصابته فتنة انقلب وقنط 
الم متصال مبا قبله ويدل على ذلك قوله قبل هذه اآلية إن هللا يفعل ما يريد أي حىت ظن أن هللا لن ينصره فيكون هذا الك

األمور بيد هللا فال ينبغي ألحد أن يتسخط من قضاء هللا وال ينقلب إذا أصابته فتنة والوجه الثاين أن الضمري يف ينصره على هذا 
ر قبله ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يذكر قبل ذلك القول يعود على ما تقدمه وأما علىالقول األول فال يعود على مذكو 
الكيد هنا يراد به ^ فلينظر هل يذهنب كيده ما يغيظ ^ حبيث يعود الضمري عليه وال يدل سياق الكالم عليه داللة ظاهرة 

ك ما يغيظه من األمر اختناقه ومسي كيدا ألنه وضعه موضع الكيد إذ هو غاية حيلته واملعىن إذا خنق نفسه فلينظر هل يذهب ذل
^ آايت بينات وأن هللا يهدي من يريد ^ الضمري للقرآن أي مثل هذا أنزلنا القرآن كله ^ وكذلك أنزلناه ^ أي ليس يذهبه 

قال ابن عطية أن يف موضع خرب االبتداء والتقدير األمر أن هللا وهذا ضعيف ألن فيه تكلف إضمار وقطع للكالم عن املعىن 
الزخمشري التقدير ألن هللا يهدي من يريد أنزلناه كذلك آايت بينات فجعل أن تعليال لإلنزال وهذا ضعيف  الذي قبله وقال

للفصل بينهما ابلواو والصحيح عندي أن قوله وأن هللا معطوف على آايت بينات ألنه مقدر ابملصدر فالتقدير أنزلناه آايت 
هم الذين يعبدون النار ^ واجملوس ^ ذكر يف البقرة وكذلك الذين هادوا ^ والصابئني ^ بينات وهدى ملن أراد هللا أن يهديه 

إن هللا ^ هم الذين يعبدون األصنام من العرب وغريهم ^ والذين أشركوا ^ ويقولون إن اخلري من النور والشر من الظلمة 
للتأكيد وفصل هللا بينهم أبن يبني هلم هذه اجلملة هي خرب إن الذين آمنوا والذين هادوا اآلية وكررت مع اخلرب ^ يفصل بينهم 

 أن اإلميان هو احلق وسائر األداين ابطلة وأبن
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دخل يف هذا من يف ^ يسجد له من يف السموات ومن يف األرض ^ يدخل الذين آمنوا اجلنة ويدخل غريهم النار @  38@ 
يف ذلك ألنه ذكرهم يف آخر اآلية إال أن يكون السموات من املالئكة ومن يف األرض من املالئكة واجلن ومل يدخل الناس 

ذكرهم يف آخرها على وجه التجريد وليس املراد ابلسجود هنا السجود املعروف ألنه ال يصح يف حق الشمس والقمر وما ذكر 
نقياد ملا جيري هللا على بعدمها وإمنا املراد به االنقياد مث إن االنقياد يكون على وجهني أحدمها االنقياد لطاعة هللا طوعا واآلخر اال

إن جعلنا السجود مبعىن االنقياد لطاعة هللا فيكون كثري من ^ وكثري من الناس ^ املخلوقات يف أفعاله وتدبريه شاؤا أو أبوا 
الناس معطوفا على ما قبله من األشياء اليت تسجد ويكون قوله وكثري حق عليه العذاب مستأنفا يراد به من ال ينقاد للطاعة 

قف على قوله وكثري من الناس وهذا القول هو الصحيح وإن جعلنا السجود مبعىن االنقياد لقضاء هللا وتدبريه فال يصح ويو 
تفضيل الناس على ذلك إلىمن يسجد ومن ال يسجد ألن مجيعهم يسجد بذلك املعىن وقيل إن قوله وكثري من الناس معطوف 

فاجلميع على هذا يسجد وهذا ضعيف ألن قوله حق عليه العذاب يقتضي على ما قبله مث عطف عليه كثري حق عليه العذاب 
ظاهره أنه إمنا حق عليه العذاب برتكه للسجود وأتوله الزخمشري على هذا املعىن أبن إعراب كثري من الناس فاعل بفعل مضمر 

اإلشارة إىل ^ هذان خصمان ^ تقديره يسجد سجود طاعة أو مرفوع ابالبتداء وخربه حمذوف تقديره مثاب وهذا تكلف بعيد 
املؤمنني والكفار على العموم ويدل على ذلك ما ذكر قبلها من اختالف الناس يف أدايهنم وهو قول ابن عباس وقيل نزلت يف 

علي ابن أيب طالب ومحزة بن عبد املطلب وعبيدة بن احلارث حني برزوا يوم بدر لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة 
آلية على هذا مدنية إىل متام ست آايت واخلصم يقع على الواحد واالثنني واجلماعة واملراد به هنا اجلماعة واإلشارة هبذان إىل فا

اآلية حكم ^ فالذين كفروا ^ أي يف دينه ويف صفاته والضمري يف اختصموا جلماعة الفريقني ^ اختصموا يف رهبم ^ الفريقني  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أي فصلت على قدر ^ قطعت هلم ثياب من انر ^ ر النار وللمؤمنني اجلنة املذكورة بعد هذا بني الفريقني أبن جعل للكفا

أي يذاب وذلك أن احلميم إذا ^ يصهر به ما يف بطوهنم ^ املاء احلار ^ احلميم ^ أجسادهم وهو مستعار من تفصيل الثياب 
من ^ مجع مقمعة أي مقرعة ^ مقامع ^ ج صب على رؤسهم وصل حره إىل بطوهنم فأذاب ما فيها وقيل معىن يصهر ينض

من أساور ^ التقدير يقال هلم ذوقوا ^ وذوقوا ^ بدل من اجملرور قبله ^ من غم ^ يضربون هبا وقيل هي السياط ^ حديد 
 ^ولؤلؤا ^ من لبيان اجلنس أو للتبعيض وفسران األساور يف الكهف ^ من ذهب 
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ن لؤلؤا أو معطوف على موضع من أساور إذ هو مفعول وابخلفض معطوف ابلنصب مفعول بفعل مضمر أي يعطو @  39@ 
أي صراط ^ صراط احلميد ^ قيل هو ال إله إال هللا واللفظ أعم من ذلك ^ الطيب من القول ^ على أساور أو على ذهب 

^ إن الذين كفروا ^ مع هللا فاحلميد اسم هللا وحيتمل أن يريد الصراط احلميد وأضاف الصفة إىل املوصوف كقولك مسجد اجلا
خربه حمذوف يدل عليه قوله نذقه من عذاب أليم وقيل اخلرب يصدون على زايدة الواو وهذا ضعيف وإمنا قال يصدون بلفظ 

ابلرفع مبتدأ أو خربه مقدر واجلملة يف موضع املفعول الثاين جلعلنا وقرىء ^ سواء ^ املضارع ليدل على االستمرار على الفعل 
العاكف املقيم يف البلد والبادي القادم عليه من غريه ^ العاكف فيه والباد ^ أنه املفعول الثاين والعاكف فاعل به ابلنصب على 

واملعىن أن الناس سواء يف املسجد احلرام ال خيتص به أحد دون أحد وذلك إمجاع وقال أبو حنيفة حكم سائر مكة يف ذلك  
حيث شاء وليس ألحد فيها ملك واملراد عنده ابملسجد احلرام مجيع مكة وقال  كاملسجد احلرام فيجوز للقادم أن ينزل منها

اإلحلاد امليل عن الصواب والظلم هنا عام يف ^ إبحلاد بظلم ^ مالك وغريه ليست الدور يف ذلك كاملسجد بل هي متملكة 
ل احلرام ومفعول يرد حمذوف تقديره املعاصي من الكفر إىل الصغائر ألن الذنوب يف مكة أشد منها يف غريها وقيل هو استحال

وإذ بوأان إلبراهيم ^ من يرد أحدا أو من يرد شيئا وإبحلاد بظلم حاالن مرتادفان وقيل املفعول قوله إبحلاد على زايدة الباء 
يف املوضع   مكان البيت العامل يف إذ مضمر تقديره اذكر وبوأان أصله من ابء مبعىن رجع مث ضوعف ليتعدى واستعمل مبعىن أنزلنا

كقوله تبوئ املؤمنني إال أن هذا املعىن يشكل هنا لقوله إلبراهيم لتعدي الفعل ابلالم وهو يتعدى بنفسه حىت قيل الالم زائدة 
وقيل معناه هيأان وقيل جعلنا والبيت هنا الكعبة وروي أنه كان آدم يعبد هللا فيه مث درس ابلطوفان فدل هللا إبراهيم عليه السالم 

أن مفسرة واخلطاب إلبراهيم عليه السالم وإمنا فسرت تبوئة البيت ابلنهي عن ^ أن ال تشرك ^ انه وأمره ببنيانه على مك
عام يف التطهري من الكفر ^ طهرا بييت ^ اإلشراك واألمر ابلتطهري ألن التبوئة إمنا قصدت ألجل العبادة اليت تقتضي ذلك 

خطاب إلبراهيم وقيل لسيدان حممد ^ وأذن يف الناس ابحلج ^ يعين املصلني  ^والقائمني ^ واملعاصي واألجناس وغري ذلك 
صلى هللا عليه وسلم واألول هو الصحيح روي أنه ملا أمر ابألذان ابحلج صعد على جبل أيب قبيس واندى أيها الناس إن هللا قد 

ابئهم وأجابه يف ذلك الوقت كل شيء من أمركم حبج هذا البيت فحجوا فسمعه كل من حيج إىل يوم القيامة وهم يف أصالب آ
وعلى كل ضامر ^ مجع راجل أي ماشيا على رجليه ^ أيتوك رجاال ^ مجاد وغريه لبيك اللهم لبيك فجرت التلبية على ذلك 

الضامر يراد به كل ما يركب من فرس وانقة وغري ذلك وإمنا وصفه ابلضمور ألنه ال يصل إىل البيت إال بعد ضموره وقوله ^ 
 لى كل ضامر حال معطوف على حال كأنه قال رجاال وركباان واستدلوع
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بعضهم بتقدمي الرجال يف اآلية على أن املشي إىل احلج أفضل من الركوب واستدل بعضهم بسقوط ذكر البحر @  40@ 
من  ^  معىن اجلمع صفة لكل ضامر ألنه يف^ أيتني ^ هبذه اآلية على أنه يسقط فرض احلج على من حيتاج إىل ركوب البحر 

ويذكروا اسم ^ أي ابلتجارة وقيل أعمال احلج وثوابه واللفظ أعم من ذلك ^ منافع هلم ^ أي طريق بعيد ^ كل فج عميق 
يعين التسمية عند ذبح البهائم وحنرها ويف اهلدااي والضحااي وقيل يعين الذكر على اإلطالق وإمنا قال اسم هللا ألن الذكر ^ هللا 

This file was downloaded from QuranicThought.comهي عند مالك يوم النحر واثنيه واثلثه خاصة ألن هذه هي أايم الضحااي ^ يف أايم معلومات ^ ا يذكر لفظ األمساء ابللسان إمن



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
عنده ومل جيز ذحبها ابلليل لقوله يف أايم وقيل األايم املعلومات عشر ذي احلجة ويوم النحر والثالثة بعده وقيل عشر ذي احلجة 

ثالثة بعد يوم النحر فيوم النحر من املعلومات ال من املعدودات واليومان بعده من خاصة وأما األايم املعدودات فهي ال
ندب أو إابحة ويستحب أن أيكل األقل ^ فكلوا منها ^ املعلومات واملعدودات ورابع النحر من املعدودات ال من املعلومات 

مث ^ ف وقيل الذي يظهر عليه أثر اجلوع الذي أصابه البؤس وقيل هو املتكف^ البائس ^ من الضحااي ويتصدق ابألكثر 
التفث يف اللغة الوسخ فاملعىن ليقضوا إزالة تفثهم بقص األظفار واالستحداد وسائر خصال الفطرة والتنظف ^ ليقضوا تفثهم 

^ بعد أن حيلوا من احلج وقيل التفث أعمال احلج وقرئ بكسر الالم وإسكاهنا وهي الم األمر وكذلك وليوفوا وليطوفوا 
أي القدمي ألنه أول بيت ^ ابلبيت العتيق ^ املراد هنا طواف اإلفاضة عند مجيع املفسرين وهو الطواف الواجب ^ وليطوفوا 

وضع للناس وقيل العتيق الكرمي كقوهلم فرس عتيق وقيل أعتق من اجلبابرة أي منع منهم وقيل العتيق هو الذي مل ميلكه أحد قط 
مرفوع على تقدير األمر ذلك كما يقدم الكاتب مجلة من كتابه مث يقول هذا وقد كان كذا  هنا ويف املوضع الثاين^ ذلك ^ 

وأجاز بعضهم الوقف على قوله ذلك يف ثالثة مواضع من هذه السورة وهي هذا وذلك ومن يعظم شعائر هللا وذلك ومن يشرك 
ا عند شيخنا أيب جعفر بن الزبري ألن ما بعدها ليس  ابهلل ألهنا مجلة مستقلة أو هو خرب ابتداء مضمر واألحسن وصلها مبا بعده

مجع حرمة وهو ما ^ حرمات هللا ^ كالما أجنبيا ومثلها ذلك ومن عاقب وذلكم فذوقوه يف األنفال وهذا وإن للطاغني يف ص 
فهو خري له ^ يه ال حيل هتكه من مجيع الشريعة فيحتمل أن يكون هنا على العموم أو يكون خاصا مبا يتعلق ابحلج ألن اآلية ف

من ^ الرجس من األواثن ^ يعين ما حرمه يف غري هذا املوضع كامليتة ^ إال ما يتلى عليكم ^ أي التعظيم للحرمات خري ^ 
^ لبيان اجلنس كأنه قال الرجس الذي هو األواثن واملراد النهي عن عبادهتا أو عن الذبح تقراب إليها كما كانت العرب تفعل 

^ اآلية متثيل للمشرك مبن أهلك نفسه أشد اهلالك ^ فكأمنا خر من السماء ^ لكذب وقيل شهادة الزور أي ا^ قول الزور 
 قيل هي اهلدااي^ شعائر هللا ^ أي بعيد ^ سحيق 
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 يف احلج وتعظيمها أبن ختتار مساان عظاما غالية األمثان وقيل مواضع احلج كعرفات ومىن واملزدلفة وتعظيمها إجالهلا@  41@ 
^ فإهنا من تقوى القلوب ^ وتوقريها والقصد إليها وقيل الشعائر أمور الدين على اإلطالق وتعظيمها القيام هبا وإجالهلا 

الضمري عائد على الفعلة اليت يتضمنها الكالم وهي مصدر يعظم وقال الزخمشري التقدير فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى 
من قال إن شعائر هللا هي اهلدااي فاملنافع هبا شرب لبنها وركوهبا ملن ^ ها منافع لكم في^ القلوب فحذفت هذه املضافات 

اضطر إليها واألجل املسمى حنرها ومن قال إن شعائر هللا مواضع احلج فاملنافع التجارة فيها أو األجر واألجل املسمى الرجوع 
شعائر هللا اهلدااي فمحلها موضع حنرها وهي مىن ومكة من قال إن ^ مث حملها إىل البيت العتيق ^ إىل مكة لطواف اإلفاضة 

وخص البيت ابلذكر ألنه أشرف احلرم وهو املقصود ابهلدي ومث على هذا القول ليست للرتتيب يف الزمان ألن حملها قبل حنرها 
ه الطواف ابلبيت وإمنا هي لرتتيب اجلمل ومن قال إن الشعائر موضع احلج فمحلها مأخوذ من إحالل احملرم أي أخر ذلك كل

يعين طواف اإلفاضة إذ به حيل احملرم من إحرامه ومن قال إن الشعائر أمور الدين على اإلطالق فذلك ال يستقيم مع قوله حملها 
أي لكل أمة مؤمنة واملنسك اسم مكان أي موضعها لعبادهتم وحيتمل أن يكون اسم ^ ولكل أمة جعلنا منسكا ^ إىل البيت 

واملراد بذلك الذابئح لقوله ليذكروا اسم هللا على ما رزقهم من هبيمة األنعام خبالف ما يفعله الكفار من مصدر مبعىن عبادة 
يف وجه اتصاله مبا قبله وجهان أحدمها أنه ملا ذكر األمم املتقدمة خاطبها بقوله ^ فإهلكم إله واحد ^ الذبح تقراب إىل األصنام 

ك لكم وملن تقدم قبلكم والثاين أنه إشارة إىل الذابئح أي إهلكم إله واحد فال تذحبوا فإهلكم إله واحد أي هو الذي شرع املناس
اخلاشعني وقيل املتواضعني وقيل نزلت يف أيب بكر وعمر وعثمان وعلي وكذلك قوله بعد ذلك وبشر ^ املخبتني ^ تقراب لغريه 

This file was downloaded from QuranicThought.comدنة وهو ما أشعر من اإلبل واختلف هل يقال مجع ب^ والبدن ^ خافت ^ وجلت ^ احملسنني واللفظ فيهما أعم من ذلك 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
واحدها شعرية ومن للتبعيض واستدل بذلك من قال إن شعائر هللا ^ من شعائر هللا ^ للبقرة بدنة وانتصابه بفعل مضمر 

العموم يف قيل اخلري هنا املنافع املذكورة قبل وقيل الثواب والصواب ^ لكم فيها خري ^ املذكورة أو على العموم يف أمور الدين 
معناه قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن وهي منصوبة على احلال من الضمري اجملرور ووزنه ^ صواف ^ خري الدنيا واآلخرة 

 أي سقطت إىل األرض عند موهتا يقال وجب^ وجبت جنوهبا ^ فواعل وواحده صافة 
43
6 

لك قنع الرجل بفتح النون إذا سأل وقيل معناه معناه السائل وهو من قو ^ القانع ^ احلائط وغريه إذا سقط @  42@ 
املعرتض بغري سؤال ووزنه مفتعل يقال ^ واملعرت ^ املتعفف عن السؤال فهو على هذا من قولك قنع ابلكسر إذا رضي ابلقليل 

السؤال اعرترت ابلقوم إذا تعرضت هلم فاملعىن أطعموا من سأل ومن مل يسأل ممن تعرض بلسان حاله وأطعموا من تعفف عن 
أي كما أمرانكم هبذا كله سخرانها لكم وقال الزخمشري التقدير مثل ^ كذلك سخرانها لكم ^  ابلكلية ومن تعرض للعطاء 

املعىن لن تصلوا إىل رضا هللا ابللحوم وال ابلدماء وإمنا ^ لن ينال هللا حلومها وال دماؤها ^ التخيري الذي علمتم سخرانها لكم 
ابإلخالص هلل وقصد وجه هللا مبا تذحبون وتنحرون من اهلدااي فعرب عن هذا املعىن بلفظ ينال مبالغة  تصلون إليه ابلتقوى أي

وأتكيدا ألنه قال لن تصل حلومها وال دماؤها إىل هللا وإمنا تصل ابلتقوى منكم فإن ذلك هو الذي طلب منكم وعليه حيصل 
كذلك سخرها ^  ء فأراد املسلمون فعل ذلك فنهوا عنه ونزلت اآلية لكم الثواب وقيل كان أهل اجلاهلية يضرجون البيت ابلدما

إن هللا يدافع عن ^ قيل يعين قول الذابح بسم هللا وهللا أكرب واللفظ أعم من ذلك ^ لتكربوا هللا ^ كرر للتأكيد ^  لكم 
ذف مفعول يدافع ليكون أعظم كان الكفار يؤذون املؤمنني مبكة فوعدهم هللا أن يدفع عنهم شرهم وأذاهم وح^  الذين آمنوا 

وأعم وقرئ يدافع ابأللف ويدفع بسكون الدال من غري األلف ومها مبعىن واحد أجريت فاعل جمرى فعل من قولك عاقبة األمر 
اخلوان ^ إن هللا ال حيب كل خوان كفور ^ وقال الزخمشري يدافع معناه يبالغ يف الدفع عنهم ألنه للمبالغة وفعل املغالبة أقوى 

هذه أول آية نزلت يف ^ أذن للذين يقاتلون ^ الغة يف خائن والكفور مبالغة يف كافر قال الزخمشري هذه اآلية عليه ملا قبلها مب
اإلذن يف القتال ونسخت املوادعة مع الكفار وكان نزوهلا عند اهلجرة وقرئ أذن بضم اهلمزة على البناء ملا مل يسم فاعله وابلفتح 

و هللا تعاىل واملعىن أذن هلم يف القتال فحذف املأذون فيه لداللة يقاتلون عليه وقرىء يقاتلون بفتح التاء على البناء للفاعل وه
يعين الصحابة فإن الكفار آذوهم وأضروا هبم ^ الذين أخرجوا من دايرهم ^ أي بسبب أهنم ظلموا ^ أبهنم ظلموا ^ وكسرها 

ىل أرض احلبشة ومنهم من هاجر إىل املدينة ونسب اإلخراج إىل الكفار حىت اضطروهم إىل اخلروج من مكة فمنهم من هاجر إ
قال ابن عطية هو استثناء منقطع ال جيوز فيه ^ إال أن يقولوا ربنا هللا ^ ألن الكالم يف معرض إلزامهم الذنب ووصفهم ابلظلم 

اآلية تقوية لإلذن يف ^ وال دفع هللا الناس ول^ البدل عند سيبويه وقال الزخمشري أن يقولوا يف حمل اجلر على اإلبدال من حق 
القتال وإظهار للمصلحة اليت فيه كأنه يقول لوال القتال واجلهاد الستوىل الكفار على املسلمني وذهب الدين وقيل املعىن لوال 

 دفع ظلم الظلمة بعدل الوالة واألول أليق بسياق اآلية وقرىء دفاع ابأللف مصدر دافع
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مجع صومعة بفتح امليم ^ صوامع ^ قرئ ابلتخفيف والتشديد للمبالغة ^ هلدمت ^ ألف مصدر دفع وبغري @  43@ 
وهي موضع العبادة وكانت للصابئني ولرهبان النصارى مث مسي هبا يف اإلسالم موضع األذان والبيع مجع بيعة بكسر الباء وهي  

واملراد هبا مواضع الصلوات واملساجد للمسلمني فاملعىن  كنائس النصارى والصلوات كنائس اليهود وقيل هي مشرتكة لكل أمة
^ لوال دفع هللا الستوىل الكفار على أهل امللل املتقدمة يف أزماهنم والستوىل املشركون على هذه األمة فهدموا مواضع عباداهتم 

أي من ينصر دينه (  من ينصره الضمري جلميع ما تقدم من املتعبدات وقيل للمساجد خاصة ولينصرن هللا^ يذكر فيها اسم هللا 
اآلية قيل يعين أمة سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم وقيل ^ الذين إن مكناهم ^ وأولياءه وهو وعد تضمن احلض على القتال 

اآلية ضمري ^ وإن يكذبوك ^ الصحابة وقيل اخللفاء األربعة ألهنم الذين مكنوا يف األرض ابخلالفة ففعلوا ما وصفهم هللا به  This file was downloaded from QuranicThought.com
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على ^ مصدر مبعىن اإلنكار ^ نكري ^ الفاعل لقريش واخلطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم على وجه التسلية له والوعيد هلم 

العروش السقف فإن تعلق اجلار خباوية فاملعىن أن العروش سقطت مث سقطت احليطان عليها فهي فوقها وإن كان ^ عروشها 
أي ال يستقي املاء منها هلالك أهلها وروي أن ^ بئر معطلة ^ هنا خاوية مع بقاء عروشها اجلار واجملرور يف موضع احلال فاملعىن أ

هذه البئر هي الرس وكانت بعدن ألمة من بقااي مثود واألظهر أنه مل يرد التعيني لقوله كأين من قرية وهذا اللفظ يراد به التكثري 
دليل على أن العقل يف القلب ^ قلوب يعقلون ^ رفوع البنيان أي مبين ابلشيد وهو اجلص وقيل املشيد امل^ وقصر مشيد ^ 

أي ال تعمى األبصار عمى يعتد به وإمنا العمى الذي ^ فإهنا ال تعمى األبصار ^ خالفا للفالسفة يف قوهلم العقل يف الدماغ 
املبالغة والثاين خاص هبؤالء  يعتد به عمى القلوب وإن هؤالء القوم ما عميت أبصارهم ولكن عميت قلوهبم فاملعىن األول لقصد

ولن خيلف هللا ^ الضمري لكفار قريش ^ ويستعجلونك ابلعذاب ^ مبالغة كقوله يقولون أبفواههم ^ اليت يف الصدور ^ القوم 
املعىن ^ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ^ إخبار يتضمن الوعيد ابلعذاب ومساه وعدا ألن املراد به مفهوم ^ وعده 

وما من أايم اآلخرة مقداره ألف سنة من أعوام الدنيا ولذلك قال صلى هللا عليه وسلم يدخل الفقراء اجلنة قبل األغنياء أن ي
 بنصف
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يوم وذلك مخسمائة سنة وقيل املعىن إن يوما واحدا من أايم العذاب كألف سنة لطول العذاب فإن أايم البؤس @  44@ 
ة ويف كل واحد من الوجهني هتديد للذين استعجلوا العذاب إال أن األول أرجح ألن األلف طويلة وإن كانت يف احلقيقة قصري 

وكأين من قرية ^ سنة فيه حقيقة وقيل إن اليوم املذكور يف اآلية هو يوم من األايم الستة اليت خلق هللا فيها السموات واألرض 
كها بعد اإلمالء واإلمالء هو اإلمهال مع إرادة املعاقبة فيما بعد ذكر أوال القرى اليت أهلكها بغري إمالء وذكر هنا اليت أهل^ 

سعوا ^ وعطف هذه اجلملة ابلواو على اجلمل املعطوفة قبلها ابلواو وقال يف األوىل فكأين ألنه بدل من قوله فكيف كان نكري 
^ معاجزين ^ إصالحه أو إفساده أي سعوا فيها ابلطعن عليها وهو من قولك سعى يف األمر إذا جد فيه لقصد ^ يف آايتنا 

ابأللف أي مغالبني ألهنم قصدوا عجز صاحب اآلايت واآلايت تقتضي عجزهم فصارت مفاعلة وقرىء ابلتشديد من غري ألف 
النيب أعم من الرسول فكل رسول نيب وليس  ^ من رسول وال نيب ^ ومعناه أهنم يعجزون الناس عن اإلسالم أي يثبطوهنم عنه 

فقدم الرسول ملناسبته لقوله أرسلنا وأخر النيب لتحصيل العموم ألنه لو اقتصر على رسول مل يدخل يف ذلك من   كل نيب رسوال
سبب هذه اآلية أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرأ سورة والنجم ^ إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته ^ كان نبيا غري رسول 

فلما بلغ إىل قوله أفرأيتم الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى ألقى الشيطان تلك  ابملسجد احلرام مبحضر املشركني واملسلمني
الغرانيق العلى منها الشفاعة ترجتى فسمع ذلك املشركون ففرحوا به وقالوا هذا حممد يذكر آهلتنا مبا نريد واختلف يف كيفية إلقاء 

نيب صلى هللا عليه وسلم هو املتكلم به ألنه قرب صوته من الشيطان فقيل إن الشيطان هو الذي تكلم بذلك وظن الناس أن ال
صوت النيب صلى هللا عليه وسلم حىت التبس األمر على املشركني وقيل إن النيب صلى هللا عليه وسلم هوالذي تكلم بذلك على 

والقول الثاين أشهر وجه اخلطأ والسهو ألن الشيطان ألقاه ووسوس يف قلبه حىت خرجت تلك الكلمة على لسانه من غري قصد 
عند املفسرين والناقلني هلذه القصة والقول األول أرجح ألن النيب صلى هللا عليه وسلم معصوم يف التبليغ فمعىن اآلية أن كل 

نيب وكل رسول قد جرى له مثل ذلك من إلقاء الشيطان واختلف يف معىن متىن وأمنيته يف هذه اآلية فقيل متىن مبعىن تال واألمنية 
الوة أي إذا قرأ الكتاب ألقى الشيطان من عنده يف تالوته وقيل هو من التمين مبعىن حب الشيء وهذا املعىن أشهر يف اللفظ الت

فينسخ هللا ما ^ أي متىن النيب صلى هللا عليه وسلم مقاربة قومه واستئالفهم وألقى الشيطان ذلك يف هذه األمنية ليعجبهم ذلك 
للذين يف قلوهبم مرض ^ متعلق بقوله ينسخ وحيكم ^ ليجعل ^ ولك نسخت الشمس الظل أي يبطله كق^ يلقي الشيطان 

This file was downloaded from QuranicThought.com والقاسية^ أي أهل الشك ^ 
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وإن ^ املكذبون وقيل الذين يف قلوهبم مرض عامة الكفار والقاسية قلوهبم أشد كفرا وعتوا كأيب جهل ( قلوهبم @  45@ 
ذكورين قبل ولكنه جعل الظاهر موضع املضمر ليقضي عليهم ابلظلم والشقاق يعين ابلظاملني امل^ الظاملني لفي شقاق بعيد 

^ قيل يعين الصحابة واللفظ أعم من ذلك ^ الذين أوتوا العلم ^ العداوة ووصفه ببعيد ألنه يف غاية الضالل والبعد عن اخلري 
يف مرية منه ^ أي ختشع ^ فتخبت ^ اء الضمري عائد على القرآن وقال الزخمشري هو لتمكني الشيطان من اإللق^ أنه احلق 

يعين يوم بدر ووصفه ابلعقيم ألنه ال ليلة هلم بعده ^ يوم عقيم ^ الضمري للقرآن أو للنيب صلى هللا عليه وسلم أو لإللقاء ^ 
إىل قسمني  وال يوم ألهنم يقتلون فيه وقيل هو يوم القيامة والساعة مقدماته ويقوي ذلك قوله امللك يومئذ هلل مث قسم الناس

روي أن قوما قالوا اي رسول هللا قد علمنا ما أعطى هللا ملن قتل من ^ قتلوا أو ماتوا ^ أصحاب اجلحيم وأصحاب النعيم 
اخلريات فما ملن مات معك فنزلت اآلية معلمة أن هللا يرزق من قتل ومن مات معا وال يقتضي ذلك املساواة بينهم ألن تفضيل 

حيتمل أن يريد به الرزق يف اجلنة بعد يوم القيامة أو رزق الشهداء يف الربزخ واألول أرجح ألنه ^ نا رزقا حس^ الشهداء اثبت 
تقديره هنا األمر ذلك كما يقول الكاتب هذا وقد كان كذا إذا أراد ^ ذلك ^ يعين اجلنة ^ مدخال ^ يعم الشهداء واملوتى 

مسى االبتداء عقوبة ابسم اجلزاء عليها جتوزا كما تسمى العقوبة ^ ومن عاقب مبثل ما عوقب به ^ أن خيرج إىل حديث آخر 
إن قيل ما مناسبة هذين الوصفني للمعاقبة فاجلواب من ^ إن هللا لعفو غفور ^ أيضا ابسم الذنب ووعد ابلنصر ملن بغى عليه 

عفو والثاين أن يف ذكرمها وجهني أحدمها أن يف ذكر هذين الوصفني إشعار أبن العفو أفضل من العقوبة فكأنه حض على ال
أي ذلك النصر بسبب ^ ذلك أبن هللا يوجل الليل ^ إعالما بعفو هللا عن املعاقب حني عاقب ومل أيخذ ابلعفو الذي هو أوىل 

أن هللا قادر ومن آايت قدرته أنه يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل ومعىن اإليالج هنا أنه يدخل ظلمة هذا يف مكان 
ذلك أبن هللا هو احلق ^ ضوء هذا ويدخل ضوء هذا مكان ظلمة هذا وقيل اإليالج هو ما ينقص من أحدمها ويزيد يف اآلخر 

 أي ذلك الوصف الذي وصف هللا به هو^ 
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تصبح هنا مبعىن تصري وفهم بعضهم أنه أراد صبيحة ليلة املطر فقال ^ فتصبح األرض خمضرة ^ بسبب أنه احلق @  46@ 
تصبح األرض خمضرة إال مبكة والبالد احلارة وأما على معىن تصري فذلك عام يف كل بلد والفاء للعطف وليست جبواب ولو  ال 

كانت جوااب لقوله أمل تر لنصبت الفعل وكان املعىن نفي خضرهتا وذلك خالف املقصود وإمنا قال تصبح بلفظ املضارعة ليفيد 
يف موضع مفعول على ^ أن تقع ^ يعين البهائم والثمار واملعادن وغري ذلك ^ ض سخر لكم ما يف األر ^ بقاءها كذلك مدة 

حيتمل أن يريد يوم القيامة فجعل طي ^ إال إبذنه ^ تقدير عن أن تقع وقال الزخمشري كراهة أن تقع فهو مفعول من أجله 
وعرب عن ذلك ابحلياة ألن اإلنسان قبل أي أوجدكم بعد العدم ^ أحياكم ^ السماء كوقوعها أو يريد إبذنه لو شاء مىت شاء 

لكفور ^ يعين البعث ^ مث حيييكم ^ يعين املوت املعروف ^ مث مييتكم ^ ذلك تراب فهو مجاد بال روح مث أحياه بنفخ الروح 
^ فال ينازعنك ^ هو اسم مصدر لقوله انسكوه ولو كان اسم مكان لقال انسكون فيه ^ منسكا ^ أي جحود للنعمة ^ 

فاعل للكفار واملعىن أنه ال ينبغي منازعة النيب صلى هللا عليه وسلم ألن احلق قد ظهر حبيث ال يسع النزاع فيه فجاء ضمري ال
الفعل بلفظ النهي واملراد غري النهي وقيل إن املعىن ال تنازعهم فينازعوك فحذف األول لداللة الثاين عليه وحيتمل أن يكون هنيا 

أي ادع الناس إىل ^ وادع إىل ربك ^ أي يف الدين والشريعة أو يف الذابئح ^ يف األمر ^ لفظ هلم عن املنازعة على ظاهر ال
يعين اللوح احملفوظ واإلشارة ^ إن ذلك يف كتاب ^ اآلية تقتضي موادعة منسوخة ابلقتال ^ وإن جادلوك ^ عبادة ربك 

شارة بذلك إىل كتب املعلومات يف الكتاب أو إىل حيتمل أن تكون اإل^ إن ذلك على هللا يسري ^ بذلك إىل معلومات هللا 
يعين األصنام والسلطان هنا احلجة والربهان وما ليس هلم به علم ^ ما مل ينزل به سلطاان ^ احلكم يف االختالف واألول أظهر 

يف هذا املعىن بل قيل إنه يعين ما ليس هلم به علم ضروري فنفى أوال الربهان النظري مث العلم الضروري وليس اللفظ بظاهر  This file was downloaded from QuranicThought.com
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أي اإلنكار ملا يسمعون فاملنكر مصدر  ^ تعرف يف وجوه الذين كفروا املنكر ^ األحسن نفي العلم الضروري والنظري معا 

 من السطوة^ يسطون ^ كاملكرم مبعىن اإلكرام ويعرف ذلك يف وجوههم بعبوسها وإعراضها 
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ل أن تكون النار مبتدأ ووعدها هللا خربا أو يكون النار خرب ابتداء حيتم^ النار وعدها هللا ^ وهي سرعة البطش @  47@ 
أي ضربه هللا إلقامة احلجة ^ ضرب مثل ^ مضمر كأن قائال قال ما هو فقيل هو النار ويكون وعدها هللا استئنافا وهذا أظهر 

عىن أن األصنام اليت تعبدوهنا ال تقدر تنبيه ابألصغر على األكرب من ابب أوىل وأحرى وامل^ لن خيلقوا ذاباب ^ على املشركني 
أي لو ^ ولو اجتمعوا له ^ على خلق الذابب وال غريه فكيف تعبد من دون هللا الذي خلق كل شيء مث أوضح عجزهم بقوله 

 بيان أيضا لعجز األصنام حبيث لو^ وإن يسلبهم الذابب شيئا ال يستنقذوه منه ^ تعاونوا على خلق الذابب مل يقدروا عليه 
اختطف الذابب منهم شيئا مل يقدروا على استنقاذه منه على حال ضعفه وقد قيل إن املراد مبا يسلب الذابب منهم الطيب 

املراد ابلطالب األصنام وابملطلوب ^ ضعف الطالب واملطلوب ^ الذي كانت جتعله العرب على األصنام واللفظ أعم من ذلك 
لبته منها وقيل الطالب الكفار واملطلوب األصنام ألن الكفار يطلبون اخلري منهم الذابب ألن األصنام تطلب من الذابب ما س

رد على من أنكر أن ^ هللا يصطفي من املالئكة رسال ومن الناس ^ أي ما عظموه حق تعظيمه ^ وما قدروا هللا حق قدره ^ 
ريه للحديث الصحيح الوارد يف ذلك يف هذه اآلية سجدة عند الشافعي وغ^ اركعوا واسجدوا ^ يكون الرسول من البشر 

عموم يف العبادة بعد ذكر الصالة اليت عرب عنها ابلركوع والسجود وإمنا قدمها ألهنا أهم ^ واعبدوا ربكم ^ خالفا للمالكية 
كله   قيل املراد صلة الرحم وقال ابن عطية هي يف الندب فيما عدا الواجبات واللفظ أعم من ذلك^ وافعلوا اخلري ^ العبادات 

^ حق جهاده ^ حيتمل أن يريد جهاد الكفار أو جهاد النفس والشيطان أو اهلوى أو العموم يف ذلك ^ وجاهدوا يف هللا ^ 
قيل إنه منسوخ كنسخ حق تقاته بقوله ما استطعتم ويف ذلك نظر وإمنا أضاف اجلهاد إىل هللا ليبني بذلك فضله واختصاصه ابهلل 

انتصب ملة ^ ملة أبيكم إبراهيم ^ أي مشقة وأصل احلرج الضيق ^ من حرج ^  األمم أي اختاركم من بني^ اجتباكم ^ 
بفعل مضمر تقديره أعين ابلدين ملة إبراهيم أو التزموا ملة إبراهيم وقال الفراء انتصب على تقدير حذف الكاف كأنه قال كملة 

أبيكم إبراهيم مث حذف املضاف فإن قيل مل يكن وقال الزخمشري انتصب مبضمون ما تقدم كأنه قال وسع عليكم توسعة ملة 
إبراهيم أاب للمسلمني كلهم فاجلواب أنه أاب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان أاب ألمته ألن أمة الرسول يف حكم أوالده 

فاعتربهم دون ولذلك قرىء وأزواجه أمهاهتم وهو أب هلم وأيضا فإن قريشا وأكثر العرب من ذرية إبراهيم وهم أكثر األمة 
الضمري هلل تعاىل ومعىن من قبل يف الكتب املتقدمة ويف هذا أي يف القرآن وقيل الضمري إلبراهيم ^ هو مساكم ^ غريهم 

 واإلشارة إىل
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قوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومعىن من قبل على هذا من قبل وجودكم وهنا يتم الكالم على هذا القول @  48@ 
هذا مستأنفا أي ويف هذا البالغ والقول األول أرجح وأقل تكلفا ويدل عليه قراءة أيب بن كعب هللا مساكم ويكون قوله ويف 

الظاهر أهنا املكتوبة به القرتاهنا مع الزكاة ^ فأقيموا الصالة ^ تقدم معىن هذه الشهادة يف البقرة ^ شهيدا عليكم ^ املسلمني 
^ الذين هم يف صالهتم خاشعون $ # ^ سورة املؤمنون $ داللة ما بعد ذلك معناه هنا وليكم وانصركم ب^ هو موالكم ^ 

اخلشوع حالة يف القلب من اخلوف واملراقبة والتذلل لعظمة املوىل جل جالله مث يظهر أثر ذلك على اجلوارح ابلسكون واإلقبال 
ض الصالة ألنه جعله مبعىن حضور القلب على الصالة وعدم االلتفات والبكاء والتضرع وقد عد بعض الفقهاء اخلشوع يف فرائ

فيها وقد جاء يف احلديث ال يكتب للعبد من صالته إال ما عقل منها والصواب أن اخلشوع أمر زائد على حضور القلب فقد 
اللغو هنا الساقط من الكالم كالسب واللهو والكالم مبا ال يعين وعدد أنواع ^ عن اللغو معرضون ^ حيضر القلب وال خيشع 

This file was downloaded from QuranicThought.comملنهي عنه من الكالم عشرون نوعا ومعىن اإلعراض عنه عدم االستماع إليه والدخول فيه وحيتمل أن يريد أهنم ال يتكلمون به ا



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أي مؤدون فإن قيل مل قال فاعلون ومل يقل ^ للزكاة فاعلون ^ ولكن إعراضهم عن مساعه يقتضي ذلك من ابب أوىل وأحرى 

حدمها الفعل الذي يفعله املزكي أي أداء ما جيب على املال واآلخر املقدار املخرج من مؤدون فاجلواب أن الزكاة هلا معنيان أ
^ املال كقولك هذه زكاة ماىل واملراد هنا الفعل لقوله فاعلون ويصح املعىن اآلخر على حذف تقديره هم ألداء الزكاة فاعلون 

أي ال يالمون على أزواجهم وميكن أن يتعلق بقوله حافظون  هذا اجملرور يتعلق بفعل يدل عليه قوله غري ملومني^ على أزواجهم 
يعين النساء اململوكات قال الزخمشري إمنا قال ما ملكت ومل يقل من ^ أو ما ملكت أمياهنم ^ على أن يكون على مبعىن عن 

حيتمل أن ^ عهدهم ألماانهتم و ^ يعين ما سوى الزوجات واململوكات ^ وراء ذلك ^ ألن اإلانث جيرين جمرى غري العقالء 
 يريد أمانة الناس وعهدهم وأمانة هللا وعهده يف دينه أو العموم واألمانة أعم من العهد
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^ على صلواهتم حيافظون ^ أي حافظون هلا قائمون هبا ^ راعون ^ ألهنا قد تكون بعهد وبغري عهد متقدم @  49@ 
فإن قيل كيف كرر ذكر الصلوات أوال وآخرا فاجلواب أنه ليس بتكرار ألنه احملافظة عليها هي فعلها يف أوقاهتا مع توفية شروطها 

قد ذكر أوال اخلشوع فيها وذكر هنا احملافظة عليها فهما خمتلفان وأضاف الصالة يف املوضعني إليهم داللة على ثبوت فعلهم هلا 
سان مسكنا يف اجلنة ومسكنا يف النار فريث أي املستحقون للجنة فاملرياث استعارة وقيل إن هللا جعل لكل إن^ الوارثون ^ 

^ مدينة اجلنة وهي جنة األعناب وأعاد الضمري عليها مؤنثا على معىن اجلنة ^ الفردوس ^ املؤمنون مساكن الكفار يف اجلنة 
ما  الساللة هي ما يسل من الشيء أي^ من ساللة من طني ^ اختلف هل يعين آدم أو جنس بين آدم ^ ولقد خلقنا اإلنسان 

يستخرج منه ولذلك قيل إهنا اخلالصة واملراد هبا هنا القطعة اليت أخذت من الطني وخلق منها آدم فإن أراد ابإلنسان آدم 
ال بد أن يراد به بنو آدم فيكون ^ مث جعلناه نطفة ^ فاملعىن أنه خلق من تلك الساللة املأخوذة من الطني ولكن قوله بعد هذا 

ذكر أوال ولكن يفسره سياق الكالم وإن أراد ابإلنسان ابن آدم فيستقيم عود الضمري عليه ويكون الضمري يعود على غري من 
معىن خلقه من ساللة من طني أي خلق أصله وهو أبوه آدم وحيتمل عندي أن يراد ابإلنسان اجلنس الذي يعم آدم وذريته 

وهي من طني وإىل اخللقة املختصة بذريته وهي النطفة فإن  فأمجل ذكر اإلنسان أوال مث فصله بعد ذلك إىل اخللقة املختصة آبدم
يف قرار مكني ^ قيل ما الفرق بني من ومن فاجلواب على ما قال الزخمشري أن األوىل لالبتداء والثانية للبيان كقوله من األواثن 

حملل املستقر فيه ولكنه كقولك يعين رحم األم ومعىن مكني متمكن وذلك يف احلقيقة من صفة النطفة املستقرة ال من صفة ا^ 
قيل هو نفخ الروح فيه ^ خلقا آخر ^ طريق سائر أي يسري الناس فيه وقد تقدم تفسري النطفة واملضغة والعلقة يف أول احلج 

هو مشتق من ^ فتبارك هللا ^ وقيل خروجه إىل الدنيا وقيل استواء الشباب وقيل على العموم من نفخ الروح فيه إىل موته 
أي أحسن اخلالقني خلقا فحذف التمييز لداللة الكالم عليه وفسر بعضهم ^ أحسن اخلالقني ^ ة وقيل معناه تقدس الربك

اخلالقني ابملقدرين فرارا من وصف املخلوق أبنه خالق وال جيب أن ينفي عن املخلوق أنه خالق مبعىن صانع كقوله وإذ ختلق من 
يعين ^ سبع طرائق ^ خرتاع واإلجياد من العدم فهذا هو الذي انفرد هللا به الطني وإمنا الذي جيب أن ينفي عنه معىن اال

وما كنا عن ^ السموات ومساها طرائق ألن بعضها طورق فوق بعض كمطارقة النعل وقيل يعين األفالك ألهنا طرق للكواكب 
 حيتمل أن يريد ابخللق املخلوقني أو املصدر^ اخللق غافلني 
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يعين املطر الذي ينزل من السماء فتكون منه العيون واألهنار يف األرض وقيل يعين أربعة أهنار ^  ماء بقدر@ ^  50@ 
^ وهي النيل والفرات ودجلة وسيحان وال دليل على هذا التخصيص ومعىن بقدر مبقدار معلوم ال يزيد عليه وال ينقص منه 

ألعناب والزيتون ابلذكر ألهنا أكرم الشجر وأكثرها منافع يعين الزيتون وإمنا خص النخيل وا^ وشجرة خترج من طور سيناء 
وطور سيناء جبل ابلشام وهو الذي كلم هللا عليه موسى عليه السالم وينسب الزيتون إليه ألهنا فيه كثرية وسيناء اسم جبل 

عجمة أو للتأنيث مع أضافه إليه كقوله جبل أحد وقرئ بفتح السني ومل ينصرف للتأنيث الالزم وقرئ ابلكسر ومل ينصرف لل This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
^ تنبت ابلدهن ^ التعريف ألن فعالء ابلكسر ال تكون ألفه للتأنيث وقيل معناه مبارك وقيل ذو شجرة ويلزم على ذلك صرفه 

يعين الزيت وقرىء تنبت بفتح التاء فاجملرور على هذا يف موضع احلال كقولك جاء زيد بسالحه وقرئ بضم التاء وكسر الباء 
وصبغ ^ األول أن أنبت مبعىن نبت والثاين حذف املفعول تقديره تنبت مثرهتا ابلدهن والثالث زايدة الباء  وفيه ثالثة أوجه

هي اإلبل والبقر والغنم واملقصود ابلذكر اإلبل لقوله وعليها وعلى الفلك ^ يف األنعام ^ الصبغ الغمس يف اإلدام ^ لآلكلني 
استبعدوا أن تكون النبوة لبشر فيا ^ ما هذا إال بشر ^ فيها وتذكريها وأتنيثها حتملون وقد تقدم يف النحل ذكر املنافع اليت 

أي مبثل ما ^ ما مسعنا هبذا ^ أي يطلب الفضل والرايسة عليكم ^ يريد أن يتفضل ^ عجبا منهم إذ أثبتوا الربوبية حلجر 
أي جنون ^ به جنة ^ ان قبل نوح فرتة طويلة دعاهم إليه من عبادة هللا أو مبثل الكالم الذي قال هلم وهذا يدل على أنه ك

أي إىل وقت مل يعينوه ولكن أرادوا ^ حىت حني ^ فانظر اختالف قوهلم فيه فتارة نسبوه إىل طلب الرايسة واترة إىل اجلنون 
هم وقد تضمن هذا دعاء عليهم ألن نصرته إمنا هي إبهالك^ انصرين مبا كذبون ^ وقت زوال جنونه على قوهلم أو وقت موته 

 ^اسلك فيها ^ تقدم يف هود تفسري أبعيننا ووحينا وفار التنور وال ختاطبين 
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إن خمففة من الثقيلة ومبتلني اسم فاعل من ^ وإن كنا ملبتلني ^ أي أدخل فيها وقد تقدم تفسري زوجني اثنني @  51@ 
قيل إهنم عاد ورسوهلم هود ألهنم الذين يلون قوم نوح  ^قران آخرين ^ ابتلى وحيتمل أن يكون مبعىن االختبار أو إنزال البالء 

^ وقيل إهنم مثود ورسوهلم صاحل وهذا أصح لقوله فأخذهتم الصيحة ومثود هم الذين أهلكوا ابلصيحة وأما عاد فأهلكوا ابلريح 
قوله قال املأل الذين كفروا  قدم هذا اجملرور على قوله الذين كفروا لئال يوهم أنه متصل بقوله احلياة الدنيا خبالف^ من قومه 

حيتمل أهنم قالوا ذلك إلنكارهم أن يكون نيب من ^ بشر مثلكم ^ أي نعمناهم ^ أترفناهم ^ من قومه يف غري هذا املوضع 
أنكم ^ استفهام على وجه االستهزاء واالستبعاد ^ أيعدكم ^ البشر أو قالوه أنفة من اتباع بشر مثلهم وكذلك قال قوم نوح 

هذا من حكاية كالمهم وهيهات ^ هيهات هيهات ملا توعدون ^ كرر أن أتكيدا لألوىل وخمرجون خرب عن األوىل ^  خمرجون 
اسم فعل مبعىن بعد وقال الغزنوي هي للتأسف والتأوه وجيوز فيه الفتح والضم والكسر واإلسكان واترة جييء فاعله دون الم  

لالم كهذه اآلية قال الزجاج يف تفسريه البعد ملا توعدون فنزله منزلة املصدر كقوله فهيهات هيهات العقيق وأهله واترة جييء اب
قال الزخمشري وفيه وجه آخر وهي أن تكون الالم لبيان املستبعد ما هو بعد التصويت بكلمة االستبعاد كما جاءت الالم يف 

نا الدنيا فوضع هي موضع احلياة لداللة اخلرب أي ما احلياة إال حيات^ إن هي إال حياتنا الدنيا ^ هيت لك لبيان املهيت به 
ما ^ عما قليل ^ أي ميوت بعض ويولد بعض فينقرض قرن وحيدث قرن آخر ومرادهم إنكارهم البعث ^ منوت وحنيا ^ عليها 

لسيل من يعين هالكني كالغثاء والغثاء ما حيمله ا^ فجعلناهم غثاء ^ زائدة وقيل صفة للزمان والتقدير عن زمان قليل يندمون 
مصدر وضع موضع الفعل مبعىن بعدوا أي هلكوا والعامل فيه مضمر ^ فبعدا ^ الورق وغريه مما يبلى ويسود فشبه به اهلالكني 

مصدر ووزنه فعلى ومعناه التواتر والتتابع وهو موضوع موضع احلال أي متواترين واحدا بعد واحد فمن قرأه ^ ترتا ^ ال يظهر 
ومن قرأه بغري تنوين فألفه للتأنيث فلم ينصرف وأتنيثه ألن الرسل مجاعة والتاء األوىل فيه بدل من واو  ابلتنوين فألفه لإلحلاق

 هي فاء الكلمة
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أي يتحدث الناس مبا جرى عليهم وحيتمل أن يكون مجع حديث أو مجع أحدوثة وهذا ^ وجعلناهم أحاديث @ ^  52@ 
^ لعلهم يهتدون ^ أي حامدون متذللون ^ وقومهما لنا عابدون ^ ي متكربين أ^ قوما عالني ^ أليق ألهنا تقال يف الشر 

الربوة املوضع املرتفع من األرض ^ وآوينامهاإىل ربوة ^ الضمري لبين إسرائيل ال لقوم فرعون ألهنم هلكوا قبل إنزال التوراة 
^ قدس وقيل بغوطة دمشق وقيل بفلسطني وجيوز فيها فتح الراء وضمها وكسرها واختلف يف موضع هذه الربوة فقيل بيت امل

This file was downloaded from QuranicThought.comالقرار املستوي من األرض فمعناه أهنا بسيطة ميكن فيها احلرث والغراسة وقيل إن القرار هنا الثمار واحلبوب ^ ذات قرار ومعني 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
مشتق من العني واملعني املاء اجلاري فقيل إنه مشتق من قولك معن املاء إذا كثر فامليم على هذا أصلية ووزنه فعيل وقيل إنه 

هذا النداء ليس على ظاهره ألن الرسل كانوا يف أزمنة متفرقة وإمنا املعىن أن كل ^ اي أيها الرسل ^ فامليم زائدة ووزنه مفعول 
كلوا من ^  رسول يف زمانه خوطب بذلك وقيل اخلطاب لسيدان حممد صلى هللا عليه وسلم وأقامه مقام اجلماعة وهذا بعيد 

قرىء ^ وأن هذه أمتكم أمة واحدة ^ احلالل فاألمر على هذا للوجوب أو من املستلذات فاألمر لإلابحة أي من ^ الطيبات 
وقيل تتعلق بفعل مضمر تقديره ^ فاتقون ^ إن ابلكسر على االستئناف وابلفتح على معىن ألن وهي متعلقة بقوله آخرا 

أي افرتقوا واختلفوا والضمري ألمم ^ فتقطعوا أمرهم ^ يد وغريه واعلموا واألمة هنا الدين وهو ما اتفقت عليه الرسل من التوح
مجع زبور وهو الكتاب واملعىن أهنم افرتقوا يف اتباع الكتب فاتبعت ^ زبرا ^ الرسل املذكورين من اليهود والنصارى وغريهم 

الضمري لقريش والغمرة اجلهل ^  فذرهم يف غمرهتم^ طائفة التوراة وطائفة اإلجنيل وغري ذلك ووضعوا كتااب من عند أنفسهم 
اآلية رد عليهم فيما ظنوا من أن ^ أحيسبون ^ هنا يوم بدر أو يوم موهتم ^ حىت حني ^ والضالل وأصلها من غمرة املاء 

^ هذا خرب أن والضمري الرابط حمذوف تقديره نسارع به ^ نسارع هلم ^ أمواهلم وأوالدهم خري هلم وأهنم سبب لرضا هللا عنهم 
قيل معناه يعطون ما أعطوا من ^ يؤتون ما آتوا ^ أي ال يشعرون أن ذلك استدراج هلم ففيه معىن التهديد ^ ال يشعرون بل 

 الزكاة والصدقات وقيل إنه عام يف مجيع أفعال الرب أي يفعلوهنا وهم خيافون أن ال تقبل منهم
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سلم إال أهنا قرأت يؤتون ما أتوا ابلقصر فيحتمل أن يكون وقد روت عائشة هذا املعىن عن النيب صلى هللا عليه و @  53@ 
أهنم إىل رهبم ^ احلديث تفسريا هلذه القراءة وقيل إنه عام يف احلسنات والسيئات أي يفعلوهنا وهم خائفون من الرجوع إىل هللا 

ولئك يسارعون يف اخلريات أ^ أن يف موضع املفعول من أجله أو يف موضع املفعول بوجلت إذ هي يف معىن خائفة ^ راجعون 
فيه معنيان أحدمها أهنم يبادرون إىل فعل الطاعات واآلخرأهنم يتعجلون ثواب اخلريات وهذا مطابق لآلية املتقدمة ألنه أثبت ^ 

فيه املعنيان املذكوران يف يسارعون للخريات وقيل معناه سبقت هلم ^ وهم هلا سابقون ^ فيهم ما نفي عن الكفار من املسارعة 
يعين أن هذا الذي وصف به الصاحلون غري خارج عن الوسع والطاقة وقد ^ ال نكلف نفسا إال وسعها ^ السعادة يف األزل 

يعين صحائف األعمال ففي الكالم هتديد وأتمني من الظلم ^ ولدينا كتاب ^ تقدم الكالم على تكليف ما ال يطاق يف البقرة 
ن الدين جبملته ومن القرآن وقيل من الكتاب املذكور وقيل من األعمال اليت أي يف غفلة م^ يف غمرة من هذا ^ واحليف 

أي هلم أعمال سيئة دون الغمرة اليت هم فيها فاملعىن أهنم جيمعون بني ^ وهلم أعمال من دون ذلك ^ وصف هبا املؤمنون 
ألهنا يف معىن الكفر وقيل اإلشارة إىل قوله  الكفر وسوء األعمال واإلشارة بذلك على هذا إىل الغمرة وإمنا أشار إليها ابلتأكيد

قيل هي إخبار عن أعماهلم يف احلال وقيل ^ هم هلا عاملون ^ من هذا أي هلم أعمال سيئة غري املشار إليه حسبما اختلف فيه 
لقوله عاملون غاية ^ حىت إذا أخذان مرتفيهم ^ عن االستقبال وقيل املعىن أهنم يتمادون على عملها حىت أيخذهم هللا فجعل 

أي يستغيثون ويصيحون فإن أراد ابلعذاب قتل املرتفني يوم بدر ^ إذا هم جيأرون ^ أي أغنياؤهم وكرباؤهم ^ مرتفيهم ^ 
فالضمري يف جيأرون لسائر قريش أي صاحوا وانحوا على القتلى وإن أراد ابلعذاب شدائد الدنيا أو عذاب اآلخرة فالضمري 

تقديره يقال هلم يوم العذاب ال جتأروا وحيتمل أن يكون هذا القول حقيقة وأن يكون بلسان احلال ^  ال جتأروا اليوم^ جلميعهم 
أي ترجعون إىل وراء وذلك عبارة عن إعراضهم عن اآلايت ^ على أعقابكم تنكصون ^ ولفظه هني ومعناه أن اجلؤار ال ينفعهم 

سجد احلرام وقيل إنه على احلرم وإن مل يذكر ولكنه يفهم من قيل إن الضمري عائد على امل^ مستكربين به ^ وهي القرآن 
سياق الكالم واملعىن أهنم يستكربون بسبب املسجد احلرام ألهنم أهله ووالته وقيل إنه عائد على القرآن من حيث ذكرت 

وسلم وهو على هذا متعلق اآلايت واملعىن على هذا أن القرآن حيدث هلم عتوا وتكربا وقيل إنه يعود على النيب صلى هللا عليه 
This file was downloaded from QuranicThought.comمشتق من السمر وهو اجللوس ابلليل للحديث وكانت قريش جتتمع ابلليل يف املسجد فيتحدثون وكان أكثر ^ سامرا ^ بسامرا 
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 حديثهم سب النيب صلى هللا عليه وسلم وسامرا مفرد مبعىن اجلمع وهو منصوب
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^ هتجرون ^  عليه وسلم فاملعىن أهنم سامرون بذكره وسبه على احلال فمن جعل الضمري يف به للنيب صلى هللا@  54@ 
من قرأ بضم التاء وكسر اجليم فمعناه تقولون اهلجر بضم اهلاء وهو الفحش من الكالم ومن قرأ بفتح التاء وضم اجليم فهو من 

ملريض إذا هذى أي تقولون اهلجر بفتح اهلاء أي هتجرون اإلسالم والنيب صلى هللا عليه وسلم واملؤمنني أو من قولك هجر ا
معناه أن النبوة ^ أم جاءهم ما مل أيت آابءهم األولني ^ يعين القرآن وهذا توبيخ هلم ^ أفلم يدبروا القول ^ اللغو من القول 

^ أم مل يعرفوا رسوهلم ^ ليست ببدع فينكروهنا بل قد جاءت آابؤهم األولني فقد كانت النبوة لنوح وإبراهيم وإمساعيل وغريهم 
املعىن أم مل يعرفوا حممدا صلى هللا عليه وسلم ويعلموا أنه أشرفهم حسبا وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأرجحهم عقال فكيف 

ينسبونه إىل الكذب أو إىل اجلنون أو غري ذلك من النقائص مع أنه جاءهم ابحلق الذي ال خيفى على كل ذي عقل سليم وأنه 
االتباع هنا استعارة واحلق هنا يراد به الصواب واألمر ^ واءهم لفسدت السموات واألرض ولو اتبع احلق أه^ عني الصواب 

لو  ^ املستقيم فاملعىن لو كان األمر على ما تقتضي أهواءهم من الشرك ابهلل واتباع الباطل لفسدت السموات واألرض كقوله 
تعاىل وهذا بعيد يف املعىن وإمنا محله عليه أن جعل االتباع وقيل إن احلق يف اآلية هو هللا ^ كان فيهما آهلة إال هللا لفسدات 

بل أتيناهم ^ ^ بل جاءهم ابحلق وأكثرهم للحق كارهون ^ حقيقة ومل يفهم فيه االستعارة وإمنا احلق هنا هو املذكور يف قوله 
اخلرج هو األجرة ويقال  ^أم تسأهلم خرجا ^ حيتمل أن يكون بتذكريهم ووعظهم أو بفخرهم وشرفهم وهذا أظهر ^ بذكرهم 

^ فيه خراج واملعىن واحد وقرىء ابلوجهني يف املوضعني فهو كقوله أم تسأهلم أي لست تسأهلم أجرا فيثقل عليهم اتباعك 
أي عادلون ومعرضون ^ عن الصراط لناكبون ^ أي رزق ربك خري من أمواهلم فهو يرزقك ويغنيك عنهم ^ فخراج ربك خري 

اآلية قال األكثرون نزلت هذه اآلية حني دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ^ ولو رمحناهم  ^عن الصراط املستقيم 
قريش ابلقحط فناهلم اجلوع حىت أكلوا اجللود وغريها فاملعىن رمحناهم ابخلصب وكشفنا ما هبم من ضر اجلوع والقحط لتمادوا 

منا دعا النيب صلى هللا عليه وسلم على قريش بعد اهلجرة حسبما ورد على طغياهنم ويف هذا عندي نظر فإن اآلية مكية ابتفاق وإ
يف احلديث وقيل املعىن لو رمحناهم ابلرد إىل الدنيا لعادوا ملا هنوا عنه وهذا القول ال يلزم عليه ما يلزم على اآلخر ولكنه خرج 

ط وأن الباب ذا العذاب الشديد املتوعد به قيل إن هذا العذاب هو اجلوع ابلقح^ ولقد أخذانهم ابلعذاب ^ عن معىن اآلية 
بعد هذا يوم بدر وهذا مردود أبن العذاب الذي أصاهبم إمنا كان بعد بدر وقيل إن العذاب الذي أخذهم هو يوم بدر والباب 
املتوعد به هو القحط وقيل الباب ذو العذاب الشديد عذاب اآلخرة وهذا أرجح ولذلك وصفه ابلشدة ألنه أشد من عذاب 

 الدنيا وقال إذ هم فيه مبلسون أي
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أي ما ^ فما استكانوا ^ ايئسون من اخلري وإمنا يقع هلم اليأس يف اآلخرة كقوله ويوم تقوم الساعة يبلس اجملرمون @  55@ 
وا إن قيل هال قال فما استكان^ وما يتضرعون ^ تذللوا هلل عز وجل وقد تقدم الكالم على هذه الكلمة يف آخر آل عمران 

وما تضرعوا أو فما يستكينون وما يتضرعون ابتفاق الفعلني يف املاضي أو يف االستقبال فاجلواب أن ما استكانوا عند العذاب 
الذي أصاهبم وما يتضرعون حىت يفتح عليهم ابب عذاب شديد فنفى االستكانة فيما مضى ونفى التضرع يف احلال واالستقبال 

قليال صفة ملصدر حمذوف تقديره شكرا قليال تشكرون وذكر السمع والبصر واألفئدة وهي ما زائدة و ^ قليال ما تشكرون ^ 
القلوب لعظم املنافع اليت فيها فيجب شكر خالقها ومن شكره توحيده واتباع رسوله صلى هللا عليه وسلم ففي ذكرها تعديد 

أي هو فاعله وخمتص به فالالم على ^ والنهار وله اختالف الليل ^ أي نشركم فيها ^ ذرأكم يف األرض ^ نعمة وإقامة حجة 
أي قالت قريش مثل قول ^ بل قالوا مثل ما قال األولون ^ هذا لالختصاص وقد ذكر يف البقرة معىن اختالف الليل والنهار 

هامان يف الرعد األمم املتقدمة مث فسر قوهلم إبنكارهم البعث وإليه اإلشارة بقوهلم لقد وعدان حنن وآابؤان هذا وقد ذكر االستف This file was downloaded from QuranicThought.com
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هذه اآلايت توقيف هلم على أمور ال ميكنهم اإلقرار هبا وإذا أقروا هبا ^ قل ملن األرض ومن فيها ^ وأساطري األولني يف األنعام 

قرئ يف األول هلل ابلالم إبمجاع جوااب لقوله ملن األرض وكذلك ^ سيقولون هلل ^ لزمهم توحيد خالقها واإلميان ابلدار اآلخرة 
اجلمهور الثاين والثالث وذلك على املعىن ألن قوله من رب السموات يف معىن ملن هي وقرأ أبو عمرو الثاين والثالث ابلرفع قرأ 

اإلجارة املنع من اإلهانة يقال أجرت فالان على فالن ^ جيري وال جيار عليه ^ مصدر ويف بنائه مبالغة ^ ملكوت ^ على اللفظ 
أي ^ فأىن تسحرون ^ املعىن أن هللا تعاىل يغيث من شاء ممن شاء وال يغيث أحد منه أحدا إذا منعته من مضرته وإهانته ف

ختدعون عن احلق واخلادع هلم الشيطان وذلك تشبيه ابلسحر يف التخليط والوقوع يف الباطل ورتب هذه التوبيخات الثالثة 
ألن فيه زايدة ختويف مث قال اثلثا فأىن تسحرون وفيه ما ابلتدريج فقال أوال أفال تذكرون مث قال اثنيا أفال تتقون وذلك أبلغ 

إذا ^ يعين فيما ينسبون هلل من الشركاء واألوالد ولذلك رد عليهم بنفي ذلك ^ وإهنم لكاذبون ^ التوبيخ من ليس يف غريه 
 هذا برهان على^ لذهب كل إله مبا خلق 
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ا آخر النفرد كل واحد منهما مبخلوقاته عن خملوقات اآلخر واستبد  الوحدانية وبيانه أن يقال لو كان مع هللا إهل@  56@ 
كل واحد منهما مبلكه وطلب غلبة اآلخر والعلو عليه كما ترى حال ملوك الدنيا ولكن ملا رأينا مجيع املخلوقات مرتبطة بعضها 

ا الربهان بدليل التمانع كما فهم ابن ببعض حىت كأن العامل كله كرة واحدة علمنا أن مالكه ومدبره واحد ال إله غريه وليس هذ
عطية وغريه بل هو دليل آخر فإن قيل إذ ال تدخل إال على كالم هو جزاء وجواب فكيف دخلت هنا ومل يتقدم قبلها شرط وال 

سؤال سائل فاجلواب أن الشرط حمذوف تقديره لو كان معه آهلة وإمنا حذف لداللة قوله وما كان معه من إله وهو جواب 
اآلية ^ قل رب إما تريين ما يوعدون ^ ابلرفع خرب ابتداء وابخلفض صفة هلل ^ عامل الغيب ^ ار الذين وقع الرد عليهم للكف

معناه أن هللا أمر نبيه صلى هللا عليه وسلم أن يدعو لنفسه ابلنجاة من عذاب الظاملني إن قضي أن يرى ذلك وفيها هتديد 
ادفع ابليت ^ ئدة وجواب الشرط فال جتعلين وكرر قوله رب مبالغة يف الدعاء والتضرع للظاملني وهم الكفار وإن شرطية وما زا

قيل اليت هي أحسن ال إله إال هللا والسيئة الشرك واألظهر أنه أمر ابلصفح واالحتمال وحسن اخللق وهو ^ هي أحسن السيئة 
يعين نزغاته ووساوسه وقيل يعين اجلنون ^ ياطني من مهزات الش^ حمكم غري منسوخ وإمنا نسخ ما يقتضيه من مساملة الكفار 

^ حىت إذا جاء أحدهم املوت ^ معناه أن يكونوا معه وقيل يعين حضورهم عند املوت ^ أن حيضرون ^ واللفظ أعم من ذلك 
حىت قال ابن عطية حىت هنا حرف ابتداء أي ليست غاية ملا قبلها وقال الزخمشري حىت تتعلق بيصفون أي ال يزالون كذلك 

يعين الرجوع إىل الدنيا وخاطب به خماطبة اجلماعة للتعظيم قال ذلك الزخمشري وغريه ^ قال رب ارجعون ^ أيتيهم املوت 
قيل يعين فيما ^ فيما تركت ^ وقيل إنه اندى ربه مث خاطب املالئكة % ( أال فارمحون اي آل حممد # ) ومثله قول الشاعر 

اإلميان فهو كقوله أو كسبت يف إمياهنا خريا واملعىن أن الكافر رغب أن يرجع إىل الدنيا تركت من املال وقيل فيما تركت من 
يعين قوله رب ارجعون ^ إهنا كلمة هو قائلها ^ ردع له عما طلب ^ كال ^  ليؤمن ويعمل صاحلا يف اإلميان الذي تركه أول مرة 

أقوال أحدها أن يقوهلا هذه الكلمة ال حمالة إلفراط ندمه لعلي أعمل صاحلا فسمى هذا الكالم كلمة ويف أتويل معناه ثالثة 
 وحسرته فهو إخبار بقوله والثاين أن املعىن أهنا كلمة يقوهلا وال تنفعه وال تغين عنه شيئا والثالث أن يكون املعىن أنه يقوهلا كاذاب

مان والضمري للجماعة املذكورين يف قوله أي فيما يستقبلون من الز ^ ومن ورائهم ^ فيها ولو رجع إىل الدنيا مل يعمل صاحلا 
يعين املدة اليت بني املوت والقيامة وهي حتول بينهم وبني الرجوع إىل الدنيا وأصل الربزخ احلاجز بني ^ برزخ ^ جاء أحدهم 

 املعىن أنه ينقطع يومئذ التعاطف والشفقة اليت بني القرابة الشتغال كل أحد بنفسه^ فال أنساب بينهم ^ شيئني 
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أي ال يسأل ^ وال يتساءلون ^ فتكون األنساب كأهنا معدومة ^ يوم يفر املرء من أخيه وأمه وأبيه ^ كقوله @   57@ 
This file was downloaded from QuranicThought.comبعضهم بعضا الشتغال كل أحد بنفسه فإن قيل كيف اجلمع بني هذا وبني قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فاجلواب أن 
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^ تلفح وجوههم النار ^ لون بعد ذلك فإن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف كثرية ترك التساؤل عند النفخة األوىل مث يتساء

الكلوح انكشاف الشفتني عن األسنان وكثريا ما جيري ذلك للكالب وقد جيري للكباش إذا ^ كاحلون ^  أي تصيبهم ابإلحراق 
غلبت علينا شقوتنا ^ ذلك عذاب وتشويه  شويت رؤسها ويف احلديث إن شفة الكافر ترتفع يف النار حىت تبلغ وسط رأسه ويف

كلمة تستعمل يف زجر الكالب ففيها إهانة ^  قال اخسؤا ^ أي ما قدر عليهم من الشقاء وقرئ شقاوتنا واملعىن واحد ^ 
بضم ^ سخراي ^ أي ال تكلمون يف رفع العذاب فحينئذ يياسون من ذلك أعاذان هللا من ذلك برمحته ^ وال تكلمون ^ وإبعاد 

ني من السخرة مبعىن التخدمي وابلكسر من السخر مبعىن االستهزاء وقد يقال هذا ابلضم وقرىء هنا ابلوجهني الحتمال الس
يعين يف جوف األرض ^ كم لبثتم يف األرض ^ ^  وكنتم منهم تضحكون ^ املعنيني على أن معىن االستهزاء هنا أليق لقوله 

لبثوا يوما أو بعض يوم الستقصارهم املدة أو ملا هم فيه من العذاب حبيث ال يعدون أمواات وقيل أحياء يف الدنيا فأجابوا أبهنم 
^ إن لبثتم إال قليال ^ أي اسئل من يقدر على أن يعد وهو من عويف مما ابتلوا به أو يعنون املالئكة ^ فاسأل العادين ^ شيئا 

^ أي ابطال واملعىن إقامة حجة على احلشر للثواب والعقاب  ^عبثا ^ معناه أنه قليل ابلنسبة إىل بقائهم يف جهنم خالدين أبدا 
فإمنا حسابه عند ربه إنه ال يفلح ^ أي ال حجة وال دليل واجلملة صفة لقوله إهلا آخر وجواب الشرط ^ ال برهان له به 

ين ليبني البون بني الضمري لألمر والشأن وانظر كيف افتتح السورة بفالح املؤمنني وختمها بعدم فالح الكافر ^ الكافرون 
 الفريقني وهللا أعلم
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السورة خرب ابتداء مضمر أو مبتدأ وخربه حمذوف تقديره فيما أنزل ^ سورة أنزلناها $ # ^ سورة النور @ $  58@ 
 ^آايت بينات ^ أي فرضنا األحكام اليت فيها وقرئ ابلتشديد للمبالغة ^ وفرضناها ^ عليكم سورة وأنزلناها صفة للسورة 

الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما ^ يعين ما فيها من املواعظ واألحكام واألمثال وقيل معىن بينات هنا ليس فيها مشكل 
الزانية والزاين يراد هبما اجلنس وقدم الزانية ألن الزان كان حينئذ يف النساء أكثر فإنه كان منهن إماء وبغااي جياهرن ^ مائة جلدة 

زاين والزانية كإعراب السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقد ذكر يف املائدة وهذه اآلية انسخة إبمجاع ملا يف بذلك وإعراب ال
سورة النساء من اإلمساك يف البيوت يف اآلية الواحدة ومن األذى يف األخرى مث إن لفظ هذه اآلية عند مالك ليس على عمومه 

ية إذا كاان مسلمني حرين غري حمصنني فيخرج منها الكفار فريدون إىل أهل دينهم وخيرج فإن جلد املائدة إمنا هو حد الزاين والزان
منها العبد واألمة واحملصن واحملصنة فأما العبد واألمة فحدمها مخسون جلدة سواء كاان حمصنني أو غري حمصنني وأما احملصنان 

ابلنظر إىل سائر املذاهب فاعلم أن لفظ هذه اآلية ظاهره احلران فحدمها الرجم هذا على مذهب مالك وأما الكالم على اآلية 
العموم يف املسلمني والكافرين ويف األحرار والعبيد واإلماء ويف احملصن وغري احملصن مث إن العلماء خصصوا من هذا العموم 

حصنوا أو مل حيصنوا أخذا أشياء منها ابتفاق ومنها ابختالف فأما الكفار فرأى أبو حنيفة وأهل الظاهر أن حدهم جلد مائة أ
بعموم اآلية ورأى الشافعي أن حدهم كحد املسلمني اجللد إن مل حيصنوا والرجم إن أحصنوا أخذا ابآلية وبرجم النيب صلى هللا 

شة والاليت أيتني الفاح^ عليه وسلم لليهودي واليهودية إذ زنيا ورأى مالك أن يردوا إىل أهل دينهم لقوله تعاىل يف سورة النساء 
فخص نساء املسلمني على أهنا قد نسختها هذه ولكن بقيت يف حملها وأما العبد واألمة فرأى أهل الظاهر أن ^ من نسائكم 

وأن حد العبد اجللد مائة لعموم اآلية ^ فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب ^ حد األمة مخسون جلدة لقوله تعاىل 
على األمة إذ ال فرق بينهما وأما احملصن فقال اجلمهور حده الرجم فهو خمصوص يف  وقال غريهم جيلد العبد مخسني ابلقياس

هذه اآلية وبعضهم يسمي هذا التخصيص نسخا مث اختلفوا يف املخصص أو الناسخ فقيل اآلية اليت ارتفع لفظها وبقي حكمها 
ز حكيم وقيل الناسخ هلا السنة الثابتة يف الرجم وقال وهي قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة نكاال من هللا وهللا عزي
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تغريب وبذلك قال أبو حنيفة وقال اخلوارج ال رجم أصال فإن الرجم ليس يف كتاب هللا وال يعتد بقوهلم وظاهر اآلية اجللد دون 

 وقال مالك اجللد والتغريب سنة للحديث وهو قوله صلى هللا عليه وسلم البكر ابلبكر جلد مائة وتغريب
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عام وال تغريب على النساء وال على العبيد عند مالك وصفة اجللد عند مالك يف الظهر واجمللود جالس وقال @  59@ 
ء واجمللود قائم وتسرت املرأة بثوب ال يقيها الضرب وجيرد الرجل عند مالك وقال قوم جيلد الشافعي يفرق على مجيع األعضا

قيل يعين يف إسقاط احلد أي أقيموه وال بد وقيل يف خفيف الضرب وقيل يف الوجهني ^ وال أتخذكم هبما رأفة ^ على قميص 
هو مذهب مالك والشافعي وعلى القول الثاين فعلى القول األول يكون الضرب يف الزان كالضرب يف القذف غري مربح و 

والثالث يكون الضرب يف الزان أشد واختلف هل جيوز أن جيمع مائة سوط يضرب هبا مرة واحدة فمنعه مالك وأجازه أبو حنيفة 
^ نني وليشهد عذاهبما طائفة من املؤم^ ملا ورد يف قصة أيوب عليه السالم وأجازه الشافعي للمريض لورود ذلك يف احلديث 

املراد بذلك توبيخ الزانة والغلظة عليهم واختلف يف أقل ما جيزىء من الطائفة فقيل أربعة اعتبارا بشهادة الزان وهو قول ابن أيب 
اآلية معناها ذم ^ الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة ^ زيد وقيل عشرة وقيل اثنني وهو مشهور يف مذهب مالك وقيل واحد 

ان وأنه ال يقع فيه إال زان أو مشرك وال يوافقه عليه من النساء إال زانية أو مشركة وينكح على هذا مبعىن جيامع الزانة وتشنيع الز 
وقيل معناها ال حيل لزان أن يتزوج إال زانية أو مشركة وال حيل لزانية أن تتزوج إال زانيا أو مشركا مث نسخ هذا احلكم وأبيح هلما 

اإلشارة بذلك إىل الزان أي حرم الزان على املؤمنني وقيل ^ وحرم ذلك على املؤمنني ^ لصحيح التزوج ممن شاؤا واألول هو ا
اإلشارة إىل تزوج املؤمن غري الزاين بزانية فإن قوما منعوا أن يتزوجها وهذا على القول الثاين يف اآلية قبلها وهو بعيد وأجاز 

هذا حد ^ احملصنات مث مل أيتوا أبربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة والذين يرمون ^ تزوجيها مالك وغريه وروى عنه كراهته 
القذف وهو الفرية اليت عرب هللا عنها ابلرمي واحملصنات يراد هبن هنا العفائف من النساء وخصهن ابلذكر ألن قذفهن أكثر 

أن حكم الرجال والنساء هنا واحد  وأشنع من قذف الرجال ودخل الرجال يف ذلك ابملعىن إذ ال فرق بينهم وأمجع العلماء على
وقيل إن املعىن يرمون األنفس احملصنات فيعم اللفظ على هذا النساء والرجال وحيتاج هنا إىل الكالم يف القذف والقاذف 

واملقذوف والشهادة يف ذلك فأما القذف فهو الرمي ابلزان اتفاقا أو بفعل قوم لوط عند مالك والشافعي لعموم لفظ الرمي يف 
آلية خالفا أليب حنيفة أو النفي من النسب ومذهب مالك أن التعريض بذلك كله كالتصريح خالفا للشافعي وأيب حنيفة وأما ا

القاذف فيحد سواء كان مسلما أو كافرا لعموم اآلية وسواء كان حرا أو عبدا إال أن العبد واألمة إمنا حيدان أربعني عند اجلمهور 
يفه يف الزان خالفا للظاهرية وال حيد الصيب وال اجملنون لكوهنما غري مكلفني وأما املقذوف فنصفوا حدمها قياسا على تنص

فمذهب مالك أنه يشرتط فيه اإلسالم والعقل والبلوغ واحلرية والرباءة عما رمي به والتمكن من الوطء حترزا من اجملبوب وشبهه 
ن ال ميكنه الوطء وقد قيل حيد من قذف واحدا منهم لعموم اآلية فال حيد عنده من قذف صبيا أو كافرا أو جمبواب أو عبدا وم

 واتفقوا على اشرتاط الرباءة مما رمي به وأما الشهادة اليت
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تسقط حد القذف فهي أن يشهد شاهدان عدالن أبن املقذوف عبدا أو كافرا ويشهد أربعة شهود ذكور عدول @  60@ 
تقدم قبل هذا االستثناء ثالثة أحكام ^ إال الذين اتبوا ^ كحلة ويؤدون الشهادة جمتمعني على املعاينة ملا قذف به كاملرود يف امل

وهي احلد ورد شهادة القاذف وتفسيقه فاتفق على أن االستثناء راجع إىل التفسيق وأن ذلك يزول عنه ابلتوبة واتفق على أنه ال 
 رد الشهادة أم ال فقال مالك إذا اتب قبلت شهادته خالفا أليب يرجع إىل احلد وأنه ال يسقط عنه ابلتوبة واختلف هل يرجع إىل

هذه ^ والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم ^ حنيفة وتوبته هو صالح حاله يف دينه وقيل إكذاب نفسه 
امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم   اآلية يف قذف الرجل المرأته فيجب اللعان بذلك وسببها أن رجال قال اي رسول هللا الرجل جيد مع
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 فيك ويف صاحبتك فأتين هبا فتالعنا وفرق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينهما وموجب اللعان عند مالك شيئان أحدمها أن
يدعي الزوج أنه رأى امرأته تزين واآلخر أن ينفي محلها ويدعي االسترباء قبله فإا تالعن الزوج تعلقت به ثالثة أحكام نفي حد 

القذف عنه وانتفاء سبب الولد منه ووجوب حد الزان عليها إن مل تالعن فإن تالعنت سقط احلد عنها ولفظ اآلية عام يف 
سلمات والكافرات والعدول وغريهم وبذلك أخذ مالك واشرتط يف الزوج اإلسالم واشرتط أبو الزوجات احلرائر واملماليك وامل

أي يقول الزوج أربع مرات ^ فشهادة أحدهم أربع شهادات ابهلل إنه ملن الصادقني ^ حنيفة أن يكوان مسلمني حرين عدلني 
ولقد زنت وإين يف ذلك ملن الصادقني مث يقول يف اخلامسة  أشهد ابهلل لقد رأيت هذه املرأة تزين أو أشهد ابهلل ما هذا احلمل مين

لعنة هللا عليه إن كان من الكاذبني وزاد أشهب أن يقول أشهد ابهلل الذي ال إله إال هو وانتصب أربع شهادات ابهلل على 
قني من صلة أربع شهادات املصدرية والعامل فيه شهادة أحدهم وقرئ ابلرفع وهو خرب شهادة أحدهم وقوله ابهلل وإنه ملن الصاد

قرئ بنصب اخلامسة هنا ويف املوضع الثاين ^ واخلامسة أن لعنة هللا عليه إن كان من الكاذبني ^ أو من صلة شهادة أحدهم 
وانتصب بفعل مضمر تقديره ويشهد اخلامسة أو ابلعطف على أربع شهادات على قراءة النصب وقرئ ابلرفع على االبتداء أو 

هادات بقراءة الرفع وقرئ أن لعنة وأن غضب بتشديد أن ونصب امسها وختفيفها ورفع اللعنة والغضب على عطف على أربع ش
العذاب هنا حد الزان أي يدفعه التعان املرأة ^ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات ابهلل إنه ملن الكاذبني ^ االبتداء 

يف ذلك ملن الكاذبني مث تقول يف اخلامسة غضب هللا عليها إن كان من وهي أن تقول أربع مرات اشهد ابهلل ما زنيت وإنه 
جواب لو ^ ولوال فضل هللا ^ الصادقني ويتعلق ابلتعاهنا ثالثة أحكام دفع احلد عنها والتفريق بينها وبني زوجها وأتبيد احلرمة 

 حمذوف هنا
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^ إن الذين جاؤا ابإلفك عصبة منكم ^ أو حنو هذا ويف املوضع اآلخر تقديره لوال فضل هللا عليكم آلخذكم @  61@ 
اإلفك أشد الكذب ونزلت هذه اآلية وما بعدها إىل متام ستة عشر آية يف شأن سيدتنا عائشة رضي هللا عنها ويف براءهتا مما 

اليهود ابحلجر الذي  رماها به أهل اإلفك وذلك أن هللا برأ أربعة أبربعة برأ يوسف بشهادة الشاهد من أهلها وبرأ موسى من قول
ذهب بثوبه وبرأ مرمي بكالم ولدها يف حجرها وبرأ عائشة من اإلفك إبنزال القرآن يف شأهنا ولقد تضمنت هذه اآلايت الغاية 

القصوى يف االعتناء هبا والكرامة هلا والتشديد على من قذفها وقد خرج حديث اإلفك البخاري ومسلم وغريمها واختصاره أن 
ع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة بين املصطلق فضاع هلا عقد فتأخرت على التماسه حىت رحل الناس عائشة خرجت م

فجاء رجل يقال له صفوان بن املعطل فرآها فنزل عن انقته وتنحى عنها حىت ركبت عائشة وأخذ يقودها حىت بلغ اجليش فقال 
عليه وسلم فقال ما ابل رجال رموا أهلي وهللا ما علمت على أهلي إال  أهل اإلفك يف ذلك ما قالوا فبلغ ذلك النيب صلى هللا

خريا ولقد ذكروا رجال ما علمت عليه إال خريا وسأل جارية عائشة فقالت وهللا ما علمت عليها إال ما يعلم الصائغ على ترب 
اإلفك إال أربعة وهم عبد هللا بن أيب بن الذهب األمحر والعصبة اجلماعة من العشرة إىل األربعني ومل يذكر يف احلديث من أهل 

سلول رأس املنافقني ومخنة بنت جحش ومسطح بن أاثثة وحسان بن اثبت وقيل إن حساان مل يكن منهم وارتفاع عصبة ألنه خرب 
ن إن واختار ابن عطية أن يكون عصبة بدال من الضمري يف جاؤا ويكون اخلرب ال حتسبوه شرا لكم على تقدير إن حديث الذي

خطاب املسلمني واخلري يف ذلك من مخسة أوجه تربئة أم املؤمنني وكرامة هللا ^ بل هو خري لكم ^ جاؤا ابإلفك واألول أظهر 
هو ^ والذي توىل كربه ^ هلا إبنزال الوحي يف شأهنا واألجر اجلزيل هلا يف الفرية عليها وموعظة املؤمنني واالنتقام من املفرتين 

سلول املنافق وقيل الذي بدأ هبذه الفرية غري معني والعذاب العظيم هنا حيتمل أن يراد به احلد أو عذاب عبد هللا بن أيب ابن 
لوال هنا عرض واملعىن أنه كان ينبغي للمؤمنني واملؤمنات أن ^ لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات أبنفسهم خريا ^ اآلخرة 
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تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أيوب األنصاري فقال لزوجته أكنت أنت تفعلني ذلك قالت ال وهللا قال فعائشة أفضل منك قالت نعم فإن قيل مل قال 

أن ذلك التفات قصد به املبالغة مسعتموه بلفظ اخلطاب مث عدل إىل لفظ الغيبة يف قوله ظن املؤمنون ومل يقل ظننتم فاجلواب 
لوال هنا عرض ^ لوال جاؤا عليه أبربعة شهداء ^ والتصريح ابإلميان الذي يوجب أن ال يصدق املؤمن على املؤمن شرا 

يقال أفاض يف احلديث وخاض فيه ^ أفضتم فيه ^ والضمري يف جاءوا ألهل اإلفك مث حكم هللا بكذهبم إذ مل أيتوا ابلشهداء 
العامل يف إذ قوله مسكم أو أفضتم ومعىن تلقونه أيخذه بعضكم من بعض ويف ^ إذ تلقونه أبلسنتكم ^ الكالم فيه إذا أكثر 

 هذا الكالم ويف الذي قبله وبعده عتاب هلم على خوضهم
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لى ثالثة يف حديث اإلفك وإن كانوا مل يصدقوه فإن الواجب كان اإلغضاء عن ذكره والرتك له ابلكلية فعاتبهم ع@  62@ 
أشياء وهي تلقيه ابأللسنة أي السؤال عنه وأخذه من املسؤل والثاين قوهلم ذلك والثالث أهنم حسبوه هينا وهو عند هللا عظيم 

^ وفائدة قوله أبلسنتكم وأبفواهكم اإلشارة إىل أن ذلك احلديث كان ابللسان دون القلب إذ كانوا مل يعلموا حقيقته بقلوهبم 
أي كان الواجب أن يبادروا إىل إنكار هذا احلديث أول مساعهم له ولوال ^ قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هبذا ولوال إذ مسعتموه 

أيضا يف هذه اآلية عرض وكان حقها أن يليها الفعل من غري فاصل بينهما ولكنه فصل بينهما بقوله إذ مسعتموه ألن الظروف 
ا الظرف االعتناء به وبيان أنه كان الواجب املبادرة إىل إنكار الكالم يف أول جيوز فيها ما ال جيوز يف غريها والقصد بتقدمي هذ

تنزيه هلل عن أن تكون زوجة رسول هللا ^ سبحانك ^ وقت مسعتموه ومعىن ما يكون لنا ما ينبغي لنا وال حيل لنا أن نتكلم هبذا 
عجب من عظيم األمر واالستبعاد له واألصل يف ذلك صلى هللا عليه وسلم على ما قال أهل اإلفك وقال الزخمشري هو مبعىن الت

أن تعودوا ^ البهتان أن يقال يف اإلنسان ما ليس فيه والغيبة أن يقال ما فيه ^ هبتان عظيم ^ أن يسبح هللا عند رؤية العجائب 
ن حيبون أن تشيع الفاحشة إن الذي^ تقديره يعظكم كراهة أن تعودوا ملثله مث عظم األمر وأكده بقوله إن كنتم مؤمنني ^ ملثله 
اإلشارة بذلك إىل املنافقني الذين أحبوا أن يشيع حديث اإلفك مث هو عام يف غريهم ممن اتصف بصفتهم والعذاب يف الدنيا ^ 

احلد وأما عذاب اآلخرة فقد ورد يف احلديث أن من عوقب يف الدنيا على ذنب مل يعاقب عليه يف اآلخرة فأشكل اجتماع احلد 
اآلخرة يف هذا املوضع فيحتمل أن يكون القاذف يعذب يف اآلخرة وال يسقط احلد عنه عذاب اآلخرة خبالف سائر مع عذاب 

احلدود أو يكون هذا خمتصا مبن قذف عائشة فإنه روى عن ابن عباس أنه قال من أذنب ذنبا مث اتب منه قبلت توبته إال من 
الفحشاء ^ ذكر يف البقرة ^ خطوات الشيطان ^ أو يكون للمنافقني خاض يف أمر عائشة أو يكون ملن مات مصرا غري اتئب 

وال أيتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل ^ أي تطهر من الذنوب وصلح دينه ^ زكى ^ ذكر يف النحل ^ واملنكر 
 معىن أيتل حيلف فهو من قولك آليت إذا حلفت وقيل معناه يقصر فهو من قولك^ القرىب 
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ألوت أي قصرت ومنه ال أيلونكم خباال والفضل هنا حيتمل أن يريد به الفضل يف الدين أو الفضل يف املال وهو @  63@ 
أن يفضل له عن مقدار ما يكفيه والسعة هي اتساع املال ونزلت اآلية بسبب أيب بكر الصديق رضي هللا عنه حني حلف أن ال 

فق عليه ملسكنته وألنه قريبه وكان ابن بنت خالته فلما نزلت اآلية رجع إىل ينفق على مسطح ملا تكلم يف حديث اإلفك وكان ين
مسطح النفقة واإلحسان وكفر عن ميينه قال بعضهم هذه أرجى آية يف القرآن ألن هللا أوصى ابإلحسان إىل القاذف مث إن لفظ 

أي كما حتبون أن يغفر هللا لكم  ^  لكم أال حتبون أن يغفر هللا^ اآلية على عمومه يف أن ال حيلف أحد على ترك عمل صاحل 
^ كذلك اغفروا أنتم ملن أساء إليكم وملا نزلت قال أبو بكر رضي هللا عنه إين ألحب أن يغفر هللا يل مث رد النفقة إىل مسطح 

عن الشر  معىن احملصنات هنا العفائف ذوات الصون ومعىن الغافالت السليمات الصدور فهو من الغفلة^ احملصنات الغافالت 
هذا الوعيد للقاذفني لعائشة ولذلك مل يذكر فيه توبة قال ابن عباس كل مذنب تقبل توبته إذا اتب ^ لعنوا يف الدنيا واآلخرة ^ 

يوم ^ إال من خاض يف حديث عائشة وقيل الوعيد لكل قاذف والعذاب العظيم حيتمل أن يريد به احلد أو عذاب اآلخرة  This file was downloaded from QuranicThought.com
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أي جزاؤهم الواجب ^ دينهم احلق ^ وكرر يومئذ توكيدا وقيل العامل فيه عذاب أو فعل مضمر العامل فيه يوفيهم ^ تشهد 

هذه اآلية تدل على أن ما قبلها يف املنافقني ألن املؤمن قد علم يف الدنيا أن هللا هو ^ ويعلمون أن هللا هو احلق املبني ^ هلم 
اآلية معناها أن اخلبيثات من النساء للخبيثني من ^ بيثات للخبيثني اخل^ احلق املبني ومعىن املبني الظاهر الذي ال شك فيه 

الرجال وأن الطيبات من النساء للطيبني من الرجال ففي ذلك رد على أهل اإلفك ألن النيب صلى هللا عليه وسلم هو أطيب 
لطيبات من األعمال للطيبني من الطيبني فزوجته أطيب الطيبات وقيل املعىن أن اخلبيثات من األعمال للخبيثني من الناس وا

الناس ففيه أيضا رد على أهل اإلفك وقيل معناه أن اخلبيثات من األقوال للخبيثني من الناس واإلشارة بذلك إىل أهل اإلفك 
مري يف اإلشارة أبولئك إىل الطيبني والطيبات والض^ أولئك مربؤن مما يقولون ^ أي أن أقواهلم اخلبيثة ال يقوهلا إال خبيث مثلهم 

ال تدخلوا بيوات غري بيوتكم حىت تستأنسوا ^ يقولون للخبيثات واخلبيثني واملراد تربئة عائشة رضي هللا عنها مما رميت به 
هذه اآلية أمر ابالستئذان يف غري بيت الداخل فيعم بذلك بيوت األقارب وغريهم وقد جاء يف احلديث ^ وتسلموا على أهلها 

م خيفة أن يراها عراينة ومعىن تستأنسوا تستأذنوا وهو مأخوذ من قولك آنست الشيء إذا علمته األمر ابالستئذان على األ
فاالستئناس أن يستعلم هل يريد أهل الدار الدخول أم ال وقيل هو مأخوذ من األنس ضد الوحشة وقرأ ابن عباس حىت 

 تستأذنوا واالستئذان واجب وأما السالم فال ينتهي إىل الوجوب واختلف
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أيهما يقدم فقيل يقدم السالم مث يستأذن فيقول السالم عليكم مث يقول أأدخل وقيل يقدم االستئذان لتقدميه يف @  64@ 
ليس عليكم جناح أن ^ اآلية وليس يف اآلية عدد االستئذان وجاء يف احلديث أن يستأذن ثالث مرات وهو تفسري لآلية 

سبب هذه اآلية أنه ملا نزلت آية االستئذان تعمق قوم فكانوا أيتون املواضع غري  ^تدخلوا بيوات غري مسكونة فيها متاع لكم 
املسكونة فيسلمون ويستأذنون فأابحت هذه اآلية دخوهلا بغري استئذان واختلف يف البيوت غري املسكونة يف هذه اآلية فقيل 

ابن سبيل واملتاع على هذا التمتع ابلنزول فيها هي الفنادق اليت يف الطرق وال يسكنها أحد بل هي موقوفة ليأوي إليها كل 
واملبيت وغري ذلك وقيل هي اخلرب اليت تدخل للبول والغائط واملتاع على هذا حاجة اإلنسان وقيل هي حوانيت القيسارية 

 يغضوا من قل للمؤمنني^ واملتاع على هذا الثياب والبسط وشبهها وهذا القول خطأ ألن االستئذان يف احلوانيت واجب إبمجاع 
إعراهبا كإعراب يقيموا الصالة يف إبراهيم وقد ذكر ومن أبصارهم للتبعيض واملراد غض البصر عما ^ أبصارهم وحيفظوا فروجهم 

حيرم واالقتصار به على ما حيل وقيل معىن التبعيض فيه أن النظرة األوىل ال حرج هبا ومينع ما بعدها وأجاز األخفش أن تكون 
البتداء الغاية ألن البصر مفتاح القلب والغض املأمور به هو عن النظر إىل العورة أو إىل ما ال حيل من  من زائدة وقيل هي

النساء أو إىل كتب الغري وشبه ذلك مما يسرت وحفظ الفروج املأمور به هو عن الزان وقيل أراد سرت العورة واألظهر أن اجلميع 
مر املرأة بغض بصرها عن عورة الرجل وعن عورة املرأة إمجاعا واختلف هل تؤ ^ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارمهن ^ مراد 

جيب عليها غض بصرها عن سائر جسد الرجل األجنيب أم ال وعن سائر جسد املرأة أم ال فعلى القول بذلك تشتمل اآلية عليه 
هنى عن إظهار الزينة ابجلملة مث ^ وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها ^ والكالم يف حفظ فروج النساء كحفظ فروج الرجال 

استثىن الظاهر منها وهو ما ال بد من النظر إليه عند حركتها أو إصالح شأهنا وشبه ذلك فقيل إال ما ظهر منها يعين الثياب 
فعلى هذا جيب سرت مجيع جسدها وقيل الثياب والوجه والكفان وهذا مذهب مالك ألنه أابح كشف وجهها وكفيها يف الصالة 

اجليوب هي اليت يقول هلا العامة أطواق وسببها أن النساء كن يف ^ وليضربن خبمرهن على جيوهبن ^ اد أبو حنيفة القدمني وز 
ذلك الزمان يلبسن ثيااب واسعات اجليوب يظهر منها صدورهن وكن إذا غطني رؤسهن ابألمخرة سدهلا من وراء الظهر فيبقى 

وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن ^ مرهن هللا بلي األمخرة على اجليوب ليسرت مجيع ذلك الصدر والعنق واألذانن ال سرت عليها فأ
This file was downloaded from QuranicThought.com اآلية املراد ابلزينة هنا الباطنة فلما^ أو آابئهن 
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ذكر يف اآلية قبلها ما أابح أن يراه غري ذوي احملرم من الزينة الظاهرة وذكر يف هذه ما أابح أن يراه الزوج وذوي @  65@ 
من الزينة الباطنة وبدأ ابلبعولة وهم األزواج ألن اطالعهم يقع على أعظم من هذا مث ثىن بذوي احملارم وسوى بينهم يف  احملارم

إبداء الزينة ولكن مراتبهم ختتلف حبسب القرب واملراد ابآلابء كل من له والدة من والد وجد وابألبناء كل من عليه والدة من 
اآلية من ذوي احملارم العم واخلال ومذهب مجهور العلماء جواز رؤيتهما للمرأة ألهنما من ذوي ولد وولد ولد ومل يذكر يف هذه 

يعين مجيع ^ أو نسائهن ^ احملارم وكره ذلك قوم وقال الشافعي إمنا مل يذكر العم واخلال لئال يصفا زينة املرأة ألوالدمها 
يدخل يف ذلك اإلماء املسلمات ^ أو ما ملكت أمياهنن  ^املؤمنات فكأنه قال أو صنفهن وخيرج عن ذلك نساء الكفار 

والكتابيات وأما العبيد ففيهم ثالثة أقوال منع رؤيتهم لسيدهتم وهو قول الشافعي واجلواز وهو قول ابن عباس وعائشة واجلواز 
واختلف هل جيوز أن يراها بشرط أن يكون العبد وغدا وهو مذهب مالك وإمنا أخذ جوازه من قوله أو التابعني غري أويل اإلربة 

شرط يف رؤية غري ذوي احملارم شرطني ^ أو التابعني غري أويل اإلربة من الرجال ^ عبد زوجها وعبد األجنيب أم ال على قولني 
أحدمها أن يكوان اتبعني ومعناه أن يتبع لشيء يعطاه كالوكيل واملتصرف ولذلك قال بعضهم هو الذي يتبعك ومهته بطنه واآلخر 

ال يكون هلم إربة يف النساء كاخلصي واملخنث والشيخ اهلرم واألمحق فال جيوز رؤيتهم للنساء إال ابجتماع الشرطني وقيل أن 
أراد ابلطفل اجلنس ولذلك وصفه ^ أو الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء ^ أبحدمها ومعىن اإلربة احلاجة إىل الوطء 

لم ويظهروا معناه يطلعون ابلوطء على عورات النساء فمعناه الذين مل يطؤا النساء وقيل الذين ابجلمع ويقال طفل ما مل يراهق احل
روي أن امرأة كان هلا خلخاالن ^ وال يضربن أبرجلهن ليعلم ما خيفني من زينتهن ^ ال يدرون ما عورات النساء وهذا أحسن 

ل الزجاج إمساع صوت الزينة أشد حتريكا للشهوة من فكانت تضرب هبما ليسمعهما الرجال فنهى هللا عز وجل عن ذلك قا
التوبة واجبة على كل مؤمن مكلف بدليل الكتاب والسنة وإمجاع األمة وفرائضها ^ وتوبوا إىل هللا مجيعا أيها املؤمنون ^ إبدائها 

يف أول أوقات  ثالثة الندم على الذنب من حيث عصى به ذو اجلالل ال من حيث أضر ببدن أو مال واإلقالع عن الذنب
اإلمكان من غري أتخري وال توان والعزم أن ال يعود إليها أبدا ومهما قضى عليه ابلعود أحدث عزما جمددا وآداهبا ثالثة االعرتاف 
ابلذنب مقروان ابالنكسار واإلكثار من التضرع واالستغفار واإلكثار من احلسنات حملو ما تقدم من السيئات ومراتبها سبع فتوبة 

ر من الكفر وتوبة املخلطني من الذنوب والكبائر وتوبة العدول من الصغائر وتوبة العابدين من الفرتات وتوبة السالكني من الكفا
علل القلوب واآلفات وتوبة أهل الورع من الشبهات وتوبة أهل املشاهدة من الغفالت والبواعث على التوبة سبعة خوف 
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^ وأنكحوا األايمى منكم ^ من احلساب وحمبة احلبيب ومراقبة الرقيب القريب وتعظيم ابملقام وشكر اإلنعام  @ 66@ 
األايمى مجع أمي ومعناه الذين ال أزواج هلم رجاال كانوا أو نساء أبكارا أو ثيبات واخلطاب هنا لألولياء واحلكام أمرهم هللا بتزويج 

ن من التزويج ويف اآلية دليل على عدم استقالل النساء ابإلنكاح واشرتاط الوالية فيه األايمى فاقتضى ذلك النهي عن عضله
يعين الذين يصلحون للتزويج من ذكور ^ والصاحلني من عبادكم وإمائكم ^ وهو مذهب مالك والشافعي خالفا أليب حنيفة 

خصهم هللا ابلذكر ليحفظ عليهم صالحهم العبيد وإانثهم وقال الزخمشري الصاحلني مبعىن الصالح يف الدين قال وإمنا 
واملخاطبون هنا ساداهتم ومذهب الشافعي أن السيد جيرب على تزويج عبيده على هذه اآلية خالفا ملالك ومذهب مالك أن 

ين وعد هللا ابلغىن للفقراء الذ^ إن يكونوا فقراء يغنهم هللا من فضله ^ السيد جيرب عبده وأمته على النكاح خالفا للشافعي 
وليستعفف الذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم هللا ^ يتزوجون لطلب رضا هللا ولذلك قال ابن مسعود التمسوا الغىن يف النكاح 

أمر ابالستعفاف وهو االجتهاد يف طلب العفة من احلرام ملن ال يقدر على التزوج فقوله ال جيدون نكاحا معناه ال ^ من فضله 
This file was downloaded from QuranicThought.comأبي وجه تعذر التزوج وقيل معناه ال جيدون صداقا للنكاح واملعىن األول أعم والثاين أليق بقوله جيدون استطاعة على التزوج 
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الكتاب هنا مصدر مبعىن الكتابة وهي ^ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أميانكم فكاتبوهم ^ حىت يغنيهم هللا من فضله 

قيقا وقيل إن اآلية نزلت بسبب حويطب بن عبد العزى سأل مقاطعة العبد على مال منجم فإذا أداه خرج حرا وإن عجز بقي ر 
مواله أن يكاتبه فأىب عليه وحكمها مع ذلك عام فأمر هللا سادات العبيد أن يكاتبوهم إذا طلبوا الكتابة وهذا األمر على الندب 

 عنه ألنس بن مالك عند مالك واجلمهور وقال الظاهرية وغريهم هو على الوجوب وذلك ظاهر قول عمر بن اخلطاب رضي هللا
حني سأله مملوكه سريين الكتابة فتلكأ أنس فقال له عمر لتكاتبنه أو ألوجعنك ابلدرة وإمنا محله مالك على الندب ألن الكتابة  

إن ^ كالبيع فكما ال جيرب على البيع ال جيرب عليها واختلف هل جيرب السيد عبده على الكتابة أم ال على قولني يف املذهب 
اخلري هنا القوة على أداء الكتابة أبي وجه كان وقيل هو املال الذي يؤدي منه كتابته من غري أن يسأل ^ فيهم خريا  علمتم

هذا أمر إبعانة املكاتب على كتابته واختلف ^ وآتوهم من مال هللا الذي آاتكم ^ أموال الناس وقيل هو الصالح يف الدين 
أمجعني وقيل للوالة واألمر على هذين القولني للندب وقيل هو خطاب لسادات فيمن املخاطب بذلك فقيل هو خطاب للناس 

املكاتبني وهو على هذا القول ندب عند مالك ووجوب عند الشافعي فإن كان األمر للناس فاملعىن أن يعطوهم صدقات من 
قيل يعطوهم من أمواهلم من غري أمواهلم وإن كان للوالة فيعطوهم من الزكاة وإن كان للسادات فيحطوا عنهم من كتابتهم و 

 الكتابة وعلى القول ابحلط من الكتابة اختلف يف مقدار ما حيط فقيل الربع وروي ذلك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
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وقيل الثلث وقال مالك والشافعي ال حد يف ذلك بل أقل ما ينطلق عليه اسم شيء إال أن الشافعي جيربه على @  67@ 
معىن ^ وال تكرهوا فتياتكم على البغاء ^ جيربه مالك وزمان احلط عنه يف آخر الكتابة عند مالك وقيل يف أول جنم ذلك وال 

البغاء الزان هنى هللا املسلمني أن جيربوا مملوكاهتم على ذلك وسبب اآلية أن عبد هللا ابن أيب ابن سلول املنافق كان له جاريتان 
وللوالدة ويضرهبما على ذلك فشكتا ذلك إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فنزلت اآلية فيه  فكان أيمرمها ابلزان للكسب منه

هذا الشرط راجع إىل إكراه الفتيات على الزان إذ ال يتصور إكراههن إال إذا أردن ^ إن أردن حتصنا ^ وفيمن فعل مثل فعله 
يعين ما تكسبه ^ لتبتغوا عرض احلياة الدنيا ^ بعيد التحصن وهو التعفف وقيل هو راجع إىل قوله وأنكحوا األايمى وذلك 

املعىن ^ ومن يكرههن فإن هللا من بعد إكراههن غفور رحيم ^ األمة بفرجها وما تلده من الزان ويتعلق لتبتغوا بقوله ال تكرهوا 
د الذي يكرههن إذا اتب من غفور هلن رحيم هبن ال يؤاخذهن ابلزان ألهنن أكرهن عليه وحيتمل أن يكون املعىن غفور رحيم للسي

يعين ضرب لكم ^ ومثال ^ بفتح الياء أي بينها هللا وابلكسر مبينات لألحكام واحلالل واحلرام ^ آايت مبينات ^ ذلك 
هللا نور السموات ^ األمثال مبن كان قبلكم يف حترمي الزان ألنه كان حراما يف كل ملة أو يف براءة عائشة كما برأ يوسف ومرمي 

النور يطلق حقيقة على الضوء الذي يدرك ابألبصار وجمازا على املعاين اليت تدرك ابلقلوب وهللا ليس كمثله شيء ^  واألرض
فتأويل اآلية هللا ذو نور السموات واألرض ووصف نفسه أبنه نور كما تقول زيد كرم إذا أردت املبالغة يف أنه كرمي فإن أراد 

سموات واألرض أنه خلق النور الذي فيهما من الشمس والقمر والنجوم أو أنه خلقهما ابلنور املدرك ابألبصار فمعىن نور ال
وأخرجهما من العدم إىل الوجود فإمنا ظهرت به كما تظهر األشياء ابلضوء ومن هذا املعىن قرأ علي بن أيب طالب هللا نور 

ور وإن أراد ابلنور املدرك ابلقلوب فمعىن نور السموات واألرض بفتح النون والواو والراء وتشديد الواو أي جعل فيهما الن
^ السموات واألرض جاعل النور يف قلوب أهل السموات واألرض وهلذا قال ابن عباس معناه هادي أهل السموات واألرض 

ل املشكاة هي الكوة غري النافذة تكون يف احلائط ويكون املصباح فيها شديد اإلضاءة وقي^ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 
املشكاة العمود الذي يكون املصباح على رأسه واألول أصح وأشهر واملعىن صفة نور هللا يف وضوحه كصفة مشكاة فيها مصباح 
على أعظم ما يتصوره البشر من اإلضاءة واإلانرة وإمنا شبه ابملشكاة وإن كان نور هللا أعظم ألن ذلك غاية ما يدركه الناس من 

This file was downloaded from QuranicThought.comيصلون إىل إدراكه وقيل الضمري يف نوره عائد على سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم وقيل على  األنوار فضرب املثل هلم مبا



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
القرآن وقيل على املؤمن وهذه األقوال ضعيفة ألنه مل يتقدم ما يعود عليه الضمري فإن قيل كيف يصح أن يقال هللا نور 

مثل نوره واملضاف عني املضاف إليه فاجلواب أن ذلك يصح السموات واألرض فأخرب أنه هو النور مث أضاف النور إليه يف قوله 
 مع التأويل الذي قدمناه أي هللا ذو نور السموات واألرض أو كما تقول زيد كرم مث تقول ينعش الناس بكرمه
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نه جسم املصباح هو الفتيل بناره واملعىن أنه يف قنديل من زجاج ألن الضوء فيه أزهر أل^ املصباح يف زجاجة @ ^  68@ 
شبه الزجاجة يف إانرهتا بكوكب دري وذلك حيتمل معنيني إما أن يريد أهنا تضيء ^ الزجاجة كأهنا كوكب دري ^ شفاف 

ابملصباح الذي فيها وإما أن يريد أهنا يف نفسها شديدة الضوء لصفائها ورقة جوهرها وهذا أبلغ الجتماع نورها مع نور املصباح 
الدراري املضيئة كاملشرتي والزهرة وسهيل وحنوها وقيل أراد الزهرة وال دليل على هذا التخصيص واملراد ابلكوكب الدري أحد 

وقرأ انفع دري بضم الدال وتشديد الياء بغري مهزة وهلذه القراءة وجهان إما أن ينسب الكوكب إىل الدر لبياضه وصفائه أو 
يوقد من شجرة ^ لدال وهو مشتق من الدرء مبعىن الدفع يكون مسهال من اهلمز وقرئ ابهلمز وكسر الدال وابهلمز وضم ا

من قرأ يوقد ابلياء أو توقد ابلفعل املاضي فالفعل مسند إىل املصباح ومن قرأ توقد ابلتاء والفعل املضارع فهو ^ مباركة زيتونة 
تنبت يف األرض املباركة وهي  مسنج إىل الزجاجة واملعىن توقد من زيت شجرة مباركة ووصفها ابلربكة لكثرة منافعها أو ألهنا

قيل يعين أهنا ابلشام فليست من شرق األرض وال من غرهبا وأجود الزيتون زيتون الشام وقيل ^ ال شرقية وال غربية ^ الشام 
هي منكشفة تصيبها الشمس طول النهار فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية وال للغرب فتسمى غربية بل هي غربية شرقية 

ستدير عليها من الشرق والغرب وقيل إهنا يف وسط دوحة ال يف جهة الشرق من الدوحة وال يف جهة الغرب وقيل ألن الشمس ت
مبالغة يف وصف ^ يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه انر ^ إهنا من شجرة اجلنة ولو كانت يف الدنيا لكانت شرقية أو غربية 

باح وحسن الزجاجة وطيب الزيت واملراد بذلك كمال النور املمثل به يعين اجتماع نور املص^ نور على نور ^ صفاته وحسنه 
يعين املساجد وقيل بيوت أهل اإلميان من ^ يف بيوت ^ أي يوفق هللا من يشاء إلصابة احلق ^ يهدي هللا لنوره من يشاء ^ 

قيل مبا بعده وهو يسبح وكرر مساجد أو مساكن واألول أصح واجلار يتعلق مبا قبله أي كمشكاة يف بيوت أو توقد يف بيوت و 
^ اجلار بعد ذلك أتكيدا وقيل مبحذوف أي سبحوا يف بيوت أذن هللا أن ترفع واملراد ابإلذن األمر ورفعها بناؤها وقيل تعظيمها 

فاعل يسبح على ^ رجال ^ أي غدوة وعشية وقيل أراد الصبح والعصر وقيل صالة الضحى والعصر ^ ابلغدو واآلصال 
^ ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر هللا ^ الباء وأما على القراءة ابلفتح فهو مرفوع بفعل مضمر يدل عليه األول  القراءة بكسر

أي ال تشغلهم ونزلت اآلية يف أهل األسواق الذين إذا مسعوا النداء ابلصالة تركوا كل شغل وابدروا إليها والبيع من التجارة 
 أي تضطرب^ تتقلب فيه القلوب واألبصار ^ ة وخنل ورمان أو أراد ابلتجارة الشراء ولكنه خصه ابلذكر جتريدا كقوله فاكه
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من شدة اهلول واخلوف وقيل تفقه القلوب وتبصر األبصار بعد العمى ألن احلقائق تنكشف حينئذ واألول أصح  @  69@ 
متعلق مبا قبله أو ^ ليجزيهم هللا ^ نيس كقوله وإذا زاغت األبصار وبلغت القلوب احلناجر ويف قوله تتقلب فيه القلوب جت

يعين زايدة على ثواب ^ ويزيدهم من فضله ^ تقديره جزاء أحسن ماعملوا ^ أحسن ما عملوا ^ بفعل من معىن ما قبله 
ني ملا ذكر هللا حال املؤمنني أعقب ذلك مبثال^ والذين كفروا أعماهلم كسراب بقيعة ^ ذكريف البقرة ^ بغري حساب ^ أعماهلم 

ألعمال الكافرين األول يقتضي حال أعماهلم يف اآلخرة وأهنا ال تنفعهم بل يضمحل ثواهبا كما يضمحل السراب والثاين يقتضي 
حال أعماهلم يف الدنيا وأهنا يف غاية الفساد والضالل كالظلمات اليت بعضها فوق بعض والسراب هو ما يرى يف الفلوات من 

كأنه ماء جيري على وجه األرض والقيعة مجع قاع وهو املنبسط من األرض وقيل مبعىن القاع   ضوء الشمس يف اهلجرية حىت يظهر
الظمآن العطشان أي يظن العطشان أن السراب ماء فيأتيه ليشربه فإذا جاء خاب ما أمل ^ حيسبه الظمآن ماء ^ وليس جبمع 

ضمري ^ حىت إذا جاءه ^ مل تنفعه فهي كالسراب  وبطل ما ظن وكذلك الكافر يظن أن أعماله تنفعه فإذا كان يوم القيامة This file was downloaded from QuranicThought.com
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أي شيئا ينتفع به أو ^ مل جيده شيئا ^ الفاعل للظمآن وضمري املفعول للسراب أو ضمري الفاعل للكافر وضمري املفعول لعمله 

لفاعل للكافر شيئا موجودا على العموم ألنه معدوم وحيتمل أن يكون ضمري الفاعل للظمآن وضمري املفعول للسراب أو ضمري ا
ضمري الفاعل يف وجد للكافر والضمري يف عنده لعمله واملعىن وجد هللا عنده ^ ووجد هللا عنده ^ وضمري املفعول لعمله 

هذا هو املثال الثاين وهو عطف على قوله كسراب واملشبه ابلظلمات أعمال ^ أو كظلمات ^ ابجلزاء أو وجد زابنية هللا 
^ يف حبر جلي ^ رية يف مثل الظلمات اجملتمعة من ظلمة البحر حتت املوج حتت السحاب الكافر أي هم من الضالل واحل

منسوب إىل اللج وهو معظم املاء وذهب بعضهم إىل أن أجزاء هذا املثال قوبلت به أجزاء املمثل به فالظلمات أعمال الكافر 
عضهم إىل أنه متثيل ابجلملة من غري مقابلة ويف والبحر اللجي صدره واملوج جهله والسحاب الغطاء الذي على قلبه وذهب ب

املعىن ^ إذا أخرج يده مل يكد يراها ^ وصف هذه الظلمات هبذه األوصاف مبالغة كما أن وصف النور املذكور قبلها مبالغة 
الم فقيل مبالغة يف وصف الظلمة والضمري يف أخرج وما بعده للرجل الذي وقع يف الظلمات املوصوفة واختلف يف أتويل الك

املعىن إذا أخرج يده مل يقارب رؤيتها فنفى الرؤية ومقاربتها وقيل بل رآها بعد عسر وشدة ألن كاد إذا نفيت تقتضي اإلجياب 
وإذا أوجبت تقتضي النفي وقال ابن عطية إمنا ذلك إذا دخل حرف النفي على الفعل الذي بعدها فأما إذا دخل حرف النفي 

أي من مل يهده هللا مل يهتد فالنور كناية عن ^ ومن مل جيعل هللا له نورا ^ ه حيتمل النفي واإلجياب على كاد كقوله مل يكد فإن
أمل تر أن هللا يسبح له من ^ اهلدى واإلميان يف الدنيا وقيل أراد يف اآلخرة أي من مل يرمحه هللا فال رمحة له واألول أليق مبا قبله 

ا مبعىن العلم والتسبيح التنزيه والتعظيم وهو من العقالء ابلنطق وأما تسبيح الطري الرؤية هن^ يف السموات ومن يف األرض 
 وغريها مما ال يعقل فقال اجلمهور إنه حقيقي وال يبعد أن
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^ يلهمها هللا التسبيح كما يلهمها األمور الدقيقة اليت ال يهتدي إليها العقالء وقيل تسبيحه ظهور احلكمة فيه @  70@ 
^ الضمري يف علم هلل أو لكل والضمري يف صالته وتسبيحه لكل ^ كل قد علم ^  يصففن أجنحتهن يف اهلواء  ^صافات 

^ الودق ^ متكاثف بعضه فوق بعض ^ ركاما ^ معناه يسوق واإلزجاء إمنا يستعمل يف سوق كل ثقيل كالسحاب ^ يزجي 
قيل إن اجلبال ^ ل من السماء من جبال فيها من برد وينز ^ أي من بينه وهو مجع خلل كجبل وجبال ^ من خالله ^ املطر 

هنا حقيقة وأن هللا جعل يف السماء جباال من برد وقيل إنه جماز كقولك عند فالن جبال من مال أو علم أي هي يف الكثرة  
فتكون مفعول  كاجلبال ومن يف قوله من السماء البتداء الغاية ويف قوله من جبال كذلك وهي بدل من األوىل وتكون للتبعيض

ينزل ومن يف قوله من برد لبيان اجلنس أو للتبعيض فتكون مفعول ينزل وقال األخفش هي زائدة وذلك ضعيف وقوله فيها صفة 
أي ^ يقلب هللا الليل والنهار ^ السنا ابلقصر الضوء وابملد اجملد والشرف ^ سنا برقه ^ للجبال والضمري يعود على السماء 

يعين املين وقيل املاء ^ من ماء ^ يعين بين آدم والبهائم والطري ألن ذلك كله يدب ^ خلق كل دابة  ^أييت هبذا بعد هذا 
اآلية نزلت يف املنافقني وسببها ^ ويقولون آمنا ^ كاحليات واحلوت ^  على بطنه ^ الذي يف الطني الذي خلق منه آدم وغريه 

عاه اليهودي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأعرض عنه ودعاه إىل  أن رجال من املنافقني كانت بينه وبني يهودي خصومة فد
توقيف يراد به التوبيخ ^ أيف قلوهبم مرض ^ أي منقادين طائعني لقصد الوصول إىل حقوقهم ^ مذعنني ^ كعب بن األشرف 

إمنا كان ^ حيكم أبمر هللا وشرعه  معناه أن جيور واحليف امليل وأسنده إىل هللا ألن الرسول إمنا^ أن حييف ^ وكذلك ما بعده 
اآلية معناها إمنا الواجب أن يقول املؤمنون مسعنا وأطعنا إذا دعوا إىل هللا ورسوله وجعل الدعاء إىل هللا من حيث ^ قول املؤمنني 
 اآلية قال ابن عباس معناها من^ ومن يطع هللا ورسوله ^ هو إىل شرعه 
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فيما يستقبل وسأل بعض ^ ويتقه ^ فيما مضى من ذنوبه ^ وخيشى هللا ^ له يف سنته يطع هللا يف فرائضه ورسو @  71@ 
^ امللوك عن آية كافية جامعة فذكرت له هذه اآلية ومسعها بعض بطارقة الروم فأسلم وقال إهنا مجعت كل ما يف التوراة واإلجنيل  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
قل ^ يعين إىل الغزو ^ ليخرجن ^ يف اليمني وأكدوها أي ابلغوا ^ جهد أمياهنم ^ أي حلفوا والضمري للمنافقني ^ وأقسموا 

مبتدأ وخربه حمذوف أي طاعة ^ طاعة معروفة ^ هنى عن اليمني الكاذبة ألنه قد عرف أهنم حيلفون على الباطل ^ ال تقسموا 
يعين تبليغ  ^عليه ما محل ^ معروفة أمثل وأوىل بكم أو خرب مبتدأ حمذوف أي املطلوب منكم طاعة معروفة ال يشك فيها 

وعد ظهر صدقه بفتح ^ ليستخلفنهم يف األرض ^ يعين السمع والطاعة واتباع الشريعة ^ وعليكم ما محلتم ^ الرسالة 
مشارق األرض ومغارهبا هلذه األمة وقيل إن املراد ابآلية خالفة أيب بكر وعثمان وعلي رضي هللا عنهم لقول رسول هللا صلى هللا 

ثالثون سنة وانتهت الثالثون إىل آخر خالفة علي فإن قيل أين القسم الذي جاء قوله ليستخلفنهم  عليه وسلم اخلالفة بعدي
ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم ^ جوااب له فاجلواب أنه حمذوف تقديره وعدهم هللا وأقسم أو جعل الوعد مبنزلة القسم لتحققه 

نساء خاصة ألن الرجال يستأذنون يف كل وقت وقيل الرجال والنساء قيل املراد ابلذين ملكت أميانكم الرجال خاصة وقيل ال^ 
نصب على الظرفية ألهنم أمروا ابالستئذان يف ثالثة ^ ثالث مرات ^ يعين األطفال غري البالغني ^ والذين مل يبلغوا احللم ^ 

الصبح وحني القائلة وسط النهار وبعد  مواطن فمعىن اآلية أن هللا أمر املماليك واألطفال ابالستئذان يف ثالثة أوقات وهي قبل
صالة العشاء األخرية ألن هذه األوقات يكون الناس فيها متجردين للنوم يف غالب أمرهم وهذه اآلية حمكمة وقال ابن عباس 

ثالث ^ وسط النهار ^ الظهرية ^ يعين تتجردون ^ تضعون ثيابكم ^ ترك الناس العمل هبا ومحلها بعضهم على الندب 
مجع عورة من االنكشاف كقوله بيوتنا عورة ومن رفع ثالث فهو خرب ابتداء مضمر تقديره هذه األوقات ثالث ^ عورات 

هذا الضمري ^ ليس عليكم وال عليهم جناح بعدهن ^ عورات لكم أي تنكشفون فيها ومن نصبه فهو بدل من ثالث مرات 
 املؤنث يعود على األوقات املتقدمة أي ليس عليكم
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تقديره املماليك ^ طوافون عليكم ^ وال على املماليك واألطفال جناح يف ترك االستئذان يف غري املواطن الثالثة @  72@ 
بدل من طوافون أي بعضكم يطوف ^ بعضكم على بعض ^ واألطفال طوافون عليكم فلذلك يؤمر ابالستئذان يف كل وقت 
وإذا بلغ األطفال منكم احللم ^ عض أو فاعل بفعل مضمر على بعض وقال الزخمشري هو مبتدأ أي بعضكم يطوف على ب

ملا أمر األطفال يف اآلية املتقدمة ابالستئذان يف ثالثة أوقات وأابح هلم الدخول بغري إذن يف غريها أمرهم هنا ^ فليستأذنوا 
العجوز فقيل هي اليت قعدت  مجع قاعد وهي^ والقواعد من النساء ^ ابالستئذان يف مجيع األوقات إذا بلغوا وحلقوا ابلرجال 

أابح هللا هلذا ^ فليس عليهن جناح أن يضعن ثياهبن ^ عن الولد وقيل اليت قعدت عن التصرف وقيل اليت إذا رأيتها استقذرهتا 
الصنف من العجائز ما مل يبح لغريهن من وضع الثياب قال ابن مسعود إمنا أبيح هلن وضع اجللباب الذي فوق اخلمار والرداء 

إمنا أابح هللا هلن وضع الثياب بشرط أال ^ غري متربجات بزينة ^ ل بعضهم إمنا ذلك يف منزهلا الذي يراها فيه ذوو حمارمها وقا
املعىن أن االستعفاف عن وضع الثياب املذكورة خري هلن من ^ وأن يستعففن خري هلن ^ يقصدن إظهار زينة والتربج هو الظهور 

اآلية اختلف يف املعىن الذي رفع ^ ليس على األعمى حرج ^ ما يلتزم شباب النساء من السرت وضعها واألوىل هلن أن يلتزمن 
هللا فيه احلرج عن األعمى واألعرج واملريض يف هذه اآلية فقيل هو يف الغزو أي ال حرج عليهم يف أتخريهم عنه وقوله وال على 

هؤالء الثالثة حرج يف ترك الغزو وال عليكم حرج يف األكل  أنفسكم مقطوع من الذي قبله على هذا القول كأنه قال ليس على
وقيل اآلية كلها يف معىن األكل واختلف الذاهبون إىل ذلك فقيل إن أهل هذه األعذار كانوا يتجنبون األكل مع الناس لئال 

و خلفوا أهل هذه األعذار يف يتقذرهم الناس فنزلت اآلية مبيحة هلم األكل مع الناس وقيل إن الناس كانوا إذا هنضوا إىل الغز 
بيوهتم وكانوا يتجنبون أكل مال الغائب فنزلت اآلية يف ذلك وقيل إن الناس كانوا يتجنبون األكل معهم تقذرا فنزلت اآلية وهذا 

 ضعيف ألن رفع احلرج عن أهل األعذار ال عن غريهم وقيل إن رفع احلرج عن هؤالء الثالثة يف كل ما متنعهم عنه أعذارهم من
This file was downloaded from QuranicThought.comأابح هللا تعاىل لإلنسان األكل يف هذه البيوت املذكورة يف اآلية فبدأ ^ وال على أنفسكم أن أتكلوا من بيوتكم ^ اجلهاد وغريه 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ببيت الرجل نفسه مث ذكر القرابة على ترتيبهم ومل يذكر فيهم االبن ألنه دخل يف قوله من بيوتكم ألن بيت ابن الرجل بيته لقوله 

م أنت ومالك ألبيك واختلف العلماء فيما ذكر يف هذه اآلية من األكل من بيوت القرابة فذهب قوم إىل عليه الصالة والسال
وقوله عليه ^ وال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل ^ أنه منسوخ وأنه ال جيوز األكل من بيت أحد إال إبذنه والناسخ قوله تعاىل 

 ب نفس منهالصالة والسالم ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طي
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أو ما ملكتم ^ وقيل اآلية حمكمة ومعناها إابحة األكل من بيوت القرابة إذا أذنوا يف ذلك وقيل إبذن وبغري إذن @  73@ 
يعين الوكالء واألجراء والعبيد الذين ميسكون مفاتح خمازن أموال ساداهتم فأابح هلم األكل منها وقيل املراد ما ملك ^ مفاحته 

الصديق يقع على الواحد واجلماعة كالعدو واملراد به هنا مجع ^ أو صديقكم ^ فاتح نفسه وهذا ضعيف اإلنسان من م
ليناسب ما ذكر قبله من اجلموع يف قوله آابئكم وأمهاتكم وغري ذلك وقرن هللا الصديق ابلقرابة لقرب مودته وقال ابن عباس 

إابحة لألكل يف حال االجتماع واالنفراد ألن بعض ^ يعا أو أشتاات ليس عليكم جناح أن أتكلوا مج^ الصديق أوكد من القرابة 
أي إذا دخلتم ^ فإذا دخلتم بيوات فسلموا على أنفسكم ^ العرب كان ال أيكل وحده أبدا خيفة من البخل فأابح هلم هللا ذلك 

ال تلمزوا أنفسكم وقيل املعىن إذا بيوات مسكونة فسلموا على من فيها من الناس وإمنا قال على أنفسكم مبعىن صنفكم كقوله و 
دخلتم بيوات خالية فسلموا على أنفسكم أبن يقول الرجل السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني وقيل يعين ابلبيوت املساجد 

 واألمر ابلسالم على من فيها فإن مل يكن فيها أحد فيسلم على النيب صلى هللا عليه وسلم وعلى املالئكة وعلى عباد هللا
اآلية األمر اجلامع هو ما جيمع الناس للمشورة فيه أو للتعاون عليه ونزلت هذه ^ وإذا كانوا معه على أمر جامع ^ الصاحلني 

اآلية يف وقت حفر اخلندق ابملدينة فإن بعض املؤمنني كانوا يستأذنون يف االنصراف لضرورة وكان املنافقون يذهبون بغري 
يف معناها ثالثة ^ ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ^ عض حوائجهم أي لب^ لبعض شأهنم ^ استئذان 

أقوال األول أن الدعاء هنا يراد به دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم إايهم ليجتمعوا إليه يف أمر جامع أو يف قتال وشبه ذلك 
استجيبوا هلل وللرسول إذا ^ بعضا فهو كقوله تعاىل فاملعىن أن إجابتكم له إذا دعاكم واجبة عليكم خبالف إذا دعا بعضكم 

ويقوي هذا القول مناسبته ملا قبله من االستئذان واألمر اجلامع والقول الثاين أن املعىن ال تدعوا الرسول عليه السالم ^ دعاكم 
أمسائه وقيل املعىن ال حتسبوا دعاء ابمسه كما يدعو بعضكم بعضا ابمسه بل قولوا اي رسول هللا أو اي نيب هللا تعظيما ودعاء أبشرف 

الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض أي دعاؤه عليكم جياب فاحذروه ولفظ اآلية بعيد من هذا املعىن على أن املعىن 
الذين ينصرفون عن حفر اخلندق واللواذ الروغان واملخالفة وقيل ^ قد يعلم هللا الذين يتسللون منكم لواذا ^ صحيح 

 الضمري هلل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم واختلف يف عن هنا^ فليحذر الذين خيالفون عن أمره ^ خفية  االنصراف يف
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فقيل إهنا زائدة وهذا ضعيف وقال ابن عطية معناه يقع خالفهم بعد أمره كما تقول كان املطر عن ريح قال @  74@ 
عن األمر إذا صد الناس عنه فمعىن خيالفون عن أمره يصدون الناس  الزخمشري يقال خالفه إىل األمر إذا ذهب إليه دونه وخالفه

الفتنة يف الدنيا ابلرزااي أو ابلفضيحة أو القتل ^ فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ^ عنه فحذف املفعول ألن الغرض ذكر املخالف 
عيد وقيل معناها التقليل على وجه دخلت قد للتأكيد ويف الكالم معىن الو ^ قد يعلم ما أنتم عليه ^ أو العذاب يف اآلخرة 

سورة $ يعين املنافقني والعامل يف الظرف بينهم ^ ويوم يرجعون إليه ^ التهكم واخلطاب جلميع اخللق أو للمنافقني خاصة 
ه يعين حممدا صلى هللا علي^ على عبده ^ من الربكة وهو فعل خمتص ابهلل تعاىل مل ينطق له ابملضارع ^ تبارك $ # ^ الفرقان 

الضمري حملمد صلى هللا عليه وسلم أو للقرآن ^ ليكون للعاملني نذيرا ^ وسلم وذلك على وجه التشريف له واالختصاص 
واألول أظهر وقوله للعاملني عموم يشمل اجلن واإلنس ممن كان يف عصره وممن أييت بعده إىل يوم القيامة وتضمن صدر هذه 

This file was downloaded from QuranicThought.comاخللق عبارة عن اإلجياد بعد العدم والتقدير ^ فقدره تقديرا ^ من خالف يف ذلك  السورة إثبات النبوة والتوحيد والرد على



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
الضمري ^ واختذوا ^ عبارة عن إتقان الصنعة وختصيص كل خملوق مبقداره وصفته وزمانه ومكانه ومصلحته وأجله وغري ذلك 

اليهود منهم عداس ويسار وأبو فكيهة  يعنون قوما من^ وأعانه عليه قوم آخرون ^ لقريش وغريهم ممن أشرك ابهلل تعاىل 
وقالوا أساطري ^ أي ظلموا النيب صلى هللا عليه وسلم فيما نسبوا إليه وكذبوا يف ذلك عليه ^ فقد جاؤا ظلما وزورا ^ الرومي 
كاتب مث أي كتبها له  ^ اكتتبها ^ أي ما سطره األولون يف كتبهم وكان الذي يقول هذه املقالة النضر بن احلارث ^ األولني 

صارت متلى عليه ليحفظها وهذا حكاية كالم الكفار وقال احلسن إهنا من قول هللا على وجه الرد عليهم ولو كان ذلك لقال 
 أكتتبها بفتح اهلمزة ملعىن اإلنكار

46
9 

ذي قل أنزله ال^ وقد جيوز حذف اهلمزة يف مثل هذا وينبغي على قول احلسن أن يوقف على أساطري األولني @  75@ 
رد على الكفار يف قوهلم ويعين ابلسر ما أسره الكفار من أقواهلم أو يكون ذلك على وجه التنصل والرباءة مما ^ يعلم السر 

نسبه الكفار إليه من االفرتاء أي أن هللا يعلم سري فهو العامل أبين ما افرتيت عليه بل هو أنزله علي فإن قيل ما مناسبة قوله إنه  
ا قبله فاجلواب أنه ملا ذكر أقوال الكفار أعقبها بذلك لبيان أنه غفور رحيم يف كونه مل يعجل عليهم ابلعقوبة كان غفورا رحيما مل

اآلية قال هذا الكالم قريش طعنا على ^ وقالوا مال هذا الرسول أيكل الطعام ^ بل أمهلهم وإن أسلموا اتب عليهم وغفر هلم 
يهم بقوله وما أرسلنا قبلك من املرسلني إال أهنم ليأكلون الطعام وميشون يف األسواق النيب صلى هللا عليه وسلم وقد رد هللا عل

وقوهلم هذا الرسول على وجه التهكم كقول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم أو يعنون الرسول بزعمه مث ذكر ما اقرتحوا 
ضربوا لك األمثال ^ ذكران معىن مسحورا يف سبحان  من األمور يف قوهلم لوال أنزل إليه ملك وما بعده مث وصفهم ابلظلم وقد

^ أي اليقدرون على الوصول إىل احلق لبعدهم عنه وإفراط جهلهم ^ فال يستطيعون سبيال ^ أي قالوا فيك تلك األقوال ^ 
 جنات اآلخرة يعين^ جنات جتري من حتتها األهنار ^ اإلشارة إىل ما ذكره الكفار من الكنز واجلنة يف الدنيا ^ خريا من ذلك 

أي إذا رأهتم جهنم وهذه الرؤية حيتمل أن ^ إذا رأهتم ^ وقصورها وقيل يعين جنات وقصورا يف الدنيا ولذلك قال إن شاء 
التغيظ ال يسمع وإمنا املسموع ^ مسعوا هلا تغيظا وزفريا ^ تكون حقيقة أو جمازا مبعىن صارت منهم بقدر ما يرى على البعد 

^ تضيق عليهم زايدة يف عذاهبم ^ مكاان ضيقا ^ ت دالة عليه ففي لفظه جتوز والزفري اول صوت احلمار وإمنا املسموع أصوا
الثبور الويل وقيل اهلالك ^ دعوا هنالك ثبورا ^ أي مربوط بعضهم إىل بعض وروي أن ذلك بسالسل من النار ^ مقرنني 

تقديره يقال هلم ذلك ^ ال تدعوا اليوم ثبورا واحدا ^ راته واأسفاه ومعىن دعائهم ثبورا أهنم يقولون اي ثبوراه كقول القائل واحس
قل ^ أو يكون حاهلم يقتضي ذلك وإن مل يكن مث قول وإمنا دعوا ثبورا كثريا ألن عذاهبم دائم فالثبور يتجدد عليهم يف كل حني 

 يف وتوبيخ وإمناإمنا جاز هنا التفضيل بني اجلنة والنار ألن الكالم توق^ أذلك خري أم جنة اخللد 
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أي سأله املؤمنني ^ وعدا مسئوال ^ مينع التفضيل بني شيئني ليس بينهما اشرتاك يف املعىن إذا كان الكالم خربا @  76@ 
^ فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤالء ^ أو املالئكة يف قوهلم وأدخلهم جنات عدن وقيل معناه وعدا واجب الوقوع ألنه حتمه 

و هللا عز وجل واملخاطب هم املعبودون مع هللا على العموم وقيل األصنام خاصة واألول أرجح لقوله مث نقول القائل لذلك ه
^ أم هم ضلوا السبيل ^ ^ أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني من دون هللا ^ للمالئكة أهؤالء إايكم كانوا يعبدون وقوله 
يوم القيامة للمعبودين أأنتم أضللتم عبادي هؤالء أم هم ضلوا من تلقاء أنفسهم  أم هنا معادلة ملا قبلها واملعىن أن هللا يقول

ابختيارهم ومل تضلوهم أنتم وألجل ذلك بني هذا املعىن بقوله هم ليتحقق إسناد الضالل إليهم فإمنا سأهلم هللا هذا السؤال مع 
القائلون هلذا هم ^ غي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء قالوا سبحانك ما كان ينب^ علمه ابألمور ليوبخ الكفار الذين عبدوهم 

املعبودون قالوه على وجه التربي ممن عبدهم كقوهلم أنت ولينا من دوهنم واملراد بذلك توبيخ الكفار يومئذ وإقامة احلجة عليهم 
أي هالكني ^ قوما بورا ^ بادته معناه أن إمتاعهم ابلنعم يف الدنيا كان سبب نسياهنم لذكر هللا وع^ ولكن متعتهم وآابءهم ^  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
فقد كذبوكم مبا ^ وهو من البوار وهو اهلالك واختلف هل هو مجع ابئر أو مصدر وصف به ولذلك يقع على الواحد واجلماعة 

هذا خطاب خاطب هللا به املشركني يوم القيامة أي قد كذبكم آهلتكم اليت عبدمت من دون هللا وتربؤا منكم وقيل هو ^ تقولون 
ب للمعبودين أي كذبوكم يف هذه املقالة ملا عبدوكم يف الدنيا وقيل هو خطاب للمسلمني أي قد كذبكم الكفار فيما خطا

تقولونه من التوحيد والشريعة وقرىء مبا يقولون ابلياء من أسفل والباء يف قوله مبا تقولون على القراءة ابلتاء بدل من الضمري يف  
قرىء فما تستطيعون ^ فما يستطيعون صرفا وال نصرا ^ لك كتبت ابلقلم أو كذبوكم بقوهلم كذبوكم وعلى القراءة ابلياء كقو 

ابلتاء فوق وحيتمل على هذا أن يكون اخلطاب للمشركني أو للمعبودين والصرف على هذين الوجهني صرف العذاب عنهم أو 
إىل املعبودين أو إىل املشركني والصرف يكون اخلطاب للمسلمني والصرف على هذا رد التكذيب وقرىء ابلياء وهو مسند 

^ وما أرسلنا قبلك من املرسلني ^ خطاب للكفار وقيل للمؤمنني وقيل على العموم ^ ومن يظلم منكم ^ صرف العذاب 
رد  تقديره وما أرسلنا رسال أو رجاال قبلك وعلى هذا املفعول احملذوف يعود الضمري يف قوله إال أهنم ليأكلون الطعام وهذه اآلية

هذا خطاب جلميع ^ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ^ على الكفار يف استبعادهم بعث رسول أيكل الطعام وميشي يف األسواق 
 الناس الختالف أحواهلم فالغىن فتنة للفقري
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ال ^ تقديره لننظر هل تصربون ^ أتصربون ^ والصحيح فتنة للمريض والرسول فتنة لغريه ممن حيسده ويكفر به @  77@ 
لوال أنزل علينا املالئكة أو نرى ربنا ^ قيل معناه ال خيافون والصحيح أنه على اببه ألن لقاء هللا يرجى وخياف ^ يرجون لقاءان 

اقرتح الكفار نزول املالئكة أو رؤية هللا وحينئذ يؤمنون فرد هللا عليهم بقوله لقد استكربوا اآلية أي طلبوا ما ال ينبغي هلم أن ^ 
يوم يرون ^ وله يف أنفسهم كما تقول فالن عظيم يف نفسه أي عند نفسه أو مبعىن أهنم أضمروا الكفر يف أنفسهم يطلبوه وق

ملا طلبوا رؤية املالئكة أخرب هللا أهنم ال بشرى هلم يوم يروهنم فالعامل يف يوم معىن ال ^ املالئكة ال بشرى يومئذ للمجرمني 
الضمري يف يقولون إن كان للمالئكة فاملعىن أهنم يقولون للمجرمني حجرا ^ ا ويقولون حجرا حمجور ^ بشرى ويومئذ بدل 

حمجورا أي حرام عليكم اجلنة أو البشرى وإن كان الضمري للمجرمني فاملعىن أهنم يقولون حجرا مبعىن عوذا ألن العرب كانت 
أي قصدان إىل أفعاهلم فلفظ ^ منا إىل ما عملوا وقد^ تتعوذ هبذه الكلمة مما تكره وانتصابه بفعل مرتوك إظهاره حنو معاذ هللا 
عبارة عن عدم قبول ما عملوا ^ فجعلناه هباء منثورا ^ القدوم جماز وقيل هو قدوم املالئكة أسنده هللا إىل نفسه ألنه عن أمره 

مال واهلباء هي األجرام من احلسنات كإطعام املساكني وصلة األرحام وغري ذلك وأهنا ال تنفعهم ألن اإلميان شرط يف قبول األع
جاء هنا ^ خري مستقرا ^ الدقيقة من الغبار اليت ال تظهر إال حني تدخل الشمس على موضع ضيق كالكوة واملنثور املتفرق 

هو مفعل من النوم يف القائلة وإن كانت اجلنة ال نوم ^ وأحسن مقيال ^ التفضيل بني اجلنة والنار ألن هذا مستقر وهذا مستقر 
كن جاء على ما تتعارفه العرب من االسرتاحة وقت القائلة يف األمكنة الباردة وقيل إن حساب اخللق يكمل يف وقت فيها ول

هو يوم القيامة وانشقاق السماء ^ ويوم تشقق السماء ابلغمام ^ ارتفاع النهار فيقيل أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار 
ويوم يعض الظامل ^ الغمام وهو السحاب الرقيق األبيض وحينئذ تنزل املالئكة إىل األرض  انفطارها ومعىن ابلغمام أي خيرج منها

مع الرسول ^ عض اليدين كناية عن الندم واحلسرة والظامل هنا عقبة بن أيب معيط وقيل كل ظامل والظلم هنا الكفر ^ على يديه 
روي أن عقبة جنح إىل اإلسالم ^ مل أختذ فالان خليال ليتين ^ هو حممد صلى هللا عليه وسلم أو اسم جنس على العموم ^ 

فنهاه أيب بن خلف وأمية بن خلف فهو فالن وقيل إن عقبة هنى أيب بن خلف عن اإلسالم فالظامل على هذا أيب وفالن عقبة وإن  
 كان الظامل على العموم ففالان على العموم أي خليل كل
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حيتمل أن يكون هذا من قول الظامل أو ابتداء إخبار من قول هللا تعاىل ^ وال وكان الشيطان لإلنسان خذ^ كافر @   78@ 
This file was downloaded from QuranicThought.comقيل إن هذا حكاية قوله صلى هللا عليه وسلم يف الدنيا ^ وقال الرسول ^ وحيتمل أن يريد ابلشيطان إبليس أو اخلليل املذكور 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ضم اهلاء أي قالوا فيه اهلجر حني قالوا إنه شعر من اهلجر مبعىن البعد والرتك وقيل من اهلجر ب^ مهجورا ^ وقيل يف اآلخرة 

العدو هنا مجع واملراد تسلية النيب صلى هللا عليه وسلم ابلتأسي بغريه ^ وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا ^ وسحر واألول أظهر 
فروا لوال نزل عليه وقال الذين ك^ وعد حملمد صلى هللا عليه وسلم ابهلدى والنصرة ^ وكفى بربك هاداي ونصريا ^ من األنبياء 

هذا من اعرتاضات قريش ألهنم قالوا لو كان القرآن من عند هللا لنزل مجلة واحدة كما نزلت التوراة ^ القرآن مجلة واحدة 
هذا جواب هلم تقديره أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤاد حممد صلى هللا عليه وسلم ^ كذلك لنثبت به فؤادك ^  واإلجنيل 

لة واحدة لتعذر عليه حفظه ألنه أمي ال يقرأ فحفظ املفرق عليه أسهل وأيضا فإنه نزل أبسباب خمتلفة تقتضي حلفظه ولو نزل مج
أي ^ ورتلناه ترتيال ^ أن ينزل كل جزء منه عند حدوث سببه وأيضا منه انسخ ومنسوخ وال يتأتى ذلك فيما ينزل مجلة واحدة 

وال ^ لفعل معطوف على الفعل املقدر الذي يتعلق به كذلك وبه يتعلق لنثبت فرقناه تفريقا فإنه نزل بطول عشرين سنة وهذا ا
اآلية معناها ال يوردون عليك سؤاال أو اعرتاضا إال أتيناك يف جوابه ابحلق والتفسري احلسن الذي يذهب ^ أيتونك مبثل 

هم حقيقة ألنه جاء يف احلديث يعين الكفار وحشرهم على وجوه^ الذين حيشرون على وجوههم ^ اعرتاضهم ويبطل شبهتهم 
قيل اي رسول هللا كيف حيشر الكافر على وجهه قال أليس الذي أمشاه يف الدنيا على رجليه قادرا على أن ميشيه يف اآلخرة على 

^ إىل القوم ^ معينا ^ وزيرا ^ حيتمل أن يريد ابملكان املنزلة والشرف أو الدار واملسكن يف اآلخرة ^ شر مكاان ^ وجهه 
أتويله كما ذكر يف قوله يف هود ^ كذبوا الرسل ^  عين فرعون وقومه ويف الكالم حذف تقديره فذهبا إليهم فكذبومها فدمرانهم ي

حيتمل أن يريد ابلظاملني من تقدم ووضع هذا االسم الظاهر موضع املضمر لقصد وصفهم ^ وأعتدان للظاملني ^ فعصوا رسله 
معىن الرس يف اللغة البئر واختلف يف أصحاب الرس فقيل هم من ^ وأصحاب الرس ^ م ابلظلم أو يريد الظاملني على العمو 

بقية مثود وقيل من أهل اليمامة وقيل من أهل أنطاكية وهم أصحاب يس واختلف يف قصتهم فقيل بعث هللا إليهم نبيا فرموه يف 
 يقتضي التكثري^ بني ذلك كثريا وقروان ^ بئر فأهلكهم هللا وقيل كانوا حول بئر هلم فاهنارت هبم فهلكوا 
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^ أي أهلكنا ^ تربان ^ أي بينا له ^ ضربنا له األمثال ^ واإلهبام واإلشارة بذلك إىل املذكور قبل من األمم @  79@ 
ى الضمري يف أتوا لقريش وغريهم من الكفار والقرية قرية قوم لوط ومطر السوء احلجارة مث وقفهم عل^ ولقد أتوا على القرية 

رؤيتهم هلا ألهنا يف طريقهم إىل الشام مث أخرب أن سبب عدم اعتبارهم هبا كفرهم ابلنشور ويرجون كقوله يرجون لقاءان وقد ذكر 
إن كاد ^ حكاية قوهلم على وجه االستهزاء فاجلملة يف موضع مفعول لقول حمذوف يدل عليه هذا وقوله ^ أهذا الذي ^ 

اآلية على وجه التهديد هلم ^ وسوف يعلمون ^ المهم واستأنف كالم هللا تعاىل يف قوله استئناف مجلة أخرى ومت ك^ ليضلنا 
ألن األنعام ليس هلا عقول وهؤالء هلم عقول ^ بل هم أضل ^ أي أطاع هواه حىت صار كأنه له إله ^ اختذ إهله هواه ^ 

األشياء وهو الثواب وال خيافون أضر األشياء وهو  ضيعوها وألن األنعام تطلب ما ينفعها وجتتنب ما يضرها وهؤالء يرتكون أنفع
قيل مدة من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس ألن الظل ^ مد الظل ^ أي إىل صنع ربك وقدرته ^ أمل تر إىل ربك ^ العقاب 

سفار إىل حينئذ على األرض كلها واعرتضه ابن عطية ألن ذلك الوقت من الليل وال يقال ظل ابلليل واختار أن مد الظل من اإل
أي اثبتا غري زائل ^ ولو شاء جلعله ساكنا ^ طلوع الشمس وبعد مغيبها بيسري وقيل معىن مد الظل أي جعله ميتد وينبسط 

مث جعلنا ^ لكنه جعله يزول ابلشمس وقيل معىن ساكن غري منبسط على األرض بل يلتصق أبصل احلائط والشجرة وحنوها 
لناس يستدلون ابلشمس وأبحواهلا يف سريها على الظل مىت يتسع ومىت ينقبض ومىت يزول قيل معناه أن ا^ الشمس عليه دليال 

عن مكان إىل آخر فيبنون على ذلك انتفاعهم به وجلوسهم فيه وقيل معناه لوال الشمس مل يعرف أن الظل شيء ألن األشياء مل 
ابلشمس ومعىن يسريا شيئا بعد شيء ال دفعة واحدة  قبضه نسخه وإزالته^ مث قبضناه إلينا قبضا يسريا ^ تعرف إال أبضدادها 

This file was downloaded from QuranicThought.comفإن قيل ما معىن مث يف هذه املواضع الثالثة فاجلواب أنه حيتمل أن تكون للرتتيب يف الزمان أي جعل هللا هذه األحوال حاال بعد 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
^ الليل لباسا ^ الثاين  حال أو تكون لبيان التفاضل بني هذه األحوال الثالثة وأن الثاين أعظم من األول والثالث أعظم من

قيل راحة وقيل موات لقوله يتوىف األنفس حني موهتا ^ والنوم سباات ^ شبه ظالم الليل ابللباس ألنه يسرت كل شيء كاللباس 
مبالغة يف طاهر وقيل ^ ماء طهورا ^ ذكر يف األعراف ^ الرايح بشرا ^ واليت مل متت يف منامها ويدل عليه مقابلته ابلنشور 

 مطهر للناس يف الوضوء وغريه وهبذا املعىن يقول الفقهاء ماءا طهورا أي مطهر وكل مطهر طاهر وليس كل معناه
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الضمري للقرآن وقيل ^ ولقد صرفناه ^ قيل مجع إنسي وقيل مجع إنسان واألول أصح ^ أانسي ^ طاهر مطهر @  80@ 
لو شئنا خلففنا عنك أثقال الرسالة ببعث مجاعة من الرسل ولكنا أي ^ ولو شئنا لبعثنا يف كل قرية نذيرا ^ للمطر وهو بعيد 

اضطرب ^ مرج البحرين ^ الضمري للقرآن أو ملا دل عليه الكالم املتقدم ^ وجاهدهم به ^ خصصناك هبا كرامة لك فاصرب 
قال ابن عباس أراد ابلبحر امللح  الناس يف هذه اآلية ألنه ال يعلم يف الدنيا حبر ملح وحبر عذب وإمنا البحار املعروفة ماؤها ملح

األجاج حبر األرض والبحر العذب الفرات حبر السحاب وقيل البحر امللح البحر املعروف والبحر العذب مياه األرض وقيل 
بة البحر امللح مجيع املاء امللح من اآلابر وغريها والبحر العذب هو مياه األرض من األهنار والعيون ومعىن العذب البالغ العذو 

حىت يضرب إىل احلالوة واألجاج نقيضه واختلف يف معىن مرجهما فقيل جعلهما متجاورين متالصقني وقيل أسال أحدمها يف 
أي فاصال يفصل بينهما وهو ما بينهما من األرض حبيث ال خيتلطان وقيل ^ وجعل بينهما برزخا وحجرا حمجورا ^ اآلخر 

إن أراد ابلبشر آدم فاملراد ابملاء املاء الذي خلق به مع الرتاب فصار ^ ن املاء بشرا خلق م^ الربزخ يعلمه هللا وال يراه البشر 
النسب والصهر يعمان كل قرىب أي  ^ فجعله نسبا وصهرا ^ طينا وإن أراد ابلبشر بين آدم فاملراد ابملاء املين الذي خيلقون منه 

أو بعد والصهر هو االختالط ابلنكاح وقيل أراد ابلنسب  كل قرابة والنسب أن جيتمع إنسان مع آخر يف أب أو أم قرب ذلك
فجعل منه الزوجني الذكر ^ الذكور أي ذوي نسب ينتسب إليهم وأراد ابلصهر اإلانث أي ذوات صهر يصاهر هبن وهو كقوله 

ني الشيطان على ربه الكافر هنا اجلنس وقيل املراد أبو جهل والظهري املعني أي يع^ وكان الكافر على ربه ظهريا ^ ^ واألنثى 
أي ال أسئلكم ^ قل ما أسئلكم عليه من أجر ^ ابلعداوة والشرك ولفظه يقع للواحد واجلماعة كقوله واملالئكة بعد ذلك ظهري 

معناه إمنا أسئلكم أن تتخذوا إىل ربكم سبيال ابلتقرب إليه ^ إال من شاء أن يتخذ إىل ربه سبيال ^ على اإلميان أجرة وال منفعة 
دته فاالستثناء منقطع وقيل املعىن أن تتخذوا إىل ربكم سبيال ابلصدقة فاالستثناء على هذا متصل واألول أظهر ويف الكالم وعبا

قرأ هذه اآلية بعض السلف فقال ال ينبغي ^ وتوكل على احلي الذي ال ميوت ^ حمذوف تقديره إال سؤال من شاء وشبه ذلك 
أي قل سبحان هللا وحبمده والتسبيح التنزيه عن كل ما ال يليق ^ وسبح حبمده ^ وت لذي عقل أن يثق بعدها مبخلوق فإنه مي

^ به ومعىن حبمده أي حبمده أقول ذلك وحيتمل أن يكون املعىن سبحه متلبسا حبمده فهو أمر أبن جيمع بني التسبيح واحلمد 
 وكفى به بذنوب
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ن حلمه وعفوه عن عباده مع علمه بذنوهبم أو بكون املراد هتديد حيتمل أن يكون املراد هبذا بيا( عباده خبريا @  81@ 
خرب ابتداء مضمر أو بدل من الضمري يف ^ الرمحن ^ ذكر يف األعراف ^ استوى على العرش ^ العباد لعلم هللا بذنوهبم 

ه وانتصب خبريا على فيه معنيان أحدمها وهو األظهر أن املراد اسأل عنه من هو خبري عارف ب^ فاسأل به خبريا ^ استوى 
املفعولية وهذا اخلبري املسؤل هو جربيل عليه السالم والعلماء وأهل الكتاب والباء يف قوله به حيتمل أن تتعلق خببريا أو تتعلق 

ابلسؤال ويكون معناها على هذا معىن عن واملعىن الثاين أن املراد اسأل بسؤاله خبريا أي إن سألته تعاىل جتده خبريا بكل شيء 
ملا ذكر ^ قالوا وما الرمحن ^ فانتصب خبريا على احلال وهو كقولك لو رأيت فالان رأيت به أسدا أي رأيت برؤيته أسدا 

الرمحن يف القرآن أنكرته قريش وقالوا ال نعرف الرمحن وكان مسيلمة الكذاب قد تسمى ابلرمحن فقالوا على وجه املغالطة إمنا 
الضمري املفعول يف زادهم ^ وزادهم نفورا ^ تقديره ملا أتمران أن نسجد له ^ جد ملا أتمران أنس^ الرمحن الرجل الذي ابليمامة  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
يعين الشمس ^ سراجا ^ يعين املنازل االثىن عشر وقيل الكواكب العظام ^ بروجا ^ يعود على املقول وهو اسجدوا للرمحن 

أي خيلف ^ جعل الليل والنهار خلفة ^ ابلذكر تشريفا  وقرئ بضم السني والراء على اجلمع يعين مجيع األنوار مث خص القمر
^ هذا هذا وقيل هو من االختالف ألن هذا أبيض وهذا أسود واخللفة اسم اهليئة كالركبة واجللسة واألصل جعلهما ذوي خلفة 

الليل فيستدركه يف النهار قيل معناه يعترب يف املصنوعات وقيل معناه يتذكر ملا فاته من الصلوات وغريها يف ^ ملن أراد أن يذكر 
أي عباده املرضيون ^ وعباد الرمحن ^ أو فاته ابلنهار فيستذكره ابلليل وهو قول عمر بن اخلطاب وابن عباس رضي هللا عنهما 

الذين ^ عنده فالعبودية هنا للتشريف والكرامة وعباد مبتدأ وخربه الذين ميشون أو قوله يف آخر السورة أولئك جيزون الغرفة 
أي رفقا ولينا حبلم ووقار وحيتمل أن يكون ذلك وصف مشيهم على األرض أو وصف أخالقهم يف ^ شون على األرض هوان مي

أي قالوا قوال سديدا ليدفع اجلاهل ^ قالوا سالما ^ مجيع أحواهلم وعرب ابملشي على األرض عن مجيع تصرفهم مدة حياهتم 
للفظ بعينه مبعىن سلمنا منكم قال بعضهم هذه اآلية منسوخة ابلسيف وإمنا برفق وقيل معناه قالوا للجاهل سالما أي هذا ا

وما بعده حيتمل ^ إن عذاهبا ^ يصح النسخ يف حق الكفار وأما اإلغضاء عن السفهاء واحللم عنهم فمستحسن غري منسوخ 
والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ^ ا أي هالكا وخسراان وقيل مالزم^ كان غراما ^  أن يكون من كالمهم أو من كالم هللا عز وجل 

 االقتار هو التضييق يف النفقة والشح وضده االسراف فنهى عن الطرفني وأمر ابلتوسط بينهما^ ومل يقرتوا 
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ومن ^ وهو القوام وذلك يف اإلنفاق يف املباحات ويف الطاعات وأما اإلنفاق يف املعاصي فهو إسراف وإن قل @  82@ 
أي عقااب وقيل األاثم اإلمث فمعناه يلق جزاء أاثم وقيل األاثم واد يف جهنم واإلشارة بقوله ذلك إىل ما ^ ا يفعل ذلك يلق أاثم

قيل نزلت يف الكفار ألهنم املخلدون يف النار إبمجاع ^ وخيلد فيه مهاان ^ ذكر من الشرك ابهلل وقتل النفس بغري حق والزان 
والزان وقيل نزلت يف املؤمنني الذين يقتلون النفس ويزنون فأما على مذهب املعتزلة  فكأنه قال الذين جيمعون بني الشرك والقتل

إن قلنا اآلية يف الكفار فال ^ إال من اتب ^ فاخللود على اببه وأما على مذهب أهل السنة فاخللود عبارة عن طول املدة 
ن قلنا إهنا يف املؤمنني فال خالف أن التوبة من الزان إشكال فيها ألن الكافر إذا أسلم صحت توبته من الكفر والقتل والزان وإ

قيل يوفقهم هللا لفعل احلسنات بدال عما ^ يبدل هللا سيئاهتم حسنات ^ تصح واختلف هل تصح توبة املسلم من القتل أم ال 
أي ^ هللا متااب يتوب إىل ^ عملوا من السيئات وقيل إن هذا التبديل يف اآلخرة أي يبدل عقاب السيئات بثواب احلسنات 

أي ال يشهدون ابلزور وهو ^ ال يشهدون الزور ^ متااب مقبوال مرضيا عند هللا كما تقول لقد قلت اي فالن قوال أي قوال حسنا 
^ الكذب فهو من الشهادة وقيل معناه ال حيضرون جمالس الزور واللهو فهو على هذا من املشاهدة واحلضور واألول أظهر 

اللغو هو الكالم القبيح على اختالف أنواعه ومعىن مروا كراما أي أعرضوا عنه واستحيوا ومل ^ روا كراما وإذا مروا ابللغو م
أي مل يعرضوا عن آايت هللا بل أقبلوا عليها ^ مل خيروا عليها صما وعمياان ^ يدخلوا مع أهله تنزيها ألنفسهم عن ذلك 

قيل معناه اجعل أزواجنا وذريتنا مطيعني لك وقيل ^ قرة أعني ^ يها أبمساعهم وقلوهبم فالنفي للصمم والعمى ال للخرور عل
أي قدوة يقتدي بنا املتقون فإمام مفرد يراد به اجلنس ^ واجعلنا للمتقني إماما ^ أدخلهم معنا اجلنة واللفظ أعم من ذلك 

حيتمل أن ^ يب لوال دعاؤكم قل ما يعبؤ بكم ر ^ يعين غرفة اجلنة فهي اسم جنس ^ الغرفة ^ وقيل هو مجع آم أي متبع 
 تكون ما انفية أو استفهامية ويف معىن الدعاء هنا ثالثة أقوال األول أن املعىن إن هللا ال يبايل بكم لوال عبادتكم له فالدعاء مبعىن

السؤال واملعىن العبادة وهذا قريب من معىن قوله تعاىل وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون الثاين أن الدعاء مبعىن االستغاثة و 
 ال يبايل هللا بكم ولكن يرمحكم إذا استغثتم به ودعومتوه ويكون على هذين القولني خطااب
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جلميع الناس من املؤمنني والكافرين ألن فيهم من يعبد هللا ويدعوه أو خطااب للمؤمنني خاصة ألهنم هم الذين @  83@ 
This file was downloaded from QuranicThought.comذبتم الثالث أنه خطاب للكفار خاصة واملعىن على هذا ما يعبأ بكم ريب لوال يدعون هللا ويعبدونه ولكن يضعف هذا بقوله فقد ك



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أن يدعوكم إىل دينه والدعاء على هذا مبعىن األمر ابلدخول يف الدين وهو مصدر مضاف إىل املفعول وأما على القول األول 

فسوف يكون ^ فار دون املؤمنني هذا خطاب لقريش وغريهم من الك^ فقد كذبتم ^ والثاين فهو مصدر مضاف إىل الفاعل 
أي سوف يكون العذاب لزاما اثبتا وأضمر العذاب وهو اسم كان ألنه جزاء التكذيب املتقدم واختلف هل يراد ^ لزاما 

تكلمنا على حروف اهلجاء يف أول سورة ^ طسم $ # ^ سورة الشعراء $ ابلعذاب هنا القتل يوم بدر أو عذاب اآلخرة 
ذكر يف ^ ابخع ^ قيل الطاء من ذي الطول والسني من السميع أو السالم وامليم من الرحيم أو املنعم  البقرة وخيص هذا أنه

األعناق مجع عنق وهي اجلارحة املعروفة وإمنا مجع خاضعني مجع العقالء ألنه أضاف ^ فظلت أعناقهم هلا خاضعني ^ الكهف 
لعقالء وقيل األعناق الرؤساء من الناس شبهوا ابألعناق كما يقال هلم األعناق إىل العقالء وألنه وصفها بفعل ال يكون إال من ا

فسيأتيهم ^ يعين به حمدث اإلتيان ^ حمدث ^ رؤس وصدور وقيل هم اجلماعات من الناس فال حيتاج مجع خاضعني إىل أتويل 
ية واملرعى ووصفه ابلكرم ملا أي من كل صنف من النبات فيعم ذلك األقوات والفواكه واألدو ^ من كل زوج ^ اآلية هتديد ^ 

اإلشارة إىل ما تقدم من النبات وإمنا ذكره بلفظ اإلفراد ألنه أراد أن يف كل ^ إن يف ذلك آلية ^ فيه من احلسن ومن املنافع 
ابلرفع عطف على أخاف أو استئناف وقرىء ابلنصب عطفا ^ ويضيق صدري ^ واحد آية أو إشارة إىل مصدر قوله أنبتنا 

^ قال كال ^ يعين قتله للقبطي ^ وهلم على ذنب ^ أي اجعله معي رسوال أستعني به ^ فأرسل إىل هارون ^ ون على يكذب
 خطاب ملوسى^ إان معكم ^ أي ال ختف أن يقتلوك 
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لفظه مجع وورد مورد تعظيم هللا تعاىل وحيتمل ^ مستمعون ^ وأخيه ومن كان معهما أو على جعل االثنني مجاعة @  84@ 
تكون املالئكة هي اليت تسمع أبمر هللا ألن هللا ال يوصف ابالستماع وإمنا يوصف ابلسمع واألول أحسن وأتويله أن يف  أن

االستماع اعتناء واهتماما ابألمر ليست يف صفة سامعون واخلطاب يف قوله معكم ملوسى وهارون وفرعون وقومه وقيل ملوسى 
إن قيل مل ^ إان رسول ربك ^ اجلماعة وذلك على قول من يرى أن أقل اجلمع اثنان وهارون خاصة على معاملة االثنني معاملة 

أفرده ومها اثنان فاجلواب من ثالثة أوجه األول أن التقدير كل واحد منا رسول الثاين أهنما جعال كشخص واحد التفاقهما يف 
ذلك أطلق على الواحد واالثنني واجلماعة فإنه الشريعة وألهنما أخوان فكأهنما واحد الثالث أن رسول هنا مصدر وصف به فل

قال أمل نربك ^ أي أطلقهم ^ أن أرسل معنا بين إسرائيل ^ يقال رسول مبعىن رسالة خبالف قوله إان رسوال فإنه مبعىن الرسل 
قصد ^ رين وفعلت فعلتك اليت فعلت وأنت من الكاف^ قصد فرعون هبذا الكالم املن على موسى واالحتقار له ^ فينا وليدا 

فرعون هبذا الكالم توبيخ موسى عليه السالم ويعين ابلفعلة قتله للقبطي والواو يف قوله وأنت إن كانت للحال فقوله من 
الكافرين معناه كافرا هبذا الدين الذي جئت به ألن موسى إمنا أظهر هلم اإلسالم بعد الرسالة وقد كان قبل ذلك مؤمنا ومل يعلم 

ناه من الكافرين بنعميت وإن كانت الواو لالستئناف فيحتمل أن يريد من الكافرين بديين ومن الكافرين بذلك فرعون وقيل مع
القائل هنا هو موسى عليه السالم والضمري يف قوله فعلتها لقتله القبطي واختلف ^ قال فعلتها إذا وأان من الضالني ^ بنعميت 

أبن وكزيت تقتله وقيل معناه من الناسني فهو كقوله أن تضل إحدامها وقوله إذا  يف معىن قوله من الضالني فقيل معناه من اجلاهلني
أي من فرعون وقومه ولذلك مجع ضمري اخلطاب ^ ففررت منكم ^ صلة يف الكالم وكأهنا مبعىن حينئذ قال ذلك ابن عطية 

معىن عبدت ذللت واختذهتم ^ ئيل وتلك نعمة متنها علي أن عبدت بين إسرا^ بعد أن أفرده يف قوله متنها علي أن عبدت 
عبيدا فمعىن هذا الكالم أنك عددت نعمة على تعبيد بين إسرائيل وليست يف احلقيقة بنعمة إمنا كانت نقمة ألنك تذبح أبناءهم 

ولذلك وصلت أان إليك فربيتين فاإلشارة بقوله تلك إىل الرتبية وأن عبدت يف موضع رفع عطف بيان على تلك أو يف موضع 
على أنه مفعول من أجله وقيل معىن الكالم تربيتك نعمة على ألنك عبدت بىن إسرائيل وتركتىن فهي يف املعىن األول  نصب

This file was downloaded from QuranicThought.com ملا أظهر فرعون اجلهل^ قال لئن اختذت إهلا غريي ألجعلنك من املسجونني ^ إنكار لنعمته ويف الثاين اعرتاف هبا 
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موسى بقوله رب السموات واألرض فقال أال تستمعون تعجبا من جوابه فزاد ابهلل فقال وما رب العاملني أجابه @  85@ 
موسى يف إقامة احلجة بقوله ربكم ورب آابئكم األولني ألن وجود اإلنسان وآابئه أظهر األدلة عند العقالء وأعظم الرباهني فإن 

ة حاد فرعون عنها ونسب موسى إىل أنفسهم أقرب األشياء إليهم فيستدلون هبا على وجود خالقهم فلما ظهرت هذه احلج
اجلنون مغالطة منه وأيد االزدراء والتهكم يف قوله رسولكم الذي أرسل إليكم فزاد موسى يف إقامة احلجة بقوله رب املشرق 
 واملغرب ألن طلوع الشمس وغروهبا آية ظاهرة ال ميكن أحدا جحدها وال أن يدعيها لغري هللا ولذلك أقام إبراهيم اخلليل هبا
احلجة على منروذ فلما انقطع فرعون ابحلجة رجع إىل االستعالء والتغلب فهدده ابلسجن فأقام موسى عليه احلجة ابملعجزة 

وذكرها له بتلطف طمعا يف إميانه فقال أولو جئتك بشيء مبني والواو واو احلال دخلت عليها مهزة االستفهام وتقديره أتفعل يب 
دم يف األعراف ذكر العصا واليد وماذا أتمرون وأرجه وحاشرين فإن قيل كيف قال أوال إن  ذلك ولو جئتك بشيء مبني وقد تق

كنتم موقنني مث قال آخرا إن كنتم تعقلون فاجلواب أنه الين أوال طمعا يف إمياهنم فلما رأى منهم العناد واملغالطة وخبهم بقوله إن  
أي ^ نتبع السحرة ^ هو يوم الزينة ^ مليقات يوم ^ نون كنتم تعقلون وجعل ذلك يف مقابلة قول فرعون إن رسولكم جمل

قسم أقسموا به وقد تقدم يف األعراف ^ بعزة فرعون ^ نتبعهم يف نصرة ديننا ال يف عمل السحر ألن عمل السحر كان حراما 
^ عين بين إسرائيل ي^ أسر بعبادي ^ أي ال يضران ذلك ألننا ننقلب إىل هللا ^ ال ضري ^ تفسري ما أيفكون وما بعد ذلك 

 الشرذمة الطائفة من الناس ويف هذا احتقار هلم على^ لشرذمة قليلون ^ إخبار ابتباع فرعون ^ إنكم متبعون 
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يعين ^ فأخرجناهم من جنات وعيون ^ أنه روي أهنم كانوا ستمائة ألف ولكن جنود فرعون أكثر منهم بكثري @  86@ 
ومقام  ^ ة من النيل وكانت مث عيون يف ذلك الزمان وقيل يعين الذهب والفضة وهو بعيد اليت مبصر والعيون اخللجان اخلارج

يف موضع خفض صفة ملقام أو يف موضع نصب ^ كذلك ^  جمالس األمراء واحلكام وقيل املنابر وقيل املساكن احلسان ^ كرمي 
^ وأورثناها بين إسرائيل ^ تقديره األمر كذلك على تقدير أخرجناهم مثل ذلك اإلخراج أو يف موضع رفع على أنه خرب ابتداء 

أي أورثهم هللا مواضع فرعون مبصر على أن التواريخ مل يذكر فيها ملك بين إسرائيل ملصر وإمنا املعروف أهنم ملكوا الشام 
ل لبين أي حلقوهم وضمري الفاعل لفرعون وقومه وضمري املفعو ^ فأتبعوهم ^ فتأويله على هذا أورثهم مثل ذلك ابلشام 

تراء ^ معناه داخلني يف وقت الشروق وهو طلوع الشمس وقيل معناه حنو املشرق وانتصابه على احلال ^ مشرقني ^ إسرائيل 
^ فانفلق ^ وزن تراءى تفاعل وهو منصوب من الرؤية واجلمعان مجع موسى ومجع فرعون أي رأى بعضهم بعضا ^ اجلمعان 

أي كل جزء منه والطود اجلبل وروي أنه صار يف البحر اثين عشر ^ كل فرق ^  تقدير الكالم فضرب موسى البحر فانفلق 
يعين ابآلخرين فرعون وقومه ومعىن أزلفنا قربناهم من البحر ^ وأزلفنا مث اآلخرين ^ طريقا لكل سبط من بين إسرائيل طريق 

منا سأهلم مع علمه أبهنم يعبدون األصنام ليبني إ^ ما تعبدون ^ ليغرقوا ومث هنا ظرف يراد به حيث انفلق البحر وهو حبر القلزم 
إن قيل مل صرحوا بقوهلم نعبد مع أن السؤال وهو ^ قالوا نعبد أصناما ^ هلم أن ما يعبدونه ليس بشيء ويقيم عليهم احلجة 

خريا فاجلواب أهنم قوله ما تعبدون يغين عن التصريح بذلك وقياس مثل هذا االستغناء بداللة السؤال كقوله ما أنزل ربكم قالوا 
بل وجدان آابءان ^ صرحوا بذلك على وجه االفتخار واالبتهاج بعبادة األصنام مث زادوا قوهلم فنظل هلا عاكفني مبالغة يف ذلك 

 استثناء منقطع وقيل^ إال رب العاملني ^ اعرتاف ابلتقليد احملض ^ 
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أسند املرض إىل نفسه وأسند الشفاء إىل ^ ت فهو يشفني وإذا مرض^ متصل ألن يف آابئهم من عبد هللا تعاىل @  87@ 
قيل أراد كذابته الثالثة الواردة يف احلديث وهي قوله يف سارة زوجته هي أخيت وقوله ^ أن يغفر يل خطيئيت ^ هللا أتداب مع هللا 

^ لسان صدق ^ فال إمث فيها  إين سقيم وقوله بل فعله كبريهم وقيل أراد اجلنس على اإلطالق ألن هذه الثالثة من املعاريض
This file was downloaded from QuranicThought.comوما بعده منقطع عن كالم إبراهيم وهو من كالم هللا تعاىل وحيتمل أن يكون أيضا من كالم إبراهيم ^ يوم ال ينفع ^ ثناء مجيال 
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قيل سليم من الشرك واملعاصي وقيل الذي يلقى ربه وليس يف قلبه شيئا غريه وقيل بقلب ^ إال من أتى هللا بقلب سليم ^ 
غ من خشية هللا والسليم هو اللديغ لغة وقال الزخمشري هذا من بدع التفاسري وهذا االستثناء حيتمل أن يكون متصال فيكون لدي

 من أتى هللا مفعوال بقوله ال ينفع واملعىن على هذا أن املال ال ينفع إال من أنفقه يف طاعة هللا وأن البنني ال ينفعون إال من علمهم
ق وحيتمل أيضا أن يكون متصال ويكون قوله من أتى هللا بدال من قوله مال وال بنون على حذف مضاف الدين وأوصاهم ابحل

يعين املشركني ^ للغاوين ^ أي قربت ^ وأزلفت اجلنة ^ تقديره إال مال من أتى هللا وبنوه وحيتمل أن يكون منقطعا مبعىن لكن 
كررت حروفه داللة على تكرير معناه أي كبهم هللا يف النار مرة بعد   كبكبوا مضاعف من كب^  فكبكبوا فيها ^ بداللة ما بعده 

أي ^ نسويكم برب العاملني ^ مرة والضمري لألصنام والغاوون هم املشركون وقيل الضمري للمشركني والغاوون هم الشياطني 
أي خالص الود قال ^ محيم  ^يعين كرباءهم وأهل اجلرم واجلراءة منهم ^ وما أضلنا إال اجملرمون ^ جنعلكم سواء معه 

أسند الفعل إىل ^ كذبت قوم نوح املرسلني ^  الزخمشري مجع الشفعاء ووحد الصديق لكثرة الشفعاء يف العادة وقلة األصدقاء 
 القوم وفيه عالمة التأنيث ألن القوم يف معىن اجلماعة واألمة فإن قيل كيف قال املرسلني ابجلمع وإمنا كذبوا نوحا وحده فاجلواب
من وجهني أحدمها أنه أراد اجلنس كقولك فالن يركب اخليل وإمنا مل يركب إال فرسا واحدا واآلخر أن من كذب نبيا واحدا فقد  

 كذب مجيع األنبياء عليهم الصالة والسالم ألن قوهلم واحد ودعوهتم
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ع أرذل وقد تقدم الكالم عليه يف مج^ واتبعك األرذلون ^ سواء وكذلك اجلواب يف كذبت عاد املرسلني وغريه @  88@ 
يعين الذين مسوهم أرذلني فإن الكفار أرادوا من نوح أن يطردهم كما أرادت ^ وما أان بطارد املؤمنني ^ قوله أراذلنا يف هود 

مل حيت^ املرجومني ^ قريش من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يطرد عمار بن ايسر وصهيبا وبالال وأشباههم من الضعفاء 
أي اململوء ^ يف الفلك املشحون ^ أي احكم بيننا ^ فافتح بيين وبينهم ^ أن يريدوا الرجم ابحلجارة أو ابلقول وهو الشتم 

مجع مصنع وهو ^ مصانع ^ يعين املباين الطوال وقيل أبراج احلمام ^ آية ^ الريع املكان املرتفع وقيل الطريق ^ بكل ريع ^ 
خلق ^ اآلية تفسري لقوله أمدكم مبا تعلمون فأهبم أوال مث فسره ^ أمدكم أبنعام ^ يل مأخذ املاء ما أتقن صنعه من املباين وق

بضم اخلاء والالم أي عادهتم واملعىن أهنم قالوا ما هذا الذي عليه من ديننا إال عادة الناس األولني وقرىء بفتح اخلاء ^ األولني 
ه مبعىن اخللقة واملعىن ما هذه اخللقة اليت حنن عليها إال خلقة األولني واآلخر وإسكان الالم وحيتمل على هذا وجهني أحدمها أن

ختويف هلم معناه أتطمعون أن ^ أترتكون ^ أهنا من االختالق مبعىن الكذب واملعىن ما هذا الذي جئت به إال كذب األولني 
 الطلع عنقود التمر^ وخنل طلعها هضيم ^ ترتكوا يف النعم على كفركم 
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يف أول نباته قبل أن خيرج من الكم واهلضيم اللني الرطب فاملعىن طلعها يتم ويرطب وقيل هو الرخص أول ما @  89@ 
خيرج وقيل الذي ليس فيه نوى فإن قيل مل ذكر النخل بعد ذكر اجلنات واجلنات حتتوي على النخل فاجلواب أن ذلك جتريد  

^ ذكر يف األعراف ^ وتنحتون ^ ات اليت ليس فيها خنل مث عطف عليها النخل كقوله فاكهة وخنل ورمان وحيتمل أنه أراد اجلن
قرئ أبلف وبغري ألف وهو منصوب على احلال من الفاعل يف تنحتون وهو مشتق من الفراهة وهي النشاط والكيس ^ فارهني 

حر بكسر السني وقيل من السحر مبالغة يف املسحورين وهو من الس^ من املسحرين ^ وقيل معناه أقوايء وقيل أشرين بطرين 
ملا تغريت ^ فأصبحوا اندمني ^ أي حظ من املاء ^ هلا شرب ^ بفتح السني وهي الرؤية واملعىن على هذا إمنا أنت بشر 

اليت ماتوا منها وهي العذاب ^ فأخذهتم الصيحة ^ ألواهنم حسبما أخربهم صاحل عليه السالم ندموا حيث ال تنفعهم الندامة 
أي جنين ^ مما يعملون ^ أي من املبغضني ويف قوله قال ومن القالني ضرب من ضروب التجنيس ^ من القالني ^ نا املذكور ه

ذكر يف األعراف ^ يف الغابرين ^ يعين امرأة لوط ^ إال عجوزا ^ من عقوبة عملهم أو اعصمين من عملهم واألول أرجح 
This file was downloaded from QuranicThought.comاء مثل الذي يف احلجر وق ومعناه الغيضة من الشجر وقرىء هنا قرئ ابهلمز وخفض الت^ أصحاب األيكة ^ وكذلك أمطران 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ويف ص بفتح الالم والتاء فقيل إنه مسهل من اهلمز وقيل إنه اسم بلدهم ويقوي هذا القول أبنه على هذه القراءة بفتح التاء غري 

مل يقل ^ ال هلم شعيب إذ ق^ منصرف يدل على ذلك أنه اسم علم وضعف ذلك الزخمشري وقال إن األيكة اسم ال يعرف 
هنا أخوهم كما قال يف قصة نوح وغريه وقيل إن شعيبا بعث إىل مدين وكان من قبيلتهم فلذلك قال وإىل مدين أخاهم شعيبا 

 وبعث أيضا إىل أصحاب األيكة ومل يكن منهم فلذلك مل يقل أخوهم فكان شعيبا على هذا
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األيكة مدين ولكنه قال أخوهم حني ذكرهم ابسم قبيلتهم ومل يقل أخوهم مبعواث إىل القبيلتني وقيل إن أصحاب @  90@ 
^ أي من الناقصني للكيل والوزن ^ من املخسرين ^ حني نسبهم إىل األيكة اليت هلكوا فيها تنزيها لشعيب عن النسبة إليها 

هي سحابة من انر أحرقتهم فأهلك هللا ^ عذاب يوم الظلة ^ يعين القرون املتقدمة ^ واجلبلة ^ امليزان املعتدل ^ ابلقسطاس 
مدين ابلصيحة وأهلك أصحاب األيكة ابلظلة فإن قيل مل كرر قوله إن يف ذلك آلية مع كل قصة فاجلواب أن ذلك أبلغ يف 

وإنه ^ االعتبار وأشد تنبيها للقلوب وأيضا فإن كل قصة منها كأهنا كالم قائم مستقل بنفسه فختمت مبا ختمت به صاحبتها 
إشارة إىل حفظه إايه ألن ^ على قلبك ^ يعين جربيل عليه السالم ^ الروح األمني ^ الضمري للقرآن ^ زيل رب العاملني لتن

املعىن أن ^ وإنه لفي زبر األولني ^ يعين كالم العرب هو متعلق بنزل أو املنذرين ^ بلسان عريب ^ القلب هو الذي حيفظ 
أو مل يكن هلم آية أن يعلمه ^ ك دليل على صحته مث أقام احلجة على قريش بقوله القرآن مذكور يف كتب املتقدمني ففي ذل

أبنه من عند هللا آية لكم وبرهان واملراد من أسلم من بين إسرائيل كعبد هللا بن سالم وقيل الذين كانوا ^ علماء بين إسرائيل 
اآلية مجع أعجم وهو الذي ال يتكلم سواء كان ^ ولو نزلناه على بعض األعجمني ^ يبشرون مببعثه عليه الصالة والسالم 

إنساان أو هبيمة أو مجادا واألعجمي املنسوب إىل األعجم وقيل مبعىن األعجم ومعىن اآلية أن القرآن لو نزل على من ال يتكلم 
كذلك ^  ح برهانه مث قرأه عليهم ال يؤمنوا إلفراط عنادهم ففي ذلك تسلية للنيب صلى هللا عليه وسلم على كفرهم به مع وضو 

معىن سلكناه أدخلناه والضمري للتكذيب الذي دل عليه ما تقدم من الكالم أو للقرآن أي سلكناه ^ نسلكه يف قلوب اجملرمني 
يف قلوهبم مكذاب به وتقدير قوله كذلك مثل هذا السلك سلكناه واجملرمني حيتمل أن يريد به قريشا أو الكفار املتقدمني وال 

 متنوا أن يؤخروا حني مل^ فيقولوا هل حنن منظرون ^ لسلك الذي سلكه يف قلوهبم يؤمنون تفسري ل
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املعىن أن مدة ^ أفرأيت إن متعناهم سنني ^ وشبه ذلك ^ فأمطر علينا حجارة من السماء ^ استعجاهلم ابلعذاب يف قوهلم 
آت قريب قال بعضهم سنني يريد به عمر الدنيا إمهاهلم ال تغين مع نزول العذاب بعدها وإن طالت مدة سنني ألن كل ما هو 

املعىن أن هللا مل يهلك قوما إال بعد أن أقام احلجة عليهم أبن أرسل إليهم رسوال ^ وما أهلكنا من قرية إال هلا منذرون ^ 
فعول من منصوب على املصدر من معىن اإلنذار أو على احلال من الضمري يف منذرون أو على امل^ ذكرى ^ فأنذرهم فكذبوه 

الضمري للقرآن وهو رد على من قال إنه كهانة نزلت ^ وما تنزلت به الشياطني ^ أجله أو مرفوع على أنه خرب ابتداء مضمر 
أي ما ميكنهم ذلك وال يقدرون عليه ولفظ ما ينبغي اترة يستعمل ^ وما ينبغي هلم وما يستطيعون ^ به الشياطني على حممد 
تعليل لكون الشياطني ال يستطيعون الكهانة ألهنم منعوا من ^ إهنم عن السمع ملعزولون ^ ال يليق  مبعىن ال ميكن واترة مبعىن

وأنذر عشسريتك األقربني ^ اسرتاق السمع منذ بعث حممد صلى هللا عليه وسلم وقد كان أمر الكهان كثريا منتشرا قبل ذلك 
ر النيب صلى هللا عليه وسلم قرابته فقال اي بين هاشم أنقذوا أنفسكم عشرية الرجل هم قرابته األدنون وملا نزلت هذه اآلية أنذ^ 

من النار اي بين عبد املطلب أنقذوا أنفسكم من النار مث اندى كذلك ابنته فاطمة وعمته صفية قال الزخمشري يف معناه قوالن 
أيخذه ما أيخذ القريب من الرأفة بقريبه وال أحدمها أنه أمر أن يبدأ إبنذار أقاربه قبل غريهم من الناس واآلخر أنه أمر أن ال 

أي حني تقوم يف ^ الذي يراك حني تقوم ^ عبارة عن لني اجلانب والرفق وعن التواضع ^ واخفض جناحك ^ خيافهم ابإلنذار 
أنه معطوف على الضمري املفعول يف قوله يراك واملعىن ^ وتقلبك يف الساجدين ^ الصالة وحيتمل أن يريد سائر التصرفات  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
يراك حني تقوم وحني تسجد وقيل معناه يرى صالتك مع املصلني ففي ذلك إشارة إىل الصالة مع اجلماعة وقيل يرى تقلب 

هذا جواب ^ تنزل على كل أفاك أثيم ^ بصرك يف املصلني خلفك ألنه عليه الصلالة والسالم كان يراهم من وراء ظهره 
تنزل الشياطني واألفاك الكذاب واألثيم الفاعل لإلمث يعين بذلك الكهان ويف هذا السؤال املتقدم وهو قوله هل أنبئكم على من 

رد على من قال إن الشياطني تنزلت على سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم ابلكهانة ألهنا ال تنزل إال على أفاك أثيم وكان صلى 
والضمري حيتمل أن يكون للشياطني مبعىن أهنم  معناه يستمعون^ يلقون السمع ^ هللا عليه وسلم على غاية الصدق والرب 

 يستمعون إىل املالئكة أو يكون للكهان مبعىن أهنم يستمعون إىل الشياطني وقيل يلقون مبعىن يلقون املسموع
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والضمري حيتمل أيضا على هذا أن يكون للشياطني ألهنم يلقون الكالم إىل الكهان أو يكون للكهان ألهنم يلقون @  92@ 
والشعراء ^ يعين الشياطني أو الكهان ألهنم يكذبون فيما خيربون به عن الشياطني ^ وأكثرهم كاذبون ^ لكالم إىل الناس ا

ملا ذكر الكهان ذكر الشعراء ليبني أن القرآن ليس بكهانة وال شعر لتباين ما بني أوصافه وأوصاف الشعر ^ يتبعهم الغاوون 
ن من الشعر ما ال ينبغي كاهلجاء واملدح ابلباطل وغري ذلك وقيل أراد شعراء اجلاهلية وقيل والكهانة وأراد الشعراء الذين يلقو 

شعراء كفار قريش الذين كانوا يؤذون املسلمني أبشعارهم والغاوون قيل هم رواة الشعر وقيل هم سفهاء الناس الذين تعجبهم 
استعارة ومتثيل أي يذهبون يف كل وجه من ^ واد يهيمون يف كل ^ األشعار ملا فيها من اللغو والباطل وقيل هم الشياطني 

اآلية استثناء من الشعراء يعين هبم ^ إال الذين آمنوا ^ الكالم احلق والباطل ويفرطون يف التجوز حىت خيرجوا إىل الكذب 
قيل معناه ذكروا ^  ذكروا هللا^ شعراء املسلمني كحسان بن اثبت وغريه ممن اتصف هبذه األوصاف وقيل إن هذه اآلية مدنية 

إشارة إىل ما قاله حسان بن اثبت وغريه من ^ وانتصروا من بعد ما ظلموا ^ هللا يف أشعارهم وقيل يعين الذكر على اإلطالق 
وعيد ^ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ^ الشعراء يف هجو الكفار بعد أن هجا الكفار النيب صلى هللا عليه وسلم 

الظلم هنا مبعىن االعتداء على الناس لقوله من بعد ما ظلموا وعمل ينقلبون يف أي لتأخره وقيل إن العامل يف أي للذين ظلموا و 
عطف الكتاب على القرآن كعطف الصفات بعضها على ^ تلك آايت القرآن وكتاب مبني $ # ^ سورة النمل $ سيعلم 

ى املصدر أو يف موضع رفع على أنه خرب ابتداء مضمر يف موضع نصب عل^ هدى وبشرى ^ بعض وإن كان املوصوف واحدا 
حتتمل هذه اجلملة أن تكون معطوفة فتكون بقية صلة الذين أو تكون مستأنفة ومتت الصلة قبلها ^ وهم ابآلخرة يوقنون ^ 

عذاب  يعين يف الدنيا وهو القتل يوم بدر وحيتمل أن يريد^ سوء العذاب ^ يتحريون ^ يعمهون ^ ورجح الزخمشري هذا 
 أي^ لتلقى القرآن ^ اآلخرة واألول أرجح ألنه ذكر اآلخرة بعد ذلك 
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ذكر يف طه وكذلك قبس والشهاب النجم شبه القبس به وقرئ إبضافة شهاب إىل قبس ^ آنست ^ تعطاه @  93@ 
رق بني الرتجي والتسويف أن وابلتنوين على البدل أو الصفة فإن قيل كيف قال هنا سآتيكم ويف املوضع اآلخر لعلي آتيكم والف
معناه ^ تصطلون ^ التسويف متيقن الوقوع خبالف الرتجي فاجلواب أنه قد يقول الراجي سيكون كذا إذا قوي رجاؤه 

^ أن بورك من يف النار ومن حوهلا ^ تستدفئون ابلنار من الربد ووزنه تفعلون وهو مشتق من صلى ابلنار والطاء بدل من التاء 
ك من الربكة ومن يف النار يعين من يف مكان النار ومن حوهلا من حول مكاهنا يريد املالئكة احلاضرين وموسى أن مفسرة وبور 

^ عليه السالم قال الزخمشري والظاهر أنه عام يف كل من كان يف تلك األرض ويف ذلك الوادي وما حوله من أرض الشام 
ى عليه السالم أو يكون مستأنفا وعلى كال الوجهني قصد به تنزيه هللا مما حيتمل أن يكون مما قيل يف النداء ملوس^ وسبحان هللا 

عسى أن خيطر ببال السامع من معىن النداء أو يف قوله بورك من يف النار ألن املعىن نودي أن بورك من يف النار إذ قال بعض 
بورك من يف النار ألن املعىن يؤدي إىل أن هذه اجلملة معطوفة على قوله ^ وألق عصاك ^ الناس فيه ما جيب تنزيه هللا عنه 

This file was downloaded from QuranicThought.comاجلان احلية وقيل احلية الصغرية وعلى هذا يشكل قوله ^ كأهنا جان ^  بورك من يف النار وأن ألق عصاك وكالمها تفسري للنداء 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
^ ن ظلم إال م^ مل يرجع أو مل يلتفت ^ ومل يعقب ^ فإذا هي ثعبان واجلواب أهنا ثعبان يف جرمها جان يف سرعة حركتها 

استثناء منقطع تقديره لكن من ظلم من سائر الناس ال من املرسلني وقيل إنه متصل على القول بتجويز الذنوب عليهم وهذا 
^ بدل حسنا ^ بعيد ألن الصحيح عصمتهم من الذنوب وأيضا فإن تسميتهم ظاملني شنيع على القول بتجويز الذنوب عليهم 

متصل بقوله ألق وأدخل تقديره نيسر لك ذلك يف مجلة تسع ^ يف تسع آايت ^ طه ذكر يف ^ يف جيبك ^ أي عمل صاحلا 
متعلق بفعل حمذوف يقتضيه الكالم تقديره اذهب ابآلايت التسع ^ إىل فرعون ^ آايت وقد ذكرت اآلايت التسع يف اإلسراء 

^ واستيقنتها أنفسهم ^ قيقة ملتأملها أي ظاهرة واضحة الداللة وأسند اإلبصار هلا جمازا وهو يف احل^ مبصرة ^ إىل فرعون 
يعين أهنم جحدوا هبا مع أهنم تيقنوا أهنا احلق فكفرهم عناد ولذلك قال فيه ظلما والواو فيه واو احلال وأضمرت بعدها قد علوا 

ات الطري أي فهمنا من أصو ^ علمنا منطق الطري ^ أي ورث عنه النبوة والعلم وامللك ^ وورث سليمان داود ^ يعين تكربوا 
 عموم معناه اخلصوص واملراد^ وأوتينا من كل شيء ^ املعاين اليت يف نفوسها 
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هبذا اللفظ التكثري كقولك فالن يقصده كل أحد وقوله علمنا وأوتينا حيتمل أن يريد نفسه وأابه أو نفسه خاصة @  94@ 
س يف عدد جنود سليمان اختالفا شديدا تركنا ذكره اختلف النا^ وحشر لسليمان جنوده ^ على وجه التعظيم ألنه كان ملكا 

حىت ^ أي يكفون ويراد أوهلم إىل آخرهم وال بد لكل ملك أو حاكم من وزعة يدفعون الناس ^ فهم يوزعون ^ لعدم صحته 
مل أهنم  ظاهر هذا أن سليمان وجنوده كانوا مشاة ابألرض أو ركباان حىت خافت منهم النمل وحيت^ إذا أتوا على وادي النمل 

النمل حيوان فطن قوي احلس يدخر ^ قالت منلة ^ كانوا يف الكرسي احملمول ابلريح وأحست النملة بنزوهلم يف وادي النمل 
قوته ويقسم احلبة بقسمني لئال تنبت ويقسم حبة الكسربة على أربع قطع ألهنا تنبت إذا قسمت قسمني وإلفراط إدراكها قالت 

ادخلوا ^ ع كالمها وكان بينه وبينها ثالثة أميال وهذا ال يسمعه البشر إال من خصه هللا بذلك هذا القول وروي أن سليمان مس
حيتمل أن يكون جوااب لألمر أو هنيا بدال من األمر ^ ال حيطمنكم ^ خاطبتهم خماطبة العقالء ألهنا أمرهتم مبا يؤمر به العقالء ^ 

وجنوده واملعىن اعتذار عنهم لو حطموا النمل أي لو شعروا هبم مل  الضمري لسليمان^ وهم ال يشعرون ^ لتقارب املعىن 
تبسم ألحد أمرين أحدمها سروره مبا أعطاه هللا واآلخر ثناء النملة عليه وعلى جنوده فإن قوهلا ^ فتبسم ضاحكا ^ حيطموهم 

يف معىن تفقده للطري فقيل  اختلف الناس^ وتفقد الطري ^ وهم ال يشعرون وصف هلم ابلتقوى والتحفظ من مضرة احليوان 
^ أم كان من الغائبني ^ ذلك لعنايته أبمور ملكه وقيل ألن الطري كانت تظله فغاب اهلدهد فدخلت الشمس عليه من موضعه 

أم منقطعة فإنه نظر إىل مكان اهلدهد فلم يبصره فقال مايل ال أرى اهلدهد أي ال أراه ولعله حاضر وسرته ساتر مث علم أبنه 
أي ^ فمكث ^ أي حجة بينة ^ بسلطان مبني ^ روي أن تعذيبه للطري كان بنتف ريشه ^ ألعذبنه ^ خرب بذلك غائب فأ

أقام وجيوز فتح الكاف وضمها وابلفتح قرأ عاصم والفعل حيتمل أن يكون مسندا إىل سليمان عليه السالم أو إىل اهلدهد وهو 
يعين قبيلة من العرب وجدهم ^ من سبإ ^ علما مبا مل تعلمه  أي أحطت^ أحطت ^ يعين زمان قريب ^ غري بعيد ^ أظهر 

الذي يعرفون به سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ومن صرفه أراد احلي أو األب ومن مل يصرفه أراد القبيلة أو البلدة وقرئ 
وجدت ^ ان وهو التجنيس ابلتسكني لتوايل احلركات وعلى القراءة ابلتنوين يكون يف قوله من سبإ بنبإ ضرب من أدوات البي

املرأة بلقيس بنت شراحيل كان أبوها ملك اليمن ومل يكن له ولد غريها فغلبت بعده على امللك والضمري يف ^ امرأة متلكهم 
 من كل^ متلكهم يعود على سبإ وهم قومها 
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ملكها ووقف بعضهم على يعين سرير ^ وهلا عرش عظيم ^ عموم يراد به اخلصوص فيما حيتاجه امللك ( شيء @  95@ 
عرش مث ابتدأ عظيم وجدهتا على تقدير عظيم أن وجدهتا وقومها يسجدون للشمس من دون هللا وهذا خطأ وإمنا محله عليه 

This file was downloaded from QuranicThought.comمن كالم اهلدهد أو من كالم هللا وقرأ اجلمهور ابلتشديد وأن يف ^ أن ال يسجدوا هلل ^ الفرار من وصف عرشها ابلعظمة 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
من أعماهلم أو يف موضع خفض على البدل من السبيل أو يكون التقدير ال يهتدون ألن يسجدوا موضع نصب على البدل 

حبذف الالم وزايدة ال وقرئ ابلتخفيف على أن تكون ال حرف تنبيه وأن تكون الياء حرف نداء فيوقف عليها ابأللف على 
يل معناه هنا الغيب وقيل خيرج النبات من األرض اخلبء يف اللغة اخلفي وق^ خيرج اخلبء ^ تقدير ايقوم مث يبتدأ اسجدوا 

أي تنح إىل مكان قريب لتسمع ما يقولون وروي أنه دخل عليها ^ مث تول عنهم ^ واللفظ يعم كل خفي وبه فسره ابن عباس 
األول أحسن من كوة فألقى إليها الكتاب وتوارى يف الكوة وقيل إن التقدير انظر ماذا يرجعون مث تول عنهم فهو من املقلوب و 

قيل هذا الكالم حمذوف تقديره فألقى ^ قالت اي أيها امللؤ ^ من قوله يرجع بعضهم إىل بعض القول ^ ماذا يرجعون ^ 
وصفته ابلكرم ألنه من عند سليمان ^ كتاب كرمي ^  اهلدهد إليها الكتاب فقرأته مث مجعت أهل ملكها فقالت هلم اي أيها املأل 

حيتمل أن يكون هذا نص الكتاب ^ من سليمان ^ نه خمتوم كما جاء يف احلديث كرم الكتاب ختمه أو ألن فيه اسم هللا أو أل
حيتمل أن يكون من االنقياد مبعىن ^ وأتوين مسلمني ^ بدأ فيه ابلعنوان وأن يكون من كالمها أخربهتم أن الكتاب من سليمان 

وكذلك ^ أن يريد قوة األجساد أو قوة امللك والعدد  حيتمل^ أولو قوة ^ مستسلمني أو يكون من الدخول يف اإلسالم 
من كالم هللا عز وجل تصديقا لقوهلا فيوقف على ما قبله أو من كالم بلقيس أتكيدا للمعىن الذي أرادته وتعين كذلك ^ يفعلون 

وال فإن كان ملكا دنيواي قالت لقومها إين أجرب هذا الرجل هبدية من نفائس األم^ وإين مرسلة إليهم هبدية ^ يفعل هؤالء بنا 
أرضاه املال وإن كان نبيا مل يرضه املال وإمنا يرضيه دخولنا يف دينه فبعث إليه هدية عظيمة وصفها الناس واختصران وصفها لعدم 

 أي أنتم حمتاجون إليها^ بل أنتم هبديتكم تفرحون ^ إنكار للهدية ألن هللا أغناه عنها مبا أعطاه ^ أمتدونن مبال ^ صحته 
 فتفرحون هبا وأان لست
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خطاب للرسول وقيل للهدهد واألول أرجح ألن قوله فلما جاء سليمان مسند إىل ^ ارجع إليهم ^ كذلك @   96@ 
القائل ^ قال اي أيها املأل أيكم أيتيين بعرشها قبل أن أيتوين مسلمني ^ أي ال طاقة هلم هبا ^ ال قبل هلم هبا ^ الرسول 

ة من اجلن واإلنس وطلب عرشها قبل أن أيتوه مسلمني ألنه وصف له بعظمة فأراد أن أيخذه قبل أن سليمان واملأل مجاع
يسلموا فيمنع إسالمهم من أخذ أمواهلم فمسلمني على هذا من الدخول يف دين اإلسالم وقيل إمنا طلب عرشها قبل أن أيتوه 

روي عن وهب بن منبه أن اسم هذا العفريت ^ عفريت قال ^ مسلمني ليظهر هلم قوته فمسلمني على هذا مبعىن منقادين 
قبل أن تقوم من موضع احلكم وكان جيلس من بكرة إىل الظهر وقيل معناه قبل أن ^ قبل أن تقوم من مقامك ^ الكودن 

هو آصف بن برخيا وكان رجال صاحلا من بين إسرائيل كان ^ قال الذي عنده علم من الكتاب ^ تستوي من جلوسك قائما 
يف املوضعني ^ آتيك به ^ لم اسم هللا األعظم وقيل هو اخلضر وقيل هو جربيل واألول أشهر وقيل سليمان وهذا بعيد يع

الطرف العني فاملعىن على هذا قبل أن تغض بصرك ^ قبل أن يرتد إليك طرفك ^ حيتمل أن يكون فعال مستقبال أو اسم فاعل 
قيل هنا حمذوف تقديره فجاءه الذي ^ فلما رآه مستقرا عنده ^ إذا نظرت إذا نظرت إىل شيء وقيل الطرف حتريك األجفان 

عنده علم من الكتاب بعرشها ومعىن مستقرا عنده حاصال عنده وليس هذا مبستقر الذي يقدر النحويون تعلق اجملرورات به 
ه تغيري وصفه وسرت بعضه تنكري ^ قال نكروا هلا عرشها ^ أي منفعة الشكر لنفسه ^ يشكر لنفسه ^ خالفا ملن فهم ذلك 

حيتمل أن يريد هتتدي ملعرفة عرشها أو للجواب ^ أهتتدي ^ وقيل الزايدة فيه والنقص منه وقصد بذلك اختبار عقلها وفهمها 
كان عرشها قد وصل قبلها إىل سليمان فأمر بتنكريه وأن يقال ^  فلما جاءت قيل أهكذا عرشك ^ عنه إذا سئلت أو لإلميان 

رشك أي أمثل هذا عرشك لئال تفطن أنه هو فأجابته بقوهلا كأنه هو جوااب عن السؤال ومل تقل هو حترزا من الكذب هلا أهكذا ع
هذا من كالم سليمان وقومه ملا رأوها قد آمنت قالوا ذلك ^ وأوتينا العلم من قبلها ^ أو من التحقيق يف حمل االحتمال 

This file was downloaded from QuranicThought.comقبل بلقيس وهداهم لإلسالم قبلها واجلملة معطوفة على كالم حمذوف تقديره قد اعرتافا بنعمة هللا عليهم يف أن آاتهم العلم 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
هذا حيتمل أن ^ وصدها ما كانت تعبد من دون هللا ^ أسلمت هي وعلمت وحدانية هللا وصحة النبوة وأوتينا حنن العلم قبلها 
فاعال أو مفعوال فإن كان فاعال ^ تعبد ما كانت ^ يكون من كالم سليمان وقومه أو من كالم هللا تعاىل وحيتمل أن يكون 

 فاملعىن صدها ما كانت تعبد عن عبادة هللا والدخول يف اإلسالم
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حىت إىل هذا الوقت وإن كان مفعوال فهو على إسقاط حرف اجلر واملعىن صدها هللا أو سليمان عن ما كانت تعبد @  97@ 
الصرح يف اللغة هو ^ رح فلما رأته حسبته جلة وكشفت عن ساقيها قيل هلا ادخلي الص^ من دون هللا فدخلت يف اإلسالم 

القصر وقيل صحن الدار روي أن سليمان أمر قبل قدومها فبىن له على طريقها قصرا من زجاج أبيض وأجرى املاء من حتته 
ة املاء اجملتمع كالبحر وألقى فيه دواب البحر من السمك وغريه ووضع سريره يف صدره فجلس عليه فلما رأته حسبته جلة واللج

فكشفت عن ساقيها لتدخله ملا أمرت بدخوله وروي أن اجلن كرهوا تزوج سليمان هلا فقالوا له إن عقلها جمنون وإن رجلها  
كحافر احلمار فاخترب عقلها بتنكري العرش فوجدها عاقلة واخترب ساقها ابلصرح فلما كشفت عن ساقيها وجدها أحسن الناس 

قال إنه صرح ممرد من قوارير ^ قرها على ملكها ابليمن وكان أيتيها مرة يف كل شهر وقيل أسكنها معه ابلشام ساقا فتزوجها وأ
ملا ظنت أن الصرح جلة ماء وكشفت عن ساقيها لتدخل املاء قال هلا سليمان إنه صرح ممرد واملمرد األملس وقيل الطويل ^ 

هذا ^ وأسلمت مع سليمان ^ تعين بكفرها فيما تقدم ^ ظلمت نفسي  قالت رب إين^ والقوارير مجع قارورة وهي الزجاجة 
مل ^ الفريقان من آمن ومن كفر واختصامهم اختالفهم وجداهلم يف الدين ^ فريقني خيتصمون ^ ضرب من ضروب التجنيس 

نا بك وكانوا قد أي تشاءم^ قالوا اطريان بك ^ أي مل تطلبون العذاب قبل الرمحة أو املعصية قبل الطاعة ^ تستعجلون 
أي السبب الذي حيدث عنه خريكم أو شركم هو عند هللا وهو قضاؤه وقدره وذلك ^ قال طائركم عند هللا ^ أصاهبم القحط 

يفسدون ^ يعين مدينة مثود ^ وكان يف املدينة ^ رد عليهم يف تطريهم ونسبتهم ما أصاهبم من القحط إىل صاحل عليه السالم 
أي حلفوا ابهلل وقيل إنه ^ تقامسوا ابهلل ^ انوا يقرضون الداننري والدراهم ولفظ الفساد أعم من ذلك قيل إهنم ك^ يف األرض 

أي لنقتلنه وأهله ابلليل ^ لنبيتنه وأهله ^ فعل ماض وذلك ضعيف والصحيح أنه فعل أمر قاله بعضهم لبعض وتعاقدوا عليه 
أي نتربأ من دمه إن طلبنا به وليه ومهلك حيتمل ^ ا شهدان مهلك أهله مث لنقولن لوليه م^ وهذا هو الفعل الذي حتالفوا عليه 

أن يكون اسم مصدر أو زمان أو مكان فإن قيل إن قوهلم ما شهدان مهلك أهله يقتضي التربي من دم أهله دون التربي من دمه 
لة قوهلم لنبيتنه وأهله والثاين أن فاجلواب من ثالثة أوجه األول أهنم أرادوا ما شهدان مهلكه ومهلك أهله وحذف مهلكه لدال

أهل اإلنسان قد يراد به هو وهم لقوله وأغرقنا آل فرعون يعين فرعون وقومه الثالث أهنم قالوا مهلك أهله خاصة ليكونوا 
 صادقني فإهنم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معا وأرادوا التعريض يف كالمهم لئال
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مل أن يكون قوهلم وإان لصادقون مغالطة مع اعتقادهم أهنم كاذبون وحيتمل أهنم حيت^ وإان لصادقون ^ يكذبوا @  98@ 
قصدوا وجها من التعريض ليخرجوا به عن الكذب وقد ذكرانه يف اجلواب الثالث عن مهلك أهله وهو أهنم قصدوا أن يقتلوا 

عنون أهنم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معا صاحلا وأهله معا مث يقولون ما شهدان مهلك أهله وحدهم وإان لصادقون يف ذلك بل ي
روي أن الرهط الذين تقامسوا على قتل صاحل اختفوا ليال يف غار قريبا من ^ أان دمرانهم وقومهم ^ وعلى ذلك محله الزخمشري 

وجنا داره ليخرجوا منه إىل داره ابلليل فوقعت عليهم صخرة فأهلكتهم مث هلك قومهم ابلصيحة ومل يعلم بعضهم هبالك بعض 
قيل معناه تبصرون بقلوبكم أهنا معصية وقيل تبصرون أببصاركم ألهنم كانوا ينكشفون ^ وأنتم تبصرون ^ صاحل ومن آمن به 

بفعل ذلك وال يسترت بعضهم من بعض وقيل تبصرون آاثر الكفار قبلكم وما نزل هبم من العذاب يتطهرون والغابرين وأمطران 
أمر هللا رسوله أن يتلو اآلايت املذكورة بعد هذا ألهنا براهني على ^ عباده الذين اصطفى  قل احلمد هلل وسالم على^ قد ذكر 

This file was downloaded from QuranicThought.comوحدانيته وقدرته وأن يستفتح ذلك حبمده والسالم على من اصطفاه من عباده كما تستفتح اخلطب والكتب وغريها بذلك تيمنا 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
آهلل خري أما ^ يعم املالئكة واألنبياء والصحابة والصاحلني  بذكر هللا قال ابن عباس يعين بعباده الذين اصطفى الصحابة واللفظ

على وجه الرد على املشركني فدخلت خري اليت يراد هبا التفضيل لتبكيتهم وتعنيفهم مع أنه معلوم أنه ال خري فيما ^ يشركون 
ره إىل متام هذه اآلايت وأعقب  أشركوا أصال مث أقام عليهم احلجة أبن هللا هو الذي خلق السموات واألرض وبغري ذلك مما ذك

كل برهان منها بقوله أإله مع هللا على وجه التقرير هلم على أنه مل يفعل ذلك كله إال هللا وحده فقامت عليهم احلجة بذلك وفيها 
عىن أيضا نعم جيب شكرها فقامت بذلك أيضا وأم يف قوله خري أما يشركون متصلة عاطفة وأم يف املواضع اليت بعده منقطعة مب

^ رواسي ^ أي يعدلون عن احلق والصواب أو يعدلون ابهلل غريه أي جيعلون له عديال ومثيال ^ قوم يعدلون ^ بل واهلمزة 
 قيل هو اجملهود وقيل الذي^ جييب املضطر ^ ذكر يف الفرقان ^ البحرين ^ يعين اجلبال 
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به الضر أو من الضرورة أي الذي أجلأته الضرورة إىل ال حول له وال قوة واللفظ مشتق من الضرر أي الذي أصا@  99@ 
ذكر ^ بشرا ^ يعين اهلداية ابلنجوم والطرقات ^ أمن يهديكم ^ أي خلفاء فيها تتوارثون سكناها ^ خلفاء األرض ^ الدعاء 

^ لمشركني تعجيز ل^ هاتوا برهانكم ^ الرزق من السماء املطر ومن األرض النبات ^ من السماء واألرض ^ يف األعراف 
هذه اآلية تقتضي انفراد هللا تعاىل بعلم الغيب وأنه ال يعلمه سواه ولذلك ^ قل ال يعلم من يف السموات واألرض الغيب إال هللا 

قالت عائشة رضي هللا عنها من زعم أن حممدا يعلم الغيب فقد أعظم الفرية على هللا مث قرأت هذه اآلية فإن قيل فقد كان النيب 
ليه وسلم خيرب ابلغيوب وذلك معدود يف معجزاته فاجلواب أنه صلى هللا عليه وسلم قال إين ال أعلم الغيب إال ما صلى هللا ع

علمين هللا فإن قيل كيف ذلك مع ما ظهر من إخبار الكهان واملنجمني وأشباههم ابألمور املغيبة فاجلواب أن إخبارهم بذلك 
ضت اآلية نفي العلم وقد قيل إن الغيب يف هذه اآلية يراد به مىت تقوم الساعة عن ظن ضعيف أو عن وهم ال عن علم وإمنا اقت

ألن سبب نزوهلا أهنم سألوا عن ذلك ولذلك قال وما يشعرون أاين يبعثون فعلى هذا يندفع السؤال األول والثاين ألنه علم 
صلى هللا عليه وسلم يف مخس ال يعلمها إال هللا مث قرأ  ولقوله^ قل إمنا علمها عند هللا ^ الساعة انفرد به هللا تعاىل لقوله تعاىل 

إن هللا عنده علم الساعة إىل آخر السورة فإن قيل كيف قال إال ابلرفع على البدل والبدل ال يصح إال إذا كان االستثناء متصال 
ائلني ابجلهة واملكان يقولون إنه ويكون ما بعد إال من جنس ما قبلها وهللا تعاىل ليس ممن يف السموات واألرض ابتفاق فإن الق

فوق السموات واألرض والقائلني بنفي اجلهة يقولون إن هللا تعاىل ليس هبما وال فوقهما وال داخال فيهما وال خارجا عنهما فهو 
يف  على هذا استثناء منقطع فكان جيب أن يكون منصواب فاجلواب من أربعة أوجه األول أن البدل هنا جاء على لغة بين متيم

البدل وإن كان منقطعا كقوهلم ما يف الدار أحد إال محار ابلرفع واحلمار ليس من األحدين وهذا ضعيف ألن القرآن أنزل بلغة 
احلجاز ال بلغة بين متيم والثاين أن هللا يف السموات واألرض بعلمه كما قال وهو معكم أينما كنتم يعين بعلمه فجاء البدل على 

ألن قوله يف السموات واألرض وقعت فيه لفظة يف الظرفية احلقيقية وهي يف حق هللا على هذا املعىن  هذا املعىن وهذا ضعيف
للظرفية اجملازية وال جيوز استعمال لفظة واحدة يف احلقيقة واجملاز يف حالة واحدة عند احملققني اجلواب الثالث أن قوله من يف 

يف الوجود فيكون االستثناء على هذا متصال فيصح الرفع على البدل وإمنا السموات واألرض يراد به كل موجود فكأنه قال من 
قال من يف السموات واألرض جراي على منهاج كالم العرب فهو لفظ خاص يراد به ما هو أعم منه اجلواب الرابع أن يكون 

 السماء وحديثاالستثناء متصال على أن يتأول من يف السموات يف حق هللا كما يتأول قوله ءأمنتم من يف 
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أي ال يشعرون من يف السموات واألرض مىت يبعثون ألن علم ^ وما يشعرون أاين يبعثون ^ اجلارية وشبه ذلك @  100@ 
بل ادارك ^ الساعة مما انفرد به هللا روي أن سبب نزول هذه اآلية أن قريشا سألوا النيب صلى هللا عليه وسلم مىت الساعة 

ن ادارك تفاعل مث سكنت التاء وأدغمت يف الدال واجتلبت ألف الوصل واملعىن تتابع علمهم ابآلخرة وز ^ علمهم يف اآلخرة 
This file was downloaded from QuranicThought.comوتناهى إىل أن يكفروا هبا أو تناهى إىل أن ال يعلموا وقتها وقرئ أدرك هبمزة قطع على وزن أفعل واملعىن على هذا يدرك علمهم 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
احلقائق فقوله يف اآلخرة على هذا ظرف وعلى القراءة األوىل مبعىن الباء  يف اآلخرة أي يعلمون فيها احلق ألهنم يشاهدون حينئذ

أي تبعكم والالم زائدة أو ضمن معىن قرب وتعدى ابلالم ومعىن ^ ردف لكم ^ مجع عم وهو من عمى القلوب ^ عمون ^ 
ذاب الذي تستعجلون وهو اآلية أهنم استعجلوا العذاب بقوهلم مىت هذا الوعد فقيل هلم عسى أن يكون قرب لكم بعض الع

إنك ال تسمع املوتى ^ اهلاء فيه للمبالغة أي ما من شيء يف غاية اخلفاء إال وهو عند هللا يف كتاب ^ غائبة ^ قتلهم يوم بدر 
شبه من ال يسمع وال يعقل ابملوتى يف أهنم ال يسمعون وإن كانوا أحياء مث شبههم ابلصم وابلعمي وإن كانوا صحاح احلواس ^ 

وإذا وقع ^ عدم مساعهم بقوله إذا ولوا مدبرين ألن األصم إذا أدبر وبعد عن الداعي زاد صممه وعدم مساعه ابلكلية  وأكد
أي إذا حان وقت عذاهبم الذي تضمنه القول األزيل من هللا يف ذلك وهو قضاؤه واملعىن إذا قربت الساعة ^ القول عليهم 

أشراط الساعة وروي أهنا خترج من املسجد احلرام وقيل من الصفا وأن طوهلا  أخرجنا هلم دابة من األرض وخروج الدابة من
قيل تكلمهم ببطالن األداين كلها إال دين اإلسالم وقيل ^ تكلمهم ^ ستون ذراعا وقيل هي اجلساسة اليت وردت يف احلديث 

من قرأ ^ أن الناس ^ هه وتبيض وجه املؤمن تقول هلم أال لعنة هللا على الظاملني وروي أهنا تسم الكافر وحتطم أنفه وتسود وج
 بكسر اهلمزة فهو ابتداء كالم
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ومن قرأ ابلفتح فهو مفعول تكلمهم أي تقول هلم إن الناس كانوا آبايتنا ال يوقنون أو مفعول من أجله تقديره @  101@ 
ة وال يوقنون ابآلخرة وأمور الدين وهذا أظهر تكلمهم ألن الناس ال يوقنون مث حذفت الالم وحيتمل قوله ال يوقنون خبروج الداب

أم استفهامية واملعىن إقامة احلجة عليهم كأنه قيل هلم إن كان ^ أماذا كنتم تعملون ^ أي يساقون بعنف ^ فهم يوزعون ^ 
منا إ^ فهم ال ينطقون ^ أي حق العذاب عليهم أو قامت احلجة عليهم ^ ووقع القول عليهم ^ لكم عمل أو حجة فهاتوها 

ذكر يف ^ ليسكنوا فيه ^ يسكتون ألن احلجة قد قامت عليهم وهذا يف بعض مواطن القيامة وقد جاء أهنم يتكلمون يف مواطن 
قيل هم الشهداء وقيل جربيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ^ إال من شاء هللا ^ ذكر يف الكهف ^ ينفخ يف الصور ^ يونس 

يكون مرورها يف أول أحوال ^ وهي متر ^ أي قائمة اثبتة ^ حتسبها جامدة ^ ذللني صاغرين مت^ داخرين ^ عليهم السالم 
مصدر والعامل فيه حمذوف وقيل هو ^ صنع هللا ^ يوم القيامة مث ينسفها هللا يف خالل ذلك فتكون كالعهن مث تصري هباء منبثا 

قيل إن احلسنة ال إله إال هللا واللفظ أعم ومعىن ^  من جاء ابحلسنة فله خري منها^ منصوب على اإلغراء أي انظروا صنع هللا 
من نون فزع فتح امليم من يومئذ ومن أسقط التنوين لإلضافة قرأ ^ من فزع يومئذ ^ خري منها أن له ابحلسنة الواحدة عشرا 

قضى هللا بتعذيب  السيئة هنا الكفر واملعاصي اليت^ ومن جاء ابلسيئة ^ بفتح امليم على البناء أو بكسرها على اإلعراب 
أي جعلها حرما آمنا ال يقاتل فيها أحد وال ينتهك حرمتها ونسب ^ الذي حرمها ^ يعين مكة ^ هذه البلدة ^ فاعلها 

حترميها هنا إىل هللا ألنه بسبب قضائه وأمره ونسبه النيب صلى هللا عليه وسلم إىل إبراهيم عليه السالم يف قوله إن إبراهيم حرم 
يم هو الذي أعلم الناس بتحرميها فليس بني احلديث واآلية تعارض وقد جاء يف حديث آخر أن مكة حرمها هللا مكة ألن إبراه

 سرييكم^ أي إمنا علي اإلنذار والتبليغ ^ ومن ضل فقل إمنا أان من املنذرين ^ يوم خلق السموات واألرض 
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$ # ^ سورة القصص $ هللا إما يف الدنيا أو يف اآلخرة وعيد ابلعذاب الذي يضطرهم إىل معرفة آايت ( آايته @  102@ 
أي فرقا خمتلفني فجعل فرعون القبط ملوكا وبين إسرائيل خداما هلم وهم الطائفة ^ شيعا ^ أي تكرب وطغا ^ عال يف األرض 

^ هو وزير فرعون  ^هامان ^ الذين استضعفهم وأراد هللا أن مين عليهم وجيعلهم أئمة أي والة يف األرض أرض فرعون وقومه 
اختلف هل كان هذا الوحي إبهلام أو منام أو كالم بواسطة امللك وهذا أظهر لثقتها مبا أوحى إليها ^ وأوحينا إىل أم موسى 
أي إذا خفت عليه أن يذحبه فرعون ألنه كان يذبح أبناء بين إسرائيل ملا أخربه ^ فإذا خفت عليه ^ وامتثاهلا ما أمرت به 

This file was downloaded from QuranicThought.comااللتقاط اللقاء من غري قصد روي أن آسية امرأة فرعون رأت ^ فالتقطه آل فرعون ^ ه على يد غالم منهم الكهان أن هالك



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
^ التابوت يف البحر وهو النيل فأمرت أن يساق هلا ففتحته فوجدت فيه صبيا فأحبته وقالت لفرعون هذا قرة عني يل ولك 

روي أن فرعون هم بذحبه إذ توسم أنه من بين ^ ال تقتلوه ^ ريورة الالم الم العاقبة وتسمى أيضا الم الص^ ليكون هلم عدوا 
أي ال يشعرون أن هالكهم يكون على يديه والضمري الفاعل لفرعون ^ وهم ال يشعرون ^ إسرائيل فقالت امرأته ال تقتلوه 

وهذا بعيد ملا بعده وقيل أي ذاهال ال عقل معها وقيل فارغا من احلزن إذ مل يغرق ^ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ^ وقومه 
أي تظهر أمره ويف احلديث كادت أم ^ إن كادت لتبدي به ^ فارغا من كل شيء إال من ذكر هللا وقرئ فزعا ابلزاي من الفزع 

أي من ^ لتكون من املؤمنني ^ أي رزقناها الصرب ^ ربطنا على قلبها ^ موسى أن تقول واابناه وخترج صائحة على وجهها 
 وقالت^ عد الذي وعدها هللا املصدقني ابلو 
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أي ^ فبصرت به عن جنب ^ أي اتبعيه والقص طلب األثر فخرجت أخته تبحث عنه يف خفية ( ألخته قصيه @  103@ 
^ رأته من بعيد ومل تقرب منه لئال يعلموا أهنا أخته وقيل معىن عن جنب عن شوق إليه وقيل معناه أهنا نظرت إليه كأهنا ال تريده 

أي منع منها أبن بغضها هللا له واملراضع مجع مرضعة ^ وحرمنا عليه املراضع ^ أي ال يشعرون أهنا أخته ^ يشعرون  وهم ال
^ أي من أول مرة ^ من قبل ^ وهي املرأة اليت ترضع أو مجع مرضع بفتح امليم والضاد وهو موضع الرضاع يعين الثدي 

ملا منعه هللا من املراضع وقالت أخته هل أدلكم على ^ فرددانه إىل أمه ^ القائلة أخته ختاطب آل فرعون ^ فقالت هل أدلكم 
أهل بيت اآلية جاءت أبمه فقبل ثديها فقال هلا فرعون ومن أنت منه فما قبل ثدي امرأة إال ثديك فقالت إين امرأة طيبة اللنب 

^ ذكر يف يوسف ^ بلغ أشده ^ وه إليك فذهبت به إىل بيتها وقرت عينها بذلك وعلمت أن وعد هللا حق يف قوله إان راد
على حني ^ يعين مصر وقيل قرية حوهلا واألول أشهر ^ ودخل املدينة ^ أي كمل عقله وذلك مع األربعني سنة ^ واستوى 

^ قيل يف القائلة وقيل بني العشاءين وقيل يوم عيد وقيل كان قد جفا فرعون وخاف على نفسه فدخل خمتفيا متخوفا ^ غفلة 
أي ضربه والوكز الدفع ^ فوكزه موسى ^ الذي من شيعته من بين إسرائيل والذي من عدوه من القبط ^ ن شيعته هذا م

أي قتله ومل يرد أن يقتله ولكن وافقت وكزته األجل فندم وقال هذا من ^ فقضى عليه ^ أبطراف األصابع وقيل جبمع الكف 
طان مث اعرتف واستغفر فغفر هللا له فإن قيل كيف استغفر من عمل الشيطان أي إن الغضب الذي أوجب ذلك كان من الشي

قال رب مبا ^ القتل وكان املقتول كافرا فاجلواب أنه مل يؤذن له يف قتله ولذلك يقول يوم القيامة إين قتلت نفسا مل أومر بقتلها 
امك علي ال أكون ظهريا للمجرمني الظهري املعني والباء سببية واملعىن بسبب إنع^ أنعمت علي فلن أكون ظهريا للمجرمني 

فهي معاهدة عاهد موسى عليها ربه وقيل الباء ابء القسم وهذا ضعيف ألن قوله فلن أكون ال يصلح جلواب القسم وقيل 
جواب القسم حمذوف تقديره وحق نعمتك ألتوبن فلن أكون ظهريا للمجرمني وقيل الباء للتحليف أي اعصمين حبق نعمتك 

يف املوضعني أي يستحس هل ^ يرتقب ^ ا للمجرمني وحيتج هبذه اآلية على املنع من صحبة والة اجلور علي فلن أكون ظهري 
 أي^ يستصرخه ^ يطلبه أحد 
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يستغيث به لقي موسى اإلسرائيلي الذي قاتل القبطي ابألمس يقاتل رجال آخر من القبط فاستغاث مبوسى @  104@ 
^ فلما أن أراد أن يبطش ابلذي هو عدو هلما ^ ى موسى وقال له إنك لغوي مبني لينصره كما نصره ابألمس فعظم ذلك عل

الضمري يف أراد ويف يبطش ملوسى ويف قال لإلسرائيلي واملعىن ملا أراد موسى أن يبطش ابلقبطي الذي هو عدو له ولإلسرائيلي 
يلي ملوسى أتريد أن تقتلين كما قتلت نفسا ابألمس ظن اإلسرائيلي أنه يريد أن يبطش به إذ قال له إنك لغوي مبني فقال اإلسرائ

وقيل الضمري يف أراد لإلسرائيلي واملعىن فلما أراد اإلسرائيلي أن يبطش موسى ابلقبطي ومل يفعل موسى ذلك لندامته على قتله 
^ وجاء رجل ^ ون اآلخر ابألمس فنصح اإلسرائيلي فقال له أتريد أن تقتلين فاشتهر خرب قتله لآلخر إىل أن وصل إىل فرع

يتشاورون ( إن املأل أيمترون بك ) أي يسرع يف مشيه ليدرك موسى فينصحه ^ يسعى ^ قيل إنه مؤمن آل فرعون وقيل غريه  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أي قصد بوجهه انحية مدين وهي مدينة شعيب ^ وملا توجه تلقاء مدين ^ وقيل أيمر بعضهم بعضا بقتلك كما قتلت القبطي 

أي وسط الطريق يعين طريق مدين إذ كان قد خرج فارا بنفسه وكان ^ أن يهديين سواء السبيل  قال عسى ريب^ عليه السالم 
ال يعرف الطريق وبني مصر ومدين مسرية مثانية أايم وقيل أراد سبيل اهلدى وهذا أظهر ويدل كالمه هذا على أنه كان عارفا ابهلل 

روي أن امسهما ليا ^ امرأتني ^ أي يسقون مواشيهم ^ يسقون ^ أي وصل إليه وكان بئرا ^ وملا ورد ماء مدين ^ قبل نبوته 
أي متنعان الناس عن غنمهما وقيل تذودان غنمهما عن املاء حىت يسقي الناس وهذا ^ تذودان ^ وصفوراي وقيل صفريا وصفرا 

الناس ولضعفهما أو أظهر لقوهلما ال نسقي حىت يصدر الرعاء أي كانت عادهتما أال يسقيا غنمهما اإل بعد الناس لقوة 
بضم الياء وكسر الدال فعل متعد واملفعول حمذوف تقديره حىت يصدر الرعاء ^ يصدر ^ لكراهتهما التزاحم مع الناس 

أي ال يستطيع أن يباشر سقي غنمه وهذا ^ وأبوان شيخ كبري ^ مواشيهم وقرئ بفتح الياء وضم الدال أي ينصرفون عن املاء 
أي ^ فسقى هلما ^ م يف قول اجلمهور وقيل ابن أخيه وقيل رجل صاحل ليس من شعيب بنسب الشيخ هو شعيب عليه السال

توىل إىل ^ أدركته شفقته عليهما فسقى غنمهما وروي أنه كان على فم البئر صخرة ال يرفعها إال ثالثون رجال فرفعها وحده 
 طلب من هللا ما أيكله وكان قد^ خري فقري  إين ملا أنزلت إيل من^ أي جلس يف الظل وروي أنه كان ظل مسرة ^ الظل 
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قبل هذا كالم حمذوف تقديره فذهبتا إىل أبيهما سريعتني وكانت عادهتما ^ فجاءته إحدامها ^ اشتد عليه اجلوع @  105@ 
 جاءته الصغرى اإلبطاء يف السقي فأخرباته مبا كان من أمر سقي الرجل هلما فأمر إحدامها أن تدعوه له فجاءته واختلف هل اليت

وقص ^ روي أهنا سرتت وجهها بكم درعها واجملرور يتعلق مبا قبله وقيل مبا بعده وهو ضعيف ^ على استحياء ^ أو الكربى 
^ أي قد جنوت من فرعون وقومه ألن بلد مدين مل يكن من ملك فرعون ^ ال ختف ^ أي ذكر له قصته ^ عليه القصص 

هذا الكالم حكمة جامعة بليغة روي أن أابها قال ^ خري من استأجرت القوي األمني  إن^ أي اجعله أجريا لك ^ استأجره 
قال إين أريد أن ^ هلا من أين عرفت قوته وأمانته قالت أما قوته ففي رفعه احلجر عن فم البئر وأما أمانته فإنه مل ينظر إيل 

غرى واسم اليت زوجه صفور وقيل صفوراي ومن لفظ زوجته اليت دعته واختلف هل زوجه الكربى أو الص^ أنكحك إحدى ابنيت 
أي ^ على أن أتجرين مثاين حجج ^ شعيب حسن أن يقال يف عقود األنكحة أنكحه إايها أكثر من أن يقال أنكحها إايه 

ل األمد أزوجك بنيت على أن ختدمين مثانية أعوام قال مكي يف هذه اآلية خصائص يف النكاح منها أنه مل يعني الزوجة وال حد أو 
وجعل املهر إجارة قلت فأما التعيني فيحتمل أن يكون عند عقد النكاح بعد هذه املراودة وقد قال الزخمشري إن كالمه معه مل 
يكن عقد نكاح وإمنا كان مواعدة وأما ذكر أول األمد فالظاهر أنه من حني العقد وأما النكاح ابإلجارة فظاهر من اآلية وقد 

يف احلديث الصحيح من قوله صلى هللا عليه وسلم للرجل قد زوجتكها على ما معك من القرآن أي  قرره شرعنا حسبما ورد
^ على أن تعلمها ما عندك من القرآن وقد أجاز النكاح ابإلجارة الشافعي وابن حنبل وابن حبيب لآلية واحلديث ومنعه مالك 

لعامني إىل مروءة موسى فوىف له العشر وقيل ويف العشرة جعل األعوام الثمانية شرطا ووكل ا^ فإن أمتمت عشرا فمن عندك 
األهل هنا الزوجة مشى ^ وسار أبهله ^ أي األجل املذكور ^ فلما قضى موسى األجل ^ وعشرا بعدها وهذا ضعيف لقوله 

 جانبه^ شاطيء الواد ^ أي قطعة وجيوز كسر اجليم وضمها وقد ذكر آنس والطور وتصطلون ^ جذوة ^ هبا إىل مصر 
^ روي أهنا كانت عوسجة ^ من الشجرة ^ واألمين صفة للشاطئ اليمني وحيتمل أن يكون من اليمن فيكون صفة للوادي 

 ذكر يف النمل^ جان 
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واضمم ^ أي أدخلها فيه واجليب هو فتح اجلبة من حيث خيرج اإلنسان رأسه ^ اسلك يدك يف جيبك @ ^  106@ 
ط أو العضد أمره هللا ملا خاف من احلية أن يضمه إىل جنبه ليخف بذلك خوفه فإن من اجلناح اليد أو اإلب^ إليك جناحك 

This file was downloaded from QuranicThought.comشأن اإلنسان إذا فعل ذلك يف وقت فزعه أن خيف خوفه وقيل ذلك على وجه اجملاز واملعىن أنه أمر ابلعزم على ما أمر به كقوله 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
يه ثالثة لغات فتح الراء واهلاء وفتح الراء أي من أجل الرهب وهو اخلوف وف^ من الرهب ^ اشدد حيازمك واربط جأشك 

يتعلق بفعل ^ إىل فرعون ^ أي حجتان واإلشارة إىل العصا واليد ^ فذانك برهاانن ^ وإسكان اهلاء وضم الراء وإسكان اهلاء 
^ ي زدت أي معينا وقرئ ابهلمز وبغري مهز على التسهيل من املهموز أو يكون من أرديت أ^ ردءا ^ حمذوف يقتضيه الكالم 
فأوقد يل اي ^ حيتمل أن يتعلق بقوله جنعل أو بيصلون أو ابلغالبون ^ آبايتنا ^ استعارة يف املعونة ^ سنشد عضدك أبخيك 

أي اصنع اآلجر لبنيان الصرح الذي رام أن يصعد منه إىل السماء وروي أنه أول من عمل اآلجر وكان ^ هامان على الطني 
قوهلما وعقول قومهما وجهلهم ابهلل تعاىل يف كوهنم طمعوا أن يصلوا إىل السماء ببنيان الصرح هامان وزير فرعون وانظر ضعف ع

وإين ^ وقد روي أنه عمله وصعد عليه ورمى بسهم إىل السماء فرجع خمضواب بدم وذلك فتنة له ولقومه وهتكم هبم مث قال 
^ أئمة يدعون إىل النار ^ كون على اببه أو مبعىن اليقني يعين يف دعوى الرسالة والظن هنا حيتمل أن ي^ ألظنه من الكاذبني 

 أي من املطرودين املبعدين وقيل قبحت وجوههم وقيل^ من املقبوحني ^ أي كانوا يدعون الناس إىل الكفر املوجب للنار 
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ليه وسلم واملراد به خطاب لسيدان حممد صلى هللا ع^ وما كنت جبانب الغريب ^ قبح ما يفعل هبم وما يقال هلم @  107@ 
إقامة حجة إلخباره حبال موسى وهو مل حيضره والغريب املكان الذي يف غريب الطور وهو املكان الذي كلم هللا فيه موسى واألمر 

املعىن مل ^ ولكنا أنشأان قروان فتطاول عليهم العمر ^ املقضي إىل موسى هو النبوة ومن الشاهدين معناه من احلاضرين هنالك 
اي حممد لإلطالع على هذه الغيوب اليت خترب هبا ولكنها صارت إليك بوحينا فكان الواجب على الناس املسارعة إىل حتضر 

اإلميان بك ولكن تطاول األمر على القرون اليت أنشأانها فغابت عقوهلم واستحكمت جهالتهم فكفروا بك وقيل املعىن لكنا 
إذ ^ أي مقيما ^ اثواي ^ عمر وطالت الفرتة فأرسلناك على فرتة من الرسل أنشأان قروان بعد زمان موسى فتطاول عليهم ال

يعين تكليم موسى واملراد بذلك إقامة حجة سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم إلخباره هبذه األمور مع أنه مل يكن ^ اندينا 
ولكن أرسلناك رمحة منا لك ورمحة  انتصب على املصدر أو على أنه مفعول من أجله والتقدير^ ولكن رمحة ^ حاضرا حينئذ 

لو هنا حرف امتناع ولوال الثانية عرض وحتضيض واملعىن لوال أن تصيبهم مصيبة ^ ولوال أن تصيبهم مصيبة ^ للخلق بك 
بكفرهم مل نرسل الرسل وإمنا أرسلناهم على وجه اإلعذار وإقامة احلجة عليهم لئال يقولوا ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال فنتبع 

قالوا لوال أويت مثل ما أويت ^ يعين القرآن ونبوة حممد صلى هللا عليه وسلم ^ فلما جاءهم احلق ^ آايتك ونكون من املؤمنني 
أومل يكفروا مبا أويت ^ يعنون إنزال الكتاب عليه من السماء مجلة واحدة وقلب العصا حية وفلق البحر وشبه ذلك ^ موسى 

ا طلبوه واملعىن أهنم كفروا مبا أويت موسى فلو آتينا حممدا مثل ذلك لكفروا به ومن قبل هذا رد عليهم فيم^ موسى من قبل 
قالوا ^ على هذا يتعلق بقوله أويت موسى وحيتمل أن يتعلق بقوله أومل يكفروا إن كانت اآلية يف بين إسرائيل واألول أحسن 

يه وسلم والضمري يف أومل يكفروا ويف قالوا لكفار قريش يعنون موسى وهارون أو موسى وحممدا صلى هللا عل^ ساحران تظاهرا 
^ أمر على وجه التعجيز هلم ^ فأتوا بكتاب ^ وقيل آلابئهم وقيل لليهود واألول أظهر وأصح ألهنم املقصودون ابلرد عليهم 

قد علم ^ لك  فإن مل يستجيبوا^ الضمري يعود على كتاب موسى وكتاب سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم ^ أهدى منهما 
 أهنم ال يستجيبون لإلتيان بكتاب هو أهدى منهما أبدا ولكنه ذكره حبرف إن مبالغة يف إقامة احلجة عليهم
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كقوله فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا فاعلم أمنا يتبعون أهواءهم املعىن إن مل أيتوا بكتاب فاعلم أن كفرهم عناد واتباع @   108@ 
الضمري لكفار قريش وقيل لليهود واألول أظهر ألن الكالم من أوله معهم ^ ولقد وصلنا هلم القول  ^أهوائهم ال حبجة وبرهان 

يعين من أسلم ^ الذين آتيناهم الكتاب من قبله ^ والقول هنا القرآن ووصلنا هلم أبلغناه هلم أو جعلناه موصال بعضه ببعض 
دموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبكة وهم عشرون رجال من اليهود وقيل النجاشي وقومه وقيل نصارى جنران الذين ق

This file was downloaded from QuranicThought.comفآمنوا به والضمري يف قبله للقرآن وقوهلم إنه احلق تعليل إلمياهنم وقوهلم إان كنا من قبله مسلمني بيان ألن إسالمهم قدمي ألهنم 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
قال رسول هللا صلى هللا ^ جرهم مرتني أولئك يؤتون أ^ وجدوا ذكر سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم يف كتبهم قبل أن يبعث 

عليه وسلم ثالثة يؤتون أجرهم مرتني رجل من أهل الكتاب مث آمن مبحمد صلى هللا عليه وسلم ورجل مملوك أدى حق هللا وحق 
أنواع  يعين صربهم على إذاية قومهم هلم ملا أسلموا أو غري ذلك من^ مبا صربوا ^ مواليه ورجل كانت له أمة فأعتقها وتزوجها 

أي يدفعون وحيتمل أن يريد ابلسيئة ما يقال هلم من الكالم القبيح وابحلسنة ما جياوبون به ^ ويدرؤون ابحلسنة السيئة ^ الصرب 
يعين ساقط ^ وإذا مسعوا اللغو ^ من الكالم احلسن أو يريد سيئات أعماهلم وحسناهتا كقوله إن احلسنات يذهنب السيئات 

معناه هنا املتاركة ^ سالم عليكم ^ هذا على وجه التربي والبعد من القائلني للغو ^ لكم أعمالكم لنا أعمالنا و ^ الكالم 
إنك ^ أي ال نطلبهم للجدال واملراجعة يف الكالم ^ ال نبتغي اجلاهلني ^ واملباعدة ال التحية أو كأنه سالم االنصراف والبعد 

 صلى هللا عليه وسلم أن يقول عند موته ال إله إال هللا فقال لوال أن نزلت يف أيب طالب إذ دعاه النيب^ ال هتدي من أحببت 
لفظ ^ ولكن هللا يهدي من يشاء ^ يعايرين هبا قريش ألقررت هبا عينك ومات على الكفر ولفظ اآلية مع ذلك على عمومه 

القائلون لذلك قريش وروي أن ^ وقالوا إن نتبع اهلدى معك نتخطف من أرضنا ^ عام وقيل أراد به العباس بن عبد املطلب 
الذي قاهلا منهم احلارث بن عامر بن نوفل واهلدى هو اإلسالم ومعناه اهلدى على زعمك وقيل إهنم قالوا قد علمنا أن الذي 

هذا رد عليهم فيما ^ أومل منكن هلم حرما آمنا ^ تقول حق ولكن إن اتبعناك ختطفتنا العرب أي أهلكوان ابلقتال ملخالفة دينهم 
اعتذروا به من ختطف الناس هلم واملعىن أن احلرم ال تتعرض له العرب بقتال وال ميكن هللا أحدا من إهالك أهله فقد كانت العرب 

 أي^ جيىب إليه مثرات كل شيء ^ يغري بعضهم على بعض وأهل احلرم آمنون من ذلك 
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معىن بطرت طغت وسفهت ومعيشتها نصب ^ ها بطرت معيشت^ جتلب إليه األرزاق مع أنه واد غري ذي زرع @  109@ 
على التفسري مثل التفسري مثل سفه نفسه أو على إسقاط حرف اجلر تقديره بطرت يف معيشتها أو يتضمن معىن بطرت كفرت 

كان وما  ^ يعين قليال من السكىن أو قليال من الساكنني أي مل يسكنها بعد إهالكها إال مارا على الطريق ساعة ^ إال قليال ^ 
أم القرى مكة ألهنا أول ما خلق هللا من األرض وألن فيها بيت هللا واملعىن أن ^ ربك مهلك القرى حىت يبعث يف أمها رسوال 

هللا أقام احلجة على أهل القرى أبن بعث سيدان حممدا صلى هللا عليه وسلم يف أم القرى فإن كفروا أهلكهم بظلمهم بعد البيان 
اآلية ^ أفمن وعدانه ^ اآلية حتقري للدنيا وتزهيد فيها وترغيب يف اآلخرة ^ وما أوتيتم من شيء ^  هلم وإقامة احلجة عليهم

إيضاح ملا قبلها من البون بني الدنياواآلخرة واملراد مبن وعدانه املؤمنني ومبن متعناه الكافرين وقيل سيدان حممدا صلى هللا عليه 
^ ويوم يناديهم ^ أحسن لفظا ومعىن من احملضرين أي من احملضرين يف العذاب  وسلم وأبو جهل وقيل محزة وأبو جهل والعموم

أين ^ العامل يف الظرف مضمر وفاعل ينادي هللا تعاىل وحيتمل أن يكون نداؤه بواسطة أو بغري واسطة واملفعول به املشركون 
زعمون فحذف املفعول وتقديره تزعمون توبيخ للمشركني ونسبهم إىل نفسه على زعمهم ولذلك قال الذين كنتم ت^ شركائي 

معىن حق عليهم القول ^ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤالء الذين أغوينا ^ أهنم شركاء يل أو تزعمون أهنم شفعاء لكم 
ء فإن وجب عليهم العذاب واملراد بذلك رؤساء املشركني وكرباؤهم واإلشارة بقوهلم هؤالء الذين أغوينا إىل اتباعهم من الضعفا

قيل كيف اجلمع بني قوهلم أغوينا وبني قوهلم تربأان إليك فإهنم اعرتفوا إبغوائهم وتربؤا مع ذلك منهم فاجلواب أن إغواءهم هلم 
هو أمرهم هلم ابلشرك واملعىن أان محلناهم على الشرك كما محلنا أنفسنا عليه ولكن مل يكونوا يعبدوننا إمنا كانوا يعبدون غريان من 

وغريها فتربأان إليك من عبادهتم لنا فتحصل من كالم هؤالء الرؤساء أهنم اعرتفوا أهنم أغووا الضعفاء وتربؤا من أن األصنام 
فيه أربعة ^ لو أهنم كانوا يهتدون ^ يكونوا هم آهلتهم فال تناقض يف الكالم وقد قيل يف معىن اآلية غري هذا مما هو تكلف بعيد 

 كانوا يهتدون يف الدنيا مل يعبدوا األصنام والثاين لو أهنم كانوا يهتدون مل يعذبواأوجه األول أن املعىن لو أهنم  
50 This file was downloaded from QuranicThought.comوالثالث لو أهنم كانوا يهتدون يف اآلخرة حليلة يدفعون هبا العذاب لفعلوا فلو على هذه األقوال حرف امتناع @  110@ 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أي أهل صدقتم املرسلني أو  ^ ماذا أجبتم املرسلني ^ ين وجواهبا حمذوف والرابع أن يكون لو للتمين أي متنوا لو كانوا مهتد 4

عميت عبارة عن حريهتم واألنباء األخبار أي أظلمت عليهم األمور فلم يعرفوا ما ^ فعميت عليهم األنباء يومئذ ^ كذبتموهم 
وربك ^ ز عن اجلواب أي ال يسأل بعضهم بعضا عن األنباء ألهنم قد تساووا يف احلرية والعج^ فهم ال يتساءلون ^ يقولون 

قيل سببها استغراب قريش الختصاص سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم ابلنبوة فاملعىن أن هللا خيلق ما ^ خيلق ما يشاء وخيتار 
يشاء وخيتار لرسالته من يشاء من عباده ولفظها أعم من ذلك واألحسن محله على عمومه أي خيتار ما يشاء من األمور على 

ما انفية واملعىن ما كان للعباد اختيار إمنا االختيار واإلرادة هلل وحده فالوقف ^ ما كان هلم اخلرية ^ ما يريد  اإلطالق ويفعل
على قوله وخيتار وقيل إن ما مفعولة بيختار ومعىن اخلرية على هذا اخلري واملصلحة وهذا جيري على قول املعتزلة وذلك ضعيف 

انت ما مفعولة لكان اسم كان مضمرا يعود على ما وكانت اخلرية منصوبة على أهنا خرب كان لرفع اخلرية على أهنا اسم كان ولو ك
وقد اعتذر عن هذا من قال إن ما مفعولة أبن يقال تقدير الكالم خيتار ما كان هلم اخلرية فيه مث حذف اجلار واجملرور وهذا 

ويوقف على قوله ما كان أي خيتار كل كائن ويكون هلم  ضعيف وقال ابن عطية يتجه أن تكون ما مفعولة إذا قدران كان اتمة
أي ما ختفيه قلوهبم وعرب عن القلب ابلصدر ألنه حيتوي عليه ^ يعلم ما تكن صدورهم ^ اخلرية مجلة مستأنفة وهذا بعيد جدا 

م احلمد هلل الذي أذهب قيل إن احلمد يف اآلخرة قوهلم احلمد هلل الذي صدقنا وعده أو قوهل^ له احلمد يف األوىل واآلخرة ^ 
أي دائما واملراد ابآلايت إثبات الوحدانية وإبطال الشرك فإن قيل  ^ سرمدا ^ عنا احلزن ويف ذكر األوىل مع اآلخرة مطابقة 

كيف قال أيتيكم بضياء وهال قال أيتيكم بنهار يف مقابلة قوله أيتيكم بليل فاجلواب أنه ذكر الضياء جلملة ما فيه من املنافع 
ونزعنا من كل أمة شهيدا ^ أي يف النهار ففي اآلية لف ونشر ^ ولتبتغوا من فضله ^ أي يف الليل ^ لتسكنوا فيه ^ عرب وال
 أي أخرجنا من كل أمة شهيدا منهم يشهد عليهم أبعماهلم^ 
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ليه من الكفر أي هاتوا حجتكم على ما كنتم ع^ هاتوا برهانكم ^ وهو نبيهم ألن كل نيب يشهد على أمته @  111@ 
أي من بين إسرائيل وكان ابن عم موسى وقيل ابن عمته ^ إن قارون كان من قوم موسى ^ وذلك إعذار هلم وتوبيخ وتعجيز 

وآتيناه من الكنوز ما إن مفاحته لتنوء ^ أي تكرب وطغى ومن ذلك كفره مبوسى عليه السالم ^ فبغى عليهم ^ وقيل ابن خالته 
يت يفتح هبا وقيل هي اخلزائن واألول أظهر والعصبة مجاعة الرجال من العشرة إىل األربعني وتنوء معناه املفاتح هي ال^ ابلعصبة 

تثقل يقال انء به احلمل إذا أثقله وقيل معىن تنوء تنهض بتحامل وتكلف والوجه على هذا أن يقال إن العصبة تنوء ابملفاتح 
الفرح هنا هو الذي يقود ^ ال تفرح ^ حيتاج إىل قلب على القول األول لكنه قلب كما جاء قلب الكالم عن العرب كثريا وال 

إىل اإلعجاب والطغيان ولذلك قال إن هللا ال حيب الفرحني وقيل السرور ابلدنيا ألنه ال يفرح هبا إال من غفل عن اآلخرة ويدل 
اقصد اآلخرة مبا أعطاك هللا من املال وذلك  أي^ وابتغ فيما آاتك هللا الدار اآلخرة ^ على هذا قوله وال تفرحوا مبا آاتكم 

أي ال تضيع حظك من دنياك ومتتع هبا مع عملك لآلخرة وقيل ^ وال تنس نصيبك من الدنيا ^ بفعل احلسنات والصدقات 
ذا معناه ال تضيع عمرك برتك األعمال الصاحلات فإن حظ اإلنسان من الدنيا إمنا هو مبا يعمل فيها من اخلري فالكالم على ه

أي أحسن إىل عباد هللا  ^ وأحسن كما أحسن هللا إليك ^ وعظ وعلى األول إابحة للتمتع ابلدنيا لئال ينفر عن قبول املوعظة 
ملا وعظه قومه أجاهبم هبذا على وجه الرد عليهم والروغان ^ إمنا أوتيته على علم عندي ^ كما أحسن هللا إليك ابلغىن قال 

ىن أن هذا املال إمنا أعطاه هللا يل ابالستحقاق له بسبب علم عندي استوجبته به واختلف يف هذا عما ألزموه من املوعظة واملع
العلم فقيل إنه علم الكيمياء وقيل التجارب لألمور واملعرفة ابملكاسب وقيل حفظه التوراة وهذا بعيد ألنه كان كافرا قيل املعىن 

أومل يعلم أن هللا قد أهلك ^ عل قوله عندي كما تقول يف ظين واعتقادي إمنا أوتيته على علم من هللا وختصيص خصين به مث ج
وال يسأل عن ذنوهبم ^ هذا رد عليه يف اغرتاره ابلدنيا وكثرة مجعه للمال أو مجعه للخدم واألول أظهر ^ من قبله من القرون  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
لى القرون املتقدمة واجملرمون من بعدهم أي ال يف معناه قوالن أحدمها أنه متصل مبا قبله والضمري يف ذنوهبم يعود ع^ اجملرمون 

يسأل اجملرمون عن ذنوب من تقدمهم من األمم اهلالكة ألن كل أحد إمنا يسأل عن ذنوبه خاصة والثاين أنه إخبار عن حال 
نوهبم اجملرمني يف اآلخرة وأهنم ال يسألون عن ذنوهبم لكوهنم يدخلون النار من غري حساب والصحيح أهنم حياسبون على ذ

وأن هذا السؤال املنفي السؤال على وجه االختبار وطلب ^ فوربك لنسئلنهم أمجعني عما كانوا يعملون ^ ويسئلون عنها لقوله 
التعريف ألنه ال حيتاج إىل سؤاهلم على هذا الوجه لكن يسألون على وجه التوبيخ وحيثما ورد يف القرآن إثبات السؤال يف اآلخرة 

 بة والتوبيخ وحيثما ورد نفيه فهو على وجهفهو على معىن احملاس
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^ فخرج على قومه يف زينته ^ ^ فيومئذ ال يسأل عن ذنبه إنس وال جان ^ االستخبار والتعريف ومنه قوله @  112@ 
 وال يلقاها إال^ زجر للذين متنوا مثل حال قارون ^ ويلكم ^ يف ثياب محر وقيل يف عبيده وحاشيته واللفظ أعم من ذلك 

الضمري عائد على اخلصال اليت دل عليها الكالم املتقدم وهي اإلميان والعمل الصاحل وقيل على الكلمة اليت قاهلا ^ الصابرون 
فخسفنا به وبداره ^ الذين أوتوا العلم أي ال تصدر الكلمة إال عن الصابرين والصرب هنا إمساك النفس عن الدنيا وزينتها 

ى على بين إسرائيل وآذى موسى دعا موسى عليه السالم عليه فأوحى هللا إليه أن قد أمرت روي أن قارون ملا بغ^ األرض 
األرض أن تطيعك فيه ويف أتباعه فقال موسى اي أرض خذيهم فأخذهتم إىل الركب فاستغاثوا مبوسى فقال اي أرض خذيهم حىت مت 

أن يريد به اليوم الذي كان قبل ذلك اليوم أو ما تقدم حيتمل ^ ابألمس ^ أي منزلته يف املال والعزة ^ مكانه ^ هبم اخلسف 
مذهب سيبويه أن وي حرف تنبيه مث ذكرت بعدها كأن واملعىن على هذا أهنم تنبهوا خلطئهم يف ^ ويكأن ^ من الزمان القريب 

ل هبذا وقال الكوفيون ويك قوهلم اي ليت لنا مثل ما أويت قارون مث قالوا كأن هللا يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر أي ما أشبه احلا
هو ويلك حذفت منها الالم لكثرة االستعمال مث ذكرت بعدها أن واملعىن أمل يعلموا أن هللا وقيل ويكأن كلمة واحدة معناها أمل 

 أي أنزله عليك وأثبته^ فرض عليك القرآن ^ أي تكربا وطغياان ال رفعة املنزلة فإن إرادهتا جائزة ^ علوا يف األرض ^ تعلم 
^ لرادك إىل معاد ^ وقيل املعىن أعطاك القرآن واملعىن متقارب وقيل فرض عليك أحكام القرآن فهي على حذف مضاف 

املعاد املوضع الذي يعاد إليه فقيل يعين مكة واآلية نزلت حني اهلجرة ففيها وعد ابلرجوع إىل مكة وفتحها وقيل يعين اآلخرة 
أي ما كنت تطمع أن تنال النبوة وال أن ^ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب ^  فمعناها إعالم ابحلشر وقيل يعين اجلنة

ينزل عليك الكتاب ولكن هللا رمحك بذلك ورحم الناس بنبوتك واالستثناء مبعىن لكن فهو منقطع وحيتمل أن يكون متصال 
فعول من أجله أو حال وعلى األول واملعىن ما أنزل عليك الكتاب إال رمحة من ربك لك ورمحة للناس ورمحة على هذا م

 منصوب على
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حيتمل أن يكون من الدعاء مبعىن الرغبة أو من دعوة الناس إىل اإلميان ابهلل ^ وادع إىل ربك ^ االستثناء @  113@ 
هالك إال مع هللا إهلا آخر ال إله إال هو كل شيء ^ أي ال تعبد ^ وال تدع ^ فاملفعول حمذوف على هذا تقديره ادع الناس 

أحسب الناس أن ^ ذكر يف البقرة ^ امل $ # ^ سورة العنكبوت $ اآلية أي إال إايه والوجه هنا عبارة عن الذات ^ وجهه 
نزلت يف قوم من املؤمنني كانوا مبكة مستضعفني منهم عمار بن ايسر وغريه وكان كفار قريش يؤذوهنم ويعذبوهنم على ^ يرتكوا 

ك فآنسهم هللا هبذه اآلية ووعظهم وأخربهم أن ذلك اختبار ليوطنوا أنفسهم على الصرب على اإلسالم فضاقت صدورهم بذل
األذى والثبوت على اإلميان فأعلمهم هللا تعاىل أن تلك سريته يف عباده يسلط الكفار على املؤمنني ليمحصهم بذلك ويظهر 

يف كل من أصابته فتنة من مصيبة أو مضرة يف النفس  الصادق يف إميانه من الكاذب ولفظها مع ذلك عام فحكمها على العموم
واملال وغري ذلك ومعىن حسب ظن وأن يرتكوا مفعوهلا واهلمزة لإلنكار وهم ال يفتنون يف موضع احلال من الضمري يف يرتكوا 

صدقهم علما ظاهرا  أي يعلم^ فليعلمن هللا الذين صدقوا ^ تقديره غري مفتونني وأن يقولوا تعليل يف موضع املفعول من أجله  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أم حسب ^ يف الوجود وقد كان علمه يف األزل والصدق والكذب يف اآلية يعين هبما صحة اإلميان والثبوت عليه أو ضد ذلك 

أم معادلة لقوله أحسب الناس واملراد ابلذين يعملون السيئات الكفار الذين يعذبون ^ الذين يعملون السيئات أن يسبقوان 
ذلك عام يف كل كافر أو عاص ومعىن يسبقوان يفوتون من عقابنا ويعجزوننا فمعىن الكالم نفي سبقهم كما  املؤمنني ولفظها مع

اآلية تسلية للمؤمنني ووعد هلم ابخلري يف الدار ^ من كان يرجو لقاء هللا ^ أن معىن اآلية قبلها نفي ترك املؤمنني بغري فتنة 
اخلوف وأجل هللا هو املوت ومعىن اآلية من كان يرجو ثواب هللا فليصرب يف الدنيا اآلخرة والرجاء هنا على اببه وقيل هو مبعىن 

ومن جاهد فإمنا جياهد ^ على اجملاهدة يف طاعة هللا حىت يلقى هللا فيجازيه فإن لقاء هللا قريب اإلتيان وكل ما هو آت قريب 
 باد واجلهاد هنا حيتمل أن يراد به القتال أو جهادأي منفعة جهاده فإمنا هي لنفسه فإن هللا ال تنفعه طاعة الع^ لنفسه 
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منصوب بفعل مضمر تقديره ووصينا اإلنسان أن يفعل بوالديه حسنا أو مصدرا من معىن ^ حسنا ^ النفس @  114@ 
تظل اآلية نزلت يف سعد بن أيب وقاص وأنه ملا أسلم حلفت أمه أن ال تس^ وإن جاهداك لتشرك يب ^ وصينا أي وصية حسنة 

بظل حىت يكفر وقيل نزلت يف غريه ممن جرى له مثل ذلك فأمرهم هللا ابلثبات على اإلسالم وأال يطيعوا الوالدين إذا أمروهم 
نزلت يف قوم كانوا مؤمنني أبلسنتهم فإذا ^ ومن الناس من يقول آمنا ابهلل ^ ابلكفر وعرب عن أمر الوالدين ابجلهاد مبالغة 

إلميان فإذا نصر هللا املؤمنني قالوا إان كنا معكم فمعىن أوذي يف هللا أوذي بسبب إميانه ابهلل وفتنة عذهبم الكفار رجعوا عن ا
أي قال الكفار للمؤمنني اكفروا كما  ^ اتبعوا سبيلنا ^ الناس تعذيبهم وقيل نزلت يف عياش بن أيب ربيعة أخي أيب جهل ألمه 

ي أن قائل هذه املقالة الوليد بن املغرية حكاه املهدوي وقوهلم ولنحمل كفران وحنمل حنن عنكم اإلمث والعقاب إن كان ورو 
خطاايكم جزاء قوهلم اتبعوا سبيلنا ولكنهم ذكروه على وجه األمر للمبالغة وملا كان معىن اخلرب صحة تكذيبهم فيه أخربه هللا أهنم  

فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما ^ م من الكفار كاذبون أي ال حيملون أوزار هؤالء بل حيملون أوزار أنفسهم وأوزار أتباعه
الظاهر أنه لبث هذه املدة بعد بعثه وحيتمل أن يكون ذلك من أول والدته وروي أنه بعث وهو ابن أربعني سنة وأنه عمر بعد ^ 

املعىن فاجلواب أن الطوفان ثالمثائة ومخسني سنة فإن قيل مل قال ألف سنة مث قال إال مخسني عاما فاختلف اللفظ مع اتفاق 
حيتمل أن يعود الضمري ^ وجعلناها آية ^ ذلك كراهة لتكرار لفظ السنة فإن التكرار مكروه إال إذا قصد به تفخيم أو هتويل 

هو من اخللقة يريد به حنت األصنام فسماه خلقة على ^ وختلقون إفكا ^ على السفينة أو على النجاة أو على القصة بكماهلا 
اآلية احتجاج على الوحدانية ونفي الشركاء فإن قيل مل ^ ال ميلكون لكم رزقا ^ يل هو من اختالق الكذب وجه التجوز وق

نكر الرزق أوال مث عرفه يف قوله فابتغوا عند هللا الرزق فاجلواب أنه نكره يف قوله ال ميلكون لكم رزقا لقصد العموم يف النفي فإن 
عرفه بعد ذلك لقصد العموم يف طلب الرزق كله من هللا ألنه ال يقتضي العموم يف النكرة يف سياق النفي تقتضي العموم مث 

 سياق
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اآلية حيتمل أن تكون من كالم ^ وإن يكذبوك ^ اإلثبات إال مع التعريف فكأنه قال ابتغوا الرزق كله عند هللا @  115@ 
كفار وهتديدهم أو يراد به تسلية النيب صلى هللا عليه وسلم إبراهيم أو من كالم هللا تعاىل وحيتمل مع ذلك أن يراد به وعيد ال

يقال بدأ هللا اخللق ^ أومل يروا كيف يبدئ هللا اخللق ^ عن تكذيب قومه له ابلتأسي بغريه من األنبياء الذين كذهبم قومهم 
خللق فيستدلون ابخللقة األوىل على وأبدأه مبعىن واحد وقد جاءت اللغتان يف هذه السورة واملعىن أومل ير الكفار أن هللا خلق ا

اإلعادة يف احلشر فقوله مث يعيده ليس مبعطوف على يبدأ ألن املعىن فيهما خمتلف ألن رؤية البداءة ابملشاهدة خبالف اإلعادة 
يكون مث فإهنا تعلم ابلنظر واالستدالل وإمنا هو معطوف على اجلملة كلها وقد قيل إنه يريد إعادة النبات وإبدائه وعلى هذا 

يعين إعادة اخللق وهي ^ إن ذلك على هللا يسري ^ يعيده عطفا على يبدىء التفاق املعىن واألول أحسن وأليق مبقاصد الكالم 
This file was downloaded from QuranicThought.comحشرهم مث أمرهم ابلسري يف األرض لريوا خملوقات هللا فيستدلوا هبا على قدرته على حشرهم ولذلك ختمها بقوله إن هللا على  



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أي ال تفوتون من عذاب هللا وليس لكم مهرب يف ^ وما أنتم مبعجزين ^ أي ترجعون ^ لبون وإليه تق^ كل شيء قدير 

حيتمل أن يكون أيسهم يف اآلخرة أو يكون وصف حلاهلم يف الدنيا ألن ^ أولئك يئسوا من رمحيت ^ األرض وال يف السماء 
يروا إىل هنا حيتمل أن يكون خطااب حملمد صلى هللا عليه الكافر ايئس من رمحة هللا واملؤمن راج خائف وهذا الكالم من قوله أومل 

نصب مودة ^ مودة بينكم ^ وسلم معرتضا بني قصة إبراهيم وحيتمل أن يكون خطااب إلبراهيم وبعد ذلك ذكر جواب قومه له 
موصولة ونصب بينكم على أهنا مفعول من أجله أو مفعول اثن الختذمت ورفعها على أهنا خرب ابتداء مضمر أو خرب إن وتكون ما 

^ وقال إين مهاجر إىل ريب ^ تضمن آمن معىن انقاد ولذلك تعدى ابلالم ^ فآمن له لوط ^ على الظرفية وخفضه ابإلضافة 
أكثر األنبياء ^ وجعلنا يف ذريته النبوة والكتاب ^ القائل لذلك إبراهيم وقيل لوط وهاجرا من بالدمها أبرض اببل إىل الشام 

 ممن ذرية إبراهي
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قيل أراد قطع الطرق للسلب ^ وتقطعون السبيل ^ وعلى ذريته أنزل هللا التوراة واإلجنيل والزبور والفرقان @  116@ 
النادي اجمللس الذي جيتمع فيه ^ وأتتون يف انديكم املنكر ^ والقتل وقيل أراد قطع سبيل النسل برتك النساء وإتيان الرجال 

الرسل هنا املالئكة والبشرى بشارة ^ وملا جاءت رسلنا إبراهيم ابلبشرى ^ وقيل إذايتهم للناس  الناس واملنكر فعلهم ابلرجال
يعين قرية ^ أهل هذه القرية ^ أو بشارته بنصر سيدان لوط واألول أظهر ^ فبشروه بغالم حليم ^ إبراهيم ابلولد وهو قوله 

ا قصد جناة سيدان لوط من العذاب الذي يصيب أهل القرية ليس إخبارا أبنه فيها وإمن^ قال إن فيها لوطا ^ سيدان لوط 
من ^ وبراءته من الظلم الذي وصفوه به فكأنه قال كيف هتلكون أهل القرية وفيها لوط وكيف تقولون إهنم ظاملون وفيهم لوط 

اء هنا اخلوف وقيل قيل الرج^ وارجوا اليوم اآلخر ^ أي عذااب ^ رجزا من السماء ^ قد ذكر وكذلك سيء هبم ^ الغابرين 
وقد تبني لكم من مساكنهم ^ هي الصيحة ^ الرجفة ^ يعين نقصهم املكيال وامليزان ^ وال تعثوا يف األرض ^ هو على اببه 

قيل معناه هلم بصرية يف كفرهم وإعجاب به وقيل هلم ^ وكانوا مستبصرين ^ أي آاثر مساكنهم ابقية تدل على ما أصاهبم ^ 
وما كانوا ^ لكنهم كفروا عنادا وقيل معىن مستبصرين عقالء متمكنني من النظر واالستدالل ولكنهم مل يفعلوا بصرية يف اإلميان و 

احلاصب احلجارة واحلاصب أيضا الريح الشديدة وحيتمل عندي ^ فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ^ أي مل يفوتوان ^ سابقني 
 حلجارة وعاد أهلكوا ابلريح وإن محلناهأنه أراد به املعنيني ألن قوم سيدان لوط أهلكوا اب
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إن هللا ^ على املعىن الواحد نقص ذكر اآلخر وقد أجاز كثري من الناس استعمال اللفظ الواحد يف معنيني كقوله @  117@ 
حة ومنهم من أخذته الصي^ ويقوي ذلك هنا ألن املقصود هنا ذكر عموم أخذ أصناف الكفار ^ ومالئكته يصلون على النيب 

مثل ^ يعين قوم نوح وفرعون وقومه ^ ومنهم من أغرقنا ^ يعين قارون ^ ومنهم من خسفنا به األرض ^ يعين مثود ومدين ^ 
شبه هللا الكافرين يف عبادهتم لألصنام ابلعنكبوت يف بنائها بيتا ^ الذين اختذوا من دون هللا أولياء كمثل العنكبوت اختذت بيتا 

يه العنكبوت يف بيتها ليس بشيء فكذلك ما اعتمدت عليه الكفار من آهلتهم ليس بشيء ألهنم ال ضعيفا فكان ما اعتمدت عل
إن هللا يعلم ما ^ أي لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم ^ لو كانوا يعلمون ^ أي أضعفها ^ أوهن البيوت ^ ينفعون وال يضرون 

الذي قبلها وقيل هي انفية والفعل معلق عنها واملعىن على ما موصولة مبعىن الذي مفعولة للفعل ^ يدعون من دونه من شيء 
^ أي ابلواجب ال على وجه العبث واللعب ^ ابحلق ^ هذا لستم تدعون من دون هللا شيئا له ابل فال يصلح أن يسمى شيئا 

محله ذلك على  إذا كان املصلي خاشعا يف صالته متذكرا لعظمة من وقف بني يديه^ إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر 
قيل فيه ثالثة معان األول أن املعىن أن الصالة ^ ولذكر هللا أكرب ^ التوبة من الفحشاء واملنكر فكأن الصالة انهية عن ذلك 

أكرب من غريها من الطاعات ومساها بذكر هللا ألن ذكر هللا أعظم ما فيها كأنه أشار بذلك إىل تعليل هنيها عن الفحشاء واملنكر 
This file was downloaded from QuranicThought.comهللا فيها هو الذي ينهى عن الفحشاء واملنكر الثاين أن ذكر هللا على الدوام أكرب يف النهي عن الفحشاء واملنكر من ألن ذكر 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
الصالة ألهنا يف بعض األوقات دون بعض الثالث أن ذكر هللا أكرب أجرا من الصالة ومن سائر الطاعات كما ورد يف احلديث أال 

أي ال جتادلوا كفار أهل الكتاب ^ وال جتادلوا أهل الكتاب إال ابليت هي أحسن ^ ذكر هللا أنبئكم خبري أعمالكم قالوا بلى قال 
إذا اختلفتم معهم يف الدين إال ابليت هي أحسن ال بضرب وال قتال وكان هذا قبل أن يفرض اجلهاد مث نسخ ابلسيف ومعىن إال 

ه وسلم وقيل معىن اآلية ال جتادلوا من أسلم من أهل الكتاب الذين ظلموا أي ظلموكم وصرحوا إبذاية نبيكم حممد صلى هللا علي
فيما حدثوكم به من األخبار إال ابليت هي أحسن ومعىن إال الذين ظلموا على هذا من بقي منهم على كفره واملعىن األول أظهر 

ض عن مكاملتهم ويف هذا وما بعده يقتضي مواعدة ومساملة وهي منسوخة ابلسيف ويقتضي أيضا اإلعرا^ وقولوا آمنا ^ 
 احلديث ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم وقولوا آمنا ابلذي أنزل إلينا وأنزل
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أي كما أنزلنا ^ وكذلك أنزلنا إليك الكتاب ^ إليكم فإن كان ابطال مل تصدقوهم وإن كان حقا مل تكذبوهم @  118@ 
يعين عبد هللا بن سالم وأمثاله ممن أسلم من اليهود ^ اب فالذين آتيناهم الكت^ الكتاب على من قبلك أنزلناه عليك 

أراد ابلذين أوتوا الكتاب أهل التوراة واإلجنيل وأراد بقوله من هؤالء من يؤمن به كفار ^ ومن هؤالء من يؤمن به ^ والنصارى 
عاصرين حملمد صلى هللا عليه وسلم منهم  قريش وقيل أراد ابلذين أوتوا الكتاب املتقدمني من أهل التوراة واإلجنيل وأراد هبؤالء امل

هذا احتجاج على أن القرآن من عند هللا ألن النيب صلى هللا عليه ^ وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ^ كعبد هللا بن سالم 
لمعىن وسلم كان ال يقرأ وال يكتب مث جاء ابلقرآن فإن قيل ما فائدة قوله بيمينك فاجلواب أن ذلك أتكيد للكالم وتصوير ل

أي لو كنت تقرأ أو تكتب لتطرق الشك إىل الكفار فكانوا يقولون لعله تعلم هذا الكتاب أو ^ إذا الراتب املبطلون ^ املراد 
قرأه وقيل وجه االحتجاج أن أهل الكتاب كانوا جيدون يف كتبهم أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمي ال يقرأ وال يكتب فلما جعله 

م احلجة ولو كان يقرأ أو يكتب لكان خمالفا للصفة اليت وصفه هللا هبا عندهم واملذهب الصحيح أن هللا كذلك قامت عليه
^ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يقرأ قط وال كتب وقال الباجي وغريه أنه كتب لظاهر حديث احلديبية وهذا القول ضعيف 

أومل ^ تقديره ليس األمر كما حسب الظاملون واملبطلون الضمري للقرآن واإلضراب ببل عن كالم حمذوف ^ بل هو آايت 
املعىن كيف يطلبون آية والقرآن أعظم اآلايت وأوضحها داللة على صحة النبوة فهال اكتفوا ^ يكفهم أان أنزلنا عليك الكتاب 

مري للكفار يعين الض^ ويستعجلونك ابلعذاب ^ ذكر معناه يف الرعد ويف األنعام ^ قل كفى ابهلل ^ به عن طلب اآلايت 
أي لوال أن هللا قدر لعذاهبم ^ ولوال أجل مسمى ^ قوهلم ائتنا مبا تعدان وقوهلم فأمطر علينا حجارة من السماء وشبه ذلك 

حيتمل أن يريد القتل الذي أصاهبم يوم بدر أو اجلوع الذي أصاهبم بتوايل ^ وليأتينهم بغتة ^ أجال مسمى جلاءهم به حني طلبوه 
أي حييط هبم والعامل يف ^ يوم يغشاهم العذاب ^ ريد عذاب اآلخرة وهذا أظهر لقوله وإن جهنم حمليطة ابلكافرين القحط أو ي

 إن أرضي^ الظرف حمذوف أو حميطة 
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حتريض على اهلجرة من مكة إذ كان املؤمنون يلقون فيها أذى الكفار وترغيبا يف غريها من أرض هللا ( واسعة @  119@ 
أي ننزهلم وقرئ نثوينهم ابلثاء املثلثة من الثوى وهو اإلقامة يف ^ لنبوئنهم ^ روا إىل أرض احلبشة مث إىل املدينة فحينئذ هاج

أي كم من دابة ضعيفة ال تقدر على محل رزقها ولكن هللا يرزقها مع ضعفها والقصد ^ وكأين من دابة ال حتمل رزقها ^ املنزل 
فوا الفقر واجلوع يف اهلجرة إىل بالد الناس أي كما يرزق هللا احليواانت الضعيفة كذلك يرزقكم ابآلية تقوية لقلوب املؤمنني إذ خا

قل ^ أي كيف يصرفون عن احلق ^ فأىن يؤفكون ^ يف املوضعني إقامة حجة عليهم ^ ولئن سألتهم ^ إذا هاجرمت من بلدكم 
بل ^ حيمدوا هللا ملا اعرتفوا أنه خلق السموات واألرض محدا هلل على ظهور احلجة ويكون املعىن إلزامهم أن ^ احلمد هلل 

هلي احليوان ^ إضراب عن كالم حمذوف تقديره جيب عليهم أن يعبدوا هللا ملا اعرتفوا به ولكنهم ال يعقلون ^ أكثرهم ال يعقلون 
This file was downloaded from QuranicThought.comاآلية إقامة حجة عليهم بدعائهم ^ فإذا ركبوا يف الفلك ^ أي احلياة الدائمة اليت ال موت فيها ولفظ احليوان مصدر كاحلياة ^ 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أمر على وجه التهديد أو على وجه اخلذالن والتخلية كما تقول ملن ^ ليكفروا ^ حني الشدائد مث يشركون به يف حال الرخاء 
الضمري لكفار قريش واحلرم اآلمن مكة ألهنا كانت ^ أومل يروا أان جعلنا حرما آمنا ^ تنصحه فال يقبل نصحك اعمل ما شئت 

عبارة عما يصيب غري ^ ويتخطف الناس من حوهلم ^ تغري عليها العرب كما تغري على سائر البالد وال ينتهك أحد حرمتها  ال
يعين جهاد النفس من الصرب على إذاية الكفار واحتمال اخلروج ^ والذين جاهدوا فينا ^ أهل مكة من القتال أو أخذ األموال 

أي ^ لنهدينهم سبلنا ^ ال وذلك ضعيف ألن القتال مل يكن مأمورا به حني نزول اآلية عن األوطان وغري ذلك وقيل يعين القت
 املعىن أنه معهم إبعانته ونصره^ وإن هللا ملع احملسنني ^ لنوفقنهم لسبيل اخلري 
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أي هزم كسرى ملك الفرس جيش ملك الروم ومسيت الروم ابسم ^ غلبت الروم $ # ^ سورة الروم @ $  120@ 
قيل هي اجلزيرة وهي بني الشام والعراق وهي أدىن ^ يف أدىن األرض ^ م وهو روم ابن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم جده

إخبار أبن الروم ^ وهم من بعد غلبهم سيغلبون ^ أرض الروم إىل فارس وقيل يف أدىن أرض العرب منهم وهي أطراف الشام 
روي أن غلب الروم فارس ^ ويومئذ يفرح املؤمنون ^ ثالث إىل التسع البضع ما بني ال^ يف بضع سنني ^ سيغلبون الفرس 

وقع يوم بدر وقيل يوم احلديبية ففرح املؤمنون بنصر هللا هلم على كفار قريش وقيل فرح املؤمنون بنصر الروم على الفرس ألن 
م ألن الفرس ليسوا أبهل كتاب الروم أهل كتاب فهم أقرب إىل اإلسالم كذلك فرح الكفار من قريش بنصر الفرس على الرو 

فهم أقرب إىل كفار قريش وروي أنه ملا فرح الكفار بذلك خرج إليهم أبو بكر الصديق رضي هللا عنه فقال إن نبينا صلى هللا 
عليه وسلم قد أخربان عن هللا تعاىل أهنم سيغلبون وراهنهم على عشرة قالص إىل ثالث سنني وذلك قبل أن حيرم القمار فقال له 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زدهم يف الرهن واستزدهم يف األجل فجعل القالص مائة واألجل تسعة أعوام وجعل معه أيب ابن 

خلف مثل ذلك فلما وقع األمر على ما أخرب به أخذ أبو بكر القالص من ذرية أيب بن خلف إذ كان قد مات وجاء هبا إىل النيب 
مصدر مؤكد كقوله له على ألف درهم عرفا ألن معناه اعرتفت له هبا ^ وعد هللا ^ ق هبا صلى هللا عليه وسلم فقال له تصد

قيل معناه يعلمون ما يدرك ابحلواس دون ما يدرك ابلعقول فهم يف ذلك مثل البهائم وقيل الظاهر ما ^ يعلمون ظاهرا ^ اعرتافا 
الظهور مبعىن العلو يف الدنيا وقيل ظاهر مبعىن زائل ذاهب  يعلم أبوائل العقول والباطن ما يعلم ابلنظر والدليل وقيل هو من

واألظهر أنه أراد ابلظاهر املعرفة أبمور الدنيا ومصاحلها ألنه وصفهم بعد ذلك ابلغفلة عن اآلخرة وذلك يقتضي عدم معرفتهم 
إن هذا من املطابقة الجتماع النفي هبا وانظر كيف نفى العلم عنهم أوال مث أثبت هلم العلم ابلدنيا خاصة وقال بعض أهل البيان 

حيتمل معنيني ^ أومل يتفكروا يف أنفسهم ^ واإلثبات وجعل بعضهم العلم املثبت كالعدم لقلة منفعته فهو على هذا بيان للنفي 
أحدمها أن تكون النفس ظرفا للفكرة يف خلق السموات واألرض كأنه قال اومل يتفكروا بعقوهلم فيعلموا أن هللا ما خلق 

 السموات واألرض إال ابحلق والثاين أن يكون املعىن أو مل يتفكروا يف ذواهتم
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وأاثروا ^ وخلقتهم ليستدلوا بذلك على اخلالق ويكون قوله ما خلق اآلية استئناف كالم واملعىن األول أظهر @  121@ 
لكفار ولفظ السوآى أتنيث األسوأ كما معىن السوآى هالك ا^ مث كان عاقبة الذين أساؤا السوآى ^ أي حرثوها ^ األرض 

أن احلسىن أتنيث األحسن وقرئ عاقبة ابلرفع على أنه اسم كان والسوآى خربها وقرئ بنصب عاقبة على أهنا خرب كان 
اإلبالس الكون يف ^ يبلس اجملرمون ^ والسوآى امسها وأن كذبوا مفعول من أجله وحيتمل أن تكون السوآى مصدر أساءوا 

تنعمون من احلبور وهو السرور والنعيم وقيل ^ حيربون ^ معناه يف املنازل واجلزاء ^ يتفرقون ^ س من اخلري شر مع اليأ
أي ^ وعشيا وحني تظهرون ^ هذا تعليم للعباد أي قولوا سبحان هللا حني متسون وحني تصبحون ^ سبحان هللا ^ تكرمون 

احلمد يف السموات واألرض اعرتاض بني املعطوفات وقيل أراد  حني تدخلون يف وقت الظهرية وهي وسط النهار وقوله وله
خيرج احلي ^ بذلك الصلوات اخلمس فحني متسون املغرب والعشاء وحني تصبحون الصبح وعشيا العصر وحني تظهرون الظهر  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
من األرض  أي كما خيرج هللا النبات ^ وكذلك خترجون ^ أي ينبت فيها النبات ^ وحييي األرض ^ ذكر يف آل عمران ^ 

أي صنفكم ^ من أنفسكم أزواجا ^ أي تنصرفون يف الدنيا ^ تنتشرون ^ كذلك خيرجكم من األرض للبعث يوم القيامة 
قيل املودة اجلماع والرمحة ^ مودة ورمحة ^ وجنسكم قيل أراد خلقة حواء من ضلع آدم وخاطب الناس بذلك ألهنم ذرية آدم 

 يعين البياض والسواد وقيل يعين أصنافكم^ وألوانكم ^ أي لغاتكم ^ ألسنتكم واختالف ^ الولد والعموم أحسن وأبلغ 
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مث ^ معناه تثبت أو يقوم تدبريها ^ أن تقوم السماء واألرض ^ ذكر يف الرعد ^ خوفا وطمعا ^ واألول أظهر @  122@ 
وهي جواب األوىل والدعوة يف هذه اآلية قوله  إذا األوىل شرطية والثانية فجائية^ إذا دعاكم دعوة من األرض إذا أنتم خترجون 

للموتى قوموا ابلنفخة الثانية يف الصور ومن األرض يتعلق بقوله خمرجون أو بقوله دعاكم على أن تكون الغاية ابلنظر إىل املدعو  
عادة يوم القيامة أي اإل^ وهو أهون عليه ^ ذكر يف البقرة ^ قانتون ^ كقولك دعوتك من اجلبل إذا كان املدعو يف اجلبل 

أهون عليه من اخللقة األوىل وهذا تقريب لفهم السامع وحتقيق للبعث فإن من صنع صنعة أول مرة كانت أسهل عليه اثين مرة 
أي الوصف األعلى الذي يصفه به أهل ^ وله املثل األعلى ^ ولكن األمور كلها متساوية عند هللا فإن كل شيء على هللا يسري 

هذا هو املثل املضروب معناه أنكم أيها الناس ال يشارككم ^ هل لكم مما ملكت أميانكم من شركاء ^ السموات واألرض 
عبيدكم يف أموالكم وال يستوون معكم يف أحوالكم فكذلك هللا تعاىل ال يشارك عبيده يف ملكه وال مياثله أحد يف ربوبيته فذكر 

نفي قوله فأنتم فيه سواء ختافوهنم كخيفتكم أنفسكم أي لستم يف أموالكم حرف االستفهام ومعناه التقرير على النفي ودخل يف ال
بل اتبع الذين ظلموا ^ سواء مع عبيدكم ولستم ختافوهنم كما ختافون األحرار مثلكم ألن العبيد عندكم أقل وأذل من ذلك 

راكهم ابهلل بل اتبعوا يف ذلك أهواءهم اإلضراب ببل عما تضمنه معىن اآلية املتقدمة كأنه يقول ليس هلم حجة يف إش^ أهواءهم 
هو دين اإلسالم وإقامة الوجه يف املوضعني من السورة عبارة عن اإلقبال عليه واإلخالص ^ فأقم وجهك للدين ^ بغري علم 

منصوب على املصدر كقوله صبغة هللا أو مفعوال بفعل ^ فطرت هللا ^ فيه يف قوله أقم والقيم ضرب من ضروب التجنيس 
تقديره الزموا فطرة هللا أو عليكم فطرة هللا ومعناه خلقة هللا واملراد به دين اإلسالم ألن هللا خلق اخللق عليه إذ هو الذي  مضمر

تقتضيه عقوهلم السليمة وإمنا كفر من كفر لعارض أخرجه عن أصل فطرته كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كل مولود 
يعين خبلق هللا الفطرة اليت خلق الناس عليها من اإلميان ^ ال تبديل خللق هللا ^ انه أو ينصرانه يولد على الفطرة فأبواه يهود

 ومعىن أن هللا ال يبدهلا أي ال خيلق الناس على غريها ولكن يبدهلا شياطني اإلنس واجلن بعد اخللقة األوىل أو
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وها فالنفي على هذا حكم ال خرب وقيل إنه على اخلصوص يكون املعىن أن تلك الفطرة ال ينبغي للناس أن يبدل@  123@ 
يف املؤمنني أي ال تبديل لفطرة هللا يف حق من قضى هللا أنه يثبت على إميانه وقيل إنه هنى عن تبديل اخللقة كخصاء الفحول من 

للنيب صلى هللا عليه  منصوب على احلال من قوله أقم وجهك ألن اخلطاب^ منيبني إليه ^ احليوان وقطع آذاهنا وشبه ذلك 
وسلم واملراد هو وأمته ولذلك مجعهم يف قوله منيبني وقيل هو حال من ضمري الفاعل املسترت يف الزموا فطرة هللا وقيل هو حال 

وما بعده معطوف على أقم وجهك أو على العامل يف فطرة هللا وهو الزموا املضمر ^ واتقوه ^ من قوله فطر الناس وهذا بعيد 
اجملرور بدل من اجملرور قبله ومعىن فرقوا دينهم جعلوه فرقا أي اختلفوا فيه وقرئ فارقوا من املفارقة ^ ذين فرقوا دينهم من ال^ 

أي تركوه واملراد ابملشركني هنا أصناف الكفار وقيل هم املسلمون الذين تفرقوا فرقا خمتلفة ويف لفظ املشركني هنا جتوز بعيد 
وإذ مس الناس ضر ^ قاله يف قول هللا يف األنعام إن الذين فرقوا دينهم فإنه ليس هناك ذكر املشركني ولعل قائل هذا القول إمنا 

أم أنزلنا عليهم ^ ذكر يف النحل ^ ليكفروا ^ اآلية إحناء على املشركني ألهنم يدعون هللا يف الشدائد ويشركون به يف الرخاء ^ 
جة وكالمه جماز كما تقول نطق بكذا واملعىن ليس هلم حجة تشهد بصحة أم هنا منقطعة مبعىن بل والسلطان احل^ سلطاان 
This file was downloaded from QuranicThought.comإحناء على من يفرح ويبطر إذا أصابه اخلري ويقنط إذا أصابه الشر وانظر كيف قال هنا إذا ^ وإذا أذقنا الناس رمحة ^ شركهم 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
قوعه ففي ذلك إشارة إىل أن اخلري وقال يف الشر إن تصبهم سيئة ألن إذا للقطع بوقوع الشرط خبالف إن فإهنا للشك يف و 

^ املعىن أن ما يصيب الناس من املصائب فإنه بسبب ذنوهبم ^ مبا قدمت أيديهم ^ الذي يصيب به عباده أكثر من الشر 
وما آتيتم من راب لريبوا يف أموال الناس ^ يعين صلة رحم القرابة ابإلحسان واملودة ولو ابلكالم الطيب ^ فآت ذا القرىب حقه 

أي ما أعطيتم من أموالكم على وجه الراب فال يزكو عند هللا وما ^ ميحق هللا الراب ويريب الصدقات ^ اآلية معناها كقوله  ^
آتيتم من الصدقات فهو الذي يزكو عند هللا وينفعكم به وقيل املراد أن يهب الرجل للرجل أو يهدي له ليعوض له أكثر من 

واب فيه وقرئ وما آتيتم ابملد مبعىن أعطيتم وابلقصر يعين جئتم أي فعلتموه وقرئ لرتبوا ذلك فهذا وإن كان جائزا فإنه ال ث
 ابلتاء املضمومة ولريبوا ابلياء
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املضعف ذو اإلضعاف من احلسنات ويف هذه اجلملة التفات ^ فأولئك هم املضعفون ^ مفتوحة ونصب الواو @  124@ 
ل أن يقال وما آتيتم من زكاة فأنتم املضعفون وفيه أيضا حذف ألنه ال بد من ضمري خلروجه من الغيبة إىل اخلطاب وكان األص

قيل الرب البالد البعيدة من البحر ^ ظهر الفساد يف الرب والبحر ^ يرجع إىل ما وتقديره املضعفون به أو فمؤتوه هم املضعفون 
قلب وهذا ضعيف والصحيح أن الرب والبحر املعروفان والبحر هو البالد اليت على ساحل البحر وقيل الرب اللسان والبحر ال

فظهور الفساد يف الرب ابلقحط والفنت وشبه ذلك وظهور الفساد يف البحر ابلغرق وقلة الصيد وكساد التجارات وشبه ذلك وكل 
يتعلق بقوله  ^من هللا ^ أي ال رجوع له وال بد من وقوعه ^ ال مرد له ^ ذلك بسبب ما يفعله الناس من الكفر والعصيان 

من الصدع وهو الفرقة أي يتفرقون فريق يف اجلنة وفريق يف السعري ^ يومئذ يصدعون ^ أييت أو بقوله ال مرد له أي ال يرده هللا 
^ أي يوطنون وهو استعارة من متهيد الفراش وحنوه واملعىن أهنم يعملون ما ينتفعون به يف اآلخرة ^ فألنفسهم ميهدون ^ 

عطف على مبشرات كأنه ^ وليذيقكم ^ أي تبشر ابملطر ^ مبشرات ^ يمهدون أو يصدعون أو مبحذوف يتعلق ب^ ليجزي 
انتصب حقا ألنه ^ وكان حقا ^ أرسلها ^ من رمحته ^ قال ليبشركم وليذيقكم وحيتمل أن يتعلق مبحذوف تقديره ليذيقكم 

نا أي وكان االنتقام حقا فعلى هذا يوقف على حقا خرب كان وامسها نصر املؤمنني وقيل امسها مضمر يعود على مصدر انتقم
أي قطعا وقرئ إبسكان السني ومها ^ كسفا ^  أي حتركها وتنشرها ^ تثري سحااب ^ ويكون نصر املؤمنني مبتدأ وهذا ضعيف 

بني  اخلالل الشقاق الذي^ من خالله ^ هو املطر ^ الودق ^ بناءان للجمع وقيل معىن اإلسكان أن السحاب قطعة واحدة 
 من^ بعضه وبعض ألنه متخلل األجزاء والضمري يعود على السحاب 
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أي قانطني كقوله ^ ملبلسني ^ كرر للتأكيد وليفيد سرعة تقلب قلوب الناس من القنوط إىل االستبشار (  قبله @  125@ 
ملعىن لئن أرسل هللا رحيا فاصفر به الضمري للنبات الذي ينبته هللا ابملطر وا^ فرآه مصفرا ^ ينزل الغيث من بعد ما قنطوا 

فإنك ال تسمع ^ النبات لكفر الناس ابلقنوط واالعرتاض على هللا وقيل الضمري للريح وقيل للسحاب واألول أحسن يف املعىن 
خلقكم من ضعف ^ اآلية استعارة يف عدم مساع الكفار للمواعظ والرباهني فشبه الكفار ابملوتى يف عدم إحساسهم ^ املوتى 

الضعف األول كون اإلنسان من ماء مهني وكونه ضعيف يف حال الطفولية والضعف الثاين األخري اهلرم وقرئ بفتح الضاد ^ 
هذا جواب القسم ومعناه أهنم حيلفون أهنم ما لبثوا يف القبور حتت الرتاب إال ساعة ^ ما لبثوا غري ساعة ^ وضمها ومها لغتان 

أي مثل هذا الصرف كانوا يصرفون يف ^ كذلك كانوا يؤفكون ^  وذلك الستقصار تلك املدة أي ما لبثوا يف الدنيا إال ساعة 
هم املالئكة واألنبياء ^ وقال الذين أوتوا العلم واإلميان ^ الدنيا عن الصدق والتحقيق حىت يروا األشياء على ما هي عليه 

يعين اللوح احملفوظ أو علم هللا واجملرور على هذا يتعلق بقوله ^ يف كتاب هللا ^ واملؤمنون ردوا مقالة الكفار اليت حلفوا عليها 
لبثتم وقيل يعين القرآن فعلى هذا يتعلق هذا اجملرور بقوله أوتوا العلم ويف الكالم تقدمي وأتخري وتقديره على هذا قال الذين 

This file was downloaded from QuranicThought.comوهلم فهذا يوم البعث تقرير هلم وهو يف املعىن أوتوا العلم يف كتاب هللا أي العلماء بكتاب هللا وقوهلم لقد لبثتم خطاب للكفار وق



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
من العتىب مبعىن الرضا أي وال ^ وال هم يستعتبون ^ جواب لشرط مقدر تقديره إن كنتم تنكرون البعث فهذا يوم البعث 

من اخلفة ^ وال يستخفنك ^ يعين ما وعد من النصر على الكفار ^ إن وعد هللا حق ^ يرضون وليست استفعل هنا للطلب 
 أي ال تضطرب لكالمهم
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هو الغناء ^ ومن الناس من يشرتي هلو احلديث ^ ذكر يف يونس ^ الكتاب احلكيم $ # ^ سورة لقمان @ $  126@ 
ويف احلديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال شراء املغنيات وبيعهن حرام وقرأ هذه اآلية وقيل نزلت يف قرشي اشرتى 

اء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فالشراء على هذا حقيقة وقيل نزلت يف النضر بن احلارث وكان قد تعلم جارية مغنية تغين هبج
أخبار فارس فذلك هو هلو احلديث وشراء هلو احلديث استحبابه ومساعه فالشراء على هذا جماز وقيل هلو احلديث الطبل وقيل 

ليضل عن سبيل هللا ^ مضاف إىل الكفر ابلدين واستخفاف لقوله تعاىل  الشرك ومعىن اللفظ يعم ذلك كله وظاهر اآلية أنه هلو
أي ^ أن متيد بكم ^ ذكر يف الرعد ^ بغري عمد تروهنا ^ اآلية وأن املراد شخص معني لوصفه بعد ذلك جبملة أوصاف ^ 

ن نبيا ولكن كان عبدا حسن رجل ينطق ابحلكمة واختلف هل هو نيب أم ال ويف احلديث مل يكن لقما^ لقمان ^ لئال متيد بكم 
اليقني أحب هللا فأحبه فمن عليه ابحلكمة روي أنه كان ابن أخت أيوب أو ابن خالته وروي أنه كان قاضي بين إسرائيل واختلف 

^ يف صناعته فقيل كان جنارا وقيل خياطا وقيل راعي غنم وكان ابنه كافرا فما زال يوصيه حىت أسلم وروي أن اسم ابنه اثران 
هذه اآلية واليت بعدها اعرتاض يف أثناء وصية لقمان البنه على وجه التأكيد ملا يف وصية لقمان من النهي ^ ينا اإلنسان ووص

أي ضعفا ^ محلته أمه وهنا على وهن ^ عن الشرك ابهلل ونزلت اآلية يف سعد بن أيب وقاص وأمه حسبما ذكران يف العنكبوت 
أي ^ وفصاله ^ احلامل به ضعفا وانتصاب وهنا بفعل مضمر تقديره هتن وهنا على ضعف ألن احلمل كلما عظم ازدادت 

 تفسري للوصية واعرتض بينها وبني تفسريها بقوله وفصاله يف عامني^ أن اشكر ^ فطامه وأشار بذلك إىل غاية مدة الرضاع 
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اآلية ^ اي بين ^ م من حق األب ليبني ما تكابده األم ابلولد مما يوجب عظيم حقها ولذلك كان حقها أعظ@  127@ 
أي وزهنا واملراد بذلك أن هللا أييت ابلقليل والكثري ^ مثقال حبة من خردل ^ رجع إىل كالم لقمان والتقدير وقال لقمان اي بين 

يف قيل املراد الصخرة اليت عليها األرض وهذا ضع^ يف صخرة ^ من أعمال العباد فعرب حببة اخلردل ليدل على ما هو أكثر 
وإمنا معىن الكالم أن مثقال خردلة من األعمال أو من األشياء ولو كانت يف أخفى موضع كجوف صخرة فإن هللا أييت هبا يوم 

أمر ابلصرب على املصائب عموما وقيل املعىن ^ واصرب على ما أصابك ^ القيامة وكذلك لو كانت يف السموات أو يف األرض 
حيتمل أن يريد مما أمر هللا به على وجه العزم واإلجياب أو ^ من عزم األمور ^ ن منكر ما يصيب من أيمر مبعروف أو ينهى ع

وال تصعر ^ من مكارم األخالق اليت يعزم عليها أهل احلزم واجلد ولفظ العزم مصدر يراد به املفعول أي من معزومات األمور 
خمتاال ^ ذكر يف اإلسراء ^ مرحا ^ م تكربا عليهم الصعر يف اللغة امليل أي ال تول الناس خدك وتعرض عنه^ خدك للناس 

أي اعتدل فيه وال تتسرع إسراعا يدل على البطش واخلفة وال تبطئ إبطاء يدل على ^ واقصد يف مشيك ^ من اخليالء ^ 
ومنها سرت  الظاهرة الصحة واملال وغري ذلك والباطنة النعم اليت ال يطلع عليها الناس^ نعمه ظاهرة وابطنة ^ الفخر والكرب 

نزلت يف ^ ومن الناس من جيادل ^ القبيح من األعمال وقيل الظاهرة نعم الدنيا والباطنة نعم العقىب واللفظ أعم من ذلك كله 
معناه أيتبعوهنم ولو كان الشيطان يدعوهم إىل ^ أولو كان الشيطان يدعوهم إىل عذاب السعري ^ النضر بن احلارث وأمثاله 

 يسلم أي^ هه إىل هللا ومن يسلم وج^ النار 
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^ قل احلمد هلل ^ ذكر يف البقرة ^ ابلعروة الوثقى ^ خيلص أو يستسلم أو ينقاد والوجه هنا عبارة عن القصد @  128@ 
اآلية إخبار بكثرة كلمات هللا واملراد اتساع علمه ومعىن ^ ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالم ^ وما بعده ذكر يف العنكبوت 

This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أن شجر األرض لو كانت أقالما والبحر لو كان مدادا يصب فيه سبعة أحبر صبا دائما وكتبت بذلك كلمات هللا لنفدت  اآلية

األشجار والبحار ومل تنفد كلمات هللا ألن األشجار والبحار متناهية وكلمات هللا غري متناهية فإن قيل مل مل يقل والبحر مدادا  
مدادا فاجلواب أنه أغىن عن ذلك قوله ميده ألنه من قولك مد الدواة وأمدها فإن قيل مل  كما قال يف الكهف قل لو كان البحر

قال من شجرة ومل يقل من شجر ابسم اجلنس الذي يقتضي العموم فاجلواب أنه أراد تفصيل الشجر إىل شجرة حىت ال يبقى 
جلواب أن هذا أبلغ ألنه إذا مل تنفد الكلمات مع أنه مجع منها واحدة فإن قيل مل قال كلمات هللا ومل يقل كلم هللا جبمع الكثرة فا

قلة فكيف ينفد اجلمع الكثري وروي أن سبب اآلية أن اليهود قالوا قد أوتينا التوراة وفيها العلم كله فنزلت اآلية لتدل أن ما 
ما خلقكم وال بعثكم إال كنفس ^  عندهم قليل من كثري واآلية على هذا مدنية وقيل إن سببها أن قريشا قالوا إن القرآن سينفد

أي يدخل كال منهما يف اآلخر ^ يوجل الليل يف النهار ^ بيان لقدرة هللا على بعث الناس ورد على من استبعد ذلك ^ واحدة 
إىل أجل ^ مبا يزيد يف أحدمها وينقص من اآلخر أو إبدخال ظلمة الليل على ضوء النهار وإدخال ضوء النهار على ظلمة الليل 

^ حيتمل أن تكون الباء سببية أو يكون املعىن ذلك أبن هللا شاهد هو احلق ^ ذلك أبن هللا ^ يعين يوم القيامة ^ مسمى 
حيتمل أن يريد بذلك ما حتمله السفن من الطعام والتجارات والباء لإللصاق أو للمصاحبة أو يريد الريح فتكون ^ بنعمة هللا 

مجع ظلة وهو ما يعلوك من فوق شبه املوج بذلك إذا ارتفع ^ كالظلل ^  يف صابر وشاكر  مبالغة^ صبار شكور ^ الباء سببية 
املقتصد املتوسط يف األمر فيحتمل أن يريد كافرا متوسطا يف كفره مل يسرف ^ فمنهم مقتصد ^ وعظم حىت عال فوق اإلنسان 

ول عنه وقيل معىن مقتصد مؤمن ثبت يف الرب على ما فيه أو مؤمنا متوسطا يف إميانه ألن اإلخالص الذي عليه يف البحر كان يز 
 ال جيزى^ أي غدار شديد الغدر وذلك أنه جحد نعمة هللا غدرا ^ ختار ^ عاهد هللا عليه يف البحر 
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أي ولد فكما ^ وال مولود ^ أي ال يقضي عنه شيئا واملعىن أنه ال ينفعه وال يدفع عنه مضرة ( والد عن ولده @  129@ 
علم ^ الشيطان وقيل األمل والتسويف ^ الغرور ^ ر الوالد لولده على شيء كذلك ال يقدر الولد لوالده على شيء ال يقد

ماذا ^ أي مىت تكون فإن ذلك مما انفرد هللا بعلمه ولذلك جاء يف احلديث مفاتح الغيب مخس وتال هذه اآلية ^ الساعة 
ال ^ يعين القرآن ^ تنزيل الكتاب $ # ^ سورة السجدة $ غري ذلك يعين من خري أو شر أو مال أو ولد أو ^ تكسب غدا 

أي ال شك أنه من عند هللا عز وجل ونفي الريب على اعتقاد أهل احلق وعلى ما هو األمر يف نفسه ال على اعتقاد ^ ريب فيه 
يتعلق مبا قبله ^ لتنذر ^ اهلمزة الضمري لقريش وأم مبعىن بل و ^ أم يقولون ^ يتعلق بتنزيل ^ من رب العاملني ^ أهل الباطل 
يعين من الفرتة من زمن عيسى وقد جاء الرسل قبل ذلك إبراهيم وغريه وملا طالت الفرتة ^ ما أاتهم من نذير ^ أو مبحذوف 

ما لكم من دونه من ^ قد ذكر يف األعراف ^ استوى على العرش ^ على هؤالء أرسل هللا رسوال ينذرهم ليقيم احلجة عليهم 
نفي الشفاعة على وجهني أحدمها الشفاعة للكفار وهي معدومة على اإلطالق واآلخر أن الشفاعة للمؤمنني ^ وال شفيع ويل 

أي واحد األمور وقيل املأمور به من الطاعات ^ يدبر األمر ^ ^ ما من شفيع إال من بعد إذنه ^ ال تكون إال إبذن هللا كقوله 
مث يعرج إليه يف يوم كان مقداره ^ أي ينزل ما دبره وقضاه من السماء إىل األرض ^ من السماء إىل األرض ^ واألول أصح 

قال ابن عباس املعىن ينفذ هللا ما قضاه من السماء إىل األرض مث يعرج إليه خرب ذلك يف يوم من أايم ^ ألف سنة مما تعدون 
السماء واألرض مخسمائة عام فاأللف ما بني نزول الدنيا مقداره لو سري فيه السري املعروف من البشر ألف سنة ألن ما بني 

 األمر إىل األرض وعروجه إىل السماء وقيل إن هللا يلقي إىل املالئكة أمور ألف سنة من أعوام البشر وهو يوم من أايم هللا فإذا
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ألن عاقبة األمور إليه فالعروج فرغت ألقي إليهم مثلها فاملعىن أن األمور تنفذ عنده هلذه املدة مث تصري إليه آخرا @  130@ 
أحسن  ^ الغيب ما غاب عن املخلوقني والشهادة ما شاهدوه ^ عامل الغيب والشهادة ^ على هذا عبارة عن مصري األمور إليه 

يعين آدم عليه ^ وبدأ خلق اإلنسان من طني ^ أي أتقن مجيع املخلوقات وقرىء إبسكان الالم على البدل ^ كل شيء خلقه  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
يعين املين والساللة مشتقة من سل يسل فكأن املاء يسل من ^ من ساللة من ماء مهني ^ يعين ذريته ^ نسله  ^السالم 

عبارة عن إجياد احلياة فيه وأضيفت الروح إىل هللا ^ ونفخ فيه من روحه ^ أي قومه ^ مث سواه ^ اإلنسان واملهني الضعيف 
أي تلفنا وصران ترااب ^ أئذا ضللنا يف األرض ^ روح ال يعلم كهنه إال هللا إضافة ملك إىل ملك وقد يراد هبا االختصاص ألن ال

يتوفاكم ^ ومعىن هذا الكالم احملكي عن الكفار استبعاد البعث والعامل يف إذا معىن قوهلم إان لفي خلق جديد تقديره نبعث 
تمين وأتويله يف حق هللا كتأويل الرتجي وقد حيتمل أن تكون لو لل^ ولو ترى ^ امسه عزرائيل وحتت يده مالئكة ^ ملك املوت 

عبارة ^ انكسوا رءوسهم ^ ذكر أو تكون لالمتناع وجواهبا حمذوف تقديره ولو ترى حال اجملرمني يف اآلخرة لرأيت أمرا مهوال 
يعين ^ نفس هداها لو شئنا آلتينا كل ^ تقديره يقولون ربنا قد علمنا احلقائق ^ ربنا أبصران ومسعنا ^ عن الذل والغم والندم 

أنه لو أراد أن يهدي مجيع اخلالئق لفعل فإنه قادر على ذلك أبن جيعل اإلميان يف قلوهبم ويدفع عنهم الشيطان والشهوات 
تتجاىف جنوهبم ^ أي يقال هلم ذوقوا والنسيان هنا مبعىن الرتك ^ فذوقوا مبا نسيتم ^ ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء 

رتفع واملعىن يرتكون مضاجعهم ابلليل من كثرة صالهتم النوافل ومن صلى العشاء والصبح يف مجاعة فقد أي ت^ عن املضاجع 
يعين أنه ال يعلم أحد مقدار ما يعطيهم هللا من النعيم وقرىء ^ فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني ^ أخذ حبظه من هذا 

 اآلية يعين املؤمنني^ أفمن كان مؤمنا ^  تعاىل أخفي إبسكان الياء على أن يكون فعل املتكلم وهو هللا
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فذوقوا عذاب النار الذي كنتم به ^ والفاسقني على العموم وقيل يعين علي بن أيب طالب وعقبة بن أيب معيط @  131@ 
اد عليه الضمري الذي نعت ابلعذاب ولذلك أعاد عليه الضمري املذكور يف قوله به فإن قيل مل وصف هنا العذاب وأع^ تكذبون 

ووصف يف سبأ النار وأعاد عليها الضمري وقال عذاب النار اليت كنتم هبا تكذبون فاجلواب من ثالثة أوجه األول أنه خص 
العذاب يف السجدة ابلوصف اعتناء به ملا تكرر ذكره يف قوله ولنذيقنهم من العذاب األدىن دون العذاب األكرب والثاين أنه قدم 

لنار فكان األصل أن يذكرها بعد ذلك بلفظ الضمري لكنه جعل الظاهر مكان املضمر فكما ال يوصف يف السجدة ذكر ا
املضمر مل يوصف ما قام مقامه وهو النار ووصف العذاب ومل يصف النار والثالث وهو األقوى أنه امتنع يف السجدة وصف 

شيئا مث كررت ذكره مل جيز وصفه كقولك رأيت رجال النار فوصف العذاب وإمنا امتنع وصفها لتقدم ذكرها فإنك إذا ذكرت 
يعين اجلوع ومصائب الدنيا وقيل القتل ^ ولنذيقنهم من العذاب األدىن ^ فأكرمت الرجل فال جيوز وصفه لئال يفهم أنه غريه 

آبايت ربه فأعرض  هذا وعيد ملن ذكر^ إان من اجملرمني منتقمون ^ يوم بدر وقيل عذاب القرب وهذا بعيد لقوله لعلهم يرجعون 
عنها وكان األصل أن يقول إان منه منتقمون ولكنه وضع اجملرمني موضع املضمر ليصفهم ابإلجرام وقدم اجملرور على منتقمون 

املرية الشك والضمري ملوسى أي ال مترت يف لقائك موسى ليلة اإلسراء وقيل املعىن ال ^ فال تكن يف مرية من لقائه ^ للمبالغة 
ء موسى والكتاب الذي أنزل عليه والكتاب على هذا التوراة وقيل الكتاب هنا جنس واملعىن لقد آتينا موسى تشك يف لقا

يفصل ^ الكتاب فال تشك أنت يف لقائك الكتاب الذي أنزل عليك وعرب ابللقاء عن إنزال الكتاب كقوله وإنك لتلقى القرآن 
الضمري يف ^ ميشون يف مساكنهم ^ ذكر يف طه ^ أومل يهد هلم ^  الضمري جلميع اخللق وقيل لبين إسرائيل خاصة^ بينهم 

وقيل الضمري للمهلكني أي ^ وقد تبني لكم من مساكنهم ^ ميشون ألهل مكة أي ميشون يف مساكن القوم املهلكني كقوله 
ال نبات فيها من  يعين اليت^ األرض اجلرز ^ أهلكناهم وهم ميشون يف مساكنهم واألول أحسن ألن فيه حجة على أهل مكة 

 شدة العطش
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قل ^ أي احلكم بني املسلمني والكفار يف اآلخرة وقيل يعين فتح مكة وهذا بعيد لقوله ^ مىت هذا الفتح @ ^  132@ 
فأعرض ^ وذلك يف اآلخرة وقيل يعين فتح مكة ألن من آمن يوم فتح مكة نفعه إميانه ^ يوم الفتح ال ينفع الذين كفروا إمياهنم 

سورة $ أي انتظر هالكهم إهنم ينتظرون هالكك ويف هذا هتديد هلم ^ وانتظر إهنم منتظرون ^ منسوخ ابلسيف ^ م عنه This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أي دم على ^ اتق هللا ^ نداء فيه تكرمي له ألنه انداه ابلنبوة واندى سائر األنبياء أبمسائهم ^ اي أيها النيب $ # ^ األحزاب 

أي ال تقبل أقواهلم وإن أظهروا أهنا نصيحة ويعين ابلكافرين املظهرين للكفر ^ املنافقني وال تطع الكافرين و ^ التقوى وزد منها 
وابملنافقني الذين يظهرون اإلسالم وخيفون الكفر وروي أن الكافرين هنا أيب بن خلف واملنافقني هنا عبد هللا بن أيب ابن سلول 

ابن عباس كان يف قريش رجل يقال له ذو القلبني لشدة فهمه  قال^ ما جعل هللا لرجل من قلبني يف جوفه ^ والعموم أظهر 
فنزلت اآلية نفيا لذلك ويقال إنه ابن أخطا وقيل مجيل بن معمر وقيل إمنا جاء هذا اللفظ توطئة ملا بعده من النفي أي كما مل 

أي ^ الالئي تظاهرون منهن ^ جيعل هللا لرجل من قلبني يف جوفه كذلك مل جيعل أزواجكم أمهاتكم وال أدعياءكم أبناءكم 
تقولون للزوجة أنت علي كظهر أمي وكانت العرب تطلق هذا اللفظ مبعىن التحرمي وأييت حكمه يف اجملادلة وإمنا تعدى هذا الفعل 

األدعياء مجع دعي وهو الذي يدعى ولد فالن وليس ^ وما جعل أدعياءكم أبناءكم ^ مبن ألنه يتضمن معىن يتباعدون منهن 
سببها أمر زيد بن حارثة وذلك أنه كان فىت من كلب فسباه بعض العرب وابعه من خدجية فوهبته للنيب صلى هللا عليه بولده و 

اإلشارة إىل نسبة الدعى إىل غري أبيه أو إىل  ^ ذلكم قولكم ^ وسلم فتبناه فكان يقال له زيد بن حممد حىت أنزلت هذه اآلية 
الضمري لألدعياء أي انسبوهم ^ ادعوهم آلابئهم ^ أتكيد لبطالن القول ^ هكم أبفوا^ كل ما تقدم من املنفيات وقوله 

 آلابئهم الذين ولدوهم
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يقتضي أن حيبوه صلى هللا عليه وسلم أكثر مما حيبون أنفسهم وأن ينصروا ^ النيب أوىل ابملؤمنني من أنفسهم @ ^  133@ 
عل هللا تعاىل ألزواج النيب صلى هللا عليه وسلم حرمة األمهات يف حترمي ج^ وأزواجه أمهاهتم ^ دينه أكثر مما ينصرون أنفسهم 

هذا نسخ ملا كان يف صدر ^ وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض ^ نكاحهن ووجوب مربهتن ولكن أوجب حجبهن عن الرجال 
حيتمل أن يريد القرآن أو اللوح ^  يف كتاب هللا^ اإلسالم من التوارث أبخوة اإلسالم وابهلجرة وقد تكلمنا عليها يف األنفال 

حيتمل أن يكون بياان ألويل األرحام أو يتعلق أبويل أي أولوا األرحام أوىل ابملرياث من املؤمنني الذين ^ من املؤمنني ^ احملفوظ 
نفعهم يف احلياة يريد اإلحسان إىل األولياء الذين ليسوا بقرابة و ^ إال أن تفعلوا إىل أوليائكم معروفا ^ ليسوا بذوي أرحام 

والوصية هلم عند املوت فذلك جائز ومندوب إليه وإن مل يكونوا قرابة وأما املرياث فللقرابة خاصة واختلف هل يعين ابألولياء 
وإذ أخذان من النبيني ميثاقهم ^ يعين القرآن أو اللوح احملفوظ ^ يف الكتاب مسطورا ^ املؤمنني خاصة أو املؤمنني والكافرين 

يثاق بتبليغ الرسالة والقيام ابلشرائع وقيل هو امليثاق الذي أخذه حني أخرج بين آدم من صلب آدم كالذر واألول هو امل^ 
قد دخل هؤالء يف مجلة النبيني ولكنه خصهم ابلذكر تشريفا هلم وقدم ^ ومنك ومن نوح ^ أرجح ألنه هو املختص ابألنبياء 

يعين امليثاق املذكور وإمنا كرره أتكيدا وليصفه أبنه غليظ أي وثيق ^ قا غليظا ميثا^ حممدا صلى هللا عليه وسلم تفضيال له 
الالم حتتمل أن تكون الم كي أو الم الصريورة والصدق هنا حيتمل أن يكون ^ ليسأل الصادقني ^ اثبت جيب الوفاء به 

اذكروا نعمة هللا ^ بياء وغريهم من املؤمنني الصدق يف األقوال أو الصدق يف األفعال والعزائم وحيتمل أن يريد ابلصادقني األن
هذه اآلية وما بعدها نزلت يف قصة غزوة اخلندق واجلنود املذكورة هم قريش ومن كان معهم من ^ عليكم إذ جاءتكم جنود 

وسلم  الكفار ومساهم هللا يف هذه السورة األحزاب وكانوا حنو عشرة آالف حاصروا املدينة وحفر رسول هللا صلى هللا عليه
أرسل هللا عليهم ريح الصبا فأطفأت نرياهنم وأكفأت قدورهم ومل ^ فأرسلنا عليهم رحيا ^ اخلندق حوهلا ليمنعهم من دخوهلا 

أي حصروا ^ إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم ^ يعين املالئكة ^ وجنودا مل تروها ^ ميكنهم معها قرار فانصرفوا خائبني 
لها وقيل معىن من فوقكم أهل جند ألن أرضهم فوق املدينة ومن أسفل منكم أهل مكة وسائر هتامة املدينة من أعالها ومن أسف

 وبلغت^ أي مالت عن مواضعها وذلك عبارة عن شدة اخلوف ^ وإذ زاغت األبصار ^ 
52 قيل بل هي مجع حنجرة وهي احللق وبلوغ القلب إليها جماز وهو عبارة عن شدة اخلوف و ( القلوب احلناجر @  134@  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أي تظنون أن ^ وتظنون ابهلل الظنوان ^ حقيقة ألن الرئة تنتفخ من شدة اخلوف فرتبو ويرتفع القلب ابرتفاعها إىل احلنجرة  8

الكفار يغلبوكم وقد وعدكم هللا ابلنصر عليهم فأما املنافقون فظنوا ظن السوء وصرحوا به وأما املؤمنون فرمبا خطرت لبعضهم 
لبشر دفعها مث استبصروا ووثقوا بوعد هللا وقرأ انفع الظنوان والرسوال والسبيال ابأللف يف الوصل ويف الوقف خطرة مما ال ميكن ا

وقرىء إبسقاطها يف الوصل والوقف وإبثباهتا يف الوقف دون الوصل فأما إسقاطها فهو األصل وأما إثباهتا فلتعديل رءوس اآلي 
هنالك ^ يف الوقف خاصة وأما من أثبتها يف احلالني فإنه أجرى الوصل جمرى الوقف ألهنا كالقوايف وتقتضي هذه العلة أن تثبت 

أصل الزلزلة شدة التحريك ^ وزلزلوا ^ أي اختربوا أو أصاهبم بالء والعامل يف الظرف ابتلى وقيل ما قبله ^ ابتلي املؤمنون 
قال السهيلي ^ وإذ قالت طائفة ^ بن قشري  روي أنه معتب^ وإذ يقول املنافقون ^ وهو هنا عبارة عن اضطراب القلوب 

يثرب اسم املدينة وقيل ^ اي أهل يثرب ال مقام لكم فارجعوا ^ الطائفة تقع على الواحد فما فوق واملراد هنا أوس بن قبطي 
ابلضم وهو  اسم البقعة اليت املدينة يف طرف منها ومقام اسم موضع من القيام أي ال قرار لكم هنا يعنون موضع القتال وقريء

أي يستأذنوه يف ^ ويستأذن فريق منهم النيب ^ اسم موضع من االقامة وقوهلم فارجعوا أي إىل منازلكم ابملدينة ودعوا القتال 
أي منكشفة للعدو وقيل خالية للسراق ^ إن بيوات عورة ^ االنصراف واملستأذن أوس بن قبطي وعشريته وقيل بنو حارثة 

يريد ^ مث سئلوا الفتنة ^ أي لو دخلت عليهم املدينة من جهاهتا ^ دخلت عليهم من أقطارها  ولو^ فكذهبم هللا يف ذلك 
^ وما تلبثوا هبا ^ قرىء ابلقصر مبعىن جاؤا إليها وابملد مبعىن أعطوها من أنفسهم ^ آلتوها ^ ابلفتنة الكفر أو قتال املسلمني 

املعوقني ^ ملضارع مبعىن التهديد وقيل للتعليل على وجه التهكم دخلت قد على الفعل ا^ قد يعلم هللا ^ الضمري للمدينة 
هم املنافقون ^ والقائلني إلخواهنم هلم إلينا ^ أي الذين يعوقون الناس عن اجلهاد ومينعوهنم منه أبقواهلم وأفعاهلم ^ منكم 

 اجللوس معنا ابملدينة وترك القتال وقد ذكر الذين قعدوا ابملدينة عن اجلهاد وكانوا يقولون لقرابتهم أو للمنافقون مثلهم هلم إىل
البأس القتال وقليال صفة ملصدر حمذوف تقديره إال إتياان قليال أو مستثىن من ^ وال أيتون البأس إال قليال ^ هلم يف األنعام 

 فاعل أيتون أي إال قليال منهم
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نفسهم فال يقاتلون وقيل يشحون أبمواهلم أشحة مجع شحيح بوزن فعيل معناه يشحون أب^ أشحة عليكم @ ^  135@ 
وقيل معناه أشحة عليكم وقت احلرب أي يشفقون أن يقتلوا ونصب أشحة على احلال من القائلني أو على املعوقني أو من 

أي إذا اشتد اخلوف من األعداء نظر إليك ^ فإذا جاء اخلوف رأيتهم ينظرون إليك ^ الضمري يف أيتون أو نصب على الذم 
^ عبارة عن شدة خوفهم ^ تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من املوت ^ ء يف تلك احلالة والذوا بك من شدة خوفهم هؤال

السلق ابأللسنة عبارة عن الكالم بكالم مستكره ومعىن حداد فصحاء قادرين على ^ فإذا ذهب اخلوف سلقوكم أبلسنة حداد 
^ إىل إذايتكم ابلسب وتنقيص الشريعة وقيل إذا غنمتم طلبوا من الغنائم  الكالم وإذا نصركم هللا فزال اخلوف رجع املنافقون

مل يؤمنوا ^ أي يشحون بفعل اخلري وقيل يشحون ابملغامن وانتصابه هنا على احلال من الفاعل يف سلقوكم ^ أشحة على اخلري 
بل ألن اإلميان شرط يف قبول األعمال وقيل إهنم ليس املعىن أهنا حبطت بعد ثبوهتا وإمنا املعىن أهنا مل تق^ فأحبط هللا أعماهلم 

األحزاب هنا هم كفار قريش ومن معهم فاملعىن ^ حيسبون األحزاب مل يذهبوا ^ انفقوا بعد أن آمنوا فاإلحباط على هذا حقيقة 
يودوا لو أهنم  وإن أيت األحزاب^ أن املنافقني من شدة جزعهم يظنون أن األحزاب مل ينصرفوا عن املدينة وهم قد انصرفوا 

معىن يودوا يتمنوا وابدون خارجون يف البادية واألعراب هم أهل البوادي من العرب فمعىن اآلية أنه إن ^ ابدون يف األعراب 
أتى األحزاب إىل املدينة مرة أخرى متىن هؤالء املنافقون من شدة جزعهم أن يكونوا يف البادية مع األعراب وأن ال يكونوا يف 

أي قدوة تقتدون به ^ لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ^ غائبني عنها يسألون من ورد عليهم عن أنبائكم املدينة بل 
^ هذا ما وعدان هللا ورسوله ^ صلى هللا عليه وسلم يف اليقني والصرب وسائر الفضائل وقرىء أسوة بضم اهلمزة واملعىن واحد  This file was downloaded from QuranicThought.com
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 عليه وسلم حني أمر حبفر اخلندق من أن الكفار ينزلون وأهنم ينصرفون خائبني قيل إن هذا الوعد ما أعلمهم رسول هللا صلى هللا

اآلية ^ أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا أيتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء ^ وقيل إنه قول هللا تعاىل 
قال أنس بن مالك يعين عمى أنس بن النضر وقيل  يعين قتل شهيدا^ فمنهم من قضى حنبه ^ فعلموا أهنم يبتلون مث ينصرون 

يعين محزة بن عبد املطلب وقضاء النحب عبارة عن املوت عند ابن عباس وغريه وقيل قضى حنبه ويف العهد الذي عاهد هللا 
م من ومنه^ عليه ويدل على هذا ما ورد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال طلحة ممن قضى حنبه وهو مل يقتل حينئذ 

 املفعول^ ينتظر 
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حمذوف أي ينتظر أن يقضي حنبه أو ينتظر الشهادة يف سبيل هللا على قول ابن عباس أو ينتظر احلصول يف @  136@ 
الصياصي هي ^ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم ^ أعلى مراتب اإلميان والصالح على القول اآلخر 

د بين قريظة وذلك أهنم كانوا معاهدين لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنقضوا عهده وصاروا مع احلصون ونزلت اآلية يف يهو 
قريش فلما انصرفت قريش عن املدينة حصر رسول هللا بين قريظة حىت نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم أبن يقتل رجاهلم 

^ يومئذ كل من أنبت وكانوا بني مثامنائة أو تسعمائة يعين الرجال وقتل منهم ^ فريقا تقتلون ^ ويسيب نساؤهم وذريتهم 
يعين أرض بين قريظة قسمها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني ^ أورثكم أرضهم ^ يعين النساء والذرية ^ وأتسرون فريقا 

شام والعراق هذا وعد بفتح أرض مل يكن املسلمون قد وطؤها حينئذ وهي مكة واليمن وال^ وأرضا مل تطؤها ^ املهاجرين 
ومصر فأورث هللا املسلمني مجيع ذلك وما وراءها إىل أقصى املشرق واملغرب وحيتمل عندي أن يريد أرض بين قريظة ألنه قال 
أورثكم ابلفعل املاضي وهي اليت كانوا أخذوها حينئذ وأما غريها من األرضني فإمنا أخذها بعد ذلك فلو أرادها لقال يورثكم إمنا  

أييها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها ^ ليصفها بقوله مل تطؤها أي مل تدخلوها قبل ذلك كررها ابلعطف 
اآلية سببها أن أزواج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تغايرن حىت غمه ذلك وقيل طلنب منه املالبس ونفقات كثرية وكان ^ 

شة بنت أيب بكر الصديق رضي هللا عنه وحفصة بنت عمر بن اخلطاب رضي أزواجه يومئذ تسع نسوة مخس من قريش وهن عائ
هللا عنه وسودة بنت زمعة وأم حبيبة بنت أيب سفيان وأم سلمة بنت أيب أمية وأربع من غري قريش وهم ميمونة بنت احلارث 

فتعالني ^ ين املصطلق اهلاللية وصفية بنت حيي من بين إسرائيل وزينب بنت جحش األسدية وجويرية بنت احلارث من ب
أصل تعال أن يقوله من كان يف موضع مرتفع ملن يف موضع منخفض مث استعملت مبعىن أقبل ^ أمتعكن وأسرحكن سراحا مجيال 

يف مجيع األمكنة وأمتعكن من املتعة وهي اإلحسان إىل املرأة إذا طلقت والسراح الطالق فمعىن اآلية أن هللا أمر رسوله صلى 
لم أن خيري نساءه بني الطالق واملتعة إن أرادوا زينة الدنيا وبني البقاء يف عصمته إن أرادوا اآلخرة فبدأ صلى هللا هللا عليه وس

عليه وسلم بعائشة فاختارت البقاء يف عصمته مث تبعها سائرهن يف ذلك فلم يقع طالق وقالت عائشة خريان رسول هللا صلى هللا 
القا وإذا اختارت املخرية الطالق فمذهب مالك أنه ثالث وقيل طلقة ابئنة وقيل طلقة عليه وسلم فاخرتانه ومل يعد ذلك ط

 رجعية ووصف السراح ابجلميل حيتمل أن يريد أنه دون الثالث أو يريد أنه ثالث ومجاله حسن الرعي والثناء
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قيل ^ بفاحشة مبينة ^ من للبيان ال للتبعيض ألن مجيعهن حمسنات ^ للمحسنات منكن ^ وحفظ العهد @  137@ 
يضاعف هلا ^ يعين الزان وقيل يعين عصيان زوجهن عليه الصالة والسالم أو تكليفه ما يشق عليه وقيل عموم يف املعاصي 

أي يكون عذاهبا يف اآلخرة مثل عذاب غريها مرتني وإمنا ذلك لعلو رتبتهن ألن كل أحد يطالب على مقدار ^ العذاب ضعفني 
ومن يقنت منكن ^ ابلياء ورفع العذاب على البناء للمفعول وابلنون ونصب العذاب على البناء للفاعل حاله وقرىء يضاعف 

نؤهتا أجرها ^ قرىء ابلياء محال على لفظ من وابلتاء محال على املعىن وكذلك تعمل والقنوت هنا مبعىن الطاعة ^ هلل ورسوله 
لسنت كأحد من ^ يعين اجلنة وقيل يف الدنيا واألول هو الصحيح ^ رزقا كرميا ^ أي يضاعف هلا ثواب احلسنات ^ مرتني  This file was downloaded from QuranicThought.com
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فضلهن هللا على النساء بشرط التقوى وقد حصل هلن التقوى فحصل التفضيل على مجيع النساء إال أنه ^ النساء إن اتقينت 

ون لشهادة رسول هللا صلى خيرج من هذا العموم فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومرمي بنت عمران وآسية امرأة فرع
هنى عن الكالم اللني الذي يعجب الرجال ^ فال ختضعن ابلقول ^ هللا عليه وسلم لكل واحدة منهن أبهنا سيدة نساء عاملها 

وقلن قوال معروفا ^ أي فجور وميل للنساء وقيل هو النفاق وهذا بعيد يف هذا املوضع ^ يف قلبه مرض ^ ومييلهن إىل النساء 
قرئ بكسر القاف وحيتمل وجهني أن ^ وقرن يف بيوتكن ^ واب من الكالم أو الذي ليس فيه شيء مما هنى عنه هو الص^ 

يكون من الوقار أو من القرار يف املوضع مث حذفت الراء الواحدة كما حذفت الالم يف ظلت وأما القراءة ابلفتح فمن القرار يف 
ح واملشهور يف اللغة عكس ذلك وقيل هي من قار يقار إذا اجتمع ومعىن املوضع على لغة من يقول قررت ابلكسر أقر ابلفت

القرار أرجح ألن سودة رضي هللا عنها قيل هلا مل ال خترجني فقالت أمران هللا أبن نقر يف بيوتنا وكانت عائشة إذا قرأت هذه اآلية 
تربج ^ التربج إظهار الزينة ^ وال تربجن ^ بيتك تبكي على خروجها أايم اجلمل وحينئذ قال هلا عمر إن هللا أمرك أن تقري يف 

أي مثل ما كان نساء اجلاهلية يفعلن من االنكشاف والتعرض للنظر وجعلها أوىل ابلنظر إىل حال اإلسالم ^ اجلاهلية األوىل 
لنقائص والعيوب أصله النجس واملراد به هنا ا^ الرجس ^ وقيل اجلاهلية األوىل ما بني آدم ونوح وقيل ما بني موسى وعيسى 

منادى أو منصوب على التخصيص وأهل بيت النيب صلى هللا عليه وسلم هم أزواجه وذريته وأقاربه كالعباس ^ أهل البيت ^ 
وعلي وكل من حرمت عليه الصدة وقيل املراد هنا أزواجه خاصة والبيت على هذا املسكن وهذا ضعيف ألن اخلطاب ابلتذكري 

 وي أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال نزلت هذه اآلية يف مخسة يف ولد علي وفاطمة واحلسنولو أراد ذلك لقال عنكن ور 
53
2 

خطاب ألزواج النيب صلى هللا عليه وسلم خصهن بعد دخوهلن مع أهل البيت وهذا ^ واذكرن ^ واحلسني @  138@ 
اآلية ^ إن املسلمني واملسلمات ^ كمة هي السنة الذكر حيتمل أن يكون التالوة أو التذكر ابلقلب وآايت هللا هي القرآن واحل

اإلسالم هو االنقياد ^ واملؤمنني واملؤمنات ^ سببها أن بعض النساء قلن ذكر هللا الرجال ومل يذكران فنزل فيها ذكر النساء 
ا وابالتفاق الجتماعهما  واإلميان هو التصديق مث إهنما يطلقان بثالثة أوجه ابختالف املعىن كقوله مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمن

كقوله فأخرجنا من كان فيها من املؤمنني اآلية وابلعموم فيكون اإلسالم أعم ألنه ابلقلب واجلوارح واإلميان أخص ألنه ابلقلب 
والصادقني ^ حيتمل أن يكون مبعىن العبادة أو الطاعة ^ والقانتني والقانتات ^ خاصة وهذا هو األظهر يف هذا املوضع 

اآلية معناها أنه ليس ملؤمن وال مؤمنة ^ وما كان ملؤمن ^ حيتمل أن يكون من صدق القول أو من صدق العزم ^ ت والصادقا
اختيار مع هللا ورسوله بل جيب عليهم التسليم واالنقياد ألمر هللا ورسوله والضمري يف قوله من أمرهم راجع إىل اجلمع الذي 

لعموم يف مجيع املؤمنني واملؤمنات وهذه اآلية توطئة للقصة املذكورة بعدها وقيل سببها يقتضيه قوله ملؤمن وال مؤمنة ألن معناه ا
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطب امرأة ليزوجها ملواله زيد بن حارثة فكرهت هي وأهلها ذلك فلما نزلت اآلية قالوا 

^ ا وقد قيل إهنا أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط رضينا اي رسول هللا واختلف هل هذه املخطوبة زينب بنت جحش أو غريه
هو زيد بن حارثة الكليب وإنعام هللا عليه ابإلسالم وغريه وإنعام النيب صلى هللا ^ وإذ تقول للذي أنعم هللا عليه وأنعمت عليه 

كا زيد إىل رسول هللا عليه وسلم ابلعتق وكانت عند زيد زينب بنت جحش وهي بنت أميمة عمة النيب صلى هللا عليه وسلم فش
صلى هللا عليه وسلم سوء معاشرهتا وتعاظمها عليه وأراد أن يطلقها فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمسك عليك 

زوجك واتق هللا يعين فيما وصفها به من سوء املعاشرة واتق هللا وال تطلقها فيكون هنيا عن الطالق على وجه التنزيه كما قال 
الذي أخفاه رسول هللا صلى هللا عليه ^ وختفي يف نفسك ما هللا مبديه ^ ة والسالم أبغض املباح إىل هللا الطالق عليه الصال

وسلم أمر جائز مباح ال إمث فيه وال عتب ولكنه خاف أن يسلط هللا عليهم ألسنتهم وينالوا منه فأخفاه حياء وحشمة وصيانة 
This file was downloaded from QuranicThought.comيه وسلم كان حريصا على أن يطلق زيد زينب ليتزوجها هو صلى هللا عليه وسلم لعرضه وذلك أنه روي أن النيب صلى هللا عل
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 لقرابتها منه وحلسبها فقال أمسك عليك زوجك وهو خيفي احلرص عليها خوفا من كالم
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أبدى هللا الناس لئال يقولوا تزوج امرأة ابنه إذ كان قد تبناه فالذي أخفاه صلى هللا عليه وسلم هو إرادة تزوجها ف@  139@ 
ذلك أبن قضى له بتزوجيها فقالت عائشة لو كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كامتا شيئا من الوحي لكتم هذه اآلية لشدهتا 
عليه وقيل إن هللا كان أوحى إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يتزوج زينب بعد طالق زيد فالذي أخفاه رسول هللا صلى 

مل يذكر أحد من الصحابة يف القرآن ابمسه ^ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ^ علمه هللا به من ذلك هللا عليه وسلم ما أ
غري زيد بن حارثة والوطر احلاجة قال ابن عطية ويراد به هنا اجلماع واألحسن أن يكون أعم من ذلك أي ملا مل يبق لزيد فيها 

ند هللا تزوجيها إليه تشريفا هلا ولذلك كانت زينب تفتخر على نساء النيب حاجة زوجها هللا من نبيه صلى هللا عليه وسلم وأس
صلى هللا عليه وسلم وتقول إن هللا زوجين نبيه من فوق سبع مسوات واستدل بعضهم بقوله زوجناكها على أن األوىل أن يقال يف  

لكيال يكون على املؤمنني حرج يف أزواج ^ كتاب الصداق أنكحه إايها بتقدمي ضمري الزوج على ضمري الزوجة كما يف اآلية 
املعىن أن هللا زوج زينب امرأة زيد من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليعلم املؤمنني أن تزوج نساء أدعيائهم حالل ^ أدعيائهم 

النيب صلى هللا عليه املعىن أن تزوج ^ ما كان على النيب من حرج فيما فرض هللا له ^ هلم فإن األدعياء ليسوا هلم أببناء حقيقة 
وسلم لزينب بعد زيد حالل ال حرج فيه وال إمث وال عتاب ويف ذلك رد على من تكلم يف ذلك من املنافقني وفرض هنا مبعىن 

أي عادة هللا يف األنبياء املتقدمني أن ينالوا ما أحل هللا هلم وقيل اإلشارة بذلك إىل ^ سنة هللا يف الذين خلوا من قبل ^ قسم له 
ود يف تزوجه للمرأة اليت جرى له فيها ما جرى والعموم أحسن ونصب سنة على املصدر أو على إضمار فعل أو على اإلغراء دا

ما  ^ صفة للذين خلوا من قبل وهم األنبياء أو رفع على إضمار مبتدأ أو نصب إبضمار فعل ^ الذين يبلغون رساالت هللا ^ 
ى من قال يف زيد بن حارثة زيد ابن حممد فاعرتض على النيب صلى هللا عليه وسلم هذا رد عل^ كان حممد أاب أحد من رجالكم 

تزوج امرأة زيد وعموم النفي يف اآلية ال يعارضه وجود احلسن واحلسني ألنه صلى هللا عليه وسلم ليس أاب هلما يف احلقيقة ألهنما 
أي آخرهم فال نيب ^ وخامت النبيني ^ ا فليسوا من الرجال ليسا من صلبه وإمنا كاان ابين بنته وأما ذكور أوالده فماتوا صغار 

بعده صلى هللا عليه وسلم وقرئ بكسر التاء مبعىن أنه ختمهم فهو خامت وابلفتح أبهنم ختموا به فهو كاخلامت والطابع هلم فغن 
عيسى قبله عليه الصالة قيل إن عيسى ينزل يف آخر الزمان فيكون بعده عليه الصالة والسالم فاجلواب أن النبوة أوتيت 

^ اذكروا هللا ذكرا كثريا ^ والسالم وأيضا فإن عيسى يكون إذا نزل على شريعته عليه الصالة والسالم فكأنه واحد من أمته 
 اشرتط هللا الكثرة يف الذكر حيثما أمر به خبالف سائر األعمال والذكر يكون ابلقلب وابللسان وهو
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قيل ^ وسبحوه بكرة وأصيال ^ ن التهليل والتسبيح واحلمد والتكبري وذكر أمساء هللا تعاىل على أنواع كثرية م@  140@ 
إن ذلك إشارة إىل صالة الصبح والعصر واألظهر أنه أمر ابلتسبيح يف أول النهار وآخره وقال ابن عطية أراد يف كل األوقات 

ذا خطاب للمؤمنني وصالة هللا عليهم رمحة هلم وصالة ه^ هو الذي يصلي عليكم ومالئكته ليخرجكم ^ فحد النهار بطرفيه 
املالئكة عليهم دعاؤهم هلم فاستعمل لفظ يصلي يف املعنيني على اختالفهما وقيل إنه على حذف مضاف تقديره ومالئكته 

م وحيتمل أن يريد قيل يعين يوم القيامة وقيل يف اجلنة وهو األرجح لقوله وحتيتهم فيها سال^ حتيتهم يوم يلقونه سالم ^ يصلون 
وداعيا إىل ^ أي يشهد على أمته ^ إان أرسلناك شاهدا ^ تسليم بعضهم على بعض أو قول املالئكة هلم سالم عليكم طبتم 

حيتمل وجهني أحدمها ^ ودع أذاهم ^ استعارة للنور الذي يتضمنه الدين ^ وسراجا منريا ^ أي أبمر هللا وإرساله ^ هللا إبذنه 
در على هذا مضاف إىل املفعول ونسخ من اآلية على هذا التأويل ما خيص الكافرين آبية السيف واآلخر احتمل ال تؤذهم فاملص

اآلية معناه سقوط ^ إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن ^ إذايتهم لك وأعرض عن أقواهلم فاملصدر على هذا مضاف للفاعل 
هذا يقتضي ^ فمتعوهن ^ عقد واملس هو اجلماع وتعتدوهنا من العدد العدة عن املطلقة قبل الدخول فالنكاح يف اآلية هو ال This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن ^ متعة املطلقة قبل الدخول سواء فرض هلا أو مل يفرض هلا صداق وقوله تعاىل يف البقرة 

نصف الصداق وال متعة هلا يقتضي أن املطلقة قبل الدخول وقد فرض هلا جيب هلا ^ وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم 
وقد اختلف هل هذه اآلية انسخة آلية البقرة أو منسوخة هبا وميكن اجلمع بينهما أبن تكون آية البقرة مبينة هلذه خمصصة 

يف معناه قوالن أحدمها أن املراد أزواجه الاليت يف ^ اي أيها النيب إان أحللنا لك أزواجك الاليت آتيت أجورهن ^ لعمومها 
حينئذ كعائشة وغريها وكان قد أعطاهن مهورهن واآلخر أن املراد مجيع النساء فأابح هللا له أن يتزوج كل امرأة يعطى عصمته 

أابح هللا له مع األزواج السراري مبلك اليمني ويعين بقوله أفاء هللا عليك ^ وما ملكت ميينك ^ مهرها وهذا أوسع من األول 
 يعين قرابته^ بنات خالك وبنات خاالتك وبنات عمك وبنات عماتك و ^ الغنائم 
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من جهة أبيه ومن جهة أمه وكان له عليه الصالة والسالم أعمام وعمات إخوة ألبيه ومل يكن ألمه عليه الصالة @  141@ 
صلى هللا  والسالم أخ وال أخت وإمنا يعين خباله وخاالته عشريته أمه وهم بنو زهرة ولذلك كانوا يقولون حنن أخوال رسول هللا

عليه وسلم فمن قال إن املراد بقوله أحللنا لك أزواجك من كانت يف عصمته فهو عطف عليهن وإابحة ألن يتزوج قرابته زايدة 
^ على من كان يف عصمته ومن قال إن املراد مجيع النساء فهو جتريد منهن على وجه التشريف بعد دخول هؤالء يف العموم 

وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها ^ رز به ممن مل يهاجر كالطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة ختصيص حت^ الاليت هاجرن معك 
أابح هللا له صلى هللا عليه وسلم من وهبت له نفسها من النساء واختلف هل وقع ذلك أم ال فقال ابن عباس مل تكن ^ للنيب 

بة نفسها ويؤيد هذا قراءة اجلمهور إن وهبت بكسر اهلمزة أي عند النيب صلى هللا عليه وسلم امرأة إال بنكاح أو ملك ميني ال هب
إن وقع وقيل قد وقع ذلك وهو على هذا القول قرئ أن وهبت بفتح اهلمزة واختلف على هذا القول فيمن هي اليت وهبت 

^ ك العامرية نفسها فقيل ميمونة بنت احلارث وقيل زينب بنت خزمية أم املساكني وقيل أم شريك األنصارية وقيل أم شري
أي هبة املرأة نفسها مزية خاصة ابلنيب صلى هللا عليه وسلم دون غريه وانظر كيف رجع من ^ خالصة لك من دون املؤمنني 

الغيبة إىل اخلطاب ليخص املخاطب وحده وقيل إن خالصة يرجع إىل كل ما تقدم من النساء املباحات له صلى هللا عليه وسلم 
على أربع نسوة وأبيح له عليه الصالة والسالم أكثر من ذلك ومذهب مالك أن النكاح بلفظ اهلبة ال  ألن سائر املؤمنني قصروا

يعين ^ قد علمنا ما فرضنا عليهم يف أزواجهم ^ ينعقد خبالف أيب حنيفة وإعراب خالصة مصدر أو حال أو صفة المرأة 
يتعلق ابآلية اليت قبله أي بينا ^ لكيال يكون عليك حرج ^ أحكام النكاح من الصداق والويل واالقتصار على أربع وغري ذلك 

ترجي ^ أحكام النكاح لئال يكون عليك حرج أو لئال يظن بك أنك فعلت ما ال جيوز وقال الزخمشري يتعلق بقوله خالصة لك 
ذا اإلرجاء معىن ترجي تؤخر وتبعد ومعىن تؤوي تضم وتقرب واختلف يف املراد هب^ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء 

واإليواء فقيل إن ذلك يف القسمة بينهن أي تكثر ملن شئت وتقلل ملن شئت وقيل إنه يف الطالق أي متسك من شئت وتطلق 
من شئت وقيل معناه تتزوج من شئت وترتك من شئت واملعىن على كل قول توسعة على النيب صلى هللا عليه وسلم وإابحة له أن 

قلون على أنه صلى هللا عليه وسلم كان يعدل يف القسمة بني نسائه أخذا منه أبفضل األخالق مع يفعل ما يشاء وقد اتفق النا
إابحة هللا له والضمري يف قوله منهن يعود على أزواجه صلى هللا عليه وسلم خاصة أو على كل ما أحل هللا له على حسب 

قوالن أحدمها من كنت عزلته من نسائك فال جناح  يف معناه^ ومن ابتغيت ممن عزلت فال جناح عليك ^ اخلالف املتقدم 
عليك يف رده بعد عزله واآلخر من ابتغيت ومن عزلت سواء يف إابحة ذلك فمن للتبعيض على القول األول وأما على القول 

 أي إذا علمن أن هذا^ ذلك أدىن أن تقر أعينهن ^ الثاين فنحو قولك من لقيك ومن مل يلقك سواء 
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م هللا قرت به أعينهن ورضني به وزال ما كان هبن من الغرية فإن سبب نزول هذه االية ما وقع ألزواج النيب حك@  142@ 
This file was downloaded from QuranicThought.comفيه قوالن أحدمها ال حيل لك النساء غري ^ ال حيل لك النساء من بعد ^ صلى هللا عليه وسلم من غرية بعضهن على بعض 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ا خريهن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاخرتن هللا ورسوله جازاهن الاليت يف عصمتك اآلن وال تزيد عليهن قال ابن عباس مل

هللا على ذلك أبن حرم غريهن من النساء كرامة هلن والقول الثاين ال حيل لك النساء غري األصناف اليت مسيت واخلالف هنا 
حسبما تقدم وقيل معىن ال حيل لك  أي ال حيل لك غري من ذكر^ إان أحللنا لك أزواجك ^ جيري على اخلالف يف املراد بقوله 

النساء ال حيل لك اليهودايت والنصرانيات من بعد املسلمات املذكورات وهذا بعيد واختلف يف حكم هذه اآلية فقيل إهنا 
د منسوخة بقوله إان أحللنا لك أزواجك على القول أبن املراد مجيع النساء وقيل إن هذه اآلية انسحة لتلك على القول أبن املرا
^ من كان يف عصمته وهذا هو األظهر ملا ذكران عن ابن عباس وألن التسع يف حقه عليه الصالة والسالم كاألربع يف حق أمته 

معناه ال حيل لك أن تطلق واحدة منهن وتتزوج غريها بدال منها وقيل معناه كانت العرب تفعله ^ وال أن تبدل هبن من أزواج 
يف ^ ولو أعجبك حسنهن ^ ل الرجل عن زوجته لرجل وينزل اآلخر عن زوجته له وهذا ضعيف من املبادلة يف النساء أبن ينز 

املعىن أن هللا أابح له اإلماء ^ إال ما ملكت ميينك ^ هذا دليل على جواز النظر إىل املرأة إذا أراد الرجل أن يتزوجها 
ال تدخلوا بيوت ^ ستثناء من الضمري يف حسنهن واالستثناء يف موضع رفع على البدل من النساء أو يف موضع نصب على اال

سبب هذه اآلية ما رواه أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا تزوج زينب بنت جحش ^ النيب إال أن يؤذن لكم إىل طعام 
رج ليخرجوا أومل عليها فدعا الناس فلما طعموا قعد نفر يف طائفة من البيت فثقل ذلك على النيب صلى هللا عليه وسلم فخ

خبروجه ومر على حجر نسائه مث عاد فوجدهم يف مكاهنم فانصرف فخرجوا عن ذلك وقال ابن عباس نزلت يف قوم كانوا 
يتحينون طعام النيب صلى هللا عليه وسلم فيدخلون عليه قبل الطعام فيقعدون إىل أن يطبخ مث أيكلون وال خيرجون فأمروا أن ال 

رفوا إذا أكلوا قلت والقول األول أشهر وقول ابن عباس أليق مبا يف اآلية من النهي عن الدخول يدخلوا حىت يؤذن هلم وأن ينص
حىت يؤذن هلم فعلى قول ابن عباس يف النهي عن الدخول حىت يؤذن هلم والقول األول يف النهي عن القعود بعد األكل فإن 

الطعام واإلان الوقت وقيل إان الطعام نضجه وإدراكه يقال  أي غري منتظرين لوقت^ غري انظرين إانه ^ اآلية تضمنت احلكمني 
فإذا طعمتم ^ أمر ابلدخول بعد الدعوة ويف ذلك أتكيد للنهي عن الدخول قبلها ^ ولكن إذا دعيتم فادخلوا ^ أىن أيىن إانء 

بك من الثقالء أن هللا مل أي انصرفوا قال بعضهم هذا أدب أدب هللا به الثقالء وقالت عائشة رضي هللا عنها حس^ فانتشروا 
معطوف على غري انظرين أو تقديره وال تدخلوا مستأنسني ومعناه النهي عن أن يطلبوا ^ وال مستأنسني حلديث ^ حيتملهم 

إن ذلكم كان ^ اجللوس لألنس حبديث بعضهم مع بعض أو يستأنسوا حلديث أهل البيت واستئناسهم تسمعهم وجتسسهم 
 تقديره^ فيستحيي منكم ^ م للحديث أو دخوهلم بغري إذن يعين جلوسه^ يؤذي النيب 
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إذا ^ يستحيي من إخراجكم بدليل قوله وهللا ال يستحيي من احلق أي إن إخراجكم حق ال يرتكه هللا @  143@ 
النيب صلى املتاع احلاجة من األاثث وغريه وهذه اآلية نزلت يف احتجاب أزواج ^ سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 

هللا عليه وسلم وسببها ما رواه أنس من قعود القوم يوم الوليمة يف بيت زينب وقيل سببها أن عمر بن اخلطاب أشار على رسول 
وإذا ^ هللا صلى هللا عليه وسلم أبن حيجب نساءه فنزلت اآلية موافقة لقول عمر قال بعضهم ملا نزلت يف أمهات املؤمنني 

كن ال جيوز للنساء كالمهن إال من وراء حجاب وال جيوز أن يراهن متنقبات وال ^  هن من وراء حجاب سألتموهن متاعا فاسألو 
يريد أنقى من اخلواطر اليت تعرض للرجال ^ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوهبن ^ غري متنقبات فخصصن بذلك دون سائر النساء 

ببها أن بعض الناس قالوا لو مات رسول هللا صلى هللا عليه س^ وال تنكحوا أزواجه ^ يف أمر النساء والنساء يف أمر الرجال 
ال جناح عليهن يف آابئهن وال ^ وسلم لتزوجت عائشة فحرم هللا على الناس تزوج نسائه بعده كرامة له صلى هللا عليه وسلم 

األبناء واإلخوة وأوالدهم وأوالد اآلية ملا أوجب هللا احلجاب أابح هلن الظهور لذوي حمارمهن من القرابة وهم اآلابء و ^ أبنائهن 
This file was downloaded from QuranicThought.comقيل يريد ابلنساء القرابة واملصرفات هلن وقيل يريد نساء مجيع املؤمنات ويقوي األول ختصيص ^ وال نسائهن ^ األخوات 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
واختلف فيمن أبيح هلن ^ وما ملكت أمياهنن ^ النساء ابإلضافة هلن ويقوي الثاين أهنن كن ال حيتجنب من النساء على اإلطالق 

الظهور له من ملك اليمني فقيل اإلماء دون العبيد وقيل اإلماء والعبيد وهو أوىل بلفظ اآلية مث اختلف من ذهب إىل هذا فقال 
قوم من ملكنه من العبيد دون من ملكه غريهن وهذا هو الظاهر من لفظ اآلية وقال قوم مجيع العبيد كن يف ملكهن أو يف ملك 

هذه اآلية تشريف للنيب صلى هللا عليه وسلم وقد ذكران معىن صالة هللا وصالة ^ ون على النيب إن هللا ومالئكته يصل^ غريهن 
الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم فرض إسالمي ^ صلوا عليه وسلموا تسليما ^ املالئكة يف قوله يصلي عليكم ومالئكته 

يف الصالة فمذهب الشافعي أهنا فرض تبطل الصالة برتكه فاألمر به حممول على الوجوب واقله مرة يف العمر وأما حكمها 
ومذهب مالك أهنا سنة وصفتها ما ورد يف احلديث الصحيح اللهم صلي على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم 

كثريا أما   وابرك على حممد وعلى آل حممد كما ابركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد وقد اختلفت الرواايت يف ذلك اختالفا
السالم على النيب صلى هللا عليه وسلم فيحتمل أن يريد السالم عليه يف التشهد يف الصالة أو السالم عليه حني لقائه وأما 

السالم عليه بعد موته فقد قال صلى هللا عليه وسلم من سلم علي قريبا مسعته ومن سلم علي بعيدا أبلغته فإن هللا حرم على 
 إذاية هللا هي^ إن الذين يؤذون هللا ورسوله ^ األنبياء  األرض أن أتكل أجساد
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ابإلشراك به ونسبة الصاحبة والولد له وليس معىن إذايته أنه يضره األذى ألنه تعاىل ال يضره شيء وال ينفعه @  144@ 
هللا تعاىل يشتمين ابن آدم  شيء وقيل إهنا على حذف مضاف تقديره يؤذون أولياء هللا واألول أرجح ألنه ورد يف احلديث يقول

وليس له أن يشتمين ويكذبين وليس له أن يكذبين أما شتمه إايي فقوله إن يل صاحبة وولدا وأما تكذيبه إايي فقوله ال يعيدين  
يف كما بدأين وأما إذاية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهي التعرض له مبا يكره من األقوال أو األفعال وقال ابن عباس نزلت 

اآلية يف البهتان وهو ذكر ^ والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا ^ الذين طعنوا عليه حني أخذ صفية بنت حيي 
اي أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ^ اإلنسان مبا ليس فيه وهو أشد من الغيبة مع أن الغيبة حمرمة وهي ذكره ما فيه مما يكره 

كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل اإلماء وكان ذلك داعيا إىل نظر ^  ليهن من جالبيبهن ونساء املؤمنني يدنني ع
الرجال هلن فأمرهن هللا إبدانء اجلالبيب ليسرتن بذلك وجوههن ويفهم الفرق بني احلرائر واإلماء واجلالبيب مجع جلباب وهو 

باس أن تلويه على وجهها حىت ال يظهر منها إال عني واحدة ثوب أكرب من اخلمار وقيل هو الرداء وصورة إدانئه عند ابن ع
أي ذلك ^ ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين ^ تبصر هبا وقيل أن تلويه حىت ال يظهر إال عيناها وقيل أن تغطي نصف وجهها 

عىن أن تعرف املرأة حىت أقرب إىل أن يعرف احلرائر من اإلماء فإذا عرف أن املرأة حرة مل تعارض مبا تعارض به األمة وليس امل
لئن مل ينته ^ يعلم من هي إمنا املراد أن يفرق بينها وبني األمة ألنه كان ابملدينة إماء يعرفن ابلسوء ورمبا تعرض هلن السفهاء 

لى اآلية تضمنت وعيد هؤالء األصناف إن مل ينتهوا وقيل إهنم مل ينتهوا ومل ينفذ الوعيد عليهم ففي ذلك دليل ع^ املنافقون 
بطالن القول بوجوب إنفاذ الوعيد يف اآلخرة وقيل إهنم انتهوا وسرتوا أمرهم فكف عنهم إنفاذ الوعيد واملنافقون هم الذين 

يظهرون اإلميان وخيفون الكفر والذين يف قلوهبم مرض قوم كان فيهم ضعف إميان وقلة ثبات عليه وقيل هم الزانة كقوله فيطمع 
يف املدينة قوم كانوا يشيعون أخبار السوء وخيوفون املسلمني فيحتمل أن تكون هذه األصناف  الذي يف قلبه مرض واملرجفون

مث ال ^ أي نسلطك عليهم وهذا هو الوعيد ^ لنغرينك هبم ^ متفرقة أو تكون داخلة يف مجلة املنافقني مث جردها ابلذكر 
حيتمل أن يريد إال جوارا قليال أو وقتا ^ إال قليال ^ ينة ذلك ألنه ينفيهم أو يقتلهم والضمري اجملرور للمد^ جياورونك فيها 

قليال أو عددا قليال منهم واإلعراب خيتلف حبسب هذه االحتماالت فقليال على االحتمال األول مصدر وعلى الثاين ظرف 
 حال مننصب على الذم أو بدل من قليال على الوجه الثالث أو ^ ملعونني ^ وعلى الثالث منصوب على االستثناء 

53 This file was downloaded from QuranicThought.comأي حيث ما ظفر هبم أسروا واألخذ ^ أينما ثقفوا أخذوا ^ ضمري الفاعل يف جياورونك تقديره سينفون ملعونني @  145@ 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أي عادته يف املنافقني من األمم املتقدمة ^ يف الذين خلوا من قبل ^ أي عادته ونصب على املصدر ^ سنة هللا ^ األسر  9

إمنا قال قريبا ابلتذكري والساعات مؤنثة على تقدير شيئا قريبا أو ^ تكون قريبا ^ م أسروا وقتلوا وقيل يعين الكفار من بدر ألهن
العامل يف يوم قوله يقولون أو ال جيدون أو حمذوف ^ يوم تقلب وجوههم يف النار ^ زماان قريبا أو ألن أتنيثها غري حقيقي 

ال ^ يف القدر إذا غلت من جهة إىل جهة أو تغريها عن أحواهلا  وتقليب وجوههم تصريفها يف جهة النار كما تدور البضعة
هم قوم من بين إسرائيل وإذايتهم له ما ورد يف احلديث أن بين إسرائيل كانوا يغتسلون عراة وكان ^ تكونوا كالذين آذوا موسى 

ر ففر احلجر بثيابه واتبعه موسى موسى يسترت منهم إذا اغتسل فقالوا إنه آلدر فاغتسل موسى يوما وحده وجعل ثيابه على حج
وهو يقول ثويب حجر ثويب حجر فمر يف أتباعه على مأل من بين إسرائيل فرأوه سليما مما قالوا فذلك قوله فربأه هللا مما قالوا 

 موسى وقيل إذايتهم له أهنم رموه أبنه قتل أخاه هارون فبعث هللا مالئكة فحملته حىت رآه بنو إسرائيل ليس فيه أثر فبدأ هللا
قيل يعين ^ قوال سديدا ^ وروي أن هللا أحياه فأخربهم برباءة موسى والقول األول هو الصحيح لوروده يف احلديث الصحيح 

األمانة هي التكاليف الشرعية من ^ إان عرضنا األمانة على السموات واألرض واجلبال ^ ال إله إال هللا واللفظ أعم من ذلك 
عاصي وقيل هي األمانة يف األموال وقيل غسل اجلنابة والصحيح العموم يف التكاليف وعرضها على التزام الطاعات وترك امل

السموات واألرض واجلبال حيتمل وجهني أحدمها أن يكون هللا خلق هلا إدراكا فعرضت عليها األمانة حقيقة فأشفقت منها 
ا من الثقل حبيث لو عرضت على السموات واألرض واجلبال وامتنعت من محلها والثاين أن يكون املراد تعظيم شأن األمانة وأهن

ألبني من محلها وأشفقن منها فهذا ضرب من اجملاز كقولك عرضت احلمل العظيم على الدابة فأبت أن حتمله واملراد أهنا ال 
جرام اليت هي أعظم أي التزم اإلنسان القيام ابلتكاليف مع شدة ذلك وصعوبته على األ^ ومحلها اإلنسان ^ تقدر على محله 

الالم ^ ليعذب ^ منه ولذلك وصفه هللا أبنه ظلوم جهول واإلنسان هنا جنس وقيل يعين آدم وقيل قابيل الذي قتل أخاه 
 للصريورة فإن محل األمانة كان سبب تعذيب
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أن يكون احلمد األول  حيتمل^ وله احلمد يف اآلخرة $ # ^ سورة سبأ $ املنافقني واملشركني ورمحة للمؤمنني @  146@ 
يف الدنيا والثاين يف اآلخرة وعلى هذا محله الزخمشري وحيتمل عندي أن يكون احلمل األول للعموم واالستغراق فجمع احلمد يف 
 الدنيا واآلخرة مث جرد منه احلمد يف اآلخرة كقوله فاكهة وخنل ورمان مث إن احلمد يف اآلخرة حيتمل أن يريد به اجلنس أو يريد به

أي يدخل فيها من ^ ما يلج يف األرض ^ قوله وآخر دعواهم أن احلمد هلل رب العاملني أو احلمد هلل الذي صدقنا وعده 
من املطر واملالئكة والرمحة ^ وما ينزل من السماء ^ من النبات وغريه ^ وما خيرج منها ^ املطرواألموات وغري ذلك 

روي ^ وقال الذين كفروا ال أتتينا الساعة ^ د ويرتفع من األعمال وغريها أي يصع^ وما يعرج فيها ^ والعذاب وغري ذلك 
معطوف على مثقال وقال ^ وال أصغر ^ أي ال يغيب وال خيفى ^ ال يعزب ^ أن قائل هذه املقالة هو أبو سفيان بن حرب 

فع أصغر وأكرب يف هذا املوضع الزخمشري هو مبتدأ ألن حرف االستثناء من حروف العطف وال خالف بني القراء السبعة يف ر 
^ يعين اللوح احملفوظ ^ يف كتاب مبني ^ وقد حكى ابن عطية اخلالف فيه عن بعض القراء السبعة وإمنا اخلالف يف يونس 

مبتدأ وخربه اجلملة بعده ^ والذين سعوا ^ متعلق بقوله لتأتينكم أو بقوله ال يعزب أو مبعىن قوله يف كتاب مبني ^ ليجزي 
ابلرفع صفة لعذاب وابخلفض ^ أليم ^ ن عطية هو معطوف على الذين األول وقد ذكر يف احلج معىن سعوا ومعاجزين وقال اب

هم الصحابة أو من أسلم من أهل ^ الذين أوتوا العلم ^ معطوف على ليجزي أو مستأنف وهذا أظهر ^ ويرى ^ صفة لرجز 
وقال الذين  ^ لرؤاي هنا ابلقلب مبعىن العلم والضمري ضمري فصل مفعول اثن لريى ألن ا^ احلق ^ الكتاب أو على العموم 

 أي قال بعضهم لبعض هل ندلكم على رجل يعين حممدا صلى هللا عليه وسلم^ كفروا 
54 This file was downloaded from QuranicThought.comمعىن مزقتم أي بليتم يف القبور وتقطعت أوصالكم وكل ^ ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد @ ^  147@ 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ق اجلديد هو احلشر يف القيامة والعامل يف إذا معىن إنكم لفي خلق جديد ألن معناه تبعثون إذا مزقتم وقيل ممزق مصدر واخلل 1
العامل فيه فعل مضمر مقدر قبلها وذلك ضعف وإنكم لفي خلق جديد معمول ينبئكم وكسرت الالم اليت يف خربها ومعىن اآلية 

هذا من مجلة كالم ^ افرتى على هللا ^ األرض ومرادهم استبعاد احلشر  أن ذلك الرجل خيربكم أنكم تبعثون بعد أن بليتم يف
بل الذين ال ^ الكفار ودخلت مهزة االستفهام على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل وبقيت اهلمزة مفتوحة غري ممدودة 

ء الكفار يف ضالل وحرية هذا رد عليهم أي أنه مل يفرت على هللا الكذب وليس به جنة بل هؤال^ يؤمنون ابآلخرة يف العذاب 
^ عن احلق توجب هلم العذاب وحيتمل أن يريد ابلعذاب عذاب اآلخرة أو العذاب يف الدنيا مبعاندة احلق وحماولة ظهور الباطل 

الضمري يف يروا للكفار املنكرين للبعث وجعل السماء واألرض ^ أفلم يروا إىل ما بني أيديهم وما خلفهم من السماء واألرض 
يديهم وخلفهم ألهنما حميطتان هبم واملعىن أمل يروا إىل السماء واألرض فيعلمون أن الذي خلقهما قادر على بعث الناس بعد بني أ

موهتم وحيتمل أن يكون املعىن هتديد هلم مث فسره بقوله إن نشأ خنسف هبم األرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء أي أفلم 
اإلشارة إىل إحاطة السماء ^ إن يف ذلك آلية ^ طتان هبم فيعلمون أهنم ال مهرب هلم من هللا يروا إىل السماء واألرض أهنما حمي

تقديره قلنا اي جبال واجلملة تفسري ^ اي جبال أويب معه ^ هبم أو إىل عظمة السماء واألرض أبن فيهما آية تدل على البعث 
ان يرجع التسبيح فنرجعه معه وقيل هو من التأويب مبعىن للفضل ومعىن أويب سبحي وأصله من التأويب وهو الرتجيع ألنه ك

ابلنصب عطف على موضع اي جبال وقيل ^ والطري ^ السري ابلنهار وقيل كان ينوح فتساعده اجلبال بصداها والطري أبصواهتا 
ه لينا بغري انر  أي جعلناه ل^ وألنا له احلديد ^ مفعول معه وقيل معطوف على فضال وقرىء ابلرفع عطف على لفظ اي جبال 

معىن السرد هنا ^ وقدر يف السرد ^ هي الدروع الكاسية ^ سابغات ^ كالطني والعجني وقيل الن له احلديد لشدة قوته 
نسج الدروع وتقديرها أن ال يعمل احللقة صغرية فتضعف وال كبرية فيصاب البسها من خالهلا وقيل ال جيعل املسمار دقيقا وال 

ابلنصب على تقدير وسخران وقرىء ابلرفع على ^ ولسليمان الريح ^ خطاب لداود وأهله ^ ا واعملوا صاحل^ غليظا 
أي كانت تسري به ابلغداة مسرية شهر وابلعشي مسرية شهر فكان جيلس على سريره ^ غدوها شهر ورواحها شهر ^ االبتداء 

قال ابن عباس كانت ^ سلنا له عني القطر وأ^ وكان من خشب حيمل فيها روي أربعة آالف فارس فرتفعه الريح مث حتمله 
 تسيل له
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ابليمني عني من حناس يصنع منها ما أحب والقطر النحاس وقيل القطر احلديد والنحاس وما جرى جمرى ذلك  @  148@ 
عذاب السعري نذقه من ^ كان يسيل له منه أربعة عيون وقيل املعىن أن هللا أذاب له النحاس بغري انر كما صنع ابحلديد لداود 

هي القصور وقيل املساجد ومتاثيل قيل إهنا كانت ^ حماريب ^ يعين انر اآلخرة وقيل كان معه ملك يضرهبم بصوت من انر ^ 
مجع جابية وهي الربكة اليت جيتمع فيها ^ كاجلواب ^  على غري صور احليوان وقيل على صور احليوان وكان ذلك جائزا عندهم 

حكاية ما قيل آلل داود وانتصب شكرا على ^ اعملوا آل داود شكرا ^ تات يف مواضعها لعظمها أي اثب^ راسيات ^ املاء 
أنه مفعول من أجله أو مصدر يف موضع احلال تقديره شاكرين أو مصدر من املعىن ألن العمل شكر تقديره اشكروا شكرا أو 

دابة ^ أو خماطبة حملمد صلى هللا عليه وسلم  حيتمل أن يكون خماطبة آلل داود^ وقليل من عبادي الشكور ^ مفعول به 
املنسأة هي العصا وقرئ هبمز وبغري مهز ودابة األرض هي األرضة وهي السوسة اليت أتكل اخلشب ^ األرض أتكل منسأته 

 وغريه وقصص اآلية أن سليمان عليه السالم دخل قبة من قوارير وقام يصلي متكئا على عصاه فقبض روحه وهو متكىء عليها
فبقي كذلك سنة مل يعلم أحد مبوته حىت وقعت العصا فخر إىل األرض واختصران كثريا مما ذكره الناس يف هذه القصة لعدم 

من تبني الشيء إذا ظهر وما بعدها بدل من اجلن واملعىن ظهر للناس أن اجلن ال يعلمون الغيب وقيل ^ تبينت اجلن ^ صحته 
This file was downloaded from QuranicThought.comل به على هذه واملعىن علمت اجلن أهنم ال يعلمون الغيب وحتققوا أن ذلك بعد التباس تبينت مبعىن علمت وأن وما بعدها مفعو 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
يعين اخلدمة اليت  ^ يف العذاب املهني ^ األمر عليهم أو علمت اجلن أن كفارهم ال يعلمون الغيب وأهنم كاذبون يف دعوى ذلك 

لقد  ^ اجلن تعلم الغيب ما خفي عليهم موت سليمان  كانوا خيدمون سليمان وتسخريه هلم يف أنواع األعمال واملعىن لو كانت
سبأ قبيلة من العرب مسيت ابسم أبيها الذي تناسلت منه وقيل ابسم أمها وقيل ابسم موضعها ^ كان لسبإ يف مسكنهم آية 

نت اجلنتان كان هلم واد وكا^  جنتان عن ميني ومشال ^ واألول أشهر ألنه ورد يف احلديث وكانت مساكنهم بني الشام واليمن 
تقديره قيل هلم كلوا من رزق ربكم قالت هلم ذلك ^ كلوا ^  عن ميينه ومشاله وجنتان بدل من آية ومبتدأ أو خرب مبتدأ حمذوف 

^ أي كثرية األرزاق طيبة اهلواء سليمة من اهلوام ^ بلدة طيبة ^ األنبياء وروي أهنم بعث هلم ثالثة عشر نبيا فكذبوهم 
كان هلم سد ميسك املاء لريتفع ^  فأرسلنا عليهم سيل العرم ^ عن شكر هللا أو عن طاعة األنبياء أي أعرضوا ^ فأعرضوا 

فتسقى به اجلنتان فأرسل هللا على السد اجلرذ وهي دويبة خربته فيبست اجلنتان وقيل ملا خرب السد محل السيل اجلنتان وكثري 
 سم ذلك الوادي بعينه وقيل معناه الشديد فكأنه صفةمن الناس واختلف يف معىن العرم فقيل هو السد وقيل هو ا
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أكل مخط وأثل وشيء من سدر ^ للسيل من العرامة وقيل هو اجلرذ الذي خرب السد وقيل املطر الشديد @  149@ 
األكل بضم اهلمزة املأكول واخلمط شجر األراك وقيل كل شجرة ذات شوك واألثل شجر يشبه الطرفا والسدر شجر ^ قليل 

معروف وإعراب مخط بدل من أكل أو عطف بيان وقرئ ابإلضافة وأثل عطف على األكل ال على مخط ألن األثل ال أكل له 
وهل جنازي إىل الكفور ^ واملعىن أنه ملا أهلكت اجلنتان املذكوراتن قيل أبدهلم هللا منها جنتني بضد وصفهما يف احلسن واألرزاق 

وجعلنا بينهم وبني القرى اليت ^ ه إال الكفور ألن املؤمن قد يسمح هللا له ويتجاوز عنه معناه ال يناقش وجيازى مبثل فعل^ 
هذه اآلية وما بعدها وصف حال سبأ قبل جميء السيل وهالك جناهتم ويعين ابلقرى اليت ابركنا فيها ^ ابركنا فيها قرى ظاهرة 

هرة يظهر بعضها من بعض التصاهلا وقيل مرتفعة يف اآلكام الشام والقرى الظاهرة قرى متصلة من بالدهم إىل الشام ومعىن ظا
أي قسمنا مراحل السفر وكانت ^ وقدران فيها السري ^ وقال ابن عطية خارجة عن املدن كما تقول بظاهر املدينة أي خارجها 

زاد وال خياف من أحد  القرى متصلة فكان املسافر يبيت يف قرية ويصبح يف أخرى وال خياف جوعا وال عطشا وال حيتاج إىل محل
قرئ ابعد وبعد ابلتخفيف والتشديد على وجه الطلب واملعىن أهنم بطروا النعمة وملوا العافية ^ فقالوا ربنا ابعد بني أسفاران ^ 

على وطلبوا من هللا أن يباعد بني قراهم املتصلة ليمشوا يف املفاوز ويتزودوا لألسفار فعجل هللا إجابتهم وقرئ ابعد بفتح العني 
يعين بقوهلم ابعد بني أسفاران أو ^ وظلموا أنفسهم ^ اخلرب واملعىن أهنم قالوا إن هللا ابعد بني قراهم وذلك كذب وجحد للنعمة 

أي فرقناهم يف البالد حىت ضرب املثل بفرقتهم قيل تفرقوا أيدي سبا ويف ^ ومزقناهم كل ممزق ^ بذنوهبم على اإلطالق 
ولقد صدق ^ القبائل فلما جاء السيل على بالدهم تفرقوا فتيامن منهم ستة وتشاءم أربعة  احلديث إن سبا أبو عشرة من

^ قل ادعوا الذين زعمتم ^ أي وجد ظنه فيهم صادقا يعين قوله ألغوينهم وقوله وال جتد أكثرهم شاكرين ^ عليهم إبليس ظنه 
ول زعمتم حمذوف أي زعمتم أهنم آهلة أو زعمتم أهنم تعجيز للمشركني وإقامة حجة عليهم ويعين ابلذين زعمتم آهلتهم ومفع

وال تنفع الشفاعة عنده ^ أي نصيب والظهري املعني ^ من شرك ^ شفعاء وروي أن ذلك نزل عند اجلوع الذي أصاب قريشا 
ه وقيل املعىن ال تنفع املعىن ال تنفع الشفاعة عند هللا إال ملن أذن هللا له أن يشفع فإنه ال يشفع أحد إال إبذن^ إال ملن أذن له 

الشفاعة إال ملن أذن له هللا أن يشفع فيه واملعىن أن الشفاعة على كل وجه ال تكون إال إبذن هللا ففي ذلك رد على املشركني 
 ^حىت إذا فزع عن قلوهبم قالوا ماذا قال ربكم ^ الذين كانوا يقولون هؤالء شفعاؤان عند هللا 
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ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن هذه اآلية يف املالئكة عليهم السالم فإهنم إذا مسعوا تظاهرت األحاديث ع@  150@ 
الوحي إىل جربيل يفزعون لذلك فزعا عظيما فإذا زال الفزع عن قلوهبم قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم فيقولون قال احلق 

This file was downloaded from QuranicThought.comا املالئكة فإن قيل كيف ذلك ومل يتقدم هلم ذكر يعود الضمري ومعىن فزع عن قلوهبم زال عنها الفزع والضمري يف قلوهبم ويف قالو 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
عليه فاجلواب أنه قد وقعت إليهم إشارة بقوله وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له ألن بعض العرب كانوا يعبدون املالئكة 

عاء الذين دل عليهم لفظ الشفاعة ويقولون هؤالء شفعاؤان عند هللا فذكر الشفاعة يقتضي ذكر الشافعني فعاد الضمري على الشف
فإن قيل مب اتصل قوله حىت إذا فزع عن قلوهبم وألي شيء وقعت حىت غائبة فاجلواب أنه اتصل مبا فهم من الكالم من أن مث 

فا ال انتظارا لإلذن وفزعا وتوقفا حىت يزول الفزع ابإلذن يف الشفاعة ويقرب هذا يف املعىن من قوله يوم يقوم الروح واملالئكة ص
يتكلمون إال من أذن له الرمحن ومل يفهم بعض الناس اتصال هذه اآلية مبا قبلها فاضطربوا فيها حىت قال بعضهم هي يف الكفار 

بعد املوت ومعىن فزع عن قلوهبم رأوا احلقيقة فقيل هلم ماذا قال ربكم فيقولون قال احلق فيقرون حني ال ينفعهم اإلقرار 
ة لورود ذلك يف احلديث وألن القصد الرد على الكفار الذين عبدوا املالئكة فذكر شدة خوف املالئكة والصحيح أهنا يف املالئك

جواب عن السؤال مبا ال ^ قل هللا ^ سؤال قصد به إقامة احلجة على املشركني ^ قل من يرزقكم ^ من هللا وتعظيمهم له 
هذه مالطفة ^ وإان أو إايكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني  ^ميكن ملخالفة فيه ولذلك جاء السؤال واجلواب من جهة واحدة 

وتنزل يف اجملادلة إىل غاية اإلنصاف كقولك هللا يعلم أن أحدان على حق وأن اآلخر على ابطل وال تعني ابلتصريح أحدمها ولكن 
ؤمنني على هدى وأن الكفار تنبه اخلصم على النظر حىت يعلم من هو على احلق ومن هو على الباطل واملقصود من اآلية أن امل

أي حيكم والفتاح ^ يفتح بيننا ^ إخبار يقتضي مساملة نسخت ابلسيف ^ قل ال تسألون عما أجرمنا ^ على ضالل مبني 
إقامة حجة على املشركني والرؤية هنا رؤية قلب فشركاه مفعول اثلث واملعىن ^ قل أروين الذى أحلقتم به شركاء ^ احلاكم 

حلجة من هم له شركاء عندكم وكيف وجه الشركة وقيل هي رؤية بصر وشركاء حال من املفعول يف أحلقتم كأنه أروين ابلدليل وا
قال أين الذين تعبدون من دونه ويف قوله أروين حتقري للشركاء وازدراء هبم وتعجيز للمشركني ويف قوله كال ردع هلم عن اإلشراك 

املعىن أن هللا أرسل حممدا ^ وما أرسلناك إال كافة للناس ^ ركاءهم ليسوا كذلك ويف وصف هللا ابلعزيز احلكيم رد عليهم أبن ش
صلى هللا عليه وسلم إىل مجيع الناس وهذه إحدى اخلصال اليت أعطاه هللا دون سائر األنبياء وإعراب كافة حال من الناس 

 رورقدمت لالهتمام هكذا قال ابن عطية وقال الزخمشري ذلك خطأ ألن تقدم حال اجمل
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عليه ال جيوز وتقديره عنده وما أرسلناك إال رسالة عامة للناس فكافة صفة للمصدر احملذوف وقال الزجاج @  151@ 
قل ^ املعىن أرسلناك جامعا للناس يف اإلنذار والتبشري فجعله حاال من الكاف والتاء على هذا للمبالغة كالتاء يف راوية وعالمة 

القيامة أو نزول العذاب هبم يف الدنيا وهو الذي سألوا عنه على وجه االستخفاف فقالوا مىت هذا  يعين يوم^ لكم ميعاد يوم 
يعين الكتب املتقدمة كالتوراة واإلجنيل وإمنا قال الكفار هذه املقالة حني وقع عليهم االحتجاج ^ وال ابلذي بني يديه ^ الوعد 

قيل الذي بني يديه يوم القيامة وهذا خطأ وعكس ألن الذي بني يدي الشيء مبا يف التوراة من ذكر حممد صلى هللا عليه وسلم و 
أي يتكلمون ^ يرجع بعضهم إىل بعض القول ^ جواب لو حمذوف تقديره لرأيت أمرا عظيما ^ ولو ترى ^ هو ما تقدم عليه 

املعىن أن املستضعفني قالوا ^ نهار بل مكر الليل وال^ أي كفرمت ابختياركم ال أبمران ^ بل كنتم جمرمني ^ وجييب بعضهم بعضا 
للمستكربين بل مكركم بنا يف الليل والنهار سبب كفران وإعراب مكر مبتدأ وخربه حمذوف أو خرب ابتداء مضمر وأضاف مكر 

وليله  إىل الليل والنهار على وجه االتساع وحيتمل أن يكون إضافة إىل املفعول أو إىل الفاعل على وجه اجملاز كقوهلم هناره صيام
قيام أي يصام فيه ويقام ودلت اإلضافة على كثرة املكر ودوامه ابلليل والنهار فإن قيل مل أثبت الواو يف قول الذين استضعفوا 

دون قول الذين استكربوا فاجلواب أنه قد تقدم كالم الذين استضعفوا قبل ذلك فعطف عليه كالمهم الثاين ومل يتقدم للذين 
أي أخفوها يف نفوسهم وقيل أظهروها فهو من األضداد والضمري جلميع ^ وأسروا الندامة ^ طف عليه استكربوا كالم آخر فيع

يعين أهل الغىن والتنعم يف الدنيا وهم الذين يبادرون إىل تكذيب األنبياء والقصد ابآلية ^ مرتفوها ^ املستضعفني واملستكربين 
This file was downloaded from QuranicThought.comالضمري لقريش أو للمرتفني ^ وقالوا حنن أكثر أمواال وأوالدا ^ ريش له تسلية النيب صلى هللا عليه وسلم على تكذيب أكابر ق



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
قل إن ريب ^ املتقدمني قاسوا أمر الدنيا على اآلخرة وظنوا أن هللا كما أعطاهم األموال واألوالد يف الدنيا ال يعذهبم يف اآلخرة 

بضه يف الدنيا معلق مبشيئة هللا فقد يوسع هللا على إخبار يتضمن الرد عليهم أبن بسط الرزق وق^ يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر 
 الكافر وعلى العاصي ويضيق على املؤمن واملطيع وابلعكس فليس
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استثناء ^ إال من آمن ^ مصدر مبعىن القرب كأنه قال تقربكم قرىب ^ زلفى ^ يف ذلك دليل على أمر اآلخرة @  152@ 
ال تقرب إال املؤمن الصاحل الذي ينفقها يف سبيل هللا وقيل االستثناء منقطع واألول من املفعول يف تقربكم واملعىن أن األموال 

اآلية كررت الختالف ^ يبسط الرزق ^ يعين تضعيف احلسنات إىل عشر أمثاهلا فما فوق ذلك ^ جزاء الضعف ^ أحسن 
اخللف قد يكون مبال أو ابلثواب ^ لفه فهو خي^ القصد فإن القصد ابألول على الكفار والقصد هنا ترغيب املؤمنني ابإلنفاق 

بل كانوا يعبدون ^ براءة من أن يكون هلم رضا بعبادة املشركني هلم وليس يف ذلك نفي لعبادهتم هلم ^ أنت ولينا من دوهنم ^ 
ل أن يكون عبادهتم للجن طاعتهم هلم يف الكفر والعصيان وقيل كانوا يدخلون يف جوف األصنام فيعبدون بعبادهتا وحيتم^ اجلن 

اآلية يف معناها وجهني أحدمها ليس عندهم  ^ وما آتيناهم من كتب يدرسوهنا ^ قوم عبدوا اجلن لقوله وجعلوا هلل شركاء اجلن 
كتب تدل على صحة أقواهلم وال جاءهم نذير يشهد مبا قالوه فأقواهلم ابطلة إذ ال حجة هلم عليها فالقصد على هذا رد عليهم 

هم كتب وال جاءهم نذير فهم حمتاجون إىل من يعلمهم وينذرهم ولذلك بعث هللا إليهم حممدا صلى هللا واآلخر أهنم ليس عند
املعشار العشر وقيل ^ وما بلغوا معشار ما آتيناهم ^ عليه وسلم فالقصد على هذا إثبات نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم 

تيناهم للكتب املتقدمة أي أن هؤالء مل يبلغوا عشر ما أعطى هللا عشر العشر واألول أصح والضمري يف بلغوا لكفار قريش ويف آ
املتقدمني من القوة واألموال وقيل الضمري يف بلغوا للمتقدمني ويف آتيناهم لقريش أي ما بلغ املتقدمون عشر ما أعطى هللا 

أي إنكاري يعين عقوبة ^ نكري فكيف كان ^ هؤالء من الرباهني واألدلة واألول أصح وهو نظري قوله كانوا أشد منهم قوة 
هذا ^ أن تقوموا هلل ^ أي بقضية واحدة تقريبا عليكم ^ قل إمنا أعظكم بواحدة ^ الكفار املتقدمني ويف ذلك هتديد لقريش 

تفسري القضية الواحدة وأن تقوموا بدل أو عطف بيان أو خرب ابتداء مضمر ومعناه أن تقوموا للنظر يف أمر حممد صلى هللا عليه 
 وسلم قياما خالصا هلل تعاىل ليس
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مثىن ^ فيه اتباع هوى وال ميل وليس املراد ابلقيام هنا القيام على الرجلني إمنا املراد القيام ابألمر واجلد فيه @  153@ 
حدا واحدا حال من الضمري يف تقوموا واملعىن أن تقوموا اثنني اثنني للمناظرة يف األمر وطلب التحقيق وتقوموا وا^ وفرادى 

إلحضار الذهن واستجماع الفكرة مث تتفكروا يف أمر حممد صلى هللا عليه وسلم فتعلموا أن ما به من جنة ألنه جاء ابحلق 
الواضح ومع ذلك فإن أقواله وأفعاله تدل على رجاحة عقله ومتانة علمه وأنه بلغ يف احلكمة مبلغا عظيما فيدل ذلك على أنه 

متصل مبا قبله على األصح أي تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من ^ ما بصاحبكم من جنة ^ هللا  ليس مبجنون وال مفرت على
هذا كما يقول الرجل لصاحبه إن أعطيتين شيئا فخذه وهو ^ قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم ^ جنة وقيل هو استئناف 

قل إن ريب ^ ا فهو كقولك قل ما أسألكم عليه من أجر يعلم أنه مل يعطه شيئا ولكنه يريد الرباءة من عطائه وكذلك معىن هذ
^ عالم الغيوب ^ القذف الرمي ويستعار لإللقاء فاملعىن يلقي احلق إىل أصفيائه أو يرمي الباطل ابحلق فيذهبه ^ يقذف ابحلق 

وما يبدىء ^ م يعين اإلسال^ قل جاء احلق ^ خرب ابتداء مضمر أو بدل من الضمري يف يقذف أو من اسم إن على املوضع 
الباطل الكفر ونفى اإلبداء واإلعادة على أنه ال يفعل شيئا وال يكون له ظهور أو عبارة عن ذهابه كقوله ^ الباطل وما يعيد 

^ ولو ترى إذ فزعوا ^ يعين قربه تعاىل بعلمه وإحاطته ^ إنه مسيع قريب ^ جاء احلق وزهق الباطل وقيل الباطل الشيطان 
يره لرأيت أمرا عظيما أو معىن فزعوا أسرعوا إىل اهلروب والفعل ماض مبعىن االستقبال وكذلك ما بعده من جواب لو حمذوف تقد

وأخذوا من مكان قريب ^ أي ال يفوتون هللا إذ هربوا ^ فال فوت ^ األفعال ووقت الفزع البعث وقيل املوت وقيل يوم بدر  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
رض إىل بطنها إذا ماتوا أو من أرض بدر إىل القليب واملراد على كل قول يعين من املوقف إىل النار إذا بعثوا أومن ظهر األ^ 

أي قالوا ذلك عند أخذهم والضمري اجملرور هلل تعاىل أو للنيب صلى هللا عليه وسلم أو للقرآن ^ وقالوا آمنا به ^ سرعة أخذهم 
أن التناوش تناول قريب سهل لشيء قريب وقرىء التناوش ابلواو التناول إال ^ وأىن هلم التناوش من مكان بعيد ^ أو لإلسالم 

هبمز الواو فيحتمل أن يكون املعىن واحدا ويكون املهموز مبعىن الطلب ومعىن اآلية استبعاد وصوهلم إىل مرادهم واملكان البعيد 
الدنيا أو انتفاعهم عبارة عن تعذر مقصودهم فإهنم يطلبون ما ال يكون أو يريدون أن يتناولوا ما ال ينالون وهو رجوعهم إىل 

يقذفون ^ ويقذفون ابلغيب من مكان بعيد ^ الضمري يعود على ما عاد عليه قوهلم آمنا به ^ وقد كفروا به ^ ابإلميان حينئذ 
 فعل ماض يف املعىن معطوف على كفروا ومعناه أهنم يرمون بظنوهنم يف
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قولون يف الرسول عليه الصالة والسالم إنه ساحر أو شاعر األمور املغيبة فيقولون ال بعث وال جنة وال انر وي@  154@ 
أي حيل بينهم وبني ^ وحيل بينهم وبني ما يشتهون ^ واملكان البعيد هنا عبارة عن بطالن ظنوهنم وبعد أقواهلم عن احلق 

كما فعل أبشياعهم ^  ع إليها دخول اجلنة وقيل حيل بينهم وبني االنتفاع ابإلميان حينئذ وقيل حيل بينهم وبني نعيم الدنيا والرجو 
يعين الكفار املتقدمني وجعلهم أشياعهم التفاقهم يف مذاهبهم ومن قبل حيتمل أن يتعلق بفعل أو أبشياعهم على ^ من قبل 

أي ^ جاعل املالئكة رسال $ # ^ سورة فاطر $ هو أقوى الشك وأشده إظالما ^ يف شك مريب ^ حسب معىن ما قبله 
صفات لألجنحة ومل ينصرف للعدل والوصف واملعىن ^ مثىن وثالث ورابع ^ األنبياء متصرفني يف أمر هللا  وسائط بني هللا وبني

قيل يعين ^ يزيد يف اخللق ما يشاء ^ أن املالئكة منهم من له جناحان ومنهم من له ثالثة أجنحة ومنهم من له أربعة أجنحة 
نه يرجع إىل أجنحة املالئكة أو يكون على اإلطالق يف كل زايدة حسن الصوت وقيل حسن الوجه وقيل حسن احلظ واألظهر أ

الفتح عبارة عن العطاء واإلمساك عبارة عن املنع واإلرسال ^ ما يفتح هللا للناس من رمحة فال ممسك هلا ^ يف املخلوقني 
ية ال مانع ملا أعطى هللا وال معطي ملا اإلطالق بعد املنع والرمحة كل ما مين هللا به على عباده من خريي الدنيا واآلخرة فمعىن اآل

منع هللا فإن قيل مل أنث الضمري يف قوله فال ممسك هلا وذكره يف قوله فال مرسل له وكالمها يعود على ما الشرطية فاجلواب أنه 
^ ن بعد إمساكه أي م^ من بعده ^ ملا فسر من األوىل بقوله من رمحة أنثه لتأنيث الرمحة وترك اآلخر على األصل من التذكري 

رفع غري على الصفة خلالق على املوضع وخفضه صفة على الرفع ورزق السماء املطر ورزق األرض ^ هل من خالق غري هللا 
اآلية تسلية للنيب ^ وإن يكذبوك ^ النبات واملعىن تذكري بنعم هللا وإقامة حجة على املشركني ولذلك أعقبه بقوله ال إله إال هو 

 سلمصلى هللا عليه و 
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على تكذيب قومه كأنه يقول إن يكذبوك فال حتزن لذلك فإن هللا سينصرك عليهم كما كذبت رسل من قبلك @  155@ 
توقيف وجوابه حمذوف تقديره أفمن زين له ^ أفمن زين له سوء عمله ^ الشيطان وقيل التسويف ^ الغرور ^ فنصرهم هللا 

ا بعده فالذي زين له سوء عمله هو الذي أضله هللا ومن مل يزين له سوء عمله هو سوء عمله كمن مل يزين له مث بين على ذلك م
تسلية للنيب صلى هللا عليه وسلم عن حزنه لعدم إمياهنم ألن ذلك بيد ^ فال تذهب نفسك عليهم حسرات ^ الذي هداه هللا 

اآلية حتتمل ^ من كان يريد العزة ^ يي املوتى أي احلشر واملعىن كما حييي هللا األرض ابلنبات كذلك حي^ كذلك النشور ^  هللا 
ثالثة معان أحدها وهو األظهر من كان يريد نيل العزة فليطلبها من عند هللا فإن العزة كلها هلل والثاين من كان يريد العزة مبغالبة 

إليه يصعد ^ أن العزة هلل مجيعا اإلسالم فلله العزة مجيعا فاملغالب له مغلوب والثالث من كان يريد أن يعلم ملن العزة فليعلم 
^ قيل يعين ال إله إال هللا واللفظ يعم ذلك وغريه من الذكر والدعاء وتالوة القرآن وتعليم العلم فالعموم أوىل ^ الكلم الطيب 

 على هذا فيه ثالثة أقوال أحدها أن ضمري الفاعل يف يرفعه هللا وضمري املفعول للعمل الصاحل فاملعىن^ والعمل الصاحل يرفعه 
This file was downloaded from QuranicThought.comأن هللا يرفع العمل الصاحل أي يتقبله ويثيب عليه والثاين أن ضمري الفاعل للكالم الطيب وضمري املفعول للعمل الصاحل واملعىن 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
على هذا ال يقبل عمل صاحل إال ممن له كالم طيب وهذا يصح إن قلنا إن الكلم الطيب ال إله إال هللا ألنه ال يقبل العمل إال 

الث أن ضمري الفاعل للعمل الصاحل وضمري املفعول للكلم الطيب واملعىن على هذا أن العمل الصاحل هو الذي من موحد والث
يرفع الكلم الطيب فال يقبل الكلم إال ممن له عمل صاحل روي هذا املعىن عن ابن عباس واستبعده ابن عطية وقال مل يصح عنه 

ميكرون ^ قال وقد يستقيم أبن يتأول أن هللا يزيد يف رفعه وحسن موقعه  ألن اعتقاد أهل السنة أن هللا يتقبل من كل مسلم
ال يتعدى مكر فتأويله ميكرون املكرات السيئات فتكون السيئات مصدرا أو تضمن ميكرون معىن يكتسبون فتكون ^ السيئات 

ا يف دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه أو السيئات مفعوال واإلشارة هنا إىل مكر قريش برسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني اجتمعو 
مث جعلكم ^ البوار اهلالك أو الكساد ومعناه هنا أن مكرهم يبطل وال ينفعهم ^ ومكر أولئك هو يبور ^ حيبسوه أو خيرجوه 

ل التعمري طو ^ وما يعمر من معمر وال ينقص من عمره إال يف كتاب ^ أي أصنافا وقيل ذكراان وإاناث وهذا أظهر ^ أزواجا 
 العمر والنقص قصره والكتاب اللوح احملفوظ فإن قيل إن التعمري والنقص ال جيتمعان لشخص واحد فكيف
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أعاد الضمري يف قوله وال ينقص من عمره على الشخص املعمر فاجلواب من ثالثة أوجه األول وهو الصحيح @  156@ 
ضع من معمر موضع من أحد وليس املراد شخصا واحدا وإمنا أن املعىن ما يعمر من أحد وال ينقص من عمره إال يف كتاب فو 

ذلك كقولك ال يعاقب هللا عبدا وال يثيبه إال حبق والثاين أن املعىن ال يزاد يف عمر إنسان وال ينقص من عمره إال يف كتاب 
هذا ظاهر قول رسول هللا وذلك أن يكتب يف اللوح احملفوظ أن فالان إن تصدق فعمره ستون سنة وإن مل يتصدق فعمره أربعون و 

صلى هللا عليه وسلم صلة الرحم تزيد يف العمر إال أن ذلك مذهب املعتزلة القائلني ابألجلني وليس مذهب األشعرية وقد قال  
كعب حني طعن عمر لو دعا هللا لزاد يف أجله فأنكر الناس عليه فاحتج هبذه اآلية والثالث أن التعمري هو كتب ما يستقبل من 

قد فسران البحرين ^ وما يستوي البحران ^ والنقص هو كتب ما مضى منه يف اللوح احملفوظ وذلك حق كل شخص العمر 
الفرات واألجاج يف الفرقان وسائغ يف النحل والقصد ابآلية التنبيه على قدرة هللا ووحدانيته وإنعامه على عباده وقال الزخمشري 

حلية تلبسوهنا ^ يعين احلوت ^ حلما طراي ^ ب مثلني للمؤمن والكافر وهذا بعيد إن املعىن أن هللا ضرب للبحرين امللح والعذ
يعين اجلوهر واملرجان فإن قيل إن احللية ال خترج إال من البحر امللح دون العذب فكيف قال ومن كل أي كل واحد منهما ^ 

والرسل إمنا ^ ن واإلنس أمل أيتكم رسل منكم اي معشر اجل^ فاجلواب من ثالثة أوجه األول أن ذلك جتوز يف العبارة كما قال 
هي من اإلنس الثاين أن املرجان إمنا يوجد يف البحر امللح حيث تنصب أهنار املاء العذب أو ينزل املطر فلما كانت األهنار 

املرجان من امللح واملطر وهي البحر العذب تنصب يف البحر امللح كان اإلخراج منهما مجيعا الثالث زعم قوم أنه خيرج اللؤلؤ و 
هو القشر الرقيق األبيض ^ قطمري ^ ذكر يف لقمان ^ يوجل ^ ذكر يف النحل ^ مواخر ^ والعذب وهذا قول يبطله احلس 

أي إبشراككم فاملصدر ^ يكفرون بشرككم ^ الذي على نوى التمر واملعىن أن األصنام ال ميلكون أقل األشياء فكيف أكثرها 
أي ال ^ وال ينبئك مثل خيرب ^ ابلشرك حيتمل أن يكون بكالم خيلقه هللا عندها أو بقرينة احلال  مضاف للفاعل وكفر األصنام

^ أنتم الفقراء إىل هللا ^ خيربك ابألمر خمرب مثل خمرب عامل يعين نفسه تعاىل يف إخباره أن األصنام يكفرون يوم القيامة مبن عبدهم 
لالم ليدل على اختصاص الفقر جبنس الناس وإن كان غريهم فقراء ولكن فقراء خطاب جلميع الناس وإمنا عرف الفقر ابأللف وا

 الناس أعظم مث وصف نفسه أبنه الغين يف مقابلة وصفهم ابلفقر ووصفه أبنه
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^ وإن تدع مثقلة إىل محلها ال حيمل منه شيء ^ احلميد ليدل على جوده وكرمه الذي يوجب أن حيمده عباده @  157@ 
ة عن الذنوب واملثقلة الثقيلة احلمل أو النفس الكثرية الذنوب واملعىن أهنا لو دعت أحدا إىل أن حيمل عنها ذنوهبا مل احلمل عبار 

^ حيمل عنها وحذف مفعول إن تدع لداللة املعىن وقصد العموم وهذه اآلية بيان وتكميل ملعىن قوله وال تزر وازرة وزر أخرى 
This file was downloaded from QuranicThought.comاملدعو ذا قرىب ممن دعاه إىل محل ذنوبه مل حيمل منه شيئا ألن كل واحد يقول نفسي نفسي  املعىن ولو كان^ ولو كان ذا قرىب 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ابلغيب ^ املعىن أن اإلنذار ال ينفع إال الذين خيشون رهبم وليس املعىن اختصاصهم ابإلنذار ^ إمنا تنذر الذين خيشون رهبم ^ 
وما يستوي األعمى ^ ن عن الناس فخشيتهم حق ال رايء يف موضع حال من الفاعل يف خيشون أي خيشون رهبم وهم غائبو ^ 

متثيل للثواب ^ وال الظل وال احلرور ^ متثيل للكفر واإلميان ^ وال الظلمات وال النور ^ متثيل للكافر واملؤمن ^ والبصري 
وما يستوي األحياء ^ ار خاصة والعقاب وقيل الظل اجلنة واحلرور النار واحلرور يف اللغة شدة احلر ابلنهار والليل والسموم ابلنه

عبارة عن هداية هللا ملن يشاء ^ إن هللا يسمع من يشاء ^ متثيل ملن آمن فهو كاحلي ومن مل يؤمن فهو كامليت ^ وال األموات 
عبارة عن عدم مساع الكفار للرباهني واملواعظ فشبههم ابملوتى يف عدم إحساسهم وقيل ^ وما أنت مبسمع من يف القبور ^ 
ىن أن أهل القبور وهم املوتى حقيقة ال يسمعون فليس عليك أن تسمعهم وإمنا بعثت لألحياء وقد استدلت عائشة ابآلية املع

على أن املوتى ال يسمعون وأنكرت ما ورد يف خطاب النيب صلى هللا عليه وسلم لقتلى بدر حني جعلوا يف القليب ولكن ميكن 
وإن من ^ يف القبور إذا ردت إليهم أرواحهم إىل أجسادهم مسعوا وإن مل ترد مل يسمعوا  اجلمع بني قوهلا وبني احلديث أبن املوتى

معناه أن هللا قد بعث إىل كل أمة نبيا يقيم عليهم احلجة فإن قيل كيف ذلك وقد كان بني األنبياء ^ أمة إال خال فيها نذير 
وسلم ستمائة سنة مل يبعث فيها نيب فاجلواب أن دعوة عيسى فرتات وأزمنة طويلة أال ترى أن بني عيسى وحممدا صلى هللا عليه 

ومن تقدمه من األنبياء كانت قد بلغتهم فقامت عليهم احلجة فإن قيل كيف اجلمع بني هذه اآلية وبني قوله لتنذر قوما ما أاتهم 
وايضا فإن املراد بقوله وإن من من نذير من قبلك فاجلواب أهنم مل أيهتم نذير معاصر هلم فال يعارض ذلك من تقدم قبل عصرهم 

أمة إال خال فيها نذير أن نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم ليست ببدع فال ينبغي أن تنكر ألن هللا أرسله كما أرسل من قبله 
الكالم  واملراد بقوله لتنذر قوما ما أاتهم من نذير من قبلك أهنم حمتاجون إىل اإلنذار لكوهنم مل يتقدم من ينذرهم فاختلف سياق

مثرات خمتلفا ^ ذكر يف سبأ ^ نكري ^ اآلية تسلية للنيب صلى هللا عليه وسلم للتأسي ^ وإن يكذبوك ^ فال تعارض بينهما 
 يريد الصفرة^ ألواهنا 
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واحلمرة وغري ذلك من األلوان وقيل يريد األنواع واألول أظهر لذكره البيض واحلمر والسود بعد ذلك ويف @  158@ 
 دليل على أن هللا تعاىل فاعل خمتار خيلق ما يشاء وخيتار وفيه رد على الطبائعيني ألن الطبيعة ال يصدر عنها إال نوع الوجهني
مجع غربيب وهو الشديد السواد وقدم الوصف ^ وغرابيب ^ مجع جدة وهي اخلطط والطرائق يف اجلبال ^ جدد ^ واحد 

يتعلق مبا قبله فيتم الوقف عليه ^ كذلك ^  ذلك كثريا ما أييت يف كالم العرب األبلغ وكان حقه أن يتأخر لقصد التأكيد وألن 
واملعىن أن من الناس والدواب واألنعام خمتلف ألوانه مثل اجلبال املختلف ألواهنا والثمرات املختلف ألواهنا وذلك كله استدالل 

علماء ابهلل وصفاته وشرائعه علما يوجب هلم اخلشية من يعين ال^ إمنا خيشى هللا من عباده العلماء ^ على قدرة هللا وإرادته 
عذابه ويف احلديث أعلمكم ابهلل أشدكم له خشية ألن العبد إذا عرف هللا خاف من عقابه وإذا مل يعرفه مل خيف منه فلذلك 

يرجون جتارة أو حمذوف أي يقرؤن القرآن وقيل معىن يتلون يتبعون واخلرب ^ إن الذين يتلون كتاب هللا ^ خص العلماء ابخلشية 
توفية األجوروهو ما يستحقه املطيع من ^ ويزيدهم من فضله ^ أي لن تكسد ويعين ابلتجارة طلب الثواب ^ لن تبور ^ 

مث أورثنا ^ تقدم يف البقرة ^ مصدقا ملا بني يديه ^ الثواب والزايدة التضعيف فوق ذلك وقيل الزايدة النظر إىل وجه هللا 
يعين أمة حممد صلى هللا عليه وسلم والتوريث عبارة عن أن هللا أعطاهم الكتاب بعد غريهم من األمم ^ فينا الكتاب الذين اصط

قال عمر وابن مسعود وابن عباس وكعب وعائشة وأكثر املفسرين ^ فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ابخلريات ^ 
لم فالظامل لنفسه العاصي والسابق التقي واملقتصد بينهما وقال احلسن هذه األصناف الثالثة يف أمة حممد صلى هللا عليه وس

السابق من رجحت حسناته على سيئاته والظامل لنفسه من رجحت سيئاته واملقتصد من استوت حسناته وسيئاته ومجيعهم 
This file was downloaded from QuranicThought.comغفور له وقيل الظامل الكافر يدخلون اجلنة وروي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال سابقنا سابق ومقتصدان انج وظاملنا م



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
واملقتصد املؤمن العاصي والسابق التقي فالضمري يف منهم على هذا يعود على العباد وأما على القول األول فيعود على الذين 
اصطفينا وهو أرجح وأصح لوروده يف احلديث وجاللة القائلني به فإن قيل مل قدم الظامل ووسط املقتصد وأخر السابق فاجلواب 

 ه قدم الظامل لنفسه رفقا به لئال ييئس واخر السابق لئال يعجب بنفسه وقالأن
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إشارة إىل ^ ذلك هو الفضل الكبري ^ الزخمشري قدم الظامل لكثرة الظاملني وأخر السابق لقلة السابقني @  159@ 
^ أ تقديره هلم جنات عدن بدل من الفضل أو خرب مبتدأ تقديره ثواهبم جنات عدن أو مبتد^ جنات عدن ^ االصطفاء 
ضمري الفاعل يعود على الظامل واملقتصد والسابق على القول أبن اآلية يف هذه األمة وأما على القول أبن الظامل هو ^ يدخلوهنا 

^ الكافر فيعود على املقتصد والسابق خاصة وقال الزخمشري إنه يعود على السابق خاصة وذلك على قول املعتزلة يف الوعيد 
قيل هو عذاب النار وقيل أهوال القيامة وقيل مهوم الدنيا والصواب العموم يف ^ أذهب عنا احلزن ^ ذكر يف احلج ^ ور أسا

هي اجلنة واملقامة هي اإلقامة واملوضع وإمنا مسيت اجلنة دار املقامة ألهنم يقومون فيها وال خيرجون ^ دار املقامة ^ ذلك كله 
يفتعلون من الصراخ أي ^ يصطرخون ^ واللغوب تعب النفس الالزم عن تعب البدن النصب تعب البدن ^ نصب ^ منها 

اآلية توبيخ هلم ^ أومل نعمركم ^ يستغيثون فيقولون ربنا أخرجنا ويف قوهلم غري الذي كنا نعمل اعرتاف بسوء عملهم وتندم عليه 
وغ واألول أرجح لقول رسول هللا صلى هللا عليه وإقامة حجة عليهم وقيل إن مدة التذكري ستون سنة وقيل أربعون وقيل البل

يعين النيب صلى هللا عليه وسلم وقيل يعين الشيب ^ وجاءكم النذير ^ وسلم من عمره هللا ستني سنة فقد أعذر إليه يف العمر 
ت هنا أتنيث أي مبا تضمره الصدور وتعتقده وقال الزخمشري ذا^ إنه عليم بذات الصدور ^ ألنه نذير ابملوت واألول أظهر 

املقت احتقار اإلنسان وبغضه ^ مقتا ^ ذكر يف األنعام ^ خالئف ^ ذو مبعىن صاحب ألن املضمرات تصحب الصدور 
^ أي نصيب ^ أم هلم شرك ^ اآلية احتجاج على املشركني وإبطال ملذهبهم ^ قل أرأيتم شركاءكم ^ ألجل عيوبه أو ذنوبه 

أتيناهم حيتمل أن يكون لألصنام أو للمشركني وهذا أظهر يف املعىن واألول أليق مبا  أي على أمر جلي والضمري يف^ على بينة 
ولئن ^ يف موضع مفعول من أجله تقديره كراهة أو تزوال أو مفعول به ألن ميسك مبعىن مينع ^ أن تزوال ^ قبله من الضمائر 

 قيامة عند طيأي لو فرض زواهلما مل ميسكهما أحد وقيل أراد زواهلما يوم ال^ زالتا 
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الضمري ^ وأقسموا ابهلل ^ أي من بعد تركه اإلمساك ^ من بعده ^ السماء وتبديل األرض ونسف اجلبال @  160@ 
إحدى ^ لقريش وذلك أهنم قالوا لعن هللا اليهود والنصارى جاءهتم الرسل فكذبوهم وهللا لئن جاءان رسول لنكونن أهدى منهم 

بدل من نفورا أو ( استكبارا ( ^ يعين حممدا صلى هللا عليه وسلم ^ فلما جاءهم نذير ^ ارى يعين اليهود والنص^ األمم 
هذا من إضافة الصفة إىل املوصوف كقولك مسجد اجلامع وجانب الغريب واألصل أن يقال ^ ومكر السيء ^ مفعول من أجله 

كر السيء إال مبن مكره ودبره وقال كعب البن عباس أي ال حييط وابل امل^ وال حييق املكر السيء إال أبهله ^ املكر السيء 
فهل ^ إن يف التوراة من حفر حفرة ألخيه وقع فيها فقال ابن عباس أان أجد هذا يف كتاب هللا وال حييق املكر السيء إال أبهله 

وما كان هللا ^ ذيبهم للرسل أي هل ينتظرون إال عادة األمم املتقدمة يف أخذ هللا هلم وإهالكهم بتك^ ينظرون إال سنة األولني 
الضمري لألرض والدابة عموم يف كل ^ ما ترك على ظهرها من دابة ^ أي ال يفوته شيء وال يصعب عليه ^ ليعجزه من شيء 

قد تكلمنا $ # سورة يس $ يعين يوم القيامة وابقي اآلية وعد ووعيد ^ إىل أجل مسمى ^ ما يدب وقيل أراد بين آدم خاصة 
ابلرفع خرب ^ تنزيل ^ ى حروف اهلجاء وقيل يف يس إنه من أمساء النيب صلى هللا عليه وسلم وقيل معناه اي إنسان يف البقرة عل

هم قريش وحيتمل أن يدخل معهم سائر العرب وسائر ^ لتنذر قوما ^ ابتداء مضمر وابلنصب مصدر أو مفعول بفعل مضمر 
ل إليهم وال آلابئهم رسول ينذرهم وقيل املعىن لتنذر قوما مثل ما أنذر آابؤهم ما انفية واملعىن مل يرس^ ما أنذر آابؤهم ^ األمم 

This file was downloaded from QuranicThought.comيعين أن غفلتهم بسبب عدم إنذارهم ^ فهم غافلون ^ فما على هذا موصولة مبعىن الذي أو مصدرية واألول أرجح لقوله 
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 وتكون مبعىن قوله ما أاتهم من نذير من قبلك
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^ لقد حق القول ^ بياء املتقدمني فإن هؤالء القوم مل يدركوهم وال آابؤهم األقربون وال يعارض هذا بعث األن@  161@ 
اآلية فيها ثالثة أقوال األول أهنا عبارة عن متاديهم على الكفر ومنع هللا هلم ^ إان جعلنا يف أعناقهم أغالال ^ أي سبق القضاء 

غطى على بصره فصار ال يرى والثاين أهنا عبارة عن كفهم عن من اإلميان فشبههم مبن جعل يف عنقه غل مينعه من االلتفات و 
إذاية النيب صلى هللا عليه وسلم حني أراد أبو جهل أن يرميه حبجر فرجع عنه فزعا مرعواب والثالث أن ذلك حقيقة يف حاهلم يف 

^ م أم مل تنذرهم ال يؤمنون وسواء عليهم ءأنذرهت^ وقوله بعدها ^ فهم ال يؤمنون ^ جهنم واألول أظهر وأرجح لقوله قبلها 
الذقن هي طرف الوجه حيث تنبت اللحية والضمري لألغالل وذلك أن الغل حلقة يف العنق فإذا كان ^ فهي إىل األذقان ^ 

واسعا عريضا وصل إىل الذقن فكان أشد على املغلول وقيل الضمري لأليدي على أهنا مل يتقدم هلا ذكر ولكنها تفهم من سياق 
ن املغلول تضم يداه يف الغل إىل عنقه ويف مصحف ابن مسعود إان جعلنا يف أيديهم أغالال فهي إىل األذقان وهذه الكالم أل

يقال قمح البعري إذا رفع رأسه وأقمحه غريه إذا فعل به ^ فهم مقمحون ^ القراءة تدل على هذا املعىن وقد أنكره الزخمشري 
صلت إىل أذقاهنم اضطرت رءوسهم إىل االرتفاع وقيل معىن مقمحون ممنوعون من  ذلك واملعىن أهنم ملا اشتدت األغالل حىت و 

^ فأغشيناهم ^ اآلية السد احلائل بني الشيئني وذلك عبارة عن منعهم من اإلميان ^ وجعلنا من بني أيديهم سدا ^ كل خري 
إمنا تنذر ^ كران معناها وإعراهبا يف البقرة اآلية ذ ^ وسواء عليهم ^ أي غطينا على أبصارهم وذلك أيضا جماز يراد به إضالهلم 

معناه كقولك إمنا تنذر ^ وخشي الرمحن ابلغيب ^ املعىن أن اإلنذار ال ينفع إال من اتبع الذكر وهو القرآن ^ من اتبع الذكر 
اؤهم إخراجهم من أي نبعثهم يوم القيامة وقيل إحي^ إان حنن حنيي املوتى ^ الذين خيشون رهبم ابلغيب وقد ذكرانه يف فاطر 

أي ما قدموا من أعماهلم وما تركوه بعدهم كعلم علموه أو ^ ونكتب ما قدموا وآاثرهم ^ الشرك إىل اإلميان واألول أظهر 
أي يف كتاب وهو اللوح احملفوظ أو ^ إمام مبني ^ حتبيس حبسوه وقيل األثر هنا اخلطا إىل املساجد وجاء ذلك يف احلديث 

الضمري لقريش ومثال وأصحاب القرية مفعوالن ابضرب على القول أبهنا تتعدى إىل ^ ب هلم مثال واضر ^ صحائف األعمال 
هم من احلواريني الذين أرسلهم عيسى عليه الصالة والسالم ^ إذ جاءها املرسلون ^ مفعولني وهو الصحيح والقرية أنطاكية 

على هذا قول قومهم ما أنتم إال بشر مثلنا فإن هذا إمنا يقال يدعون الناس إىل عبادة هللا وقيل بل هم رسل أرسلهم هللا ويدل 
إمنا ^ ربنا يعلم إان إليكم ملرسلون ^ أي قوينا االثنني برسول اثلث قيل امسه مشعون ^ فعززان بثالث ^ ملن ادعى أن هللا أرسله 

 أكدوا اخلرب هنا ابلالم ألنه جواب املنكرين خبالف
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أي تشاءمنا بكم وأصل اللفظة من زجر الطري ليستدل ^ قالوا إان تطريان بكم ^ إخبار جمرد  املوضع األول فإنه@  162@ 
^ على ما يكون من شر أو خري وإمنا تشاءموا هبم ألهنم جاؤهم بدين غري دينهم وقيل وقع فيهم اجلذام ملا كفروا وقيل قحطوا 

أئن ^ إمنا الشؤم الذي أصابكم بسبب كفركم ال بسببنا  أي قال الرسل ألهل القرية شؤمكم معكم أي^ قالوا طائركم معكم 
أي يسرع جبده ^ يسعى ^ دخلت مهزة االستفهام على حرف الشرط ويف الكالم حذف تقديره أتطريون أن ذكرمت ^ ذكرمت 

رة على أي هؤالء املرسلون ال يسألونكم أج^ اتبعوا من ال يسألكم أجرا وهم مهتدون ^ ونصيحته وقيل امسه حبيب النجار 
املعىن أي شيء ^ ومايل ال أعبد الذي فطرين ^ اإلميان فال ختسرون معهم شيئا من دنياكم وترحبون معهم االهتداء يف دينكم 

إن يردن ^ مينعين من عبادة ريب وهذا توقيف وإخبار عن نفسه قصد به البيان لقومه ولذلك قال وإليه ترجعون فخاطبهم 
^ هذا وصف لآلهلة واملعىن كيف أختذ من دون هللا آهلة ال يشفعون وال ينقذونين من الضر ^ الرمحن بضر ال تغن عن شفاعتهم 

خطاب لقومه أي ^ إين آمنت بربكم فامسعون ^ أي إن اختذت آهلة غري هللا فإين لفي ضالل مبني ^ إين إذا لفي ضالل مبني 
This file was downloaded from QuranicThought.comقيل هنا حمذوف يدل عليه الكالم وروي ^ دخل اجلنة قيل ا^ امسعوا قويل واعملوا بنصيحيت وقيل خطاب للرسل ليشهدوا له 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
يف األثر وهو أن الرجل ملا نصح قومه قتلوه فلما مات قيل له ادخل اجلنة واختلف هل دخلها حني موته كالشهداء أو هل ذلك 

مه بغفران هللا له على متىن أن يعلم قو ^ قال اي ليت قومي يعلمون مبا غفر يل ريب ^ مبعىن البشارة ابجلنة ورؤيته ملقعده منها 
إميانه فيؤمنون ولذلك ورد يف احلديث أنه نصح هلم حيا وميتا وقيل أراد أن يعلموا ذلك فيندموا على فعلهم معه وينفعهم ذلك 

املعىن أن هللا أهلكهم بصيحة صاحها جربيل ومل حيتج يف تعذيبهم إىل ^ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ^ 
جند من السماء ألهنم أهون من ذلك وقيل املعىن ما أنزل هللا على قومه مالئكة رسال كما قالت قريش لوال أنزل إليه إنزال 

ما كنا لننزل جندا من ^ وما كنا منزلني ^ ملك فيكون معه نذيرا ولفظ اجلند أليق ابملعىن األول وكذلك ذكر الصيحة بعد ذلك 
 أي ساكنون ال يتحركون^ فإذا هم خامدون ^ السماء على أحد 
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نداء للحسرة كأنه قال اي حسرة احضري فهذا وقتك وهذا التفجع ^ اي حسرة على العباد ^ وال ينطقون @  163@ 
عليهم استعارة يف معىن التهويل والتعظيم ملا فعلوا من استهزائهم ابلرسل وحيتمل أن يكون من كالم املالئكة أو املؤمنني من 

^ الضمري لقريش أو للعباد على اإلنطالق والرؤية هنا مبعىن العلم ^ أمل يروا ^ ىن اي حسرة العباد على أنفسهم الناس وقيل املع
قرئ ملا ابلتخفيف وهي الم التأكيد دخلت على ما املزيدة وإن على هذا خمففة من الثقيلة ^ وإن كل ملا مجيع لدينا حمضرون 

ما معطوفة على مثره أي ليأكلوا من الثمر وما عملته ^ وما عملته أيديهم ^ انفية  وقرئ ابلتشديد وهي مبعىن إال وإن على هذا
يعين أصناف ^ األزواج ^ أيديهم ابحلرث والزراعة والغراسة وقيل ما انفية وقرئ ما عملت من غري هاء وما على هذا معطوفة 

يعين أشياء ال يعلمها ^ ومما ال يعلمون ^ الثة للبيان املخلوقات مث فسرها بقوله مما تنبت األرض وما بعده فمن يف املواضع الث
أي حلد ^ والشمس جتري ملستقر هلا ^ أي جنرده منه وهي استعارة ^ نسلخ منه النهار ^ بنو آدم كقوله وخيلق ما ال تعلمون 

وقوفها كل وقت زوال  موقت تنتهي إليه من فلكها وهي هناية جريها إىل أن ترجع يف املنقلبني الشتاء والصيف وقيل مستقرها
بدليل وقوف الظل حينئذ وقيل مستقرها يوم القيامة حني تكور ويف احلديث مستقرها حتت العرش تسجد فيه كل ليلة بعد 

غروهبا وهذا أصح األقوال لوروده عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح وقرئ ال مستقر هلا أي ال تستقر عن 
قرئ ابلرفع على االبتداء أو عطف على الليل وابلنصب على إضمار فعل وال بد يف قدرانه ^ منازل  والقمر قدرانه^ جريها 

من حذف تقديره قدران سريه منازل ومنازل القمر مثانية وعشرون ينزل القمر كل ليلة واحدة منها من أول الشهر مث يسترت يف 
مواضع النجوم وهي السرطان البطني الثراي الدبران اهلقعة اهلنعة  آخر الشهر ليلة أو ليلتني وقال الزخمشري وهذه املنازل هي

الذراع النثرة الطرف اجلبهة الزبرة الصرفة العوى السماك الغفر الزابين االكليل القلب الشولة النعائم البلدة سعد بلع سعد 
العرجون هو ^  عاد كالعرجون القدمي حىت^ الذابح سعد السعود سعد األخبية فرغ الدلو املقدم فرغ الدلو املؤخر بطن احلوت 

غصن النخلة شبه القمر به إذا انتهى يف نقصانه والتشبيه يف ثالثة أوصاف وهي الرقة واالحنناء والصفرة ووصفه ابلقدمي ألنه 
يل املعىن ال ميكن الشمس أن جتتمع مع القمر ابلل^ ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر ^ حينئذ تكون له هذه األوصاف 

 فتمحو نوره وهكذا قال بعضهم وحيتمل أن يريد أن سري الشمس يف الفلك بطيء فإهنا تقطع الفلك يف سنة وسري
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يعين أن كل واحد ^ وال الليل سابق النهار ^ القمر سريع فإنه يقطع الفلك يف شهر والبطيء ال يدرك السريع @  164@ 
 يتعداه فال أييت الليل حىت ينفصل النهار كما ال أييت النهار حىت ينفصل الليل منهما جعل هللا له وقتا موقتا واحدا معلوما ال

وحيتمل أن يريد أن آية الليل وهي القمر ال تسبق آية النهار وهي الشمس أي ال جتتمع معه فيكون املعىن كالذي قيل يف قوله 
^ مع القمر وأن القمر ال جيتمع مع الشمس  فحصل من ذلك أن الشمس ال جتتمع^ ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر ^ 

معىن املشحون اململوء والفلك ^ وآية هلم أان محلنا ذريتهم يف الفلك املشحون ^ ذكر يف األنبياء ^ وكل يف فلك يسبحون 
يف سفينة نوح  هنا حيتمل أن يريد به جنس السفن أو سفينة نوح عليه السالم وأما الذرية فقيل إنه يعين اآلابء الذين محلهم هللا This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
عليه السالم ومسى اآلابء ذرية ألهنا تناسلت منهم وأنكر ابن عطية ذلك وقال إنه يعين النساء وهذا بعيد واألظهر أنه أراد 
ابلفلك جنس السفن فيعين جنس بين آدم وإمنا خص ذريتهم ابلذكر ألنه أبلغ يف االمتنان عليهم وألن فيه إشارة إىل محل 

يامة وإن أراد ابلفلك سفينة نوح فيعين ابلذرية من كان يف السفينة ومساهم ذرية ألهنم ذرية آدم ونوح فالضمري أعقاهبم إىل يوم الق
إن أراد ابلفلك سفينة نوح فيعين ^ وخلقنا هلم من مثله ما يركبون ^ يف ذريتهم على هذا النوع بين آدم كأنه يقول الذرية منهم 

ا سائر الناس وإن أراد ابلفلك جنس السفن فيعين بقوله من مثله اإلبل وسائر املركوابت بقوله من مثله سائر السفن اليت يركبه
^ فتكون املماثلة على هذا يف أنه مركوب ال غري واألول أظهر لقوله وإن نشأ نغرقهم وال يتصور هذا يف املركوابت غري السفن 

قال الكسائي نصب رمحة على االستثناء كأنه قال ^ ة منا إال رمح^ أي ال مغيث هلم وال منقذ هلم من الغرق ^ فال صريخ هلم 
يعين ^ ومتاعا إىل حني ^ إال أن نرمحهم وقال الزجاج نصب رمحة على املفعول من أجله كأنه قال إال ألجل رمحتنا إايهم 

ضوا يدل عليه إال  الضمري لقريش وجواب إذا حمذوف تقديره أعر ^ وإذا قيل هلم اتقوا ما بني أيديكم وما خلفكم ^ آجاهلم 
كانوا كانوا عنها معرضني واملراد مبا بني أيديهم وما خلفهم ذنوهبم املتقدمة واملتأخرة وقيل ما بني أيديهم عذاب األمم املتقدمة 

كان النيب صلى هللا عليه وسلم ^  قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء هللا أطعمه ^ وما خلفهم عذاب اآلخرة 
نون حيضون على الصدقات وإطعام املساكني فيجيبهم الكفار هبذا اجلواب ويف معناه قوالن أحدمها أهنم قالوا كيف نطعم واملؤم

املساكني ولو شاء هللا أن يطعمهم ألطعمهم ومن حرمهم هللا حنن حنرمهم وهذا كقوهلم كن مع هللا على املدبر واآلخر أن قوهلم رد 
كانوا يقولون إن األمور كلها بيد هللا فكأن الكفار يقولون هلم لو كان كما تزعمون ألطعم هللا   على املؤمنني وذلك أن املؤمنني

هؤالء فما ابلكم تطلبون إطعامهم منا ومقصدهم يف الوجهني احتجاج لبخلهم ومنعهم الصدقات واستهزاء مبن حضهم على 
 مهم خطااب للمؤمنني أو يكونحيتمل أن يكون من بقية كال^ إن أنتم إال يف ضالل مبني ^ الصدقات 
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ما ^ يعنون يوم القيامة أو نزول العذاب هبم ^ ويقولون مىت هذا الوعد ^ من كالم هللا خطااب للكافرين @  165@ 
أتخذهم وهم ^ أي ما ينتظرون إال صيحة واحدة وهي النفخة األوىل يف الصور وهي نفخة الصعق ^ ينظرون إال صيحة واحدة 

فال ^ يتكلمون يف أمورهم وأصل خيصمون خيتصمون مث أدغم وقرئ بفتح اخلاء وبكسرها واختالس حركتها  أي^ خيصمون 
أي ال يستطيعون أن ^ وال إىل أهلهم يرجعون ^ أي ال يقدرون أن يوصوا مبا هلم وما عليهم لسرعة األمر ^ يستطيعون توصية 

هذه النفخة الثانية وهي نفخة ^ هم من األجداث إىل رهبم ينسلون ونفخ يف الصور فإذا ^ يرجعوا إىل منازهلم لسرعة األمر 
من ^ الويل منادى أو مصدر ^ قالوا اي ويلنا ^ القيام من القبور واألجداث هي القبور وينسلون يسرعون املشي وقيل خيرجون 

ن البشر ينامون نومة قبل احلشر املرقد حيتمل أن يكون اسم مصدر أو اسم مكان قال أيب بن كعب وجماهد إ^ بعثنا من مرقدان 
قال ابن عطية هذا غري صحيح اإلسناد وإمنا الوجه يف معىن قوهلم من مرقدان أهنا استعارة وتشبيه به يعين أن قبورهم شبهت 

 هذا مبتدأ وما^ هذا ما وعد الرمحن وصدق املرسلون ^ ابملضاجع لكوهنم فيها على هيئة الرقاد وإن مل يكن رقاد يف احلقيقة 
بعده خرب وقيل إن هذا صفة ملرقدان وما وعد الرمحن مبتدأ حمذوف اخلرب وهذا ضعيف وحيتمل أن يكون هذا الكالم من بقية  

يعين النفخة ^ إن كانت إال صيحة واحدة ^ كالمهم أو من كالم هللا أو املالئكة أو املؤمنني يقولوهنا للكفار على وجه التقريع 
قيل هو افتضاض األبكار وقيل مساع األواتر واألظهر أنه عام يف ^ ن أصحاب اجلنة اليوم يف شغل إ^ الثانية وهي نفخة القيام 

يف ^ قرئ ابأللف ومعناه أصحاب فاكهة وبغري ألف وهو من الفكاهة مبعىن الراحة والسرور ^ فاكهون ^ االشتغال ابللذات 
أي ما يتمنون وقيل معناه ^ وهلم ما يدعون ^ السرير مجع أريكة وهي ^ على األرائك ^ مجع ظل وابلضم مجع ظلة ^ ظالل 

مصدر مؤكد واملعىن أن السالم عليهم قول من هللا ^ قوال ^ مبتدأ وقيل بدل مما يدعون ^ سالم ^ أن ما يدعون به أيتيهم 
اجلبل ^ جبال كثريا ^ ة أي انفردوا عن املؤمنني وكونوا على حد^ وامتازوا اليوم أيها اجملرمون ^ بواسطة امللك أو بغري واسطة  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
األمة العظيمة وقال الضحاك أقلها عشرة آالف وال هناية ألكثرها وقرئ بكسر اجليم والباء وتشديد الالم وبضمهما مع 
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ولو نشاء ^ يوم القيامة أي مننعهم من الكالم فتنطق أعضاؤهم ^ اليوم خنتم على أفواههم ^ مبعىن واحد @  166@ 
هذا هتديد لقريش والطمس على األعني هو العمى والصراط الطريق وأىن استفهام يراد به النفي فمعىن ^ لطمسنا على أعينهم 

اآلية لو نشاء ألعميناهم فلو راموا أن ميشوا على الطريق مل يبصروه وقيل يعين عمي البصائر أي لو نشاء خلتمنا على قلوهبم 
هذا هتديد ابملسخ فقيل معناه املسخ قردة وخنازير ^ ولو نشاء ملسخناهم ^ على هذا استعارة مبعىن اإلميان واخلري  فالطريق

وحجارة وقيل معناه لو نشاء جلعلناهم مقعدين مبطولني ال يستطيعون تصرفا وقيل إن هذا التهديد كله مبا يكون يوم القيامة 
فما استطاعوا ^ املكانة املكان واملعىن لو نشاء ملسخناهم مسخا يقعدهم يف مكاهنم ^ على مكانتهم ^ واألظهر أنه يف الدنيا 

أي حنول ^ ومن نعمره ننكسه يف اخللق ^ أي إذا مسخوا يف مكاهنم مل يقدروا أن يذهبوا وال أن يرجعوا ^ مضيا وال يرجعون 
وإمنا قصد ^ مث جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ^ ىل خلقته من القوة إىل الضعف ومن الفهم إىل البله وشبه ذلك كما قال تعا

وما علمناه الشعر وما ^ بذكر ذلك هنا لالستدالل على قدرته تعاىل على مسخ الكفار كما قدر على تنكيس اإلنسان إذا هرم 
ه وسلم ال ينظم الضمريان حملمد صلى هللا عليه وسلم وذلك رد على الكفار يف قوهلم إنه شاعر وكان صلى هللا علي^ ينبغي له 

الشعر وال يزنه وإذا ذكر بيت شعر كسر وزنه فإن قيل قد روي عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال أان النيب ال كذب أان ابن عبد 
املطلب وروي أيضا عنه صلى هللا عليه وسلم هل أنت إال أصبع دميت ويف سبيل هللا ما لقيت وهذا الكالم على وزن الشعر 

بشعر وأنه مل يقصد به الشعر وإمنا جاء موزوان ابالتفاق ال ابلقصد فهو كالكالم املنثور ومثل هذا يقال يف مثل فاجلواب أنه ليس 
ما جاء يف القرآن من الكالم املوزون ويقتضي قوله وما ينبغي له تنزيه النيب صلى هللا عليه وسلم عن الشعر ملا فيه من األابطيل 

أطيبه أكذبه وليس كل الشعر كذلك فقد قال صلى هللا عليه وسلم إن من الشعر حلكمة  وإفراط التجاوز حىت يقال إن الشعر
إن هو إال ذكر ^ وقد أكثر الناس يف ذم الشعر ومدحه وإمنا اإلنصاف قول الشافعي الشعر كالم والكالم منه حسن ومنه قبيح 

وحيق ^ أي حي القلب والبصرية ^ من كان حيا لينذر ^ الضمري للقرآن يعين أنه ذكر هلل أو تذكري للناس أو شرف هلم ^ 
مقصد اآلية تعديد النعم ^ أو مل يروا أان خلقنا هلم مما علمت أيدينا أنعاما ^ أي جيب عليهم العذاب ^ القول على الكافرين 

ان به وعلمه عند وإقامة احلجة واأليدي هنا عند أهل التأويل عبارة عن القدرة وعند أهل التسليم من املتشابه الذي جيب اإلمي
يعين األكل منها واحلمل عليها واالنتفاع ابجللود ^ وهلم فيها منافع ^ الركوب بفتح الراء هو املركوب ^ فمنها ركوهبم ^ هللا 

الضمري يف يستطيعون لألصنام ويف نصرهم للمشركني ^ ال يستطيعون نصرهم ^ يعين األلبان ^ ومشارب ^ والصوف وغريه 
ن األول أرجح فإنه ملا ذكر أن املشركني اختذوا األصنام لينصروهم أخرب أن األصنام ال يستطيعون نصرهم وحيتمل العكس ولك
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الضمري األول للمشركني والثاين لألصنام يعين أن املشركني خيدمون األصنام ^ وهم هلم جند حمضرون @ ^  167@ 
س مبعىن أن األصنام جند حمضرون لعذاب املشركني يف اآلخرة واألول أرجح ألنه ويتعصبون هلم حىت أهنم هلم كاجلند وقيل ابلعك

أو مل ير اإلنسان أان خلقناه من ^ تسلية للنيب صلى هللا عليه وسلم معللة ملا بعدها ^ فال حيزنك قوهلم ^ تقبيح حلال املشركني 
لقيامة ورد على من أنكر ذلك والنطفة هي نطفة املين هذه اآلية وما بعدها إىل آخر السورة براهني على احلشر يوم ا^ نطفة 

اليت خلق اإلنسان منها وال شك أن اإلله الذي قدر على خلق اإلنسان من نطفة قادر على أن خيلقه مرة أخرى عند البعث 
يل إن الذي جاء وسبب اآلية أن العاصي بن وائل جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم بعظم رميم فقال اي حممد من حييي هذا وق

^ ابلعظم أمية بن خلف وقيل أيب بن خلف فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هللا حيييه ومييتك مث حيييك ويدخلك جهنم  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
إشارة إىل قول الكافرين من ^ وضرب لنا مثال ^ أي متكلم قادر على اخلصام يبني ما يف نفسه بلسانه ^ فإذا هو خصيم مبني 

أي نسي االستدالل خبلقته األوىل على بعثه والنسيان هنا حيتمل أن يكون مبعىن الذهول أو ^ ونسي خلقه  ^حييي هذا العظم 
وهو بكل ^ استدالل ابخللقة األوىل على البعث ^ قل حيييها الذي أنشأها أول مرة ^ أي ابلية متفتتة ^ وهي رميم ^ الرتك 

بعث األجساد بعد فنائها واخللق هنا حيتمل أن يكون مصدرا أو  أي يعلم كيف خيلق كل شيء فال يصعب عليه^ خلق عليم 
هذا دليل آخر على إمكان البعث وذلك أن الذين أنكروه من ^ الذي جعل لكم من الشجر األخضر انرا ^ مبعىن املخلوق 

يل من الشجر األخضر الكفار والطبائعيني قالوا طبع املوت يضاد طبع احلياة فكيف تصري العظام حية فأقام هللا عليهم الدل
املمتلىء ماء مع مضادة طبع املاء للنار ويعين ابلشجر زاند العرب وهو شجر املرخ والعفار فإنه يقطع من كل واحد منهما 
غصنا أخضر يقطر منه املاء فيسحق املرخ على العفار فتنقدح النار بينهما قال ابن عباس ليس من شجرة إال وفيها انر إال 

هذا دليل آخر على ^ أوليس الذي خلق السموات واألرض بقادر على أن خيلق مثلهم ^ املرخ والعفار أكثر  العناب ولكنه يف
البعث أبن اإلله الذي قدر على خلق السموات واألرض على عظمهما وكرب أجرامهما قادر على أن خيلق أجساد بين آدم بعد 

ذكر يف هذين االمسني أيضا استدالل على البعث وكذلك يف ^ لعليم وهو اخلالق ا^ فنائها والضمري يف مثلهم يعود على الناس 
قوله إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ألن هذا عبارة عن قدرته على مجيع األشياء وال شك أن اخلالق العليم 

على البعث وتنزيه هلل عما يف هذا استدالل ^ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ^ القدير ال يصعب عليه إعادة األجساد 
نسبه الكفار إليه من العجز عن البعث فإهنم ما قدروا هللا حق قدره وكل من أنكر البعث فإمنا أنكره جلهله بقدرة هللا سبحانه 
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تقديره واجلماعات الصافات مث اختلف فيها فقيل هي املالئكة ^ والصافات صفا $ # ^ سورة الصافات @ $  168@ 
يت تصف يف السماء صفوفا لعبادة هللا وقيل هو من يصف من بين آدم يف الصلوات واجلهاد واألول أرجح لقوله حكاية عن ال

هي املالئكة تزجر السحاب وغريها وقيل الزاجرون ابملواعظ من بين آدم ^ فالزاجرات زجرا ^ املالئكة وإان لنحن الصافون 
هي املالئكة تتلو القرآن والذكر وقيل هم التالون ^ فالتاليات ذكرا ^ املعاصي وقيل هي آايت القرآن املتضمنة للزجر عن 

يعين مشارق الشمس وهي ثالمثائة ^ ورب املشارق ^ للقرآن والذكر من بين آدم وهي كلها أشياء أقسم هللا هبا على أنه واحد 
ا وتغرب يف مغرب واستغىن بذكر املشارق عن وستون مشرقا وكذلك املغارب فإهنا تشرق كل يوم من أايم السنة يف مشرق منه

قرئ إبضافة الزينة إىل الكواكب والزينة تكون مصدرا وامسا ^ بزينة الكواكب ^ ذكر املغارب ألهنا معادلة هلا فتفهم من ذكرها 
ره أبن زينا ملا يزان به فإن كان مصدرا فهو مضاف إىل الفاعل تقديره أبن زينة الكواكب امسا أو مضاف إىل املفعول تقدي

الكواكب وإن كانت امسا فاإلضافة بيان للزينة وقرئ بتنوين زينة وخفض الكواكب على البدل ونصب الكواكب على أهنا 
منصوب على املصدر تقديره وحفظناها حفظا أو مفعول من أجله والواو ^ وحفظا ^ مفعول بزينة أو بدل من موضع زينة 

ال يسمعون إىل ^ أي شديد الشر ^ مارد ^  إان جعلنا الكواكب زينة للسماء وحفظا زائدة أو حممول على املعىن ألن املعىن
الضمري يف يسمعون للشياطني واملأل األعلى هم املالئكة الذين يسكنون يف السماء واملعىن أن الشياطني منعت ^ املأل األعلى 

علون والسمع طلب السماع فنفى السماع على القراءة من مساع أحاديث املالئكة وقرئ يسمعون بتشديد السني وامليم ووزنه يتف
وألن ظاهر األحاديث أهنم ^ إهنم عن السمع ملعزولون ^ األوىل ونفى طلبه على القراءة ابلتشديد واألول أرجح لقوله 

ن يعين أي يرمجو ^ ويقذفون ^ يستمعون لكنهم ال يسمعون شيئا منذ بعث حممد صلى هللا عليه وسلم ألهنم يرمون ابلكواكب 
ابلكواكب وهي اليت يراها الناس تنقض قال النقاش ومكي ليست الكواكب الرامجة للشياطني ابلكواكب اجلارية يف السماء ألن 

This file was downloaded from QuranicThought.comأي طردا وإبعادا وإهانة ألن ^ دحورا ^ تلك ال ترى حركتها وهذه الرامجة ترى حركتها لقرهبا منا قال ابن عطية ويف هذا نظر 
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^ به مفعول من أجله أو مصدر من يقذفون على املعىن أو مصدر يف موضع احلال تقديره مدحورين الدحر الدفع بعنف وإعرا

 أي دائم ألهنم يرمجون^ عذاب واصب 
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من يف وضع رفع بدل من الضمري يف قوله ال ^ إال من خطف اخلطفة ^ ابلنجوم يف الدنيا مث يقذفون يف جهنم @  169@ 
^ أي شديد اإلضاءة ^ شهاب اثقب ^ طني أخبار السماء إال الشيطان الذي خطف اخلطفة يسمعون واملعىن ال تسمع الشيا

الضمري لكفار قريش واالستفتاء نوع من السؤال وكأنه سؤال من يعترب قوله وجيعل ^ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا 
تقدم ذكره من املالئكة والسموات واألرض  حجة ألن جواهبم عن السؤال مما تقوم به احلجة عليهم ومن خلقنا يراد به ما

واملشارق والكواكب وقيل يراد به ما تقدم من األمم واألول أرجح لقراءة ابن مسعود أم من عددان ومقصد اآلية إقامة احلجة 
ى عليهم يف إنكارهم البعث يف اآلخرة كأنه يقول هذه املخلوقات أشد خلقا منكم فكما قدران على خلقهم كذلك نقدر عل

الالزب الالزم أي يلزم ما جاوره ويلصق به ووصفه بذلك يراد به ضعف ^ إان خلقناهم من طري الزب ^ إعادتكم بعد فنائكم 
أي عجبت اي حممد من ضالهلم وإعراضهم عن احلق أو عجبت من قدرة هللا على ^ بل عجبت ويسخرون ^ خلقة بين آدم 

التاء وأشكل ذلك على من يقول إن التعجب مستحيل على هللا فتأولوه  هذه املخلوقات العظام املذكورة وقرئ عجبت بضم
مبعىن أنه جعله على حال يتعجب منها الناس وقيل تقديره قل اي حممد عجبت وقد جاء التعجب من هللا يف القرآن واحلديث  

على هللا ألهنم قالوا إن  كقوله صلى هللا عليه وسلم يعجب ربك من شاب ليس له صبوة وهو صفة فعل وإمنا جعلوه مستحيال
التعجب استعظام خفي سببه والصواب أنه ال يلزم أن يكون خفي السبب بل هو جملرد االستعظام فعلى هذا ال يستحيل على 

اآلية هنا العالمة كانشقاق القمر ^ وإذا رأوا آية يستسخرون ^ تقديره وهم يسخرون منك أو من البعث ^ ويسخرون ^ هللا 
ا نزلت يف مشرك امسه ركانة أراه النيب صلى هللا عليه وسلم آايت فلم يؤمن ويستسخرون معناه يسخرون فيكون وحنوه وروي أهن

اآلية ^ أئذا كنا ترااب ^ فعل واستعمل مبعىن واحد وقيل معناه يستدعي بعضهم بعضا ألن يسخر وقيل يبالغون يف السخرية 
بفتح الواو دخلت مهزة اإلنكار على واو العطف ^ أو آابؤان ^  يف الرعد معناها استبعادهم وقد تقدم الكالم على االستفهامني

هي النفخة ^ زجرة واحدة ^ أي قل تبعثون والداخر الصاغر الذليل ^ قل نعم وأنتم داخرون ^ وقرئ ابإلسكان عطفا أبو 
ن االنتظار أي ينتظرون ما يفعل هبم حيتمل أن يكون من النظر ابألبصار أو م^ فإذا هم ينظرون ^ يف الصور للقيام من القبور 

اآلية خطاب ^ احشروا ^ حيتمل أن يكون من كالمهم مثل الذي قبله أو مما يقال هلم مثل الذي بعده ^ فهذا يوم الدين ^ 
يعين نساؤهم املشركات وقيل يعين أصنامهم ^ وأزواجهم ^ للمالئكة خاطبهم به هللا تعاىل أو خاطب به بعضهم بعضا 

فاهدوهم إىل صراط ^ يعين األصنام واآلدميني الذين كانوا يرضون بذلك ^ وما كانوا يعبدون ^ من اجلن واإلنس وقرانءهم 
 يعين إهنم يسألون عن أعماهلم توبيخا هلم وقيل يسألون^ إهنم مسئولون ^ أي دلوهم على طريق جهنم ليدخلوها ^ اجلحيم 
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ح ألنه أهم وحيتمل أن يسألوا عن عدم تناصرهم على وجه التهكم هبم فيكون عن قول ال إله إال هللا واألول أرج@  170@ 
^ مسئولون عامال فيما بعده والتقدير يقال هلم ما لكم ال ينصر بعضكم بعضا وقد كنتم يف الدنيا تقولون حنن مجيع منتصر 

الضمري يف قالوا للضعفاء من الكفار ^ قالوا إنكم كنتم أتتوننا عن اليمني ^ أي منقادون عاجزون عن االنتصار ^ مستسلمون 
خاطبوا الكرباء منهم يف جهنم أو لإلنس خاطبوا اجلن واليمني هنا حيتمل ثالث معان األول أن يراد هبا طريق اخلري والصواب 

ن طريق اخلري وجاءت العبارة عن ذلك بلفظ اليمني كما أن العبارة عن الشر ابلشمال واملعىن أهنم قالوا هلم إنكم كنتم أتتوننا ع
 فتصدوننا عنه والثاين أن يراد به القوة واملعىن على هذا أنكم كنتم أتتوننا بقوتكم وسلطانكم فتأمروننا ابلكفر ومتنعوننا من اإلميان

بل قالوا ^ والثالث أن يراد هبا اليمني اليت حيلف هبا أي كنتم أتتوننا أبن حتلفوا لنا أنكم على احلق فنصدقكم يف ذلك ونتبعكم 
This file was downloaded from QuranicThought.comالضمري يف قالوا للكرباء من الكفار أو للشياطني واملعىن أهنم قالوا ألتباعهم ليس األمر كما ذكرمت بل كفرمت ^ مل تكونوا مؤمنني 
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أي وجب العذاب علينا وعليكم وإان لذائقون معمول القول وحذف معمول ^ فحق علينا قول ربنا إان لذائقون ^ ابختياركم 

فإهنم ^ أي دعوانكم إىل الغي ألان كنا على غي ^ فأغويناكم إان كنا غاوين ^ أبان ذائقون العذاب  ذائقون تقديره وجب القول
^ يقولون إان لتاركوا آهلتنا لشاعر جمنون ^ أي إن املتبوعني واألتباع مشرتكون يف عذاب النار ^ يومئذ يف العذاب مشرتكون 

أي ^ بل جاء احلق ^ مد صلى هللا عليه وسلم فرد هللا عليهم بقوله الضمري يف يقولون لكفار قريش ويعنون بشاعر جمنون حم
الذين جاؤا قبله ألنه جاء مبثل ما جاؤا به وحيتمل املعىن أن يكون ^ وصدق املرسلني ^ جاء ابلتوحيد واإلسالم وهو احلق 

استثناء منقطع مبعىن لكن ^ ملخلصني إال عباد هللا ا^ صدقهم ألهنم أخربوا بنبوته فظهر صدقهم ملا بعث عليه الصالة والسالم 
السرر مجع سرير وتقابلهم يف بعض ^ على سرر متقابلني ^ وقرئ خملصني بفتح الالم وكسرها يف كل موضع وقد تقدم تفسريه 
الذين يطوفون عليهم ^ يطاف عليهم بكأس من معني ^ األحيان للسرور ابألنس ويف بعض األحيان ينفرد كل واحد بقصره 

حسبما ورد يف اآلية األخرى والكأس اإلانء الذي فيه مخر قاله ابن عباس وقيل الكأس إانء واسع الفم ليس له مقبض الولدان 
سواء كان فيه مخر أم ال واملعني اجلاري الكثري ووزنه فعيل وامليم فيه أصلية وقيل هو مشتق من العني وامليم زائدة ووزنه مفعول 

 درأي ذات لذة فوصفها ابملص^ لذة ^ 
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الغول اسم عام يف األذى والضري ومنه يقال غاله يغوله إذا أهلكه وقيل الغول وجع ^ ال فيها غول ^ اتساعا @  171@ 
أي ال ^ وال هم عنها ينزفون ^ يف البطن وقيل صداع يف الرأس وإمنا قدم اجملرور هنا تعريضا خبمر الدنيا ألن الغول فيها 

^ زيف وهو السكران وعن هنا سببية كقولك فعلته عن أمرك أي ال ينزفون بسبب شرهبا يسكرون من مخر اجلنة ومنه الن
مجيع عيناء وهو الكبرية ^ عني ^ معناه أهنن قصرن أعينهن على النظر إىل أزواجهن فال ينظرن إىل غريهن ^ قاصرات الطرف 
نه بياض خالطه صفرة حسنة وكذلك قال امرىء قيل شبههن يف اللون ببيض النعام فإ^ كأهنن بيض مكنون ^  العينني يف مجال 

وقيل إمنا التشبيه بلون قشر البيضة الداخلي الرقيق وهو املكنون املصون حتت % ( كبكر مقناة البياض بصفرة # )  القيس 
هذا إخبار عن حتدث أهل اجلنة قال ^ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ^ القشرة األوىل وقيل أراد اجلوهر املصون 

إين كان ^ خمشري هذه اجلملة معطوفة على يطاف عليهم واملعىن أهنم يشربون فيتحدثون على الشراب مبا جرى هلم يف الدنيا الز 
معناه ^ يقول ائنك ملن املصدقني ^ قيل إن هذا القائل وقرينه من البشر مؤمن وكافر وقيل إن قرينه كان من اجلن ^ يل قرين 

أي جمازون وحماسبون على األعمال ووزنه مفعول وهو ^ ملدينون ^ أتصدق ابلدنيا واآلخرة  أنه كان يقول له على وجه اإلنكار
أي قال ذلك القائل لرفقائه يف اجلنة أو للمالئكة أو خلدامه هل ^ قال هل أنتم مطلعون ^ من الدين مبعىن اجلزاء واحلساب 

أي ^ يف سواء اجلحيم ^ كوى ينظرون أهلها منها إىل النار   أنتم مطلعون على النار ألريكم ذلك العزيز فيها وروي أن يف اجلنة
أي هتلكن إبغوائك والردى اهلالك وهذا خطاب خاطب به املؤمن قرينه الذي يف ^ قال اتهلل إن كدت لرتدين ^ يف وسطها 

فقائه يف اجلنة وهلذا هذا من كالم املؤمن خطاب لقرينه أو خطااب لر ^ أفما حنن مبيتني ^ يف العذاب ^ من احملضرين ^ النار 
حيتمل أن يكون من  ^ إن هذا هلو الفوز العظيم ^ قال حنن فأخرب عن نفسه وعنهم وحيتمل أن يكون من كالمه وكالمهم مجيعا 

كالم املؤمن أو من كالمه وكالم رفقائه يف اجلنة أو من كالم هللا تعاىل وكذلك حيتمل هذه الوجوه يف قوله ملثل هذا فليعمل 
واألول أرجح فيه أن يكون من كالم هللا تعاىل ألن الذي بعده من كالم هللا فيكون متصال به وألن األمر ابلعمل إمنا هو العاملون 

اإلشارة بذلك إىل نعيم اجلنة وكل ما ذكر ^ أذلك خري أم شجرة الزقوم ^ حقيقة يف الدنيا ففيه حتضيض على العمل الصاحل 
قوله رزق معلوم والنزل الضيافة وقيل الرزق الكثري وجاء التفضيل هنا بني شيئني ليس  من وصفها وقال الزخمشري اإلشارة إىل

قيل سببها أن أاب جهل وغريه ملا مسعوا ذكر شجرة الزقوم ^ إان جعلناها فتنة للظاملني ^ بينهما اشرتاك ألن الكالم تقرير وتوبيخ 
This file was downloaded from QuranicThought.com قالوا كيف يكون يف النار شجرة والنار حترق
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^ لشجر فالفتنة على هذا االبتالء يف الدنيا وقيل معناه عذاب الظاملني يف اآلخرة واملراد ابلظاملني هنا الكفار ا@  172@ 
الطلع ^ طلعها كأنه رؤس الشياطني ^ أي تنبت يف قعر جهنم وترتفع أغصاهنا إىل دركاهتا ^ إهنا شجرة خترج يف أصل اجلحيم 

ءوس الشياطني مبالغة يف قبحه وكراهته نه قد تقرر يف نفوس الناس كراهتها وإن مل مثر النخل فاستعري لشجرة الزقوم وشبه بر 
لشواب ^ يروها ولذلك يقال للقبيح املنظر وجه شيطان وقيل رؤس الشياطني شجرة معروفة ابليمن وقيل هو صنف من احليات 

جهني أحدمها أنه لرتتيب تلك األحوال يف أي مزاجا من ماء حار فإن قيل مل عطف هذه اجلملة بثم فاجلواب من و ^ من محيم 
الزمان فاملعىن أهنم ميلؤن البطون من شجر الزقوم وبعد ذلك يشربون احلميم والثاين أنه لرتتيب مضاعفة العذاب فاملعىن أن 

ؤه إبهالك أي دعاان فاملعىن دعا^ ولقد انداان نوح ^ اإلهراع اإلسراع الشديد ^ يهرعون ^ شرهبم للحميم أشد مما ذكر قبله 
أهل األرض كلهم من ذرية نوح ألنه ملا ^ وجعلنا ذريته هم الباقني ^ يعين الغرق ^ من الكرب العظيم ^ قومه ونصرته عليهم 

وتركنا عليه يف ^ غرق الناس يف الطوفان وجنا نوح ومن كان معه يف السفينة تناسل الناس من أوالده الثالثة سام وحام وايفث 
هذا التسليم من هللا على نوح ^ سالم على نوح يف العاملني ^ قينا عليه ثناء مجيال يف الناس إىل يوم القيامة معناه أب^ اآلخرين 

عليه السالم وقيل إن هذه اجلملة مفعول تركنا وهي حمكية أي تركنا هذه الكلمة تقال له يعين أن اخللق يسلمون عليه فيبتدأ 
األول أظهر ومعىن يف العاملني على القول األول ختصيصه ابلسالم عليه بني العاملني  ابلسالم على القول األول ال على الثاين و 

كما تقول أحب فالان يف الناس أي أحبه خصوصا من بني الناس ومعناه على القول الثاين أن السالم عليه اثبت يف العاملني وهذا 
الشيعة الصنف املتفق فمعىن من شيعته من على ^ يم وإن من شيعته إلبراه^ اخلالف جيري حيث ما ذكر ذلك يف هذه السورة 

عبارة عن ^ إذ جاء ربه ^ دينه يف التوحيد والضمري يعود على نوح وقيل على سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم واألول أظهر 
شك ومجيع العيوب أي سليم من الشرك وال^ بقلب سليم ^ إخالصه وإقباله على هللا تعاىل بكليته وقيل املراد اجمليء ابجلسد 

اإلفك الباطل وإعرابه هنا مفعول من أجله وآهلة مفعول به وقيل ائفكا مفعول به وآهلة بدل ^ أئفكا آهلة دون هللا تريدون ^ 
 منه وقيل أئفكا مصدر يف موضع احلال تقديره آفكني أي كاذبني واألول أحسن
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ون برب العاملني أن يعاقبكم به وقد عبدمت غريه أو أي شيء املعىن أي شيء تظن^ فما ظنكم برب العاملني @ ^  173@ 
تظنون أنه هو حىت عبدمت غريه كما تقول ما ظنك بفالن إذا قصدت تعظيمه فاملقصد على املعىن األول هتديد وعلى الثاين 

يه فدعوه إىل اخلروج روي أن قومه كان هلم عيد خيرجون إل^ فنظر نظرة يف النجوم فقال إين سقيم ^ تعظيم هلل وتوبيخ هلم 
معهم فحينئذ قال إين سقيم ليمتنع عن اخلروج معهم فيكسر أصنامهم إذا خرجوا لعيدهم ويف أتويل ذلك ثالثة أقوال األول أهنا  
كانت أتخذه احلمى يف وقت معلوم فنظر يف النجوم لريى وقت احلمى واعتذر عن اخلروج ألنه سقيم من احلمى والثاين أن قومه  

مني وكان هو يعلم أحكام النجوم فأومههم أنه استدل ابلنظر يف علم النجوم أنه يسقم فاعتذر مبا خيلف من السقم عن كانوا منج
اخلروج معهم والثالث أن معىن نظر يف النجوم أنه نظر وفكر فيما يكون من أمره معهم فقال إين سقيم والنجوم على هذا ما 

ذا بعيد وقوله إين سقيم على حسب هذه األقوال حيتمل أن يكون حقا ال كذب ينجم من حاله معهم وليست بنجوم السماء وه
فيه وال جتوز أصال ويعارض هذا ما ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن إبراهيم كذب ثالث كذابت أحدها قوله إين سقيم 

ذ قصد كسر األصنام وحيتمل أن يكون وحيتمل أن يكون كذاب صراحا وجاز له ذلك هلذا االحتمال ألنه فعل ذلك من أجل هللا إ
من املعاريض فإن أراد أنه سقيم فيما يسقبل ألن كل إنسان ال بد له أن ميرض أو أراد أنه سقيم النفس من كفرهم وتكذيبهم له 

ما وهذان التأويالن أوىل ألن نفي الكذب ابجلملة معارض للحديث والكذب الصراح ال جيوز على األنبياء عند أهل التحقيق أ
أي تركوه إعراضا عنه وخرجوا إىل عيدهم وقيل إنه أراد ابلسقم الطاعون وهو داء ^ فتولوا عنه مدبرين ^ املعاريض فهي جائزة 

This file was downloaded from QuranicThought.comإمنا قال ذلك على وجه االستهزاء ^ فقال أال أتكلون ^ أي مال ^ فراغ ^ يعدي فخافوا منه وتباعدوا عنه خمافة العدوى 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أي ميني يديه وقيل ابلقوة وقيل ابحللف وهو قوله اتهلل ألكيدن أصنامكم ^ راب ابليمني ض^ ابلذين يعبدون تلك األصنام 

أي تنجرون ^ قال أتعبدون ما تنحتون ^ أي يسرعون ^ يزفون ^ واألول أظهر وأليق ابلضرب وضراب مصدر يف موضع احلال 
ذهب قوم إىل أن ما مصدرية ^ م وما تعملون وهللا خلقك^ والنحت النجارة إشارة إىل صنعهم لألصنام من احلجارة واخلشب 

واملعىن هللا خلقكم وأعمالكم وهذه اآلية عندهم قاعدة يف خلق أفعال العباد وقيل إهنا موصولة مبعىن الذي واملعىن هللا خلقكم 
يل إهنا انفية وخلق أصنامكم اليت تعملوهنا وهذا أليق بسياق الكالم وأقوى يف قصد االحتجاج على الذين عبدوا األصنام وق

قيل البنيان يف موضع النار وقيل بل كان للمنجنيق الذي رمى عنه ^ قالوا ابنوا له بنياان ^ وقيل إهنا استفهامية وكالمها ابطل 
قيل إنه ^ وقال إين ذاهب إىل ريب سيهدين ^ أي املغلوبني ^ فجعلناهم األسفلني ^ يعين حرقه ابلنار ^ فأرادوا به كيدا ^ 

د خروجه من النار وأراد أنه ذاهب أي مهاجر إىل هللا فهاجر إىل أرض الشام وقيل إنه قال ذلك قبل أن يطرح يف قال هذا بع
 النار وأراد أنه ذاهب إىل ربه ابملوت ألنه ظن أن النار حترقه وسيهدين على القول األول يعين اهلدى إىل صالح
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نة وقالت املتصوفة معناه إين ذاهب إىل ريب بقليب أي مقبل على هللا الدين والدنيا وعلى القول الثاين إىل اجل@  174@ 
أي عاقل واختلف الناس ^ فبشرانه بغالم حليم ^ يعين ولدا من الصاحلني ^ رب هب يل من الصاحلني ^ بكلييت اتركا سواه 

باس وابن عمر ومجاعة من التابعني يف هذا الغالم املبشر به يف هذا املوضع وهو الذبيح هل هو إمساعيل أو إسحاق فقال ابن ع
هو إمساعيل وحجتهم من ثالثة أوجه األول أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أان ابن الذبيحني يعين إمساعيل عليه السالم 

 تعاىل قال بعد ووالده عبد هللا حني نذر والده عبد املطلب أن ينحره إن يسر هللا له أمر زمزم ففداه مبائة من اإلبل والثاين أن هللا
متام قصة الذبيح وبشرانه إبسحق فدل ذلك على أن الذبيح غريه والثالث أنه روي أن إبراهيم جرت له قصة الذبح مبكة وإمنا  

كان معه مبكة إمساعيل وذهب علي بن أيب طالب وابن مسعود ومجاعة من التابعني إىل أن الذبيح إسحاق وحجتهم من وجهني 
عروفة إلبراهيم ابلوادي إمنا كانت إبسحاق لقوله فبشرانها إبسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب والثاين أنه األول أن البشارة امل

يريد ابلسعي هنا العمل ^ فلما بلغ معه السعي ^ روي أن يعقوب كان يكتب من يعقوب إسرائيل هللا ابن إسحاق ذبيح هللا 
حيتمل أن يكون رأى يف ^ قال اي بين إين أرى يف املنام أين أذحبك ^ والعبادة وقيل املشي وكان حينئذ ابن ثالثة عشر سنة 

 املنام الذبح وهو الفعل أوأمر يف املنام أنه يذحبه واألول أظهر يف اللفظ هنا والثاين أظهر يف قوله افعل ما تؤمر ورؤاي األنبياء حق
أمر هو حتم من هللا فاجلواب أنه مل يشاوره لريجع  إن قيل مل شاوره يف^ فانظر ماذا ترى ^ فوجب عليه االمتثال على الوجهني 

أي استسلما وانقادا ^ فلما أسلما ^ إىل رأيه ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على الصرب فأجابه أبحسن جواب 
د البصريني أي صرعه ابألرض على جبينه ولإلنسان جبينان حول اجلبهة وجواب ملا حمذوف عن^ وتله للجبني ^ ألمر هللا 

تقديره فلما أسلما كان ما كان من األمر العظيم وقال الكوفيون جواهبا تله والواو زائدة وقال بعضهم جواهبا انديناه والواو زائدة 
حيتمل أنه يريد بقلبك أي كانت عندك رؤاي صادقة فعملت حبسبها وحيتمل أن يريد صدقتها بعملك أي ^ قد صدقت الرؤاي ^ 

عمل فإن قيل إنه أمر ابلذبح ومل يذبح فكيف قيل له صدقت الرؤاي فاجلواب أنه قد بذل جهده إذ قد عزم وفيت حقها من ال
على الذبح ولو مل يفده هللا لذحبه ولكن هللا هو الذي منعه من ذحبه ملا فداه فامتناع ذبح الولد إمنا كان من هللا وأبمر هللا وقد 

وفديناه بذبح ^ ي االختبار البني الذي يظهر به طاعة هللا أو احملنة البينة الصعوبة أ^ البالء املبني ^ قضى إبراهيم ما عليه 
الذبح اسم ملا يذبح وأراد به هنا الكبش الذي فدى به وروي أنه من كباش اجلنة وقيل إنه الكبش الذي قرب به ولد ^ عظيم 

قصص أن الذبيح قال إلبراهيم اشدد رابطي لئال آدم ووصفه بعظيم لذلك أو ألنه من عند هللا أو ألنه متقبل وروي يف ال
 أضطرب واصرف بصرك عين

56 This file was downloaded from QuranicThought.comلئال ترمحين وأنه أمر الشفرة على حلقه فلم تقطع فحينئذ جاءه الكبش من عند هللا وقد أكثر الناس يف قصص @  175@ 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
يم كذلك دون قوله إان وقال يف غريها إن قيل مل قال هنا يف قصة إبراه^ كذلك جنزي احملسنني ^  هذه اآلية وتركناه لعدم صحتة  9

يعين ابلنبوة ^ ولقد مننا على موسى وهارون ^ إان فاجلواب أنه قد تقدم يف قصة إبراهيم نفسها إان كذلك فأغىن عن تكرار إان 
الضمري يعود على موسى ^ ونصرانهم ^ يعين الغرق أو تعذيب فرعون وإذالله هلم ^ من الكرب العظيم ^ وغري ذلك 

وآتينامها الكتاب املستبني ^ ون وقومهما وقيل على موسى وهارون خاصة وعاملهما معاملة اجلماعة للتعظيم وهذا ضعيف وهار 
^ وإن إلياس ملن املرسلني ^ يعين التوراة ومعىن املستبني البني ويف هذه اآلية وما بعدها نوع من أدوات البيان وهو الرتصيع ^ 

أتدعون ^ دريس وقد أخطأ من قال إنه إلياس املذكور يف أجداد النيب صلى هللا عليه وسلم إلياس من ذرية هارون وقيل إنه إ
آل هنا على هذه ^ سالم على آل ايسني ^ البعل يف اللغة الرب بلغة أهل اليمن وقيل بعل اسم صنم يقال له بعلبك ^ بعال 

لى هللا عليه وسلم وقرئ إلياسني بكسر اهلمزة ووصل القراءة مبعىن أهل ايسني اسم إللياس وقيل ألبيه وقيل لسيدان حممد ص
الالم ساكنة على هذا مجع إلياس أو منسوب إللياس حذفت منه الياء كما حذفت من أعجمني وقيل مسي كل واحد من آل 

قصته يف قد ذكران ^ وإن يونس ملن املرسلني ^ قد ذكر ^ عجوز يف الغابرين ^ ايسني إلياس مث مجعهم وقيل هو لغة يف إلياس 
أي هرب إىل السفينة والفلك هنا واحد واملشحون اململوء وسبب هروبه ^ إذ أبق إىل الفلك املشحون ^ يونس واألنبياء 

غضبه على قومه حني مل يؤمنوا وقيل إنه أخربهم أن العذاب أيتيهم يف يوم معني حسبما أعلمه هللا فلما رأوا قومه خمايل العذاب 
معىن ساهم ضارب ^ فساهم فكان من املدحضني ^ عذاب فخاف أن ينسبوه إىل الكذب فهرب آمنوا فرفع هللا عنهم ال

القرعة واملدحض املغلوب يف القرعة واحملاجة وسبب مقارعته أنه ملا ركب السفينة وقفت ومل جتر فقالوا إمنا وقفت من حدث 
 أحدثه أحدان فنقرتع لنرى على من خترج
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أي فعل ^ فالتقمه احلوت وهو مليم ^ عوا فخرجت القرعة على يونس فطرحوه يف البحر القرعة فنطرحه فاقرت @  176@ 
تسبيحه هو قوله ال إله إال أنت ^ فلوال أنه كان من املسبحني ^ ما يالم عليه وذلك خروجه بغري أن أيمره هللا ابخلروج 

له سبحان هللا وقيل هو الصالة واختلف على هذا سبحانك إين كنت من الظاملني حسبما حكى هللا عنه يف األنبياء وقيل هو قو 
هل يعين صالته يف بطن احلوت أو قبل ذلك واختلف يف مدة بقائه يف بطن احلوت فقيل ساعة وقيل ثالثة أايم وقيل سبعة أايم 

^ وهو سقيم ^ العراء األرض الفضاء اليت ال شجر فيها وال ظل وقيل يعين الساحل ^ فنبذانه ابلعراء ^ وقيل أربعون يوما 
أي أنبتناها فوقه لتظله وتقيه حر الشمس واليقطني ^ وأنبتنا عليه شجرة من يقطني ^ روي أنه كان كالطفل املولود بضعة حلم 

القرع وإمنا خصه هللا به ألنه جيمع برد الظل ولني اللمس وكرب الورق وأن الذابب ال يقربه فإن حلم يونس ملا خرج من البحر كان 
يعين ^ وأرسلناه إىل مائة ألف ^ ابب وقيل اليقطني كل شجرة ال ساق هلا كالبقول والقرع والبطيخ واألول أشهر ال حيتمل الذ

قيل أو هنا مبعىن ^ أو يزيدون ^ رسالته األوىل اليت أبق بعدها وقيل هذه رسالة اثنية بعد خروجه من بطن احلوت والول أشهر 
 الواو وقيل هي لإلهبام وقيل املعىن أن البشر إذا نظر إليهم يرتدد فيقول هم مائة بل وقرأ ابن عباس بل يزيدون وقيل هي مبعىن

ألف أو يزيدون واختلف يف عددهم فقيل مائة وعشرون ألفا وقيل مائة وثالثون ألفا وقيل مائة وأربعون ألفا وقيل مائة وسبعون 
د البهائم وفرقوا بينهم وبني األمهات وانحوا وتضرعوا إىل روي أهنم خرجوا ابألطفال وأوال^ فآمنوا فمتعناهم إىل حني ^ ألفا 

هللا وأخلصوا فرفع هللا العذاب عنهم إىل حني يعين النقضاء آجاهلم وقد ذكر الناس يف قصة يونس أشياء كثرية أسقطناها لضعف 
م الذي يف أول السورة قال الزخمشري إن هذا معطوف على قوله فاستفته^ فاستفتهم ألربك البنات وهلم البنون ^ صحتها 

وإن تباعد ما بينهما والضمري املفعول لقريش وسائر الكفار أي اسأهلم على وجه التقرير والتوبيخ عما زعموا من أن املالئكة 
بنات هللا فجعلوا هلل اإلانث وألنفسهم الذكور وتلك قسمة ضيزى مث قررهم على ما زعموا من أن املالئكة إانث ورد عليهم 

This file was downloaded from QuranicThought.comشاهدون وحيتمل أن يكون مبعىن الشهادة أو مبعىن احلضور أي أهنم مل حيضروا ذلك ومل يعلموه مث أخرب عن كذهبم يف  بقوله وهم



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
قوهلم ولد هللا مث قررهم على ما زعموا من أن هللا اصطفى لنفسه البنات وذلك كله رد عليهم وتوبيخ هلم تعاىل هللا عن أقواهلم 

هذا استفهام معناه ^ مالكم ^ لتقرير والتوبيخ على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل دخلت مهزة ا^ أصطفى ^ علوا كبريا 
أي برهان ^ ام لكم سلطان مبني ^ التوبيخ وهي يف موضع رفع ابالبتداء واجملرور بعدها خربها فينبغي الوقف على قوله مالكم 

 ^ا بينه وبني اجلنة نسبا وجعلو ^ تعجيز هلم ألهنم ليس هلم كتاب حيتجون به ^ فأتوا بكتابكم ^ بني 
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الضمري يف جعلوا لكفار العرب ويف معىن اآلية قوالن أحدمها أن اجلنة هنا املالئكة ومسيت هبذا االسم ألنه @  177@ 
مشتق من االجتنان وهو االستتار واملالئكة مستورين عن أعني بين آدم كاجلن والنسب الذي جعلوه بينهم وبني هللا قوهلم إهنم 

ت هللا والقول الثاين أن اجلن هنا الشياطني ويف النسب الذي جعلوه بينه وبينهم قوالن أحدمها أن بعض الكفار قالوا إن هللا بنا
والشياطني أخوان تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا واآلخر أن بعضهم قال إن هللا نكح يف اجلن فولدت له املالئكة سبحانه وتعاىل 

من قال إن اجلن املالئكة فالضمري يف قوله إهنم حملضرون ^ ولقد علمت اجلن إهنم حملضرون ^ كبريا عما يقول الظاملون علوا  
يعود على الكفار أي قد علمت املالئكة أن الكفار حمضرون يف العذاب ومن قال إن اجلن الشياطني فالضمري يعود عليهم أي 

استثناء منقطع من احملضرين أو من الفاعل يف ^ املخلصني إال عباد هللا ^ قد علمت الشياطني أهنم حمضرون يف العذاب 
فإنكم وما ^ يصفون واملعىن لكن عباد هللا املخلصني ال حيضرون يف العذاب أو لكن عباد هللا املخلصني يصفونه مبا هو أهله 

صنام وغريها وما تعبدون هذا خطاب للكفار واملراد مبا تعبدون األ^ تعبدون ما أنتم عليه بفاتنني إال من هو صال اجلحيم 
عطف على الضمري يف إنكم وجيوز أن تكون الواو مبعىن مع ومعىن فاتنني مضلني والضمري يف عليه يعود على ما تعبدون وعلى 

سببية معناها التعليل ومن هو مفعول بفاتنني واملعىن إنكم أيها الكفار وكل ما تعبدونه ال تضلون أحدا إال من قضى هللا أنه 
وما منا إال ^ جلحيم أي ال تقدرون على إغواء الناس إال بقضاء هللا وقال الزخمشري الضمري يف عليه يعود على هللا تعاىل يصلى ا

هذا حكاية كالم املالئكة عليهم السالم تقديره ما منا ملك إال وله مقام معلوم وحذف املوصوف لفهم الكالم ^ له مقام معلوم 
د به املكان الذي يقومون فيه ألن منهم من هو يف السماء الدنيا ويف الثانية ويف السموات وحيث واملقام املعلوم حيتمل أن يرا

أي الواقفون يف العبادة صفوفا ^ وإان لنحن الصافون ^ شاء هللا وحيتمل أن يراد به املنزلة من العبادة والتقريب والتشريف 
^ ملالئكة وليس أحد من أهل امللل يصلون صفوفا إال املسلمون ولذلك أمر املسلمون بتسوية الصفوف يف صالهتم ليقتدوا اب

قيل معناه املصلون ألن الصالة يقال هلا تسبيح وقيل معناه القائلون سبحان هللا ويف هذا الكالم الذي ^ وإان لنحن املسبحون 
عبودية والطاعة هلل والتنزيه له ويدل هذا قالته املالئكة رد على من قال إهنم بنات هللا وشركاء له ألهنم اعرتفوا على أنفسهم ابل

الكالم أيضا على أن املراد ابجلن قيل هذا املالئكة وقيل إنه هذا كله من كالم سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم وكالم املسليمن 
ىن أهنم كانوا قبل الضمري لكفار قريش وسائر العرب واملع^ وإن كانوا ليقولون لو أن عندان ذكرا من األولني ^ واألول أشهر 

^ فكفروا به ^ بعث حممد صلى هللا عليه وسلم يقولون لو أرسل هللا إلينا رسوال وأنزل علينا كتااب لكنا عباد هللا املخلصني 
هتديد ^ فسوف يعلمون ^ الضمري للذكر أو لسيدان حممد صلى هللا عليه وسلم ألن املعىن يقتضي ذلك وإن مل يتقدم له ذكر 

 ^ولقد سبقت كلمتنا لعبادان املرسلني إهنم هلم املنصورون ^ ى كفرهم ووعيد هلم عل
57
2 

هذا النصر والغلبة بظهور ^ وإن جندان هلم الغلبون ^ املعىن سبق القضاء أبن املرسلني منصورون على أعدائهم @  178@ 
أي أعرض عنهم وذلك موادعة ^ حني فتول عنهم حىت ^ احلجة والربهان وهبزمية األعداد يف القتال وابلسعادة يف اآلخرة 

هذا وعد للنيب ^ وأبصر فسوف يبصرون ^ منسوخة ابلسيف واحلني هنا يراد به يوم بدر وقيل حضور آجاهلم وقيل يوم القيامة 
 إشارة إىل قوهلم مىت هذا الوعد وأمطر علينا حجارة من السماء وشبه^ أفبعذابنا يستعجلون ^ صلى هللا عليه وسلم ووعيد هلم 

This file was downloaded from QuranicThought.comالساحة الفناء حول الدار والعرب تستعمل هذه اللفظة فيما يرد على اإلنسان من حمظور وسوء ^ فإذا نزل بساحتهم ^ ذلك 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
الصباح مستعمل يف ورود الغارات والرزااي ومقصد اآلية التهديد بعذاب حيل هبم بعد أن أنذروا فلم ^ فساء صباح املنذرين ^ 

^  وأبصر ^ نذرهم انصح أبن جيشا حيل هبم فلم يقبلوا نصحه حىت جاءهم اجليش وأهلكهم ينفعهم اإلنذار وذلك متثيل بقوم أ
كرر األمر ابلتويل عنهم والوعد والوعيد على وجه التأكيد وقيل أراد ابلوعيد األول عذاب الدنيا وابلثاين عذاب اآلخرة فإن 

ب من وجهني أحدمها أنه اكتفى بذكره أوال عن ذكره قيل مل قال أوال أبصرهم وقال هنا أبصر فحذف الضمري املفعول فاجلوا
اثنيا فحذفه اقتصارا واآلخر أنه حذفه ليفيد العموم فيمن تقدم وغريهم كأنه قال أبصر مجيع الكفار خبالف األول فإنه يف قريش 

فإنه حكى عنهم يف نزه هللا تعاىل نفسه عما وصفه به الكفار مما ال يليق به ^ سبحان ربك رب العزة عما يصفون ^ خاصة 
هذه السورة أقواال كثرية شنيعة والعزة إن أراد هبا عزة هللا فمعىن رب العزة ذو العزة وأضافها إليه الختصاصه هبا وإن أراد هبا عزة 

األنبياء واملؤمنني فمعىن رب العزة مالكها وخالقها ومن هذا قال حممد بن سحنون من حلف بعزة هللا فإن أراد صفة هللا فهي 
فأما ^ واحلمد هلل رب العاملني ^ ميني وإن أراد العزة اليت أعطى عباده فليست بيمني مث ختم هذه السورة ابلسالم على املرسلني 

السالم على املرسلني فيحتمل أن يريد به التحية أو سالمتهم من أعدائهم ويكون ذلك تكميال لقوله إهنم هلم املنصورون وأما 
د به احلمد هلل على ما ذكر يف هذه السورة من تنزيه هللا ونصرة األنبياء وغري ذلك وحيتمل أن يريد احلمد هلل فيحتمل أن يري
تكلمنا على حروف اهلجاء يف البقرة وخيتص هبذا أنه قال ^ ص $ # ^ سورة داود عليه السالم $ احلمد هلل على اإلطالق 

 فيه معناه صدق حممد وقيل هو حرف
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هذا قسم جوابه حمذوف ^ والقرآن ذي الذكر ^ الصمد أو صادق الوعد أو صانع املصنوعات  من اسم هللا@  179@ 
تقديره إن القرآن من عند هللا وإن حممدا لصادق وشبه ذلك وقيل جوابه يف قوله صلى هللا عليه وسلم إذ هو مبعىن صدق حممد 

ختاصم أهل النار وهذا أبعد ومعىن ذي الذكر ذي وقيل جوابه إن كل إال كذب الرسل وهذا بعيد وقيل جوابه إن ذلك حلق 
الذين كفروا يعين ^ بل الذين كفروا يف عزة وشقاق ^ الشرف والذكر مبعىن املوعظة أو ذكر هللا وما حيتاج إليه من الشريعة 

عزة قريشا وبل لإلضراب عن كالم حمذوف وهو جواب القسم أي إن كفرهم ليس بربهان بل هو بسبب العزة والشقاق وال
كم أهلكنا من قبلهم من قرن ^  التكرب والشقاق العداوة وقصد املخالفة وتنكريمها للداللة على شدهتما وتفاخم الكفار فيهما 

املعىن أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغاثوا حني مل ينفعهم ^ فنادوا والت حني مناص ^ إخبار يتضمن هتديدا لقريش ^ 
نافية زيدت عليها عالمة التأنيث كما زيدت يف ربت ومثت وال تدخل الت إال على زمان ذلك والت مبعىن ليس وهي ال ال

وامسها مضمر وحني مناص خربها والتقدير ليس احلني الذي دعوا فيه حني مناص واملناص املفر والنجاة من قولك انص ينوص 
صلى هللا عليه وسلم أي استبعدوا أن يبعث هللا الضمري لقريش واملنذر سيدان حممد ^ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ^ إذا فر 

كان األصل وقالوا ولكن وضع الظاهر ^  وقال الكافرون ^ رسوال منهم وحيتمل أن يريد من قبيلتهم أو يريد من البشر مثلهم 
أن  هذا إنكار منهم للتوحيد وسبب نزول هذه اآلايت^ أجعل اآلهلة إهلا واحدا ^ موضع املضمر قصدا لوصفهم ابلكفر 

قريشا اجتمعوا وقالوا أليب طالب كف ابن أخيك عنا فإنه يعيب ديننا ويذم آهلتنا ويسفه أحالمنا فكلمه أبو طالب يف ذلك 
فقال صلى هللا عليه وسلم إمنا أريد منهم كلمة واحدة ميلكون هبا العجم وتدين هلم هبا العرب فقالوا نعم وعشر كلمات معها 

انطالق ^ وانطلق املأل منهم أن امشوا واصربوا ^ فقاموا وأنكروا ذلك وقالوا أجعل اآلهلة إهلا واحدا فقال قولوا ال إله إال هللا 
املأل عبارة عن خروجهم عن أيب طالب وقيل عبارة عن تفرقتهم يف طرق مكة وإشاعتهم للكفر وأن امشوا معناه يقول بعضهم 

هذا ^ إن هذا لشيء يراد ^ فيما يدعوا إليه من عبادة هللا وحده  لبعض امشوا واصربوا على عبادة آهلتكم وال تطيعوا حممدا
أيضا مما حكى هللا من كالم قريش ويف معناه وجهان أحدمها أن اإلشارة إىل اإلسالم والتوحيد أي إن هذا التوحيد شيء يراد منا 

This file was downloaded from QuranicThought.comغي أن يراد ويتمسك به أو أن هذا شيء االنقياد إليه واآلخر أن اإلشارة إىل الشرك والصرب على آهلتهم أي إن هذا لشيء ينب



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ما مسعنا هبذا يف ^ يريده هللا منا ملا قضى علينا به واألول أرجح ألن اإلشارة فيما بعد ذلك إليه فيكون الكالم على نسق واحد 

ة اآلخرة ملة النصارى هذا أيضا مما حكى هللا عنهم من كالمهم أي ما مسعنا ابلتوحيد يف امللة اآلخرة واملراد ابملل^ امللة اآلخرة 
ألهنا بعد ملة موسى وغريه وهم يقولون ابلتثليث ال ابلتوحيد وقيل املراد ملة قريش أي ما مسعنا هبذا يف امللة اليت أدركنا عليها 

 إن هذا^ آابءان وقيل املراد امللة املنتظرة إذ كانوا يسمعون من األحبار والكهان أن رسوال يبعث يكون آخر األنبياء 
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أنزل ^ هذا أيضا مما حكي من كالمهم واإلشارة إىل التوحيد واإلسالم ومعىن االختالف الكذب ( إال اختالق @  180@ 
^ اهلمزة لإلنكار واملعىن أهنم أنكروا أن خيص هللا حممدا صلى هللا عليه وسلم إبنزال القرآن عليه دوهنم ^ عليه الذكر من بيننا 

د عليهم واملعىن أهنم ليست هلم حجة وال برهان بل هم يف شك من معرفة هللا وتوحيده هذا ر ^ بل هم يف شك من ذكري 
هذا وعيد هلم وهتديد واملعىن أهنم إمنا محلهم على الكفر  ^ بل ملا يذوقوا عذاب ^ فلذلك كفروا وحيتمل أن يريد ابلذكر القرآن 

هذا رد ^ أم عندهم خزائن رمحة ربك العزيز الوهاب ^  كوهنم مل يذوقوا العذاب فإذا ذاقوه زال عنهم الشك وأذعنوا للحق
عليهم فيما أنكروا من اختصاص حممد صلى هللا عليه وسلم ابلنبوة واملعىن أهنم ليس عندهم خزائن رمحة هللا حىت يعطوا النبوة 

ما يشاء والوهاب ينعم على  من شاؤا ومينعوا من شاؤا بل يعطيها هللا ملن يشاء مث وصف نفسه ابلعزيز الوهاب ألن العزيز يفعل
هذا أيضا رد عليهم واملعىن أم هلم امللك ^ أم هلم ملك السموات واألرض وما بينهما ^ من يشاء فال حجة هلم فيما أنكروا 

فيتصرفون فيه كيف شاؤا بل مالك امللك يفعل يف ملكه ما يشاء وأم األوىل منقطعة مبعىن بل ومهزة اإلنكار وأما أم الثانية 
هذا تعجيز هلم وهتكم هبم ومعىن يرتقوا ^ فلريتقوا يف األسباب ^ مل أن تكون كذلك أو تكون عاطفة معادلة ملا قبلها فيحت

يصعدوا واألسباب هنا السالمل والطرق وشبه ذلك مما يوصل به إىل العلو وقيل هي أبواب السماء واملعىن إن كان هلم ملك 
هذا وعيد هبزميتهم يف القتال ^ جند ما هنالك مهزوم من األحزاب ^ روا امللك السموات واألرض فليصعدوا إىل العرش ويدب

وقد هزموا يوم بدر وغريه وما هنالك صفة جلند وفيها معىن التحقري هلم واإلشارة هبنالك إىل حيث وصفوا أنفسهم من الكفر 
ىل موضع بدر ومن األحزاب معناه من مجلة واالستهزاء وقيل اإلشارة إىل االرتقاء يف األسباب وهذا بعيد وقيل اإلشارة إ

قال ابن عباس كانت له أواتد وخشب يلعب هبا وعليها وقيل  ^ وفرعون ذي األواتد ^ األحزاب الذين تعصبوا للباطل فهلكوا 
تعارة يف كانت له أواتد يسمرها يف الناس لقتلهم وقيل أراد املباين العظام الثابتة ورجحه ابن عطية وقال الزخمشري إن ذلك اس

^ وما ينظر هؤالء إال صيحة واحدة ^ قد ذكر ^ وأصحاب األيكة ^ ثبات امللك كقول القائل يف ظل ملك اثبت األواتد 
ينظر هنا مبعىن ينتظر وهؤالء يعين قريشا والصيحة الواحدة النفخة يف الصور وهي نفخة الصعق وقيل الصيحة عبارة عما 

فيه ثالثة ^ ماهلا من فواق ^ قد روي تفسريها بذلك عن النيب صلى هللا عليه وسلم أصاهبم من قتل أو شدة واألول أظهر و 
أقوال األول ما هلا رجوع أي ال يرجعون بعدها إىل الدنيا وهو على هذا مشتق من اإلفاقة الثاين ما هلا من ترداد أي إمنا هي 

قة وهي ما بني حلبيت اللنب وهذا القول الثالث إمنا جيري على واحدة ال اثنية هلا الثالث ما هلا من أتخري وال توقف مقدار فواق ان
 قراءة فواق ابلضم ألن فواق الناقة
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القط يف اللغة له معنيان أحدها ^ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا ^ ابلضم والقوالن األوالن على الفتح والضم @  181@ 
ا من اخلري أي دعوا أن يعجله هللا هلم يف الدنيا واآلخر نصيبهم من الكتاب واآلخر النصيب ويف معناه ثالثة أقوال أحدها نصيبن

اصرب على ما يقولون واذكر عبدان داود ذا األيد ^ العذاب فهو كقوهلم أمطر علينا حجارة من السماء الثالث صحائف أعمالنا 
ب الرجاع إىل هللا فإن قيل ما املناسبة بني األيد القوة وكان داود مجع قوة البدن وقوة الدين وامللك واجلنود واألوا^ إنه أواب 

أمر هللا لسيدان حممد صلى هللا عليه وسلم ابلصرب على أقوال الكفار وبني أمره له بذكر داود فاجلواب عندي أن ذكر داود ومن 
نة له على ما أمر به بعده من األنبياء يف هذه السورة فيه تسلية للنيب صلى هللا عليه وسلم ووعد له ابلنصر وتفريج الكرب وإعا This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
من الصرب وذلك أن هللا ذكر ما أنعم به على داود من تسخري الطري واجلبال وشدة ملكه وإعطائه احلكمة وفصل اخلطاب مث 
اخلامتة له يف اآلخرة ابلزلفى وحسن املآب فكأنه يقول اي حممد كما أنعمنا على داود هبذه النعم كذلك ننعم عليك فاصرب وال 

يقولون مث ذكر ما أعطى سليمان من امللك العظيم وتسخري الريح واجلن واخلامتة ابلزلفى وحسن املآب مث ذكر من حتزن على ما 
ذكر بعد ذلك من األنبياء واملقصد ذكر اإلنعام عليهم لتقوية قلب النيب صلى هللا عليه وسلم وأيضا فإن داود وسليمان وأيوب 

ا ابخلري العظيم فأمر سيدان حممدا صلى هللا عليه وسلم بذكرهم ليعلمه أنه يفرج عنه أصابتهم شدائد مث فرجها هللا عنهم وأعقبه
ما يلقى من إذاية قومه ويعقبها ابلنصر والظهور عليهم فاملناسبة يف ذلك ظاهرة وقال ابن عطية املعىن اذكر داود ذا األيدي يف 

قال كأن هللا قال لنبيه صلى هللا عليه وسلم اصرب على ما الدين فتأس به وأتيد كما أتيد وأجاب الزخمشري عن السؤال فإنه 
يقولون وعظم أمر املعصية يف أعني الكفار بذكر قصة داود وذلك أنه نيب كرمي عند هللا مث زل زلة فوخبه هللا عليها فاستغفر وأانب 

يه السالم حيث جعله مثاال يهدد فما الظن بكم مع كفركم ومعاصيكم وهذا اجلواب ال خيفى ما فيه من سوء األدب مع داود عل
يعين وقت اإلشراق ^ واإلشراق ^ هللا به الكفار وصرح أبنه زل وأن هللا وخبه على زلته ومعاذ هللا من ذكر األنبياء مبثل هذا 

كل ^  أي جمموعة ^ حمشورة ^ وهو حني تشرق الشمس أي تضيء ويصفر شعاعها وهو وقت الضحى وأما شروقها فطلوعها 
^ وآتيناه احلكمة ^ أي كل مسبح ألجل تسبيح داود وحيتمل أن يكون أواب هنا مبعىن رجاع أي لريجع إىل أمره  ^له أواب 

قال ابن عباس هو فصل القضاء بني الناس ابحلق وقال ^ وفصل اخلطاب ^ قيل يعين النبوة وقيل العلم والفهم وقيل الزبور 
ه والبينة على املدعي وقيل أراد قول أما بعد فإنه أول من قاهلا وقال علي بن أيب طالب هو إجياب اليمني على املدعى علي

الزخمشري معىن فصل اخلطاب البني من الكالم الذي يفهمه من خياطب به وهذا املعىن اختاره ابن عطية وجعله من قوله تعاىل 
 تفهام تنبيهاجاءت هذه القصة بلفظ االس^ وهل أاتك نبأ اخلصم إذ تسوروا احملراب ^ إنه لقول فصل 
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للمخاطب وداللة على أهنا من األخبار العجيبة اليت ينبغي أن يلقي البال هلا واخلصم يقع على الواحد واالثنني @  182@ 
واجلماعة كقولك عدل وزور واتفق الناس على أن هؤالء اخلصم كانوا مالئكة وروي أهنما جربيل وميكائيل بعثهما هللا ليضرب 

د يف انزلة وقع هو يف مثلها فأفىت بفتيا هي واقعة عليه يف انزلته وملا شعر وفهم املراد أانب واستغفر وسنذكر هبما املثل لداو 
القصة بعد هذا ومعىن تسوروا احملراب علوا على سوره ودخلوه واحملراب املوضع األرفع من القصر أو املسجد وهو موضع 

قط ألن نفس اخلصومة إمنا كانت بني اثنني فقط فتجيء الضمائر يف تسوروا التعبد وحيتمل أن يكون املتسور احملراب اثنني ف
ودخلوا وفزع منهم على وجه التجوز والعبارة عن االثنني بلفظ اجلماعة وذلك جائز على مذهب من يرى أن أقل اجلمع اثنان 

موعة حقيقة وعلى هذا عول وحيتمل أنه جامع كل واحد من اخلصمني مجاعة فيقع على مجيعهم خصم وجتيء الضمائر اجمل
العامل يف إذ هنا تسوروا وقيل هي بدل من األوىل وأما إذ األوىل فالعامل فيها ^ إذ دخلوا على داود ففزع منهم ^ الزخمشري 

أاتك أو تسوروا ورد الزخمشري ذلك وقال إن العامل فيها حمذوف تقديره هل أاتك نبأ حتاكم اخلصم إذ تسوروا وإمنا فزع داود 
تقديره ^ خصمان بغى بعضنا على بعض ^ م ألهنم دخلوا عليه بغري إذن ودخلوا من غري الباب وقيل إن ذلك كان ليال منه

أي ال جتر علينا يف احلكم يقال أشط احلاكم إذا جار وقرئ يف الشاذ ال تشطط ^ وال تشطط ^ حنن خصمان ومعىن بغى تعدى 
إن ^ أي وسط الطريق ويعين القصد واحلق الواضح ^ سواء الصراط ^ عد بفتح التاء أي ال تبعد عن احلق يقال شط إذا ب

هذه حكاية كالم أحد اخلصمني واألخوة ^ هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ويل نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزين يف اخلطاب 
عن املرأة ومعىن أكفلنيها أملكها  هنا أخوة الدين والنعجة يف اللغة تقع على أنثى بقر الوحش وعلى أنثى الضأن وهي هنا عبارة

يل وأصله اجعلها يف كفاليت وقيل اجعلها كفلي أي نصييب ومعىن عزين يف اخلطاب أي غلبين يف الكالم واحملاورة يقال عز فالن 
ثا حىت قال فالان إذا غلبه وهذا الكالم متثيل للقصة اليت وقع داود فيها وقد اختلف الناس فيها وأكثروا القول فيها قدميا وحدي This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
علي بن أيب طالب رضي هللا عنه من حدث مبا يقول هؤالء القصاص يف أمر داود عليه السالم جلدته حدين ملا ارتكب من 

حرمة من رفع هللا حمله وحنن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إىل تنزيه داود عليه السالم روي أن أهل زمان داود عليه 
ينزل له عن امرأة فيتزوجها إذا أعجبته وكانت هلم عادة يف ذلك ال ينكروهنا وقد جاء عن السالم كان يسأل بعضهم بعضا أن 

األنصار يف أول اإلسالم شيء من ذلك فاتفق أن وقعت عني داود على امرأة رجل فأعجبته فسأله النزول عنها ففعل وتزوجها 
وتسعون امرأة فبعث هللا إليه مالئكة مثاال لقصته فقال داود عليه السالم فولد له منها سليمان عليه السالم وكان لداود تسع 

أحدمها إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة إشارة إىل التسع والتسعني امرأة اليت كانت لداود ويل نعجة واحدة إشارة إىل أن 
عن امرأته فأجابه داود  ذلك الرجل مل تكن له إال تلك املرأة الواحدة فقال أكفلنيها إشارة إىل سؤال داود من الرجل النزول

 عليه السالم بقوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إىل نعاجه فقامت احلجة عليه بذلك فتبسم امللكان عند ذلك
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وال ^ فاستغفر ربه وخر راكعا وأانب ^ وذهبا ومل يرمها فشعر داود أن ذلك عتاب من هللا له على ما وقع فيه @  183@ 
واية أن داود عليه السالم وقع فيما ال جيوز شرعا وإمنا عوتب على أمر جائز كان ينبغي له أن تقتضي هذه القصة على هذه الر 

يتنزه عنه لعلو مرتبته ومتانة دينه فإنه قد يعاتب الفضالء على ما ال يعاتب عليه غريهم كما قيل حسنات األبرار سيئات املقربني 
ذه املرأة فوقع العتاب على االستكثار من النساء وإن كان جائزا وروي وأيضا فإنه كان له تسع وتسعون امرأة فكان غنيا عن ه

هذا اخلرب على وجه آخر وهو أن داود انفرد يوما يف حمرابه للتعبد فدخل عليه طائر من كوة فوقع بني يديه فأعجبه فمد يده 
ه مث انصرف فسأل عنها فأخرب أهنا ليأخذه فطار على الكوة فصعد داود ليأخذه فرأى من الكوة امرأة تغتسل عراينة فأعجبت

امرأة رجل من جنده وأنه خرج للجهاد مع اجلند فكتب داود إىل أمري تلك احلرب أن يقدم ذلك الرجل يقاتل عند التابوت وهو 
موضع قل ما ختلص أحد منه فقدم ذلك الرجل فقاتل حىت قتل شهيدا فتزوج داود امرأته فعوتب على تعريضه ذلك الرجل 

زوجه امرأته بعده مع أنه كان له تسع وتسعون امرأة سواها وقيل إن داود هم بذلك كله ومل يفعله وإمنا وقعت املعاتبة للقتل وت
على مهه بذلك وروي أن السبب فيما جرى له مثل ذلك أنه أعجب بعلمه وظهر منه ما يقتضي أنه ال خياف الفتنة على نفسه 

لك أنه متىن منزلة آابئه إبراهيم وإسحاق ويعقوب والتزم أن يبتلى كما ابتلوا ففنت بتلك القصة وروي أيضا أن السبب يف ذ
سؤال مصدر مضاف إىل املفعول وإمنا ^ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إىل نعاجه ^ فابتاله هللا مبا جرى له يف تلك القصة 

نعاجه فإن قيل كيف قال له داود لقد تعدى إبىل ألنه تضمن معىن اإلضافة كأنه قال بسؤال نعجتك مضافة أو مضمومة إىل 
ظلمك قبل أن يثبت عنده ذلك فاجلواب أنه روي أن اآلخر اعرتف بذلك وحذف ذكر اعرتافه اختصارا وحيتمل أن يكون قوله 
لقد ظلمك على تقدير صحة قوله وقد قيل إن قوله ألحد اخلصمني لقد ظلمك قبل أن يسمع حجة اآلخر كانت خطيئته اليت 

اخللطاء هم الشركاء يف األموال ولكن اخللطة أعم من ^ وإن كثريا من اخللطاء ليبغي بعضهم على بعض ^ ا وأانب استغفر منه
الشركة أال ترى أن اخللطة يف املواشي ليست بشركة يف رقاهبا وقصد داود هبذا الكالم الوعظ للخصم الذي بقي والتسلية 

ظن هنا مبعىن شعر ابألمر وقيل ^ وظن داود أمنا فتناه ^ ا زائدة للتأكيد م^ وقليل ما هم ^ ابلتأسي للخصم الذي بقي عليه 
معىن خر ألقى بنفسه إىل األرض وإمنا حقيقة ذلك يف السجود فقيل إن ^ وخر راكعا وأانب ^ مبعىن أيقن وفتناه معناه اختربانه 

ب وروي أنه بقي ساجدا أربعني يوما يبكي الركوع هنا مبعىن السجود وقيل خر من ركوعه ساجدا بعد أن ركع ومعىن أانب ات
حىت نبت البقل من دموعه وهذا املوضع فيه سجدة عند مالك خالفا للشافعي إال أنه اختلف يف مذهب مالك هل يسجد عند 

الزلفى القربة واملكانة الرفيعة واملآب املرجع يف ^ وإن له عندان لزلفى وحسن مآب ^ قوله وأانب أو عند قوله وحسن مآب 
 تقديره^ اي داود إان جعلناك خليفة يف األرض ^ اآلخرة 
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تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أي عبثا بل ^ رض وما بينهما ابطال وما خلقنا السماء واأل^ واحد منهم خليفة الذي قبله وقول الناس فيهم خليفة هللا جتوز  8

املعىن أن الكفار ملا أنكروا احلشر ^ ذلك ظن الذين كفروا ^ خلقهما هللا ابحلق لالعتبار هبما واالستدالل على خالقهما 
ل أم جنع^ واجلزاء كانت خلقة السموات واألرض عندهم ابطال بغري احلكمة فإن احلكمة يف ذلك إمنا تظهر يف اجلزاء األخروي 

أم هنا استفهامية يراد هبا اإلنكار أي أن هللا ال جيعل املؤمنني واملتقني  ^ الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف األرض 
كاملفسدين والفجار بل جيازي كل واحد بعمله لتظهر حكمة هللا يف اجلزاء ففي ذلك استدالل على احلشر واجلزاء وفيه أيضا 

الصافنات مجع صافن وهو الفرس الذي يرفع إحدى رجليه أو يديه ^ ابلعشي الصافنات اجلياد  إذ عرض عليه^ وعد ووعيد 
ويقف على طرف األخرى وقيل الصافن هو الذي يسوي يديه والصفن عالمة على فراهة الفرس واجلياد السريعة اجلري 

يه خيل كان ورثها عن أبيه وقيل واختلف الناس يف قصص هذه اآلية فقال اجلمهور إن سليمان عليه السالم عرضت عل
أخرجتها له الشياطني من البحر وكانت ذوات أجنحة وكانت ألف فرس وقيل أكثر فتشاغل ابلنظر إليها حىت غربت الشمس 
وفاتته صالة العشى العصر فأسف لذلك وقال ردوا علي اخليل وطفق يضرب أعناقها وعراقيبها ابلسيف حىت عقرها ملا كانت 

ة ومل يرتك منها إال اليسري فأبدله هللا أسرع منها وهي الريح وأنكر بعض العلماء هذه الرواية وقال تفويت سبب فوات الصال
الصالة ذنب ال يفعله سليمان وعقر اخليل لغري فائدة ال جيوز فكيف يفعله سليمان عليه السالم وأي ذنب للخيل يف تفويت 

ان زماهنم زمان جماعة فعقرها تقراب إىل هللا وقال بعضهم مل تفته الصالة وال عقر الصالة فقال بعضهم إمنا عقرها ليأكلها الناس وك
اخليل بل كان يصلي فعرضت عليه اخليل فأشار إليهم فأزالوها حىت دخلت اصطبالهتا فلما فرغ من صالته قال ردوها علي 

فقال إين ^ ها وأعناقها بوسم حبس يف سبيل هللا فطفق ميسح عليها بيده كرامة هلا وحمبة وقيل إن املسح عليها كان ومسا يف سوق
معىن هذا خيتلف على حسب االختالف يف القصة فأما الذين قالوا إن سليمان عقر اخليل ملا ^ أحببت حب اخلري عن ذكر ريب 

اخليل يقال هلا خري  اشتغل هبا حىت فاتته الصالة فاختلفوا يف هذا على ثالثة أقوال أحدها أن اخلري هنا يراد به اخليل وزعموا أن
وأحببت مبعىن آثرت أو مبعىن فعل يتعدى بعن كأنه قال آثرت حب اخليل فشغلين عن ذكر ريب واآلخر أن اخلري هنا يراد به 

 املال ألن اخليل وغريها مال فهو كقوله تعاىل أو ترك خريا أي ماال والثالث
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حببت هذه اخليل مثل حب اخلري فشغلين عن ذكر ريب وأما أن املفعول حمذوف وحب اخلري مصدر والتقدير أ@  185@ 
الذين قالوا كان يصلي فعرضت عليه اخليل فأشار إبزالتها فاملعىن أنه قال إين أحببت حب اخلري الذي عند هللا يف اآلخرة بسبب 

رها ولكنها تفهم من الضمري للشمس وإن مل يتقدم ذك^ حىت توارت ابحلجاب ^ ذكر ريب وشغلين ذلك عن النظر إىل اخليل 
سياق الكالم وذكر العشي يقتضيها واملعىن حىت غابت الشمس وقيل إن الضمري للخيل ومعىن توارت ابحلجاب دخلت 

^ فطفق مسحا ابلسوق واألعناق ^ أي قال سليمان ردوا اخليل علي ^ ردوها علي ^ اصطبالهتا واألول أشهر وأظهر 
م أي جعل ميسحها مسحا وهذا املسح خيتلف على حسب االختالف املتقدم هل السوق مجع ساق يعين سوق اخليل وأعناقه

^ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا مث أانب ^ هو قطعها وعقرها أو مسحها ابليد حمبة هلا أو ومسها للتحبيس 
ان كان له خامت ملكه وكان فيه تفسري هذه اآلية خيتلف على حسب االختالف يف قصتها ويف ذلك أربعة أقوال األول أن سليم

اسم هللا فكان ينزعه إذا دخل اخلالء توقريا السم هللا تعاىل فنزعه يوما ودفعه إىل جارية فتمثل هلا جين يف صورة سليمان وطلب 
را منها اخلامت فدفعته له روي أن امسه صخر فقعد على كرسي سليمان أيمر وينهى والناس يظنون أنه سليمان وخرج سليمان فا

بنفسه فأصابه اجلوع فطلب حوات ففتح بطنه فوجد فيه خامته وكان اجلين قد رماه يف البحر فلبس سليمان اخلامت وعاد إىل ملكه 
ففتنة سليمان على هذا هي ما جرى له من سلب ملكه واجلسد الذي ألقى على كرسيه هو اجلين الذي قعد عليه ومساه جسدا 
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تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
حيبها وكان أبوها ملكا كافرا قد قتله سليمان فسألته أن يضع هلا صورة أبيها فأطاعها يف ذلك فكانت تسجد للصورة ويسجد 

 مضت أربعون يوما فلما علم به كسره فالفتنة على هذا عمل معها جواريها وصار صنما معبودا يف داره وسليمان ال يعلم حىت
الصورة واجلسد هو الصورة والقول الثالث أن سليمان كان له ولد وكان حيبه حبا شديدا فقالت اجلن إن عاش هذا الولد ورث 

واجلسد هو الولد ملا مات ملك أبيه فبقينا يف السخرة أبدا فلم يشعر إال وولده ميت على كرسيه فالفتنة على هذا حبه الولد 
ومسي جسدا ألنه جسد بال روح القول الرابع أنه قال ألطوفن الليلة على مائة امرأة أتيت كل واحدة منهن بفارس جياهد يف سبيل 

هللا ومل يقل إن شاء هللا فلم حتمل إال واحدة جاءت بشق إنسان فالفتنة على هذا كونه مل يقل إن شاء هللا واجلسد هو شق 
سان الذي ولد له فأما القول األول فضعيف من طريق النقل مع أنه يبعد ما ذكر فيه من سلب ملك سليمان وتسليط اإلن

الشياطني عليه وأما القول الثاين فضعيف أيضا مع أنه يبعد أنه يعبد صنم يف بيت نيب أو أيمر نيب بعمل صنم وأما القول الثالث 
يف احلديث الصحيح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لكنه مل يذكر يف احلديث أن فضعيف أيضا وأما القول الرابع فقد روي 

قدم االستغفار على طلب امللك ألن أمور ^ قال رب اغفر يل وهب يل ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي ^ ذلك تفسري اآلية 
بغي ألحد من بعدي وظاهر هذا طلب الدين كانت عندهم أهم من الدنيا فقدم األوىل واألهم فإن قيل ألي شيء قال ال ين

 االنفراد به حىت قال فيه احلجاج
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إنه كان حسودا فاجلواب من وجهني أحدمها أنه إمنا قال ذلك لئال جيري عليه مثل ما جرى من أخذ اجلين مللكه @  186@ 
فسخران له ^ داللة على نبوته فقصد أن ال يسلب ملكه عنه يف حياته ويصري إىل غريه واآلخر أنه طلب ذلك ليكون معجزة و 

معىن رخاء لينة طيبة وقيل طائعة له وقد ذكران اجلمع بني هذا وبني قوله عاصفة يف ^ الريح جتري أبمره رخاء حيث أصاب 
الشياطني معطوف على الريح وكل بناء بدل من ^ والشياطني كل بناء وغواص ^ األنبياء وحيث أصاب أي حيث قصد وأراد 

أي آخرين من ^ وآخرين مقرنني يف األصفاد ^ خران له الريح والشياطني من يبين منهم ومن يغوص يف البحر الشياطني أي س
اإلشارة إىل امللك الذي أعطاه هللا له واملعىن أن هللا قال له ^ هذا عطاؤان فامنن أو أمسك ^ اجلن موثقون يف القيود واألغالل 

على من شئت من اجلن ابإلطالق من القيود وأمسك من شئت منهم يف  أعط من شئت وامنع من شئت وقيل املعىن امنن
حيتمل ثالثة معان أحدها أنه ال حياسب يف اآلخرة على ما فعل ^ بغري حساب ^ القيود واألول أحسن وهو قول ابن عباس 

^ لزلفى وحسن مآب  وإن له عندان^ واآلخر بغري تضييق عليك يف امللك والثالث بغري حساب وال عدد بل خارج عن احلصر 
قد ذكران قصة أيوب عليه ^ واذكر عبدان أيوب إذ اندى ربه أين مسين الشيطان بنصب وعذاب ^ قد ذكر يف قصة داود 

السالم يف األنبياء والنصب يقال بضم النون وإسكان الصاد وبفتح النون وإسكان الصاد وبضم النون والصاد وبفتحهما ومعناه 
ل مل نسب ما أصابه من البالء إىل الشيطان فاجلواب من أربعة أوجه أحدها أن سبب ذلك كان من واحد وهو املشقة فإن قي

الشيطان فإنه روي أنه دخل على بعض امللوك فرأى منكرا فلم يغريه وقيل إنه كانت له شاة فذحبها وطبخها وكان له جار جائع 
ن يف مرضه من اجلزع وكراهة البالء فدعا إىل هللا أن يدفع عنه فلم يعط جاره منها شيئا والثاين أنه أراد ما وسوس له الشيطا

وسوسة الشيطان بذلك والثالث أنه روي أن هللا سلط الشيطان عليه ليفتنه فأهلك ماله فصرب وأهلك أوالده فصرب وأصابه 
لقي امرأته فقال هلا  اجلذام واملرض الشديد فصرب فنسب ذلك إىل الشيطان لتسليط الشيطان عليه والرابع روي أن الشيطان

قويل لزوجك إن سجد يل سجدة أذهبت ما به من املرض فذكرت املرأة ذلك أليوب فقال هلا ذلك عدو هللا الشيطان وحينئذ 
التقدير قلنا له اركض برجلك فضرب األرض برجله فنبعت له عني ماء ^ اركض برجلك هذا مغتسل ابرد وشراب ^ دعا 

كل مرض كان داخل جسده واغتسل منها فذهب ما كان يف ظاهر جسده وروي أنه ركض صافية ابردة فشرب منها فذهب  
وخذ بيدك ضغثا ^ ذكر يف األنبياء ^ ووهبنا له أهله ^ األرض مرتني فنبع له عينان فشرب من أحدمها واغتسل من األخرى  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
 يضرب امرأتهالضغث القبضة من القضبان وكان أيوب عليه السالم قد حلف أن ^ فاضرب به وال حتنث 
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مائة سوط إذا برىء من مرضه وكان سبب ذلك ما ذكرته له من لقاء الشيطان وقوله هلا إن سجد يل زوجك @  187@ 
أذهبت ما به من املرض فأمره أن أيخذ ضغثا فيه مائة قضيب فيضرهبا به ضربة واحدة فيرب يف ميينه وقد ورد مثل هذا عن نبينا 

رجل زىن وكان مريضا فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعذق خنلة فيه مشاريخ مائة فضرب به  صلى هللا عليه وسلم يف حد
^ أويل األيدي واألبصار ^ ضربة واحدة ذكر ذلك أبو داود والنسائي وأخذ به بعض العلماء ومل أيخذ به مالك وال أصحابه 

ا عرب عن ذلك ابأليدي ألن األعمال أكثر ما تعمل ابأليدي األيدي مجع يد وذلك عبارة عن قوهتم يف األعمال الصاحلات وإمن
وأما األبصار فعبارة عن قوة فهمهم وكثرة علمهم من قولك أبصر الرجل إذا تبينت له األمور وقيل األيدي مجع يد مبعىن النعمة 

النعمة أكثر ما جيمع على أايدي وقرأ ومعناه أولوا النعم اليت أسداها هللا إليهم من النبوة والفضيلة وهذا ضعيف ألن اليد مبعىن 
إان ^ ابن مسعود أولوا األيد بغري ايء فيحتمل أن تكون األيدي حمذوفة الياء أو يكون األيد مبعىن القوة كقوله داود ذا األيد 

معىن أخلصناهم جعلناهم خالصني لنا أو أخلصناهم دون غريهم وخالصة صفة حذف ^ أخلصناهم خبالصة ذكرى الدار 
فها تقديره خبصلة خالصة وأما الباء يف قوله خبالصة فإن كان أخلصناهم مبعىن جعلناهم خالصني فالباء سببية للتعليل وإن  موصو 

كان أخلصناهم مبعىن خصصناهم فالباء لتعدية الفعل وقرأ انفع إبضافة خالصة إىل ذكرى من غري تنوين وقرأ غريه ابلتنوين على 
وجه البيان والتفسري هلا والدار حيتمل أن يريد به اآلخرة أو الدنيا فإن أراد به اآلخرة ففي  أن تكون ذكر بدال من خالصة على

املعىن ثالثة أقوال أحدها أن ذكرى الدار يعين به ذكرهم لآلخرة وجهنم فيها واآلخر أن معناه تذكريهم للناس ابآلخرة وترغيبهم 
أي أخلصناهم أبفضل ما يف اآلخرة واألول أظهر وإن أراد ابلدار الدنيا للناس فيها عند هللا والثالث أن معناه ثواب اآلخرة 

مجع خري بتشديد الياء أو خري املخفف من خري  ^ األخيار ^ فاملعىن حسن الثناء والذكر اجلميل يف الدنيا كقوله لسان صدق 
يف هذه السورة من ذكر األنبياء اإلشارة إىل ما تقدم ^ هذا ذكر ^ ذكر يف النبياء ^ وذا الكفل ^ كميت خمفف من ميت 

وقيل اإلشارة إىل القرآن جبملته واألول أظهر وكأن قوله هذا ذكر ختام للكالم املتقدم مث شرع بعده يف كالم آخر كما يتم 
يعين أسناهنن سواء يقال ^ أتراب ^ ذكر يف الصافات ^ قاصرات الطرف ^ املؤلف اباب مث يقول فهذا ابب مث يشرع يف آخر 

أي ماله من فناء وال ^ ما له من نفاد ^ ترب فالن إذا كان مثله يف السن وقيل إن أسناهنن وأسنان أزواجهن سواء  فالن
 تقديره األمر هذا ملا مت ذكر أهل اجلنة ختمه بقوله هذا مث ابتدأ وصف^ هذا وإن للطاغني لشر مآب ^ انقضاء 
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هذا مبتدأ وخربه محيم فليذوقوه اعرتاف ^ فليذوقوه محيم وغساق  هذا^ أهل النار ويعين ابلطاغني الكفار @  188@ 
بينهما واحلميم املاء احلار والغساق قرئ بتخفيف السني وتشديدها وهو صديد أهل النار وقيل ما يسيل من عيوهنم وقيل هو 

خر قيل يعين الزمهرير آخر معطوف على محيم وغساق تقديره وعذاب آ^ وآخر من شكله أزواج ^ عذاب ال يعلمه إال هللا 
ومعىن من شكله من مثله ونوعه أي من مثل العذاب املذكور وأزواج معناه أصناف وهو صفة للحميم والغساق والعذاب اآلخر 
واملعىن أهنما أصناف من العذاب وقال ابن عطية آخر مبتدأ واختلف يف خربه فقيل تقديره وهلم عذاب آخر وقيل أزواج مبتدأ 

زواج واجلملة خرب آخر وقيل أزواج خرب اآلخر ومن شكله يف موضع الصفة وقرئ أخر ابجلمع وهو أليق أن ومن شكله خرب أ
الفوج مجاعة من الناس واملقتحم الداخل يف زحام وشدة وهذا من  ^ هذا فوج مقتحم معكم ^ يكون أزواج خربه ألنه مجع مثله 

لنار أوال مث دخل بعدهم أتباعهم وهو الفوج املشار إليه وقيل هو كالم كالم خزنة النار خاطبوا به رؤساء الكفار الذين دخلوا ا
أي ال يلقون رحبا وال خريا وهو دعاء من كالم رؤساء الكفار أي ال ^ ال مرحبا هبم ^ أهل النار بعضهم لبعض واألول أظهر 

األتباع الرؤساء ملا قالوا هلم ال مرحبا هبم هذا حكاية كالم ^ قالوا بل أنتم ال مرحبا بكم ^ مرحبا ابلفوج الذين هم أتباع هلم 
This file was downloaded from QuranicThought.comهذا أيضا من كالم األتباع خطااب للرؤساء وهو تعليل لقوهلم بل ^ أنتم قدمتموه لنا ^ أجابوهم بقوهلم بل أنتم ال مرحبا بكم 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ائنا وأمركم لنا ابلكفر أنتم ال مرحبا بكم والضمري يف قدمتموه للعذاب ومعىن قدمتموه أوجبتموه لنا مبا قدمتم يف الدنيا من إغو 

هذا أيضا من كالم األتباع دعوا إىل هللا تعاىل أن يضاعف العذاب ^ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذااب ضعفا يف النار ^ 
لنا  قالوا ما^ لرؤسائهم الذين أوجبوا هلم العذاب فهو كقوهلم ربنا هؤالء أضلوان فآهتم عذااب ضعفا يف النار والضعف زايدة املثل 

الضمري يف قالوا لرؤساء الكفار وقيل للطاغني والرجال هم ضعفاء املؤمنني وقيل إن ^ ال نرى رجاال كنا نعدهم من األشرار 
القائلني لذلك أبو جهل لعنه هللا وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأمثاهلم وأن الرجال املذكورين هم عمار وبالل وصهيب وأمثاهلم 

أختذانهم سخراي ^ املعىن أهنم قالوا يف جهنم ما لنا ال نرى يف النار رجاال كنا يف الدنيا نعدهم من األشرار واللفظ أعم من ذلك و 
قرئ أختذانهم هبمزة قطع ومعناها توبيخ أنفسهم على اختاذهم املؤمنني سخراي وقرىء أبلف وصل على أن يكون اجلملة صفة ^ 

هذا حيتمل ^ أم زاغت عنهم األبصار ^ ىن اخلدمة وابلكسر مبعىن االستهزاء لرجال وقرىء سخراي بضم السني من التسخري مبع
ثالثة أوجه أحدها أن يكون معادال لقوهلم ما لنا ال نرى رجاال واملعىن ما لنا ال نراهم يف جهنم فهم ليسوا فيها أم هم فيها ولكن 

ادال لقوهلم أختذانهم سخراي واملعىن أختذانهم سخراي زاغت عنهم أبصاران ومعىن زاغت عنهم مالت فلم نرهم الثاين أن يكون مع
وأم زاغت األبصار على هذا مالت عن النظر إليهم احتقارا هلم الثالث أن تكون أم منقطعة مبعىن بل واهلمزة فال تعادل شيئا مما 

 اإلشارة إىل ما تقدم من حكاية أقوال أهل النار^ إن ذلك حلق ^ قبلها 
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^ قل هو نبأ عظيم ^ وإعراب ختاصم بدل من حق أو خرب مبتدأ مضمر ^ ختاصم أهل النار ^ قوله مث فسره ب@  189@ 
النبأ اخلرب ويعين به ما تضمنته الشريعة من التوحيد والرسالة والدار اآلخرة وقيل هو القرآن وقيل هو يوم القيامة واألول أعم 

املأل األعلى هم املالئكة ومقصد اآلية االحتجاج على نبوة حممد ^ ما كان يل من علم ابملأل األعلى إذ خيتصمون ^ وأرجح 
صلى هللا عليه وسلم ألنه أخرب أبمور مل يكن يعلمها قبل ذلك والضمري يف خيتصمون للمأل األعلى واختصامهم هو يف قصة آدم 

أن رسول هللا صلى هللا عليه  حني قال هلم إين جاعل يف األرض خليفة حسبما تضمنته قصته يف مواضع من القرآن ويف احلديث
وسلم رأى ربه فقال اي حممد فيم خيتصم املأل األعلى فقال ال أدري قال يف الكفارات وهي إسباغ الوضوء على املكاره وكثرة 

اخلطأ إىل املساجد احلديث بطوله وقيل الضمري يف خيتصمون للكفار أي خيتصمون يف املأل األعلى فيقول بعضهم هم بنات هللا 
إذ بدل من إذ خيتصمون وقد ^ إذ قال ربك للمالئكة إين خالق بشرا من طني ^ قولون آخرون هم آهلة تعبد وهذا بعيد وي

قال اي إبليس ما ^ ذكران يف البقرة معىن سجود املالئكة آلدم ومعىن كفر إبليس وذكران يف احلجر معىن قوله تعاىل من روحي 
 قال هلل عز وجل وبيدي من املتشابه الذي ينبغي اإلميان به وتسليم علم حقيقته الضمري يف^ منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي 

إىل هللا وقال املتأولون هو عبارة عن القدرة وقال القاضي أبو بكر بن الطيب إن اليد والعني والوجه صفات زائدة على الصفات 
أستكربت أم كنت ^ قت بيدي خلقت بغري واسطة املتقررة قال ابن عطية وهذا قول مرغوب عنه وحكى الزخمشري أن معىن خل

دخلت مهزة االستفهام على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل وأم هنا معادلة واملعىن أستكربت اآلن أم كنت ^ من العالني 
وقد يعين القيامة ^ إىل يوم الوقت املعلوم ^ أي لعني مطرود ^ رجيم ^ قدميا ممن يعلو ويستكرب وهذا على جهة التوبيخ له 

^ الباء للقسم أقسم إبليس بعزة هللا أن يغوي بين آدم ^ قال فبعزتك ألغوينهم أمجعني ^ تقدم الكالم على ذلك يف احلجر 
الضمري يف قال هنا هلل تعاىل واحلق األول مقسم به وهو ^ قال فاحلق واحلق أقول ألمألن جهنم منك وممن تبعك منهم أمجعني 

فعلن وجوابه ألمألن جهنم وقرئ ابلرفع وهو مبتدأ أو خرب مبتدأ مضمر تقديره احلق مييين منصوب بفعل مضمر كقولك هللا أل
 وأما احلق الثاين
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وما أان من ^ فهو مفعول أبقول وقوله واحلق أقول مجلة اعرتاض بني القسم وجوابه على وجه التأكيد للقسم @  190@ 
This file was downloaded from QuranicThought.comهذا وعيد أي لتعلمن صدق خربه ^ ولتعلمن نبأه بعد حني ^ ا من أهله أي الذين يتصنعون ويتحيلون مبا ليسو ^ املتكلفني 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
تنزيل مبتدأ ^ تنزيل الكتاب $ # ^ سورة الزمر $ بعد حني واحلني يوم القيامة أو موهتم أو ظهور اإلسالم يوم بدر وغريه 

نزيل أو يكون خربا بعد خرب أو خرب مبتدأ وخربه من هللا أو خرب ابتداء مضمر تقديره هذا تنزيل ومن هللا على هذا الوجه يتعلق بت
آخر حمذوف والكتاب هنا القرآن أو السورة واختار ابن عطية أن يراد به جنس الكتب املنزلة وأما الكتاب الثاين فهو القرآن 

خملصا ^  حيتمل معنيني أحدمها أن يكون معناه متضمنا احلق والثاين أن يكون معناه ابالستحقاق والوجوب^ ابحلق ^ ابتفاق 
قيل معناه من حقه ومن واجبه أن ^ أال هلل الدين اخلالص ^ أي ال يكون فيه شرك أكرب وال أصغر وهو الرايء ^ له الدين 

يكون له الدين اخلالص وحيتمل أن يكون معناه إن الدين اخلالص هو دين هللا وهو اإلسالم الذي شرعه لعباده وال يقبل غريه 
وائب الشرك وقال قتادة الدين اخلالص شهادة أن ال إله إال هللا وقال احلسن هو اإلسالم وهذا ومعىن اخلالص الصايف من ش

يريد ابألولياء الشركاء املعبودين وحيتمل أن يريد ابلذين اختذوا الكفار ^ والذين اختذوا من دونه أولياء ^ أرجح لعمومه 
ج على الثاين إىل حذف الضمري العائد على الذين تقديره الذين العابدين هلم أو الشركاء املعبودين واألول أظهر ألنه حيتا 

اختذوهم ويكون ضمري الفاعل يف اختذوا عائدا على غري مذكور وارتفاع الذين على الوجهني ابالبتداء وخربه إما قوله إن هللا 
ما ^ أرجح ألن املعىن به أكمل حيكم بينهم أو احملذوف املقدر قبل قوله ما نعبدهم ألن تقديره يقولون ما نعبدهم واألول 

هذه اجلملة يف موضع معمول قول حمذوف والقول يف موضع احلال أو يف موضع بدل من ^ نعبدهم إال ليقربوان إىل هللا زلفى 
وا لنا صلة الذين وقرأ ابن مسعود قالوا ما نعبدهم إبظهار القول أي يقول الكفار ما نعبد هؤالء اآلهلة إال ليقربوان إىل هللا ويشفع

عنده ويعين بذلك الكفار الذين عبدوا املالئكة أو الذين عبدوا األصنام أو الذين عبدوا عيسى أو عزير فإن مجيعهم قالوا هذه 
إشارة إىل كذهبم يف قوهلم ليقربوان إىل ^ إن هللا ال يهدي من هو كاذب كفار ^ املقالة ومعىن زلفى قرىب فهو مصدر من يقربوان 

هدي يف أتويله وجهان أحدمها اليهديه يف حال كفره والثاين أن ذلك خمص مبن قضى عليه ابملوت على الكفر هللا وقوله ال ي
 لو أراد هللا أن يتخذ ولدا الصطفى مما خيلق^ أعاذان هللا من ذلك وهذا أتويل ال يهدي القوم الظاملني والكافرين حيثما وقع 
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أحدمها ابلوالدة احلقيقية وهذا حمال على هللا تعاىل ال جيوز يف العقل والثاين  الولد يكون على وجهني( ما يشاء @  191@ 
التبين مبعىن االختصاص والتقريب كما يتخذ اإلنسان ولد غريه ولدا إلفراط حمبته له وذلك ممتنع على هللا إبخبار الشرع فإن قوله 

ى ما أشار إليه ابن عطية لو أراد هللا أن يتخذ ولدا على وجه وما ينبغي للرمحن أن يتخذ ولدا يعم نفي الوجهني فمعىن اآلية عل
التبين الصطفى لذلك مما خيلق من موجوداته وخملوقاته ولكنه مل يرد ذلك وال فعله وقال الزخمشري معناه لو أراد هللا اختاذ الولد 

اختاذه ولدا فاصطفى املالئكة المتنع ذلك ولكنه يصطفي من عباده من يشاء على وجه االختصاص والتقريب ال على وجه 
وشرفهم ابلتقريب فحسب الكفار أهنم أوالده مث زادوا على ذلك أن جعلوهم إاناث فأفرطوا يف الكفر والكذب على هللا ومالئكته 

د ألنه نزه تعاىل نفسه من اختاذ الولد مث وصف نفسه ابلواحد ألن الوحدانية تنايف اختاذ الول^ سبحانه هو هللا الواحد القهار ^ 
لو كان له ولد لكان من جنسه وال جنس له ألنه واحد ووصف نفسه ابلقهار ليدل على نفي الشركاء واألنداد ألن كل شيء 

مقهور حتت قهره تعاىل فكيف يكون شريكا له مث أتبع ذلك مبا ذكره من خلقة السموات واألرض وما بينهما ليدل على 
التكوير اللف واللي ومنه كور العمامة اليت يلتوي بعضها على بعض ^ ى النهار يكور الليل عل^ وحدانيته وقدرته وعظمته 

وهو هنا استعارة ومعناه على ما قال ابن عطية يعيد من هذا على هذا فكان الذي يطيل من النهار أو الليل يصري منه على 
ون املعىن أن كل واحد منهما يغلب اآلخر جزءا فيسرته وكأن الذي ينقص يدخل يف الذي يطول فيسترت فيه وحيتمل أن يك

^ خلقكم من نفس واحدة ^ يعين يوم القيامة ^ ألجل مسمى ^ اآلخر إذا طرأ عليه فشبه يف سرته له بثوب يلف على اآلخر 
يعين حواء خلقها من ضلع آدم فإن قيل كيف عطف قوله مث جعل على ^ مث جعل منها زوجها ^ يعين آدم عليه السالم 

This file was downloaded from QuranicThought.comتقتضي الرتتيب واملهلة وال شك أن خلقة حواء كانت قبل خلقة بين آدم فاجلواب من ثالثة أوجه األول وهو  خلقكم بثم اليت



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
املختار أن العطف إمنا هو على معىن قوله واحدة ال على خلقكم كأنه قال خلقكم من نفس كانت واحدة مث خلق منها زوجها 

لوجود الثالث أنه يعين بقوله خلقكم إخراج بين آدم من صلب أبيهم كالذر بعد وحدهتا الثاين أن مث لرتتيب األخبار ال لرتتيب ا
يعين املذكورة يف األنعام من الضأن اثنني ومن املعز ^ وأنزل لكم من األنعام مثانية أزواج ^ وذلك كله كان قبل خلقه حواء 

األنثى زوج الذكر وأما أنزل ففيه ثالثة أوجه األول اثنني ومن اإلبل اثنني ومن البقر اثنني ومساها أزواجا ألن الذكر زوج األنثى و 
أن هللا خلق أول هذه األزواج يف السماء مث أنزهلا الثاين أن معىن أنزل قضى وقسم فاإلنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه الثالث 

^ خلقا من بعد خلق ^ وهذا بعيد أنه أنزل املطر الذي ينبت به النبات فتعيش منه هذه األنعام فعرب إبنزاهلا عن إنزال أرزاقها 
هي البطن والرحم ^ يف ظلمات ثالث ^ يعين أن اإلنسان يكون نطفة مث علقة مث مضغة إىل أن يتم خلقه مث ينفخ فيه الروح 

 واملشيمة وقيل صلب األب
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أي ^  غين عنكم إن تكفروا فإن هللا^ والرحم واملشيمة واألول أرجح لقوله بطون أمهاتكم ومل يذكر الصلب @  192@ 
أتول األشعرية هذه اآلية على وجهني أحدمها أن الرضا مبعىن اإلرادة ويعين بعباده ^ وال يرضى لعباده الكفر ^ ال يضره كفركم 

من قضى هللا له ابإلميان والوفاة عليه فهو كقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان واآلخر أن الرضا غري اإلرادة والعباد على 
العموم أي ال يرضى الكفر ألحد من البشر وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم فهو مل يرضه دينا وال شرعا وأراده  هذا على

^ وقوعا ووجودا وأما املعتزلة فإن الرضا عندهم مبعىن اإلرادة والعباد على العموم جراي على قاعدهتم يف القدر وأفعال العباد 
وإذا مس ^ ذكر يف اإلسراء ^ وال تزر وازرة ^ شكر احلقيقي يتضمن اإلميان هذا عموم وال^ وإن تشكروا يرضه لكم 

اآلية يراد ابإلنسان هنا الكافر بدليل قوله وجعل له أندادا والقصد هبذه اآلية عتاب وإقامة حجة فالعتاب على ^ اإلنسان ضر 
د فإن قيل مل قال هنا وإذا مس ابلواو وقال بعدها الكفر وترك دعاء هللا وإقامة احلجة على اإلنسان بدعائه إىل هللا يف الشدائ

فإذا مس ابلفاء فاجلواب أن الذي ابلفاء مسبب عن قوله امشأزت قلوب الذين ال يؤمنون ابآلخرة فجاء بفاء السببية قاله 
ر أو أي نعمة  خوله أعطاه والنعمة هنا حيتمل أن يريد هبا كشف الضر املذكو ^ مث إذا خوله نعمة منه ^ الزخمشري وهو بعيد 

حيتمل أن تكون ما مصدرية أي نسي دعاء أو تكون مبعىن الذي واملراد هبا هللا ^ نسي ما كان يدعو إليه من قبل ^ كانت 
بتخفيف امليم على إدخال مهزة االستفهام على من وقيل هي مهزة النداء األول أظهر وقرئ ^ أم من هو قانت ^ تعاىل 

ومن مبتدأ وخربه حمذوف وهو املعادل لالستفهام تقديره أم من هو قانت كغريه وإمنا حذف بتشديدها على إدخال أم على من 
والقنوت هنا مبعىن الطاعة ^ هل يستوي الذين يعلمون ^ لداللة الكالم عليه وهو ما ذكر قبله وما ذكر بعده وهو قوله 

نزلت يف جعفر بن أيب طالب وأصحابه حني عزموا على اآلية ^ قل اي عباد الذين آمنوا ^ والصالة ابلليل وآانء الليل ساعاته 
حيتمل أن يتعلق يف ^ للذين أحسنوا يف هذه الدنيا حسنة ^ اهلجرة إىل أرض احلبشة ومعناها التأنيس هلم والتنشيط على اهلجرة 

لى هذا حسن احلال والعافية هذه الدنيا أبحسنوا واملعىن الذين أحسنوا يف الدنيا هلم حسنة يف اآلخرة أو يتعلق حبسنة واحلسنة ع
يراد البالد اجملاورة لألرض اليت هاجروا منها واملقصود من ذلك احلض على ^ وأرض هللا واسعة ^ يف الدنيا واألول أرجح 

هذا حيتمل وجهني أحدمها أن الصابر يوىف أجره وال حياسب على أعماله ^ إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب ^ اهلجرة 
 ذين يدخلون اجلنة بغري حساب والثاين أن أجر الصابرين بغري حصر بل أكثر منفهو من ال
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الالم هنا جيوز أن تكون زائدة ^ وأمرت ألن أكون أول املسلمني ^ أن حيصر بعدد أو وزن وهذا قول اجلمهور @  193@ 
ىن واحد فاجلواب أن األول أمر أو للتعليل ويكون املفعول على هذا حمذوف فإن قيل كيف عطف أمرت على أمرت واملع

ابلعبادة واإلخالص والثاين أمر ابلسبق إىل اإلسالم فهما معنيان اثنان وكذلك قوله قل هللا أعبد ليس تكرارا لقوله أمرت أن 
العبادة به  أعبد هللا ألن األول إخبار أبنه مأمور ابلعبادة والثاين إخبار أبنه يفعل العبادة وقدم اسم هللا تعاىل للحصر واختصاص This file was downloaded from QuranicThought.com
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مجع ظلة ابلضم ^ ظلل ^ هذا هتديد ومبالغة يف اخلذالن والتخلية هلم على ما هم عليه ^ فاعبدوا ما شئتم من دونه ^ وحده 

وهو ما غشي من فوق كالسقف فقوله من فوقهم بني وأما من حتتهم فسماه ظلة ألنه سقف ملن حتتهم فإن جهنم طبقات وقيل 
قيل إهنا نزلت يف عثمان بن ^ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ^ من أسفلهم إىل فوقهم  مساه ظلة ألنه يلتهب ويصعد

عفان وعبد الرمحن ابن عوف وسعد وسعيد وطلحة والزبري إذ دعاهم أبو بكر الصديق إىل اإلميان فآمنوا وقيل نزلت يف أيب ذر 
واألظهر أهنا عامة والطاغوت كل ما عبد من دون هللا وقيل وسلمان وهذا ضعيف ألن سلمان إمنا أسلم ابملدينة واآلية مكية 

قيل يستمعون القول على العموم فيتبعون القرآن ألنه أحسن الكالم ^ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ^ الشياطني 
الذي يستمع وقيل يستمعون القرآن فيتبعون أبعماهلم أحسنه من العفو الذي هو أحسن من االنتصار وشبه ذلك وقيل هو 

حديثا فيه حسن وقبيح فيتحدث ابحلسن ويكف عما سواه وهذا قول ابن عباس وهو األظهر وقال ابن عطية هو عام يف مجيع 
األقوال والقصد الثناء على هؤالء ببصائر ونظر سديد يفرقون به بني احلق والباطل وبني الصواب واخلطأ فيتبعون األحسن من 

فيها وجهان أحدمها أن يكون ^ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من يف النار ^ املعىن ذلك وقال الزخمشري مثل هذا 
الكالم مجلة واحدة تقديره أفمن حق عليه كلمة العذاب أأنت تنقذه فموضع من يف النار موضع املضمر واهلمزة يف قوله أفأنت 

والثاين أن يكون التقدير أفمن حق عليه كلمة العذاب تتأسف هي اهلمزة اليت يف قوله أفمن وهي مهزة اإلنكار كررت للتأكيد 
 عليه فحذف اخلرب مث استأنف قوله أفأنت تنقذ من يف النار وعلى هذا
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معىن سلكه أدخله وأجراه ^ فسلكه ينابيع يف األرض ^ يوقف على العذاب واألول أرجح لعدم اإلضمار @  194@ 
أي أصنافه كالقمح واألرز والفول ^ خمتلفا ألوانه ^ ذا دليل على أن ماء العيون من املطر والينابيع مجع ينبوع وهو العني ويف ه

أفمن شرح ^ وغري ذلك وقيل ألوانه اخلضرة واحلمرة وشبه ذلك ويف الوجهني دليل على الفاعل املختار ورد على أهل الطبائع 
روي أن الذي شرح هللا صدره لإلسالم علي بن أيب طالب تقديره أفمن شرح هللا صدره كالقاسي قلبه و ^ هللا صدره لإلسالم 

قال الزخمشري من هنا سببية أي قلوهبم ^ من ذكر هللا ^ ومحزة واملراد ابلقاسية قلوهبم أبو هلب وأوالده واللفظ أعم من ذلك 
ى مبن واملعىن أن قلوهبم قاسية من أجل ذكر هللا وهذا املعىن بعيد وحيتمل عندي أن يكون قاسية تضمن معىن خالية فلذلك تعد

معناه هنا ^ متشاهبا ^ بدل من أحسن أو حال منه ^ كتااب ^  يعين القرآن ^ هللا نزل أحسن احلديث ^ خالية من ذكر هللا 
مجع مثان أي تثىن فيه القصص ^ مثاين ^ أنه يشبه بعضه بعضا يف الفصاحة والنطق ابحلق وأنه ليس فيه تناقض وال اختالف 

أن يكون مشتقا من الثناء ألنه يثىن فيه على هللا فإن قيل مثاين مجع فكيف وصف به املفرد فاجلواب أن القرآن  وتكرر وحيتمل
ينقسم فيه إىل سور وآايت كثرية فهو مجع هبذا االعتبار وجيوز أن يكون كقوهلم برمة أعشار وثوب أخالق أو يكون متييزا من 

إن قيل كيف تعدى تلني إبىل فاجلواب أنه تضمن معىن ^ وقلوهبم إىل ذكر هللا  مث تلني جلودهم^ متشاهبا كقولك حسن مشائل 
فعل تعدى إبىل كأنه قال متيل أو تسكن أو تطمئن قلوهبم إىل ذكر هللا فإن قيل مل ذكرت اجللود أوال وحدها مث ذكرت القلوب 

ريرة من وصف اجللود ال من وصف غريها وملا بعد ذلك معها فاجلواب أنه ملا قال أوال تقشعر ذكر اجللود وحدها ألن القشع
قال اثنيا تلني ذكر اجللود والقلوب ألن اللني توصف به اجللود والقلوب أما لني القلوب فهو ضد قسوهتا وأما لني اجللود فهو 

أو إىل  حيتمل أن تكون اإلشارة إىل القرآن^ ذلك هدى هللا ^ ضد قشعريرهتا فاقشعرت أوال من اخلوف مث النت ابلرجاء 
اخلرب حمذوف كما تقدم يف نظائره تقديره أفمن يتقي بوجهه سوء ^ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب ^ اخلشية واقشعرار اجللود 

العذاب كمن هو آمن من العذاب ومعىن يتقي يلقى النار بوجهه ليكفها عن نفسه وذلك أن اإلنسان إذا لقي شيئا من املخاوف 
أي ذوقوا جزاء ما كنتم تكسبون من ^ ذوقوا ما كنتم تكسبون ^ مغلولة فاتقوا النار بوجوههم  استقبله بيديه وأيدي هؤالء

This file was downloaded from QuranicThought.com نصب على احلال أو بفعل مضمر على املدح^ قرآان عربيا ^ الكفر والعصيان 
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غري  أي ليس فيه تضاد وال اختالف وال عيب من العيوب اليت يف كالم البشر وقيل معناه^ غري ذي عوج @ ^  195@ 
خملوق وقيل غري ذي حلن فإن قيل مل قال غري ذي عوج ومل يقل غري معوج فاجلواب أن قوله غري ذي عوج أبلغ يف نفي العوج 

أي متنازعون متظاملون وقيل متشاجرون وأصله ^ رجال فيه شركاء متشاكسون ^ عنه كأنه قال ليس فيه شيء من العوج أصال 
واملعىن ضرب هذا املثل لبيان حال من يشرك ابهلل ومن يوحده فشبه املشرك  من قولك رجل شكس إذا كان ضيق الصدر

^ مبملوك بني مجاعة من الشركاء يتنازعون فيه واململوك بينهم يف أسوأ حال وشبه من يوحد هللا مبملوك لرجل واحد فمعىن قوله 
يف هذا وعد للنيب صلى هللا عليه ^ م ميتون إنك ميت وإهن^ أي خالصا له وقرئ سلما بغري ألف واملعىن واحد ^ ساملا لرجل 

وسلم ووعيد للكفار فإهنم إذا ماتوا مجيعا وصاروا إىل هللا فاز من كان على احلق وهلك من كان على الباطل وفيه أيضا إخبار 
صلى هللا عليه أبنه صلى هللا عليه وسلم سيموت لئال خيتلف الناس يف موته كما اختلفت األمم يف غريه وقد جاء أنه ملا مات 

قيل ^ ختتصمون ^ وسلم أنكر عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه موته حىت احتج عليه أبو بكر الصديق هبذه اآلية فرجع إليها 
يعين االختصام يف الدماء وقيل يف احلقوق واألظهر أنه اختصام النيب صلى هللا عليه وسلم مع الكفار يف تكذيبهم له فيكون من 

^ فمن أظلم ممن كذب على هللا ^ مل أن يكون على العموم يف اختصام اخلالئق فيما بينهم من املظامل وغريها متام ما قبله وحيت
أي  ^ وكذب ابلصدق ^ املعىن ال أحد أظلم ممن كذب على هللا ويريد ابلكذب على هللا هنا ما نسبوا إليه من الشركاء واألوالد 

قيل الذي جاء ابلصدق النيب صلى هللا عليه وسلم والذي ^ صدق به والذي جاء ابلصدق و ^ كذب ابإلسالم والشريعة 
صدق به أبو بكر وقيل الذي جاء ابلصدق جربيل والذي صدق به حممد صلى هللا عليه وسلم وقيل الذي جاء ابلصدق األنبياء 

ق الذي ألنه يف مقابلة من  والذي صدق به املؤمنون واختار ابن عطية أن يكون على العموم وجعل الذي للجنس كأنه قال الفري
تقوية لقلب حممد صلى هللا عليه وسلم وإزالة ^ أليس هللا بكاف عبده ^ كذب على هللا وكذب ابلصدق واملراد به العموم 

 اآلية احتجاج^ ولئن سألتهم ^ للخوف الذي كان الكفار خيوفونه 
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اآلية رد على املشركني وبرهان على الوحدانية ^ هل هن كاشفات ضره ^ على التوحيد ورد على املشركني @  196@ 
وروي أن سببها أن املشركني خوفوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من آهلتم فنزلت اآلية مبينة أهنم ال يقدرون على شيء فإن 

قري هلا وهتكم مبن قيل كيف قال كاشفات وممسكات ابلتأنيث فاجلواب أهنا ال تعقل فعاملها معاملة املؤنث وأيضا ففي أتنيثها حت
هللا يتوىف األنفس حني ^ ذكر يف أول السورة ^ ابحلق ^ هتديد ومساملة منسوخة ابلسيف ^ اعملوا على مكانتكم ^ عبدها 

هذه اآلية إعتبار ومعناها أن هللا يتوىف النفوس على وجهني احدها وفاة كاملة حقيقية وهي املوت ^ موهتا واليت مل متت يف منامها 
وتقديرها ويتوىف ^ وهو الذي يتوفاكم ابلليل ^ وفاة النوم ألن النائم كامليت يف كونه ال يبصر وال يسمع ومنه قوله واآلخر 

أي ميسك األنفس اليت قضى عليها ابملوت احلقيقي ومعىن ^ فيمسك اليت قضى عليها املوت ^ األنفس اليت مل متت يف منامها 
أي يرسل األنفس النائمة وإرساهلا هو ردها إىل الدنيا ^ سل األخرى إىل أجل مسمى وير ^ إمساكها أنه ال يردها إىل الدنيا 

واألجل املسمى هو أجل املوت احلقيقي وقد تكلم الناس يف النفس والروح وأكثروا القول يف ذلك ابلظن دون حتقيق والصحيح 
أم هنا مبعىن بل ومهزة اإلنكار ^ ا من دون هللا شفعاء أم اختذو ^ ^ قل الروح من أمر ريب ^ أن هذا مما استأثر هللا بعلمه لقوله 

دخلت مهزة االستفهام على واو احلال تقديره ^ قل أولو كانوا ^ والشفعاء هم األصنام وغريها لقوهلم هؤالء شفعاؤان عند هللا 
إليه إال إبذنه ويف هذا رد أي هو مالكها فال يشفع أحد ^ قل هلل الشفاعة مجيعا ^ يشفعون وهم ال ميلكون شيئا وال يعقلون 

اآلية معناها أن الكفار يكرهون توحيد هللا وحيبون ^ وإذا ذكر هللا وحده ^ على الكفار يف قوهلم إن األصنام تشفع هلم 
اإلشراك به ومعىن امشأزت انقبضت من شدة الكراهة وروي أن هذه اآلية نزلت حني قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سورة 

This file was downloaded from QuranicThought.comلقى الشيطان يف أمنيته حسبما ذكران يف احلج فاستبشر الكفار مبا ألقى الشيطان من تعظيم الالت والعزى فلما أذهب النجم فأ



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
 أي ظهر هلم يوم القيامة خالف ما كانوا^ وبدا هلم من هللا ما مل يكونوا حيتسبون ^ هللا ما ألقى الشيطان استكربوا وامشأزوا 
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ظنون ظنوان كاذبة قال الزخمشري املراد بذلك تعظيم العذاب الذي يصيبهم أي ظهر هلم من يظنون ألهنم كانوا ي@  197@ 
وقيل معناها عملوا أعماال ^ فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني ^ عذاب هللا ما مل يكن يف حساهبم فهو كقوله يف الوعد 

اآلية وهذا على أهنا يف املسلمني والظاهر أهنا يف حسبوها حسنات فإذا هي سيئات وقال احلسن ويل ألهل الراب من هذه 
معىن حاق حل ونزل وقال ابن عطية وغريه إن هذا على حذف مضاف تقديره ^ وحاق هبم ما كانوا به يستهزؤن ^ الكفار 

به  حاق هبم جزاء ما كانوا به يستهزؤن وحيتمل أن يكون الكالم دون حذف وهو أحسن ومعناه حاق هبم العذاب الذي كانوا
حيتمل ^ قال إمنا أوتيته على علم ^ يستهزؤن ألهنم كانوا يف الدنيا يستهزؤن إذا خوفوا بعذاب هللا ويقولون مىت هذا الوعد 

وجهني أحدمها وهو األظهر أن يريد على علم مين ابملكاسب واملنافع واآلخر على علم هللا ابستحقاقي لذلك وإمنا هنا حتتمل 
أن تكون ما كافة وعلى علم يف موضع احلال واآلخر أن تكون ما اسم إن وعلى علم خربها وإمنا وجهني أحدمها وهو األظهر 

رد على الذي قال إمنا أوتيته على علم ^ بل هي فتنة ^ قال أوتيته ابلضمري املذكر وهو عائد على النعمة للحمل على املعىن 
قال ^ ي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا قل اي عباد^ يعين قارون وغريه ^ قد قاهلا الذين من قبلهم ^ 

علي بن أيب طالب وابن مسعود هذه أرحى آية يف القرآن وروي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ما أحب أن يل الدنيا 
 يغفر له ما وقع فيه من وما فيها هبذه اآلية واختلف يف سببها فقيل نزلت يف وحشي قاتل محزة ملا أراد أن يسلم وخاف أن ال

قتل محزة وقيل نزلت يف قوم آمنوا ومل يهاجروا ففتنوا فافتتنوا مث ندموا وظنوا أهنم ال توبة هلم وهذا قول عمر بن اخلطاب وقد  
وقتلنا كتب هبا إىل هشام بن العاص ملا جرى له ذلك وقيل نزلت يف قوم من أهل اجلاهلية قالوا ما ينفعنا اإلسالم ألننا قد زنينا 

النفوس فنزلت اآلية فيهم ومعناها مع ذلك على العموم يف مجيع الناس إىل يوم القيامة على تفصيل نذكره وذلك أن الذين 
أسرفوا على أنفسهم إن أراد هبم الكفار فقد اجتمعت األمة على أهنم إذا أسلموا غفر هلم كفرهم ومجيع ذنوهبم لقوله صلى هللا 

ا قبله وأهنم إن ماتوا على الكفر فإن هللا ال يغفر هلم بل خيلدهم يف النار وإن أراد به العصاة من عليه وسلم اإلسالم جيب م
املسلمني فإن العاصي إذا اتب غفر له ذنوبه وإن مل يتب فهو يف مشيئة هللا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فاملغفرة املذكورة يف 

ذا أسلموا أو للعصاة إذا اتبوا أو للعصاة وإن مل يتوبوا إذا تفضل هللا عليهم ابملغفرة هذه اآلية حيتمل أن يريد هبا املغفرة للكفار إ
 والظاهر أهنا نزلت يف الكفار وأن املغفرة املذكورة هي هلم إذا أسلموا
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كافرين والدليل على أهنا يف الكفار ما ذكر بعدها إىل قوله قد جاءتك آاييت فكذبت هبا واستكربت وكنت من ال@  198@ 
يعين اتبعوا القرآن وليس املعىن أن بعض القرآن أحسن من بعض ألنه حسن كله ^ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ^ 

إمنا املعىن أن يتبعوا أبعماهلم ما فيه من األوامر وجيتنبوا ما فيه من النواهي فالتفضيل الذي يقتضيه أحسن إمنا هو يف االتباع 
يف موضع مفعول من أجله تقديره كراهة أن تقول نفس ^ أن تقول نفس ^ ناسخ دون املنسوخ وهذا بعيد وقيل يعين اتبعوا ال

أي يف حق هللا وقيل يف أمر هللا وأصله من ^ يف جنب هللا ^ وإمنا ذكر النفس ألن املراد هبا بعض األنفس وهي نفس الكفار 
جواب للنفس اليت حكى كالمها وال جياوب ^ بلى ^ أي املستهزئني  ^الساخرين ^ اجلنب مبعىن اجلانب مث استعري هلذا املعىن 

ببلى إال النفي وهي هنا جواب لقوله لو أن هللا هداين لكنت من املتقني ألنه يف معىن النفي ألن لو حرف امتناع وتقرير اجلواب 
له لو أن يل كرة فإن معناه يقتضي أن بل قد جاءك اهلدى من هللا إبرساله الرسل وإنزاله الكتب وقال ابن عطية هي جواب لقو 

العمر يتسع للنظر فقيل له بلى على وجه الرد عليه واألول أليق بسياق الكالم ألن قوله قد جاءتك آاييت تفسري ملا تضمنته بلى 
أصله من الفوز ^ مبفازهتم ^ حيتمل أن يريد سواد اللون حقيقة أو يكون عبارة عن شدة الكرب ^ وجوههم مسودة ^ 
مفاتيح ^ مقاليد ^ أي قائم بتدبري كل شيء ^ وهو على كل شيء وكيل ^ لتقدير بسبب فوزهم وقيل معناه بفضائلهم وا This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
وقيل خزائن واحدها مقليد وقيل إقليد وقيل ال واحد هلا من لفظها وأصلها كلمة فارسية وقال عثمان بن عفان سألت رسول هللا 

رض فقال هي ال إله إال هللا وهللا أكرب وسبحان هللا واحلمد هلل وال حول وال قوة صلى هللا عليه وسلم عن مقاليد السموات واأل
إال ابهلل وأستغفر هللا هو األول واآلخر والظاهر والباطن بيده اخلري حييي ومييت وهو على كل شيء قدير فإن صح هذا احلديث 

ن السموات واألرض ألن هذه الكلمات توصل إىل فمعناه أن من قال هذه الكلمات صادقا خملصا انل اخلريات والربكات م
اآلية قال الزخمشري إهنا متصلة بقوله وينجي هللا الذين اتقوا مبفازهتم وما بينهما من ^ والذين كفروا ^ ذلك فكأهنا مفاتيح له 

 حذفت إحدى النونني^ أتمروين ^ منصوب أبعبد ^ أفغري هللا ^ الكالم اعرتاض 
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دليل على إحباط عمل املرتد ^ لئن أشركت ليحبطن عملك ^ ئ إبدغام إحدى النونني يف األخرى ختفيفا وقر @  199@ 
مطلقا خالفا للشافعي يف قوله ال حيبط عمله إال إذا مات على الكفر فإن قيل املوحى إليهم مجاعة واخلطاب بقوله لئن أشركت 

يف خوطب األنبياء بذلك وهم معصومون من الشرك لواحد فاجلواب أنه أوحى إىل كل واحد منهم على حدته فإن قيل ك
فاجلواب أن ذلك على الفرض والتقدير أي لو وقع منهم شرك حلبطت أعماهلم لكنهم مل يقع منهم شرك بسبب العصمة وحيتمل 

موه حق أي ما عظ^ وما قدروا هللا حق قدره ^ أن يكون اخلطاب لغريهم وخوطبوا هم ليدل املعىن على غريهم ابلطريق األوىل 
واألرض مجيعا قبضته يوم ^ تعظيمه وال وصفوه مبا جيب له وال نزهوه عما ال يليق به والضمري يف قدروا لقريش وقيل لليهود 

املقصود هبذا تعظيم جالل هللا والرد على الكفار الذين ما قدروا هللا حق قدره مث اختلف ^ القيامة والسموات مطوايت بيمينه 
يف غريها من املشكالت فقالت املتأولة إن القبضة واليمني عبارة عن القدرة وقال ابن الطيب إهنا صفة  الناس فيها كاختالفهم

زائدة على صفات الذات وأما السلف الصاحل فسلموا علم ذلك إىل هللا ورأوا أن هذا من املتشابه الذي ال يعلم علم حقيقته 
ضته والسموات مطوايت كل ذلك بيمينه وقال ابن عمر ما معناه إن األرض إال هللا وقد قال ابن عباس ما معناه إن األرض يف قب

هو القرن الذي ينفخ فيه ^ ونفخ يف الصور ^ يف قبضة اليد الواحدة والسموات مطوايت ابليمني األخرى ألن كلتا يديه ميني 
قيل ^ إال من شاء هللا ^  هذه اآلية إسرافيل وهذه النفخة نفخة الصعق وهو املوت وقد قيل إن قبلها نفخة الفزع ومل تذكر يف

مث نفخ فيه أخرى ^ يعين جربيل وإسرافيل وميكائيل وملك املوت مث مييتهم هللا بعد ذلك وقيل استثناء األنبياء وقيل الشهداء 
يعين ^ ووضع الكتاب ^ قيل إنه من النظر وقيل من االنتظار أي ينتظرون ما يفعل هبم ^ قيام ينظرون ^ هي نفخة القيام ^ 

والشهداء ^ ليشهدوا على قومهم ^ وجيء ابلنبيني ^ صحائف األعمال وإمنا وحدها ألنه أراد اجلنس وقيل هو اللوح احملفوظ 
حيتمل أن يكون مجع شاهد أو مجع شهيد يف سبيل هللا واألول أرجح ألن فيه الوعيد معىن وألنه أليق بذكر األنبياء الشاهدين ^ 

^ وقضي بينهم ^ مد صلى هللا عليه وسلم ألهنم يشهدون على الناس وقيل يعين املالئكة احلفظة واملراد على هذا أمة حم
يف املوضعني مجع زمرة وهي اجلماعة من الناس وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أول زمرة ^ زمرا ^ الضمري جلميع اخللق 

 نية على مثل أشد جنم يف السماء إضاءة مث هم بعديدخلون اجلنة وجوههم على مثل القمر ليلة البدر والزمرة الثا
59
4 

وفتحت ^ يعين القضاء السابق بعذاهبم ^ كلمة العذاب ^  مجع خازن حيث وقع ^ خزنتها ^ ذلك منازل @  200@ 
جميء أهلها إمنا قال يف اجلنة وفتحت أبواهبا ابلواو وقال يف النار فتحت بغري واو ألن أبواب اجلنة كانت مفتحة قبل ^ أبواهبا 

واملعىن حىت إذا جاؤها وأبواهبا مفتحة فالواو واو احلال وجواب إذا على هذا حمذوف وأما أبواب النار فإهنا فتحت حني جاؤها 
فوقع قوله فتحت جواب الشرط فكأنه بغري واو وقال الكوفيون الواو يف أبواب اجلنة واو الثمانية ألن أبواب اجلنة مثانية وقيل 

يعين أرض اجلنة والوراثة هنا استعارة كأهنم ورثوا موضع من مل يدخل اجلنة ^ وأورثنا األرض ^ وفتحت هو اجلواب الواو زائدة 
وقضي ^ أي حمدقني به دائرين حوله ^ حافني من حول العرش ^ أي ننزل من اجلنة حيث نشاء ونتخذه مسكنا ^ نتبوأ ^ 

This file was downloaded from QuranicThought.comهنا أن يكون للمالئكة والقضاء بينهم توفية أجورهم على حسب منازهلم الضمري جلميع اخللق كاملوضع األول وحيتمل ^ بينهم 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
حيتمل أن يكون القائل لذلك املالئكة أو مجيع اخللق أو أهل اجلنة لقوله وآخر دعواهم أن ^ وقيل احلمد هلل رب العاملني ^ 

 مت اجلزء الثالث ويليه اجلزء الرابع وأوله سورة غافر# احلمد هلل رب العاليمن 
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تقدم الكالم على حروف اهلجاء وختتص حم أبن معناها حم األمر أي قضى وقال ^ حم $ # ^ سورة غافر @ $  2@ 
أي ذى ^ ذي الطول ^ ذكر يف الزمر ( تنزيل الكتاب ) هي حروف الرمحن ^ ن ^ و ^ حم ^ و ^ الر ^ ابن عباس 

جعل ال يغررك مبعىن ال حيزنك ففيه تسلية للنيب ^ فال يغررك تقلبهم يف البالد ^ لسعة الفضل واإلنعام وقيل الطول الغين وا
أي ^ ليدحضوا ^ أي ليقتلوه ^ ليأخذوه ^ يراد هبم عاد ومثود وغريهم ^ واألحزاب ^ صلى هللا عليه وسلم ووعيد للكفار 

إن قيل ^ ويؤمنون به ^ الذين حيملون  عطف على^ ومن حوله ^ أي وجب قضاؤه ^ حقت كلمة ربك ^ ليبطلوا به احلق 
ما فائدة قوله ويؤمنون به ومعلوم أن محلة العرش ومن حوله يؤمنون ابهلل فاجلواب أن ذلك إظهار لفضيلة اإلميان وشرفه قال 

لق ال ذلك الزخمشري وقال إن فيه فائدة أخرى وهى أن معرفة محلة العرش ابهلل تعاىل من طريق النظر واالستدالل كسائر اخل
أصل الكالم وسعت رمحتك ^ وسعت كل شيء رمحة وعلما ^ ابلرؤية وهذه نزعته إىل مذهب املعتزلة يف استحالة رؤية هللا 

وعلمك كل شيء فالسعة يف املعىن مسندة إىل الرمحة والعلم وإمنا أسندات إىل هللا تعاىل يف اللفظ لقصد املبالغة يف وصف هللا 
 حيتمل أن يكون املعىن قهم السيئات نفسها^ وقهم السيآت ^ علم واسعان كل شيء تعاىل هبما كان ذاته رمحة و 
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إن الذين كفروا ينادون ملقت هللا أكرب من ^ حبيث ال يفعلوهنا أو يكون املعىن قهم جزاء السيآت فال تؤاخذهم هبا @  3@ 
كفار عند دخوهلم النار فإهنم إذا دخلوها مقتوا املقت البغض الذي يوجبه ذنب أوعيب وهذه احلال تكون لل^ مقتكم أنفسكم 

أنفسهم أي مقت بعضهم بعضا وحيتمل أن ميقت كل واحد منهم نفسه فتناديهم املالئكة وتقول هلم مقت هللا لكم يف الدنيا على  
كم عليه وقوله كفركم أكرب من مقتكم أنفسكم اليوم فقوله ملقت هللا مصدرمضاف إىل الفاعل وحذف املفعول لداللة مفعول مقت

إذ تدعون ظرف العامل فيه مقت هللا عاما من طريق املعىن وميتنع أن يعمل فيه من طريق قوانني النحو ألن مقت هللا مصدر فال 
جيوز أن يفصل بينه وبني بعض صلته فيحتاج أن يقدر للظرف عامل وعلى هذا أجاز بعضهم الوقف على قوله أنفسكم 

قالوا ربنا ^ ألن املراعي املعىن وقد جعل الزخمشري مقت هللا عاما يف الظرف ومل يعترب الفصل واالبتداء ابلظرف وهذا ضعيف 
هذه اآلية كقوله وكنتم أمواات فأحياكم مث مييتكم مث حيييكم فاملوتة األوىل عبارة عن كوهنم عدما أو  ^ أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني 

انية املوت املعروف واحلياة اآلوىل حياة الدنيا واحلياة الثانية حياة البعث يف القيامة كوهنم يف األصالب أو يف اآلرحام واملوتة الث
فاسد وقيل احلياة األوىل حياة الدنيا والثانية احلياة يف القرب واملوتة األوىل املوت املعروف واملوتة الثانية بعد حياة القرب وهذا قول 

ث مرات فإن قيل كيف اتصال قوهلم أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني مبا قبله فاجلواب ألنه البد من احلياة للبعث فتجيء احلياة ثال
أهنم كانوا يف الدنيا يكفرون ابلبعث فلمادخلوا النار مقتوا أنفسهم على ذلك فأقروا به حينئذ لريضوا هللا إبقرارهم حينئذ فقوهلم 

طمعا منهم أن خيرجوا عن املقت الذي مقتهم هللا إذ كانوا يدعون إىل  أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني إقرار ابلبعث على أكمل الوجوه
الفاء هنا رابطة معناها التسبب فإن قيل كيف يكون قوهلم أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني ^ فاعرتفنا بذنوبنا ^ اإلسالم فيكفرون 

واإلحياء قد تكرر عليهم علموا أن هللا قادر على  سببا العرتافهم ابلذنوب فاجلواب أهنم كانوا كافرين ابلبعث فلمارأوا اإلماتة
البعث فاعرتفوا بذنوهبم وهي إنكار البعث وما أوجب هلم أنكاره من املعاصي فإن من مل يؤمن ابآلخرة ال يبايل ابلوقوع يف 

لعذاب الذي هم فيه الباء سببية للتعليل واإلشارة بذلكم حيتمل أن تكون ل^ ذلكم أبنه إذا دعى هللا وحده كفرمت ^ املعاصي 
أو إىل مقت هللا هلم أو مقتهم ألنفسهم واألحسن أن تكون إشارة إىل ما يقتضيه سياق الكالم وذلك أهنم ملا قالوا فهل إىل 
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تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
يعين ^ يريكم آايته ^ خروج من سبيل كأهنم قيل هلم ال سبيل إىل اخلروج فاإلشارة بقوله ذلكم إىل عدم خروجهم من النار 

حيتمل أن ^ رفيع الدرجات ^ يعين املطر ^ وينزل لكم من السماء رزقا ^ ة عليه من خملوقاته ومعجزات رسله العالمات الدال
 يكون املعىن مرتفع الدرجات فيكون مبعىن العايل أو رافع

59
8 

هو واحد  حيتمل أن يريد األمر الذي^ من أمره ^ يعين الوحي ^ يلقى الروح ^ درجات عبادة يف اجلنة ويف الدنيا @  4@ 
يوم ^ األمور أو األمر ابخلرب فعلى األول تكون من للتبعيض أو البتداء الغاية وعلى الثاين تكون البتداء الغاية أو مبعىن الباء 

يعين يوم القيامة ومسى بذلك ألن اخلالئق يلتقون فيه وقيل ألنه يلتقي فيه أهل السموات واألرض وقيل ألنه يلتقي ^ التالق 
هذا من كالم هللا ^ ملن امللك اليوم ^ م والفاعل يف ينذر ضمري يعود على من يشاء أو على الروح أو على هللا اخللق مع رهب

تعاىل تقريرا للخلق يوم القيامة فيجيبونه ويقولون هلل الواحد القهار وقيل بل هو الذي جييب نفسه ألن اخللق يسكتون هيبة له 
معناه أن ^ إذ القلوب لدى احلناجر ^ يعين القيامة ومعناه القريبة ^ يوم اآلزفة ^ وقيل إن القائل ملن امللك اليوم ملك 

القلوب قد صعدت من الصدور لشدة اخلوف حىت بلغت احلناجر فيحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو جماز عرببه عن شدة 
م وقيل معناه يكظمون حزهنم أي حمزونني حزان شديدا كقوله فهو كظي^ كاظمني ^  اخلوف واحلناجر مجع حنجرة وهي احللق 

أي يطمعون أن خيفوه واحلال تغلبهم وانتصابه على احلال من أصحاب القلوب ألن معناه قلوب الناس أو من املفعول يف أنذرهم 
أي صديق مشفق ^ ما للظاملني من محيم ^ أو من القلوب ومجعها مجع املذكر ملا وصفها ابلكظم الذي هو من أفعال العقالء 

حيتمل أن يكون نفي الشفاعة وطاعة الشفيع أو نفي طاعة الشفيع خاصة كقولك ما جاءين رجل صاحل ( فيع يطاع وال ش) 
^ يعلم خائنة األعني ^ فنفيت الصالح وإن كان قد جاءك رجل غري صاحل واألول أحسن ألن الكفار ليس هلم من يشفع فيهم 

للنظرة وهذا الكالم متصل مبا تقدم من ذكر هللا واعرتاض يف أثناء ذلك  أي اسرتاق النظر واخلائنة مصدر مبعىن اخليانة أو وصف
قالوا اقتلوا أبناء ^ حجة ظاهرةوهي املعجزات ^ وسلطان مبني ^ بوصف القيامة ملا استطرد اليه من قوله لينذر يوم التالق 

وقال فرعون ذروين أقتل موسى وليدع ^  هذا القتل غري القتل الذي كانوا يقتلون أو ال قبل ميالد موسى^ الذين آمنوا معه 
املعىن أنه ال يبايل بدعاء موسى لربه وال خياف من ذلك إن قتله ويظهر من قوله ذروين أنه كان يف الناس من ينازعه يف ^ ربه 

 قتل موسى وذلك يدل على أن فرعون كان قد اضطرب أمره بظهور معجزات
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يعين فساد أحواهلم يف الدنيا وقرىء وأن يظهر ابلواو وأبو ويظهر بفتح ^ اد أو أن يظهر يف األرض الفس^ موسى @  5@ 
اآلية ملا مسع موسى ^ وقال موسى إين عذت ^ الياء ورفع الفساد على الفاعليه وبضم الياء ونصب الفساد على املفعولية 

ون وغريه وليكون فيه وصف لغري فرعون ماهم به فرعون من قتله استعاذ ابهلل فعصمه هللا منه وقال من كل متكرب ليشمل فرع
قيل اسم هذا الرجل حبيب وقيل حزقيل وقيل مشعون ابلشني ^ وقال رجل مؤمن من آل فرعون ^ بذلك الوصف القبيح 

املعجمة وروي أن هذا الرجل املؤمن كان ابن عم فرعون فقوله من آل فرعون صفة للمؤمن وقيل كان من بين إسرائيل فقوله من 
فمن ينصران من أبس هللا ^ على هذا يتعلق بقوله يكتم إميانه واألول أرجح ألنه ال حيتاج فيه إىل تقدمي وأتخري ولقوله آل فرعون 

^ أن يقول ^ ألن هذا كالم قريب شفيق وألن بين إسرائيل حينئذ كانوا أذالء حبيث ال يتكلم أحد منهم مبثل هذا لكالم و ^ 
أى إن كان موسى كاذاب ^ وإن يك كاذاب فعليه كذبه ^ قتلونه من أجل أن يقول ريب هللا يف موضع املفعول من أجله تقديره أت

يف دعوى الرسالة فال يضركم كذبه فألي شيء تقتلونه فإن قيل كيف قال وإن يك كاذاب بعد أن كان قد آمن به فاجلواب أنه مل 
صد بذلك احملاجة لقومه فقسم أمر موسى إىل قسمني يقل ذلك على وجه التكذيب له وإمنا قاله على وجه الفرض والتقدير وق

قيل إن بعض هنا ^ وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ^ ليقيم عليهم احلجة يف ترك قتله على كل وجه من القسمني 
التعصب مبعىن كل وذلك بعيد وإمنا قال بعض ومل يقل كل مع أن الذي يصيبهم هو كل ما يعدهم ليالطفهم يف الكالم ويبعد عن  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
هو املؤمن املذكور أوال وقيل هو موسى ^ وقال الذي آمن ^ ملوسى ويظهر النصيحة لفرعون وقومه فريجتي إجابتهم للحق 

عليه السالم وهذا بعيد وإمنا تومهوا ذلك ألنه صرح هنا ابإلميان وكان كالم املؤمن أوال غري صريح بل كان فيه تورية ومالطفة 
واجلواب أنه كتم إميانه أول األمر مث صرح به بعد ذلك وجاهرهم جماهرة ظاهرة ملا وثق ابهلل حسبما لقومه اذ كان يكتم اميانه 

يعين يوم القيامة ومسى بذلك ^ يوم التناد ^ ^ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إىل هللا ^ حكى هللا من كالمه اىل قوله 
 وقيل ألن بعضهم ينادي بعضا أي ينادي أهل اجلنة^ س يوم ندعو كل أان^ ألن املنادي ينادي الناس وذلك قوله 
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أي منطلقني إىل ^ يوم تولون مدبرين ^ أن قد وجدان ما وعدان ربنا حقا وينادي أهل النار أن أفيضوا علينا من املاء @  6@ 
ل هو يوسف بن ابراهيم قيل هو يوسف بن يعقوب وقي^ ولقد جاءكم يوسف من قبل ابلبينات ^ النار وقيل هاربني من النار 

بن يوسف بن يعقوب والبينات اليت جاء هبا يوسف مل تعني لنا واختلف هل أدركه فرعون موسى أو فرعون آخر قبله ألن كل من 
كالمهم هذا ال يدل على أهنم مؤمنون برسالة يوسف وإمنا ^  قلتم لن يبعث هللا من بعده رسوال ^ ملك مصر يقال له فرعون 

أحد يدعى الرسالة بعد يوسف قاله ابن عطية وقال الزخمشري إمنا هو تكذيب لرسالة من بعده مضموم إىل مرادهم مل أيت 
بدل من مسرف مراتب وإمنا جاز إبدال اجلمع من املفرد ألنه يف معىن اجلمع كأنه قال كل ^ الذين جيادلون ^ تكذيب رسالته 

األسباب هنا ^ األسباب ^ ري الفاعل ضمري من هو مسرف فاعل كرب مصدر جيادلون وقال الزخمش^ كرب مقتا ^  مسرف 
ابلرفع عطف على أبلغ وابلنصب إبضمار أن يف جواب لعل ألن ^ فأطلع ^ الطرق وقيل األبواب وكررها للتفخيم وللبيان 

أي ^  تباب^ الرتجي غري واجب فهو كالتمين يف انتصاب جوابه وال نقول إن لعل أشربت معىن ليت كما قال بعض النحاة 
أي يتمتع به قليال فإن قيل مل كرر املؤمن نداء قومه مرارا فاجلواب أن ذلك لقصد التنبيه هلم وإظهار ^ متاع ^ خسران 

املالطفة والنصيحة فإن قيل مل جاء ابلواو يف قوله وايقوم يف الثالث دون الثاين فاجلواب أن الثاين بيان لألول وتفسري فلم يصح 
أي ليس يل علم بربوبيته واملراد بنفي العلم ^ ماليس يل به علم ^ لث فإنه كالم آخر فصح عطفه عليه عطفه عليه خبالف الثا

ليس له دعوة ^ إي البد وال شك ^ الجرم ^ نفي املعلوم كأنه قال وأشرك به ماليس إبله وإذا مل يكن إهلامل يصح علم ربوبيته 
 قال ابن عطية ليس له قدر وال حق^ 
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أن يدعي إليه كأنه قال أتدعونين إىل عبادة ما ال خطر له يف الدنيا وال يف اآلخرة وحيتمل اللفظ أن يكون معناه جيب @  7@ 
دليل على أن من فوض أمره إىل هللا عز وجل  ^ فوقاه هللا سيئات ما مكروا ^ ليس له دعوة قائمة أي ال يدعي أحد إىل عبادته 

لنار بدل من سوء العذاب أو مبتدأ أو خرب مبتدأ مضمر وعرضهم عليها من حني ا^ النار يعرضون عليها ^ كان هللا معه 
موهتم إىل يوم القيامة وذلك مدة الربزخ بدليل قوله ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب واستدل أهل السنة بذلك على 

قيل معناه ^ غدوا وعشيا ^ دو إىل النار صحة ما ورد من عذاب القرب وروي أن أرواحهم يف أجواف طيور سود تروح هبم وتغ
خلزنة ^ يف كل غدوة وعشية من أايم الدنيا وقيل املعىن على تقدير ما بني الغدوة والعشية ألن اآلخرة الغدوة فيها وال عشية 

وما ^ لضمري إن قيل هال قال الذين يف النار خلزنتها فلم صرح ابمسها فاجلواب أن يف ذكر جهنم هتويال ليس يف ذكر ا^ جهنم 
حيتمل أن يكون من كالم خزنة جهنم فيكون متصال بقوله فادعوا أو يكون من كالم هللا تعاىل ^ دعاء الكافرين إال يف ضالل 

قيل إن هذا خاص فيمن أظهره هللا على الكفار وليس بعام ألن من األنبياء من قتله قومه كز  ^ إان لننصر رسلنا ^ استئنافا 
أنه عام واجلواب عما ذكروه أن زكراي وحيىي مل يكوان من الرسل إمنا كاان من األنبياء الذين ليسوا مبرسلني كراي وحيىي والصحيح 

يعين يوم القيامة واألشهاد مجع شاهد أو شهيد ^ ويوم يقوم األشهاد ^ وإمنا ضمن هللا نصر الرسل خاصة النصر األنبياء كلهم 
لى الناس أو الشهادة يف سبيل هللا واألظهر أنه مبعىن الشهادة على الناس لقوله وحيتمل أن يكون مبعىن احلضور أو الشهادة ع
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تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
يعين وعده لسيدان حممد ^ إن وعد هللا حق ^ ع به معذرهتم واألول أرجح لقوله وال يؤذن هلم فيعتذرون فنفي االعتذار واالنتفا 

قيل العشي صالة العصر واإلبكار صالة ^ ابلعشى واإلبكار ^ صلى هللا عليه وسلم ابلنصر والظهور على أعدائه الكفار 
فار يعين ك^ إن الذين جيادلون ^ الصبح وقيل العشي بعد العصر إىل الغروب واإلبكار من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس 

 إن يف^ قريش 
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أي تكرب وتعاظم مينعهم من أن يتبعوك أو ينقادوا إليك وقيل كربهم أهنم أرادوا النبوة ألنفسهم ( صدورهم إال كرب @  8@ 
أي اليبلغون ما يقتضيه  ^ ما هم ببالغيه ^ ورأوا أهنم أحق هبا واألول أظهر ألن إرادهتم النبوة ألنفسهم حسد واألول هو الكرب 

أي استعذ من شرهم ألهنم أعداء لك واستعذ من مثل حاهلم يف ^ فاستعذ ابهلل ^ م من الظهور عليك ومن نيل النبوة كربه
اخللق هنا مصدر ^ خللق السموات واألرض أكرب من خلق الناس ^ الكرب واحلسد واستعذ ابهلل يف مجيع أمورك على اإلطالق 

بعث ألن اإلله الذي خلق السموات واألرض على كربها قادر على إعادة مضاف إىل املفعول واملراد به االستدال على ال
األجسام بعد فنائها وقيل املراد توبيخ الكفار املتكربين كأنه قال خلق السموات واألرض أكرب من خلق الناس فما ابل هؤالء 

لقرآن ألنه قال بعده إن الساعة آلتية يتكربون علىخالقهم وهم من أصغر خملوقاته وأحقرهم واألول أرجح لوروده يف مواضع من ا
الدعاء هنا هو الطلب والرغبة وهذا وعد ^ وقال ربكم ادعوين أستجب لكم ^ ال ريب فيها فقدم الدليل مث ذكر املدلول 

ون مقيدابملشيئة وهي موافقة القدر ملن أراد أن يستجيب له وقيل ادعوين هنا مبعىن اعبدوين بدليل قوله بعده إن الذين يستكرب 
عن عباديت وقوله صلى هللا عليه وسلم الدعاء هو العبادة مث تال اآلية وأستجب لكم على هذا القول مبعىن أغفر لكم أو 

أعطيكم أجوركم واألول أظهر ويكون قوله ويستكربون عن عباديت مبعين يستكربون عن الرغبة إىل كما قال صلى هللا عليه وسلم 
قوله صلى هللا عليه وسلم الدعاء هو العبادة فمعناه أن الدعاء والرغبة إىل هللا هي العبادة ألن من مل يسأل هللا يغضب عليه وأما 

ورزقكم من ^ ذكر يف يونس ^ لتسكنوا فيه ^ أى صاغرين ^ داخرين ^ الدعاء يظهر فيه افتقار العبد وتضرعه إىل هللا 
إلنعام فريادبه املستلذات وإذا جاء يف معرض التحليل يعين املستلذات ألنه إذا جاء ذكر الطيبات يف معرض ا^ الطيبات 

هذا متصل مبا قبله قال ذلك ابن عطية والزخمشري وتقديره ادعوه ^ احلمد هلل رب العاملني ^ والتحرمي فريادبه احلالل واحلرام 
 هلل رب العاملني وحيتمل خملصني قائلني احلمد هلل رب العاملني ولذلك قال ابن عباس من قال ال إله إال هللا فليقل احلمد

60
3 

مث ^ أراد اجلنس ولذلك أفرد لفظه مع أن اخلطاب جلماعة ^ مث خيرجكم طفال ^ أن يكون احلمد هلل استئنافا @  9@ 
ذكر األشد يف سورة يوسف عليه السالم والالم تتعلق بفعل حمذوف تقديره مث يبقيكم لتبلغوا وكذلك لتكونوا ^ لتبلغوا أشدكم 

أمل تر ^ غوا أجال مسمى فمتعلق مبحذوف آخر تقديره فعل ذلك بكم لتبلغوا أجال مسمى وهو املوت أو يوم القيامة وأما لتبل
يعين كفار قريش وقيل هم أهل األهواء كالقدرية وغريهم وهذا مردود بقوله الذين كذبوا ابلكتاب إال إن ^ إىل الذين جيادلون 

العامل يف إذ يعلمون وجعل الظرف املاضي من املوضع ^ غالل يف أعناقهم إذا أل^ جعلته منقطعا ما قبله وذلك بعيد 
هذا من ^ مث يف النار يسجرون ^ أي حيرون واحلميم املاء الشديد احلرارة ^ يسحبون يف احلميم ^ املستقبل لتحقق األمر 

تنور ولذلك قال جماهد يف تفسريه توقد قولك سجرت التنور اذا مألته ابلنار فاملعىن أهنم يدخلون فيها كما يدخل احلطب يف ال
إن قيل قياس النظم أن ^ فبئس مثوى املتكربين ^ من املرح وهو األشر والبطر وقيل الفخر واخليالء ^ مترحون ^ هبم النار 

الذي فإمانرينك بعض ^ يقول بئس مدخل الكافرين ألنه تقدم قبله ادخلوا فاجلواب أن الدخول املؤقت ابخللود يف معىن الثوى 
أصل إما نرينك إن نريك ودخلت ما الزائدة بعد إن الشرطية وجواب الشرط حمذوف تقديره إن أريناك بعض الذي ^ نعدهم 

منهم من قصصنا ^ نعدهم من العذاب قرت عينك بذلك وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا يرجعون فننتقم منهم أشد االنتقام 
This file was downloaded from QuranicThought.comن هللا تعاىل بعث مثانية آالف رسول ويف حديث آخر أربعة آالف ويف حديث أيب روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أ^ عليك 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ذر إن األنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا منهم الرسل ثالمثائة وثالثة عشر فذكر هللا بعضهم يف القرآن فهم الذين قص عليه 

قال الزخمشري أمر هللا القيامة وقال ابن عطية ^ ق فاذا جاء أمر هللا قضى ابحل^ ومل يذكر سائرهم فهم الذين مل يقصص عليه 
 املعىن اذا أراد
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^ وخسر هنالك املبطلون ^ هللا إرسال رسول قضي ذلك وحيتمل أن يريد أبمر هللا اهالك املكذبني للرسل لقوله @  10
هي اإلبل والبقر والضأن ^ م األنعا^ هنالك يف املوضعني يراد به الوقت والزمان وأصله ظرف مكان مث وضع موضع الزمان 

ولتبلغوا عليها حاجة ^ واملعز فقوله لرتكبوا منها يعين اإلبل ومنها أتكلون يعين اللحوم واملنافع منها اللنب والصوف وغري ذلك 
ألنه أراد يعين قطع املسافة البعيدة ومحل األثقال على اإلبل وحتملون يريد الركوب عليها وإمنا كرره بعد قوله لرتكبوا منها ^ 

هذا عموم بعد ما ^ ويريكم آايته ^ الركوب األول املتعارف يف القرى والبلدان وابحلمل عليها األسفار البعيدة قاله ابن عطية 
الضمري يعود على ^ فرحوا مبا عندهم من العلم ^ قدم من اآلايت املخصوصة ولذلك وخبهم بقوله فأى آايت هللا تنكرون 

ري علمهم وجوه أحدها أنه ما كانوا يعتدون من أهنم ال يبعثون وال حياسبون والثاين أنه علمهم مبنافع األمم املكذبني ويف تفس
الدنيا ووجوه كسبها والثالث أنه علم الفالسفة الذين حيتقرون علوم الشرائع وقيل الضمري يعود على الرسل أى فرحوا مبا 

العلم أبن هللا ينصرهم على من يكذهبم وأما الضمري يف وحاق هبم فيعود  أعطاهم هللا من العلم ابهلل وشرائعه أو مبا عندهم من
انتصب على املصدرية ^ سنة هللا ^ على الكفار ابتفاق ولذلك ترجح أن يكون الضمري يف فرحوا يعود عليهم ليتسق الكالم 

^ قرآان عربيا ^ ت أي بينت وقيل قطعت إىل سور وآاي^ فصلت $ # ^ سورة حم السجدة . $ وهللا سبحانه أعلم 
معناه يعلمون األشياء ويعقلون الدالئل إذا نظروا ( لقوم يعلمون ) منصوب بفعل مضمر على التخصيص أو حال أو مصدر 

 فيها وذلك هو العلم الذي يوجب التكليف وقيل معناه يعلمون احلق واإلميان فاألول عام وهذا خاص واألول أوىل لقوله
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ألن اإلعراض ليس من صفة املؤمنني وقيل يعلمون لسان العرب فيفهمون القرآن إذ هو بلغتهم فأعرض أكثرهم @  11@ 
أي ال يقبلون وال يطيعون وعرب عن ^ فهم ال يسمعون ^ وقوله لقوم يتعلق بتنزيل أو فصلت واألحسن أن يكون صفة لكتاب 

عبارة عن بعدهم عن ^ ومن بيننا و بينك حجاب  ^مجع كان وهو الغطاء ^ يف أكنة ^ ذلك بعدم السماع على وجه املبالغة 
قيل معناه اعمل على دينك إننا عاملون على ديننا فهي متاركة وقيل اعمل يف إبطال أمران ^ فاعمل إننا عاملون ^ االسالم 

ا على الناس وإلهنا هي زكاة املال وإمنا خصها ابلذكر لصعوبته^ الذين ال يؤتون الزكاة ^ إننا عاملون يف إبطال أمرك فهو هتديد 
من أركان اإلسالم وقيل يعين ابلزكاة التوحيد وهذا بعيد وإمنا محله على ذلك ألن آلايت مكية مل تفرض الزكاة إال ابملدينة 

أي غري مقطوع من قولك مننت ^ أجر غري ممنون ^ واجلواب أن املراد الفقه يف طاعة هللا مطلقا وقد كانت مأمورا هبا مبكة 
أي أمثاال ^ أندادا ^ قطعته وقيل غري منقوص قيل غري حمصور وقيل المين عليهم به ألن املن يكدر اإلحسان احلبل إذا 

أي أرزاق أهلها ^ وقدر فيها أقواهتا ^ أكثر خريها ^ وابرك فيها ^ يعين اجلبال ^ رواسي ^ وأشباها من األصنام وغريها 
يريد أن ^ ىف أربعة أايم ^ من األشياء اليت هبا قوام األرض واألول أظهر  ومعاشهم وقيل يعين أقوات األرض من املعادن وغريها

األربعة كملت ابليومني األولني فخلق األرض يف يومني وجعل فيها ما ذكر يف يومني فتلك أربعة أايم وخلق السموات يف يومني 
على اليومني املذكورين قبلها لكانت اجلملة  فتلك ستة أايم حسبما ذكر يف مواضع كثرية ولو كانت هذه األربعة األايم زايدة

ابلنصب مصدر تقديره استوت استواء قاله الزخمشري وقال ابن عطية ^ سواء ^ مثانية أايم خبالف ما ذكر يف املواضع الكثرية 
حاجة اخللق قيل معناه ملن سأل عن أمرها وقيل معناه للطالبني هلا ويعين ابلطلب على هذا ^ للسائلني ^ انتصب على احلال 

مت استوى ^ إليها وحرف اجلر يتعلق مبحذوف على القول األول تقديره يبني ذلك ملن سأل عنه ويتعلق بقدر على القول الثاين 
^ أي قصد إليها ويقتضي هذا الرتتيب أن األرض خلقت قبل السماء فإن قيل كيف اجلمع بني ذلك وبني قوله ^ إىل السماء  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
روى أنه كان العرش على ^ وهي دخان ^ اجلواب أهنا خلقت قبل السماء مث دحيت بعد ذلك ف^ واألرض بعد ذلك دحاها 

فقال هلا ^ املاء فأخرج إليه من املاء دخان فارتفع فوق املاء فأيبس املاء فصار أرضا مث خلق السموات من الدخان املرتفع 
امللك ملن حتت يده افعل كذا شئت أو أبيت أي البد هذه عبارة عن لزوم طاعتهما كما يقول ^ ولألرض ائتيا طوعا أو كرها 

لك من فعله وقيل تقديره ائتيا طوعا وإال أتيتما كرها ومعىن هذا اإلتيان تصويرمها على الكيفية اليت أرادها هللا وقوله هلما ائتيا 
 جماز وهو عبارة عن تكوينه
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ميتنعا عليه حني أراد تكوينهما وقيل بل ذلك حقيقة وأنطق هللا هلا وكذلك قوهلما أتينا طائعني عبارة عن أهنما مل @  12@ 
أي ^ فقضاهن سبع مسوات ^ األرض والسماء بقوهلما أتينا طائعني وإمنا مجع العقالء طائعني مجع لوصفهما أبوصاف العقالء 

عة املؤنثة ألهنا ال تعقل فهو  صنعهن والضمري للسموات السبع وانتصاهبا على التمييز تفسريا للضمري وأعاد عليها ضمري اجلما
كقولك اجلذوع انكسرت ومجعهما مجع املفكر العاقل يف قوله طائعني ألنه وصفهما ابلطوع وهو فعل العقالء فعاملهما معاملتهم 

وأوحى يف كل ^ فهو كقولك رأيتهم يل ساجدين وأعاد ضمري التثنية يف قوله قالتا أتينا ألنه جعل األرض فرقة والسماء أخرى 
أي أوحى إيل سكاهنا من املالئكة وإليها نفسها ما شاء من األمور اليت هبا قوامها وصالحها وأضاف األمر إليها ^ مساء أمرها 
يعين الشمس والقمر والنجوم وهي زينة للسماء الدنيا سواء كانت فيها أو فيما ^ وزينا السماء الدنيا مبصابيح ^ ألنه فيها 

تقديره وحفظناها حفظا وجيوز أن يكون مفعوال من أجله على املعىن كأنه قال وخلقنا  ^وحفظا ^ فوقها من السموات 
يعين واقعة واحدة شديدة وهي مستعارة من صاعقة النار ^ صاعقة ^ الضمري لقريش ( فإن أعرضوا ) املصابيح زينة وحفظا 

معىن ما بني ^ من بني أيديهم ومن خلفهم  إذ جاءهتم الرسل^ وقرئ صعقة إبسكان العني وهي الواقعة من قولك صعق الرجل 
األيدي املتقدم ومعىن ما خلف املتأخر فمعىن اآلية أن الرسل جاؤهم يف الزمان املتقدم واتصلت نذارهتم إىل زمان عاد ومثود 

عطية حىت قامت عليهم احلجة بذلك من بني أيديهم مث جاءهتم رسل آخرون عند اكتمال أعمارهم فذلك من خلفهم قاله ابن 
وقال الزخمشري معناه أتوهم من كل جانب فهو عبارة عن اجتهادهم يف التبليغ اليهم وقيل أحربوهم مبا أصاب من قبلهم فذلك 

أن حرف ^ أن التعبدوا إال هللا ^ ما بني أيديهم وأنذروهم ما جيرى عليهم يف الزمان املستقبل ويف اآلخرة فذلك من خلفهم 
ليس فيه اعرتاف الكفار ابلرسالة وإمنا ( فإان مبا أرسلتم به كافرون ) تقدير أبن ال تعبدوا إال هللا  عبارة وتفسري أو مصدرية على

قيل إنه من الصر وهو شدة الربد فمعناه ابردة وقيل إنه من ^ رحيا صرصرا ^ معناه مبا أرسلتم على قولكم ودعواكم وفيه هتكم 
معناه من النحس وهو ضد السعد وقيل شديدة الربد ^ ايم حنسات يف أ^ قولك صرصر إذا صوت فمعناه هلا صوت هائل 

وقيل متتابعة واألول أرجح وروي أهنا كانت آخر شوال من األربعاء وقرئ حنسات إبسكان احلاء وكسرها فأما الكسر فهو مجع 
أي بينا هلم فهو ^  وأما مثود فهديناهم^ حنس وهو صفة وأما اإلسكان فتخفيف من الكسر على وزن فعل أو وصف ابملضدر 

 أي يدفعون بعنف^ فهم يوزعون ^ مبعىن البيان ال مبعىن االرشاد 
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اآلايت ^ وما كنتم تسترتون ^ يعين اجللود املعروفة وقيل هو كناية عن الفروج واألول أظهر ^ وجلودهم @ # ^  13@ 
معناه وجهان أحدمها مل تقدروا أن تسترتوا من مسعكم  حيتمل أن تكون من كالم اجللود أو من كالم هللا تعاىل أو املالئكة ويف

وأبصاركم وجلودكم ألهنا مالزمة لكم فلم ميكنكم احرتاس من ذلك فشهدت عليكم واآلخر مل تتحفظوا من شهادة مسعكم 
ال يعلم كثريا مما تعملون وأبصاركم وجلودكم ألنكم مل تبالوا بشهادهتا ومل تظنوا أهنا تشهد عليكم وإمنا استرتمت ألنكم ظننتم أن هللا 

وهذا أرجح ال تساق ما بعده معه وملا جاء يف احلديث الصحيح عن ابن مسعود أنه قال اجتمع ثالثة نفر قرشيان وثقفى قليل 
فقه قلوهبم كثري شحم بطوهنم فتحدثوا حبديث فقال أحدهم أترى هللا يسمع ما قلنا فقال اآلخر إنه يسمع إذا جهران وال يسمع 

This file was downloaded from QuranicThought.comأي أهلككم من الردي مبعىن اهلالك ^ أرداكم ^ فينا فقال اآلخر إن كان يسمع منا شيئا فإنه يسمعه كله فنزلت اآلية إذا أخ



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
وقيضنا هلم قرانء ^ هو من العتب مبعىن الرضا أي إن طلبوا العتىب ليس فيهم من يعطاها ^ وإن يستعتبوا فماهم من املعتبني ^ 
ما بني أيديهم ماتقدم من ^ فزينوا هلم ما بني أيديهم وما خلفهم ^ طني وغواة اإلنس أي يسران هلم قرانء سوء من الشيا^ 

وحق عليهم ^ أعماهلم وما خلفهم ما هم عازمون عليه أو ما بني أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر اآلخرة والتكذيب هبا 
وقال الذين كفروا ال تسمعوا هلذا ^ وقيل يف مبعىن مع  أي يف مجلة أمم^ يف أمم ^ أي سبق عليهم القضاء بعذاهبم ^ القول 
املعىن ال تسمعوا إليه وتشاغلوا عند قراءته ^ والغوا فيه ^ روي أن قائل هذه املقالة أبو جهل بن هشام لعنه هللا ^ القرآن 

يقولون هذا ^ لذين أضالان أران ال^ برفع األصوات وإنشاد الشعر وشبه ذلك حىت ال يسمعه أحد وقيل معناه قعوا فيه وعيبوه 
 إذا دخلوا جهنم فقوهلم مستقبل ذكر بلفظ املاضي لتحققه ومعىن اللذين أضالان كل من أغواان
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من اجلن واإلنس وقيل املراد ولد آدم الذي سن القتل وإبليس الذي أمر ابلكفر والعصيان وهذا ابطل ألن ولد @  14@ 
قال ^ مث استقاموا ^ أي يف أسفل طبقة من النار ^ حتت أقدامنا ^ لهم ابلكفر آدم مؤمن عاصي وإمنا طلب هؤالء من أض

أبو بكر الصديق رضي هللا عنه استقاموا على قوهلم ربنا هللا فصح إمياهنم ودام توحيدهم وقال عمر بن اخلطاب املعىن استقاموا 
وى أنس أن رسول صلى هللا عليه وسلم قرأ هذه على الطاعة وترك املعاصي وقول عمر أكمل وأحوط وقول أيب بكر أرجح ملا ر 

اآلية وقال قد قاهلا قوم مث كفروا فمن مات عليها فهو ممن استقام وقال بعض الصوفية معىن استقاموا أعرضوا عما سوى هللا 
ما ^ لآلخرة الضمري ( ولكم فيها ) يعين عند املوت ^ تتنزل عليهم املالئكة ^ وهذه حالة الكمال على أن اللفظ ال يقتضيه 

أى ال أحد أحسن أقوال منه ويدخل يف ذلك كل من دعا اىل ^ ومن أحسن قوال ممن دعا اىل هللا ^ أي ما تطلبون ^ تدعون 
عبادة هللا أو طاعته على العموم وقيل املراد سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم وقيل املؤذنون وهذا بعيد ألهنا مكية وإمنا شرع 

الضمري يعود على اخللق اجلميل الذي يتضمنه قوله ادفع ^ وما يلقاها ^ كن املؤذنون يدخلون يف العموم األذان ابملدينة ول
إن شرطية ^ وإما ينزغنك ^ أي حظ من العقل والفضل وقيل حظ عظيم يف اجلنة ^ ذو حظ عظيم ^ ابليت هي أحسن 

الضمري يعود على الليل و النهار والشمس ^ لقهن الذي خ^ دخلت عليها ما الزائدة ونزغ الشيطان وساوسه وأمره ابلسوء 
والقمر ألن مجاعة ماال يعقل كجماعة املؤنث أو كالواحدة املؤنثة وقيل إمنا يعود على الشمس والقمر ومجعهما ألن االثنني مجع 

^ اهتزت ^ نبات عبارة عن قلة ال^ األرض خاشعة ^ أي ال ميلون ( ال يسئمون ) املالئكة ^ الذين عند ربك ^ وهذا بعيد 
أي يطعنون ^ إن الذين يلحدون يف آايتنا ^ متثيل واحتجاج على صحة البعث ^ إن الذي أحياها حملي املوتى ^ ذكر يف احلج 

 ^أفمن يلقى يف النار ^ عليها وهذا اإلحلاد هو ابلتكذيب وقيل ابللغو فيه حسبما تقدم يف السورة 
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لقى يف النار أبو جهل وابلذي آييت آمنا عثمان بن عفان وقيل عمار بن ايسر واللفظ اآلية قيل إن املراد ابلذي ي@  15@ 
الذكر هنا القرآن ابتفاق وخرب إن حمذوف ^ إن الذين كفروا ابلذكر ^ هتديد ال إابحة ^ اعملوا ما شئتم ^ أعم من ذلك 

أي كرمي على هللا وقيل ^ وإنه لكتاب عزيز ^ تقديره ضلوا أو هلكوا وقيل خربها أولئك ينادون من مكان بعيد وذلك بعيد 
أي ليس فيما تقدمه ما يبطله وال أييت بعده ما يبطله واملراد على اجلملة أنه ال أيتيه ^ ال أيتيه الباطل ^ منيع من الشيطان 

 لك من يف معناه قوالن أحدمها ما يقول هللا^ ما يقال لك إال ما قد قيل للرسل من قبلك ^ الباطل من جهة من اجلهات 
الوحي والشرائع إال مثل ما قال للرسل من قبلك واآلخر ما يقول لك الكفار من التكذيب واألذى إال مثل ما قالت األمم 

املتقدمون لرسلهم فاملراد على هذا تسلية النيب صلى هللا عليه وسلم ابلتأسي واملراد على القول األول أنه عليه الصالة والسالم 
حيتمل أن يكون مستأنفا أو يكون هو املقول يف اآلية ^ إن ربك لذو مغفرة ^ لرسل فال تنكر رسالته أتى مبا جاءت به ا

ولو جعلناه قرآان أعجميا لقالوا لوال ^ املتقدمة وذلك على القول األول وأما على القول الثاين فهو مستأنف منقطع مما قبله 
This file was downloaded from QuranicThought.comسواء كان من العرب أو من العجم والعجمي الذي ليس من العرب األعجمي الذي ال يفصح وال يبني كالمه ^ فصلت آايته 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
فصيحا كان أو غري فصيح ونزلت اآلية بسبب طعن قريش يف القرآن فاملعىن أنه لو كان أعجميا لطعنوا فيه وقالوا هال كان مبينا 

كار واملعىن أنه لو كان القرآن هذا من متام كالمهم واهلمزة لإلن^ ءأعجمي وعريب ^ فظهر أهنم يطعنون فيه على أي وجه كان 
أعجميا لقالوا قرآن أعجمي ورسول عريب أو مرسل إليه عريب وقيل إمنا طعنوا فيه ملا فيه من الكلمات العجمية كسجني 

يف آذاهنم ^ واستربق فقالوا قرآن أعجمي وعريب أي خمتلط من كالم العرب والعجم وهذا جيري على قراءة أعجمي بفتح العني 
^ عبارة عن قلة فهمهم له ^ وهو عليهم عمى ^ ارة عن إعراضهم عن القرآن فكأهنم صم ال يسمعون وكذلك عب^ وقر 

فيه قوالن أحدمها عبارة عن قلة فهمهم فشبههم مبن ينادي من مكان بعيد فهو ال يسمع ^ أولئك ينادون من مكان بعيد 
ى ينادون من مكان بعيد ليسمعوا أهل املوقف توبيخهم واألول أليق الصوت وال يفقه ما يقال والثاين أنه حقيقة يف يوم القيامة أ

 ^كلمة سبقت من ربك ^  ابلكناايت اليت قبلها 
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^ أي علم زمان وقوعها فإذا سئل أحد عن ذلك قال هللا هو الذي يعلمها ^ إليه يرد علم الساعة ^ يعين القدر @  16@ 
العامل يف يوم حمذوف ^ ويوم يناديهم أين شركائي ^ لثمرة قبل ظهورها مجع كم بكسر الكاف وهو غالف ا^ من أكمامها 

واملراد به يوم القيامة والضمري للمشركني وقوله أين شركائي توبيخ هلم وأضاف الشركاء إىل نفسه على زعم املشركني كأنه قال 
مناك ما منا من يشهد اليوم أبن لك شريكا املعىن أهنم قالوا أعل^ قالوا آذانك ما منا من شهيد ^ الشركاء الذين جعلتم يل 

أي ضل عنهم شركاؤهم مبعىن أهنم ال يروهم حينئذ ^ وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل ^ ألهنم كفروا يوم القيامة بشركائهم 
^  وظنوا ما هلم من حميص^ فما على هذا موصولة أو ضل عنهم قوهلم الذي كانوا يقولون من الشرك فما على هذا مصدرية 

الظن هنا مبعىن اليقني واحمليص املهرب أي علموا أهنم ال مهرب هلم من العذاب وقيل يوقف على ظنوا ويكون ما هلم استئنافا 
أي ال ميل من الدعاء ابملال و العافية وشبه ذلك ونزلت اآلية يف الوليد بن ^ ال يسأم اإلنسان من دعاء اخلري ^ وذلك ضعيف 

أي هذا حقي الواجب يل وليس تفضال من هللا وال ^ ليقولن هذا يل ^ الكفار واللفظ أعم من ذلك املغرية وقيل يف غريه من 
^ ولئن رجعت ايل ريب إن يل عنده للحسىن ^ وقوله ^ وما أظن الساعة قائمة ^ يقول هذا إال كافر ويدل على ذلك قوله 

^ ذكر يف اإلسراء ^ وأني جبانبه ^ يف الوليد بن املغرية  معناه إن بعثت تكون يل اجلنة وهذا خترص وتكرب وروي أن اآلية نزلت
اآلية معناها أخربوين إن  ^ قل أرأيتم إن كان من عند هللا ^ أي كثري وذكر هللا هذه األخالق على وجه الذم هلا ^ دعاء عريض 

سنريهم آايتنا يف اآلفاق ^ م كان القرآن من عند هللا مث كفرمت به ألستم يف شقاق بعيد فوضع قوله من أضل موضع اخلطاب هل
الضمري لقريش وفيها ثالثة أقوال أحدها أن اآلايت يف اآلفاق هي فتح األقطار للمسلمني واآلايت يف أنفسهم ^ ويف أنفسهم 

هي فتح مكة فجمع ذلك وعدا للمسلمني ابلظهور وهتديدا للكفار واحتجاجا عليهم بظهور احلق ومخول الباطل والثاين أن 
اآلفاق هي ما أصاب األمم املتقدمة من اهلالك ويف أنفسهم يوم بدر الثالث أن اآلايت يف اآلفاق هي خلق السماء  اآلايت يف

وما فيها من العرب واآلايت ويف أنفسهم خلقه بين آدم وهذا ضعيف ألنه قال سنريهم بسني االستقبال وقد كانت السموات 
 أي حميط بعلمه وقدرته وسلطانه^ حميط ^ الضمري للقرآن أو لإلسالم ^ ق إنه حل^ وخلقة بين آدم مرئية واألول هو الراجح 
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الكالم فيه كسائر حروف اهلجاء حسبما تقدم يف سورة البقرة وقد حكى ^ حم عسق $ # ^ سورة الشورى @ $  17@ 
نزلت يف رجل من أهل بيته  الطربي أن رجال سأل ابن عباس عن حم عسق فأعرض عنه فقال حذيفة إمنا كرهها ابن عباس ألهنا

امسه عبد هللا يبين مدينة على هنر من أهنار املشرق مث خيسف هللا هبا يف آخر الزمان والرجل على هذا أبو جعفر املنصور واملدينة 
الكاف نعت ملصدر حمذوف واإلشارة بذلك إىل ما تضمنه ^ كذلك يوحى اليك ^  بغداد وقد ورد يف احلديث أهنا خيسف هبا 

هللا ^ آن أو السورة وقيل اإلشارة لقوله حم عسق فإن هللا أنزل هذه األحرف بعينها يف كل كتاب أنزله ويف صحة هذا نظر القر 
This file was downloaded from QuranicThought.comاسم هللا فاعل بيوحى وأما على قراءة يوحى ابلفتح فهو فاعل بفعل مضمر دل عليه يوحى كأن قائال قال من ^ العزيز احلكيم 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أي يتشققن من خوف هللا وعظيم جالله وقيل من قول الكفار اختذا هللا ^ ت يتفطرن تكاد السموا^ الذي أوحى فقيل هللا 

^ ولدا فهي كاآلية اليت يف مرمي قال ابن عطية وما وقع للمفسرين هنا من ذكر الثقل وحنوه مردود ألن هللا تعاىل ال يوصف به 
التهويل وقيل الضمري لألرضني وهذا بعيد وقيل  الضمري للسموات واملعىن يتشققن من أعالهن وذلك مبالغة يف^ من فوقهن 

^ الضمري للكفار كأنه قال من فوق اجلماعات الكافرة اليت من أجل أقواهلا تكاد السموات يتفطرن وهذا أيضا بعيد 
عموم يراد به اخلصوص ألن املالئكة إمنا يستغفرون للمؤمنني من أهل األرض فهي كقوله ^ ويستغفرون ملن يف األرض 

غفرون للذين آمنوا وقيل إن يستغفرون الذين آمنوا نسخ هذه اآلية وهذا ابطل ألن النسخ ال يدخل يف األخبار وحيتمل أن ويست
يريد ابالستغفار طلب احللم عن أهل األرض مؤمنهم وكافرهم ومعناه اإلمهال هلم وأن ال يعاجلوا ابلعقوبة فيكون عاما فإن قيل 

بحون اآلية مبا قبلها فاجلواب أان إن فسران تفطر السموات أبنه من عظمة هللا فإنه يكون ما وجه اتصال قوله واملالئكة يس
تسبيح املالئكة أيضا تعظيما له فينتظم الكالم وإن فسران تفطرها أبنه من كفر بين آدم فيكون تسبيح املالئكة تنزيها هلل تعاىل 

يوم اجلمع ^ د أهلها ولذلك عطف عليه من حوهلا يعين من الناس واملرا^ أم القرى ^ عن كفر بين آدم وعن أقواهلم القبيحة 
 يعين يوم القيامة^ 
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فحكمة ^ أم منقطعة واألولياء هنا املعبودون من دون هللا ^ أم اختذوا ^ ومسى بذلك ألن اخلالئق جيتمعون فيه @  18@ 
هللا أبن يعاقب املبطل ويثيب احملق أو ما اختلفتم فيه من أي ما اختلفتم فيه أنتم والكفار من أمر الدين فحكمه إىل ^ اىل هللا 

^ يعين اإلانث ^ من أنفسكم أزواجا ^ اخلصومات فتحاكموا فيه اىل لنيب صلى هللا عليه وسلم كقوله فردوه إىل هللا والرسول 
نسال بعد نسل وقران بعد قرن معىن يذرؤكم خيلقكم ^ يذرؤكم فيه ^ حيتمل أن يريد اإلانث أو األصناف ^ ومن األنعام أزواجا 

وقيل يكثركم والضمري اجملرور يعود على اجلعل الذي يتضمنه قوله جعل لكم وهذا كما تقول كلمت زينا كالما أكرمته فيه وقيل 
 الضمري للتزويج الذي دل عليه قوله أزواجا وقال الزخمشري تقديره يذرؤكم يف هذا التدبري وهو أن جعل الناس واألنعام أزواجا

والضمري يف يذرؤكم خطاب للناس واألنعام غلب فيه العقالء على غريهم فإن قيل مل قال يذرؤكم فيه وهال قال يذرؤكم به 
تنزيه هلل تعاىل عن مشاهبة ^ ليس كمثله شيء ^ فاجلواب أن هذا التدبري جعا كاملنع واملعدن للبث والتكثري قاله الزخمشري 

ف زائدة للتأكيد واملعىن ليس مثله شيء وقال الطربي وغريه ليست بزائدة ولكن وضع مثله املخلوقني قال كثري من الناس الكا
موضع هو واملعىن ليس كهو شيء قال الزخمشري وهذا كما تقول مثلك ال يبخل واملراد أنت ال تبخل فنفي البخل عن مثله 

اتفق دين سيدان حممد صلى هللا عليه ^ نوحا شرع لكم من الدين ما وصى به ^ قد ذكر ^ مقاليد ^ واملراد نفيه عن ذاته 
وسلم مع مجيع األنبياء يف أصول االعتقادات وذلك هو املراد هنا ولذلك فسره بقوله أن أقيموا الدين يعين إقامة اإلسالم الذي 

أن ^ ع فليست ترادهنا هو توحيد هللا وطاعته واإلميان برسله وكتبه وابلدار اآلخرة وأما األحكام الفروعية فاختلفت فيها الشرائ
حيتمل أن تكون أن يف موضع نصب بدال من قوله ما وصى أو يف موضع خفض بدال من به أو يف موضع رفع على ^ أقيموا 

أي صعب اإلسالم على ^ كرب على املشركني ما تدعوهم إليه ^  خرب ابتداء مضمر أو تكون مفسرة ال موضع هلا من اإلعراب 
يعين أهل األداين ^ وما تفرقوا ^ الضمري يف إليه يعود على هللا تعاىل وقيل على الدين ^ يه من يشاء هللا جيتيب ال^ املشركني 

وإن الذين أورثوا ^ يعين القضاء السابق أبن ال يفصل بينهم يف الدنيا ^ ولوال كلمة ^ املختلفة من اليهود والنصارى وغريهم 
 يعين املعاصرين لسيدان^ الكتاب 
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^ لفي شك منه ^ مد صلى هللا عليه وسلم من اليهود والنصارى وقيل يعين العرب والكتاب على هذا القرآن حم@  19@ 
أي إىل ذلك الذي شرع هللا فادع الناس ^ فلذلك فادع ^ الضمري للكتاب أو للدين أو لسيدان حممد صلى هللا عليه وسلم 

This file was downloaded from QuranicThought.comدين أو إىل قوله ما تدعوهم إليه وقيل إن الالم مبعىن أجل واإلشارة إىل فالالم مبعىن إىل واإلشارة بذلك إىل قوله شرع لكم من ال



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
التفرق واالختالف أي ألجل ما حدث من التفرق ادع إىل هللا وعلى هذا يكون قوله واستقم معطوفا وعلى األول يكون مستأنفا 

^ وال تتبع أهواءهم ^ وتبليغ رسالته  أي دم على ما أمرت به من عبادة هللا وطاعته^ كما أمرت ^  فيوقف على فادع واستقم 
قيل يعين العدل يف األحكام إذا ^ وأمرت ألعدل بينكم ^ الضمري للكفار وأهواؤهم ما كانوا حيبون من الكفر والباطل كله 

أي ^ ال حجة بيننا وبينكم ^ ختاصموا إليه وحيتمل أن يريد العدل يف دعائهم إىل دين اإلسالم أي أمرت أن أمحلكم على احلق 
أي جيادلون املؤمنني يف دين اإلسالم ويعين  ^ والذين حياجون يف هللا ^ ال جدال وال مناظرة فإن احلق قد ظهر وأنتم تعاندون 

الضمري يعود على هللا أي من بعد ما استجاب الناس له ودخلوا يف دينه ^ من بعد ما استجيب له ^ كفار قريش وقيل اليهود 
^ أي زاهقة ابطلة ^ حجتهم داحضة ^ على حممد صلى هللا عليه وسلم واألول أظهر وأحسن  وقيل يعود على الدين وقيل

قال ابن عباس وغريه يعين العدل ^ وامليزان ^ أي ابلواجب أو متضمنا احلق ^ ابحلق ^ يعين جنس الكتاب ^ أنزل الكتاب 
املعروف فإن قيل ما وجه اتصال ذكر الكتاب وامليزان بذكر ومعىن إنزل العدل إنزال األمر به يف الكتب املنزلة وقيل يعين امليزان 

الساعة فاجلواب أن الساعة يوم اجلزاء واحلساب فكأنه قال اعدلوا وافعلوا الصواب قبل اليوم الذي حتاسبون فيه على أعمالكم 
أي ^ يستعجل هبا ^ اعة جاء قريب ابلتذكري ألن أتنيث الساعة غري حقيقي وألن املراد به وقت الس^ لعل الساعة قريب ^ 

يعين الرزق الزائد على ^ يرزق من يشاء ^ أي جيادلون وخيالفون ^ ميارون ^ يطلبون تعجيلها استهزاء هبا وتعجيزا للمؤمنني 
املضمون لكل حيوان يف قوله وما من دابة يف األرض إال على هللا رزقها أي ما تقوم به احلياة فإن هذا على العموم لكل حيوان 

عبارة عن العمل هلا وكذلك حرث الدنيا وهو مستعار من حرث ^ حرث اآلخرة ^ عمره ولزائد خاص مبن شاء هللا طول 
أي نؤته منها ^ نؤته منها ^ عبارة عن تضعيف الثواب ^ نزد له يف حرثه ^ األرض ألن احلراث يعمل وينتظر املنفعة مبا عمل 
 ما قدر له ألن كل أحد ال بد أن يصل إىل ما قسم
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أم هلم ^ هذا للكفار أو ملن كان يريد الدنيا خاصة وال رغبة له يف اآلخرة ^ وماله يف اآلخرة من نصيب ^ له @  20@ 
( شرعوا هلم من الدين ما مل أيذن به هللا ) أم منقطعة لإلنكار والتوبيخ والشركاء األصنام وغريها وقيل الشياطني ^ شركاء 

هلم للكفار وقيل ابلعكس واألول أظهر ومل أيذن مبعىن مل أيمر واملراد مبا شرعوا من البواطل يف الضمري يف شرعوا للشركاء ويف 
أي لوال القضاء السابق أبن ال يقضى بينهم يف ^ ولوال كلمة الفصل ^ االعتقادات ويف األعمال كالبحرية والوصيلة وغري ذلك 

تقديره يبشر به وحذف ^ ذلك الذي يبشر هللا عبادة ^ يف اآلخرة يعين ^ ترى الظاملني مشفقني ^ الدنيا لقضى بينهم فيها 
األول أن القرىب مبعىن القرابة ويف مبعىن من أجل واملعىن ال أسألكم ^ فيه أربعة أقوال ^ إال املودة يف القرىب ^ اجلار واجملرور 

طاف قريش ومل يكن فيهم بطن إال وبينه وبني عليه أجرا إال أن تودوين ألجل القرابة اليت بيين وبينكم فاملقصد على هذا استع
النيب صلى هللا عليه وسلم قرابة الثاين أن القرىب مبعىن األقارب أو ذوي القرىب واملعىن إال أن تودوا أقاريب وحتفظوين فيهم 

م واملقصود على واملقصد على هذا وصيه أبهل البيت الثالث أن القرىب قرابة الناس بعضهم من بعض واملعىن أن تودوا أقاربك
هذا وصية بصلة األرحام الرابع أن القرىب التقرب إىل هللا واملعىن إال أن تتقربوا إىل هللا بطاعته واالستثناء على القول الثالث 

والرابع منقطع وأما على األول والثاين فيحتمل االنقطاع ألن املودة ليست أبجر وحيتمل االتصال على اجملاز كأنه قال ال أسألكم 
أم يقولون ^ يعين مضاعفة الثواب ^ نزد له فيها حسنا ^ أي يكتسب ^ يقرتف ^ عليه أجرا إال املودة فجعل املودة كاألجر 

فاملقصد هبذا قوالن أحدمها أنه رد على الكفار يف قوهلم ^ فإن يشا هللا خيتم على قلبك ^ أم منقطعة لإلنكار والتوبيخ ^ 
على هللا كذاب خلتم على قلبك ولكنك مل تفرت على هللا كذاب فقد هداك وسددك واآلخر أن  أفرتى على هللا كذاب أى لو افرتيت

هذا فعل مستأنف غري ^ وميح هللا الباطل ^ املراد إن يشأ هللا خيتم على قلبك ابلصرب على أقوال الكفار وحتمل أذاهم 
This file was downloaded from QuranicThought.comه ويبدأ به ويف املراد به وجهان أحدمها أنه من متام ما معطوف على ما قبله ألن الذي قبله جمزوم وهذا مرفوع فيوقف على ما قبل



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
قبله أي لو افرتيت على هللا كذاب خلتم علع قلبك وحما الباطل الذي كنت تفرتيه لو افرتيت واآلخر أنه عد لرسول هللا صلى هللا 

عن هنا مبعىن من ^ عن عبادة  وهو الذي يقبل التوبة^ عليه وسلم أبن ميحو هللا الباطل وهو الكفر وحيق احلق وهو اإلسالم 
 وكأنه قال التوبة الصادرة من عبادة وقبول
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التوبة على ثالثة أوجه أحدها التوبة من الكفر فهي مقبولة قطعا والثاين التوبة من مظامل العباد فهي غري مقبولة @  21@ 
وبني هللا فالصحيح أهنا مقبولة بدليل هذه اآلية وقيل  حىت ترد املظامل أو يستحل منها والثالث التوبة من املعاصي اليت بني العبد

العفو مع التوبة على حسب ما ذكران وأما العفو دون التوبة فهو على أربعة أقسام ^ ويعفو عن السيئات ^ إهنا يف املشيئة 
ن الذنوب الصغائر إذا األول العفو عن الكفر وهو ال يكون أصال والثاين العفو عن مظامل العباد وهو كذلك والثالث العفو ع

اجتنبت الكبائر وهو حاصل ابتفاق الرابع العفو عن الكبائر فمذهب أهل السنة يف املشيئة ومذهب املعتزلة أهنا ال تغفر إال 
فيه ثالثة أقوال أحدها أن معىن يستجيب جييب والذين آمنوا مفعول والفاعل ضمري يعود ^ ويستجيب الذين آمنوا ^ ابلتوبة 

عاىل أي جييبهم فيما يطلبون منه وقال الزخمشري أي أصله يستجيب للذين آمنوا فحذف الالم والثاين أن معناه جييب على هللا ت
والذين آمنوا فاعل أي يستجيب املؤمنون لرهبم ابتباع دينه والثالث أن معناه يطلب املؤمنون اإلجابة من رهبم واستفعل على هذا 

^ ويزيدهم من فضله ^ لة قوله ويزيدهم من فضله وألنه قول ابن عباس ومعاذ بن جبل على اببه من الطلب واألول أرجح لدال
أي يزيدهم ماال يطلبون زايدة على االستجابة فيما طلبوا وهذه الزايدة روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أهنا الشفاعة 

لى بعض وطغوا ألن الغين يوجب الطغيان وقال أي بغي بعضهم ع^ ولو بسط هللا الرزق لعبادة لبغوا يف األرض ^ والرضوان 
قيل لعمر رضي ^ وهو الذي ينزل الغيث من بعدما قنطوا ^ بعض الصحابة فينا نزلت ألان نظران إىل أموال الكفار فتمنيناها 

ي أزمة هللا عنه اشتد القحط وقنط الناس فقال اآلن ميطرون وأخذ ذلك من هذه اآلية ومنه قوله صلى هللا عليه وسلم اشتد
وما بث فيهما ^ وينشر رمحته قيل يعين املطر فهو تكرار للمعين األول بلفظ آخر وقيل يعين الشمس وقيل ابلعموم ^ تنفرجي 
ال إشكال ألن الدواب يف األرض وأما يف السماء فقيل يعين املالئكة وقيل ميكن أن تكون يف السماء دواب ال ^ من دابة 

وهو على مجعهم إذا ^ ث يف احدمها فذكر االثنني كما تقول يف بين فالن كذا وإمنا هو يف بعضهم نعلمها حنن وقيل املعىن أنه ب
املعىن أن املصائب اليت ^ وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ^ يريد مجع اخللق يف احلشر يوم القيامة ^ يشاء قدير 

وال هللا صلى هللا عليه وسلم ال يصيب ابن آدم خدش عود تصيب الناس يف أنفسهم وأمواهلم إمنا هي بسبب الذنوب قال رس
أو عثرة قدم وال اختالج عرق إال بذنب وما يعفوا هللا عنه أكثر وقرئ مبا كسبت بغري فاء على أن يكون ما أصابكم مبعىن الذي 

 ^كاألعالم ^  ينة مجع جارية وهي السف^ اجلواري ^ قد ذكر ^ مبعجزين ^ وقرئ ابلفاء على أن يكون ما أصابكم شرطا 
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الضمري يف يظللن للجواري ويف ظهره ^ إن يشأ يسكن الريح فيظللن روا كد على ظهره ^ مجع علم وهو اجلبل @  22@ 
للجر أي لو أراد هللا أن يسكن الرايح لبقيت السفن واقفة على ظهر البحر فاملقصود تعديد النعمة يف إرسال الرايح أو هتديد 

عطف على يسكن الريح ومعىن يوبقهن يهلكهن ابلغرق من شدة الرايح العاصفة والضمري ^ قهن مبا كسبوا أو يوب^ إبسكانه 
ويعلم الذين جيادلون يف آايتنا ما هلم من ^ فيه للسفن ويف كسبوا لركاهبا من الناس واملعىن أنه لو شاء ألغرقها بذنوب الناس 

يعلم ابلرفع على االستئناف وابلنصب واختلف يف إعرابه على قولني أي يعلمون أنه ال مهرب هلم من هللا وقرئ ^ حميص 
أحدمها أنه نصب إبضمار أن بعد الواو ملا وقعت بعد الشرط واجلزاء ألنه غري واجب وأنكر ذلك الزخمشري وقال إنه شاذ فال 

تقم منهم ويعلم قال وحنوه من ينبغي أن حيمل القرآن عليه والثاين قول الزخمشري إنه معطوف على تعليل حمذوف تقديره لين
ذكران الكبائر يف النساء وقيل  ^ كبائر اإلمث ^  املعطوف على التعليل احملذوف يف القرآن كثري ومنه قوله ولنجعله آية للناس 

وا قيل يعين األنصار ألهنم استجاب^ والذين استجابوا لرهبم ^ كبائر اإلمث هو الشرك والفواحش هي الزان واللفظ أعم من ذلك  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ملا دعاهم النيب صلى هللا عليه وسلم اىل االسالم ويظهر يل أن هذه اآلية إشارة إىل ذكر اخللفاء الراشدين رضي هللا عنهم ألنه 
بدأ أوال بصفات أيب بكر الصديق مث صفات عمر بن اخلطاب مث صفات عثمان بن عفان مث صفات علي بن أيب طالب فكونه 

الرتتيب يدل على أنه قصد هبا من اتصف بذلك فأما صفات أيب بكر فقوله الذين آمنوا مجع هذه الصفات ورتبها على هذا 
وعلى رهبم يتوكلون وإمنا جعلناها صفة أيب بكر وإن كان مجيعهم متصفا هبا ألن أاب بكر كانت له فيها مزية مل تكن لغريه قال 

لرجحهم وقال صلى هللا عليه وسلم أان مدينة اإلميان وأبو بكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو وزن إميان أيب بكر إبميان األمة 
ابهبا وقال أبو بكر لو كشف الغطاء ملا ازددت إال يقينا والتوكل إمنا يقوى بقوة اإلميان أما صفات عمر فقوله والذين جيتنبون  

وى وعمر ابهبا وقوله وإذا ما غضبوا هم كبائر االمث والفواحش ألن ذلك هو التقوى وقد قال صلى هللا عليه وسلم أان مدينة التق
يغفرون وقوله قل للذين آمنوا يغفروا للذين ال يرجون أايم هللا نزلت يف عمر وأما صفات عثمان فقوله والذين استجابوا لرهبم 

ألن عثمان كان كثري  ألن عثمان ملا دعاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل االميان تبعه وابدر إىل االسالم وقوله وأقاموا الصالة
الصالة ابلليل وفيه نزلت أمن هو قانت آانء الليل ساجدا وقائما اآلية وروى أنه كان حيىي الليل بركعة يقرأ فيها القرآن كله 

وقوله وأمرهم شورى بينهم ألن عثمان ويل اخلالفة ابلشورى وقوله ومما رزقناهم ينفقون ألن عثمان كان كثري النفقة يف سبيل هللا 
 ويكفيك أنه جهز جيش العسرة وأما صفة علي فقوله والذين إذا أصاهبم البغي هم ينتصرون ألنه ملا
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قاتلته الفئة الباغية قاتلها انتصار للحق وانظر كيف مسى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املقاتلني لعلى الفئة @  23@ 
فمن ^ ايسر تقتلك الفئة لباغية فذلك هو البغي الذي أصابه وقوله  الباغية حسبما ورد يف احلديث الصحيح أنه قال لعمار بن

إشارة إىل فعل احلسن بن علي حني ابيع معاوية وأسقط حق نفسه ليصلح أحوال املسلمني ^ عفا وأصلح فأجره على هللا 
به بني فئتني عظيمتني من وحيقن دماءهم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف احلسن إن ابين هذا سيد ولعل هللا أن يصلح 

املسلمني وقوله وملن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إشارة إىل انتصار احلسني بعد موت احلسن وطلبه للخالفة 
إشارة إىل بين أمية فإهنم استطالوا على الناس كما جاء ^ إمنا السبيل على الذين يظلمون الناس ^ وانتصاره من بين أمية وقوله 

احلديث عنهم أهنم جعلوا عباد هللا خوال ومال هللا دوال ويكفيك من ظلمهم أهنم كانوا يلعنون علي بن أيب طالب على يف 
اآلية إشارة إىل صرب أهل بيت النيب صلى هللا عليه وسلم على ماانهلم من الضر والذل ^ وملن صرب وغفر ^ منابرهم وقوله 

فمن عفا ^ مسي العقوبة ابسم الذنب وجعلها مثلها حترزا من الزايدة عليها ^ ها وجزاء سيئة سيئة مثل^ طول مدة بين أمية 
هذا يدل على أن العفو عن الظلمة أفضل من االنتصار ألنه ضمن األجر يف العفو وذكر االنتصار ^ وأصلح فأجره على هللا 
إن االنتصار أفضل واألول أصح فإن قيل   وقيل^ وملن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ^ بلفظ اإلابحة يف قوله 

واملباح المدح فيه وال ذم فاجلواب ^ والذين إذا أصاهبم البغي هم ينتصرون ^ كيف ذكر االنتصار يف صفات املدح يف قوله 
زا ممن بدأ من ثالثة أوجه أحدها أن املباح قد ميدح ألنه قيام حبق ال بباطل والثاين أن مدح االنتصار لكونه كان بعد الظلم حتر 

ابلظلم فكأن املدح إمنا هو برتك االبتداء ابلظلم والثالث إن كانت اإلشارة بذلك إىل علي بن أيب طالب حسبما ذكران فانتصاره 
خاشعني من الذل ^ أي على النار ^ يعرضون عليها ^ ^ فقاتلوا اليت تبغي ^ حممود ألن قتال أهل البغي واجب لقوله تعاىل 

فيه قوالن أحدمها أنه عبارة عن الذل ألن ^ ينظرون من طرف خفي ^ الكآبة ومن الذل يتعلق خباشعني عبارة عن الذل و ^ 
نظر الذليل مبهابة واستكانة واآلخر أهنم حيشرون عميا فال ينظرون أببصارهم وإمنا ينظرون بقلوهبم واستبعد هذا ابن عطية 

^ أال إن الظاملني ^ يتعلق بقال أو خبسروا ^ يوم القيامة ^ ا والزخمشري والظرف حيتمل أن يريد به العني أو يكون مصدر 
 ^ال مرد له ^ حيتمل أن يكون من كالم الذين آمنوا أو مستأنفا من كالم هللا تعاىل 

61 قدم اإلانث اعتناء ^ يهب ملن يشاء إاناث ^ أي إنكار يعين ال تنكرون اعمالكم ^ من نكري ^ ذكر يف الروم @  24@  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
سا ملن وهبهن له قال واثلة بن األسقع من مين املرأة تبكريها أبنثى قبل الذكر ألن هللا بدأ ابإلانث وقال بعضهم نزلت هبن وأتني 8

هذه اآلية يف األنبياء عليهم السالم فشعيب ولوط كان هلما إانث دون ذكور وإبراهيم كان له ذكور دون إانث وحممد صلى هللا 
ي كان عقيما والظاهر أهنا على العموم يف مجيع الناس أذ كل واحد منهم ال خيلو عن قسم عليه وسلم مجع اإلانث والذكور وحي

اآلية بني هللا ^ وما كان لبشر أن يكلمه هللا إال وحيا ^ من هذه األقسام األربعة اليت ذكر ويف اآلية من أدوات البيان التقسيم 
وحي املذكور أوال وهو الذي يكون ابهلام أو منام واآلخر أن يسمعه  تعاىل فيها كالمه لعبادة وجعله على ثالثة أوجه أحدها ال

كالمه من وراء حجاب الثالث الوحي بواسطة امللك وهو قوله أو يرسل رسوال يعين ملكا فيوحي إبذنه ما يشاء إىل النيب وهذا 
اء وأما األول فيكون لألنبياء واألولياء  خاص ابألنبياء والثاين خاص مبوسى ومبحمد صلى هللا عليه وسلم إذ كلمه هللا ليلة اإلسر 

قرىء يرسل ويوحي ابلرفع ^ أو يرسل رسوال ^ كثريا وقد يكون لسائر اخللق ومنه وأوحي ربك إىل النحل ومنه منامات الناس 
وكذلك أوحينا اليك روحا ^ على تقدير أو هو يرسل وابلنصب عطفا على وحيا ألن تقديره أن يوحي عطف على أن املقدرة 

الروح هنا القرآن واملعىن مثل هذا الوحي وهو إبرسال ملك إليك القرآن واألمر هنا حيتمل أن يكون واحد األمور ^ من أمران 
املقصد هبذا شيئان أحدمها تعداد النعمة عليه صلى هللا ^ ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان ^ أو يكون من األمر ابلشيء 

 يكن يعلم واآلخر احتجاج على نبوته لكونه أتى مبا مل يكن يعلمه وال تعلمه من أحد فإن قيل أما  عليه وسلم أبن علمه هللا ما مل
كونه مل يكن يدري الكتاب فال إشكال فيه وأما اإلميان ففيه إشكال ألن األنبياء مؤمنون ابهلل قبل مبعثهم فاجلواب أن اإلميان 

بعثه وقد كان مؤمنا ابهلل قبل ذلك فاإلميان هنا يعين به كمال املعرفة وهي حيتوي على معارف كثرية وإمنا كمل له معرفتها بعد 
 .الضمري للقرآن ^ ولكن جعلناه نورا ^ اليت حصلت له ابلنبوة 
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^ يعين القرآن واملبني حيتمل أن يكون مبعىن البني أو املبني لغريه ^ واالكتاب املبني $ # ^ سورة الزخرف @ $  25@ 
أم الكتاب اللوح احملفوظ واملعىن أن القرآن وصف يف اللوح أبنه على حكيم وقيل املعىن ^ كتاب لدينا لعلي حكيم وإنه يف أم ال

أن القرآن نسخ جبملته يف اللوح احملفوظ ومنه كان جربيل ينقله فوصفه هللا أبنه على حكيم لكونه مكتوب يف اللوح احملفوظ 
اهلمزة لإلنكار واملعىن أمنسك عنكم الذكر ونضرب من قولك أضربت ^ فحا أفنضرب عنكم الذكر ص^ واألول أظهر وأشهر 

عن كذا إذا تركته والذكر يراد به القرآن أو التذكري والوعظ وصفحافيه وجهان أحدمها أنه مبعىن اإلعراض تقول صفحت عنه إذا 
ملعىن أو مفعول من أجله أو مصدر أعرضت عنه فكأنه قال أنرتك تذكريكم إعراضا عنكم وإعراب صفحا على هذا مصدر من ا

يف موضع احلال واآلخر أن يكون مبعىن العفو والغفران فكانه يقول أمنسك عنكم الذكر عفوا عنكم وغفراان لذنوبكم وإعراب 
قرىء بكسر اهلمزة على الشرط ^ أن كنتم قوما مسرفني ^ صفحا على هذا مفعول من أجله أو مصدر يف موضع احلال 

الضمري لقريش وهم املخاطبون ^ أشد منهم بطشا ^ الم الذي قبله وقرىء ابلفتح على أنه مفعول من أجله واجلواب يف الك
بقوله أن كنتم قوما مسرفني فإن قيل كيف إن كنتم على الشرط حبرف إن اليت معناها الشك ومعلوم أهنم كانوا مسرفني فاجلواب 

يف ارتكابه فكانه شيء ال يقع من عاقل فلذلك وضع حرف التوقع يف  أن يف ذلك إشارة إىل توبيخهم على اإلسراف وجتهيلهم
^ ولئن سألتهم ^ أي تقدم يف القرآن ذكر حال األولني وكيفية إهال كهم ملا كفروا ^ ومضى مثل األولني ^ موضع الواقع 

اعرتافهم بذلك يعبدون غريه  اآلية احتجاج على قريش الهنم كانوا يعرتفون أن هللا هو الذي خلق السموات واألرض وكانوا مع
ومقتضى جواهبم أن يقولوا خلقهن هللا فلما ذكر هذا املعىن جاءت العبارة عن هللا ابلعزيز العليم ألن اعرتافهم أبنه خلق 

أي ^ مهادا ^ السموات واألرض يقتضي أن يعرتفوا أبنه عزيز عليم وأما قوله الذي جعل لكم فهو من كالم هللا ال من كالمهم 
كذلك ^  أي مبقدار ووزن معلوم وقيل معناه بقضاء ^ ماء بقدر ^ أي طرقا متشون فيها ^ سبال ^ شا على وجه التشبيه فرا

This file was downloaded from QuranicThought.com ^األزواج كلها ^ متثيل للخروج من القبور خبروج النبات من األرض ^ خترجون 
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مث تذكروا ^ د على ما تركبون الضمري يعو ^ لتستووا على ظهوره ^ يعين أصناف احليوان والنبات وغري ذلك @  26@ 
حيتمل أن يكون هذا لذكر ابلقلب أو ابللسان وحيتمل أن يريد النعمة يف تسخري هذا املركوب أو النعمة على ^ نعمة ربكم 

وما كنا ^ االطالق وكان بعض السلف اذا ركب دابة يقول احلمد هلل الذي هداان لإلسالم مث يقول سبحان الذي سخر لنا هذا 
اعرتاف ابحلشر فإن قيل ما مناسبة هذا للركوب فاجلواب أن راكب ^ وإان إىل ربنا ملنقلبون ^ أي مطيقني وغالبني ^ ني له مقرن

السفينة أو الدابة متعرض للهالك مبا خياف من غرق السفينة أو سقوطه عن الدابة فأمر بذكر احلشر ليكون مستعدا للموت 
الضمري يف جعلوا لكفار العرب ويف ^ وجعلوا له من عباده جزءا ^ كوب اجلنازة الذي قد يعرض له وقيل يذكر عند الركوب ر 

له هلل تعاىل وهذا الكالم متصل بقوله ولئن سألتهم اآلية واملعىن أهنم جعلوا املالئكة بنات هللا فكأهنم جعلوا جزءا من عبادة 
كة جزءا منه وقال بعض اللغويني اجلزء يف اللغة اإلانث نصيبا له وحظادون سائر عباده وقال الزخمشري معناه أهنم جعلوا املالئ

أم لإلنكار ^ أم اختذ مما خيلق بنات ^ واستشهد على ذلك ببيت شعر قال الزخمشري وذلك كذب على اللغة والبيت موضوع 
أصفاكم ابلبنني والرد على الذين قالوا إن املالئكة بنات هللا ومعىن أصفاكم خصكم أي كيف يتخذ لنفسه البنات وهن أدىن و 

أي إذا بشر ابألنثى وقد ذكر هذا املعىن يف النحل واملراد أهنم يكرهون ^ وإذا بشر أحدهم مبا ضرب للرمحن مثال ^ وهم أعال 
املراد مبن ينشأ يف احللية النساء واحللية هي احللى ^ أو من ينشؤا يف احللية ^ البنات فكيف ينسبوهنا إىل هللا تعاىل عن قوهلم 

ذهب والفضة وشبه ذلك ومعىن ينشأ فيها يكرب وينبت يف استعماهلا وقرىء ينشأ بضم الياء وتشديد الشني مبعىن يرىب فيها من ال
واملقصد الرد على الذين قالوا املالئكة بنات هللا كأنه قال أجعلتم هلل من ينشأ يف احللية وذلك صفة النقص مث أتبعها بصفة 

م غري مبني يعين أن األنثى إذا خاصمت أو تكلمت مل تقدر أن تبني حجتها لنقص عقلها نقص أخرى وهي قوله وهو يف اخلصا
وقل ما جتد امرأة إال تفسد الكالم وختلط املعاين فكيف ينسب هلل من يتصف هبذه النقائص وإعراب ينشأ مفعول بفعل مضمر 

وجعلوا املالئكة الذين هم ^ احللية خصصتم به هللا تقديره أجعلتم هلل من ينشأ أو مبتدأ وخربه حمذوف تقديره أو من ينشأ يف 
الضمري يف جعلوا الكفار العرب فحكى عنهم ثالثة أقوال شنيعة أحدها أهنم نسبوا إىل هللا الولد واآلخر ^ عباد الرمحن إاناث 

ن ابلنون واملراد به قرب املالئكة أهنم نسبوا إليه البنات دون البنني والثالث أهنم جعلوا املالئكة املكرمني إاناث وقرىء عند الرمح
هذا ^ أشهدوا خلقهم ^ وتشريفهم كقوله والذين عند ربك وقرىء عباد ابلباء مجع عبد واملراد به أيضا االختصاص والتشريف 

ستكتب ^ رد على العرب يف قوهلم إن املالئكة إاناث واملعىن هم مل يشهدوا خلق املالئكة فكيف يقولون ما ليس هلم به علم 
 أي تكتب شهادهتم اليت شهدوا هبا على املالئكة ويسئلون عنها يوم القيامة^ شهادهتم ويسئلون 
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الضمري يف قالوا للكفار ويف عبدانهم للمالئكة وقال ابن عطية لألصنام ^ وقالوا لو شاء الرمحن ما عبدانهم @ ^  27@ 
الئكة وذلك أهنم قالوا لو أراد هللا أن ال نعبدهم ما عبدانهم واألول أظهر وأشهر واملعىن احتجاج احتج به الذين عبدوا امل

يعين أن قوهلم بال ^ ما هلم بذلك من علم ^ فكونه ميهلناوينعم علينا دليل على أنه يرضى عبادتنا هلم مث رد هللا عليهم بقوله 
ا أيضا رد عليهم لكوهنم ليس هلم  أي من قبل القرآن وهذ^ أم آتيناهم كتااب من قبله ^ دليل وحجة وإمنا هو خترص منهم 

أي على دين وطريقة واملعىن أهنم ليس هلم حجة وإمنا هم مقلدو ^ بل قالوا أان وجدان آابءان على أمة ^ كتاب حيتجون به 
اآلية املعىن كما اتبع هؤالء الكفار آابءهم بغري حجة اتبع كل من كان قبلهم من ^ وكذلك ما أرسلنا من قبلك ^ آابئهم 

هذا رد على الذين ^ قل أو لو جئتكم أبهدى مما وجدمت عليه آابءكم ^ ار آابءهم بغري حجة بل بطريق التقليد املذموم الكف
اتبعوا آابءهم واملعىن قل هلم أتتبعوهنم ولو جئتكم بدين أهدى من الدين الذي وجدمت عليه آابءكم وقرىء قال أو لو جئتكم 

م وأما قراءة قل ابألمر فهو خطاب حملمد صلى هللا عليه وسلم أمره هللا أن يقول ذلك والفاعل ضمري يعود على النذير املتقد
This file was downloaded from QuranicThought.comلقريش وقيل هو للنذير املتقدم أمره هللا أن يقول ذلك لقومه واألول أظهر وعلى هذا تكون هذه اجلملة اعرتاضا بني قصة 
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^ ملتقدمني وكذلك قوله فانتقمنا منهم يعين من املتقدمني املتقدمني فإن قوله قالوا إان مبا أرسلتم به كافرون حكاية عن الكفار ا

إال الذي ^ أي بريء وبراء من األصل مصدر مث استعمل صفة ولذلك استوى فيه الواحد واجلماعة كعدل وشبهه ^ إنين براء 
ن هللا ويعبدون معه غريه حيتمل أن يكون استثناء منقطعا وذلك إن كانوا ال يعبدون هللا أو يكون متصال إن كانوا يعبدو ^ فطرين 

قال ^ سيهدين ^ وإعرابه على هذا بدل مما تعبدون فهو يف موضع خفض أو منصوب على االستثناء فهو يف موضع نصب 
ضمري ^ وجعلها كلمة ابقية يف عقبه ^ هنا سيهدين وقال مرة أخرى فهو يهدين ليدل على أن اهلداية يف احلال واالستقبال 

على إبراهيم عليه السالم وقيل على هللا تعاىل واألول أظهر والضمري يعود على الكلمة اليت قاهلا وهي الفاعل يف جعلها يعود 
إنين براء مما تعبدون ومعناها التوحيد ولذلك قيل يعود على االسالم لقوله هو مساكم املسلمني من قبل وقيل يعود على ال إله أال 

كلمة اثبتة يف ذريته لعل من أشرك منهم يرجع إىل التوحيد والعقب هو الولد وولد هللا واملعىن متقارب أي جعل إبراهيم تلك ال
اإلشارة هبؤالء إىل قريش وهذا الكالم متصل مبا قبله ألن قريشا من عقب ^ بل متعت هؤالء وآابءهم ^ الولد ما تناسال أبدا 
 إبراهيم عليه السالم
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كلمة فيهم بل متعتهم ابلنعم والعافية فلم يشكروا عليها واشتغلوا هبا عن فاملعىن لكن هؤالء ليسوا ممن بقيت ال@  28@ 
وقالوا لوال نزل هذا القرآن على رجل من ^ وهو حممد صلى هللا عليه وسلم ^ حىت جاءهم احلق ورسول مبني ^ عبادة هللا 

ا من إحدى القريتني كقولك خيرج منهما الضمري يف قالوا لقريش والقريتان مكة والطائف ومن القريتني معناه^ القريتني عظيم 
اللؤلؤ واملرجان أي من أحدمها وقيل معناه على رجل من رجلني من القريتني فالرجل الذي من مكة الوليد بن املغرية وقيل عتبة 

على  بن ربيعة والرجل الذي من الطائف عروة بن مسعود وقيل حبيب بن عمري ومعىن اآلية أن قريشا استبعدوا نزول القرآن
حممد صلى هللا عليه وسلم واقرتحوا أن ينزل على أحد هؤالء وصفوه ابلعظمة يريدون الرائسة يف قومه وكثرة ماله فرد هللا عليهم 

يعين أن هللا خيص ابلنبوة من يشاء من عباده على ما تقتضيه حكمته وإرادته وليس ذلك ^ أهم يقسمون رمحت ربك ^ بقوله 
أي كما قسمنا املعايش يف ^ حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا ^ ادهتم مث أوضح ذلك بقوله بتدبري املخلوقني وال إبر 

^ الدنيا كذلك قسمنا املواهب الدينية وإذا كنا مل منهل احلظوظ الفانية احلقرية فأوىل وأحرى أن ال منهل احلظوظ الشريفة الباقية 
ورمحت ربك ^  اخلدمة أي رفعنا بعضهم فوق بعض ليخدم بعضهم بعضا وهو من التسخري يف^ ليتخذ بعضهم بعضا سخراي 

اآلية حتقري ^ ولوال أن يكون الناس أمة واحدة ^ هذا حتقري للدنيا واملراد برمحة ربك هنا النبوة وقيل اجلنة ^ خري مما جيمعون 
هلو ان الدنيا على هللا كما قال رسول هللا أيضا للدنيا ومعناها لوال أن يكفر الناس كلهم جلعلنا للكفار سقفا من فضة وذلك 

^ ومعارج عليها يظهرون ^ صلى هللا عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند هللا جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء 
ب وقيل والسرر مجع سرير والزخرف الذه^ فما استطاعوا أن يظهروه ^ املعارج األدراج والسالمل ومعىن يظهرون يرتفعون ومنه 

حىت إذا أخذت األرض ^ أاثث البيت من الستور والنمارق وشبه ذلك وقيل هو التزويق والنقش وشبه ذلك من التزيني كقولك 
يعش من قولك عشى الرجل إذا أظلم بصره واملراد به هنا ^ ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطاان ^ ^ زخرفها وازينت 

ي يعشى بفتح الشني إذا حصلت اآلفة يف عينيه ويعشو بضم الشني إذا نظر نظرة األعشى ظلمة القلب والبصرية وقال الزخمشر 
وليس به آفة فالفرق بينهما كالفرق بني قولك عمى وتعامى فمعىن القراءة ابلضم يتجاهل وجيحد مع معرفته ابحلق والظاهر أن 

 ذلك عبارة عن الغفلة وإمهال النظر
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خمشري يريد به القرآن وقال ابن عطية يريد به ما ذكر هللا به عبادة من املواعظ فاملصدر وذكر الرمحن وقال الز @  29@ 
مضاف إىل الفاعل وحيتمل عندي أن يريد ذكر العبد هلل ومعىن اآلية أن من غفل عن ذكر هللا يسر هللا له شيطاان يكون له قرينا 

وإهنم ليصدوهنم عن ^ داوم على الذكر تباعد عنه الشيطان فتلك عقوبة على الغفلة عن الذكر بتسليط الشيطان كما أن من  This file was downloaded from QuranicThought.com
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الضمري يف إهنم للشياطني وضمري املفعول يف يصدوهنم ملن يعش عن ذكر الرمحن ومجع الضمريين ألن املراد به مجع ^ السبيل 

واحد وهو من يعش قرىء جاءان بضمري االثنني ومها من يعش وشيطانه وقرىء بغري ألف على أنه ضمري ^ حىت إذا جاءان ^ 
فيه قوالن أحدمها أنه يعين املشرق واملغرب وغلب أحدمها يف ^ بعد املشرقني ^ والضمري يف قال ملن يعش وقيل للشيطان 

ولن ينفعكم اليوم إذ ^ التشبيه كما قيل القمران واآلخر أنه يعين املشرقني واملغربني وحذف املغربني لداللة املشرقني عليه 
هذا كالم يقال للكفار يف اآلخرة ومعناه أهنم ال ينفعهم إشرتاكهم يف العذاب وال جيدون ^ لعذاب مشرتكون ظلمتم أنكم يف ا

أنكم يف ^ راحة التأسي اليت جيدها املكروب يف الدنيا إذا رأى غريه قد أصابه مثل الذي أصابه والفاعل يف ينفعكم قوله 
اي ليت بيين ^ كم وقيل الفاعل مضمر وهو التربي الذي يقتضيه قوله وإذ ظلمتم تعليل معناه بسبب ظلم^ العذاب مشرتكون 

اآلية خطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم ^ أفأنت تسمع الصم ^ وأنكم على هذا تعليل واألول أرجح ^ وبينك بعد املشرقني 
إما مركبة من إن ^ هم منتقمون فإما نذهنب بك فأان من^ واملراد ابلصم والعمى الكفار اذ كانوا ال يعقلون براهني اإلسالم 

الشرطية وما الزائدة ومقصد اآلية وعيد للكفار واملعىن إن عجلنا وفاتك قبل االنتقام منهم فإان سننتقم منهم بعد وفاتك وإن 
ذلك  أخران وفاتك إىل حني االنتقام منهم فإان عليهم مقتدرون وهذا االنتقام حيتمل أن يريد به قتلهم يوم بدر وفتح مكة وشبه

من االنتقام يف الدنيا أو يريد به عذاب اآلخرة وقيل إن الضمري يف منهم منتقمون للمسلمني وأن معىن ذلك أن هللا قضى أن 
وإنه ^ ينتقم منهم ابلفنت والشدائد وأنه أكرم نبيه عليه السالم أبن توفاه قبل أن يرى االنتقام من أمته واألول أشهر وأظهر 

ري يف إنه للقرآن أو لإلسالم والذكر هنا مبعىن الشرف وقوم النيب صلى هللا عليه وسلم هم قريش الضم^ لذكر لك ولقومك 
وسائر العرب فإهنم انلوا ابإلسالم شرف الدنيا واآلخرة ويكفيك أن فتحوا مشارق األرض ومغارهبا وصارت منهم اخلالفة وامللك 

 صلى هللا عليه وسلم أن األمر بعده لقريش وحيتمل أن يريد ابلذكر وورد عن ابن عباس أنه ملا نزلت هذه اآلية علم رسول هللا
أي تسئلون عن العمل ابلقرآن وعن ^ وسوف تسئلون ^ التذكري واملوعظة فقومه على هذا أمته كلهم وكل من بعث إليهم 

 لمإن قيل كيف أمر النيب صلى هللا عليه وس^ واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ^ شكر هللا عليه 
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أن يسأل الرسل املتقدمني وهو مل يدركهم فاجلواب من ثالثة أوجه األول أنه رآهم ليلة اإلسراء الثاين أن املعىن @  30@ 
اسأل أمة من أرسلنا قبلك الثالث أنه مل يرد سؤاهلم حقيقة وإمنا املعىن أن شرائعهم متفقة على توحيد هللا حبيث لو سئلوا أهل مع 

اآلايت هنا املعجزات كقلب ^ وما نريهم من آية إال هي أكرب من أختها ^ ن ألنكروا ذلك ودانوا ابلتوحيد هللا آهلة يعبدو 
العصا حية وإخراج اليد بيضاء وقيل الرباهني واحلجج العقلية واألول أظهر ومعىن أكرب من أختها أهنا يف غاية الكرب والظهور ومل 

# عىن أهنا إذا نظرت وجدت كبرية وإذا نظرت غريها وجدت كبرية فهو كقول الشاعر يرد تفضيلها على غريها من اآلايت إمنا امل
هكذا قال الزخمشري وحيتمل عندي أن يريد ما نريهم من آية إال هي أكرب مما % ( من اتق منهم فقل ال قيت سيدهم ) 

ظاهر كالمهم هذا التناقض فإن قوهلم اي ^ ربك وقالوا اي أيها الساحر ادع لنا ^ تقدمها فاملراد أكرب من أختها املتقدمة عليها 
أيها الساحر يقتضي تكذيبهم له وقوهلم ادع لنا ربك يقتضي تصديقه واجلواب من وجهني أحدمها أن القائلني لذلك كانوا 

ني وقوهلم مكذبني وقوهلم ادع لنا ربك يريدون على قولك وزعمك وقوهلم إننا ملهتدون وعد نووا خالفه واآلخر أهنم كانوا مصدق
اي أيها الساحر إما أن يكون عندهم غري مذموم ألن السحر كان علم أهل زماهنم وكأهنم قالوا اي أيها العامل وإما أن يكون ذلك 

حيتمل ^ واندى فرعون يف قومه ^ امسا قد ألفوا تسمية موسى به من أول ما جاءهم فنطقوا به بعد ذلك من غري اعتقاد معناه 
قصد بذلك االفتخار على موسى ومصر هي ^ قال اي قوم أليس يل ملك مصر ^ أو أمر مناداي ينادي فيهم أنه انداهم بنفسه 

يعين ^ وهذه األهنار جتري من حتيت ^ البلد املعروف وما يرجع إليه ومنتهى ذلك من هنر إسكندرية إىل أسوان بطول النيل 
^ ظمها أربعة أهنار هنر اإلسكندرية وتنيس ودمياط وهنر طولون اخللجان الكبار اخلارجة من النيل كانت جتري حتت قصره وأع This file was downloaded from QuranicThought.com
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مذهب سيبوية أن أم هنا متصلة معادلة واملعىن أفال تبصرون أم تبصرون مث وضع قوله أان خري موضع ^ أفال تبصرون أم أان خري 

ان األصل أن يقول أفال تبصرون ألهنم إذا قالوا له أنت خري فإهنم عنده بصراء وهذا من وضع السبب موضع املسبب وك
تبصرون أم تبصرون مث اقتصر على أم وحذف الفعل الذي بعدها واستأنف قوله أان خري على وجه اإلخبار ويوقف على هذا 

وال يكاد يبني ^ أي ضعيف حقري قاله الزخمشري وغريه ^ مهني ^ القول على أم وهذا ضعيف وقيل أم مبعىن بل فهي منقطعة 
يف لسان موسى من أثر اجلمرة وذلك أهنا كانت قد أحدثت يف لسانه عقدة فلما دعا أن حتل أجيبت دعوته إشارة إيل ما بقي ^ 

 وبقي منها أثر كان معه لكنه
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فلوال ^ وقيل يعين العى يف الكالم وقوله وال يكاد يبني يقتضي أنه كان يبني ألن كاد إذا نفيت تقتضي اإلثبات @  31@ 
يريد لوال ألقاها هللا إليه كرامة له وداللة على نبوته واألسورة مجع سوار وأسوار وهو ما جيعل يف ^ ب ألقى عليه أسورة من ذه

أي مقرتنني به ال يفارقونه أو متقارنني بعضهم مع بعض ليشهدوا له ^ مقرتنني ^ الذراع من احللى وكان الرجال حينئذ جيعلونه 
فجعلناهم ^ أى أغضبوان ^ آسفوان ^ هبذه املقالة واستهوى عقوهلم أي طلب خفتهم ^ فاستخف قومه ^ ويقيموا احلجة 

السلف بفتح السني والالم مجع سالف وقرىء بضمها مجع سليف ومعناه متقدم أي تقدم قبل الكفار ^ سلفا ومثال لآلخرين 
روى عن ابن ^ نه يصدون وملا ضرب ابن مرمي مثال إذا قومك م^ ليكون موعظة هلم ومثال يعتربون به لئال يصيبهم مثل ذلك 

عباس وغريه يف تفسريه هذه اآلية أنه ملا نزل يف القرآن ذكر عيسى ابن مرمي والثناء عليه قالت قريش ما يريد حممد إال أن نعبده 
حنن كما عبدت النصارى عيسى فهذا كان صدودهم من ضربه مثال حكى ذلك ابن عطية والذي ضرب املثل على هذا هو هللا 

ويصدون مبعىن يعرضون وقال الزخمشري ملا قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على قريش إنكم وما تعبدون من دون يف القرآن 
هللا حصب جهنم امتعضوا من ذلك وقال عبد هللا بن الزبعري أخاصة لنا وآلهلتنا أم جلميع األمم فقال صلى هللا عليه وسلم هو 

رب الكعبة ألست تزعم أن عيسى ابن مرمي نيب وتثىن عليه خريا وقد علمت أن لكم وآلهلتكم وجلميع األمم فقال خصمتك و 
النصارى عبدوه فإن كان عيسى يف النار فقد رضينا أن نكون حنن وآهلتنا معه ففرحت قريش بذلك وضحكوا وسكت النيب 

ونزلت هذه اآلية فاملعىن على هذا ملا صلى هللا عليه وسلم فأنزل هللا تعاىل إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون 
ضرب ابن الزبعري عيسى مثال وجادل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعبادة النصارى إايه أذا قريش من هذا املثل يصدون أي 

نا وقالوا ءآهلت^ يضحكون ويصيحون من الفرح وهذا املعىن إمنا جيري على قراءة يصدون بكسر الصاد مبعىن الضجيج والصياح 
يعنون هبو عيسى واملعىن أهنم قالوا آهلتنا خري أم عيسى فإن كان عيسى يدخل النار فقد رضينا أن نكون حنن ^ خري أم هو 

وآهلتنا معه ألنه خري من آهلتنا وهذا الكالم من متام ما قبله على ما ذكره الزخمشري يف تفسري اآلية اليت قبله وأما على ما ذكر 
معىن آخر وحكى الزخمشري يف معىن هذه اآلية قوال آخر وهو أهنم ملا مسعوا ذكر عيسى قالوا حنن أهدى ابن عطية فهذا ابتداء 

من النصارى ألهنم عبدوا آدميا وحنن عبدان املالئكة وقالوا آهلتنا وهم املالئكة خري أم عيسى فمقصدهم تفضيل آهلتهم على 
ليه وسلم فإهنم ملا قالوا إمنا يريد حممد أن نعبده كما عبدت النصارى عيسى وقيل إن قوهلم أم هو يعنون به حممدا صلى هللا ع

عيسى قالوا أآهلتنا خري أم هو يريدون تفضيل آهلتهم على حممد واألظهر أن املراد هبو عيسى وهو قول اجلمهور ويدل على 
 دل وهو أنأي ما ضربوا لك هذا املثال إال على وجه اجل^ ما ضربوه لك إال جدال ^ ذلك تقدم ذكره 
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يقصد اإلنسان أن يغلب من يناظره سواء غلبه حبق أو بباطل فإن ابن الزبعري وأمثاله ممن ال خيفى عليه أن عيسى @  32@ 
^ إن هو إال عبد أنعمنا عليه ^ مل يدخل يف قوله تعاىل حصب جهنم ولكنهم أرادوا املغالطة فوصفهم هللا أبهنم قوم خصمون 

يف معناها قوالن ^ ولو نشاء جلعلنا منكم مالئكة يف األرض خيلفون ^ عليه ابلنبوة واملعجزات وغري ذلك يعين عيسى واإلنعام 
This file was downloaded from QuranicThought.comأحدمها لو نشاء جلعلنا بدال منكم مالئكة يسكنون األرض وخيلفون فيها بين آدم فقوله منكم يتعلق ببدل احملذوف أو بيخلفون 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
دا مالئكة خيلفونكم يف األرض كما خيلفكم أوالدكم فإان قادرون على أن خنلق واآلخر لو نشاء جلعلنا منكم أي لولدان منكم أوال

الضمري لعيسى ^ وإنه لعلم الساعة ^ من أوالد الناس مالئكة فال تنكروا أن خلقنا عيسى من غري والد حكى ذلك الزخمشري 
د فاملعىن أنه شرط من أشراط الساعة يوجب وقيل حملمد صلى هللا عليه وسلم وقيل للقرآن فأما على القول أبنه لعيسى أو حملم

العلم هبا فسمى الشرط علما حلصول العلم به ولذلك قرىء لعلم بفتح العني والالم أى عالمة وأما على القول أبنه للقرآن 
يبينون أمور إمنا بني البعض دون الكل ألن األنبياء إمنا ^ أوألبني لكم بعض الذي ختتلفون فيه ^ فاملعىن أنه يعلمكم ابلساعة 

أي ^ هل ينظرون إال الساعة ^ ذكر يف مرمي ^ فاختلف األحزاب ^ الدين ال أمور الدنيا وقيل بعض مبعىن كل وهذا ضعيف 
األخالء مجع خليل وهو الصديق ^ األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال املتقني ^ ينتظرون والضمري لقريش أو لألحزاب 

لقيامة ألن الضرر دخل عليه من صحبته ولذلك استثىن املتقني ألن النفع دخل على بعضهم من وإمنا يعادي اخلليل خليله يوم ا
أي ^ حتربون ^ اآلية تقديره يقول هللا يوم القيامة للمتقني اي عبادي ال خوف عليكم اليوم وال أنتم حتزنون ^ اي عباد ^ بعض 

املعىن أهنم طلبوا املوت ^ دوا اي ملك ليقض علينا ربك وان^ أي أيسون من اخلري ^ وهم فيه مبلسون ^ تنعمون وتسرون 
 ليسرتحيوا من
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لقد ^ العذاب وروى أن مالكا يبقى بعد ذلك ألف سنة وحينئذ يقول هلم إنكم ماكثون أي دائمون يف النار @  33@ 
الضمري ^ أم أبرموا أمر فإان مربمون  ^اآلية من كالم هللا تعاىل ألهل النار أو من كالم هللا لقريش يف الدنيا ^ جئناكم ابحلق 

اآلية روى أهنا ^ أم حيسبون ^ لكفار قريش واملعىن أهنم إن أحكموا كيد النيب صلى هللا عليه وسلم فإان حمكمون نصره ومحايته 
 وال نزلت يف األخنس بن شريق واألسود بن عبد يغوث اجتمعا وقال األخنس اترى هللا يسمع سران فقال اآلخر يسمع جنواان

بلى ^ السر ما حيدث اإلنسان به نفسه أو غريه يف خفية والنجوى ما تكلموا به فيما بينهم ^ سرهم وجنواهم ^ يسمع سران 
قل إن كان للرمحن ولد فأان أول ^ أي نسمع ورسلنا مع ذلك تكتب ما يقولون والرسل هنا املالئكة احلافظون لألعمال ^ 

أقوال األول أهنا احتجاج ورد على الكفار على تقدير قوهلم ومعناها لو كان للرمحن ولد كما يف أتويل اآلية أربعة ^ العابدين 
يقول الكفار لكنت أان أول من يعبد ذلك الولد كما يعظم خدم امللك ولد امللك لتعظيم والده ولكن ليس للرمحن ولد فلست 

علق عبادة الولد بوجوده ووجوده حمال فعبادته حمال ونظري هذا  بعابد إال هللا وحده وهذا نوع من األدلة يسمى دليل التالزم ألنه
أن يقول املالكي إذا قصد الرد على احلنفي يف حترمي النبيذ إن كان النبيذ غري مسكر فهو حالل لكنه مسكر فهو حرام القول 

دين على هذين القولني مبعىن العبادة الثاين إن كان للرمحن ولد فأان أول من عبد هللا وحده وكذبكم يف قولكم أن له ولدا والعاب
القول الثالث أن العابدين مبعىن املنكرين يقال عبد الرجل إذا أنف وتكرب وأنكر الشيء واملعىن أن زعمتم أن للرمحن ولدا فأان 

ما كان للرمحن ولد أول املنكرين لذلك وإن على هذه األقوال الثالثة شرطية القول الرابع قال قتادة وابن زيد إن هنا انفية مبعىن 
ومت الكالم مث ابتدأ قوله فأان أول العابدين واألول هو الصحيح ألنه طريقة معروفة يف الرباهني واألدلة وهو الذي عول عليه 

وقال ابن ^ إان أو إايكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني ^ الزخمشري وقال الطربي هو مالطفة يف اخلطاب وحنوه قوله تعاىل 
اآلية موادعة منسوخة ابلسيف ^ فذرهم ^ يعين شركائي على قولكم ^ أين شركائي ^ تعاىل يف خماطبة الكفار  عطية منه قوله

أي هو اإلله ألهل األرض وأهل السماء واجملرور يتعلق إبله ألن فيه معىن ^ وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله ^ 
أي ال ميلك كل من ^ وال ميلك الذين يدعون من دونه الشفاعة  ^أي علم زمان وقوعها ^ وعنده علم الساعة ^ الوصفية 

أال من شهد ابحلق وهم ^ عبد من دون هللا أن يشفع عند هللا ألن هللا ال يشفع أحد عنده إال إبذنه فهو املالك للشفاعة وحده 
ستثناء منقطع واملعىن ال ميلك اختلف هل يعين مبن شهد ابحلق الشافع أو املشفوع فيه فإن أراد املشفوع فيه فاال^ يعلمون 

This file was downloaded from QuranicThought.com املعبودون شفاعة لكن من شهد ابحلق وهو عامل
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به فهو الذي يشفع فيه وحيتمل على هذا أن يكون من شهد مفعوال ابلشفاعة على إسقاط حرف اجلر تقديره @  34@ 
نقطعا وأن يكون متصال إال فيمن عبد الشفاعة فيمن شهد ابحلق وإن أراد مبن شهد ابحلق الشافع فيحتمل أن يكون االستثناء م

^ وقيله اي رب إن هؤالء قوم ال يؤمنون ^ عيسى واملالئكة واملعىن على هذا ال ميلك املعبودون شفاعة إال من شهد ابحلق 
القيل مصدر كالقول والضمري يعود على لنيب صلى هللا عليه وسلم وقرىء قيله ابلنصب واخلفض وقرىء يف غري السبع ابلرفع 

أما النصب فقيل هو معطوف على سرهم وجنواهم وقيل هو معطوف على موضع الساعة ألهنا مفعول أضيف إىل املصدر وقيل ف
معطوف على مفعول حمذوف تقديره يكتبون أقواهلم وقيله وأما اخلفض فقيل إنه معطوف على لفظ الساعة وحيتمل أن يكون 

مبتدأ وخربه ما بعده وضعف الزخمشري ذلك كله وقال إنه من ابب القسم معطوفا على قوله ابحلق وأما على الرفع فقيل إنه 
فالنصب واخلفض على إضمار حرف القسم كقولك هللا ألضربن زيدا والرفع كقوهلم أمين هللا ولعمرك وجواب القسم قوله إن 

تقديره ^ وقل سالم ^ لسيف منسوخ اب^ فاصفح عنهم ^ هؤالء قوم ال يؤمنون كله قال أقسم بقيله أن هؤالء قوم ال يؤمنون 
سورة $ هتديد ^ فسوف تعلمون ^ أمري سالم أي مساملة وقيل سالم عليكم على جهة املوادعة وهو منسوخ على الوجهني 

إان أنزلناه يف ^ ذكر يف الزخرف وهو قسم جوابه إان أنزلناه وقيل إان كنا منذرين وهو بعيد ^ والكتاب املبني $ # ^ الدخان 
يعين ليلة القدر من رمضان وكيفية انزاله فيها أنه أنزل إىل السماء الدنيا مجلة واحدة مث نزل به جربيل على النيب ^ ة ليلة مبارك

صلى هللا عليه وسلم شيئا بعد شيء وقيل معناه أنه ابتدأ إنزاله يف ليلة القدر وقيل يعين ابلليلة املباركة ليلة النصف من شعبان 
فيها يفرق كل أمر حكيم ^ ^ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ^ مع قوله ^ نزلناه يف ليلة القدر إان أ^ وذلك ابطل لقوله 

معىن يفرق يفصل وخيلص واألمر احلكيم أرزاق العباد وآجاهلم ومجيع أمورهم يف ذلك العام نسخ من اللوح احملفوظ يف ليلة ^ 
أمر امن ^ هذا يكون ليلة النصف من شعبان وهذا ابطل ملا قدمنا القدر ليتمثل املالئكة ذلك بطول السنة القابلة وقيل إن 

مرسلني ^ مفعول بفعل مضمر على االختصاص قاله الزخمشري وقال ابن عطية نصب على املصدر وقيل على احلال ^ عندان 
 إرسال الرسل عليهم السالم وقيل^ 
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يف هذا قوالن أحدمها قول علي بن أيب ^ ماء بدخان مبني فارتقب يوم أتيت الس^ من إرسال الرمحة واألول أظهر @  35@ 
طالب وابن عباس أن الدخان يكون قيل يوم القيامة يصيب املؤمن منه مثل الزكام وينضج رؤوس الكافرين واملنافقني وهو من 

 قول ابن مسعود إن أشراط الساعة وروى حذيفة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إن أول أشراط الساعة الدخان والثاين
الدخان عبارة عما أصاب قريشا حني دعا عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابجلدب فكان الرجل يرى دخاان بينه وبني 

حيتمل ^ هذا عذاب أليم ^ السماء من شدة اجلوع قال ابن مسعود مخس قد مضني الدخان و اللزام والبطشة والقمر والدوم 
تعاىل أو من قول الناس ملا أصاهبم الدخان وهذا أظهر ألن ما بعده من كالمهم ابتفاق فيكون الكالم  أن يكون من كالم هللا

هذا من كالم هللا تعاىل ومعناه استبعاد تذكري الكفار مع تكذيبهم للنيب صلى هللا عليه وسلم ^ أىن هلم الذكرى ^ متناسقا 
^ أي يعلمه بشر ^ وقالوا معلم ^ يعين حممدا صلى هللا عليه وسلم ^ رسول مبني ^ والواو يف قوله وقد جاءهم واو احلال 

^ يعين موسى عليه السالم ^ ورسول كرمي ^ قال ابن عباس هي يوم القيامة وقال ابن مسعود هي يوم بدر ^ البطشة الكربى 
 مفعول به وهم بنو إسرائيل واملعىن أن هنا مفسرة انئب مناب القول وأدوا فعل أمر من األداء وعباد هللا^ أن أدوا إىل عباد هللا 

وقيل عباد هللا منادي واملعىن أدوا إىل الطاعة واإلميان اي عباد ^ أرسل معنا بين إسرائيل ^ أرسلوا بين إسرائيل كما قال يف طه 
الرجم اختلف هل معناه ^ أن ترمجون ^ أي حجة وبرهان ^ بسلطان ^ أي ال تتكربوا ^ وأال تعلوا ^ هللا واألول أظهر 

هذا أمر من هللا ملوسى عليه ^ فأسر بعبادي ^ أي اتركون وخلوا سبيلي ^ فاعتزلون ^ ابحلجارة أو السب واألول أظهر 
واترك البحر رهوا ^ إخبار أن فرعون وجنوده يتبعوهنم ^ إنكم متبعون ^ السالم والعباد هنا بنو إسرائيل أي اخرج هبم ابلليل  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
بسا وروى أن موسى ملا جاوز البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق كما ضربه فانفلق فقال هللا له أي ساكنا على هيئته وقيل اي^ 

حيتمل أن يريد اخللجان ^ وعيون ^ اتركه كما هو ليدخله فرعون وقومه فيغرقوا فيه وقيل معىن رهوا سهال وقيل منفرجا 
فيه قوالن املنابر ^ ومقاهم كرمي ^ ب والفضة وهو بعيد اخلارجة من النيل وكانت مث عيون يف ذلك الزمان وقيل يعين الذه

 أي متنعمني وقيل فرحني^ فاكهني ^ من التنعم ابألرزاق وغريها ^ ونعمة ^ واملساكن احلسان 
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يف موضع نصب أي مثل ذلك اإلخراج أخرجناهم أو يف موضع رفع تقديره ^ كذلك ^  وقيل أصحاب فاكهة @  36@ 
يعين بين إسرائيل حكاه الزخمشري واملاوردي وضعفه ابن عطية قال ألنه مل يرو يف ^ اها قوما آخرين وأورثن^ األمر كذلك 

مشهور التواريخ أن بين إسرائيل رجعوا إىل مصر يف ذلك الزمان وقد قال احلسن إهنم رجعوا إليها ويدل على أن املراد بنو 
فيه ثالثة أقوال األول أنه عبارة عن ^ بكت عليهم السماء واألرض فما ^ إسرائيل قوله يف الشعراء وأورثناها بين إسرائيل 

حتقريهم وذلك أنه إذا مات رجل خطري قالت العرب يف تعظيمه بكت عليه السماء واألرض على وجه اجملاز واملبالغة فاملعىن أن 
األرض موضع عبادته ومن السماء  هؤالء ليسوا كذلك ألهنم أحقر من أن يبايل هبم الثاين قيل إذا مات املؤمن بكى عليه من

موضع صعود عمله فاملعىن أن هؤالء ليسوا كذلك ألهنم كفار أو ليس هلم عمل صاحل الثالث أن املعىن ما بكى عليهم أهل 
^ من فرعون ^ أي مؤخرين ^ وكانوا منظرين ^ السماء وال أهل األرض واألول أفصح وهو منزع معروف يف كالم العرب 

أي ^ على العاملني ^ أي كنا عاملني أبهنم مستحقون لذلك ^ اخرتانهم على علم ^ أي متكربا ^ عاليا  ^بدل من العذاب 
خاطبت قريش بذلك النيب صلى ^ فأتوا آبابئنا ^ يعين كفار قريش ^ إن هؤالء ^ أي اختبار ^ بالء مبني ^ على أهل زماهنم 

أهم خري ^ ا أن حييي هلم قصي بن كالب يسألوه عن أحوال اآلخرة هللا عليه وسلم وأصحابه على وجه التعجيز روى أهنم طلبو 
كان تبع ملك من محري وكان مؤمنا وقومه كفارا فذم هللا قومه ومل يذمه وروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه ^  أم قوم تبع 

ن من قبلهم من الكفار وقد أهلكنا قوم قال ما أدرى أكان تبع نبيا أو غري نيب ومعىن اآلية أقريش أشد وأقوى أم قوم تبع والذي
عطف على قوم تبع وقيل هو مبتدأ ^ والذين من قبلهم ^ تبع وغريهم ملا كفروا فكذلك هنلك هؤالء فمقصود الكالم هتديد 

املوىل هنا يعم ^ يوم ال يغين موىل عن موىل ^ حال منفية ذكرت يف األنبياء ^ العبني ^ فيوقف على ما قبله واألول أصح 
استثناء منقطع إن أراد بقوله وال هم ينصرون الكفار ومتصل إن أراد ^ إال من رحم هللا ^ لويل والقريب وغري ذلك من املوايل ا

 أي الفاجر وهو من اإلمث وقيل يعين أاب جهل فاأللف والالم للعهد واألظهر أهنا للجنس^ طعام األثيم ^ بذلك مجيع الناس 
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أي سوقوه ^ فاعتلوه ^ هو دردى الزيت وقيل ما يذاب من الرصاص وغريه ^ كاملهل ^  ه فتعم أاب جهل وغري @  37@ 
املصبوب يف احلقيقة إمنا هو احلميم وهو املاء احلار ولكن جعل املصبوب ^ مث صبوا فوق رأسه من عذاب احلميم ^ بتعنيف 

^ األصل يف قوله يصب من فوق رؤوسهم احلميم هنا العذاب املضاف إىل احلميم جمازا ألن ذلك أبلغ وأشد هتويال وقد جاء 
يقال هذا للكافر على وجه التوبيخ والتهكم به أي كنت العزيز الكرمي عند نفسك وروى أن أاب ^ ذق إنك أنت العزيز الكرمي 

قرىء ^  يف مقام أمني^ تفتعلون من املرية وهي الشك ^ مترتون ^ جهل قال ما بني جبليها أعز مين وال أكرم فنزلت اآلية 
بضم امليم أي موضع اقامة وفتحها أي موضع قيام واملراد به اجلنة واألمني من األمن أي مأمون فيه وقيل من اآلمنة وصف به 

يف موضع رفع أي األمر  ^ كذلك ^  السندس الرقيق من الديباج واإلستربق الغليظ منه ^ من سندس وإستربق ^ املكان جمازا 
استثناء منقطع ^ إال املوتة األوىل ^ أي يدعون خدامهم ^ يدعون فيها ^ ذلك زوجناهم  كذلك أو يف موضع نصب أي مثل

واملعىن ال يذوقون فيها املوت لكنهم قد ذاقوا املوتة األوىل خاصة قبل ذلك ولوال قوله فيها لكان متصال لعموم لفظ املوت 
^ أي بلغتك وهي لسان العرب ^ بلسانك ^ للقرآن أي سهلناه والضمري ^ يسرانه ^ وقيل إال هنا مبعىن بعد وذلك ضعيف 

$ سورة اجلاثية . $ أي ارتقب نصران لك وإهالكهم فإهنم مرتقبون ضد ذلك ففيه وعد له ووعيد هلم ^ فارتقب إهنم مرتقبون  This file was downloaded from QuranicThought.com
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األفاك مبالغة من اإلفك وهو الكذب واألثيم من اإلمث وقيل إهنا نزلت يف النضر بن احلارث ولفظها على العموم @  38@ 
أي يدوم على حاله من الكفر وإمنا عطفه بثم الستعظام اإلصرار على الكفر بعد مساعه آايت هللا واستبعاد ذلك يف ^ يصر ^ 

كقوله من ورائه ^  من ورائهم جهنم ^ أي إذا بلغه منها شيء ومل يرد العلم احلقيقي ^ علم من آايتنا  وإذا^ العقل والطبع 
يعين الشمس والقمر واملالئكة وبين آدم ^ وسخر لكم ما يف السموات وما يف األرض ^ عذاب غليظ وقد ذكر يف إبراهيم 

هللا تعاىل واجملرور يف موضع احلال أو خرب ابتداء مضمر وقرأ  أي كل نعمة فمن^ مجيعا منه ^ واحليواانت والنبات وغري ذلك 
أمر هللا املؤمنني أن يتجاوزوا عن الكفار وال يؤاخذوهم إذا ^ قل للذين آمنوا يغفروا للذين ال يرجون أايم هللا ^ ابن عباس منه 

حتمال األذى مندوب إليه على كل آذوهم وكان ذلك يف صدر اإلسالم قيل إهنا منسوخة ابلسيف وقيل ليست مبنسوخة ألن ا
حال وأما القتال على اإلسالم فليس من ذلك وروى أن اآلية نزلت يف عمر بن اخلطاب شتمه رجل من الكفار فأراد عمر أن 
يبطش به وأايم هللا هي نعمه فالرجاء على أصله وقيل أايم هللا عبارة عن عقابه فالرجاء مبعىن اخلوف ويغفروا جمزوم يف جواب 

^ ليجزي قوما مبا كانوا يكسبون ^ ط مقدر دل عليه قل قال الزخمشري حذف معمول القول واملعىن قل هلم اغفروا يغفروا شر 
فاعل جيزي ضمري يعود على هللا وقريء بنون املتكلم وقال ابن عطية إن اآلية وعيد فالقوم على هذا هم الذين ال يرجون أايم 

خمشري القوم هم الذين آمنوا وجزاؤهم الثواب مبا كانوا يكسبون بكظم الغيظ واحتمال هللا ويكسبون يعين السيئات وقال الز 
^ جعلناك على شريعة من األمر ^ أي معجزات من أمر الدين ^ بينات من األمر ^ ذكر يف البقرة ^ على العاملني ^ املكروه 

 أم حسب الذين اجرتحوا السيئات أن جنعلهم كالذين^ أي ملة ودين 
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أم هنا لإلنكار واجرتحوا اكتسبوا واملراد ابلذين اجرتحوا السيئات الكفار ملقابلته ابلذين آمنوا وألن اآلية ( آمنوا @  39@ 
مكية وقد يتناول لفظها املذنبني من املؤمنني ولذلك يذكر أن الفضيل بن عياض قرأها ابلليل فما زال يرددها ويبكي طول الليل 

ني أنت ومعناها إنكار ما حسبه الكفار من أن يكونوا هم واملؤمنون سواء يف احمليا واملمات ويف ويقول لنفسه من أي الفريق
أتويلها مع ذلك قوالن أحدمها أن املراد ليس املؤمنون سواء مع الكفار ال يف احمليا وال يف املمات فإن املؤمنني عاشوا على 

لك ملتهم ليست سواء والقول اآلخر أهنم استووا يف احمليا يف أمور التقوى والطاعة والكفار عاشوا على الكفر واملعصية وكذ
الدنيا من الصحة والرزق فال يستوون يف املمات بل يسعد املؤمنون ويشقى الكافرون فاملراد هبا إثبات اجلزاء يف اآلخرة وتفضيل 

^ أفنجعل املسلمني كاجملرمني ^ ية كقوله املؤمنني على الكافرين يف اآلخرة وهذا املعىن هو األظهر واألرجح فيكون معىن اآل
^ سواء حمياهم ومماهتم ^ ^ أم جنعل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف األرض أم جنعل املتقني كالفجار ^ وكقوله 

ر وقيل هي  هذه اجلملة بدل من الكاف يف قوله كالذين آمنوا وهي مفسرة للتشبيه وهي داخلة فيما أنكره هللا مما حسبه الكفا
كالم مستأنف واملعىن على هذا أن حميا املؤمنني ومماهتم سواء وأن حميا الكفار ومماهتم سواء ألن كل واحد ميوت على ما عاش 

عليه وهذا املعىن بعيد والصحيح أهنا من متام ما قبلها على املعىن الذي اخرتانه وأما إعراهبا فمن قرأ سواء ابلرفع فهو مبتدأ 
ومماهتم واجلملة بدل من اجلار واجملرور الواقع مفعوال اثنيا لنجعل ومن قرأ سواء ابلنصب فهو حال أو مفعول اثن  وخربه حمياهم

أي ساء حكمهم يف تسويتهم بني أنفسهم وبني املؤمنني ^ ساء ما حيكمون ^ لنجعل وحمياهم فاعل بسواء ألنه يف معىن مستوى 
ه ابحلق ألن فيه معىن التعليل أو على تعليل حمذوف تقديره خلق هللا معطوف على قول^ لتجزى كل نفس مبا كسبت ^ 

^ أي أطاعة حىت صار له كاإلله ^ اختذ إهله هواه ^ السموات واألرض ليدل هبما على قدرته ولتجزى كل نفس مبا كسبت 
لكنه يتبع الضالل معاندة أي على علم من هللا سابق وقيل على علم من هذا الضال أبنه على ضالل و ^ وأضله هللا على علم 

This file was downloaded from QuranicThought.comقال ابن عطية فيه حذف مضاف تقديره من بعد إضالل هللا إايه وحيتمل ^ فمن يهديه من بعد هللا ^ ذكر يف البقرة ^ ختم ^ 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
فيه أربع أتويالت أحدها أهنم ^ منوت وحنيا ^ الضمري ملن إختد إهله هواه أو لقريش ^ وقالوا ^ أن يريد فمن يهديه غري هللا 

ا ميوت قوم وحييا قوم واآلخر منوت حنن وحييا أوالدان الثالث منوت حني كنا عدما أو نطفا وحنيا يف الدنيا والرابع منوت أرادو 
املوت املعروف وحنيا قبله يف الدنيا فوقع يف اللفظ تقدمي وأتخري ومقصودهم على كل وجه إنكار اآلخرة ويظهر أهنم كانوا على 
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ذكر يف ^ قالوا ائتوا آبابئنا ^ وهلم وما يهلكنا إال الدهر فرد هللا عليهم بقوله وما هلم بذلك من علم اآلية بق@  40@ 
^ اآلية رد على املنكرين للحشر واالستدالل على وقوعه بقدرة هللا تعاىل على اإلحياء واإلماتة ^ قل هللا حيييكم ^ الدخان 

أي إىل صحائف أعماهلا ^ كل أمة تدعي اىل كتاهبا ^  وتلك هيئة اخلائف الذليل  أي جتثو على الركب^ وترى كل أمة جاثية 
اآلية فإن قبل كيف أضاف الكتاب اترة ^ هذا كتابنا ينطق عليكم ابحلق ^ وقيل الكتاب املنزل عليها واألول أرجح لقوله 

وأضافه إىل هللا تعاىل ألنه مالكه وأنه هو الذي أمر إليهم واترة إىل هللا تعاىل فاجلواب أنه أضافه إليهم ألن أعماهلم اثبتة فيه 
أي أنمر املالئكة احلافظني بكتب أعمالكم وقيل إن هللا أيمر احلفظة ^ إان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ^ املالئكة أن يكتبوه 

املالئكة فذلك هو  أن تنسخ أعمال العباد من اللوح احملفوظ مث ميسكونه عندهم فتأيت أفعال العباد على ذلك فتكتبها
تقديره يقال هلم ذلك ^ أفلم تكن ^ االستنساخ وكان ابن عباس حيتج على ذلك أبن يقول ال يكون االستنساخ إال من أصل 

النسيان هنا مبعىن الرتك وأما يف قوله نسيتم فيحتمل أن يكون مبعىن الرتك أو الذهول ^ اليوم ننساكم ^ ذكر مرارا ^ وحاق ^ 
 .من العتىب وهي الرضا ^ بون وال هم يستعت^ 
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يعين يوم القيامة ^ وأجل مسمى ^ ذكر مرارا ( إال ابحلق ) ذكر يف الزمر ^ تنزيل $ # ^ سورة األحقاف @ $  41@ 
^ أي نصيب ^ شرك يف السموات ^ احتجاج على التوحيد ورد على املشركني فاألمر مبعىن التعجيز ^ أروين ماذا خلقوا ^ 

أي ^ أو أاثرة من علم ^ تعجيز ألهنم ليس هلم كتاب يدل على اإلشراك ابهلل بل الكتب كلها انطقة ابلتوحيد ^  ائتوين بكتاب
بقية من علم قدمي يدل على ما يقولون وقيل معناه من علم تثريونه أي تستخرجونه وقيل هو اإلسناد وقيل هو اخلط يف الرمل 

ومن ^  عليه وسلم كان نيب من األنبياء خيط يف الرمل فمن وافق خطه فذاك وكانت العرب تتكهن به وقال رسول هللا صلى هللا
اآلية معناها ال أحد أضل ممن يدعو إهلا ال يستجيب له وهي األصنام فإهنا ال تسمع وال تعقل ولذلك وصفها ابلغفلة ^ أضل 

وكانوا بعبادهتم  ^ أعداء للذين عبدوها  أي كان األصنام^ وإذا حشر الناس كانوا هلم أعداء ^ عن دعائهم ألهنا ال تسمعه 
الضمري يف كانوا لألصنام أي تتربأ األصنام من الذين عبدوها وإمنا ذكر األصنام بضمائر مثل ضمائر العقالء ألنه ^ كافرين 

أي لو افرتيته ^ قل إن افرتيته فال متلكون يل من هللا شيئا ^ أسند إليهم ما يسند إىل العقالء من االستجابة والغفلة والعداوة 
هو ^ لعاقبين هللا على االفرتاء عقوبة ال تقدرون على دفعها وال متلكون شيئا من ردها عليه فكيف أفرتيه وأتعرض لعقاب هللا 

قل ما كنت بدعا من الرسل ^ أي مبا تتكلمون به يقال أفاض الرجل يف احلديث إذا خاض فيه واستمر ^ أعلم مبا تفيضون فيه 
يع من األشياء ما مل ير مثله أي ما كنت أول رسول وال جئت أبمر مل جييء به أحد قبلي بل جئت مبا جاء به انس  البدع والبد^ 

فيها أربعة أقوال األول أهنا يف أمر اآلخرة وكان ^ وما أدري ما يفعل يب وال بكم ^ كثريون قبلي فألي شيء تنكرون ذلك 
 ذلك قبل أن يعلم
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بل أن يعلم أن املؤمنني يف اجلنة وأن الكفار يف النار وهذا بعيد ألنه مل يزل يعلم ذلك من أول ما أنه يف اجلنة وق@  42@ 
بعثه هللا والثاين أهنا يف أمر الدنيا أي ال أدري مبا يقضي هللا علي وعليكم فإن مقادير هللا مغيبة وهذا هو األظهر الثالث ما أدري 

وما تلزمه الشريعة الرابع أن هذا كان يف اهلجرة إذ كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ما يفعل يب وال بكم من األوامر والنواهي
This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
قل أرأيتم إن كان من عند هللا مث  ^ قدر أي يف املنام أنه يهاجر إىل أرض هبا خنل فقلق املسلمون لتأخري ذلك فنزلت هذه اآلية 

وكفرمت به ألستم ظاملني مث حذف قوله ألستم ظاملني وهو اجلواب ألنه معىن اآلية أرأيتم إن كان القرآن من عند هللا ^ كفرمت به 
هذه اجلملة معطوفة على اجلملة اليت ^ وشهد شاهد من بين إسرائيل على مثله ^ دل على أن هللا ال يهدي القوم الظاملني 

على مثله مث آمن به هذا الشاهد وكفرمت قبلها فاملعىن أرأيتم إن اجتمع كون القرآن من عند هللا مع شهادة شاهد من بين إسرائيل 
أنتم ألستم أضل الناس وأظلم الناس واختلف يف الشاهد املذكور على ثالثة أقوال أحدها أنه عبد هللا بن سالم فقيل على هذا 

ان عبد هللا إن اآلية مدنية ألنه إمنا أسلم ابملدينة وقيل إهنا مكية وأخرب بشهادته قبل وقوعها مث وقعت على حسب ما أخرب وك
بن سالم يقول يف نزلت اآلية الثاين أنه رجل من بين إسرائيل كان مبكة الثالث أنه موسى عليه السالم ورجح ذلك الطربي 

والضمري يف مثله للقرآن أي يشهد على مثله فيما جاء به من التوحيد والوعد والوعيد والضمري يف آمن للشاهد فإن كان عبد 
اآلخر فإميانه بني وإن كان موسى عليه السالم فإميانه هو تصديقه أبمر حممد صلى هللا عليه وسلم هللا بن سالم أو الرجل 

أي لو كان اإلسالم خريا ما سبقنا إليه هؤالء ^ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خريا ما سبقوان إليه ^ وتبشريه به 
ء كبالل وعمار وصهيب وقيل بل قاهلا كنانة وقبائل من العرب ملا أسلمت والقائلون هلذه املقالة هم أكابر قريش ملا أسلم الضعفا

غفار ومزينة وجهينة وقيل بل قاهلا اليهود ملا أسلم عبد هللا ابن سالم واألول أرجح ألن اآلية مكية وكانت مقالة قريش مبكة وأما 
وا أي قالوا ذلك عنهم يف غيبتهم وليس املعىن أهنم مقالة اآلخرين فإمنا كانت بعد اهلجرة ومعىن الذين آمنو من أجل الذين آمن

أي ملا مل يهتدوا ^ وإذ مل يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدمي ^ خاطبوهم هبذا الكالم ألنه لو كان خطااب لقالوا ما سبقتموان 
ا فإن قيل كيف تعمل قالوا هذا إفك قدمي وحنو هذا ما جاء يف املثل من جهل شيئا عاداه ووصفه ابلقدم ألنه قد قيل قدمي

فسيقولون يف إذ وهي للماضي والعامل مستقبل فاجلواب أن العامل يف إذ حمذوف تقديره إذ مل يهتدوا به ظهر عنادهم 
فسيقولون قال ذلك الزخمشري ويظهر يل أن إذ هنا مبعىن التعليل ال ظرفية مبعىن املاضي فال يلزم السؤال واملعىن أهنم قالوا هذا 

^ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم ^ م مل يهتدوا به وقد جاءت إذ مبعىن التعليل يف القرآن ويف كالم العرب ومنه إفك بسبب أهن
الضمري يف قبله للقرآن وكتاب موسى هو التوراة وإما ما حال ^ ومن قبله كتاب موسى إماما ورمحة ^ أي بسبب ظلمكم 

 شارة هبذا إىل القرآن ومعىن مصدق مصدق مبا قبله من الكتب وقداإل^ وهذا كتاب مصدق لساان عربيا ^ ومعناه يقتدي به 
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ذكران ذلك يف البقرة ولسان حال من الضمري يف مصدق وقيل مفعول مبصدق أي صدق ذا لسان عريب وهو @  43@ 
محلته ^ وت ذكر يف العنكب^ حسنا ^ ذكر يف حم السجدة ^ استقاموا ^ حممد صلى هللا عليه وسلم واختار هذا ابن عطية 

ومحلة وفصاله ثالثون ^ أي محلته مبشقة ووضعته مبشقة ويقال كره بفتح الكاف وضمها مبعىن واحد ^ أمه كرها ووضعته كرها 
أي مدة محله ورضاعه ثالثون شهرا وهذا ال يكون إال أبنه ينقص من أحد احد الطرفني وذلك إما أن يكون مدة احلمل ^ شهرا 

لني كاملني أو تكون مدة احلمل تسعة أشهر ومدة الرضاع حولني غري ثالثة أشهر ومن هذا أخد ستة أشهر ومدة الرضاع حو 
علي بن أيب طالب رضي هللا عنه والعلماء أن أقل مدة احلمل ستة أشهر وإمنا عرب عن مدة الرضاع ابلفصال وهو الفطام ألنه 

ا حد كمال العقل والقوة ويقال إن اآلية نزلت يف أيب هذ^ وبلغ أربعني سنة ^ ذكر يف يوسف ^ بلغ أشده ^ منتهى الرضاع 
أي يف مجلة أصحأب اجلنة كما تقول رأيت فالان يف الناس ^ يف أصحاب اجلنة ^ بكر الصديق رضي هللا عنه وقيل إهنا عامة 

ق حني كفره كان قال مروان بن احلكم نزلت يف عبد الرمحن بن أيب بكر الصدي^ والذي قال لوالديه أف لكما ^ أي مع الناس 
أبوه وأمه يدعوانه إىل اإلسالم فيأىب ويقول هلما أف وأنكرت عائشة رضي هللا عنها ذلك وقالت وهللا ما نزل يف آل أيب بكر 

ألن عبد الرمحن بن أيب بكر ^ أولئك الذين حق عليهم القول ^ شيء من القرآن إال براءيت ويبطل ذلك قطعا قوله تعاىل 
This file was downloaded from QuranicThought.comخيار املسلمني وكان له يف اجلهاد غين عظيم وقال السدى ما رأيت أعبد منه وقال ابن عباس نزلت يف  الصديق أسلم وكان من



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ابن أليب بكر ومل يسمه ويرد ذلك ما ذكرانه عن عائشة وقيل هي على اإلطالق فيمن كان على هذه الصفة من الكفر والعقوق 

ليهم القول بصيغة اجلمع ولو أراد واحدا بعينه لقال ذلك حق عليه لوالديه ويدل على أهنا عامة قوله تعاىل أولئك الذين حق ع
وقد خلت ^ أي أتعد انين أان أن أخرج من القرب إىل البعث ^ أتعد انين أن أخرج ^ القول وقد ذكران معىن أف يف اإلسراء 

لضمري لوالديه أي يستغيثان ا^ ومها يستغيثان هللا ^ أي وقد مضت قرون من الناس ومل يبعث منهم أحد ^ القرون من قبلي 
 ابهلل من كراهتهما ملا يقول منهما مث يقوالن له ويلك مث أيمرانه ابإلميان فيقول ما هذا إال أساطري األولني أي
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أي للمحسنني ^ ولكل درجات مما عملوا ^ قد سطره األولون يف كتبهم وذلك تكذيب ابلبعث والشريعة @  44@ 
رة بسبب أعماهلم فدرجات أهل اجلنة إىل علو ودرجات أهل النار إىل سفل وليوفيهم تعليل بفعل واملسيئني درجات يف اآلخ

أذهبتم ^ العامل فيه حمذوف تقديره اذكر ^ ويوم يعرض ^ حمذوف وبه يتعلق تقديره جعل جزاءهم درجات ليوفيهم أعماهلم 
ن املآكل وغريها وقرىء أذهبتم هبمزة واحدة على اخلرب تقديره يقال هلم أذهبتم طيباتكم والطيبات هنا املالذ م^ طيباتكم 

وهبمزتني على التوبيخ واآلية يف الكفار بدليل قوله يعرض الذين كفروا وهي مع ذلك واعظة ألهل التقوى من املؤمنني ولذلك 
أي العذاب الذي  ^عذاب اهلون ^ قال عمر جلابر بن عبد هللا وقدرآه اشرتى حلما أما ختشى أن تكون من أهل هذه اآلية 

مجع حقف وهو الكدس من الرمل واختلف أين  ^ ابألحقاف ^ يعين هودا عليه السالم ^ واذكر أخا عاد ^ يقرتن به هوان 
وقد خلت النذر ^ كانت فقيل ابلشام وقيل بني عمان ومهرة وقيل بني عمان وحضرموت والصحيح أن بالد عاد كانت ابليمن 

والنذر مجع نذير فإن قيل كيف يتصور تقدمها من بعده فاجلواب أن هذه اجلملة اعرتاض أي تقدمت من قبله ومن بعده ^ 
^ قل إمنا العلم عند هللا ^ وهي إخبار من هللا تعاىل أنه قد بعث رسال متقدمني قبل هود وبعده وقيل معىن من خلفه يف زمانه 

فلما رأوه ^ علمه هللا وما علي إال أن أبلغكم ما أرسلت به أي قل إن العذاب الذي قلتم ائتنا به ليس يل علم مىت يكون وإمنا ي
العارض السحاب الذي يعرض يف أفق السماء والضمري يف رأوه يعود على ما تعدان أو على املرئى ^ عارضا مستقبل أوديتهم 

رأوا هذا العارض ظنوا املبهم الذي فسره قوله عارضا قال الزخمشري وهذا أعرب وأفصح وروي أهنم كانوا قد قحطوا مدة فلما 
أنه مطر ففرحوا به فقال هلم هود عليه السالم بل هو ما استعجلتم به من العذاب وقوله ريح بدل من ما استعجلتم أو خرب 

هذا خطاب ^ ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ^ عموم يراد به اخلصوص ^ تدمر كل شيء أبمر رهبا ^ ابتداء مضمر 
ي مكنا عادا فيما مل منكنكم فيه من القوة واألموال وغري ذلك مث أهلكناهم ملا كفروا وإن هنا انفية لقريش على وجه التهديد أ

 مبعىن ما وعدل
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عن ما كراهية الجتماعها مع اليت قبلها وقيل إن شرطية وجواهبا حمذوف تقديره إن مكناكم فيه طغيتم قال ابن @  45@ 
^ يعين بالد عاد ومثود وسبأ وغريها واملراد إهالك أهلها ^ كنا ما حولكم من القرى ولقد أهل^ عطية وهذا تنطع يف التأويل 

أي تقربوا هبم إىل هللا وقالوا ^ قرابان ^ اآلية عرض معناه النفي أي مل تنصرهم آهلتهم اليت عبدوا من دون هللا ^ فلوال نصرهم 
يكون قرابان مفعوال اثنيا الختذوا وآهلة بدل منه لفساد املعىن  هؤالء شفعاؤان عند هللا وانتصاب قرابان على احلال وال يصح أن

وإذ صرفنا ^ أي تلفوا هلم وغابوا عن نصرهم حني احتاجوا اليهم ^ بل ضلوا عنهم ^ قاله الزخمشري وقد أجازه ابن عطية 
لهم ذكراان ألن النفر الرجال دون أي أملناهم حنوك والنفر دون العشرة وروى أن اجلن كانوا سبعة وكانوا ك^ إليك نفرا من اجلن 

النساء وكانوا من أهل نصيبني وقيل من أهل اجلزيرة واختلف هل رآهم النيب صلى هللا عليه وسلم قيل إنه مل يرهم ومل يعلم 
 ابستماعهم حىت أعلمه هللا بذلك وقيل بل علم هبم واستعدهلم واجتمع معهم وقد ورد يف ذلك عن عبد هللا ابن مسعود أحاديث

مضطربة وسبب استماع اجلن أهنم ملا طردوا من اسرتاق السمع من السماء برجم النجوم قالوا ما هذا إال ألمر حدث فطافوا 
This file was downloaded from QuranicThought.comابألرض ينظرون ما أوجب ذلك حىت مسعوا قراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف صالة الفجر يف سوق عكاظ فاستمعوا إليه 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
مصدقا ^ هذا داللة على أهنم كانوا على دين اليهود وقيل كانوا مل يعلموا ببعث عيسى يف ^ أنزل من بعد موسى ^ وآمنوا به 

من هنا للتبعيض ^ يغفر لكم من ذنوبكم ^ هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ^ داعي هللا ^ ذكر يف البقرة ^ ملا بني يديه 
د اإلسالم فهي يف مشيئة هللا وقيل معىن التبعيض أن على األصح أي يغفر لكم الذنوب اليت فعلتم قبل اإلسالم وأما اليت بع

أي من النار واختلف الناس هل للجن ثواب زائد على النجاة ^ وجيركم من عذاب أليم ^ املظامل ال تغفر وقيل إن من زائدة 
ن أو من كالم هللا اآلية حيتمل أن يكون من كالم اجل^ ومن ال جيب داعي هللا ^ من النار أم ليس هلم ثواب إال النجاة خاصة 

ومل يعي ^ اآلية احتجاج على بعث األجساد خبلق السموات واألرض ^ أو مل يروا ^ تعاىل ومعىن ليس مبعجز أى ال يفوت 
يقال عييت ابألمر إذا مل تعرفه فاملعىن أنه تعاىل علم كيف خلق السموات واألرض وأحكم خلقتها فال شك أنه قادر ^ خبلقهن 

 يف موضع رفع ألنه خرب أن^ بقادر ^ على إحياء املوتى 
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جواب ملا تقدم أي هو قادر على أن ^ بلى ^ وإمنا دخلت الباء الشتمال النفي يف أول اآلية على أن وخربها @  46@ 
هذا خطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم أي اصرب على تكذيب قومك ^ فاصرب كما صرب أولوا العزم من الرسل ^ حيي املوتى 

ا العزم هم نوح وإبراهيم وعيسى وموسى وقيل هم الثمانية عشر املذكورون يف سورة األنعام لقوله فبهداهم اقتده وقيل كل وأولو 
وال ^ من لقي من أمته شدة وقيل الرسل كلهم أولوا عزم فمن الرسل على هذا لبيان اجلنس وعلى األقوال املتقدمة للتبعيض 

ذاب هبم فإهنم صائرون إليه فإهنم إذا هلكوا كأهنم مل يلبثوا يف الدنيا إال ساعة من هنار أي ال تستعجل نزول الع^ تستعجل هلم 
خرب ابتداء مضمر تقديره هذا الذي وعظتم به بالغ مبعىن كفاية يف املوعظة أو بالغ من الرسول ^ بالغ ^ الستقصار أعمارهم 

يعين كفار ^ الذين كفروا $ # ^ حممد صلى هللا عليه وسلم سورة . $ عليه الصالة والسالم أى بلغ هذا املواعظ والرباهني 
وصدوا ^ قريش وعموم اللفظ يعم كل كافر كما أن قوله بعد هذا والذين آمنوا يعين الصحابة وعموم اللفظ يصلح لكل مؤمن 

متعداي وسبيل هللا حيتمل أن يكون صدوا مبعىن أعرضوا فيكون غري متعد أو يكون مبعىن صدوا الناس فيكون ^ عن سبيل هللا 
أي أبطلها وأحبطها وقيل املراد أبعماهلم هنا ما أنفقوا يف غزوة بدر فإن هذه اآلية نزلت ^ أضل أعماهلم ^ اإلسالم والطاعة 

هذا جتريد لألختصاص واالعتناء بعد عموم قوله آمنوا وعملوا ^ وآمنوا مبا نزل على حممد ^ بعد بدر واللفظ أعم من ذلك 
قيل معناه أصلح حاهلم وشأهنم ^ وأصلح ابهلم ^ لك أكده ابجلملة االعرتاضية وهو قوله وهو احلق من رهبم الصاحلات ولذ

^ وحقيقة البال اخلاطر الذي يف القلب وإذا صلح القلب صلح اجلسد كله فاملعىن إصالح دينهم ابإلميان واإلخالص والتقوى 
فعل وأقام املصدر مقامه واملراد اقتلوهم ولكن عرب عنه بضرب أصله فاضربوا الرقاب ضراب مث حذف ال^ فضرب الرقاب 

 ^حىت إذا أثخنتموهم ^ الرقاب ألنه الغالب يف صفة القتل 
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فإما منا بعد وإما ^ عبارة عن األسر ^ فشدوا الواثق ^ أي هزمتموهم واإلثخان أن يكثر فيهم القتل واألسر @  47@ 
 مبال ومها جائزان فإن مذهب مالك أن اإلمام خمري يف األساري بني مخسة أشياء وهي املن العتق والفداء فك األسري^ فداء 

املن والفداء والقتل واالسرتقاق وضرب اجلزية وقيل الجيوز املن وال الفداء ألن اآلية منسوخة بقوله اقتلوا املشركني فال جيوز 
حىت تضع احلرب ^ ملصدرية والعامل فيهما فعالن مضمران على هذا إال قتلهم والصحيح أهنا حمكمة وانتصب منا وفداء على ا

األوزار يف اللغة األثقال فاملعىن حىت تذهب وتزول أثقاهلا وهي آالهتا وقيل األوزار اآلاثم ألن احلرب البد أن يكون ^ أوزارها 
ضع احلرب أوزارها وقيل حىت تقتلوهم فيها إمث يف أحد اجلانبني واختلف يف الغاية املرادة هنا فقيل حىت يسلموا اجلميع فحينئذ ت

وتغلبوهم وقيل حىت ينزل عيسى ابن مرمي قال ابن عطية ظاهر اللفظ أهنا استعارة يراد هبا التزام األمر أبدا كما تقول أان فاعل 
بعذاب من أو لو شاء هللا ألهلك الكفار ^ ولو يشاء هللا النتصر منهم ^ تقديره األمر ذلك ^ ذلك ^ ذلك اىل يوم القيامة 

This file was downloaded from QuranicThought.comأي جعلهم يعرفون منازهلم فيها فهو من ^ عرفها هلم ^ عنده ولكنه تعاىل أراد اختبار املؤمنني وأن يبلو بعض الناس ببعض 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
^ املعرفة وقيل معناه طيبها هلم فهو من العرف وهو طيب الرائحة وقيل معناه شرفها ورفعها فهو من األعراف اليت هي اجلبال 

^ الكا وانتصابه على املصدرية والعامل فيه فعل مضمر وعلى هذا الفعل عطف وأضل أعماهلم فتعسا هلم أي عثارا وه
أي وليهم ^ موىل الذين آمنوا ^ أي لكفار قريش أمثال عاقبه الكفار املتقدمني من الدمار واهلالك ^ وللكافرين أمثاهلا 

ح أن يكون املوىل هنا مبعىن السيد ألن هللا موىل املؤمنني وانصرهم وكذلك وأن الكافرين ال موىل هلم معناه ال انصر هلم وال يص
والكافرين هبذا املعىن وال تعارض بني هذه اآلية وبني قوله وردوا إىل هللا موالهم احلق ألن معىن املوىل خمتلف يف املوضعني فمعىن 

نه خاص ابملؤمنني ألنه مبعىن الويل والناصر موالهم احلق رهبم وهذا على العموم يف مجيع اخللق خبالف قوله موىل الذين آمنوا فإ
يعين ^ من قريتك اليت أخرجتك ^ عبارة عن كثرة أكلهم وعن غفلتهم عن النظر كالبهائم ^ وأيكلون كما أتكل األنعام ^ 

كناهم أهل^ مكة وخروجه صلى هللا عليه وسلم من وقت اهلجرة ونسب اإلخراج إىل القرية واملراد أهلها ألهنم آذوه حىت خرج 
 الضمري للقرى املتقدمة املذكورة يف قوله وكأين من قرية ومجعه محال على املعىن واملراد^ 
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أى على حجة ويعين به النيب صلى هللا عليه وسلم كما يعين قريشا ^ أفمن كان على بينة من ربه ^ أهلكنا أهلها @  48@ 
كمن هو ^  أي غري متغري ^ غري آسن ^ ذكر يف الرعد ^ جلنة مثل ا^ بقوله كمن زين له سوء عمله واللفظ أعم من ذلك 

تقديره أمثل أهل اجلنة املذكورة كمن هو خالد يف النار فحذف هذا على التقدير واملراد به النفي وإمنا حذف ^ خالد يف النار 
املنافقني وجاء يستمعون بلفظ يعين ^ ومنهم من يستمع إليك ^ لداللة التقدير املتقدم وهو قوله أفمن كان على بينة من ربه 

كانوا يقولون ذلك على أحد ^  ماذا قال آنفا ^ روى أنه عبدهللا بن مسعود ^ قالوا للذين أوتو العلم ^ اجلمع رعيا ملعىن من 
عناه وجهني إما احتقارا لكالمه كأهنم قالوا أي فائدة فيه وإما جهال منهم ونسياان ألهنم كانوا وقت كالمه معرضني عنه وآنفا م

يعين املؤمنني والضمري يف زادهم ^ والذين اهتدوا زادهم هدى ^ الساعة املاضية قريبا وأصله من استأنفت الشيء إذا ابتدأته 
هلل تعاىل أو للكالم الذي قال فيه املنافقون ماذا قال آنفا وقيل يعين ابلذين اهتدوا قوما من النصارى آمنوا بسيدان حممد صلى 

الضمري للمنافقني واملعىن ^ فهل ينظرون إال الساعة ^ هتداؤهم هو إمياهنم بعيسى وزايدة هداهم إسالمهم هللا عليه وسلم فا
أي عالماهتا والذي كان قد جاء من ذلك مبعث سيدان حممد صلى ^ فقد جاء أشراطها ^ هل ينتظرون إال الساعة ألهنا قريبة 

أي كيف هلم ^ فأين هلم إذا جاءهتم ذكراهم ^ أان والساعة كهاتني  هللا عليه وسلم ألنه قال أان من أشراط الساعة وبعثت
الذكرى إذا جاءهتم الساعة بغتة فال يقدرون على عمل وال تنفعهم التوبة ففاعل جاءهتم الساعة وذكراهم مبتدأ وخربه االستفهام 

لك واستدل بعضهم هبذه اآلية على أن النظر أي دم على العلم بذ^ فاعلم أنه ال إله إال هللا ^ املتقدم واملراد به االستبعاد 
قيل متقلبكم تصرفكم يف الدنيا ^ وهللا يعلم متقلبكم ومثواكم ^ والعلم قبل العمل ألنه قدم قوله فاعلم على قوله واستغفر 

يقولون ذلك  كان املؤمنون^  لوال نزلت سورة ^ ومثواكم إقامتكم يف القبور وقيل متقلبكم تصرفكم يف اليقظة ومثواكم منامكم 
حيتمل أن يريد ^ حمكمة ^ على وجه احلرص على نزول القرآن والرغبة فيه ألهنم كانوا يفرحون به ويستوحشون من إبطائة 

 يعين^ رأيت الذين يف قلوهبم مرض ينظرون إليك ^ ابحملكمة أي ليس فيها منسوخ أو يراد متقنة وقرأ ابن مسعود سورة حمدثة 
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يف ^ فأوىل هلم ^ نظرهم ذلك من شدة اخلوف من القتل ألن نظر اخلائف قريب من نظر املغشي عليه املنافقني و @  49@ 
معناه قوالن أحدمها أنه مبعىن أحق وخربه على هذا طاعة واملعىن أن الطاعة والقول املعروف أوىل هلم وأحق واآلخر أن أوىل هلم  

نه أوىل لك فأوىل فيوقف على أوىل هلم على هذا القول ويكون طاعة كلمة معناها التهديد والدعاء عليهم كقولك ويل هلم وم
ابتداء كالم تقديره طاعة وقول معروف أمثل أو املطلوب منهم طاعة وقول معروف وقوهلم لك اي حممد طاعة وقول معروف 

حيتمل أن ^ صدقوا هللا ^ قائم أسند العزم إىل األمر جمازا كقولك هناره صائم وليلة ^ فإذا عزم األمر ^ أبلسنتهم دون قلوهبم 
هذا ^ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم ^ يريد صدق اللسان أو صدق العزم والنية وهو أظهر  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
خطاب للمنافقني املذكورين خرج من الغيبة إىل اخلطاب ليكون أبلغ يف التوبيخ واملعىن هل يتوقع منكم اإلفساد يف األرض 

رحام إن توليتم ومعىن توليتم صرمت والة على الناس وصار األمر لكم وعلى هذا قيل إهنا نزلت يف بين أمية وقيل معناه وقطع األ
نزلت يف املنافقني الذين انفقوا بعد إسالمهم وقيل نزلت يف قوم من ^ إن الذين ارتدوا على أدابرهم ^ أعرضتم عن اإلسالم 

أي زين هلم ورجاهم ومناهم ^ سؤل هلم ^ مد صلى هللا عليه وسلم من التوراة مث كفروا به اليهود كانوا قد عرفوا نبوة سيدان حم
أي مدهلم يف األماين واآلمال والفاعل هو الشيطان وقيل هللا تعاىل واألول أظهر لتناسب الضمري بني الفاعلني ^ وأملي هلم ^ 

افقني وبعض األمر يعنون به خمالفة رسول هللا صلى هللا قال ذلك اليهود للمن^ سنطيعكم يف بعض األمر ^ يف سول وأملى 
أي كيف يكون حاهلم إذا توفتهم املالئكة يعين ملك املوت ومن معه ^ فكيف إذا توفتهم املالئكة ^ عليه وسلم وحماربته 

^ ون وجوههم يضرب^ والفاء رابطة للكالم مع ما قبله واملعىن هذا جزعهم من ذكر القتال فكيف يكون حاهلم عند املوت 
اآلية معناها ظن املنافقون ^ أم حسب ^ ضمري الفاعل للمالئكة وقيل إنه للكفار أي يضربون وجوه أنفسهم وذلك ضعيف 
أي لو نشاء ^ ولو نشاء ألريناكهم ^ أن لن يفضحهم هللا والضغن احلقد ويراد به هنا النفاق والبغض يف اإلسالم وأهله 

  تعرفهم بعالمتهم ولكن هللا سرت عليهم إبقاءألريناك املنافقني أبعياهنم حىت
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معىن حلن ( ولتعرفنهم يف حلن القول ) عليهم وعلى أقارهبم من املسلمني وروى أن هللا مل يذكر واحدا منهم ابمسه @  50@ 
سيعرفهم من دالئل   القول مقصده وطريقته وقيل اللحن هو اخلفي املعىن كالكناية والتعريض واملعىن أنه صلى هللا عليه وسلم

أي نعلمه علما ظاهرا يف الوجود تقوم به ^ حىت نعلم ^ أي خنتربكم ^ ولنبلونكم ^ كالمهم وإن مل يعرفه هللا هبم على التعيني 
احلجة عليكم وقد علم هللا األشياء قبل كوهنا ولكنه أراد إقامة احلجة على عباده مبا يصدر منهم وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ 

أي خالفوة وعادوه ونزلت ^ وشاقوا الرسول ^ اآلية بكى وقال اللهم ال تبتلينا فإنك إذا ابتليتنا فضحتنا وهتكت أستاران  هذه
حيتمل أربعة معان أحدها التبطلوا أعمالكم ابلكفر بعد اإلميان ^ وال تبطلوا أعمالكم ^ اآلية يف املنافقني وقيل يف اليهود 

عل السيئات ذكره الزخمشري وهذا على مذهب املعتزلة خالفا لألشعرية فإن مذهبهم أن السيئات والثاين التبطلوا حسناتكم بف
التبطل احلسنات والثالث ال تبطلوا أعمالكم ابلرايء والعجب والرابع ال تبطلوا أعمالكم أبن تقتطعوها قبل متامها وعلى هذا 

جيز له قطعها وهذا أبعد هذه املعاين واألول أظهر لقوله قبل ذلك يف  أخذ الفقهاء اآلية وهبذا يستدلون على أن من ابتدأ انفلة مل
الكفار أو املنافقني وسيحبط أعماهلم فكأنه يقول اي أيها الذين آمنوا ال تبطلوا أعمالكم مثل هؤالء الذين أحبط هللا أعماهلم 

ن من مات على الكفر ال يغفر هللا له وقد هذا قطع أب^ فلن يغفر هللا هلم ^ بكفرهم وصدهم عن سبيل هللا ومشاقتهم الرسول 
^ أي ال تضعفوا عن مقاتلة الكفار وتبتدئوهم ابلصلح فهو كقوله ^ فال هتنوا وتدعوا اىل السلم ^ أمجع املسلمون على ذلك 

صته أي لن ينقصكم أجور أعمالكم يقال وترت الرجل أتراه إذا نق^ ولن يرتكم أعمالكم ^ ^ وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا 
أي ال يسألكم مجيعها إمنا يسألكم ما خيف عليكم مثل ربع العشر وذلك ^ وال يسألكم أموالكم ^ شيئا أو أذهبت له متاعا 

وخيرج ^ معىن حيفكم يلح عليكم واإلحفاء أشد السؤال وتبخلوا جواب الشرط ^ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ^ خفيف 
منصوب على ^ هؤالء ^ املعىن خيرج ما يف قلوبكم من البخل وكراهة اإلنفاق الفاعل هللا تعاىل أو البخل و ^ أضغانكم 

أي إمنا ضرر خبل ^ ومن يبخل فإمنا يبخل على نفسه ^ يعين اجلهاد والزكاة ^ لتنفقوا يف سبيل هللا ^ التخصيص أو منادى 
أي أيت بقوم على ^ ل قوما غريكم وإن تتولوا يستبد^ على نفسه فكأنه خبلى على نفسه ابلثواب الذي يستحقه ابإلنفاق 

 خالف صفتكم بل راغبني يف اإلنفاق يف سبيل هللا فقيل إن هذا اخلطاب لقريش
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والقوم غريهم هم األنصار وهذا ضعيف ألن اآلية مدنية نزلت واألنصار حاضرون وقيل اخلطاب لكل من كان @  51@ 
This file was downloaded from QuranicThought.comنزلت هذه السورة حني انصرف رسول هللا صلى هللا $ # سورة الفتح . $ حينئذ ابملدينة والقوم هم أهل اليمن وقيل فارس 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
عليه وسلم من احلديبيه ملا أراد ان يعتمر مبكه فصده املشركون وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعمر ومها راجعان إىل 

حيتمل هذا الفتح ىف اللغة أن يكون ^ إان فتحنا لك فتحا مبينا ^ املدينة لقد نزلت علي سورة هي أحب إيل من الدنيا وما فيها 
أو من فتح البالد ^ ما يفتح هللا للناس من رمحة ^ مبعىن احلكم أي حكمنا لك على أعدائك أو من الفتح مبعىن العطاء كقوله 

حققه وهو واختلف يف املراد هبذا الفتح على أربعه أقوال األول أنه فتح مكه وعده هللا به قبل أن يكون وذكره بلفظ املاضي لت
على هذا مبعىن فتح البالد الثاين أنه ما جرى يف احلديبية من بيعة الرضوان ومن الصلح الذى عقده رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم مع قريش وهو على هذا مبعىن احلكم أو مبعىن العطاء ويدل على صحة هذا القول أنه ملا وقع صلح احلديبيه شق ذلك 

انت فيه حىت أنزل هللا هذة السورة ويتبني أن ذلك الصلح له عاقبة حممودة وهذا هو األصح ألنه على بعض املسلمني بشروط ك
روى أهنا ملا نزلت قال بعض الناس ما هذا الفتح وقد صدان املشركون عن البيت فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

م ابلروح ورغبوا إليكم يف األمان الثالث أنه ما أصاب فقال بل هو أعظم الفتوح قد رضى املشركون أن يدفعوكم عن بالده
املسلمون بعد احلديبية من الفتوح كفتح خيرب وغريها الرابع أنه اهلداية اىل اإلسالم ودليل هذا القول قوله ليغفر هللا لك فجعل 

تكون الالم للصريورة والعاقبة ال  الفتح علة للمغفرة وال حجة يف ذلك إذ يتصور يف اجلهاد وغريه أن يكون علة للمغفرة أيضا أو
للتعليل فيكون املعىن إان فتحنا لك فتحا مبينا فكان عاقبة أمرك أن مجع هللا لك بني سعادة الدنيا واآلخرة أبن غفر لك وأمت 

أي السكون والطمأنينة يعين سكوهنم يف صلح احلديبية وتسليهم ^ هو الذي أنزل السكينة ^ نعمته عليك وهداك ونصرك 
معناه أهنم ظنوا أن هللا خيذل املؤمنني ^ الظانني ابهلل ظن السوء ^ فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقيل معناه الرمحة ب

وقالوا لن ينقلب الرسول واملؤمنون إىل أهليهم أبدا وقيل معناه أهنم ال يعرفون هللا بصفاته فذلك هو ظن السوء به واألول أظهر 
 عليهم^ بدليل ما بعده 
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أي ^ وتعزروه ^ أي تشهد على أمتك ^ إان أرسلناك شاهدا ^ حيتمل أن يكون خربا أو دعاء ( دائرة السوء @  52@ 
تعظموه وقيل تنصرونه وقريء تعززوه بزايني منقوطتني والضمري يف تعزروه وتوقروه للنيب صلى هللا عليه وسلم ويف تسبحوه هلل 

هذا تشريف للنيب صلى هللا عليه وسلم حيث جعل مبايعته مبنزلة ^ يبايعونك إمنا يبايعون هللا  إن الذين^ تعاىل وقيل الثالثة هلل 
وذلك على وجه التخييل والتمثيل يريد أن يد رسول هللا صلى هللا ^ يد هللا فوق أيديهم ^ مبايعة هللا مث أكد هذا املعىن بقوله 

املعىن وإن مل تكن كذلك يف احلقيقة وإمنا املراد أن عقد ميثاق البيعة مع  عليه وسلم اليت تعلو يد املبايعني له هي يد هللا يف
من يطع الرسول فقد أطاع هللا وأتول املتأولون ذلك أبن يد هللا معناها ^ الرسول عليه الصالة والسالم كعقده مع هللا كقوله 

فمن نكث فإمنا ينكث على نفسه ^ وسنذكرها بعد النعمة أو القوة وهذا بعيد هنا ونزلت اآلية يف بيعة الرضوان حتت الشجرة 
اآلية مساهم ابملخلفني ^ سيقول لك املخلفون من األعراب ^ يعين أن ضرر نكثه على نفسه ويراد ابلنكث هنا نقض البيعة ^ 

 مكة يعتمر ألهنم ختلفوا عن غزوة احلديبية واألعراب هم أهل البوادي من العرب ملا خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اىل
رأوا أنه يستقبل عدوا كثريا من قريش وغريهم فقعدوا عن اخلروج معه ومل يكن إمياهنم متمكنا فظنوا أنه ال يرجع هو واملؤمنون من 

ذلك السفر ففضحهم هللا يف هذه السورة وأعلم رسوله صلى هللا عليه وسلم بقوهلم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم وأعلمه أهنم  
حيتمل أن يريد قوهلم شغلتنا أموالنا وأهلوان ألهنم كذبوا يف ذلك ^ يقولون أبلسنتهم ما ليس يف قلوهبم ^ عتذارهم كاذبون يف ا

أي هالكني من البوار وهو اهلالك ويعين به ^ قوما بورا ^ أو قوهلم فاستغفر لنا ألهنم قالوا ذلك رايء من غري صدق وال توبة 
اآلية أخرب هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم أن املخلفني عن غزوة احلديبية يريدون ^ سيقول املخلفون ^ اهلالك يف الدين 

يريدون أن يبدلوا  ^ اخلروج معه إذا خرجوا إىل غزوة أخرى وهي غزوة خيرب فأمر هللا مبنعهم من ذلك وأن يقول هلم لن تتبعوان 
This file was downloaded from QuranicThought.com أي يريدون أن يبدلوا وعد هللا ألهل احلديبية^ كالم هللا 
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وذلك أن هللا وعدهم أن يعوضهم من غنيمة مكة غنيمة خيرب وفتحها وأن يكون ذلك خمتصا هبم دون غريهم @  53 @
وأراد املخلفون أن يشاركوهم يف ذلك فهذا هو ما أرادوا من التبديل وقيل كالم هللا قوله فلن خترجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي 

كذلكم قال ^  رجوع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من تبوك بعد احلديبية مبدة عدوا وهذا ضعيف ألن هذه اآلية نزلت بعد 
معناه يعز عليكم أن نصيب معكم ^ فسيقولون بل حتسدوننا ^ يريد وعده ابختصاصه أهل احلديبية بغنائم خيرب ^ هللا من قبل 

قال هللا من قبل فمعناها رد أن يكون هللا حكم ماال وغنيمة وبل هنا لإلضراب عن الكالم املتقدم وهو قوله لن تتبعوان كذلكم 
أبن اليتبعوهم وأمابل يف قوله تعاىل بل كانوا ال يفقهون إال قليال فهي إضراب عن وصف املؤمنني ابحلسد وإثبات لوصف 

ومن حارب اختلف يف هؤالء القوم على أربعة أقوال األول أهنم هوازن ^ ستدعون إىل قوم أوىل أبس شديد ^ املخلفني ابجلهل 
النيب صلى هللا عليه وسلم يف غزوة خيرب والثاين أهنم الروم إذ دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل قتاهلم يف غزوة تبوك 

والثالث أهنم أهل الردة من بين حنيفة وغريهم الذين قاتلهم أبو بكر الصديق والرابع أهنم االفرس ويتقوى األول والثاين أبن ذلك 
ة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقوى املنذر بن سعيد القول الثالث أبن هللا جعل حكمهم القتل أو اإلسالم ومل ظهر يف حيا

يذكر اجلزية قال وهذا ال يوجد إال يف أهل الردة قلت وكذلك هو موجود يف كفار العرب إذ ال تؤخذ منهم اجلزية فيقوى ذلك 
يريد يف غزوة ^ وإن تتولوا كما توليتم من قبل ^ قال ابن عطية هو مستأنف أهنم هوازن أو يسلمون عطف على تقاتلوهنم و 

اآلية معناها أن هللا تعاىل عذر األعمى واألعرج واملريض يف تركهم للجهاد لسبب ^ ليس على األعمى حرج ^ احلديبية 
 عليه وسلم ال يدخل النار إن شاء قال رسول هللا صلى هللا^ لقد رضي هللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة ^ أعذارهم 

هللا أحد من أهل الشجرة الذين ابيعوا حتتها ويف احلديث أهنم كانوا ألفا وأربعمائة وقيل ألفا ومخسمائة وسبب هذه البيعة أن 
 عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا بلغ احلديبية وهي موضع على حنو عشرة أميال من مكة أرسل عثمان بن عفان رضي هللا

رسوال إىل أهل مكة خيربهم أنه إمنا جاء ليعتمر وأنه ال يريد حراب فلما وصل إليهم عثمان حبسه أقاربه كرامة له فصرخ صارخ أن 
عثمان قد قتل فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الناس إىل البيعة على القتال وأن ال يفر أحد وقيل ابيعوه على املوت مث 

لك ساملا وانعقد الصلح بني رسول هللا صد وبني أهل مكة على أن يرجع ذلك العام ويعتمر يف العام القابل جاء عثمان بعد ذ
 والشجرة املذكورة كان مسرة هنالك مث ذهبت بعد سنني فمر عمر بن اخلطاب ابملوضع يف خالفة فاختلف الصحابة يف

64
8 

ان وصدق العزم على ما ابيعوا عليه وقيل من كراهة البيعة يعين من صدق اإلمي^ فعلم ما يف قلوهبم ^ موضعها @  54@ 
يعين فتح خيرب وقيل فتح مكة واألول ^ وأاثهبم فتحا قريبا ^ على املوت وهذا ابطل ألنه ذم للصحابة وقد ذكران السكينة 

ة أوال فهي غنائم خيرب وهي أشهر أي جعل هللا ذلك ثوااب هلم على بيعة الرضوان زايدة على ثواب اآلخرة وأما املغامن املذكور 
املعطوفة على الفتح القريب وأما املغامن الكثرية اليت وعدهم هللا وهي املذكورة اثنيا فهي كل ما يغنم املسلمون إىل يوم القيامة 

أيدي  وكف^ واإلشارة بقوله فعجل لكم هذه إىل خيرب وقيل إن املغامن اليت وعدهم هي خيرب واإلشارة هبذه إىل صلح احلديبية 
أي كف أهل مكة عن قتالكم يف احلديبية وقيل كف اليهود وغريهم عن إضرار نسائكم وأوالذكم بينما خرجتم ^ الناس عنكم 
أي تكون هذه الفعلة وهي كف أيدي الناس عنكم آية للمؤمنني يستدلون هبا على ^ ولتكون آية للمؤمنني ^ إىل احلديبية 

يعين فتح مكة وقيل فتح بالد ^ وأخرى مل تقدروا عليها ^ ره فعل هللا ذلك لتكون آية النصر والالم تتعلق بفعل حمذوف تقدي
فارس والروم وقيل مغامن هوازن يف حنني واملعىن مل تقدروا أنتم عليها وقد أحاط هللا هبا بقدرته ووهبها لكم وإعراب أخرى عطف 

^ يعين أهل مكة ^ ولو قاتلكم الذين كفروا ^ تدأ على عجل لكم هذه أو مفعول بفعل مضمر تقديره أعطاكم أخرى أو مب
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ^ أي عادته واإلشارة إىل يوم بدر وقيل اإلشارة إىل نصر األنبياء قدميا ^ سنة هللا 

يه وسلم فبعث إاليهم روى يف سببها أن مجاعة من فتيان قريش خرجوا إىل احلديبية ليصيبوا من عسكر رسول هللا صلى هللا عل^  This file was downloaded from QuranicThought.com
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خالد بن الوليد يف مجاعة من املسلمني فهزموهم وأسروا منهم قوما وساقوهم اىل رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم فأطلقهم فكف أيدي الكفار هو أن هزموا وأسروا وكف أيدي املؤمنني عن الكفار هو إطالقهم من األسر 
يعين أهل ^ هم الذين كفروا ^ يعين من بعدما أخذمتوهم أسارى ^ من بعد أن أظفركم عليهم ^ قتل وقوله وسالمتهم من ال

واهلدى معكوفا أن يبلغ ^ يعين أهنم منعوهم عن العمرة ابملسجد احلرام عام احلديبية ^ وصدوكم عن املسجد احلرام ^ مكة 
هللا صلى هللا عليه وسلم قد ساق حينئذ مائة بدنة وقيل سبعني  اهلدى ما يهدي إىل البيت من األنعام وكان رسول^ حمله 

ليهديها واملعكوف احملبوس وحمله موضع حنره يعين مكة والبيت وإعراب اهلدى عطف على الضمري املفعول يف صدوكم ومعكوفا 
غ حمله والعكف املذكور حال من اهلدى وأن يبلغ مفعول ابلعكف فاملعىن صدوكم عن املسجد احلرام وصدوا اهلدى عن أن يبل

ولوال رجال مؤمنون ونساء ^ يعين به منع املشركني للهدى عن بلوغ مكة أو حبس املسلمني ابهلدى بينما ينظرون يف أمورهم 
 اآلية تعليل لصرف هللا^ مؤمنات مل تعلموهم 
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ء مؤمنات خيفون إمياهنم فلو سلط املؤمنني عن استئصال أهل مكة ابلقتل وذلك أنه كان مبكة رجال مؤمنون ونسا@  55@ 
هللا املسلمني على أهل مكة لقتلوا أولئك املؤمنني وهم ال يعرفوهنم ولكن كفهم رمحة للمؤمنني الذين كانوا بني أظهرهم وجواب 

يف موضع بدل من رجال ونساء أو ^ أن تطئوهم ^ لوال حمذوف تقديره لوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لسلطناكم عليهم 
أي تصيبكم من قتلهم ^ فتصيبكم منهم معرة ^ ل من الضمري املفعول يف مل تعلموهم والوطء هنا اإلهالك ابلسيف وغريه بد

مشقة وكراهة واختلف هل يعين اإلمث يف قتلهم أو الدية أو الكفارة أو املالمة أو عيب الكفار هلم أبن يقولوا قتلوا أهل دينهم أو 
وهذا أظهر ألن قتل املؤمن الذي ال يعلم إميانه وهو بني أهل احلرب ال إمث فيه وال دية وال مالمة أتمل نفوسهم من قتل املؤمنني 

يعين رمحة للمؤمنني الذين كانوا بني أظهر الكفار أبن كف سيوف املسلمني عن ^ ليدخل هللا يف رمحته من يشاء ^ وال عيب 
بعد ذلك والالم تتعلق مبحذوف يدل عليه سياق الكالم تقديره كان  الكفار من أجلهم أو رمحة ملن شاء من الكفار أبن يسلموا 

معىن تزيلوا متيزوا عن الكفار ^ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا ^ كف القتل عن أهل مكة ليدخل هللا يف رمحته من يشاء 
جواب لو الثانية وجواب األوىل والضمري للمؤمنني املستورين اإلميان أي لو انفصلوا عن الكفار لعذبنا الكفار فقوله لعذبنا 

إذ جعل الذين كفروا يف قلوهبم احلمية ^ حمذوف كما ذكران وحيتمل أن يكون لعذبنا جواب لو األوىل وكررت لو الثانية أتكيدا 
 يعين أنفة الكفر وهي منعهم للنيب صلى هللا عليه وسلم واملسلمني عن العمرة ومنعهم من أن يكتب يف كتاب الصلح بسم هللا^ 

الرمحن الرحيم ومنعهم من أن يكتب حممد رسول هللا وقوهلم لو نعلم أنك رسول هللا التبعناك ولكن اكتب امسك واسم أبيك 
وألزمهم  ^ والعامل يف إذ جعل حمذوف تقديره اذكر أو قوله لعذبنا والسكينة هي سكون املسلمني ووقارهم حني جرى ذلك 

ال هللا وقد روى ذلك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقيل ال إله إال هللا حممد قال اجلمهور هي ال إله إ^ كلمة التقوى 
وكانوا ^ رسول هللا وقيل ال إله إال هللا وهللا أكرب وهذه كلها متقاربة وقيل هي بسم هللا الرمحن الرحيم اليت أىب الكفار أن تكتب 

لقد صدق هللا رسوله الرؤاي ^ هلم أحق هبا من اليهود والنصارى  أي كانوا كذلك يف علم هللا وسابق قضائه^ أحق هبا وأهلها 
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد رأى يف منامه عند خروجه إىل العمرة أنه يطوف ابلبيت هو وأصحابه بعضهم ^  ابحلق 

خرب الناس برؤايه ذلك فظنوا أن حملقون وبعضهم مقصرون وروى أنه أاته ملك يف النوم فقال له لتدخلن املسجد احلرام اآلية فأ
ذلك يكون يف ذلك العام فلما صده املشركون عن العمرة عام احلديبية قال املنافقون أين الرؤاي ووقع يف نفوس املسلمني شئ 
من ذلك فأنزل هللا تعاىل لقد صدق هللا رسوله الرؤاي ابحلق أي تلك الرؤاي صادقة وسيخرج أتويلها بعد ذلك فاطمأنت قلوب 

ملؤمنني وخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف العام املقبل هو وأصحابه فدخلوا مكة واعتمروا وأقاموا مبكة ثالثة أايم وظهر ا
This file was downloaded from QuranicThought.com صدق رؤايه وتلك عمرة القضية مث فتح مكة بعد ذلك مث حج هو وأصحابه وصدق يف هذا املوضع
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ملا كان االستثناء ^ إن شاء هللا ^ اي على أن يكون حاال منها يتعدى إىل مفعولني وابحلق يتعلق بصدق أو ابلرؤ @  56@ 
مبشيئة هللا يقتضي الشك يف األمر وذلك حمال على هللا اختلف يف هذا االستثناء على مخسة أقوال األول أنه استثناء قاله امللك 

نه أتديب من هللا لعباده ليقولون إن شاء هللا الذي رآه النيب صلى هللا عليه وسلم يف املنام فحكى هللا مقالته كما وقعت والثاين أ
يف كل أمر مستقبل والثالث أنه استثناء ابلنظر إىل كل إنسان على حدته ألنه ميكن أن يتم له األمر أو ميوت أو ميرض فال يتم له 

حملقني رؤسكم ^ هللا  والرابع أن االستثناء راجع إىل قوله آمنني ال لدخول املسجد واخلامس أن إن شاء هللا مبعىن إذا شاء
احللق والتقصري من سنة احلج والعمرة واحللق أفضل من التقصري لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رحم هللا ^ ومقصرين 

يريد ما قدره من ظهور اإلسالم يف تلك املدة فإنه ملا ^ فعلم مامل تعلموا ^ احمللقني ثالاث مث قال يف املرة األخرية واملقصرين 
قد الصلح وارتفعت احلرب ورعب الناس يف اإلسالم فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة احلديبية يف ألف ومخسائة انع

يعين فتح خيرب ^ فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ^ وقيل ألف وأربعمائة وغزا غزوة الفتح بعدها بعامني ومعه عشرة آالف 
هذا هو األصح ألن عمر قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفتح هو اي رسول هللا وقيل بيعة الرضوان وقيل صلح احلديبية و 

قال نعم وقيل هو فتح مكة وهذا ضعيف ألن معىن قوله من دون ذلك قبل دخول املسجد احلرام وإمنا كان فتح مكة بعد ذلك 
ذكر يف براءة ^ ليظهره على الدين كله ^ انية فإن احلديبية كانت عام ستة من اهلجرة وعمرة القضية عام سبعة وفتح مكة عام مث

يعين مجيع أصحابه وقيل من ^ والذين معه ^ أي شاهدا أبن حممدا رسول هللا أو شاهدا إبظهار دينه ^ وكفى ابهلل شهيدا ^ 
وأشداء  شهد معه احلديبية وإعراب الذين معطوف على حممد رسول هللا صفته وأشداء خرب عن اجلميع وقيل الذين معه مبتدأ

خربه ورسول هللا خرب حممد ورجح ابن عطية هذا واألول عندي أرجح ألن الوصف ابلشدة والرمحة يشمل النيب صلى هللا عليه 
وسلم وأصحابه وأما على ما اختاره ابن عطية فيكون الوصف ابلشدة والرمحة خمتصا ابلصحابة دون النيب صلى هللا عليه وسلم 

جاهد الكفار واملنافقني ^ ه وسلم ابلوصف بذلك ألن هللا قال فيه ابملؤمنني رءوف رحيم وقال وما أحق النيب صلى هللا علي
السيما العالمة وفيه ستة أقوال ^ سيماهم يف وجوههم ^ فهذه هي الشدة على الكفار والرمحة ابملؤمنني ^ واغلظ عليهم 

 أنه أثر الرتاب يف الوجه الثالث أنه صفرة الوجه من األول أنه األثر الذي حيدث يف جبهة املصلي من كثرة السجود والثاين
السهر والعبادة والرابع حسن الوجه ملا ورد يف حلديث من كثرت صالته ابلليل حسن وجهه ابلنهار وهذا احلديث غري صحيح 

لسادس أن ذلك بل وقع فيه غلط من الراوي فرفعه اىل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو غري مروي عنه اخلامس أنه اخلشوع ا
يكون يف اآلخرة جيعل هللا هلم نورا من أثر السجود كما جيعل غرة من أثر الوضوء وهذا بعيد ألن قوله تراهم ركعا سجدا وصف 

حاهلم يف الدنيا فكيف يكون سيماهم يف وجوههم كذلك واألول أظهر وقد كان بوجه علي بن احلسن بن علي بن أيب طالب 
 أي وصفهم فيها ومت الكالم^ ذلك مثلهم يف التوراة ^ س أثر ظاهر من أثر السجود وعلي بن عبدهللا بن العبا
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هنا مث ابتدأ قوله ومثلهم يف اإلجنيل كزرع وقيل إن مثلهم يف اإلجنيل عطف على مثلهم يف التوراة مث ابتدأ قوله  @  57@ 
من األوصاف احلسان ومتثيلهم يف اإلجنيل ابلزرع املذكور  كزرع وتقديره هم كزرع واألول أظهر ليكون وصفهم يف التوراة مبا تقدم

بعد ذلك وعلى هذا يكون مثلهم يف اإلجنيل مبعىن التشبيه والتمثيل وعلى القول اآلخر يكون املثل مبعىن الوصف كمثلهم يف 
مثل للنيب صلى هللا عليه هذا مثل ضربه هللا لإلسالم حيث بدأ ضعيفا مث قوى وظهر وقيل الزرع ^ كزرع أخرج شطأه ^  التوراة 

وسلم ألنه بعث وحده وكان كالزرع حبة واحدة مث كثر املسلمون فهم كالشطء وهو فراخ السنبلة اليت تنبت حول األصل ويقال 
أي قواه وهو من املوازرة مبعىن املعاونة وحيتمل أن يكون الفاعل ^ فآزره ^ إبسكان الطاء وفتحها مبد وبدون مد وهي لغات 

ملفعول شطأه أو ابلعكس ألن كل واحد منهما يقوى اآلخر وقيل معناه ساواه طوال فالفاعل على هذا الشطأ ووزن آزره الزرع وا
مجع ساق أي ^ فاستوى على سوقه ^ أي صار غليظا ^ فاستغلظ ^ فاعله وقيل أفعله وقرئ بقصر اهلمزة على وزن فعل  This file was downloaded from QuranicThought.com
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هللا عليه وسلم أخرج شطأه أبيب بكر فآزره بعمر فاستغلظ بعثمان قام الزرع على سوقه وقيل قوله كزرع يعين النيب صلى 

تعليل ملا دل عليه املثل املتقدم من قوة املسلمني فهو يتعلق ^ ليغيظ هبم الكفار ^ فاستوى على سوقه بعلي بن أيب طالب 
لبيان اجلنس ال ^ منهم ^ د بفعل يدل عليه الكالم تقديره جعلهم هللا كذلك ليغيظ هبم الكفار وقيل يتعلق بوعد وهو بعي

فيه ثالثة أقوال ^ ال تقدموا بني يدي هللا ورسوله $ # ^ سورة احلجرات . $ للتبعيض ألنه وعد عم مجيعهم رضي هللا عنهم 
أحدها ال تتكلموا أبمر قبل أن يتكلم هو به وال تقطعوا يف أمر إال بنظره والثاين ال تقدموا الوالة مبحضره فإنه يقدم من شاء 

والثالث ال تتقدموا بني يديه اذا مشى وهذا إمنا جيري على قراءة يعقوب ال تقدموا بفتح التاء والقاف والدال واألول هو األظهر 
ألن عادة العرب االشرتاك يف الرأي وأن يتكلم كل أحد مبا يظهر له فرمبا فعل ذلك قوم مع النيب صلى هللا عليه وسلم فنهاهم 

جماهد معناه ال تفتاتوا على هللا شيئا حىت يذكره على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم وإمنا قال بني هللا عن ذلك ولذلك قال 
أمر هللا املؤمنني أن ^ ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب ^ يدي هللا ألن النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا يتكلم بوحي من هللا 

 ألدب كرامة لهيتأدبوا مع النيب صلى هللا عليه وسلم هبذا ا
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مفعول من أجله تقديره ^ أن حتبط أعمالكم ^ وتعظيما وسببها أن بعض جفاة األعراب كانوا يرفعون أصواهتم @  58@ 
خمافة أن حتبط أعمالكم إذا رفعتم أصواتكم فوق صوته أو جهرمت له ابلقول صلى هللا عليه وسلم فاملفعول من أجله يتعلق 

عىن وأما من طريق اإلعراب فيتعلق عند البصريني ابلثاين وهو ال جتهر وعند الكوفيني ابألول وهو ال ابلفعلني معا من طريق امل
ترفعوا أصواتكم وهذا اإلحباط ألن قلة األدب معه صلى هللا عليه وسلم والتقصري يف توقريه حيبط احلسنات وإن فعله مؤمن 

وقوله وأنتم ال ^ اي أيها الذين آمنوا ^  وهذا ضعيف لقوله يف أوهلا لعظيم ما وقع فيه من ذلك وقيل إن اآلية خطاب للمنافقني
نزلت يف ^ إن الذين يغضون أصواهتم عند رسول هللا ^ تشعرون فإنه ال يصح أن يقال هذا ملنافق فانه يفعله جرأة وهو يقصده 

ل هللا ال أكلمنك إال سرا وكان عمر خيفي  أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما فأنه ملا نزلت آلية قبلها قال أبو بكر وهللا اي رسو 
كالمه حني يستفهمه النيب صلى هللا عليه وسلم ولفظها مع ذلك على عمومه ومعىن امتحن اخترب فوجدها كما جيب مثل ما 
 خيترب الذهب ابلنار فيوجد طيبا وقيل معناها درهبا للتقوى حىت صارت قوية على احتماله بغري تكلف وقيل معناه أخلصها هللا

احلجرات مجع حجرة وهي قطعة من األرض حيجر عليها ^ إن الذين ينادونك من وراء احلجرات أكثرهم ال يعقلون ^ للتقوى 
حبائط وكان لكل واحدة من أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم حجرة ونزلت اآلية يف وفد بين متيم قدموا على النيب صلى هللا 

حجرات أزواج النيب ووقفوا خارجها واندوا اي حممد اخرج إلينا فكان يف فعلهم ذلك جفاء  عليه وسلم فدخلوا املسجد ودنوا من
وبداوة وقلة توقري فرتبص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مدة مث خرج إليهم فقال له واحد منهم وهو األقرع بن حابس اي حممد 

حيتمل وجهني ^ أكثرهم ال يعقلون ^ حيك ذلك هللا تعاىل إن مدحي زين وذمي شني فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و 
أحدمها أن يكون فيهم قليل ممن يعقل ونفي العقل عن أكثرهم ال عن مجيعهم واآلخر أن يكون مجيعهم ممن ال يعقل وأوقع القلة 

يعين خريا ^ لكان خري هلم  ولو أهنم صربوا حىت خترج إليهم^ موضع النفي واألول أظهر يف مقتضى اللفظ والثاين أبلغ يف الذم 
إن ^ يف الثواب ويف انبساط نفس النيب صلى هللا عليه وسلم وقضائه حوائجهم وإنكار فعلهم فيه أتديب هلم وتعليم لغريهم 

سببها أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أيب معيط إىل بين املصطلق ليأخذ ^ جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا 
فروى أنه كان معاداي هلم فأراد إذايتهم فرجع من بعض طريقه فكذب عليهم وقال للنيب صلى هللا عليه وسلم إهنم قد  زكاهتم

منعوين الصدقة وطردوين وارتدوا فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهم بغزوهم ونظر يف ذلك فورد وفدهم منكرين لذلك 
ا إليه متلفني له فرآهم على بعد ففزع منهم وظن هبم الشر فانصرف فقال ما قال وروى أن الوليد بن عقبة ملا قرب منهم خرجو 

This file was downloaded from QuranicThought.comوروى أنه بلغه أهنم قالوا ال نعطيه صدقة وال نطيعه فانصرف وقال ما قال فالفاسق املشار اليه يف اآلية هو الوليد بن عقبة ومل 
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 يزل بعد ذلك يفعل
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صبح أربع ركعات وهو سكران مث قال هلم أزيدكم إن شئتم مث هي ابقية أفعال الفساق حىت صلى ابلناس صالة ال@  59@ 
يف كل من اتصف هبذه الصفة إىل آخر الدهر وقرئ فتبينوا من التبني وتثبتوا ابلثاء من التثبت ويقوى هذه القراءة أهنا ملا نزلت 

واستدل هبذه اآلية القائلون بقبول خرب الواحد روى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال التثبت من هللا والعجلة من الشيطان 
ألن دليل اخلطاب يقتضي أن خرب غري الفاسق مقبول قال املنذر البلوطي وهذه اآلية ترد على من قال إن املسلمني كلهم عدول 

املفعول من أجله  يف موضع^ أن تصيبوا قوما جبهالة ^ ألن هللا أمر ابلتبني قبل القبول فاجملهول احلال خيشى أن يكون فاسقا 
لو يطيعكم يف كثري من األمر ^ تقديره خمافة أن تصيبوا قوما جبهالة واإلشارة إىل قتال بين املصطلق ملا ذكر عنهم الوليد ما ذكر 

أي لشقيتم والعنت املشقة وإمنا قال لو يطيعكم مل يقل لو أطاعكم للداللة على أهنم كانوا يريدون استمرار طاعته عليه ^ لعنتم 
الصالة والسالم هلم واحلق خالف ذلك وإمنا الواجب أن يطيعوه ال أن يطيعهم وذلك أن رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
خري وأصوب من رأى غريه ولو أطاع الناس يف رأيهم هللكوا فالواجب عليهم االنقياد إليه والرجوع إىل أمره وإىل ذلك اإلشارة 

اختلف يف سبب نزوهلا ^ وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما ^ اآلية ^ ميان ولكن هللا حبب إليكم اإل^ بقوله 
فقال اجلمهور هو ما وقع بني املسلمني وبني املتحزبني منهم لعبد هللا بن أيب بن سلول حني مربه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال عبدهللا بن أيب للنيب صلى هللا وهو متوجه اىل زايرة سعد بن عبادة يف مرضه فبال محار ر 
عليه وسلم لقد آذاىن من ننت محارك فرد عليه عبد هللا بن رواحة وتالحا الناس حىت وقع بني الطائفتني ضرب ابجلريد وقيل 

 عليه وسلم بعد جهد مث حكمها ابق ابحلديد وقيل سببها أن فريقني من األنصار وقع بينهما قتال فصاحلهم رسول هللا صلى هللا
فإن بغت إحدامها على ^ إىل آخر الدهر وإمنا قال اقتتلوا ومل يقل اقتتال ألن الطائفة يف معىن القوم والناس فهي يف معىن اجلمع 

 اليت تقع بني املسلمني أمر هللا يف هذه اآلية بقتال الفئة الباغية وذلك إذا تبني أهنا ابغية فأما الفنت^ األخرى فقاتلوا اليت تبغى 
فاختلف العلماء فيها على قولني أحدمها أنه ال جيوز النهوض يف شئ منها وال القتال وهو مذهب سعد بن أيب وقاص وأيب ذر 

ومجاعة من الصحابة رضي هللا عنهم وحجتهم قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قتال املسلم كفر وأمره عليه الصالة والسالم 
سيوف يف الفنت والقول الثاين أن النهوض فيها واجب لتكف الطائفة الباغية وهذا قول علي وعائشة وطلحة والزبري بكسر ال

وأكثر الصحابة وهو مذهب مالك وغريه من الفقهاء وحجتهم هذه اآلية فإذا فرعنا على القول األول فإن دخل داخل على من 
عه عن نفسه وإن أدى ذلك إىل قتله لقوله صلى هللا عليه وسلم من قتل دون اعتزل الفريقني منزلة يريد نفسه أو ماله فليدف

نفسه أو ماله فهو شهيد وإذا فرعنا على القول الثاين فاختلف مع من يكون النهوض يف الفنت فقيل مع السواد األعظم وقيل 
 مع العلماء وقيل مع من يرى أن احلق معه
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أي ^ حىت تفئ ^ جيهز على جريح وال يطلب هارب وال يقتل أسري وال يقسم فئ وحكم القتال يف الفنت أن ال @  60@ 
إمنا ذكره بلفظ التثنية ألن أقل من يقع بينهم البغي اثنان وقيل أراد ابألخوين األوس ^ فأصلحوا بني أخويكم ^ ترجع إىل احلق 

هنى عن ^ ال يسخر قوم من قوم ^ اجلمع أيضا واخلزرج وقرئ بني إخوتكم ابلتاء على اجلمع وقرئ بني إخوانكم ابلنون على 
أي لعل املسخور منه خري من الساخر عند هللا وهذا تعليل ^ عسى أن يكونوا خريا منهم ^ السخرية وهي االستهزاء ابلناس 

ال أي ^ وال تلمزوا أنفسكم ^ ملا كان للقوم ال يقع إال على الذكور عطف النساء عليهم ^ وال نساء من نساء ^ للنهي 
يطعن بعضكم على بعض واللمز العيب سواء كان بقول أو إشارة أو غري ذلك وسنذكر الفرق بينه وبني اهلمز يف سورة اهلمزة 

أي ال يدع أحد أحدا بلقب والتنابز ابأللقاب ^ وال تنابزوا ابأللقاب ^ وأنفسكم هنا مبنزلة قوله فسلموا على أنفسكم 
بئس ^ قال األعمش واألعرج وحنوه إذا دعت إليه الضرورة ومل يقصد النقص واالستخفاف التداعي هبا وقد أجاز احملدثون أن ي This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
يريد ابالسم أن يسمى اإلنسان فاسقا بعد أن مسى مؤمنا ويف ذلك ثالثة أوجه أحدها استقباح ^ االسم الفسوق بعد اإلميان 

ء اليت هنى عنها فهو فاسق وإن كان مؤمنا واآلخر اجلمع بني الفسق وبني اإلميان فمعىن ذلك أن من فعل شيئا من هذه األشيا
بئس ما يقوله الرجل لآلخر اي فاسق بعد إميانه كقوهلم ملن أسلم من اليهود اي يهودي الثالث أن جيعل من فسق غري مؤمن وهذا 

^ بعض الظن إمث إن ^ يعين ظن السوء ابملسلمني وأما ظن اخلري فهو حسن ^ اجتنبوا كثريا من الظن ^ على مذهب املعتزلة 
قيل يف معىن اإلمث هنا الكذب لقوله صلى هللا عليه وسلم الظن أكذب احلديث ألنه قد ال يكون مطابقا لألمر وقيل إمنا يكون 
إمثا إذا تكلم به وأما إذا مل يتكلم به فهو يف فسحه ألنه ال يقدر على دفع اخلواطر واستدل بعضهم هبذه اآلية على صحة سد 

شرع ألنه أمر ابجتناب كثري من الظن وأخرب أن بعضه إمث فأمر ابجتناب األ كثر من اإلمث احرتازا من الوقوع يف الذرائع يف ال
أي ال تبحثوا عن خمبآت الناس وقرأ احلسن حتسسوا ابحلاء والتجسس ابجليم يف الشر ^ وال جتسسوا ^ البعض الذي هو إمث 

املعىن ال ^ وال يغتب بعضكم بعضا ^ والتحسس ابحلاء الدخول واالستعالم وابحلاء يف اخلري وقيل التجسس ما كان من وراء 
يذكر أحدكم من أخيه املسلم ما يكره لو مسعه والغيبة هي ما يكره اإلنسان ذكره من خلقه أو خلقه أو دينه أو أفعاله أو غري 

يكره قيل اي رسول هللا وإن كان حقا قال إذا ذلك ويف احلديث أنه عليه الصالة والسالم قال الغيبة أن تذكر أخاك املؤمن مبا 
قلت ابطال فذلك هبتان وقد رخص يف الغيبة يف مواضع منها يف التجريح يف الشهادة والرواية والنكاح وشبه ويف التحذير من 

 أهل الضالل
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ميتا والعرب تشبه الغيبة شبه هللا الغيبة أبكل حلم ابن آدم ^ أحيب أحدكم أن أيكل حلم أخيه ميتا فكرهتموه @ ^  61@ 
أبكل اللحم مث زاد يف تقبيحه أن جعله ميتا ألن اجليفة مستقذرة وجيوز أن يكون ميتا حال من األخ أو من حلمه وقيل فكرهتموه 

إخبار عن حاهلم بعد التقرير كأنه ملا قررهم قال هل حيب أحدكم أن أيكل حلم أخيه ميتا أجابوا فقالوا ال حنب ذلك فقال هلم 
كرهتموه وبعد هذا حمذوف تقديره فكذلك فاكرهوا الغيبة اليت هي تشبهه وحذف هذا لداللة الكالم عليه وعلى هذا احملذوف ف

يعطف قوله واتقوا هللا قاله أبو علي الفارسي وقال الرماين كراهة هذا اللحم يدعو اليها الطبع وكراهة الغيبة يدعو إليها العقل 
عامل والطبع أعمى جاهل وقال الزخمشري يف هذه اآلية مبالغات كثرية منها االستفهام الذي معناه وهو أحق أن جياب ألنه بصري 

التقرير ومنها جعل ما هو يف الغاية من الكراهة موصوال ابحملبة ومنها إسناد الفعل إىل أحدكم واإلشعار أبن أحد من األحدين ال 
حلم اإلنسان حىت جعله ميتا ومنها أنه مل يقتصر على متثيل الغيبة أبكل حلم  حيب ذلك ومنها أنه مل يقتصر على متثيل الغيبة أبكل

الذكر واألنثى هنا آدم وزوجه قال ابن عطية وحيتمل ^ اي أيها الناس إان خلقناكم من ذكر وأنثى ^ االنسان حىت جعله أخا له 
ر وأصح لقوله صلى هللا عليه وسلم أنتم من آدم أن يريد اجلنس كأنه قال إان خلقنا كل واحد منكم من ذكر وأنثى واألول أظه

وآدم من الرتاب ومقصود اآلية التسوية بني الناس واملنع مما كانت العرب تفعله من التفاخر ابألحساب والطعن يف األنساب 
م من أحب أن فبني هللا أن الكرم والشرف عند هللا ليس ابحلسب والنسب إمنا هو ابلتقوى قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

يكون أكرم الناس فليتق هللا وروي أن سبب اآلية أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بين بياضة أن يزوجوا أاب هند امرأة 
الشعوب مجع شعب بفتح الشني وهو أعظم من ^ وجعلناكم شعواب وقبائل لتعارفوا ^ منهم فقالوا كيف نزوج بناتنا ملوالينا 

لة مث البطن مث الفخذ مث الفصيلة وهم القرابة األدنون فمضر وربيعه وأمثاهلما شعواب وقريش قبيلة وبين عبد القبيلة وحتته القبي
مناف بطن وبنو هاشم فخذ ويقال إبسكان اخلاء فرقا بينه وبني اجلارحة وبنو عبد املطلب فصيلة وقيل الشعوب يف العجم 

نزلت يف بين أسد ^ قالت األعراب آمنا ^ لتعارفوا ليعرف بعضكم بعضا  والقبائل يف العرب واألسباط يف بين إسرائيل ومعىن
بن خزمية وهي قبيلة كانت جتاور املدينة أظهروا اإلسالم وكانوا إمنا حيبون املغامن وعرض الدنيا فأكذهبم هللا يف قوهلم آمنا 

This file was downloaded from QuranicThought.comاالنقياد ابلنطق ابلشهادتني والعمل ابجلوارح وصدقهم لو قالوا أسلمنا وهذا على أن االميان هو التصديق ابلقلب واالسالم هو 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
فاإلسالم واإلميان يف هذا املوضع متباينان يف املعىن وقد يكوانن متفقان وقد يكون االسالم أعم من االميان فيدخل فيه االميان 

قصكم شيئا من أجور معىن ال يلتكم ال ين^ وإن تطيعوا هللا ورسوله ال يلتكم من أعمالكم شيئا ^ حسبما ورد يف مواضع أخر 
أعمالكم وفيه لغتان يقال الت وعليه قراءة انفع ال يلتكم بغري مهز ويقال ألت وعليه قراءة من قرأ ال أيلتكم هبمزة قبل الالم 

 فإن قيل كيف يعطيهم أجور أعماهلم وقد قال إهنم مل يؤمنوا وال يقبل عمل إال من مؤمن فاجلواب أن طاعة
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جتمع صدق اإلميان وصالح األعمال فاملعىن إن رجعتم عما أنتم عليه من اإلميان أبلسنتكم دون هللا ورسوله @  62@ 
أي مل يشكوا يف إمياهنم ويف ذلك تعريض ^ مث مل يراتبوا ^ قلوبكم وعملتم أعماال صاحلة فإن هللا ال ينقصكم منها شيئا 

الصادقون تعريض أيضا ابألعراب إذ كذبوا يف قوهلم آمنا  ابألعراب املذكورين أبهنم يف شك وكذلك قوله يف هؤالء أولئك هم
يريد جهاد الكفار ألنه دليل على ^ وجاهدوا ^ وإمنا عطف مث مل يراتبوا بثم إشعارا بثبوت إمياهنم يف األزمنة املرتاخية املتطاولة 

نزلت يف ^ مينون عليك أن أسلموا ^  صحة اإلميان ويبعد أن يريد جهاد النفس والشيطان لقوله أبمواهلم وأنفسهم يف سبيل هللا
بل ^ بين أسد أيضا فإهنم قالوا للنيب صلى هللا عليه وسلم إان آمنا بك واتبعناك ومل حناربك كما فعلت هوازن وغطفان وغريهم 

يكون  أي هداكم لإلميان على زعمكم ولذلك قال إن كنتم صادقني ومين عليكم حيتمل أن^ هللا مين عليكم أن هداكم لإلميان 
تكلمنا على حروف اهلجاء $ # سورة ق . $ مبعىن ينعم عليكم أو مبعىن يذكر إنعامه وهذا أحسن ألنه يف مقابلة مينون عليك 

يف أول سورة البقرة وخيتص ق أبنه قيل إنه من اسم هللا القاهر أو القدير وقيل هو اسم للقرآن وقيل اسم للجبل الذي حييط 
من اجملد وهو الشرف والكرم وجواب هذا القسم حمذوف تقديره ما ردوا أمرك حبجة وما كذبوك ^ والقرآن اجمليد ^ ابلدنيا 

بربهان وشبه ذلك وعرب عن هذا احملذوف وقع اإلضراب ببل وقيل اجلواب ما يلفظ من قول وقيل إن يف ذلك لذكرى وقيل قد 
الضمري يف عجبوا لكفار ^ ن جاءهم منذر منهم بل عجبوا أ^ علمنا ما تنقص األرض منهم وهذه األقوال ضعيفة متكلفة 

قريش واملنذر هو سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم وقيل الضمري جلميع الناس واختاره ابن عطية قال ولذلك قال تعاىل فقال 
لكفر  الكافرون أي الكافرون من الناس والصحيح أنه لقريش وقوله قال الكافرون وضع الظاهر موضع املضمر لقصد ذمهم اب

كما تقول جاءين فالن فقال الفاجر كذا إذا قصدت ذمه وقوله منذر منهم إن كان الضمري لقريش فمعىن منهم من قبيلتهم 
يعرفون صدقه وأمانته وحسبه فيهم وإن كان الضمري جلميع الناس فمعىن منهم إنسان مثلهم وتعجبهم حيتمل أن يكون من أن 

 نه اإل نذار وهوبعث هللا بشرا أو من األمر الذي يتضم
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ذلك رجع ^ العامل يف إذا حمذوف تقديره أنبعث إذا متنا ^ أئذا متنا وكنا ترااب ^ احلشر ويؤيد هذا ما أييت بعد @  63@ 
الرجع مصدر رجعته واملراد به البعث بعد املوت ومعىن بعيد أي بعيد الوقوع عندهم وقيل الرجع اجلواب أي جواهبم ^ بعيد 

احلق وعلى هذا يكون قوله ذلك رجع بعيد من كالم هللا تعاىل وأما على األول فهو حكاية كالم الكفار وهو أظهر هذا بعيد عن 
هذا رد على الكفار يف إنكارهم للبعث معناه قد علمنا ما تنقص األرض منهم من ^ قد علمنا ما تنقص األرض منهم ^ 

صلى هللا عليه وسلم كل جسد ابن آدم أتكله األرض إال عجب حلومهم وعظامهم فال يصعب علينا بعثهم قال رسول هللا 
الذنب منه خلق وفيه يركب وقيل املعىن قد علمنا ما حيصل يف بطن األرض من مواتهم واألول قول ابن عباس واجلمهور وهو 

ن التغيري والتبديل يعين اللوح احملفوظ ومعىن حفيظ جامع ال يشذ عنه شئ وقيل معناه حمفوظ م^ وعندان كتاب حفيظ ^ أظهر 
هذا اإلضراب أتبع به اإلضراب األول للداللة على أهنم جاؤا مبا هو أقبح من تعجبهم وهو ^ بل كذبوا ابحلق ملا جاءهم ^ 

التكذيب ابحلق الذي هو النبوة وما تضمنته من اإلخبار ابحلشر وغري ذلك وقال ابن عطية هذا االضراب عن كالم حمذوف 
أي مضطرب ألهنم اترة يقولون شاعر واترة ساحر وغري ذلك من ^ فهم يف أمر مريج ^ نظر وحنو ذلك تقديره ما أجادوا ال

أي من شقوق وذلك دليل ^ وما هلا من فروج ^ يعين ابلنجوم ^ وزيناها ^ أقواهلم وقيل معناه منكر وقيل ملتبس وقيل خمتلط  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
يعين املطر كله وقيل ^ ماء مباركا ^ أي من كل نوع مجيل ^ من كل زوج هبيج ^ يعين اجلبال ^ رواسي ^ على إتقان الصنعة 

هو القمح ^ حب احلصيد ^ املاء املبارك ماء خمصوص ينزله هللا كل سنة وليس كل املطر يتصف ابملبارك وهذا ضعيف 
منضد  الطلع أول ما يظهر من الثمر وهو أبيض ^ طلع نضيد ( ^ أي طويالت ^ ابسقات ^ والشعري وحنو ذلك مما حيصد 

متثيل خلروج املوتى من ^ كذلك اخلروج ^  كحب الرمان فما دام ملتصقا بعضه ببعض فهو نضيد فإذا تفرق فليس بنضيد 
قوم كانت هلم بئر عظيم وهي الرس بعث إليهم نيب فجعلوه يف الرس ^ وأصحاب الرس ^ القبور خبروج النبات من األرض 

^ فحق وعيد ^ ذكر يف الدخان ^ وقوم تبع ^ يعين قوم شعيب وقد ذكر  ^وأصحاب األيكة ^ وردموا عليه فأهلكهم هللا 
يقال عي ابألمر إذا مل يعرف علمه واخللق األول خلق اإلنسان من نطفة مث من ^ أفعيينا ابخللق األول ^ أي حل هبم اهلالك 

 علقة
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ية االستدالل ابخللقة األوىل على وقيل يعين خلق آدم وقيل خلق السموات واألرض واألول أظهر ومقصود اآل@  64@ 
أي هم يف شك من البعث وإمنا نكر اخللق اجلديد ألنه كان غري ^ بل هم يف لبس من خلق جديد ^ البعث واهلمزة لإلنكار 

يعين جنس اإلنسان ومعىن ^ ولقد خلقنا اإلنسان ^ معروف عند الكفار املخاطبني وعرف اخللق األول ألنه معروف معهود 
نفسه حتدثه نفسه يف فكرهتا وذلك أخفى األشياء وقيل يعين آدم ووسوسته عند أكله من الشجرة واألول أظهر  توسوس به

هو عرق كبري يف العنق ومها وريدان عن ميني ومشال وهذا مثل يف فرط القرب ^ وحنن أقرب إليه من حبل الوريد ^ وأشهر 
إذ يتلقى ^ بل إىل الوريد كقولك مسجد اجلامع أو يراد ابحلبل العاتق واملراد به قرب علم هللا واطالعه على عبده وإضافة احل

يعين امللكني احلافظني الكاتبني لألعمال والتلقي هو تلقى الكالم حبفظه وكتابته والعامل يف إذ حنن أقرب وقيل ^ املتلقيان 
يل مقاعد مبعىن جمالس ورده ابن عطية أي قاعد وق^ عن اليمني وعن الشمال قعيد ^ مضمر تقديره اذكر واختاره ابن عطية 

أبن املقاعد إمنا يكون مع قعود اإلنسان والقاعد يكون على مجيع هيئة اإلنسان وإمنا أفرده ومها أثنان ألن التقدير عن اليمني 
جلماعة فال قعيد وعن الشمال قعيد من املتلقيني فحذف أحدمها لداللة اآلخر عليه وقال الفراء لفظ قعيد يدل على االثنني وا

العتيد احلاضر ويف احلديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ^ ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد ^ حيتاج إىل حذف 
إن مقعد امللكني على الشفتني قلمهما اللسان ومدادمها الريق وعموم اآلية يقتضي أن امللكني يكتبان مجيع أعمال العبد ولذلك 

يكتبان مجيع الكالم فيثبت هللا من ذلك احلسنات والسيئات وميحو غري ذلك وقال عكرمة إمنا تكتب  قال احلسن وقتادة
أي بلقاء هللا أو فراق الدنيا ويف مصحف عبدهللا ابن مسعود ^ وجاءت سكرة املوت ابحلق ^ احلسنات والسيئات الغري 

جاءت ابملاضي لتحقق األمر وقربه وكذلك ما بعده من وجاءت سكرة احلق ابملوت وكذلك قرأها أبو بكر الصديق وإمنا قال 
السائق ملك يسوقه وأما الشهيد ^ سائق وشهيد ^ أي تفر وهترب واخلطاب لإلنسان ^ ذلك ما كنت منه حتيد ^ األفعال 

^ لقد كنت يف غفلة من هذا ^ فقيل ملك آخر يشهد عليه وهو األظهر وقيل صحائف األعمال وقيل جوارح اإلنسان 
لإلنسان الذي يقتضيه قوله كل نفس يريد أنه كان غافال عما لقى يف اآلخرة وقيل هو خطاب لسيدان حممد صلى هللا  خطاب

^ فكشفنا عنك غطاءك ^ عليه وسلم أي كنت يف غفلة من هذا القصص وهذا يف غاية الضعف ألنه خروج عن سياق الكالم 
أي يبصر مامل يبصره قبل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ^ حديد فبصرك اليوم ^ قيل كشف الغطاء معاينته أمور اآلخرة 

القرين هنا الشيطان الذي كان يغويه وقيل امللك الذي يتوىل ^ وقال قرينه هذا مالدي عتيد ^ الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا 
 عذابه يف جهنم واألول أرجح ألنه هو القرين املذكور بعد ولقوله
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له شيطاان فهو له قرين ومعىن قوله هذا ما لدي عتيد أي هذا اإلنسان حاضر لدى أعتدته ويسرته جلهنم نقيض @  65@ 
This file was downloaded from QuranicThought.comوكذلك املعىن إن قلنا إن القرين هو امللك السائق وإن قلنا إنه أحد الزابنية فمعناه هذا العذاب لدى حاضر وحيتمل أن يكون 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
فعتيد وصف هلا وإن كانت موصولة فعتيد بدل منها أو خرب بعد خرب  ما يف قوله مالدي موصوفة أوموصولة فإن كانت موصوفة

أو خرب مبتدأ حمذوف وما هي خرب املبتدأ على هذه الوجوه وحيتمل أن يكون عتيد اخلرب وتكون ما بدال من هذا أو منصوبة 
يكون ابلنون املؤكدة اخلطاب للملكني السائق والشهيد وقيل إنه خطاب لواحد على أن ^ ألقيا يف جهنم ^ بفعل مضمر 

اخلفيفة مث أبدل منها ألف أو على أن يكون معناه ألق ألق مثىن مبالغة وأتكيدا أو على أن يكون على عادة العرب من خماطبة 
مناع ^ االثنني كقوهلم خليلي وصاحيب وهذا كله تكلف بعيد ومما يدل على أن اخلطاب إلثنني قوله فألقياه يف العذاب الشديد 

^ الذي جعل ^ شاك يف الدين فهو من الريب مبعىن الشك ^ مريب ^ قيل مناع للزكاة املفروضة والصحيح العموم ^ للخري 
حيتمل أن يكون مبتدأ وخربه فألقياه وأدخل فيه ألفا لتضمنه معىن الشرط أو يكون بدال أو صفة ويكون فألقياه تكرارا للتوكيد 

يطانه الذي وكل به يف الدنيا بال خالف ومعىن ما أطغيته ما أوقعته يف الطغيان ولكنه القرين هنا ش^ قال قرينه ربنا ما أطغيته ^ 
^ ال ختتصموا لدي ^ طغى ابختياره وإمنا حذف الواو هنا ألن هذه مجلة مستأنفة خبالف قوله وقال قرينه قبل هذا فإنه عطف 

بتعذيب الكفار فال تبديل لذلك وقيل معناه ال  أي قد حكمت^ ما يبدل القول لدي ^ خطاب للناس وقرانئهم من الشياطني 
الفعل مسند إىل جهنم ^ وتقول هل من مزيد ^ يكذب أحد لعلمي جبميع األمور فاإلشارة على هذا إىل قول القرين ما أطغيته 

قيقة وذلك وقيل إىل خزنتها من املالئكة واآلول أظهر واختلف هل تتكلم جهنم حقيقة أو جمازا بلسان احلال واألظهر أنه ح
إمنا تطلب الزايدة وكانت مل متتلئ وقيل معناه ال مزيد أي ليس عندي موضع ^ هل من مزيد ^ على هللا يسري ومعىن قوهلا 

للزايدة فهي على هذا قد امتألت واألول أظهر وأرجح ملا ورد يف احلديث ال تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حىت 
احلديث كالم ليس هذا موضعه واملزيد حيتمل أن يكون مصدرا كاحمليض أو اسم مفعول فإن كان يلقى فيها اجلبار قدمه ويف 

لكل أواب ^ أي قربت مث أكد ذلك بقوله غري بعيد ^ وأزلفت اجلنة ^ مصدرا فوزنه مفعل وإن كان اسم مفعول فوزنه مفعول 
أي ^ حفيظ ^ ^ اي جبال أويب معه ^ هلل من قوله أي كثري الرجوع إىل هللا فهو من آب يؤوب إذا رجع وقيل هو املسبح ^ 

أي اتقى هللا وهو غائب عن الناس فاجملرور يف موضع ^ من خشي الرمحن ابلغيب ^ حافظ ألوامر هللا فيفعلها ولنواهيه فيرتكها 
بالغة يف الثناء احلال ومن خشي بدل أو مبتدأ فإن قيل كيف قرن ابخلشية االسم الدال على الرمحة فاجلواب أن ذلك لقصد امل

 على من خيشى هللا ألنه خيشاه مع علمه برمحته وعفوه قال ذلك الزخمشري وحيتمل أن يكون
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قيل ^ ولدينا مزيد ^ اجلواب عن ذلك أن الرمحن صار يستعمل استعمال االسم الذي ليس بصفة كقولنا هللا @  66@ 
يل يعين ما مل خيطر على قلوهبم كما ورد يف احلديث مما يرويه النيب صلى وق^ احلسىن وزايدة ^ معناه النظر إىل وجه هللا كقوله 

هم أشد ^ هللا عليه وسلم عن ربه أنه قال أعددت لعبادي الصاحلني ماالعني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر 
أي طافوا فيها وأصله دخوهلا من ^ فنقبوا يف البالد ^ الضمري يف هم للقرون املتقدمة ويف منهم لكفار قريش ^ منهم بطشا 

ملن  ^ أي قالوا هل من مهرب من هللا أو من العذاب ^ هل من حميص ^ أنقاهبا أو من التنقب عن األمر مبعىن البحث عنه 
وما مسنا من ^ أي استمع وهو حاضر القلب ^ أو ألقى السمع وهو شهيد ^ أي قلب واع يعقل ويفهم ^ كان له قلب 

حيتمل أن يريد ^ وسبح حبمد ربك ^ يعين كفار قريش وغريهم ^ فاصرب على ما يقولون ^ ياء والتعب اللغوب اإلع^ لغوب 
التسبيح ابللسان أو يريد الصالة وقد ذكر الزخمشري فيه الوجهني وقال ابن عطية معناه صل إبمجاع من املتأولني وهي على هذا 

لغروب الظهر والعصر ومن الليل املغرب والعشاء وقيل هي إشارة إىل الصلوات اخلمس فقبل طلوع الشمس الصبح وقبل ا
قال عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب رضي هللا عنهما الركعتني بعد املغرب وقال ابن عباس ^ وأدابر السجود ^ النوافل 

صريح وقيل املعىن  معناه انتظر فهو عامل يف يوم يناد على أنه مفعول به^ واستمع ^ هي النوافل بعد الفرائض وقيل الوتر 
يوم يناد ^ استمع ملا نقص عليك من أهوال القيامة فعلى هذا ال يكون عامال يف يوم يناد فيوقف على استمع واألول أظهر  This file was downloaded from QuranicThought.com
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املنادي هنا إسرافيل الذي ينفخ يف الصور وقيل إمنا وصفه ابلقرب ألنه يسمعه مجيع اخللق وقيل ^ املناد من مكان قريب 
قدس وإمنا وصفها ابلقرب لقرهبا من مكة وقيل لقرهبا من السماء ألهنا أقرب إىل األرض إىل السماء املكان صخرة بيت امل

العامل يف هذا الظرف معىن ^ ويوم تشقق ^ يعين خروج الناس من القبور ^ يوم اخلروج ^ بثمانية عشر ميال وهذا ضعيف 
لست ^ أي بقهار تقهرهم على اإلميان كقوله ^ م جببار وما أنت عليه^ أو هو بدل مما قبله ^ حشر علينا يسري ^ قوله 

فذكر ابلقرآن من خياف وعيد ^ وقيل إخبار أبنه صلى هللا عليه وسلم رؤف هبم غري جبار عليهم وهذا أظهر ^ عليهم مبصيطر 
 ألنه ال ينفع التذكري إال من خياف^ إمنا تنذر الذين خيشون رهبم ^ كقوله ^  
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^ تذروه الرايح ^ هي الرايح تذرو الرتاب وغريه ومنه قوله تعاىل ^ والذارايت ذروا $ # ^ رايت سورة الذا@ $  67@ 
فاجلارايت يسرا ^ هي السحاب حتمل املطر والوقر احلمل وهو مفعول به ^ فاحلامالت وقرا ^ وانتصب ذروا على املصدرية 

هي املالئكة تقسم أمر ^ فاملقسمات أمرا ^ بسهولة  هي السفن جتري يف البحر وإعراب يسرا صفة ملصدر حمذوف ومعناه^ 
امللكوت من األرزاق واآلجال وغري ذلك وأمرا مفعول به وقيل إن احلامالت وقرا السفن وقيل مجيع احليوان احلامل وقيل إن 

هذا ^ صادق إمنا توعدون ل^ اجلارايت يسرا السحاب وقيل اجلواري من الكواكب واألول أشهر وهو قول علي بن أيب طالب 
جواب القسم وحيتمل توعدون أن يكون من الوعد أو من الوعيد واألظهر أنه يراد به البعث يف اآلخرة وهو يشمل الوعد 

أي ذات الطرائق مثل الطرائق اليت ^ والسماء ذات احلبك ^ الدين هنا اجلزاء وقيل احلساب ^ وإن الدين لواقع ^ والوعيد 
لرايح وكذلك حبك الزرع وهي الطرائق اليت فيه وقيل احلبك النجوم وقيل زينة السماء وقيل تكون يف املاء إذا هبت عليه ا

حيتمل أن يكون خطااب جلميع الناس ألهنم اختلفوا ^ إنكم لفي قول خمتلف ^ حسن خلقتها وواحد احلبك حباك أو حبيكة 
ا فقال بعضهم ساحر وقال بعضهم كاهن وقال فمنهم مؤمن ومنهم كافر وحيتمل أن يكون خطااب للكفار خاصة ألهنم اختلفو 

معىن يؤفك يصرف والضمري يف عنه حيتمل أربعة أوجه أحدها أن يكون للنيب صلى هللا ^ يؤفك عنه من أفك ^ بعضهم شاعر 
ن عليه وسلم أو للقرآن أو لإلسالم واملعىن يصرف عن اإلميان به من صرف أي من سبق يف علم هللا أنه مصروف الثاين أن يكو 

الضمري ملا توعدون أو للدين واملعىن يصرف عن األميان به من صرف الثالث أن يكون الضمري للقول املختلف واملعىن يصرف 
عن ذلك القول إىل االسالم من قضى هللا بسعادته وهذا القول حسن إال أن عرف االستعمال يف أفك ويؤفك إمنا هو يف العرف 

الرابع أن يكون الضمري للقول املختلف وتكون عن سببية واملعىن يصرف بسبب ذلك من خري إىل شر وهذا من شر إىل خري 
دعاء عليهم كقوهلم قاتلك هللا وقيل قتل مبعىن لعن قال ابن عطية واللفظ ال ^ قتل اخلراصون ^ القول من صرف عن االميان 

ون الكذابون وأصل اخلرص التخمني والقول يقتضي ذلك وقال الزخمشري أصله الدعاء ابلقتل مث جرى جمرى لعن وقبح واخلراص
 الغمرة^ الذين هم يف غمرة ساهون ^ ابلظن واالشارة إىل الكفار وقيل إىل الكهان واألول أظهر 
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^ يسئلون أاين يوم الدين ^ ما يغطى عقل االنسان وأصله من غمرة املاء واملراد به هنا اجلهلة والغفلة عن النظر @  68@ 
هذا جواب عن سؤاهلم ومعىن ^ يوم هم على النار يفتنون ^ يوم الدين على وجه االستبعاد واالستخفاف  أي يقولون مىت

يفتنون حيرقون ويعذبون ومنه قيل للحرة فتني ألن الشمس أحرقت حجارهتا وحيتمل أن يكون يومهم معراب والعامل فيه مضمر 
إلضافته إىل مبىن وعلى هذا جيوز أن يكون يف موضع نصب ابلفعل  تقديره يقع ذلك يوم هم على النار يفتنون وأن يكون مبنيا

أي يقال هلم ذوقوا حرقتكم ^ ذوقوا فتنتكم ^ املضمر حسبما ذكران أو يف موضع رفع والتقدير هو يوم هم على النار يفتنون 
ملعىن آخذين يف الدنيا ما آاتهم يعين أيخذون يف اجلنة ما أعطاهم رهبم من اخلريات والنعيم وقيل ا^ آخذين ما آاتهم رهبم ^ 

اهلجوع النوم ويف معىن اآلية ^ كانوا قليال من الليل ما يهجعون ^  رهبم من شرعه واألول أظهر وأرجح لداللة الكالم عليه 
خر قوالن أحدمها وهو الصحيح أهنم كانوا ينامون قليال من الليل ويقطعون أكثر الليل ابلسهر يف الصالة والتضرع والدعاء واآل This file was downloaded from QuranicThought.com
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أهنم كانوا ال ينامون ابلليل قليال وال كثريا وخيتلف اإلعراب ابختالف املعنيني فأما على القول األول ففي اإلعراب أربعة أوجه 

األول أن يكون قليال خرب كانوا وما يهجعون فاعل بقليال ألن قليال صفة مشبهة ابسم الفاعل وتكون ما مصدرية والتقدير كانوا 
الليل والثاين مثل هذا إال أن ما موصولة والتقدير كانوا قليال الذي يهجعون فيه من الليل والثالث أن تكون قليال هجوعهم من 

ما زائدة وقليال ظرف والعامل فيه يهجعون والتقدير كانوا يهجعون وقتا قليال من الليل والرابع مثل هذا إال أن قليال صفة 
ليال وأما على القول الثاين ففي اإلعراب وجهان أحدمها أن تكون ما انفية ملصدر حمذوف والتقدير كانوا يهجعون هجوعا ق

وقليال ظرف والعامل فيه يهجعون والتقدير كانوا ما يهجعون قليال من الليل واآلخر أن تكون ما انفية وقليال خرب كان واملعىن  
طل عند أهل العربية ألن ما النافية ال يعمل ما بعدها كانوا قليال يف الناس مث ابتدأ بقوله من الليل ما يهجعون وكال الوجهني اب

أي يطلبون من هللا مغفرة ذنوهبم واألسحار ^ وابألسحار هم يستغفرون ^ فيما قبلها فظهر ضعف هذا املعىن لبطالن إعرابه 
يل معىن يستغفرون آخر الليل وقد جاء يف احلديث أن هللا تعاىل يقول يف الثلث اآلخر من الليل من يستغفرين فأغفر له وق

احلق هنا نوافل الصدقات وقيل املراد الزكاة وهذا بعيد ألن ^ ويف أمواهلم حق للسائل واحملروم ^ يصلون وهذا بعيد من اللفظ 
اآلية مكية وإمنا فرضت الزكاة ابملدينة وقيل إن اآلية منسوخة ابلزكاة وهذا ال حيتاج إليه ألن النسخ إمنا يكون مع التعارض وال 

ارض بني الزكاة والنوافل وتسمية النوافل ابحلق كقوله حقا على احملسنني وإن كان غري واجب وقال بعض العلماء حق سوى تع
الزكاة ورجحه ابن عطية واختلف الناس يف احملروم حىت قال الشعيب أعياين أن أعلم ما احملروم وقيل احملروم الذي ليس له يف بيت 

 رته وقيل الذي ماتت ماشيته وقيل هو الكلباملال سهم وقيل الذي أجيحت مث
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إشارة إىل ما يف ^ ويف أنفسكم ^ وهذه أمثله واملعىن اجلامع هلا أن احملروم الذي حرمه هللا املال أبي وجه كان @  69@ 
ة خمتصرة خلقة اإلنسان من اآلايت والعرب ولقد قال بعض العلماء فيه أن فيه مخسة آالف حكمة وقال بعضهم اإلنسان نسخ

معىن يف السماء رزقكم املطر وقيل القضاء والقدر وحيتمل أن يكون ما توعدون ^ ويف السماء رزقكم وما توعدون ^ من العامل 
هذا جواب القسم والضمري ^ إنه احلق ^ من الوعد والوعيد والكل يف السماء ولذلك قيل يعين اجلنة والنار وقيل اخلري والشر 

أي حق مثل نطقكم ال ميكن الشك فيه وما زائدة وقرئ ^ مثل ما أنكم تنطقون ^ و الرزق أو ملا توعدون ملا تقدم من اآلايت أ
مثل ابلنصب والرفع فالرفع صفة حلق والنصب على احلال من حق أو من الضمري املسترت فيه أو صفة حلق وبين إلضافته إىل 

املراد ابالستفهام يف مثل هذا ^ حديث ضيف إبراهيم املكرمني هل أاتك ^ مبين أو لرتكيبه مع ما فيصري حنو أينما وكلما 
التفخيم والتهويل وضيف إبراهيم هم املالئكة الذين جاؤا ليبشروه ابلولد وإبهالك قوم لوط ووصفهم ابملكرمني ألهنم مكرمون 

إذ دخلوا على هذا املكرمني  عند هللا وألن إبراهيم عليه السالم أكرمهم ألنه خدمهم بنفسه وعجل هلم الضيافة والعامل يف
نصب هذا ألنه يف معىن الطلب وهو مفعول بفعل مضمر ^ فقالوا سالما ^ وحيتمل أن يكون العامل فيه حمذوف تقديره اذكر 

ورفع الثاين ألنه خرب تقديره أمري سالم وهذا على أن يكون السالم مبعىن السالمة وإن كان مبعىن التحية فإمنا رفع الثاين ليدل 
ى إثبات السالم فيكون قد حياهم أبكثر مما حيوه وينتصب السالم األول على هذا على املصدرية تقديره سلمنا عليك عل

حيتمل أن يكون أالحضا ^ قال أال أتكلون ^ سالما ويرتفع الثاين ابالبتداء تقديره سالم عليكم قوم منكرون أي مل يعرفهم 
وبشروه ^ إمنا خاف منهم ملا مل ايكلوا ^ فإوجس منهم خيفة ^ ى ال النافية على األكل أو تكون اهلمزة لإلنكار دخلت عل

أي صيحة وذلك قوهلا ايويلتا أألد وأان ^ يف صرة ^ ^ فبشرانها إبسحاق ^ هو إسحاق عليه السالم لقوله ^ بغالم عليم 
أي ضربته حياء منهم وتعجبا ^ فصكت وجهها ^ عجوز وهو من صر القلم وغريه إذا صوت وقيل معناه يف مجاعة من النساء 

قال ^ تقديره قالت أان عجوز عقيم فكيف ألد أو تقديره أتلد عجوز عقيم ^ وقالت عجوز عقيم ^ من والدهتا وهي عجوز 
يعين قوم سيدان ^ قالوا إان أرسلنا إىل قوم جمرمني ^ أي ما شأنكم وخربكم واخلطب أكثر ما يقال يف الشدائد ^ فما خطبكم  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
الضمري اجملرور لقرية قوم سيدان لوط ألن ^ فأخرجنا من كان فيها من املؤمنني ^ كران احلجارة ومسومة يف هود لوط وقد ذ 

 الكالم يدل عليها وإن مل يتقدم ذكرها واملراد ابملؤمنني لوط وأهله أمرهم هللا ابخلروج
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وابملسلمني ألهنم مجعوا الوصفني وقد ذكران  من القرية لينجوا من العذاب الذي أصاب أهلها ووصفهم ابملؤمنني@  70@ 
معطوف على قوله ويف األرض آايت للموقنني أو على قوله وتركنا فيها آية ^ ويف موسى ^ معىن اإلسالم واإلميان يف األحزاب 

ى ساحر أو أي قالوا إن موس^ وقالوا ساحر أو جمنون ^ معىن توىل أعرض عن اإلميان وركنه سلطانه وقوته ^ فتوىل بركنه ^ 
أي فعل مايالم عليه يعين فرعون ^ وهو مليم ^ جمنون فأو للشك أو للتقسيم وقيل مبعىن الواو وهذا ضعيف وال يستقيم هنا 

أي الفاين املنقطع والعموم ^ كالرميم ^  وصفها ابلعقم ألهنا ال بركة فيها من إنشاء املطر أو إلقاح الشجر ^ الريح العقيم ^ 
فيه قوالن أحدمها أن احلني هي ^ ويف مثود إذ قيل هلم متتعوا حىت حني ^ فيما أذن للريح أن هتلكه  هنا يراد به اخلصوص

الثالثة األايم بعد عقرهم الناقة واآلخر أن احلني من بعد ما بعث صاحل عليه السالم إىل حني هالكهم وعلى هذا يكون فعتوا 
يعين الصيحة اليت ^ فأخذهتم الصاعقة ^ حاهلم غري مرتب على ما قبله مرتتبا بعد متتعهم وأما على األول فيكون إخبارا عن 

أي بقوة وانتصاب السماء بفعل ^ والسماء بنيناها أبيد ^ أي يعاينوهنا ألهنا كانت ابلنهار ^ وهم ينظرون ^ صاحها جربيل 
اقة ومنه على املوسع قدره أي فيه ثالثة أقوال أحدها أن معناه قادرون فهو من الوسع وهو الط^ وإان ملوسعون ^ مضمر 

فنعم ^ القوي على اإلنفاق واآلخر جعلنا السماء واسعة أو جعلنا بينها وبني األرض سعة والثالث أوسعنا األرزاق مبطر السماء 
أي نوعني خمتلفني كالليل والنهار والسواد والبياض ^ ومن كل شئ خلقنا زوجني ^ املاهد املوطئ للموضع ^ املاهدون 
^ أتواصوا به ^ أمر ابلرجوع إليه ابلتوبة والطاعة ويف اللفظ حتذير وترهيب ^ ففروا إىل هللا ^ واملرض وغري ذلك  والصحة

^ فما أنت مبلوم ^ منسوخ ابلسيف ^ فتول عنهم ^ توقيف وتعجيب أي هم مبثابة من أوصى بعضهم بعضا أن يقول ذلك 
قيل معناه خلقتهم لكي آمرهم بعباديت وقيل ^ واإلنس إال ليعبدون وما خلقت اجلن ^ أي قد بلغت الرسالة فاللوم عليك 

 ما أريد^ ليتذللوا يل فإن مجيع اإلنس واجلن متذلل 
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أي ال أريد أن يطعمون ألين ^ وما أريد أن يطعمون ^ أي ما أريد أن يرزقوا أنفسهم وال غريهم ( منهم من رزق @  71@ 
غين عن العاملني وقيل املعىن ما أريد أن يطعموا عبيدي فحذف املضاف جتوزا وقيل  منزه عن األكل وعن صفات البشر وأان

فإن للذين ^ أي الشديد القوة ^ املتني ^ معناه ما أريد أن ينفعوين ألين غين عنهم وعربعن النفع العام ابإلطعام واألول أظهر 
الذنوب الدلو واملراد ابلذين ظلموا كفار قريش الذنوب النصيب ويريد به هنا نصيبا من العذاب وأصل ^ ظلموا ذنواب 

حيتمل أن يريد يوم القيامة أو يوم هالكهم ^ فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ^ وأبصحاهبم من تقدم من الكفار 
^ والطور $ # ^ سورة الطور $ يعين يوم القيامة ^ ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ^ ببدر واألول أرجح لقوله يف املعارج 

قيل هو ^ وكتاب مسطور ^ هو اجلبل الذي كلم هللا عليه موسى عليه السالم وقيل الطور كل جبل فكأنه أقسم جبنس اجلبال 
الرق يف اللغة الصحيفة وخصصت يف العرف مبا كان ^ يف رق منشور ^ اللوح احملفوظ وقيل القرآن وقيل صحائف األعمال 

هو بيت يف السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ال يعودون ^ لبيت املعمور وا^ من جلد واملنشور خالف املطوي 
إليه أبدا وهبذا عمرانه وهو حيال الكعبة وقيل البيت املعمور الكعبة وعمراهنا ابحلجاج والطائفني واألول أظهر وهو قول علي 

حبر الدنيا وقيل حبر يف السماءحتت العرش واألول هو ^ والبحر املسجور ^ يعين السماء ^ والسقف املرفوع ^ وابن عباس 
أظهر وأشهر ومعىن املسجور اململوء ماء وقيل الفارغ من املاء ويروى أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة واللغة تقتضي الوجهني 

^ ن جهنم يف البحر ألن اللفظ من األضداد وقيل معناه املوقد انرا من قولك سجرت التنور واللغة أيضا تقتضي هذا وروى أ
This file was downloaded from QuranicThought.comأي جتئ وتذهب وقيل تدور وقيل ^ يوم متور السماء مورا ^ هذا جواب القسم ويعين عذاب اآلخرة ^ إن عذاب ربك لواقع 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
اخلوض التخبط يف األابطيل شبه خيوض ^ الذين هم يف خوض يلعبون ^ تتشقق والعامل يف الظرف واقع ودافع أو حمذوف 

 توبيخ للكفار^ أفسحر هذا ^ ن بتعنيف ويوم بدل من الظرف املتقدم أي يدفعو ^ يوم يدعون ^ املاء 
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توبيخ أيضا هلم وهتكم هبم أي هل ^ أم أنتم ال تبصرون ^ على ما كانوا يقولونه يف الدنيا من أن القرآن سحر @  72@ 
ليس املراد بذلك ^ وا أو ال تصربوا اصرب ^ أنتم ال تبصرون هذا العذاب الذي حل بكم كما كنتم يف الدنيا ال تبصرون احلقائق 

األمر ابلصرب وال النهي عنه وإمنا املراد التسوية بني الصرب وعدمه يف أن كل واحد من احلالني ال ينفعهم وال خيفف عنهم شيئا من 
^ بعض الناس هذا تعليل ملا ذكر من عذاهبم وليس تعليال للصرب وال لعدمه كما قال ^ إمنا جتزون ما كنتم تعملون ^ العذاب 
^ ووقاهم ^ حيتمل أن يكون معناه أصحاب فاكهة فيكون حنو البن واتمر أو يكون من الفكاهة مبعىن السرور ^ فاكهني 

صفة ^ هنيئا ^ أي يقال هلم كلوا ^ كلوا واشربوا ^  معطوف على قوله يف جنات أو على آاتهم رهبم أو تكون الواو للحال 
احلور ^ حبور عني ^ نيئا وحيتمل أن يكون وقع موقع فعل تقديره هنأكم األكل والشرب ملصدر حمذوف تقديره كلوا أكال ه

مجع حوراء وهي الشديدة بياض بياض العني وسواد سوادها والعني مجع عيناء وهي الكبرية العينني مع مجاهلا وإمنا دخلت الباء 
قال إن الذين آمنوا معطوف على حبور عني أي قرانهم حبور يف قوله حبور ألنه تضمن قوله زوجناهم معىن قرانهم قاله الزخمشري و 

^ ويكون والذين آمنوا مبتدأ خربه أحلقنا ^ حبور عني ^ للتلذذ هبن وابلذين آمنوا لألنس معهم واألظهر أن الكالم مت يف قوله 
شريف أن رسول هللا صلى هللا عليه معىن اآلية ما ورد يف احلديث ال^ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم إبميان أحلقنا هبم ذريتهم 

وسلم قال إن هللا يرفع ذرية املؤمن يف درجته يف اجلنة وإن كانوا دونه يف العمل لتقر هبم عينه فذلك كرامة لألبناء بسبب اآلابء 
لذرية واملعىن أهنم قيل إن ذلك يف األوالد الذين ماتوا صغارا وقيل على اإلطالق يف األبناء املؤمنني وإبميان يف موضع احلال من ا

اتبعوا آابءهم يف اإلميان وقال الزخمشري إن هذا اجملرور يتعلق أبحلقنا واملعىن عنده بسبب اإلميان أحلقنا هبم ذريتهم واألول أظهر 
رامة لآلابء فإن قيل مل قال إبميان ابلتنكري فاجلواب أن املعىن بشئ من االميان مل يكونوا به أهال لدرجة آابئهم ولكنهم حلقوا هبم ك

أي ما أنقصناهم ^ وما ألتناهم من عملهم من شئ ^ فاملراد تقليل إميان الذرية ولكنه رفع درجتهم فكيف إذا كان إمياان عظيما 
من ثواب أعماهلم بل وفينا هلم أجورهم وقيل املعىن أحلقنا ذريتهم هبم وما نقصناهم شيئا من ثواب أعماهلم بسبب ذلك بل فعلنا 

كل امرئ مبا  ^  ايدة إىل ثواب أعماهلم والضمري على القولني يعود على الذين آمنوا وقيل إنه يعود على الذرية ذلك تفضال ز 
 اإلمداد هو الزايدة^ وأمددانهم بفاكهة ^ أي مرهتن فإما أن تنجيه حسناته وإما أن هتلكه سيئاته ^ كسب رهني 
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اللغو ^ اللغو فيها وال أتثيم ^ عاطوهنا إذهم جلساء على الشراب أي يت^ يتنازعون فيها كأسا ^ مرة بعد مرة @  73@ 
اللؤلؤ اجلوهر ^ كأهنم لؤلؤ مكنون ^  يعين خدامهم ^ غلمان هلم ^ الكالم الساقط والتأثيم الذنب فهي خبالف مخر الدنيا 

أي كنا يف الدنيا ^ ا مشفقني قالوا إان كنا قبل يف أهلن^ واملكنون املصون وذلك حلسنه وقيل هو الذي مل خيرج من الصدف 
حيتمل أن ^ إان كنا من قبل ندعوه ^ أشد احلر وقيل هو من أمساء جهنم ^ السموم ^ خائفني من هللا واإلشفاق شدة اخلوف 

الرب الذي يرب ^ إنه هو الرب الرحيم ^ يكون مبعىن نعبده أو من الدعاء مبعىن الرغبة ومن قبل يعنون يف الدنيا قبل لقاء هللا 
عباده وحيسن إليهم وقرئ أنه بفتح اهلمزة على أن يكون مفعوال من أجله أو يكون هذا اللفظ هو املدعو به وقرئ بكسرها على 

هذا خطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم أي ذكر الناس مث نفي عنه ^ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن وال جمنون ^ االستئناف 
^ أم يقولون شاعر نرتبص به ريب املنون ^ اجلنون ومعىن بنعمة ربك بسبب إنعام هللا عليك ما نسبه إليه الكفار من الكهانة و 

أم يف هذا املوضع وفيما بعده لالستفهام مبعىن اإلنكار والرتبص االنتظار وريب املنون حوادث الدهر وقيل املوت وكانت قريش 
أمر ^ قل تربصوا ^ كان قبله من الشعراء كزهري والنابغة قد قالت إمنا هو شاعر ننتظر به ريب املنون فيهلك كما هلك من  

This file was downloaded from QuranicThought.comاألحالم العقول أي كيف أتمرهم عقوهلم هبذا واالشارة إىل قوهلم هو شاعر أو ^ أم أتمرهم أحالمهم هبذا ^ على وجه التهديد 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أم هنا مبعىن ^ قوم طاغون  أم هم^ إىل ماهم عليه من الكفر واالتكذيب وإسناد األمر إىل األحالم جماز كقوله أصالتك أتمرك 

أي اختلقه ^ أم يقولون تقوله ^ بل وحيتمل أن تكون مبعىن بل ومهزة االستفهام مبعىن اإلنكار كما هي يف هذه املواضع كلها 
رد عليهم ^ فليأتوا حبديث مثله ^ من تلقاء نفسه وضمري الفاعل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وضمري املفعول للقرآن 

فيه ثالثة أقوال أحدها أن معناه أم خلقوا من غري رب ^ أم خلقوا من غري شئ ^ حجة عليهم واألمر هنا للتعجيز  وإقامة
أنشأهم واستعبدهم فهم من أجل ذلك ال يعبدون هللا الثاين أم خلقوا من غري أب وال أم كاجلمادات فهم ال يؤمرون وال ينهون  

أم ^ حياسبوا وال جيازوا أبعماهلم فهو على هذا كقوله أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا  كحال اجلمادات الثالث أم خلقوا من غري أن
أم عندهم ^ معناه أهم اخلالقون ألنفسهم حبيث ال يعبدون اخلالق أم هم اخلالقون للمخلوقات حبيث يتكربون ^ هم اخلالقون 
عندهم خزائن هللا حبيث يعطون من شاءوا ومينعون من املعىن أعندهم خزائن هللا حبيث يستغنون عن عبادته وقيل أ^ خزائن ربك 

 أم هم^ شاءوا وخيصون ابلنبوة من شاءوا 
66
8 

يعين أم هلم سلم ^ أم هلم سلم يستمعون فيه ^ أي األرابب الغالبون وقيل املسيطر املسلط القاهر ( املصيطرون @  74@ 
فليأت مستمعهم بسلطان ^ ن صحة دعواهم مث عجزهم بقوله يصعدون به إىل السماء فيسمعون ما تقول املالئكة حبيث يعلمو 

معناه أتسأهلم عن اإلسالم أجرة فيثقل ^ أم تسأهلم أجرا فهم من مغرم مثقلون ^ أي حبجة واضحة على دعواهم ^ مبني 
بون ما فيه املعىن أعندهم علم اللوح احملفوظ فهم يكت^ أم عندهم الغيب فهم يكتبون ^ عليهم غرمها فيشق عليهم اتباعك 

حىت يقولوا ال نبعث وإن بعثنا ال نعذب وقيل املعىن فهم يكتبون للناس سننا وشرائع من عبادة األصنام وتسييب السوائب وشبه 
^ إشارة إىل كيدهم يف دار الندوة ابلنيب صلى هللا عليه وسلم حيث تشاوروا يف قتله أو إخراجه ^ أم يريدون كيدا ^ ذلك 

أي املغلوبون يف الكيد والذين كفروا يعين من تقدم الكالم فيهم وهم كفار قريش فوضع الظاهر ^ كيدون فالذين كفروا هم امل
املعىن هل هلم إله غري هللا يعصمهم من عذاب هللا ومينعهم ^ أم هلم إله غري هللا ^ موضع املضمر وحيتمل أن يريد مجيع الكفار 
توجب التكرب والبعد من الدخول يف اإلسالم ونفاها عنهم ليبني أن تكربهم من  منه وحصر هللا يف هذه اآلية مجيع املعاين اليت

كانوا قد طلبوا أن ينزل عليهم  ^  وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم ^ غري موجب وكفرهم من غري حجة 
ل والعناد أن يقولوا ليس بكسف وإمنا هو كسفا من السماء فاملعىن أهنم لو رأوا الكسف ساقطا عليهم لبلغ هبم الطغيان واجله

يعين يوم القيامة ^ يومهم الذي فيه يصعقون ^ منسوخ ابلسيف ^ فذرهم ^ سحاب مركوم أي كثيف بعضه فوق بعض 
ذلك اليوم الذي كانوا ^ والصعقة فيه هي النفخة األوىل وقيل غري ذلك والصحيح ما ذكران لقوله يف املعارج عن يوم القيامة 

أي ^ واصرب حلكم ربك ^ يعين قتلهم يوم بدر وقيل اجلوع ابلقحط وقيل عذاب القرب ^ عذااب دون ذلك ^ ^  يوعدون
فيه ثالثة أقوال أحدها أنه قول سبحان هللا ^ وسبح حبمد ربك حني تقوم ^ اصرب على تكذيبهم لك وإمهالنا هلم فإان نريك 

د ويف كل حال وجعل القيام مثاال الثاين أنه الصلوات النوافل والثالث ومعىن حني تقوم من كل جملس وقيل أراد حني تقوم وتقع
أنه الصلوات الفرائض فحني تقوم الظهر والعصر أي حني تقوم من نوم القائلة ومن الليل املغرب والعشاء وإدابر النجوم الصبح 

 ومن قال هي النوافل جعل إدابر النجوم ركعيت الفجر
66
9 

فيه ثالثة أقوال أحدها أهنا الثراي ألهنا غلب عليها التسمية ابلنجم ^ والنجم إذا هوى # ^ $ سورة النجم @ $  75@ 
ومعىن هوى غرب وانتثر يوم القيامة الثاين أنه جنس النجوم ومعىن هوى كما ذكران أو انقضت ترجم الشياطني الثالث أنه من 

هذا جواب القسم واخلطاب ^ ما ضل صاحبكم وما غوى ^ جنوم القرآن وهي اجلملة اليت تنزل وهوى على هذا معناه نزل 
لقريش وصاحبكم هو النيب صلى هللا عليه وسلم فنفى عنه الضالل واالغي والفرق بينهما أن الضالل بغري قصد والغي بقصد 

يعين ^ وحى أن هو إال وحي ي^ أي ليس يتكلم هبواه وشهوته إمنا يتكلم مبا يوحي هللا إليه ^ وما ينطق عن اهلوى ^ وتكسب  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ضمري املفعول للقرآن أو للنيب صلى هللا عليه وسلم والشديد القوى جربيل وقيل هللا تعاىل ^ علمه شديد القوى ^ القرآن 

أي ذو قوة وقيل ذو هيئة حسنة واألول هو ^ ذو مرة ^ والقوى مجع قوة ^ ذي قوة عند ذي العرش ^ واألول أرجح لقوله 
ي استوى جربيل يف اجلو إذ رآه النيب صلى هللا عليه وسلم وهو حبراء وقيل معىن استوى ظهر أ^ فاستوى ^ الصحيح يف اللغة 

^ يف صورته على ستمائة جناح قد سد األفق خبالف ما كان يتمثل به من الصور إذا نزل ابلوحي وكان ينزل يف صورة دحية 
الضمريان ^ مث دىن فتدىل ^ وسلم واألول أصح  الضمري جلربيل وقيل لسيدان حممد صلى هللا عليه^ وهو ابألفق األعلى 

فكان ^ جلربيل أي دان من سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم فتدىل يف اهلواء وهو عند بعضهم من املقلوب تقديره فتدىل فدان 
قدار قوسني القاب مقدار املسافة أي كان جربيل من سيدان حممد عليهما الصالة والسالم يف القرب مب^ قاب قوسني أو أدىن 

عربيتني ومعناه من طرف العود إىل الطرف اآلخر وقيل من الوتر إىل العود وقيل ليس القوس اليت يرمي هبا وإمنا هي ذراع تقاس 
هبا املقادير ذكره الثعليب وقال إنه من لغة أهل احلجاز وتقدير الكالم فكان مقدار مسافة جربيل من سيدان حممد عليهما الصالة 

مسافة قوسني مث حذفت هذه املضافات ومعىن أو أدىن أو أقرب وأو هنا مثل قوله أو يزيدون وأشبه التأويالت  والسالم مثل
فيها أنه إذا نظر إليه البشر احتمل عنده أن يكون قاب قوسني أو يكون أدىن وهذا الذي ذكران أن هذه الضمائر املتقدمة 

 عليه وسلم يف احلديث الصحيح وقيل إهنا هلل تعاىل وهذا القول يرد جلربيل هو الصحيح وقد ورد ذلك عن رسول هللا صلى هللا
^ فأوحى إىل عبده ما أوحى ^ عليه احلديث والعقل إذ جيب تنزيه هللا تعاىل عن تلك األوصاف من الدنو والتديل وغري ذلك 

 ه وسلم ما أوحى الثاينيف هذه الضمائر ثالثة أقوال األول أن املعىن أوحى هللا إىل عبده حممد صلى هللا علي
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أوحى هللا إىل عبده جربيل ما أوحى وعاد الضمري على هللا يف القولني ألن سياق الكالم يقتضي ذلك وإن مل يتقدم @  76@ 
 ذكره فهو كقوله إان أنزلناه يف ليلة القدر الثالث أوحى جربيل إىل عبد هللا حممد ما أوحى ويف قوله ما أوحى إهبام مراد يقتضي

أي ما كذب فؤاد حممد صلى هللا عليه وسلم ما رآه بعينه بل صدق بقلبه أن ^ ما كذب الفؤاد ما رأى ^ التفخيم والتعظيم 
الذي رآه بعينه حق والذي رأى هو جربيل يعين حني رآه مبقدار مأل األفق وقيل رأى ملكوت السموات واألرض واألول أرجح 

ذي رآه هو هللا تعاىل وقد أنكرت ذلك عائشة وسئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقيل ال^ ولقد رأه نزلة أخرى ^ لقوله 
هذا خطاب لقريش واملعىن أجتادلونه على ما يرى وكانت قريش قد  ^ أفتمارونه على ما يرى ^ هل رأيت ربك فقال نوراين أراه 
ربيل عليهما الصالة والسالم مرة أخرى وهو هذا لقد رأى حممد ج^ ولقد رآه نزلة أخرى ^ كذبت ملا قال إنه رأى ما رأى 

ليلة اإلسراء وقيل ضمري املفعول هلل تعاىل وأنكرت ذلك عائشة وقالت من زعم أن حممدا رأى ربه ليلة اإلسراء فقد أعظم الفرية 
ا كالقالل وورقها  هي شجرة يف السماء السابعة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثرهت^ عند سدرة املنتهى ^ على هللا تعاىل 

كآذان الفيلة ومسيت سدرة املنتهى ألن إليها ينتهي علم كل عامل وال يعلم ما وراءها إال هللا تعاىل وقيل مسيت بذلك ألن ما نزل 
^ عندها جنة املأوى ^ من أمر هللا يلتقي عندها فال يتجاوزها مالئكة العلو إىل أسفل وال يتجاوزها مالئكة السفل إىل أعلى 

 أن اجلنة اليت وعدها هللا عباده هي عند سدرة املنتهى وقيل هي جنة أخرى أتوى إليها أرواح الشهداء واألول أظهر وأشهر يعين
فيه إهبام لقصد التعظيم قال ابن مسعود غشيها فراش من ذهب وقيل كثرة املالئكة ويف ^ إذ يغشى السدرة ما يغشى ^ 

ما زاغ البصر وما ^ قال فغشيها ألوان ال أدري ما هي وهذا أوىل أن تفسر به اآلية  احلديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أي ما زاغ بصر سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم عما رآه من العجائب بل أثبتها وتيقنها وما طغى أي ما جتاوز ما رأى ^ طغى 

من السموات واجلنة والنار واملالئكة واألنبياء وغري ذلك  يعين ما رأى ليلة اإلسراء^ لقد رأى من آايت ربه الكربى ^ إىل غريه 
^ أفرأيتم الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى ^ وحيتمل أن تكون الكربى مفعوال أو نعتا آلايت ربه واملعىن خيتلف على ذلك 

This file was downloaded from QuranicThought.comوقال ابن عطية الرؤاي هنا رؤية هذه أواثن كانت تعبد من دون هللا فخاطب هللا من كان يعبدها من العرب على وجه التوبيخ هلم 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
العني ألن األواثن املذكورة أجرام مرئية فأما الالت فصنم كان ابلطائف وقيل كان ابلكعبة وأما العزى فكانت صخرة ابلطائف 

وقيل شجرة فبعث إليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها فخرجت منها شيطانة انشرة شعرها تدعو 
ل فضرهبا ابلسيف حىت قتلها وقيل كانت بيتا تعظمه العرب وأصل لفظ العزى مؤنثة األعز وأما مناة فصخرة كانت هلذيل ابلوي

وخزاعة بني مكة واملدينة وكانت أعظم هذه األواثن قال ابن عطية ولذلك قال تعاىل الثالثة األخرى فأكدها هباتني الصفتني وقال 
 تأخرةالزخمشري األخرى ذم وحتقري أي امل
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كانوا يقولون إن املالئكة وهذه األواثن ^  ألكم الذكر وله األنثى ^ الوضيعة القدر ومنه وقالت أخراهم ألوالهم @  77@ 
بنات هللا فأنكر هللا عليهم ذلك أي كيف جتعلون ألنفسكم األوالد الذكور وجتعلون هلل البنات اليت هي عندكم حقرية بغيضة وقد 

 النحل وغريها وحيتمل أن يكون أنكر عليهم جعل هذه األواثن شركاء هلل تعاىل مع أهنن إانث واإلانث حقرية ذكر هذا املعىن يف
أي هذه القسمة اليت قسمتم جائرة غري عادلة يعين جعلهم الذكور ألنفسهم ^ تلك إذا قسمة ضيزى ^ بغيضة عندهم 

الضمري ^ إن هي إال أمساء مسيتموها ^ ألجل الياء اليت بعدها واإلانث هلل تعاىل ووزن ضيزى فعلى بضم الفاء ولكنها كسرت 
يعين أهنم يقولون أقواال بغري حجة  ^ إن يتبعون إال الظن ^ لألواثن وقد ذكر هذا املعىن يف األعراف يف قوله أجتادلونين يف أمساء 

أم هنا لإلنكار واالنسان هنا ^ ن ما متىن أم لإلنسا^ كقوهلم إن املالئكة بنات هللا وقوهلم إن األصنام تشفع هلم وغري ذلك 
جنس بين آدم أي ليس ألحد ما يتمىن بل األمر بيد هللا وقيل إن اإلشارة إىل ما طمع فيه الكفار من شفاعة األصنام وقيل إىل 

كم من ملك و ^ قول العاصي بن وائل ألوتني ماال وولدا وقيل هو متىن بعضهم أن يكون نبيا واألحسن محل اللفظ على إطالقه 
اآلية رد على الكفار يف قوهلم إن األواثن تشفع هلم كأنه يقول املالئكة الكرام ال تغين شفاعتهم شيئا إال إبذن ^ يف السموات 

معناه أن املالئكة ال يشفعون لشخص إال بعد أن أيذن هللا ^ إال من بعد أن أيذن هللا ملن يشاء ويرضى ^ هللا فكيف أواثنكم 
يعين قوهلم إن املالئكة بنات هللا مث رد عليهم بقوله وما هلم ^ ليسمون املالئكة تسمية األنثى ^ ة فيه ويرضى عنه هلم يف الشفاع

أي إىل ذلك انتهى علمهم ألهنم علموا ما ينفع يف الدنيا ومل يعلموا ما ينفع يف اآلخرة ^ ذلك مبلغهم من العلم ^ به من علم 
قبلها والتقدير أن هللا ملك أمر السموات واألرض ليجزي الذين أساؤا مبا عملوا وقيل يتعلق الالم متعلقة مبعىن ما ^ ليجزي ^ 

فيه أربعة أقوال األول أنه صغائر الذنوب فاالستثناء ^ إال اللمم ^ ذكران الكبائر يف النساء ^ كبائر اإلمث ^  بضل واهتدى 
والسقطة دون دوام عليها الثالث أنه ما أملوا به يف اجلاهلية من على هذا منقطع الثاين أنه اإلملام ابلذنوب على وجه الفلتة 

أي ال ^ فال تزكوا أنفسكم ^ مجع جنني ^ أجنة ^ الشرك واملعاصي الرابع أنه اهلم ابلذنوب وحديث النفس به دون أن يفعل 
 تنسبوا أنفسكم إىل الصالح واخلري قال ابن
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^ كي بعض الناس بعضا وهذا بعيد ألنه جتوز التزكية يف الشهادة وغريها عطية وحيتمل أن يكون هنى عن أن يز @  78@ 
^ أي قطع العطاء وأمسك ^ وأكدى ^ اآلية نزلت يف الوليد بن املغرية وقيل نزلت يف العاصي بن وائل ^ أفرأيت الذي توىل 
 شرائع اإلسالم وقيل ويف الكلمات اليت قيل يف طاعة هللا يف ذبح ولده وقيل ويف تبليغ الرسالة وقيل ويف^ وإبراهيم الذي ويف 

ذكر فيما تقدم وهذه اجلملة تفسري ملا يف صحف ^ أال تزر وازرة وزر أخرى ^ ابتاله هللا هبن وقيل ويف هذه العشر اآلايت 
بعمل السعي هنا مبعىن العمل وظاهرها أنه ال ينتفع أحد ^ وأن ليس لإلنسان إال ما سعى ^ إبراهيم وموسى عليهما السالم 

غريه وهي حجة ملالك يف قوله ال يصوم أحد عن وليه إذا مات وعليه صيام واتفق العلماء على أن األعمال املالية كالصدقة 
والعتق جيوز أن يفعلها اإلنسان عن غريه ويصل نفعها إىل من فعلت عنه واختلفوا يف األعمال البدنية كالصالة والصيام وقيل إن 

والصحيح أهنا حمكمة ألهنا خرب واألخبار ال تنسخ ويف أتويلها ثالثة أقوال ^ أحلقنا هبم ذريتهم ^ هذه اآلية منسوخة بقوله 
This file was downloaded from QuranicThought.comاألول أهنا إخبار عما كان يف شريعة غريان فال يلزم يف شريعتنا الثاين أن لإلنسان ما عمل حبق وله ما عمل له غريه هببة العامل له 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ليها الثالث أهنا يف الذنوب وقد اتفق أنه ال حيتمل أحد ذنب أحد ويدل على هذا فجاءت اآلية يف إثبات احلقيقة دون ما زاد ع

وأن سعيه سوف ^ وكأنه يقول ال يؤاخذ أحد بذنب غريه وال يؤاخذ إال بذنب نفسه ^ أال تزر وازرة وزر أخرى ^ قوله بعدها 
وأن إىل ربك املنتهى ^ ^ مل مثقال ذرة خريا يره فمن يع^ قيل معناه يراه اخللق يوم القيامة واألظهر أنه صاحبه لقوله ^ يرى 
فيه قوالن أحدمها أن معناه إىل هللا املصري يف اآلخرة واآلخر أن معناها أن العلوم تنتهي إىل هللا مث يقف العلماء عند ذلك ^ 

ضحك أهل اجلنة قيل معناه أ^ وأنه هو أضحك وأبكى ^ وروى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال فكرة يف الرب 
وأبكى أهل النار وهذا ختصيص ال دليل عليه وقيل أبكى السماء ابملطر وأضحك األرض ابلنبات وهذا جماز وقيل خلق يف بين 
آدم الضحك والبكاء والصحيح أنه عبارة عن الفرح واحلزن ألن الضحك دليل على السرور والفرح كما أن البكاء دليل على 

يعين احلياة املعروفة واملوت املعروف وقيل ^ وأمات وأحيا ^ اىل أحزن من شاء من عباده وأسر من شاء احلزن فاملعىن أن هللا تع
من قولك أمىن الرجل إذا خرج ^ إذا متىن ^ يعين املين ^ من نطفة ^ أحيا ابإلميان وأمات ابلكفر واألول أرجح ألنه حقيقة 

ىن يعين أكسب عباده املال وهو من قنية املال وهو كسبه وادخاره وقيل يعين اإلعادة للحشر ومت^ النشأة األخرى ^ منه املين 
جنم يف السماء وتسمى كلب اجلبار ومها ^ الشعرى ^ معىن أقىن أفقر وهذا ال تقتضيه اللغة وقيل معناه أرضى وقيل قنع عبده 

 شعراين ومها الغميصاء والعبور وخصها ابلذكر دون سائر النجوم ألن
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وصفها ابألوىل آلهنا كانت يف قدمي الزمان فهي األوىل ابإلضافة إىل ^ عادا األوىل ^ العرب كان يعبدها  بعض@  79@ 
األمم املتأخرة وقيل أمنا مسيت أوىل ألن مث عادا أخرى متأخرة وهذا ال يصح وقرأ انفع عادا االوىل إبدغام تنوين عاد يف الم 

وضعف املزىن واملربد هذه القراءة ومهز قالون األوىل دون ورش وقرأ الباقون على األوىل حبذف اهلمزة ونقل حركتها إىل الالم 
واملؤتفكة ^ أي ما أبقى منهم أحدا وقيل ما أبقى عليهم ^ ومثود فما أبقى ^ األصل بكسر تنوين عادا وإسكان الم األوىل 

فبأي ^ ويف قوله ما غشى تعظيم لألمر  هي مدينة قوم لوط ومعىن أهوى طرحها من علو إىل أسفل^ أهوى فغشاها ما غشى 
يعين القرآن ^ هذا نذير من النذر األوىل ^ هذا خماطبة لإلنسان على اإلطالق معناه أبي نعم ربك تشك ^ آالء ربك تتمارى 

حيتمل ^ كاشفة ^  أي قربت القيامة ^ أزفت اآلزفة ^ أو النيب صلى هللا عليه وسلم ومعىن من النذر األوىل من نوعها وصفتها 
لفظة ثالثة أوجه أن يكون مصدرا كالعافية أي ليس هلا كشف وأن يكون مبعىن كاشف والتاء للمبالغة كعالمة وأن يكون صفة 
حملذوف تقديره نفس كاشفة أو مجاعة كاشفة وحيتمل معناه وجهني أحدمها أن يكون من الكشف مبعىن اإلزالة أي ليس هلا من 

اإلشارة ^ أفمن هذا احلديث تعجبون ^ مبعىن االطالع أي ليس هلا من يعلم وقتها إال هللا  يزيلها إذا وقعت واآلخر أن يكون
هذا ^ فاسجدوا هلل واعبدوا ^ أي العبون الهون وقيل غافلون مفرطون ^ وأنتم سامدون ^ إىل القرآن وتعجبهم منه إنكاره 

$ صلى هللا عليه وسلم فسجد وسجد كل من كان معه موضع سجدة عند الشافعي وغريه وقد قال ابن مسعود قرأها رسول هللا 
أي قربت القيامه ومعىن قرهبا أهنا بقي هلا من الزمان قليل ابلنسبة إىل ما مضى ولذلك ^ اقرتبت الساعة $ # ^ سورة القمر 

ذا إخبار مبا جرى ه^ وانشق القمر ^ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعثت أان والساعه كهاتني وأشار ابلسبابة والوسطى 
يف زمان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وذلك أن قريشا سألته آية فأراهم انشقاق القمر فقال صلى هللا عليه وسلم اشهدوا 
وقال ابن مسعود انشق القمر فرأيته فرقتني فرقة وراء اجلبل وأخرى دونه وقيل معىن انشق القمر أنه ينشق يوم القيامة وهذا 

األحاديث الصحيحة الواردة ابنشقاق القمر وقد اتفقت األمة على وقوع ذلك وعلى تفسري اآلية بذلك إال من  قول ابطل ترده
هذه الضمائر لقريش واآلية املشار إليها انشقاق القمر وعند ^ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ^ ال يعترب قوله 

 ذلك قالت
67 This file was downloaded from QuranicThought.comمستمر دائم وقيل معناه ذاهب يزول عن قريب وقيل شديد وهو على هذا املعىن  قريش سحر حممد القمر ومعىن@  80@ 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ولقد جاءهم من األنباء ما ^ أي كل شئ ال بد له من غاية فاحلق حيق والباطل يبطل ^ وكل أمر مستقر ^ من املرة وهي القوة  4

واعظ ومزدجر اسم مصدر مبعىن االزدجار أو اسم األنباء هنا يراد هبا ما ورد يف القرآن من القصص والرباهني وامل^ فيه مزدجر 
حيتمل أن ^ فما تغن النذر ^ بدل من ما فيه أو خرب ابتداء مضمر ^ حكمة ابلغة ^ موضع مبعىن أنه مظنة أن يزدجر به 

يوم ^ أي أعرض عنهم لعلمك أن اإلنذار ال ينفعهم ^ فتول عنهم ^ تكون ما انفية أو استفهامية ملعىن االستبعاد واإلنكار 
العامل يف يوم مضمر تقديره اذكر أو قوله خيرجون بعد ذلك وليس العامل فيه تول عنهم لفساد ^ يدع الداع إىل شئ نكر 

املعىن فقد مت الكالم يف قوله تول عنهم فيوقف عليه وقيل املعىن تول عنهم أي يوم يدع الداع واألول أظهر وأشهر والداعي 
لصور والشئ النكر الشديد الفظيع وأصله من اإلنكار أي هو منكور ألنه مل يرقط مثله واملراد به جربيل أو إسرافيل إذ ينفخ يف ا

خيرجون من األجداث ^ كناية عن الذلة وانتصب خشعا على احلال من الضمري يف خيرجون ^  خشعا أبصارهم ^ يوم القيامة 
ن األرض فكأنه استدالل على البعث كاالستدالل شبههم ابجلراد يف خروجهم م^ كأهنم جراد منتشر ^  أي من القبور ^ 

أي مسرعني وقيل انظرين إىل الداع ^ مهطعني ^ خبروج النبات وقيل إمنا شبههم ابجلراد يف كثرهتم وأن بعضهم ميوج يف بعض 
تم أي زجروه ابلش^ وازدجر ^ يعين نوح عليه السالم ووصفه هنا ابلعبودية تشريفا له واختصاصا ^ فكذبوا عبدان ^ 

أي قد غلبين الكفار فانتصر يل ^ فدعا ربه أين مغلوب فانتصر ^ والتخويف وقالوا له لئن مل تنته اي نوح لتكونن من املرجومني 
ففتحنا ^ أو انتصر لنفسك وقالت املتصوفة معناه قد غلبتين نفسي حني دعوت على قومي فانتصر مين وهذا بعيد ضعيف 

عن كثرة املطر فكأنه خيرج من أبواب وقيل فتحت يف السماء أبواب يومئذ حقيقة واملنهمر عبارة ^ أبواب السماء مباء منهمر 
أي قد قضى يف األزل وحيتمل أن يكون املعىن أنه ^ على أمر قد قدر ^ ماء السماء وماء األرض ^ فالتقى املاء ^ الكثري 

يعين السفينة والدسر ^ لناه على ذات ألواح ودسر ومح^ قدر مبقدار معلوم وروى يف ذلك أنه عال فوق األرض أربعني ذراعا 
عبارة عن حفظ هللا ورعيه ^ جترى أبعيننا ^ هي املسامري واحدها دسار وقيل هي مقادم السفينة وقيل أضالعها واألول أشهر 

أجله والعامل  أي جزاء لنوح وقيل جزاء هلل تعاىل واألول أظهر وانتصب جزاء على أنه مفعول من^ جزاء ملن كان كفر ^ هلا 
 فيه ما تقدم من فتح أبواب السماء وما بعده من األفعال
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أي جعلنا ذلك كله جزاء لنوح وحيتمل أن يكون قوله كفر من الكفر ابلدين والتقدير ملن كفر به فحذف الضمري @  81@ 
ولقد ^ على هذا إىل الضمري احملذوف  أو يكون من الكفر ابلنعمة ألن نوحا عليه السالم نعمة من هللا كفرها قومه فال حيتاج

الضمري للقصة املذكورة أو الفعلة أو السفينة وروى يف هذا املعىن أهنا بقيت على اجلودى حىت نظر إليها أوائل ^ تركناها آية 
مث أبدل حتضيض على االدكار فيه مالطفة مجيلة من هللا لعباده ووزن مدكر مفتعل وأصله مدتكر ^ فهل من مدكر ^ هذه األمة 

ولقد يسران ^ توقيف فيه هتديد لقريش والنذر مجع نذير ^ فكيف كان عذايب ونذر ^ من التاء داال وأدغمت فيها الدال 
أي يسرانه للحفظ وهذا معلوم ابملشاهدة فإنه حيفظه األطفال األصاغر وغريهم حفظا ابلغا خبالف غريه من ^ القرآن للذكر 

ن كتب هللا عن ظهر قلب إال القرآن وقيل معىن اآلية سهلناه للفهم واالتعاظ به ملا تضمن الكتب وقد روى أنه مل حيفظ شئ م
من الرباهني واحلكم البليغة وإمنا كرر هذه اآلية البليغة وقوله فذوقوا عذايب ونذر لينبه السامع عند كل قصة فيعترب هبا إذ كل 

يوقظ السامع من الوعيد يف قوله فكيف كان عذايب ونذر ومن قصة من القصص اليت ذكرت عربة وموعظة فختم كل واحدة مبا 
أي مصوتة فهو من الصرير يعين الصوت وقيل ^ رحيا صرصرا ^ املالطفة يف قوله ولقد يسران القرآن للذكر فهل من مدكر 

حنس وروى أن  روى أنه كان يوم أربعاء حىت رأى بعضهم أن كل يوم أربعاء^ يوم حنس مستمر ^ معناه ابردة فهو من الصر 
^  أي تقلعهم من مواضعهم ^ تنزع الناس ^ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال آخر أربعاء من الشهر يوم حنس مستمر 

This file was downloaded from QuranicThought.comأعجاز النخل هي أصوهلا واملنقعر املنقطع فشبه هللا عادا ملا هلكوا بذلك ألهنم طوال عظام ^ كأهنم أعجاز خنل منقعر 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ح تقطع رؤسهم فتبقى أجسادا بال رؤوس فشبههم أبعجاز النخل ألهنا دون أغصان وقيل  األجساد كالنخل وقيل كانت الري

هو صاحل عليه ^ أبشر ^ كانوا حفروا حفرا ميتنعون هبا من الريح فهلكوا فيها فشبههم أبعجاز النخل إذا كانت يف حفرها 
كون الرسول من املالئكة مث زادوا أن أنكروا أن السالم وانتصب بفعل مضمر واملعىن أهنم أنكروا أن يتبعوا بشرا وطلبوا أن ي

أي عناد وقيل معناه جنون وقيل معناه هم و غم وأصله من السعري مبعىن النار ^ وسعر ^ يتبعوا واحدا وهم مجاعة كثريون 
م فإن الفضل بيد أنكروا أن خيصه هللا ابلنبوة دوهنم وذلك جهل منه^ ءألقى الذكر عليه من بيننا ^ وكأنه احرتاق النفس ابهلم 

أي هلم يوم وللناقة يوم من غري أن يتعدوا على الناقة ^ ونبئهم أن املاء قسمه بينهم ^ بطر متكرب ^ أشر ^ هللا يؤتيه من يشاء 
كل ^  فالضمري يف نبئهم يعود على مثود وعلى الناقة تغليبا للعقالء وقيل إن الضمري لثمود واملعىن ال يتعدى بعضهم على بعض 

 يعين عاقر الناقة وامسه قدار^ فنادوا صاحبهم ^ أي مشهود ^ تضر شرب حم
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صيحة ^ أي اجرتأ على أمر عظيم وهو عقر الناقة وقيل تعاطى السيف ^ فتعاطى ^ وهو أحيمر مثود وأشقاها @  82@ 
من الشجر وغريها اهلشيم هو ما تكسر وتفتت ^ فكانوا كهشيم احملتظر ^ صاح هبا جربيل صيحة فماتوا منها ^ واحدة 

واحملتظر الذي يعمل احلظرية وهي حائط من األغصان أو القصب وحنو ذلك أو يكون حتليقا للمواشي أو السكىن فشبه هللا مثود 
^ فتماروا ابلنذر ^ ذكر يف العنكبوت ^ حاصبا ^ ملا هلكوا مبا يتفتت من احلظرية من األوراق وغريها وقيل احملتظر احملرتق 

الضيف هنا هم املالئكة الذين أرسلهم هللا إىل لوط ليهلكوا قومه وكان ^ د راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم ولق^ تشككوا 
قومه قد ظنوا أهنم من بين آدم وأرادوا منهم الفاحشة فطمس هللا على أعينهم فاستوت مع وجوههم وقيل إن الطمس عبارة عن 

هذا خطاب لقريش على وجه ^ أكفاركم خري من أوالئكم ^ يه أحدا عدم رؤيتهم هلم وأهنم دخلوا منزل لوط فلم يروا ف
التهديد واهلمزة لإلنكار ومعناه هل الكفار منكم خري عند هللا من الكفار املتقدمني املذكورين حبيث أهلكناهم ملا كذبوا الرسل 

اه أم لكم يف كتاب هللا براءة من معن^ أم لكم براءة يف الزبر ^ وتنجون أنتم وقد كذبتم رسلكم بل الذي أهلكهم يهلككم 
هذا وعد ^ سيهزم اجلمع ويولون الدبر ^ أي حنن جنتمع وننتصر ألنفسنا ابلقتال ^ أم يقولون حنن مجيع منتصر ^ العذاب 

املراد ابجملرمني هنا ^ إن اجملرمني يف ضالل وسعر ^ من هللا لرسوله أبنه سيهزم مجع قريش وقد ظهر ذلك يوم بدر وفتح مكة 
لكفار وضالهلم يف الدنيا والسعر هلم يف اآلخرة وهو االحرتاق وقيل أراد ابجملرمني القدرية لقوله يف الرد عليهم إان كل شئ ا

املعىن أن هللا خلق كل شئ ^ إان كل شئ خلقناه بقدر ^ أي جيرون فيها ^ يسحبون يف النار ^ خلقناه بقدر واألول أظهر 
زل وحيتمل أن يكون معىن بقدر مبقدار يف هيئته وصفته وغري ذلك واألول أرجح وفيه حجة بقدر أي بقضاء معلوم سابق يف األ

عبارة عن سرعة ^ وما أمران إال واحدة كلمح ابلبصر ^ ألهل السنة على القدرية وانتصب كل شئ بفعل مضمر يفسره خلقناه 
 التكوين ونفوذ أمر هللا والواحدة يراد هبا الكلمة وهي
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أي كل ما فعلوه ^ وكل شئ فعلوه يف الزبر ^ يعين أشياعكم من الكفار ^ ولقد أهلكنا أشياعكم ^ ه كن قول@  83@ 
أي مكتوب وهو من السطر تقول سطرت واستطرت مبعىن واحد واملراد الصغري ^ مستطر ^ مكتوب يف صحائف األعمال 

يف مقعد ^ اخلمر واللنب والعسل واكتفى ابسم اجلنس يعين أهنار املاء و ^ وهنر ^ والكبري من أعماهلم وقيل مجيع األشياء 
هذا تعديد نعمة على من علمه هللا ^ الرمحن علم القرآن $ # ^ سورة الرمحن عز وجل $ أي يف مكان مرضي ^ صدق 

داء القرآن وقيل معىن علم القرآن جعله عالمة وآية لسيدان حممد صلى هللا عليه وسلم واألول أظهر وارتفع الرمحن ابالبت
قيل جنس الناس وقيل يعين ^ خلق اإلنسان ^ واألفعال اليت بعده أخبار متواليه ويدل على ذلك جميئها بدون حرف عطف 

يعين النطق والكالم ^ علمه البيان ^ آدم وقيل يعين سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم وال دليل على التخصيص واألول أرجح 
This file was downloaded from QuranicThought.comيف الفلك حبسبان معلوم وترتيب مقدر ويف ذلك دليل على الصانع احلكيم املريد أي جيراين ^ الشمس والقمر حبسبان ^ 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
النجم عند ابن عباس النبات الذي ال ساق له كالبقول والشجر النبات الذي له ساق ^ والنجم والشجر يسجدان ^ القدير 

جود الشمس غروهبا وسجود الشجر ظله وقيل النجم جنس جنوم السماء والسجود عبارة عن التذلل واالنقياد هلل تعاىل وقيل س
وال ختسروا ^ يعين امليزان املعروف الذي يوزن به الطعام وغريه وكرر ذكره اهتماما به وقيل أراد العدل ^ ووضع امليزان ^ 

مجع كم أي للناس وقيل اإلنس واجلن وقيل احليوان كله األكمام حيتمل أن يكون ^ لألانم ^ أي ال تنقصوا إذا وزنتم ^ امليزان 
^ ابلضم وهو ما يغطي ويلف النخل من الليف وبه شبه كم القميص أو يكون مجع كم بكسر الكاف وهو غالف الثمرة 

قيل هو الرحيان املعروف وقيل كل مشموم طيب الريح من النبات وقيل هو ^ والرحيان ^ ورق الزرع وقيل التني ^ العصف 
النعم واحدها إىل على وزن معي وقيل إىل على وزن قضى وقيل أىل على وزن  اآلالء هي^ فبأي آالء ربكما تكذابن ^ الرزق 

أمد أو على وزن حصر واخلطاب للثقلني اإلنس واجلن بدليل قوله سنفرغ لكم أيها الثقالن روى أن هذه اآلية ملا قرأها رسول 
هتا على اجلن قالوا ال نكذب بشئ من هللا صلى هللا عليه وسلم سكت أصحابه فقال جواب اجلن خري من سكوتكم إين ملا قرأ

 آالء ربنا وكرر هذه اآلية أتكيدا ومبالغة وقيل إن كل موضع منها يرجع إىل معىن اآلية اليت قبله فليس
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اإلنسان هو آدم ^ خلق اإلنسان من صلصال كالفخار ^ بتأكيد ألن التأكيد ال يزيد على ثالث مرات @  84@ 
اجلان اجلن يعين إبليس والد اجلن واملارج ^ وخلق اجلان من مارج من انر ^ ا طبخ فهو فخار والصلصال الطني اليابس فإذ
يريد مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر وقيل مشرقي ^ رب املشرقني ورب املغربني ^ اللهيب املضطرب من النار 
يلتقي ماء هذا وماء هذا وذلك إذا نزل املطر يف  ذكر يف الفرقان أي^ مرج البحرين يلتقيان ^ الصيف والشتاء ومغربيهما 

البحر على القول أبن البحر العذب هو املطر وأما على القول أبن البحر العذب هو األهنار والعيون فالتقاؤمها ابنصباب األهنار 
هذا عذب ^ ه يف الفرقان يف البحر وأما على قول من قال إن االبحرين حبر فارس وحبر الروم أو حبر القلزم واليمن فضعيف لقول

أي ^ بينهما برزخ ^ وكل واحد من هذه أجاج واملراد ابلبحرين يف هذه السورة ما أراد يف الفرقان ^ فرات وهذا ملح أجاج 
أي ال يبغى أحدمها على اآلخر ابالختالط وقيل ال يبغيان على ^ ال يبغيان ^ حاجز يعين جرم األرض أو حاجز من قدرة هللا 

اللؤلؤ كبار اجلوهر واملرجان صغاره وقيل ابلعكس وقيل إن املرجان أحجار ^ خيرج منهما اللؤلؤ واملرجان ^ يض الناس ابلف
وله اجلوار املنشآت ^ محر قال ابن عطية وهذا هو الصواب وأما قوله منهما وال خيرج إال من أحدمها فقد تكلمنا عليه يف فاطر 

منشآت ألن الناس ينشؤهنا وقرئ بكسر الشني مبعىن أهنا تنشئ السري أو تنشئ املوج يعين السفن ومساها ^ يف البحر كاألعالم 
الضمري يف عليها لألرض يدل على ذلك سياق الكالم وإن مل يتقدم هلا ^ كل من عليها فان ^  واألعالم اجلبال شبه السفن هبا 

الوجه هنا ^ يبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام و ^ ذكر ويعين مبن عليها بين آدم وغريهم من احليوان ولكنه غلب العقالء 
عبارة عن الذات وذو اجلالل صفة الذات ألن من أمسائه تعاىل اجلليل ومعناه يقرب من معىن العظيم وأما وصفه ابإلكرام 

سبيحه أو مبعىن أن عباده يكرمونه بتوحيده وت^ ولقد كرمنا بين آدم ^ فيحتمل أن يكون مبعىن أنه يكرم عباده كما قال 
املعىن أن كل من يف السموات واألرض يسأل حاجته من هللا فمنهم من يسأله ^ يسأله من يف السموات واألرض ^ وعبادته 

املعىن أنه تعاىل يتصرف ^ كل يوم هو يف شأن ^  بلسان املقال وهم املؤمنون ومنهم من يسأله بلسان احلال الفتقار اجلميع إليه 
يوم من العطاء واملنع واإلماتة واإلحياء وغري ذلك وروى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرأها  يف ملكوته تصرفا يظهر يف كل

فقيل له وما ذلك الشأن قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كراب ويرفع قوما ويضع آخرين وسئل بعضهم كيف قال كل يوم هو 
^ سنفرغ لكم أيه الثقالن ^ يف شأن يبديه ال يف شأن يبتديه  يف شأن والقلم قد جف مبا هو كائن إىل يوم القيامة فقال هو

 معناه الوعيد كقولك ملن هتدده سأفرغ لعقوبتك وليس املراد التفرغ من
67 This file was downloaded from QuranicThought.comشغل وحيتمل أن يريد انتهاء مدة الدنيا وإنه حينئذ ينقضي شأهنا فال يبقى إال شأن اآلخرة فعرب عن ذلك ابلتفرغ @  85@ 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات واألرض ^ ى اإلنس واجلن ثقلني كأهنما ثقال ابلذنوب قال جعفر بن حممد مس 9

هذا كالم يقال للجن واإلنس يوم القيامة أي إن قدرمت على اهلروب واخلروج من أقطار السموات واألرض فافعلوا ^ فانفذوا 
عة صفوف من املالئكة قد أحاطت ابألرض فريجعون وقيل بل وروى أهنم يفرون يومئذ ملا يرون من أهوال القيامة فيجدون سب

ال ^ خوطبوا بذلك يف الدنيا واملعىن إن استطعتم اخلروج عن قهر هللا وقضائه عليكم فافعلوا وقوله فانفذوا أمر يراد به التعجيز 
الشواظ ^ من انر وحناس  يرسل عليكما شواظ^ أي ال تقدرون على النفوذ إال بقوة وليس لكم قوة ^ تنفذون إال بسلطان 

هليب النار والنحاس الدخان وقيل هو الصفر يذاب ويصب على رؤسهم وقرئ شواظ بضم الشني وكسرها ومها لغتان وقرئ 
جواب إذا قوله فيومئذ وقال ابن عطية ^ فإذا انشفت السماء ^ حناس ابلرفع عطف على شواظ وابخلفض عطف على انر 

معىن وردة محراء كالوردة وقيل هو من الغرس الورد قال قتادة السماء اليوم خضراء ^ لدهان فكانت وردة كا^ جواهبا حمذوف 
ويوم القيامة محراء و الدهان مجع دهن كالزيت وشبهه شبه السماء يوم القيامة به ألهنا تذاب من شدة اهلول وقيل يشبه ملعاهنا 

السؤال املنفي هنا هو على وجه ^ يسأل عن ذنبه إنس وال جان  فيومئذ ال^ بلمعان الدهن وقيل إن الدهان هو اجللد األمحر 
االستخبار وطلب املغفرة إذ ال حيتاج إىل ذلك ألن اجملرمني يعرفون بسيماهم وألن أعماهلم معلومة عند هللا مكتوبة يف صحائفهم 

لتوبيخ فال تعارض بني املنفي وأما السؤال الثابت يف قوله فوربك لنسألنهم أمجعني وغريه فهو سؤال على وجه احلساب وا
يعين بعالمتهم وهي سواد الوجوه وغري ^ يعرف اجملرمون بسيماهم ^ واملثبت وقيل إن ذلك ابختالف املواطن واألول أحسن 

قيل معناه يؤخذ ^ فيؤخذ ابلنواصي واألقدام ^ ذلك واجملرمون هنا الكفار بدليل قوله هذه جهنم اليت يكذب هبا اجملرمون 
يطوفون بينها وبني ^ ار بناصيته وبعضهم بقدميه وقيل بل يؤخذ كل واحد بناصيته وقدميه فيطوى ويطرح يف النار بعض الكف
وملن خاف ^ احلميم املاء السخن واآلن الشديد احلرارة وقيل احلاضر من قولك آن الشئ إذا حضر واألول أظهر ^ محيم آن 

ساب ومنه يوم يقوم الناس لرب العاملني وقيل قيام هللا أبعماله ومنه أفمن هو مقام ربه القيام بني يديه للح^ مقام ربه جنتان 
 قائم على كل نفس مبا كسبت وقيل معناه ملن خاف ربه وأقحم املقام كقولك خفت جانب فالن واختلف
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هل يراد به  هل اجلنتان لكل خائف على انفراده أو للصنف اخلائف وذلك مبين على قوله ملن خاف مقام ربه@  86@ 
ثىن ^ ذواات أفنان ^ واحد أو مجاعة وقال الزخمشري إمنا قال جنتان ألنه خاطب الثقلني فكأنه قال جنة لإلنس وجنة للجن 

ذات هنا على األصل ألن أصله ذوات قاله ابن عطية واألفنان مجع فنن وهو الغصن أو مجع فن وهو الصنف من الفواكه 
اجلنا هو ما جيتىن من الثمار ودان قريب وروى أن اإلنسان ^ وجنا اجلنتني دان ^ أي نوعان ^ من كل فاكهة زوجان ^ وغريها 

جيتين الفاكهة يف اجلنة على أي حال كان من قيام أو قعود أو اضطجاع ألهنا تتدىل له إذا أرادها ويف قوله جنا اجلنتني ضرب من 
املعىن أهنن أبكار ومل يطمثهن ^ هن إنس قبلهم وال جان مل يطمث^ ذكر يف الصافات ^ قاصرات الطرف ^ ضروب التجنيس 

معناه مل يفتضهن وقبل الطمث اجلماع سواء كان لبكر أو غريها ونفى أن يطمثهن إنس أو جان مبالغة وقصدا للعموم فكأنه قال 
لون اجلنة ويتلذذون مل يطمثهن شئ وقيل أراد مل يطمث نساء اإلنس إنس ومل يطمث نساء اجلن جن وهذا القول أبن اجلن يدخ

شبه النساء ابلياقوت واملرجان يف احلمرة واجلمال وقد ذكران املرجان يف أول ^ كأهنن الياقوت واملرجان ^  فيها مبا يتلذذ البشر 
املعىن أن جزاء من أحسن بطاعة هللا أن حيسن هللا إليه ابجلنة وحيتمل أن يكون ^ هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ^ السورة 

سان هنا هو الذي سأل عنه جربيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له أن تعبد هللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه اإلح
يراك وذلك هو مقام املراقبة واملشاهدة فجعل جزاء ذلك اإلحسان هباتني اجلنتني ويقوى هذا أنه جعل هاتني اجلنتني املوصوفتني 

نتني دوهنا ملن كان دون ذلك فاجلنتان ااملذكوراتن أوال للسابقني واجلنتان املذكورتني اثنيا بعد هنا ألهل املقام العلى وجعل ج
This file was downloaded from QuranicThought.comذلك ألصحاب اليمني حسبما ورد يف الواقعة وانظر كيف جعل أوصاف هاتني اجلنتني أعلى من أوصاف اجلنتني اللتني بعدمها 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
جلرى أشد من النضخ وقال هنالك من كل فاكهة زوجان وقال هنا فقال هنا عينان جتراين وقال يف اآلخرتني عينان نضاختان وا

فاكهة وخنل ورمان وكذلك صفة احلور هنا أبلغ من صفتها هنالك وكذلك صفة البسط ويفسر ذلك قول رسول هللا صلى هللا 
تضرابن إىل  أي^ مدهامتان ^ عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وكل ما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وكل ما فيهما 

فاكهة ^ أي تفوران ابملاء والنضخ ابخلاء املعجمة أشد من النضخ ابحلاء املهملة ^ عينان نضاختان ^ السواد من شدة اخلضرة 
 وخنل
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خص النخل والرمان ابلذكر بعد دخوهلما يف الفاكهة تشريفا هلما وبياان لفضلهما على سائر الفواكه وهذا ( ورمان @  87@ 
خريات مجع خرية وقال الزخمشري وغريه أصله خريات ابلتشديد مث خفف كميت وقرئ ^ خريات حسان ^ د هو التجري

حور ^ ابلتشديد قالت أم سلمة اي رسول هللا أخربين عن قوله تعاىل خريات حسان قال خريات األخالق حسان الوجوه 
ساء ميدحن مبالزمة البيوت ويذممن بكثرة اخلروج واخليام احلور مجع حوراء واملقصورات احملجوابت ألن الن^ مقصورات يف اخليام 

الرفرف البسط وقيل ^ متكئني على رفرف خضر ^ هي البيوت اليت من اخلشب واحلشيش وحنو ذلك وخيام اجلنة من اللؤلؤ 
إىل عبقري  العبقري الطنافس وقيل الزرايب وقيل الديباج الغليظ وهو منسوب^ وعبقري حسان ^ الوسائد وقيل رايض اجلنة 

ذكر تبارك يف الفرقان وغريها واالسم هنا يراد به ^ تبارك اسم ربك ^ وتزعم العرب أنه بلد اجلن فإذا أعجبتها شئ نسبته إليه 
املسمى على األظهر وقرأ اجلمهور ذي اجلالل ابلياء صفة لربك وقرأ ابن عامر ابلواو صفة لالسم وقد ذكر معىن ذي اجلالل 

روى ابن مسعود أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من قرأ سورة الواقعة مل تصبه فاقة أبدا $ # لواقعة سورة ا$ واإلكرام 
يعين إذا قامت ^ إذا وقعت الواقعة ^ وملا حضرت ابن مسعود الوفاة قيل له ما تركت لبناتك قال تركت هلن سورة الواقعة 

و هلا كالطامة والصاخة وقيل الواقعة الصيحة وهي النفخة يف الصور وقيل القيامة فالواقعة اسم من أمساء القيامة تدل على ه
حيتمل ثالثة أوجه األول أن تكون الكاذبة ^ ليس لوقعتها كاذبة ^ الواقعة صخرة بيت املقدس تقع يوم القيامة وهذا بعيد 

ال ليس هلا حالة كاذبة أي هي صادقة مصدر كالعافية واملعىن ليس هلا كذب وال رد الثاين أن تكون كاذبة صفة حمذوف كأنه ق
الوقوع وال بد وهذا املعىن قريب من األول الثالث أن يكون التقدير ليس هلا نفس كاذبة أي تكذيب يف إنكار البعث ألن كل 

تقديره هي خافضة رافعة فينبغي أن يوقف على ما قبله لبيان املعىن واملراد ابخلفض ^ خافضة رافعة ^ نفس تؤمن حينئذ 
لرفع أهنا ختفض أقواما إىل النار وترفع أقواما إىل اجلنة وقيل ذلك عبارة عن هوهلا ألن السماء تنشق واألرض تتزلزل ومتر وا

أي زلزلت وحركت حتريكا شديدا ^ إذا رجت األرض رجا ^ واجلبال تنسف فكأهنا ختفض بعض هذه األجرام وترفع بعضها 
 وإذا هنا بدل من إذا
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هباء منبثا ^ أي فتتت وقيل سريت ^ وبست اجلبال بسا ^ تمل أن يكون العامل فيه خافضة رافعة وقعت وحي@  88@ 
اهلباء ما يتطاير يف اهلواء من األجزاء الدقيقة وال تكاد ترى إال يف الشمس إذا دخلت على كوة قاله ابن عباس وقال علي بن ^ 

^ ما تطاير من شررالنار فإذا طفى مل يوجد شيئا واملنبث املتفرق أيب طالب هو ما تطاير من حوافر الدواب من الرتاب وقيل 
هذا خطاب جلميع الناس ألهنم ينقسمون يوم القيامة إىل هذه األصناف الثالثة وهم السابقون وأصحاب ^ وكنتم أزواجا ثالثة 

فهم سائر أهل اجلنة وأما  اليمني وأصحاب الشمال فأما السابقون فهم أهل الدرجات العال يف اجلنة وأما أصحاب اليمني
هذا ابتداء خرب فيه معىن التعظيم كقولك زيد ما ^ فأصحاب امليمنة ما أصحاب امليمنة ^ أصحاب الشمال فهم أهل النار 

زيد وامليمنة حيتمل أن تكون مشتقة من اليمن وهو ضد الشؤم وتكون املشأمة به مشتقة من الشؤم أو تكون امليمنة من انحية 
شأمة من انحية الشمال واليد الشؤمى هي الشمال وذلك ألن العرب جتعل اخلري من اليمني والشر من الشمال أو اليمني وامل

^ ألن أهل ااجلنة حيملون إىل جهة اليمني وأهل النار حيملون إىل جهة الشمال أو يكون من أخذ الكتاب ابليمني أو الشمال  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
على وجه التعظيم كقولك أنت أنت أو على معىن أن السابقني إىل طاعة هللا  األول مبتدأ والثاين خربه^ والسابقون السابقون 

هم السابقون إىل اجلنة وقيل إن السابقون الثاين صفة لألول أو أتكيد واخلرب أولئك املقربون واألرجح أن يكون الثاين خرب األول 
ا أصحاب املشأمة وعلى هذا يوقف على السابقون ألنه يف مقابلة قوله أصحاب امليمنة ما أصحاب امليمنة وأصحاب املشأمة م

الثلة اجلماعة من الناس فاملعىن أن السابقني من األولني أكثر من ^ ثلة من األولني وقليل من اآلخرين ^ الثاين ويبتدئ مبا بعده 
ك ما روى أن رسول هللا السابقني من اآلخرين واألولون هم أول هذه األمة واآلخرون املتأخرون من هذه األمة والدليل على ذل

صلى هللا عليه وسلم قال الفرقتان يف أميت وذلك ألن صدر هذه األمة خري ممن بعدهم فكثر السابقون من السلف الصاحل وقلوا 
بعد ذلك ويشهد لذلك قوله صلى هللا عليه وسلم خري القرون قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم وقيل إن الفرقتني يف أمة كل 

فالسابقون يف كل أمة يكثرون يف أوهلا ويقلون يف آخرها وقيل أن األولني هم من كان قبل هذه األمة واآلخرين هم هذه األمة  نيب
فيقتضي هذا أن السابقني من األمم املتقدمة أكثر من السابقني من هذه األمة وهذا بعيد وقيل إن السابقني يراد هبم األنبياء 

السرر مجع سرير واملوضونة املنسوجة وقيل املشبكة ^ على سرر موضونة ^ أكثر مما كانوا يف آخره  ألهنم كانوا يف أول الزمان
^ ولدان خملدون ^ أي وجوه بعضهم إىل بعض ^ متقابلني ^ ابلدر والياقوت وقيل معناه متواصلة قد أدىن بعضها من بعض 

أبكواب ^ ابخللدات وهي ضرب من اإلفراط واألول أظهر الولدان صغار اخلدم واملخلدون الذين ال ميوتون وقيل املقرطون 
األكواب مجع كوب وهو اإلانء وهو الذي ال أذن له وال خرطوم ميسك به واألابريق مجع إبريق وهو اإلانء الذي له ^ وأابريق 

 ذكر يف الصافات^ وكأس من معني ^ خرطوم أو أذن ميسك 
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ال يلحق رءوسهم الصداع الذي يصيب من مخر الدنيا وقيل ال يفرقون  أي^ ال يصدعون عنها وال ينزفون @ ^  89@ 
قيل يتخريون ما شاؤا لكثرهتا وقيل ^ وفاكهة مما يتخريون ^ عنها فهو من الصدع وهو الفرقة ومعىن ال ينزفون ال يسكرون 

ري يف متكئني أو على ولدان قدمنا معناه وقرئ ابلرفع على تقدير فيها حور أو عطف على الضم^ وحور عني ^ خمرية مرضية 
شبههن ^ كامثال اللؤلؤ املكنون ^  وابخلفض عطف على املعىن كأنه قال ينعمون هبذا كله وحبور عني وقيل خفض على اجلوار 

ابللؤلؤ يف البياض ووصفه ابملكنون ألنه أبعد عن تغيري حسنه وسألت أم سلمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن هذا التشبيه 
اللغو الكالم الساقط  ^ ال يسمعون فيها لغوا وال أتثيما ^ صفاؤهن كصفاء الدر يف األصداف الذي ال متسه األيدي فقال 

انتصب سالما على أنه بدل ^ إال قيال سالما سالما ^ كالفحش وغريه والتأثيم مصدر مبعىن ال يؤمث أحد هناك نفسه وال غريه 
معناه قوال ومعنا السالم على هذا التحية واملعىن أهنم يفشون السالم فيسلمون  من قيال أو صفة له أو مفعول به لقيال ألن

وأصحاب اليمني ما أصحاب ^ سالما بعد سالم وحيتمل أن يكون معناه السالمة فينتصب بفعل مضمر تقديره أسلموا سالما 
يكون اخلرب يف سدر ويكون ما أصحاب  هذا مبتدأ وخربه قصد به التعظيم فيوقف عليه ويبتدأ مبا بعده وحيتمل أن^ اليمني 

السدر شجر معروف قال ابن عطية هو ^ يف سدر خمضود ^ اليمني اعرتاضا واألول أحسن وكذلك إعراب أصحاب الشمال 
الذي يقال له شجر أم غيالن وهو كثري يف بالد املشرق وهي يف بعض بالد األندلس دون بعض واملخضود الذي ال شوك له  

ذلك أن سدر الدنيا له شوك فوصف سدر اجلنة بضد ذلك وقيل املخضود هو املوقر الذي انثنت أغصانه كأنه خضد شوكه و 
الطلح شجر عظيم كثري الشوك قاله ابن عطية وقال ^ وطلح منضود ^ من كثرة محله فهو على هذا من خضد الغصن إذا ثناه 

ابن عباس وقرأ علي بن أيب طالب وطلع منضود ابلعني الزخمشري هو شجر املوز وحكى ابن عطية هذا عن علي بن أيب طالب و 
فقيل له إمنا هو وطلح ابحلاء فقال ما للطلح واجلنة فقيل له أنصلحها يف املصحف فقال املصحف اليوم ال يغري واملنضود الذي 

ه الشمس وقال أي منبسط ال يزول ألنه ال تنسخ^ وظل ممدود ^ تنضد ابلثمر من أعاله إىل أسفله حىت ال يظهر له ساق 
This file was downloaded from QuranicThought.comرسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال يقطعها اقرؤا إن شئتم وظل ممدود وماء 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
مسكوب أي مصبوب وذلك عبارة عن كثرته وقيل املعىن أنه جار يف غري أخاديد وقيل املعىن أنه جيري من غري ساقية وال دلو 

أي ال ينقطع إابهنا كفاكهة الدنيا فإن شجر اجلنة يثمر يف كل وقت وال متتنع ببعد تناوهلا ^ ة وال ممنوعة ال مقطوع^ وال تعب 
هي األسرة وقد روى ارتفاع السرير منها مسرية مخسمائة عام وقيل هي ^ وفرش مرفوعة ^ وال بغري ذلك من وجوه املنع 

نة فإن سياق الكالم يقتضي ذلك وإن مل يتقدم ذكرهن ولكن تقدم ذكر الضمري لنساء اجل^ إان أنشأانهن ^ النساء وهذا بعيد 
 الفرش
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وهي تدل على النساء وأما من قال إن الفرش هي النساء فالضمري عائد عليها وقيل يعود على احلور العني @  90@ 
يمني ومعىن إنشاء النساء املذكورة قبل هذا وذلك بعيد فإن ذلك يف وصف جنات السابقني وهذا يف وصف جنات أصحاب ال

فجعلناهن ^ أن هللا تعاىل خيلقهن يف اجلنة خلقا آخر يف غاية احلسن خبالف الدنيا فالعجوز ترجع شابة والقبيحة ترجع حسنة 
مجع عروب وهي املتوددة إىل زوجها إبظهار حمبته ^ عراب ^ روى أهنن دائمات البكارة مىت عاود الوطء وجدها بكرا ^ أبكارا 
أي مستوايت يف السن ^ أترااب ألصحاب اليمني ^ عنهن ابن عباس أبهنن العواشق ألزواجهن وقيل هي احلسنة الكالم وعرب 

مع أزواجهن وروى أهنن يكونون يف سن أبناء ثالث وثالثني عاما وألصحاب اليمني يتعلق بقوله أنشأانهن على ما قاله الزخمشري 
أي مجاعة من ^ ثلة من األولني وثلة من اآلخرين ^ قتضيه املعىن أي أترااب ألزواجهن وحيتمل أن يتعلق أبترااب وهذا هو الذي ي

أول هذه األمة ومجاعة من آخرها وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الفرقنان من أميت ويف ذلك رد على من قال إهنما 
ن اآلخرين خبالف السابقني فإهنم قليل يف اآلخرين من غري هذه األمة وأتمل كيف جعل أصحاب اليمني ثلة من األولني وثلة م

وذلك ألن السابقني يف أول هذه األمة أكثر منهم يف آخرها لفضيلة السلف الصاحل وأما أصحاب اليمني فكثري يف أوهلا وآخرها 
ل من حيموم هو السموم احلر الشديد واحلميم املاء احلار جدا واليحموم هو األسود وظ^ يف مسوم ومحيم وظل من حيموم ^ 

وكانوا ^ الدخان يف قول اجلمهور وقيل سرادق النار احمليط أبهلها فإنه يرتفع من كل جهة حىت يظلهم وقيل هو جبل يف جهنم 
معىن يصرون يدومون من غري إقالع واحلنث هو اإلمث وقيل هو الشرك وقيل هو احلنث يف اليمني ^ يصرون على احلنث العظيم 

اآلية معناها أهنم أنكروا البعث بعد املوت وقد ذكران قراءة االستفهامني يف الرعد وآابؤان يف ^ أئذا متنا ^ أو اليمني الغموس 
فشاربون شرب اهليم ^ الضمري للمأكول ^ فشاربون عليه ^ خطااب لكفار قريش وسائر الكفار ^ أيها الضالون ^ الصافات 

وهو مجع أهيم وهو اجلمل الذي أصابه اهليام بضم اهلاء وهو داء معطش  وزن اهليم فعل بضم الفاء وكسرت اهلاء ألجل الياء^ 
يشرب معه اجلمل حىت ميوت أو يسقم واألنثى هيماء وقيل مجع هائم وهائمة وقيل اهليم الرمال اليت ال تروى من املاء وهو على 

وقرئ ابلفتح وهو مصدر فإن قيل  هذا مجع هيام بفتح اهلاء وقرئ شرب بضم الشني واختلف هل هو مصدر أو اسم املشروب 
كيف عطف قوله فشاربون على شاربون ومعنامها واحد فاجلواب أن املعىن خمتلف ألن األول يقتضي الشرب مطلقا واآلخر 

النزل أول ما أيكله الضيف فكأنه يقول هذا أول عذاهبم فما ظنك ^ هذا نزهلم ^ يقتضي الشرب الكثري املشبه لشرب اهليم 
 حتضيض على التصديق إما ابخلالق تعاىل وإما ابلبعث ألن^ ال تصدقون فلو ^ بسائره 
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هذه اآلية وما بعدها تتضمن إقامة براهني على الوحدانية وعلى ^ أفرأيتم ما متنون ^ احللقة األوىل دليل عليه @  91@ 
هذا توقيف ^ نتم ختلقونه أم حنن اخلالقون أأ^ البعث وتتضمن أيضا وعيد وتعديد نعم ومعىن متنون تقذفون املين يف رحم املرأة 

أي جعلناه مقدرا آبجال معلومة وأعمار ^ حنن قدران بينكم املوت ^ يقتضي أن جييبوا عليه أبن هللا هو اخلالق ال إله إال هو 
لشئ هو املسبوق على ا^ وما حنن مبسبوقني على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما ال تعلمون ^ منها طويل وقصري ومتوسط 

املغلوب عليه حبيث ال يقدر عليه ونبدل أمثالكم معناه هنلككم ونستبدل قوما غريكم وقيل منسخكم قردة وخنازير وننشئكم 
This file was downloaded from QuranicThought.comمعناه نبعثكم بعد هالككم وفيما ال تعلمون معناه ننشئكم يف خلقة ال تعلموهنا على وجه ال تصل عقولكم إىل فهمه فمعىن اآلية 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
حتضيض على التذكري ^ فلوال تذكرون ^ كهم وعلى أن يبعثهم ففيها هتديد واحتجاج على البعث أن هللا قادر على أن يهل

املراد ^ أأنتم تزرعونه أم حنن الزارعون ^ واالستدالل ابلنشأة األوىل على النشأة اآلخرة ويف هذا دليل على صحة القياس 
 به وال يدعيه غريه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يقولن ابلزراعة هنا إنبات ما يزرع ومتام خلقته ألن ذلك مما انفرد هللا

^ أحدكم زرعت ولكن يقول حرثت واملراد ابحلرث قلب األرض وإلقاء الزريعة فيها وقد يقال هلذا زرع ومنه قوله يعجب الزراع 
فظلتم تفكهون أي تطرحون الفاكهة  احلطام اليابس املفتت وقيل معناه تنب بال قمح^ لو نشاء جلعلناه حطاما فظلتم تفكهون 

وهي املسرة يقال رجل فكه إذا كان مسرورا منبسط النفس ويقال تفكه إذا زالت عنه الفكاهة فصار حزينا ألن صيغة تفاعل 
 أتيت لزوال الشئ كقوهلم حترج وأتمث إذا زال عنه احلرج واإلمث فاملعىن صرمت حتزنون على الزرع لو جعله هللا حطاما وقد عرب

إان ملغرمون بل حنن ^ بعضهم عن تفكهون أبن معناه تتفجعون وقيل تدمون وقيل تعجبون وهذه معان متقاربة واألصل ما ذكران 
تقديره تقولون ذلك لو جعل هللا زرعكم حطاما واملغرم املعذب ألن الغرام هو أشد العذاب وحيتمل أن يكون من ^ حمرومون 

هي السحاب واألجاج الشديد ^ من املزن ^ قة على الزرع واحملروم الذي حرمه هللا اخلري الغرم أي مثقلون مبا غرمنا من النف
امللوحة فإن قيل مل ثبتت الالم يف قوله لو نشاء جلعلناه حطاما وسقطت يف قوله لو نشاء جعلناه أجاجا فاجلواب من وجهني 

اآلخر أن هذه الالم تدخل للتأكيد فأدخلت يف آية املطعوم دون أحدمها أنه أغىن إثباهتا أوال عن إثباهتا اثنيا مع قرب املوضعني و 
أي ^ النار اليت تورون ^ آية املشروب للداللة على أن الطعام أوكد من الشراب ألن اإلنسان ال يشرب إال بعد أن أيكل 

كانت عادة العرب يف   تقدحوهنا من الزاند والزاند قد يكون من حجرين ومن حجر وحديده ومن شجر وهو املرخ والعصار وملا
 زاندهم من شجر قال هللا تعاىل ءأنتم أنشأمت شجرهتا أي الشجرة اليت تزند
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حنن ^ النار منها وقيل أراد ابلشجرة نفس النار كأنه يقول نوعها أو جنسها فاستعار الشجرة لذلك وهذا بعيد @  92@ 
تاع ما يتمتع به وحيتمل املقوين أن يكون من األرض القواء وهي امل^ ومتاعا للمقوين ^ أي تذكر بنار جهنم ^ جعلناها تذكرة 

القيا يف ومعىن املقوين الذين دخلوا يف القواء ولذلك عرب ابن عباس عنه ابملسافرين وحيتمل أن يكون من قوهلم أقوى املنزل إذا 
ال يف ^ فال أقسم مبواقع النجوم ^  خال فمعناه الذين خلت بطوهنم أو موائدهم من الطعام ولذلك عرب بعضهم عنه ابجلائعني

هذا املوضع وأمثاله زئداة وكأهنا زيدت لتأكيد القسم أو الستفتاح الكالم حنو أالوقري هي انفية لكالم الكفار كأنه يقول ال 
أحدمها  صحة ملا يقول الكفار وهذا ضعيف واألول أحسن ألن زايدة ال كثرية معروفة يف كالم العرب ومواقع النجوم فيه قوالن

قال ابن عباس إهنا جنوم القرآن إذ نزل على النيب صلى هللا عليه وسلم مقطعا بطول عشرين سنة فكل قطعة منه جنم واآلخر 
قول كثري من املفسرين أن النجوم الكواكب ومواقعها مغارهبا ومساقطها وقيل مواضعها من السماء وقيل انكدارها يوم القيامة 

هذه مجلة اعرتاض بني القسم وجوابه وقوله لو تعلمون اعرتاض بني املوصوف وصفته فهو ^ ظيم وإنه لقسم لو تعلمون ع^ 
اعرتاض يف اعرتاض واملقصود بذلك تعظيم املقسم به وهو مواقع النجوم وجواب القسم إنه لقرآن كرمي وأعاد الضمري على 

أي مصون ^ يف كتاب مكنون ^ النجوم نزول القرآن القرآن ألنه املعىن يقتضيه أو ألنه مذكور على قول من قال إن مواقع 
ال ميسه ^ واملراد هبذا االكتاب املكنون املصاحف اليت كتب فيها القرآن أو صحف القرآن اليت أبيدي املالئكة عليهم لسالم 

عيف لوجهني الضمري يعود على الكتاب املكنون وحيتمل أن يعود على القرآن املذكور قبله إال أن هذا ض^ إال املطهرون 
أحدمها أن مس الكتاب حقيقة ومس القرآن جماز واحلقيقة أوىل من اجملاز واآلخر أن الكتاب أقرب والضمري يعود على أقرب 
مذكور فإذا قلنا إنه يعود على الكتاب املكنون فإن قلنا إن الكتاب املكنون هو الصحف اليت أبيدي املالئكة فاملطهرون يراد 

طهرون من الذنوب والعيوب واآلية إخبار أبنه ال ميسه إال هم دون غريهم وإن قلنا إن الكتاب املكنون هو هبم املالئكة ألهنم م
This file was downloaded from QuranicThought.comالصحف اليت أبيدي الناس فيحتمل أن يريد ابملطهرين املسلمني ألهنم مطهرون من الكفر أو يريد املطهرين من احلدث األكرب 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أو املطهرين من احلدث األصغر فالطهارة على هذا الوضوء وحيتمل أن وهي اجلنابة أو احليض فالطهارة على هذا االغتسال 

يكون قوله ال ميسه خربا أو هنيا على أنه قد أنكر بعض الناس أن يكون هنيا وقال لو كان هنيا لكان بفتح السني وقال احملققون 
فرد املذكر ضم عند التقاء الساكنني إن النهي يصح مع ضم السني ألن الفعل املضاعف إذا كان جمزوما أو اتصل به ضمري اامل

إتباعا حلركة الضمري وإذا جعلناه خربا فيحتمل أن يقصد به جمرد اإلخبار أو يكون خربا مبعىن النهي وإذا كان جملرد اإلخبار 
حف فاملعىن أنه ال ينبغي أن ميسه إال املطهرون أي هذا حقه وإن وقع خالف ذلك واختلف الفقهاء فيمن جيوز له مس املص

على حسب االحتماالت يف اآلية فأمجعوا على أنه ال جيوز أن ال ميسه كافر ألنه إن أراد ابملطهرين املسلمني فذلك ظاهر وإن 
أراد الطهارة من احلدث فاإلسالم حاصل مع ذلك وأما احلدث ففيه ثالثة أقوال األول أنه ال جيوز أن ميسه اجلنب وال احلائض 

 وال احملدث حداث أصغر وهو
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قول مالك وأصحابه ومنعوا أيضا أن حيمله بعالقة أو وسادة وحجتهم اآلية على أن يراد ابملطهرين الطهارة من @  93@ 
احلدث األكرب واألصغر وقد احتج مالك يف املوطأ ابآلية على املسألة ومن حجتهم أيضا كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ن إال طاهر الثاين أنه جيوز مسه للجنب واحلائض واحملدث حداث أصغر وهو مذهب أمحد بن إىل عمرو بن حزم أن ال ميس القرآ
حنبل والظاهرية ومحلوا املطهرون على أهنم املسلمون واملالئكة أو جعلوا ال ميسه جملرد اإلخبار والقول الثالث أنه جيوز مسه 

لم والصبيان ألجل املشقة واختلفوا يف قراءة اجلنب ابحلدث األصغر دون األكرب ورخص مالك يف مسه على غري وضوء للمع
للقرآن فمنعه الشافعي وأبو حنيفة مطلقا وأجازه الظاهرية مطلقا وأجاز مالك قراءة اآلية اليسرية واختلف يف قراءة احلائض 

^ يث أنتم مدهنون أفبهذا احلد^ والنفساء للقرآن عن ظهر قلب فعن مالك يف ذلك روايتان وفرق بعضهم بني اليسري والكثري 
هذا خطاب للكفار واحلديث املشار اليه هو القرآن ومدهنون معناه متهاونون وأصله من املداهنة وهي لني اجلانب واملوافقة 

قال ابن عطية أمجع املفسرون على أن ^ وجتعلون رزقكم أنكم تكذبون ^ ابلظاهر ال ابلباطن قال ابن عباس معناه مكذبون 
ني يف املطر إنه نزل بنوء كذا وكذا واملعىن جتعلون شكر رزقكم التكذيب فحذف شكر لداللة املعىن عليه وقرأ اآلية توبيخ للقائل

علي ابن أيب طالب وجتعلون شكركم أنكم تكذبون وكذلك قرأ ابن عباس إال أنه قرأ تكذبون بضم التاء والتشديد كقراءة 
ذب أي يكذبون يف قوهلم نزل املطر بنوء كذا ومن هذا املعىن قول اجلماعة وقراءة علي بفتح التاء وإسكان الكاف من الك

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا تعاىل يقول أصبح من عبادي مؤمن يب كافر ابلكوكب وكافر يب مؤمن ابلكوكب فأما من 
وكب كذا فذلك كافر يب مؤمن قال مطران بفضل هللا ورمحته فذلك مؤمن يب كافر ابلكواكب وأما من قال مطران بنوء كذا وك

ابلكوكب واملنهي عنه يف هذا الباب أن يعتقد أن للكوكب أتثريا يف املطر وأما مراعاة العوائد اليت أجراها هللا تعاىل فال أبس به 
من  لقوله صلى هللا عليه وسلم إذا أنشأت حبرية مث تشاءمت فتلك عني غديقة وقد قال عمر للعباس ومها يف االستسقاءكم بقي

نوء الثراي فقال العباس العلماء يقولون إهتا تعرتض يف األفق بعد سقوطها سبعا قال ابن الطيب فما مضت سبع حىت مطروا وقيل 
إن معىن اآلية جتعلون سبب رزقكم تكذيبكم للنيب صلى هللا عليه وسلم فإهنم كانوا يقولون إن آمنا به حرمنا هللا الرزق كقوهلم إن 

تخطف من أرضنا فأنكر هللا عليهم ذلك وإعراب أنكم على هذا القول مفعول بتجعلون على حذف مضاف نتبع اهلدى معك ن
تقديره جتعلون سبب رزقكم التكذيب وحيتمل أن يكون مفعوال من أجله تقديره جتعلون رزقكم حاصال من أجل أنكم تكذبون 

لوال هنا عرض والضمري يف بلغت ^ ذا بلغت احللقوم فلوال إ^ وأما على القول األول فإعراب أنكم تكذبون مفعول الغري 
للنفس ألن سياق الكالم يقتضي ذلك وبلوغها للحلقوم حني املوت والفعل الذي دخلت عليه لوال هو قوله ترجعوهنا أي هال 

أن يردوا  رددمت النفس حني املوت ومعىن اآلية احتجاج على البشر وإظهار لعجزهم ألهنم اذا حضر أحدهم املوت مل يقدروا
This file was downloaded from QuranicThought.com هذا خطاب ملن حيضر امليت من^ وأنتم حينئذ تنظرون ^ روحه إىل جسده وذلك دليل على أهنم عبيد مقهورون 
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حيتمل أن يريد قرب نفسه ^ وحنن أقرب إليه منكم ^ أقاربه وغريهم يعين تنظرون إليه وال تقدرون له على شئ @  94@ 
إن أراد بقوله ^ ولكن ال تبصرون ^ ين يقبضون األرواح فيكون من قرب املسافة تعاىل بعلمه واطالعه أو قرب املالئكة الذ

فلوال إن كنتم غري مدينني ^ حنن أقرب املالئكة فقوله ال تبصرون من رؤية العني وإن أراد نفسه تعاىل فهو من رؤية القلب 
ا طال الكالم والفعل الذي دخلت عليه لوال لوال هنا عرض كاألوىل وكررت للتأكيد والبيان مل^ ترجعوهنا إن كنتم صادقني 

األوىل والثانية قوله ترجعوهنا أي هال رددمت النفس إىل اجلسد إذا بلغت احللقوم إن كنتم غري مدينني وغري مربوبني ومقهورين 
دينني فارجعوا إن  فافعلوا ذلك إن كنتم صادقني يف كفركم وترتيب الكالم فلوال ترجعون النفس إذا بلغت احللقوم إن كنتم غري م

الضمري يف كان للمتوىف وكرر هنا ما ذكره يف أول السورة من تقسيم الناس إىل ^ فأما إن كان من املقربني ^ كنتم صادقني 
^ فروح ورحيان ^ ثالثة أصناف السابقني وأصحاب اليمني وأصحاب الشمال فاملراد ابملقربني هنا السابقون املذكورن هناك 

قيل الرمحة روى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرأ فروح بضم الراء ومعناه الرمحة وقيل اخللود أي بقاء الروح االسرتاحة و 
الروح وأما الرحيان فقيل إنه الرزق وقيل االسرتاحة وقيل الطيب وقيل الرحيان املعروف ويف قوله روح ورحيان ضرب من ضروب 

ذا على اجلملة جناة أصحاب اليمني وسعادهتم والسالم هنا حيتمل أن معىن ه^ فسالم لك من أصحاب اليمني ^ التجنيس 
يكون مبعىن السالمة أو التحية واخلطاب يف ذلك حيتمل أن يكون للنيب صلى هللا عليه وسلم أو ألحد من أصحاب االيمني فأن  

ال ترى منهم إال السالمة من العذاب  كان النيب صلى هللا عليه وسلم فالسالم مبعىن السالمة واملعىن سالم لك اي حممد منهم أي
وإن كان اخلطاب ألحد من أصحاب اليمني فالسالم مبعىن التحية واملعىن سالم لك أي حتية لك اي صاحب اليمني من إخوانك 

وهم أصحاب اليمني أي يسلمون عليك فهو كقوله إال قيال سالما سالما أو يكون مبعىن السالمة والتقدير سالمة لك اي 
وأما إن كان من ^ ليمني مث يكون قوله من أصحاب اليمني خرب ابتداء مضمر تقديره أنت من أصحاب اليمني صاحب ا

النزل أول شئ يقدم للضيف ^ فنزل من محيم ^ يعين الكفار وهم أصحاب الشمال وأصحاب املشأمة ^ املكذبني الضالني 
من أحوال اخللق يف اآلخرة وحق اليقني معناه الثابت من اليقني  اإلشارة إىل ما تضمنته هذه السورة^ إن هذا هلو حق اليقني ^ 

وقيل إن احلق واليقني مبعىن واحد فهو من إضافة الشئ إىل نفسه كقوله مسجد اجلامع واختار ابن عطية أن يكون كقولك يف 
ملا نزلت هذه اآلية قال ^  فسبح ابسم ربك العظيم^ أمر توكده هذا يقني اليقني أو صواب الصواب مبعىن أنه هناية الصواب 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجعلوها يف ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك األعلى قال عليه السالم اجعلوها يف سجودكم 
فلذلك استحب مالك وغريه أن يقول يف السجود سبحان ريب األعلى ويف الركوع سبحان ريب العظيم وأوجبه الظاهرية وحيتمل 

عىن تسبيح هللا بذكر أمسائه واالسم هنا جنس األمساء والعظيم صفة للرب أو يكون االسم هنا واحدا والتعظيم صفة أن يكون امل
له وكأنه أمره أن يسبح ابالسم األعظم ويؤيد هذا ويشري إليه اتصال سورة احلديد هبا ويف أوهلا التسبيح ومجلة من أمساء هللا 
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سبح هلل ما $ # ^ سورة احلديد $ يف ست أايت من أول سورة احلديد وروى أن الدعاء عند قراءهتا مستجاب @  95@ 
هذا التسبيح املذكور هنا ويف أوائل سائر السور املسبحات حيتمل أن يكون حقيقة أو أن يكون بلسان ^ يف السموات واألرض 

ات واألرض دليل على وجود هللا وقدرته وحكمته واألول أرجح لقوله ولكن ال تفقهون تسبيحهم احلال ألن كل ما يف السمو 
هو ^ وذكر التسبيح هنا ويف احلشر والصف بلفظ املاضي ويف اجلمعة والتغابن بلفظ املضارع وكل واحد منهما يقتضي الدوام 

أي الظاهر للعقول ابألدلة والرباهني الدالة على ^ والباطن  والظاهر^ أي ليس لوجوده بداية وال لبقائه هناية ^ األول واآلخر 
الباطن الذي ال تدركه األبصار أو الباطن الذي ال تصل العقول إىل معرفة كنه ذاته وقيل الظاهر العايل على كل شئ فهو من 

ودخلت الواو بني  قولك ظهرت على الشئ إذا علوت عليه والباطل الذي بطن كل شئ أي علم ابطنه واألول أظهر وأرجح This file was downloaded from QuranicThought.com
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مث ^ هذه الصفات لتدل على أنه تعاىل جامع هلا مع اختالف معانيها ويف ذلك مطابقة لفظية وهي من أحسن أدوات البيان 

يعين أنه حاضر مع كل أحد بعلمه وإحاطته وأمجع ^ وهو معكم أينما كنتم ^ قد ذكروا كذلك ما بعده ^ استوى على العرش 
يعين اإلنفاق ^ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه ^ ذكر يف احلج ولقمان ^ يوجل الليل ^ آلية بذلك العلماء على أتويل هذه ا

نزلت ^ فالذين آمنوا منكم وأنفقوا ^ يف سبيل هللا وطاعته وروى أهنا نزلت يف اإلنفاق يف غزوة تبوك وعلى هذا روى أن قوله 
يومئذ ولفظ اآلية مع ذلك عام وحكمها ابق جلميع الناس وقوله  يف عثمان بن عفان رضي هللا عنه فإنه جهز جيش العسرة

مستخلفني فيه يعين أن األموال اليت أبيديكم إمنا هي أموال هللا ألنه خلقها ولكنه متعكم هبا وجعلكم خلفاء ابلتصرف فيها 
تمل أن يكون جعلكم مستخلفني عمن  فأنتم فيها مبنزلة الوكالء فال متنعوها من اإلنفاق فيما أمركم مالكها أن تنفقوها فيه وحي

كان قبلكم فورثتم عنه األموال فأنفقوها قبل أن ختلفوها ملن بعدكم كما خلفها لكم من كان قبلكم واملقصود على كل وجه 
معناه أي شئ مينعكم من اإلميان والرسول يدعوكم إليه ^ وما لكم ال تؤمنون ابهلل ^ حتريض على اإلنفاق وتزهيد يف الدنيا 
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واملعجزات الظاهرة فقوله ما لكم استفهام يراد به اإلنكار وال تؤمنون يف موضع احلال من معىن الفعل الذي @  96@ 
حيتمل أن يكون هذا امليثاق ما جعل يف ^ وقد أخذ ميثاقكم ^ يقتضيه مالكم والواو يف قوله والرسول يدعوكم واو احلال 

ي يؤدي إىل اإلميان أو يكون امليثاق الذي أخذه على بين آدم حني أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم على العقول من النظر الذ
يعين سيدان حممدا صلى هللا عليه وسلم والعبودية هنا ^ هو الذي ينزل على عبده آايت ^ أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 

اآلية معناه أي شئ مينعكم من اإلنفاق يف ^ ا يف سبيل هللا وما لكم أال تنفقو ^ للتشريف واالختصاص واآلايت هنا القرآن 
ال يستوي منكم ^ سبيل هللا وهللا يرث ما يف السموات واألرض اذا فين أهلها ففي ذلك حتريض على اإلنفاق وتزهيد يف الدنيا 

ىن اآلية التفاوت يف األجر الفتح هنا فتح مكة وقيل صلح احلديبية واألول أظهر وأشهر ومع^ من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
والدرجات بني من أنفق يف سبيل هللا وقاتل قبل فتح مكة وبني من أنفق وقاتل بعد ذلك فإن اإلسالم قبل الفتح كان ضعيفا 
واحلاجة إىل االنفاق والقتال كانت أشد ويؤخذ من اآلية أن من أنفق يف شدة أعظم أجرا ممن أنفق يف حال الرخاء ويف اآلية 

عليه الكالم تقديره ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل مث حذف ذلك  حذف دل
لداللة قوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ويف هذا املعىن قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تسبوا 

بلغ مد أحدهم وال نصيفه يعين السابقني األولني من املهاجرين واألنصار وخاطب أصحايب فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما 
أي كل ^ وكال وعد هللا احلسىن ^ بذلك من جاء بعدهم من سائر الصحابة ويدخل يف اخلطاب كل من أييت إىل يوم القيامة 

ذكر يف ^ من ذا الذي يقرض هللا قرضا حسنا ^ واحدة من الطائفتني الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح وبعده وعدهم هللا اجلنة 
قيل إن هذا النور ^ يسعى نورهم بني أيديهم وأبمياهنم ^ العامل يف الظرف أجر كرمي أو تقدير اذكر ^ يوم ترى ^ البقرة 

لم استعارة يراد به اهلدى والرضوان والصحيح هو قول اجلمهور أنه حقيقة وقد روى ذلك عن رسول هللا صلى هللا عليه وس
فاملعىن على هذا أن املؤمنني يكون هلم يوم القيامة نور يضئ قدامهم وعن ميني كل واحد منهم وقيل يكون أصله يف أمياهنم 

حيملونه فينبسط نوره قدامهم وروى أن نور كل أحد على قدر إميانه فمنهم من يكون نوره كالنخلة ومنهم من يضئ ما قرب من 
إلطفاء مرة قال ابن عطية ومن هذه اآلية أخذ الناس مشى املعتق ابلشمعة قدام معتقة إذا قدميه ومنهم من يضئ مرة ويهم اب

^ يوم يقول املنافقون واملنافقات للذين آمنوا انظروان نقتبس من نوركم ^ أي يقال هلم ذلك ^ بشراكم اليوم جنات ^ مات 
 يوم بدل من يوم ترى
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فيبقى نور املؤمنني وينطفئ نور املنافقني فيقول املنافقون للمؤمنني انظروان نقتبس من نوركم أي أنخذ منه ونستضئ به ومعىن  1

نافقون ليسوا كذلك وحيتمل أن يكون من النظر أي انظروان انتظروان وذلك ألن املؤمنني يسرعون إىل اجلنة كالربق اخلاطف وامل
انظروا إلينا ألهنم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فاستضاؤا بنورهم ولكن يضعف هذا ألن نظر إذا كان مبعىن النظر ابلعني 

^ وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا ^ بتعدي إبيل وقرئ أنظروان هبمزة قطع ومعناه أخروان أي أمهلوان يف مشيكم حىت نلحقكم 
حيتمل أن يكون هذا من قول املؤمنني أو قول املالئكة ومعناه الطرد للمنافقني والتهكم هبم ألهنم قد علموا أن ليس وراءهم نور 

ووراءكم ظرف العامل فيه ارجعوا وقيل إنه ال موضع له من اإلعراب وأنه كما لو قال ارجعوا ومعىن هذا الرجوع ارجعوا إىل 
وقف فالتمسوا فيه النور أو ارجعوا إىل الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل اإلميان أو ارجعوا خائبني وتنحوا عنا فالتمسوا نورا آخر امل

أي ضرب بني املؤمنني واملنافقني بسور يفصل بينهم ويف ذلك ( فضرب بينهم بسور له ابب ) فال سبيل لكم إىل هذا النور 
منه وقيل إن هذا السور هو األعراف وهو سور بني اجلنة والنار وقيل هو اجلدار الشرقي من  السور ابب ألهل اجلنة يدخلون

ابطنه هو جهة املؤمنني وظاهره هو جهة املنافقني وهي ^ ابطنه فيه الرمحة وظاهره من قبله العذاب ^ بيت املقدس وهذا بعيد 
ينادوهنم أمل ^ حيتمل أن يكون للسور أو للباب واألول أظهر  خارجة كقوله ظاهر املدينة أي خارجها والضمري يف ابطنه وظاهره

أي ^ فتنتم أنفسكم ^ أي ينادي املنافقني املؤمنني فيقولون هلم أمل نكن معكم يف الدنيا يريدون إظهارهم اإلميان ^ نكن معكم 
لنيب صلى هللا عليه وسلم وابملسلمني أي أبطأمت إبميانكم وقيل تربصتم الدوائر اب^ وتربصتم ^ أهلكتموها وأضللتموها ابلنفاق 

أي طول األمل والتمين ومن ذلك أهنم كانوا يتمنون أن يهلك النيب ^ وغرتكم األماين ^ أي شككتم يف اإلميان ^ وارتبتم ^ 
سالم أو أي الفتح وظهور اإل^ حىت جاء أمر هللا ^ صلى هللا عليه وسلم واملؤمنني أو يهزمون إىل غري ذلك من األماين الكاذبة 

أي هي أوىل بكم وحقيقة املوىل الويل ^ هي موالكم ^ هو الشيطان ^ الغرور ^ موت املنافقني على احلال املوجبة للعذاب 
معىن أمل ^ أمل أين للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر هللا ^ الناصر فكأن هذا استعارة منه أي الوىل لكم أتوون إليه إال النار 

ين األمر إذا حان وقته وذكر هللا حيتمل أن يريد به القرآن أو الذكر أو التذكري ابملواعظ وهذه آية موعظة أين أمل حين يقال أ
وتذكري قال ابن عباس عوتب املؤمنون هبذه اآلية بعد ثالثةعشر سنة من نزول والقرآن ومسع الفضيل بن عياض قارائ يقرأ هذه 

كى أن عبد هللا بن املبارك أخذ العود يف صباه ليضربه فنطق هبذه اآلية فكسره اآلية فقال قد آن فكان سبب رجوعه إىل هللا وح
 ابن املبارك واتب إىل
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عطف وال يكونوا على أن ختشع وحيتمل أن يكون هنيا واملراد ^ وال يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ^ هللا @  98@ 
أي مدة احلياة وقيل ^ فطال عليهم األمد ^ وهم اليهود والنصارى التحذير من أن يكون املؤمنون كأهل الكتب املتقدمة 

أي حيييها إبنزال املطر وإخراج النبات ^ اعلموا أن هللا حيي األرض بعد موهتا ^ انتظار القيامة وقيل انتظار الفتح واألول أظهر 
هذا أتنيس للمؤمنني الذين ندبوا إىل أن ختشع وقيل أنه متثيل للقلوب أي حيي هللا القلوب ابملواعظ كما حيي األرض ابملطر ويف 

بتشديد الصاد من الصدقة وأصله املتصدقني وكذلك ^ إن املصدقني واملصدقات ^ قلوهبم واألول أظهر وأرجح ألنه احلقيقة 
ملعىن  معطوف على ا^ وأقرضوا هللا ^ قرأ أيب بن كعب وقرئ ابلتخفيف من التصديق أي صدقوا الرسول عليه الصالة والسالم 

مبالغة من ^ الصديقون ^ كأنه قال إن الذين تصدقوا وأقرضوا وقد ذكران معىن أقرضوا يف قوله من ذا الذي يقرض هللا 
الصدق أو من التصديق وكونه من الصدق أرجح ألن صيغة فعيل التبىن إال من فعل ثالثي يف األكثر وقد حكى بناؤها من 

حيتمل أن يكون الشهداء مبتدأ وخربه ما بعده أو يكون معطوفا ^ داء عند رهبم والشه^ رابعي كقوهلم رجل مسيك من أمسك 
على الصديقني فإن كان مبتدأ ففي املعىن قوالن أحدمها أنه مجع شهيد يف سبيل هللا فأخرب أهنم عند رهبم هلم أجرهم ونورهم 

This file was downloaded from QuranicThought.comن على قومهم وإن كان معطوفا ففي املعىن قوالن واآلخر أنه مجع شاهد ويراد به األنبياء عليهم الصالة والسالم ألهنم يشهدو 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أحدمها أنه مجع شهيد فوصف هللا املؤمنني أبهنم صديقون وشهداء أي مجعوا الوصفني وروى يف هذا املعىن أن رسول هللا صلى 

كقوله لتكونوا   هللا عليه وسلم قال مؤمنو أميت شهداء وتال هذه اآلية واآلخر أنه مجع شاهد ألن املؤمنني يشهدون على الناس
هذا خرب عن الشهداء خاصة إن كان مبتدأ أو خرب عن املؤمنني إن كان الشهداء ^ هلم أجرهم ونورهم ^ شهداء على الناس 

كمثل ^  معطوفا ونورهم هو النور الذي يكون هلم يوم القيامة حسبما ذكر يف هذه السورة وقيل هو عبارة عن اهلدى واإلميان 
اآلية معناها تشبيه الدنيا ابلزرع الذي ينبته الغيث يف سرعة تغريه بعد حسنه وحتطمه بعد ظهوره ^  غيث أعجب الكفار نباته

والكفار هنا يراد به الزرع فهو من قوله كفرت احلب اذا سرتته حتت األرض وخصهم ابلذكر ألهنم أهل البصر ابلزرع والفالحة 
^ ابهلل وخصهم ابلذكر ألهنم أشد إعجااب ابلدنيا وأكثر حرصا عليها  فال يعجبهم إال ما هو حقيق أن يعجب وقيل أراد الكفار

 أي سابقوا إىل األعمال اليت تستحقون هبا املغفرة فقيل املعىن كونوا^ سابقوا إىل مغفرة من ربكم 
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وأول خارج يف أول صف من القتال وقيل احضروا تكبرية اإلحرام مع اإلمام وقيل كونوا أول داخل إىل املسجد @  99@ 
^ منه وهذه أمثله واملعىن العام املسابقة إىل مجيع األعمال الصاحلات وقد استدل هبا قوم على الصالة أن يف أول الوقت أفضل 

السماء هنا يراد به جنس السموات بدليل قوله يف آل عمران وقد ذكران هناك معىن ^ وجنة عرضها كعرض السماء واألرض 
املعىن أن األمور كلها مقدرة مكتوبة ^ يف األرض وال أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأها  ما أصاب من مصيبة^ عرضها 

يف اللوح احملفوظ من قبل أن تكون قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا كتب مقادير األشياء قبل أن خيلق السموات 
عن كل ما يصيب من خري أو شر وقيل أراد به املصيبة يف واألرض خبمسني ألف سنة وعرشه على املاء واملصيبة هنا عبارة 

العرف وهو ما يصيب من الشر وخص ذلك ابلذكر ألنه أهم على الناس ويف األرض يعين القحوط والزالزل وغري ذلك ويف 
أو على األرض أنفسكم يعين املوت واملرض والفقر وغري ذلك ونربأها معناه خنلقها والضمري يعود على املصيبة أو على أنفسكم 

املعىن فعل هللا ذلك ^ لكيال أتسوا على ما فاتكم وال تفرحوا مبا آاتكم ^ وقيل يعود على مجيعها ألن املعىن صحيح يف كلها 
وأخربكم به لكيال تسلموا لقضاء هللا وال تكرتثوا أبمور الدنيا ومعىن ال أتسوا ال حتزنوا أي فال حتزنوا على ما فاتكم منها وال 

فيها وقرأ اجلمهور مبا آاتكم ابملد أي مبا أعطاكم هللا من الدنيا وقرأ أبو عمرو مبا أاتكم ابلقصر أي مبا جاءكم من االدنيا تفرحوا 
فإن قيل إن اإلنسان ال ميلك نفسه أن يفرح ابخلري وحيزن للشر كما قال أبو بكر الصديق رضي هللا عنه ملا اتى مبال كثري اللهم 

نفرح مبا زينت لنا فاجلواب أن النهي عن الفرح إمنا هو عن الذي يقود إىل الكرب والطغيان وعن احلزن  إان ال نستطيع إال أن
الذين ^ املختال صاحب اخليالء والفخور شديد الفخر على الناس ^ كل خمتال فخور ^  الذي خيرج عن الصرب والتسليم 

^ الذين أو منصوب إبضمار أعين أو مبتدأ وخربه حمذوف  بدل من كل خمال فخور أو خرب ابتداء مضمر تقديره هم^ يبخلون 
الكتاب هنا جنس الكتب وامليزان العدل وقيل امليزان الذي يوزن به وروى أن جربيل نزل ^ وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان 

ل وقيل بل أنزله حقيقة ألن خرب عن خلقه وإجياده ابإلنزا^ وأنزلنا احلديد ^ ابمليزان ودفعه إىل نوح وقال له مر قومك يزنوا به 
 يعين أنه يعمل منه سالح للقتال ولذلك قال^ فيه أبس شديد ^ آدم نزل من اجلنة ومعه املطرقة واإلبرة 
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فمنهم مهتد وكثري منهم ^ وليعلم هللا من ينصره ورسله واملنافع للناس سكك احلرث واملسامري وغري ذلك @  100@ 
ذكر يف ^ وقفينا ^ راهيم مهتدون قليلون وأكثرهم فاسقون ألن منهم اليهود والنصارى وغريهم أي من ذرية نوح وإب^ فاسقون 

هذا ثناء عليهم مبحبة بعضهم يف بعض كما وصف أصحاب سيدان حممد ^ وجعلنا يف قلوب الذين اتبعوه رأفة ورمحة ^ البقرة 
هبانية هي االنفراد يف اجلبال واالنقطاع عن الناس يف الصوامع الر ^ ورهبانية ابتدعوها ^ صلى هللا عليه وسلم أبهنم رمحاء بينهم 

ورفض النساء وترك الدنيا ومعىن ابتدعوها أي أحدثوها من غري أن يشرعها هللا هلم وإعراب رهبانية معطوف على رأفة ورمحة أي 
This file was downloaded from QuranicThought.comعىن اخللق واملعتزلة يعربون رهبانية مفعوال جعل هللا يف قلوهبم الرأفة والرمحة والرهبانية وابتدعوها صفة للرهبانية واجلعل هنا مب



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
بفعل مضمر يفسره ابتدعوها ألن مذهبهم أن اإلنسان خيلق أفعاله فأعربوها على مذهبهم وكذلك أعرهبا أبو علي الفارسي وذكر 

ن أحدمها أن كتبنا هنا مبعىن فرضنا وشرعنا ويف هذا قوال^  ما كتبناها عليهم إال ابتغاء رضوان هللا ^ الزخمشري الوجهني 
االستثناء منقطع واملعىن ما كتبنا عليهم الرهبانية ولكنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم ابتغاء رضوان هللا واآلخر أن االستئناف 

ولقراءة عبد هللا بن مسعود ما كتبناها عليهم ^ ابتدعوها ^ متصل واملعىن كتبناها عليهم إبتغاء رضوان هللا واألول أرجح لقوله 
أي مل يدوموا عليها ومل حيافظوا على الوفاء هبا يعين أن مجيعهم مل يرعوها وإن رعاها ^ فما رعوها حق رعايتها ^ عوها لكن ابتد

بعضهم والضمري يف رعوها للذين ابتدعوا الرهبانية وكان جيب عليهم إمتامها وإن مل يكتبها هللا سبحانه وتعاىل عليهم ألن من 
إن ^ وآمنوا برسوله ^ إمتامه وقيل الضمري ملن جاء بعد الذين ابتدعوا الرهبانية من أتباعهم  دخل يف شئ من النوافل جيب عليه

قيل كيف خاطب الذين آمنوا وأمرهم ابإلميان وحتصيل احلاصل ال ينبغي فاجلواب من وجهني أحدمها أن معىن آمنوا دوموا على 
اي أيها الذين آمنوا مبوسى وعيسى آمنوا مبحمد صلى هللا عليه  اإلميان واثبتوا عليه واآلخر أنه خطاب ألهل الكتاب فاملعىن

وسلم ويؤيد هذا قوله يؤتكم كفلني من رمحته أي نصيبني وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالثة يؤتون أجرهم مرتني رجل 
ور الذي يسعى بني أيدي حيتمل أن يريد الن^ وجيعل لكم نورا متشون به ^ من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن يب احلديث 

املؤمنني يوم القيامة أو يكون عبارة عن اهلدى ويؤيد األول أنه مذكور يف هذه السورة ويؤيد الثاين قوله وجعلنا له نورا ميشي به يف 
ال يف قوله لئال زائدة واملعىن ليعلم أهل الكتاب ^ لئال يعلم أهل الكتاب أن ال يقدرون على شئ من فضل هللا ^ الناس 

 وكذلك قرأها ابن عباس
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وقرأ ابن مسعود لكيال يعلم واملعىن إن كان اخلطاب ألهل الكتاب اي أهل الكتاب آمنوا مبحمد صلى هللا عليه @  101@ 
وسلم ليعلم أهل الكتاب الذين مل يؤمنوا أن ال يقدروا على شئ من فضل هللا الذي وعد من آمن منكم وهو تضعيف األجر 

ألهنم مل يسلموا فلم ينالوا شيئا من ذلك وإن كان اخلطاب للمسلمني فاملعىن ليعلم أهل الكتاب الذين مل يؤمنوا  والنور واملغفرة
أهنم ال يقدرون أن ينالوا شيئا مما أعطى هللا املسلمني من تضعيف األجر والنور واملغفرة وقد روى يف سبب نزول اآلية أن اليهود 

يف الرد عليهم وهو يقوى هذا القول وروى أيضا أن سببها أن الذين أسلموا من أهل  افتخرت على املسلمني فنزلت اآلية
سورة $ الكتاب افتخروا على غريهم من املسلمني أبهنم يؤتيهم هللا أجرهم مرتني فنزلت اآلية معلمة أن املسلمني مثلهم يف ذلك 

ة يف خولة بنت حكيم وقيل خولة بنت ثعلبة وقيل خولة نزلت اآلي^ قد مسع هللا قول اليت جتادلك يف زوجها $ # ^ اجملادلة 
بنت خويلد وقيل امسها مجيلة وكانت امرأة أوس بن الصامت األنصاري أخى عبادة بن الصامت فظاهر منها وكان الظهار يف 

سول هللا إن أوسا اجلاهلية يوجب حترميا مؤبدا فلما فعل أوس ذلك جاءت امرأته اىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت اي ر 
أكل شبايب ونشرت له بطين فلما كربت ومات أهلي ظاهر مين فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما رأيتك إال قد حرمت 
عليه فقالت اي رسول هللا ال تفعل إين وحيدة ليس يل أهل سواه فراجعها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبثل مقالته فراجعته 

كانت تقول اللهم إين أشكو إليك حايل وانفرادي وفقري وروى أهنا كانت تقول اللهم ^  وتشتكي إىل هللا  ^فهذا هو جداهلا 
احملاورة هي املراجعة يف ^ وهللا يسمع حتاوركما ^ إن يل منه صبية صغارا إن ضممتهم إىل جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا 

األصوات لقد كنت حاضرة وكان بعض كالم خولة خيفى علي ومسع الكالم قالت عائشة رضي هللا عنها سبحان من وسع مسعه 
هللا كالمها ونزل القرآن يف ذلك فبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل زوجها وقال له أتعتق رقبة فقال وهللا ما أملكها فقال 

أن يعينين رسول هللا صلى هللا عليه  أتصوم شهرين متتابعني فقال وهللا ما أقدر فقال له أتطعم ستني مسكينا فقال ال أجد إال
وسلم مبعونة وصالة يريد الدعاء فأعانه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبمسة عشر صاعا وقيل بثالثني صاعا ودعا له فكفر 

This file was downloaded from QuranicThought.comقرئ يظاهرون أبلف بعد الظاء وحبذفها وابلتشديد والتخفيف ^ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ^ ابإلطعام وأمسك زوجته 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
املعىن واحد وهو إيقاع الظهار والظهار اجملمع عليه هو أن يقول الرجل المرأته أنت علي كظهر أمي وجيرى جمرى ذلك عند و 

مالك تشبيه الزوجة بكل امرأة حمرمة على التأبيد كالبنت واألخت وسائر احملرمات ابلنسب واحملرمات ابلرضاع واملصاهرة سواء 
 ذكر لفظ الظهر
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 يذكره كقوله أنت علي كأمي أو كبطن أمي أو يدها أو رجلها خالفا للشافعي فإن ذلك كله عنده ليس أو مل@  102@ 
رد هللا هبذا على ^ ماهن أمهاهتم ^ بظهار ألنه وقف عند لفظ اآلية وقاس مالك عليها ألنه رأى أن املقصد تشبيه حالل حبرام 

وإهنم ليقولون ^ ري الزوجة أما ابطل فإن األم يف احلقيقة إمنا هي الوالدة من كان يوقع الظهار ويعتقده حقيقة وأخرب تعاىل أن تص
أخرب تعاىل أن الظهار منكر وزور فاملنكر هو الذي ال تعرف له حقيقة والزور هو الكذب وإمنا جعله  ^ منكرا من القول وزورا 

دل على حترميه أربعة أشياء أحدها قوله تعاىل ماهن كذاب ألن املظاهر يصري امرأته كأمه وهي ال تصري كذلك أبدا والظهار حمرم وي
أمهاهتم فإن ذلك تكذيب للمظاهر والثاين أنه مساه منكرا والثالث أنه مساه زورا والرابع قوله وإن هللا لعفو غفور فإن العفو 

سائهم مث يعودون ملا قالوا والذين يظاهرون من ن^ واملغفرة ال تقع إال عن ذنب وهو مع ذلك الزم للمظاهر حىت يرفعه ابلكفارة 
اختلف الناس يف معىن قوله مث يعودون ملا قالوا على ستة أقوال األول أنه إيقاع الظهار يف اإلسالم فاملعىن أهنم كانوا يظاهرون ^ 

غريه فإن يف اجلاهلية فإذا فعلوه يف اإلسالم فذلك عود إليه هذا قول ابن قتيبة فتجب الكفارة عنده بنفس الظهار خبالف أقوال 
الكفارة ال جتب إال ابلظهار والعود معا الثاين أن العود هو وطأ الزوجة روى ذلك عن مالك فال جتب الكفارة على هذا حىت يطأ 
فإذا وطئ وجبت عليه الكفارة سواء أمسك املرأة أو طلقها أو ماتت الثالث أن العود هو العزم على الوطئ وروى هذا أيضا عن 

الوطء وجبت الكفارة سواء أمسك املرأة أو طلقها أو ماتت الرابع أن العود هو العزم على الوطئ وعلى مالك فإذا عزم على 
إمساك الزوجة وهذا أصح الرواايت عن مالك اخلامس أنه العزم على اإلمساك خاصة وهذا مذهب الشافعي فإذا ظاهر ومل 

أخرى وهذا مذهب الظاهرية وهو ضعيف ألهنم ال يرون  يطلقها بعد الظهار وجبت الكفارة السادس أنه تكرار الظهار مرة
الظهار يوجب حكما يف أول مرة وإمنا يوجب يف الثانية وإمنا نزلت اآلية فيمن ظاهر أألول مرة فذلك يرد عليهم وخيتلف معىن 

م وأما على سائر األقوال ملا قالوا ابختالف هذه األقوال فأما علة قول ابن قتيبة والظاهرية فما مصدرية واملعىن يعودون لقوهل
^ فتحرير رقبة ^ فما مبعىن الذي واملعىن يعودون للوطء الذي حرموه أو للعزم عليه أو لإلمساك الذي تركوه أو للعزم عليه 

 جعل هللا الكفارة يف الظهار على ثالثة أنواع مرتبة ال ينتقل إىل الثاين حىت يعجز عن األول وال ينتقل إىل الثالث حىت يعجز عن
الثاين فاألول حترير رقبة والثاين صيام شهرين متتابعني والثالث إطعام ستني مسكينا فأما الرقبة فاشرتط مالك أن تكون مؤمنة 

ألن مذهبه محل املطلق على املقيد وجاءت هنا مطلقة وجاءت يف كفارة القتل مقيدة ابألميان وأما صيام الشهرين فاشرتط فيه 
لتتابع ابختياره ابتدأه من أوله ابتفاق وإن أفسده بعذر كاملرض والنسيان فقال مالك يبىن على ما كان التتابع فإن أفسد الصائم ا

فيه وقال أبو حنيفة يبتدئ وروى القوالن عن الشافعي وأما اإلطعام فمشهور مذهب مالك أنه مد لكل مسكني مبد هشام 
 عليه وسلم وقيل إنه مد وثلث وقيل إنه مدان وقال الشافعي واختلف يف مد هشام فقيل إنه مدان غري ثلث مبد النيب صلى هللا

وابن القصار يطعم مدا مبد النيب صلى هللا عليه وسلم لكل مسكني وال جيزيه إال كمال عدد الستني فإن أطعم مسكينا واحدا 
 ستني يوما مل جيزه عند مالك والشافعي خالفا أليب حنيفة وكذلك إن أطعم
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مذهب مالك واجلمهور أن املسيس ^ من قبل أن يتماسا ^ مرتني والطعام يكون من غالب قوت البلد ثالثني @  103@ 
هنا يراد به الوطء وما دونه من اللمس والتقبيل فال جيوز للمظاهر أن يفعل شيئا من ذلك حىت يكفر وقال احلسن والثوري أراد 

ن قبل أن يتماسا يف التحرمي والصوم ومل يذكره يف اإلطعام فاختلف الوطء خاصة فأابحا ما دونه قبل الكفارة وذكر هللا قوله م
This file was downloaded from QuranicThought.comالعلماء يف ذلك فحمل مالك اإلطعام على ما قبله ورأى أنه ال يكون إال قبل املسيس وجعل ذلك من املطلق الذي حيمل على 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
 مل ينص يف اإلطعام أنه قبل املسيس املقيد وقال أبو حنيفة جيوز للمظاهر إذا كان من أهل اإلطعام أن يطأ قبل الكفارة ألن هللا

قال ابن عطية اإلشارة إىل الرخصة يف النقل من التحرير إىل الصوم وقال الزخمشري املعىن ذلك البيان ^ ذلك لتؤمنوا ^ 
قيل  أي هلكوا وقيل لعنوا و ^ كبتوا ^  أي خيالفون ويعادون ^ إن الذين حيادون هللا ^ والتعليم لتؤمنوا وهذا أظهر ألنه أعم 

حيتمل أن يكون النجوى هنا ^ ما يكون من جنوى ثالثة ^ كبت الرجل اذا بقى خزايان ونزلت اآلية يف يف املنافقني واليهود 
إال هو ^ مبعىن الكالم اخلفي فيكون ثالثة اصناف إليه مبعىن اجلماعة من الناس فيكون ثالثة بدل أو صفة واألول أحسن 

نزل يف قوم من ^ أمل تر إىل الذين هنوا عن النجوى ^ لك سادسهم وهو معهم إينما كانوا يعين بعلمه وإحاطته وكذ^ رابعهم 
اليهود كانوا يتناجون فيما بينهم ويتغامزون على املؤمنني فنهاهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فعادوا وقيل نزلت يف 

ه هللا ألن هذا من فعل اليهود واألحسن أن املراد واملنافقني معا املنافقني واألول أرجح لقوله وإذا جاؤوك حيوك مبا مل حييك ب
كانت ^  وإذا جاؤوك حيوك مبا مل حييك به هللا ^ لقوله أمل تر إىل الذين تولوا قوما غضب هللا عليهم فنزلت اآلية يف الطائفتني 

ن السالم عليكم والسام املوت وهو ما أرادوه اليهود أيتون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيقولون السام عليك اي حممد بدال م
بقوهلم وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول هلم وعليكم فسمعتهم عائشة يوما فقالت بل عليكم السام واللعنة فقال 

ت ما قلت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مهال اي عائشة إن هللا يكره الفحش والتفحش فقال أما مسعت ما قالوا قال أما مسع
 ويقولون^ هلم إين قلت وعليكم ويريد بقوله ما مل حييك به هللا قوله تعاىل قل احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى 
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^ حسبهم جهنم ^ كانوا يقولون لو كان نبيا لعذبنا هللا إبذايته فقال هللا (  يف أنفسهم لوال يعذبنا هللا مبا نقول @  104@ 
قيل يعين النجوى ابالمث والعدوان ومعصية الرسول ^ إمنا النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ^ عذااب  أي يكفيهم ذلك

إذا قيل لكم ^ وحذف وصفها بذلك لداللة األول عليه وقيل أراد جنوى اليهود واملنافقني ويؤيد هذا قوله ليجزي الذين آمنوا 
ل اآلية فقيل نزلت يف مقاعد احلرب والقتال وقيل نزلت بسبب ازدحام اختلف يف سبب نزو ^ تفسحوا يف اجملالس فافسحوا 

الناس يف جملس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحرصهم على القرب منه وقيل أقام النيب صلى هللا عليه وسلم قوما ليجلس 
هللا عليه وسلم أو هي عامة  أشياخا من أهل بدر يف مواضعهم فنزلت اآلية مث اختلفوا هل هي مقصورة على جملس النيب صلى

يف مجيع اجملالس فقال قوم إهنا خمصوصة ويدل على ذلك قراءة اجمللس ابإلفراد وذهب اجلمهور إىل أهنا عامه ويدل على ذلك 
قراءة اجملالس ابجلمع وهذا هو األصح ويكون اجمللس ابإلفراد على هذا للجنس والتفسيح املأمور به هو التوسع دون القيام 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يقم أحد من جملسه مث جيلس الرجل فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا وقد اختلف يف  ولذلك
^ أي يوسع لكم يف جنته ورمحته ^ يفسح هللا لكم ^ هذا النهي عن القيام من اجمللس ألحد هل هو على التحرمي أو الكراهة 

ارتفعوا وقوموا فافعلوا ذلك واختلف يف هذا النشوز املأمور به فقيل إذا دعوا إىل  أي إذا قيل لكم^ وإذا قيل انشزوا فانشزوا 
قتال أو صالة أو فعل طاعة وقيل إذا أمروا ابلقيام من جملس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألنه كان حيب االنفراد أحياان ورمبا 

^ يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا االعلم درجات ^ توسع جلس قوم حىت يؤمروا ابلقيام وقيل املراد القيام يف اجمللس لل
فيها قوالن أحدمها يرفع هللا املؤمنني العلماء درجات فقوله والذين أوتوا العلم درجات صفة للذين آمنوا كقوله جاءين العاقل 

درجات فالدرجات على األول للمؤمنني بشرط  الكرمي وأنت تريد رجال واحدا والثاين يرفع هللا املؤمنني والعلماء الصنفني مجيعا
أن يكونوا علماء وعلى الثاين للمؤمنني الذين ليسوا علماء وللعلماء أيضا ولكن بني درجات العلماء وغريهم تفاوت يوجد يف 

ية الصالة موضع آخر كقوله صلى هللا عليه وسلم فضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وقوله عل
والسالم فضل العامل على العابد كفضلي على أدانكم رجال وقوله عليه السالم يشفع يوم القيامة األنبياء مث العلماء مث الشهداء 

This file was downloaded from QuranicThought.comإذا انجيتم الرسول فقدموا بني يدي ^ فإذا كان هلم فضل على العابدين والشهداء فما ظنك بفضلهم على سائر املؤمنني 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
 عباس سببها أن قوما من شبان قال ابن^ جنواكم صدقة 
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املسلمني كثرت مناجاهتم للنيب صلى هللا عليه وسلم يف غري حاجة لتظهر منزلتهم وكان النيب صلى هللا عليه @  105@ 
 وسلم مسحا ال يرد أحدا فنزلت اآلية مشددة يف أمر املناجاة وقيل سببها أن األغنياء غلبوا الفقراء على مناجاة النيب صلى هللا

اآلية فأابح هللا هلم ^ ءأشفقتم أن تقدموا بني يدى جنواكم صدقة ^ عليه وسلم وهذه اآلية منسوخة ابتفاق نسخها قوله بعدها 
املناجاة دون تقدمي صدقة بعد أن كان أوجب تقدمي الصدقة قبل مناجاته عليه السالم واختلف هل كان هذا النسخ بعد أن 

عمل هبا أحد وقال قوم عمل هبا علي بن أيب طالب رضي هللا عنه روى أنه كان له دينارا فصرفه عمل ابآلية أم ال فقال قوم مل ي
بعشرة دراهم وانجاه عشر مرات تصدق يف كل مرة منها بدرهم وقيل تصدق يف كل مرة بدينار مث أنزل هللا الرخصة ملن كان 

التوبة ^ واتب هللا عليكم ^ فإن مل جتدوا فإن هللا غفور رحيم  قادرا على الصدقة وأما من مل جيد فالرخصة مل تزل اثبتة له بقوله
أي دوموا ^ فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ^ هنا يراد هبا عفو هللا عنهم يف تركهم للصدقة اليت أمروا هبا أو ختفيفها بعد وجوهبا 

أمل تر إىل الذين تولوا قوما ^ اجاة على هذه األعمال اليت هي قواعد شرعكم دون ما كنتم قد كلفتم من الصدقة عند املن
^ ماهم منكم وال منهم ^ نزلت يف قوم من املنافقني تولوا قوما من اليهود وهم الذين غضب هللا عليهم ^ غضب هللا عليهم 

^ ^ مذبذبني بني ذلك ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء ^ يعين أن املنافقني ليسوا من املسلمني وال من اليهود فهو كقوله فيهم 
يعين أن املنافقني كانوا إذا عوتبوا على سوء أقواهلم وأفعاهلم حلفوا أهنم ما قالوا وال فعلوا ^ وحيلفون على الكذب وهم يعلمون 

أصل اجلنة ما يسترت به ويتقي به احملذور  ^ اختذوا أمياهنم جنة ^ وقد صدر ذلك منهم مرارا كثرية هي مذكورة يف السري وغريهم 
استحوذ ^ مل هنا استعارة ألهنم كانوا يظهرون اإلسالم لتعصم دماؤهم وأمواهلم وقرئ اختذوا بكسر اهلمزة كالرتس مث استع

أي قضى ^ كتب هللا ^  أي يف مجلة األذلني أي معهم ^ يف األذلني ^ أي غلب عليهم ومتلك نفوسهم ^ عليهم الشيطان 
ا ولو كان أقرب الناس إليه وهذه حال املؤمن الصادق اإلميان اآلية معناها ال جتد مؤمنا حيب كافر ^ ال جتد قوما ^ وقدر 

 ولذلك كان الصحابة رضي هللا عنهم يقاتلون آابءهم وأبناءهم وإخواهنم إذا كانوا
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كفارا فقد قتل أبو عبيدة بن اجلراح أابه يوم أحد وقتل مصعب بن عمري أخاه عزيز بن عمري يوم أحد ودعا أبو @   106@ 
ابنه يوم بدر للرباز فأمره النيب صلى هللا عليه وسلم أن يقعد وقيل إن اآلية نزلت يف حاطب حني كتب إىل بكر الصديق 

املشركني خيربهم أبخبار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واألحسن أهنا على العموم وقيل نزلت فيمن يصحب السلطان وذلك 
كتب يف قلوهبم ^  أي عاداه وخالفه ^ من حاد هللا ^ ودة من اجلهتني هذه مفاعلة من املودة فتقتضي أن امل^ يوادون ^ بعيد 

أولئك ^ أي بلطف وهدى وتوفيق وقيل ابلقرآن وقيل جبربيل ^ وأيدهم بروح منه ^ أي أثبته فيها كأنه مكتوب ^ اإلميان 
$ # سورة احلشر $ وا إليه هذه يف مقابلة قوله أولئك حزب الشيطان واحلزب هم اجلماعة املتحزبون ملن أضيف^ حزب هللا 

نزلت هذه السورة يف يهود بين النضري وكانوا يف حصون مبقربة من املدينة وكان بينهم وبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عهد 
فأرادوا غدره فأطلعه هللا على ذلك فخرج إليهم وحاصرهم إحدى وعشرين ليلة حىت صاحلوه على أن خيرجوا من حصوهنم 

يف معناه أربعة أقوال ^ ألول احلشر ^ يعين بين النضري ^ هو الذي أخرج الذين كفروا ^ ا وتفرقوا يف البالد فخرجوا منه
أحدها أنه حشر القيامة أي خروجهم من حصوهنم أول احلشر والقيام من القبور آخره وروى يف هذا املعىن أن رسول هللا صلى 

أان على األثر الثاين أن املعىن ألول موضع احلشر وهو الشام وذلك أن أكثر بين هللا عليه وسلم قال هلم امضوا هذا أول احلشر و 
النضري خرجوا إىل الشام وقد جاء يف األثر أن حشر القيامة إىل أرض الشام وروى يف هذا املعىن أن النيب صلى هللا عليه وسلم 

املراد احلشر يف الدنيا الذي هو اجلالء واإلخراج قال لبين النضري اخرجوا قالوا إىل أين قال إىل أرض احملشر الثالث أن 
This file was downloaded from QuranicThought.comفإخراجهم من حصوهنم أول احلشر وإخراج أهل خيرب آخره الرابع أن معناه أخراجهم من دايرهم ألول ما حشر لقتاهلم ألنه أول 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ما ظننتم أن ^ ذا قتال قاتلهم النيب صلى هللا عليه وسلم وقال الزخمشري الالم يف قوله ألول مبعىن عند كقولك جئت لوقت ك

^ خيربون بيوهتم أبيديهم وأيدى املؤمنني ^ عبارة عن أخذ هللا هلم ^ فأاتهم هللا ^ يعين لكثرة عدهتم ومنعة حصوهنم ^ خيرجوا 
 أما إخراب املؤمنني فهو هدم أسوار احلصون ليدخلوها وأسند
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رهم وأما إخراب الكفار لبيوهتم فلثالثة مقاصد ذلك إىل الكفار يف قوله خيربون ألنه كان بسبب كفرهم وغد@  107@ 
أحدها حاجتهم إىل اخلشب واحلجارة ليسدوا هبا أفواه األرقة وحيصنوا ما خربه املسلمون من األسوار والثاين ليحملوا معهم ما 

اعتربوا اي أوىل ف^ أعجبهم من اخلشب والسواري وغري ذلك الثالث أن ال تبقى مساكنهم مبنية للمسلمني فهدموها شحا عليها 
ولوال أن كتب هللا عليهم ^ استدل الذين أثبتوا القياس يف الفقه هبذه اآلية واستدالهلم هبا ضعيف خارج عن معناها ^ األبصار 

اجلالء هو اخلروج عن الوطن فاملعىن لوال أن كتب هللا على بين النضري خروجهم عن أوطاهنم لعذهبم ^ اجلالء لعذهبم يف الدنيا 
^ ما قطعتم من لينة ^ ذكر يف األنفال ^ شاقوا ^ نيا ابلسيف كما فعل إبخواهنم بين قريظة وهلم مع ذلك عذاب النار يف الد

اللينة هي النخلة وقيل هي الكرمية من النخل وقيل النخلة اليت ليست بعجوة وقيل ألوان النخل املختلط وسبب اآلية أن رسول 
حصون بين النضري قطع املسلمون بعض خنلهم وأحرقوه فقال بنو النضري ما هذا إال فساد  هللا صلى هللا عليه وسلم ملا نزل على

^ اي حممد وأنت تنهى عن الفساد فنزلت اآلية معلمة أن كل ما جرى من قطع أو إمساك فإن هللا أذن للمسلمني يف ذلك 
كل جمتهد مصيب فإن هللا قد صوب فعل من يعين بين النضري واستدل بعض الفقهاء هبذه اآلية على أن  ^ ليخزي الفاسقني 

قطع النخل ومن تركها واختلف العلماء يف قطع شجر املشركني وختريب بالدهم فأجازه اجلمهور هلذه اآلية وإلقرار رسول هللا 
 الشام صلى هللا عليه وسلم على حتريق خنل بين النضري وكرهه قوم لوصية أىب بكر الصديق رضي هللا عنه اجليش الذي وجهه إىل

معىن أفاء هللا جعله فيئا ^ وماأفاء هللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب ^ أن ال يقطعوا شجرا مثمرا 
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأوجفتم من الوجيف وهو سرعة السري والركاب هي اإلبل واملعىن أن ما أعطى هللا رسوله من 

ش املسلمون إليه خبيل وال إبل وال تعبوا فيه وال حصلوه بقتال ولكن حصل بتسليط رسوله صلى هللا عليه أموال بين النضري مل مي
وسلم على بين النضري فأعلم هللا من هذه اآلية أن ما أخذه من بين النضري وما أخذه من فدك فهو فئ خاص ابلنيب صلى هللا 

قوتلت كبري قتال فهما خبالف الغنيمة اليت تؤخذ ابلقتال فأخذ رسول هللا  عليه وسلم يفعل فيه ما يشاء ألنه مل يوجف عليها وال
صلى هللا عليه وسلم لنفسه من أموال بين النضري قوت عياله وقسم سائرها يف املهاجرين ومل يعط األنصار منها شيئا غري أن أاب 

ا سهما هذا قول مجاعة وقال عمر بن اخلطاب  دجانة وسهل بن حنيف شكوا فاقة فأعطامها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منه
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينفق منها على أهله نفقه سنة وما بقي جعله يف السالح والكراع عدة يف سبيل هللا وقال 

 مصاحل قوم من العلماء وكذلك كل ما فتحه األئمة مما مل يوجف عليه فهو هلم خاصة أيخذون منه حاجتهم ويصرفون ابقيه يف
 املسلمني
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اآلية اضطرب الناس يف تفسري هذه اآلية وحكمها ^ ما أفاء هللا على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول @ ^  108@ 
اضطرااب عظيما فإن ظاهرها أن األموال اليت تؤخذ للكفار تكون هلل وللرسول ومن ذكر بعد ذلك وال خيرج منها مخس وال تقسم 

عة وذلك يعارض ما ورد يف األنفال من إخراج اخلمس وقسمة سائر الغنيمة على من حضر الوقيعة فقال على من حضر الوقي
بعضهم إن هذه اآلية منسوخة آبية األنفال وهذا خطأ ألن آية األنفال نزلت قبل هذه مبدة وقال بعضهم إن آية األنفال يف 

فار قالوا ولذلك مل يقسم عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أرض مصر األموال اليت تغنم ما عدا األرض وأن هذه اآلية يف أرض الك
والعراق بل تركها ملصاحل املسلمني وهذا التخصيص ال دليل عليه وقيل غري ذلك والصحيح أنه ال تعارض بني هذه اآلية وبني 

This file was downloaded from QuranicThought.comا خيرج منه اخلمس ويقسم ابقيه على آية األنفال فإن آية األنفال يف حكم الغنيمة اليت تؤخذ ابلقتال وإجياف اخليل والركاب فهذ



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
الغامنني وأما هذه اآلية ففي حكم الفئ وهو ما يؤخذ من أموال الكفارمن غري قتال وال إجياف خيل وال ركاب وإذا كان كذلك 
فكل واحدة من اآليتني يف معىن غري معىن األخرى وهلا حكم غري حكم األخرى فال تعارض بينهما وال نسخ وانظر كيف ذكر 

ا لفظ الفئ ويف األنفال لفظ الغنيمة وقد تقرر يف الفقه الفرق بني الفئ والغنيمة وأن حكمهما خمتلف قاله أبو حممد بن هن
الفرس وهو قول اجلمهور وبه قال مالك ومجيع أصحابه وهو أظهر األقوال وأما فعل عمر يف أرض مصر والعراق فالصحيح أنه 

يريد بغري قتال ^ ما أفاء هللا على رسوله من أهل القرى ^ نفوس الغامنني بقوله تعاىل فعل ذلك ملصلحة املسلمني بعد استطابة 
وال إجياف خيل وال ركاب كما كانت أموال بين النضري ولكنه حذف هذا لقوله يف اآلية قبل هذا فما أوجفتم عليه من خيل وال 

لعاطفة يف هذه اجلملة ألهنا من متام األوىل فهي غري أجنبية ركاب فاستغين بذكر ذلك أوال عن ذكره اثنيا ولذلك مل تدخل الواو ا
منها فإنه بني يف اآلية األوىل حكم أموال بين النضري وبني يف هذه اآلية حكم ما كان مثلها من أموال غريهم على العموم 

 واليتامى واملساكني وابن ويصرف الفئ فيما يصرف فيه مخس الغنائم ألن هللا سوى بينهما يف قوله هلل وللرسول ولذي القرىب
كيال يكون ^  السبيل وقد ذكران ذلك يف األنفال فأغىن عن إعادته وقد ذكران يف األنفال معىن قوله هلل وللرسول وما بعد ذلك 

 أي كيال يكون الفئ الذي أفاء هللا على رسوله من أهل القرى دولة ينتفع به األغنياء دون الفقراء^ دولة بني األغنياء منكم 
وذلك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قسم أموال بين النضري على املهاجرين فإهنم كانوا حينئذ فقراء ومل يعط األنصار منها 

شيئا فإهنم كانوا أغنياء فقال بعض األنصار لنا سهمنا من هذا الفئ فأنزل هللا هذه اآلية والدولة ابلضم والفتح مل يدول 
خلري وحيتمل أن يكون من املداولة أي كي ال يتداول ذلك املال األغنياء بينهم ويبقى الفقراء بال اإلنسان أي يدور عليه من ا

نزلت الفئ بسبب املذكور أي ما أاتكم الرسول من الفئ فخذوه ^ وما آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا ^ شئ 
لألنصار عنه ولفظ اآلية مع ذلك عام يف أوامر رسول هللا صلى هللا  وما هناكم عنه فانتهوا فكأهنا أمر للمهاجرين أبخذ الفئ وهني

 عليه وسلم أو نواهيه ولذلك استدل هبا عبد هللا بن مسعود على املنع من لبس احملرم املخيط ولعن الوامشة
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ن قوله لذي القرىب هذا بدل م^ للفقراء ^ والواصلة يف القرآن لورود ذلك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم @  109@ 
واليتامى واملساكني وابن السبيل ليبني بذلك أن املراد املهاجرين ووصفهم أبهنم أخرجوا من دايرهم وأمواهلم ألهنم هاجروا من 

هم األنصار والدار هي املدينة ألهنا كانت بلدهم ^ والذين تبوؤا الدار واإلميان من قبلهم ^ مكة وتركوا فيها أمواهلم ودايرهم 
لضمري يف قبلهم للمهاجرين فإن قيل كيف قال تبوؤا الدار واإلميان وإمنا تتبوأ الدار أي تسكن وال يتبوأ اإلميان فاجلواب من وا

وجهني األول أن معناه تبوؤا الدار وأخلصوا اإلميان فهو كقولك فعلفتها تبنا وماء ابردا تقديره علفتها تبنا وسقيتها ماء ابردا 
م جعلوا اإلميان كانه موطن هلم لتمكنهم فيه كما جعلوا املدينة كذلك فإن قيل قوله من قبلهم يقتضي أن الثاين أن املعىن أهن

األنصار سبقوا املهاجرين بنزول ااملدينة وابإلميان فأما سبقهم هلم بنزول املدينة فال شك فيه ألهنا كانت بلدهم وأما سبقهم هلم 
قبل األنصار فاجلواب من وجهني أحدمها أنه أراد بقوله من قبلهم من قبل هجرهتم  ابإلميان فمشكل ألن أكثر املهاجرين أسلم

واآلخر أنه أراد تبوؤا الدار مع اإلميان معا أي مجعوا بني احلالتني قبل املهاجرين ألن املهاجرين إمنا سبقوهم ابإلميان ال بتبؤئ 
ه جواب عن هذا السؤال وعن السؤال األول فإنه إذا كان الدار فيكون اإلميان على هذا مفعوال معه وهذا الوجه أحسن ألن

وال جيدون يف صدورهم حاجة مما ^ اإلميان مفعوال معه مل يلزم السؤال األول إذ ال يلزم إال إذا كان اإلميان معطوفا على الدار 
 جيدون لألنصار ويف أوتوا قيل إن احلاجة هنا مبعىن احلسد وحيتمل أن تكون مبعىن االحتجاج على أصلها والضمري يف^ أتوا 

^ للمهاجرين واملعىن أن األنصار تطيب نفوسهم مبا يعطاه املهاجرون من الفئ وغريه وال جيدون يف صدورهم شيئا بسبب ذلك 
أي يؤثرون غريهم ابملال على أنفسهم ولو كانوا يف غاية االحتياج واخلصاصة هي الفاقة وروى أن ^ ويؤثرون على أنفسهم 

This file was downloaded from QuranicThought.comية أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا قسم هذه القرى على املهاجرين دون األنصار قال لألنصار إن شئتم سبب هذه اآل



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودايركم وشاركتموهم يف هذه الغنيمة وإن شئتم أمسكتم أموالكم وتركتم هلم هذه فقالوا بل 

أيضا أن سببها أن رجال من األنصار أضاف رجال من املهاجرين فذهب  نقسم هلم من أموالنا ونرتك هلم هذه الغنيمة وروى
األنصاري ابلضيف إىل منزله فقالت له امرأته وهللا ما عندان إال قوت الصبيان فقال هلا نومي صبيانك وأطفئ السراج وقدمي ما 

 عليه وسلم فقال له عجب هللا من عندك للضيف ونومهه حنن أان أنكل وال أنكل ففعال ذلك فلما غدا على رسول هللا صلى هللا
شح النفس هو البخل والطمع ويف هذا إشارة إىل ^ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون ^ فعلكما البارحة ونزلت اآلية 

 أن األنصار وقاهم هللا شح أنفسهم فمدحهم هللا بذلك وأبهنم يؤثرون على أنفسهم وأبهنم ال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتى
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هذا معطوف على املهاجرين واألنصار املذكورين ^ والذين جاؤامن بعدهم ^ املهاجرون وأهنم حيبون املهاجرين @  110@ 
قبل فاملعىن أن الفئ للمهاجرين واألنصار وهلؤالء الذين جاءوا من بعدهم ويعىن هبم الفرقة الثالثة من الصحابة وهم من عدا 

لموا يوم فتح مكة وقيل يعين من جاء بعد الصحابة وهم التابعون ومن تبعهم إىل يوم القيامة املهاجرين واألنصار كالذين أس
وعلى هذا محلها مالك فقال إن من قال يف أحد من الصحابة قول سوء فالحظ له يف الغنيمة والفئ ألن هللا وصف الذين 

ان ابإلميان فمن قال ضد ذلك فقد خرج عن الذين وصفهم جاؤوا بعد الصحابة أبهنم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقو 
اآلية نزلت يف عبد هللا ابن أيب بن سلول وقوم من املنافقني بعثوا إىل بين النضري وقالوا هلم اثبتوا ^ أمل تر اىل الذين انفقوا ^ هللا 

فيكم قول قائل وال نطيع من  أي ال نسمع^ وال نطيع فيكم أحدا أبدا ^ يف حصونكم فإان معكم كيف ما تقلبت حالكم 
أيمران خبذالنكم مث كذهبم هللا يف هذه املواعيد اليت وعدوا هبا فإن قيل كيف قال لئن نصروهم ليولن األدابر بعد قوله الينصروهنم 

^  ألنتم أشد رهبة يف صدورهم من هللا^ فاجلواب أن املعىن على الفرض والتقدير أي لو فرضنا أن ينصروهم لولوا األدابر 
ال يقاتلونكم مجيعا إال يف قرى حمصنة أو من ^ الرهبة هي اخلوف واملعىن أن املنافقني واليهود خيافون الناس أكثر مما خيافون هللا 

أي ال يقدرون على قتالكم جمتمعني إال وهم يف قرى حمصنة ابألسوار واخلنادق أو من وراء احليطان دون أن خيرجوا ^ وراء جدر 
أي تظن أهنم جمتمعون ابأللفة ^ حتسبهم مجيعا وقلوهبم شىت ^ يعين عداوة بعضهم لبعض ^ بينهم شديد أبسهم ^ إليكم 

أي هؤالء اليهود كمثل الذين من قبلهم يعين يهود ^ كمثل الذين من قبلهم قريبا ^  واملودة وقلوهبم متفرقة ابملخالفة والشحناء 
الهم عن املدينة قبل بين النضري فكانوا أمثاهلم وقيل يعين أهل بدر الكفار بين قينقاع فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أج

فإهنم قبلهم ومثال هلم يف أن غلبوا وقهروا واألول أرجح ألن قوله قريبا يقتضي أهنم كانوا قبلهم مبدة يسريه وذلك أوقع على بين 
هم وأخرجوا من دايرهم كما فعل هبم وذلك هو املراد بقوله قينقاع وأيضا فإن متثيل بين النضري ببين قينقاع أليق ألهنم يهود مثل

مثل هللا املنافقني الذين أغووا يهود بين ^ كمثل الشيطان إذ قال لإلنسان اكفر ^  وقريبا ظرف زمان ^ ذاقوا وابل أمرهم ^ 
ان هنا اجلنس وقيل أراد الشيطان النضري مث خذلوهم بعد ذلك ابلشيطان فإنه يغوي ابن آدم مث يتربأ منه واملراد ابلشيطان واإلنس

 الذي أغوى قريشا يوم بدر وقال هلم إين جار لكم وقيل املراد ابإلنسان برصيص العابد فإنه استودع امرأة فزين له الشيطان
70
5 

الوقوع عليها فحملت فخاف الفضيحة فزين له الشيطان قتلها فلما وجدت مقتولة تبني ما فعل فتعرض له @  111@ 
فكان ^ قال له اسجد يل أجنيك فسجد له فرتكه الشيطان وقال له إين برئ منك وهذا ضعيف يف النقل واألول أرجح  الشيطان

ولتنظر نفس ما ^ الضمريان يعودان على الشيطان واإلنسان ويف ذلك متثيل للمنافقني واليهود ^ عاقبتهما أهنما يف النار 
من أعماهلا ليوم القيامة ومعىن ذلك حماسبة النفس لتكف عن السيئات هذا أمر أبن تنظر كل نفس ما قدمت ^ قدمت لغد 

وتزيد من احلسنات وإمنا عرب عن يوم القيامة بغد تقريبا له ألن كل ما هو آت قريب فإن قيل مل كرر األمر ابلتقوى فاجلواب من 
القيامة مث أمر به اثنيا ألن هللا خبري مبا يعملون وجهني أحدمها أنه أتكيد واآلخر وهو األحسن أنه أمرا وال ابلتقوى استعدادا ليوم 

This file was downloaded from QuranicThought.comيعين الكفار والنسيان هنا حيتمل أن يكون ^ وال تكونوا كالذين نسوا هللا ^ فلما اختلف املوجبات كرره مع كل واحد منهما 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
اآلية توبيخ البن ^ ى جبل لو أنزلنا هذا القرآن عل^ مبعىن الرتك أو الغفلة أي نسوا حق هللا فأنساهم حقوق أنفسهم والنظر هلا 

^ آدم على قسوة قلبه وقلة خشوعه عند تالوة القرآن فإنه إذا كان اجلبل خيشع ويتصدع لو مسع القرآن فما ظنك اببن آدم 
^ أي يعلم ما غاب عن املخلوقني وما شاهدوه وقيل الغيب اآلخرة والشهادة الدنيا والعموم أحسن ^ عامل الغيب والشهادة 

^ تق من التقديس وهو التنزه عن صفات املخلوقني وعن كل نقص وعيب وصيغة فعول للمبالغة كالسبوح مش^ القدوس 
يف معناه قوالن أحدمها الذي سلم عباده من اجلور واآلخر السليم من النقائص وأصله مصدر مبعىن السالمة وصف ^ السالم 

قوالن أحدمها أنه من األمن أي الذي أمن عباده واآلخر فيه ^ املؤمن ^ به مبالغة أو على حذف مضاف تقديره ذو السالم 
يف ^ املهيمن ^ أنه من اإلميان أي املصدق لعباده يف إمياهنم أو يف شهادهتم على الناس يوم القيامة أو املصدق نفسه يف أقواله 

يف معناه قوالن أحدمها ^ اجلبار ^ معناه ثالثة أقوال الرقيب والشاهد واألمني قال الزخمشري أصله مؤمين ابهلمزة مث أبدلت هاء 
^ أي الذي له التكرب حقا ^ املتكرب ^ أنه من اإلجبار مبعىن القهر واآلخر أنه من اجلرب أي جيرب عباده برمحته واألول أظهر 

 أي اخلالق يقال أبرأ هللا اخللق أي خلقهم^ البارئ 
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^ له األمساء احلسىن ^ أي خالق االصور ^ املصور ^ واخرتعه ولكن البارئ والفاطر يراد هبما الذي برأ اخللق @  112@ 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هلل تسعة وتسعني امسا من أحصاها دخل اجلنة قال املؤلف قرأت القرآن على األستاذ 

ه ومل ذلك قال ألين قرأت الصاحل أيب عبد هللا بن الكماد فلما بلغت إىل آخر سورة احلشر قال يل ضع يدك على رأسك فقلت ل
على القاضي أيب علي بن أىب األحوص فلما انتهيت إىل خامتة احلشر قال يل ضع يدك على رأسك وأسند احلديث إىل عبد هللا 

بن مسعود قال قرأت على النيب صلى هللا عليه وسلم فلما انتهيت إىل خامتة احلشر قال يل ضع يدك على رأسك قلت ومل ذاك 
فداك أيب وأمي قال أقرأين جربيل القرآن فلما انتهيت إىل خامتة احلشر قال يل ضع يدك على رأسك اي حممد قلت  اي رسول هللا

ومل ذاك قال إن هللا تبارك وتعاىل افتتح القرآن فضرب فيه فلما انتهى إىل خامتة سورة احلشر أمر املالئكة أن تضع أيديها على 
ال تتخذوا عدوي $ # ^ سورة املمتحنة $ شفاء من كل داء إال السام والسام املوت  رؤوسها فقالت اي ربنا ومل ذاك قال إنه

العدو يطلق على الواحد واجلماعة واملراد به هنا كفار قريش وهذه اآلية نزلت بسبب حاطب بن أيب بلتعة ^ وعدوكم اولياء 
فورى عن ذلك خبيرب فشاع يف الناس أنه خارج إىل  وذلك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أراد اخلروج إىل مكة عام احلديبية

خيرب وأخرب هو مجاعة من كبار أصحابه بقصده إىل مكة منهم حاطب فكتب بذلك حاطب إىل قوم من أهل مكة فجاء اخلرب 
ضة خاخ إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من السماء فبعث علي بن أيب طالب والزبري واملقداد وقال انطلقوا حىت أتتوا رو 

فإن هبا ظعينة معها كتاب من حاطب إىل املشركني فانطلقوا حىت وجدوا املرأة فقالوا هلا أخرجي الكتاب فقالت ما معي كتاب 
ففتشوا مجيع رحلها فما وجدوا شيئا فقال بعضهم ما معها كتاب فقال علي بن أيب طالب ما كذب رسول هللا صلى هللا عليه 

رجن الكتاب أو لنجردنك قالت أعرضوا عين فأخرجته من قرون رأسها وقيل أخرجته من حجزهتا وسلم وال كذب هللا وهللا لتخ
فجاؤا به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال حلاطب من كتب هذا قال أان اي رسول هللا ولكن ال تعجل علي فوهللا ما فعلت 

قريش ومل أكن من أنفسها فأحببت أن تكون يل عندهم يد  ذلك ارتدادا عن ديين وال رغبة يف الكفر ولكين كنت امرأ ملصقا يف
يرعونين هبا يف قرابيت فقال عمر بن اخلطاب دعين اي رسول هللا أضرب عنق هذا املنافق فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

قد غفرت لكم ال صدق حاطب إنه من أهل بدر وما يدريك اي عمر لعل هللا قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم ف
تقولوا احلاطب إال خريا فنزلت اآلية عتااب حلاطب وزجرا عن أن يفعل أحد مثل فعله وفيها مع ذلك تشريف له ألن هللا شهد له 

عبارة عن إيصال املودة إليهم وألقى يتعدى حبرف جر وبغري حرف ^ تلقون إليهم ابملودة ^ ابإلميان يف قوله اي أيها الذين آمنوا 
This file was downloaded from QuranicThought.com ألقيت عليك^ ه جر كقول
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وهذه اجلملة يف موضع احلال من الضمري يف قوله ال تتخذوا أو يف موضع الصفة ألولياء أو استئناف ( حمبة مين @  113@ 
أي خيرجون الرسول وخيرجونكم يعين ^ خيرجون الرسول وإايكم ^ حال من الضمري يف ال تتخذوا أو يف تلقون ^ وقد كفروا ^ 

أن ^ هنم ضيقوا عليهم وآذوهم حىت خرجوا منها مهاجرين إىل املدينة ومنهم من خرج إىل أرض احلبشة إخراجهم من مكة فإ
جواب هذا الشرط حمذوف ^ إن كنتم خرجتم جهادا يف سبيلي ^ مفعول من أجله أي خيرجونكم من اجل إميانكم ^ تؤمنوا 

ا يف سبيلي وابتغاء مرضايت فال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لداللة ما قبله عليه وهو ال تتخذوا والتقدير إن كنتم خرجتم جهاد
وودوا لو تكفرون ^ معناه إن يظفروا بكم ^ إن يثقفوكم ^ وجهادا مصدر يف موضع احلال أو مفعول من أجله وكذلك ابتغاء 

لشرط بلفظ املضارع أي متنو أن تكفروا فتكونون مثلهم قال الزخمشري وإمنا قال ودوا بلفظ املاضي بعد أن ذكر جواب ا^ 
يوم القيامة ^ إشارة إىل ما قصد حاطب من رعي قرابته ^ لن تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم ^ ألهنم أرادوا كفركم قبل كل شئ 

حيتمل أن يكون من الفصل ابحلكم بينهم أو من الفصل مبعىن التفريق أي يفرق بينكم وبني قرابتكم يوم القيامة ^ يفصل بينكم 
األسوة هو الذي ^ قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه ^ امل يف يوم القيامة ما قبله وذلك بعيد وقيل إن الع

يقتدي به فأمر هللا املسلمني أن يقتدوا إببراهيم اخلليل عليه السالم وابلذين معه يف عداوة الكفار والتربئ منهم ومعىن والذين 
الذين كانوا يف عصره وقريبا من عصره ورجح ابن عطية هذا القول مبا ورد يف احلديث  معه من آمن به من الناس وقيل األنبياء

أي كذبناكم ^ كفران بكم ^  مجع برئ ^ برآء ^ أن إبراهيم عليه السالم قال لزوجته ما على األرض مؤمن ابهلل غريي وغريك 
هذا استثناء من ^ قول إبراهيم ألبيه ألستغفرن لك إال ^ يف أقوالكم وحيتمل أن يكون عبارة عن إفراط البغض واملقاطعة هلم 

قوله أسوة حسنة فاملعىن اقتدوا هبم يف عداوهتم للكفار وال تقتدوا هبم يف هذا ألن إبراهيم وعد أابه أن يستغفر له فلما تبني له 
ن الكفار إال أن إبراهيم وعد أابه أن أنه عدو هلل تربأ منه وقيل االستثناء من التربي والقطيعة واملعىن تربأ إبراهيم والذين معه م

 هذا من كالم سيدان إبراهيم عليه السالم والذين معه وهو متصل مبا قبل^ ربنا عليك توكلنا ^ يستغفر له 
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يف معناه قوالن أحدمها ال ^ ربنا ال جتعلنا فتنة للذين كفروا ^ االستثناء فهو من مجلة ماأمروا أن يقتدوا به @  114@ 
علينا فيكون ذلك هلم فتنة وسبب ضالهلم ألهنم يقولون غلبناهم فيكون ذلك هلم ألان على احلق وهم على الباطل  تنصرهم

واآلخر ال تسلطهم علينا فيفتنوان عن ديننا ورجح ابن عطية هذا ألنه دعاء ألنفسهم وأما على القول األول فهو دعاء للكفار 
عسى هللا أن جيعل بينكم ^ عاء ألنفسهم ابلنصر حبيث ال يفتنت الكفار بذلك ولكن مقصدهم ليس الدعاء للكفار وإمنا هو د

ملا أمر هللا املسلمني بعداوة الكفار ومقاطعتهم فامتثلوا ذلك على ما كان بينهم وبني الكفار ^ وبني الذين عاديتم منهم مودة 
ودة وهذه املودة كملت يف فتح مكة فإنه أسلم حينئذ من القرابة فعلم هللا صدقهم فآنسهم هبذه اآلية ووعدهم أبن جيعل بينهم م

سائر قريش وقيل املودة تزوج النيب صلى هللا عليه وسلم حبيبة بنت أيب سفيان بن حرب سيد قريش ورد ابن عطية هذا القول 
للمسلمني يف مربة من  رخص هللا^ الينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ^ أبن تزوج أم حبيبة كان قبل نزول هذه اآلية 

مل يقاتلهم من الكفار واختلف فيهم على أربعة أقوال األول أهنم قبائل من العرب منهم خزاعة وبنو احلارث بن كعب كانوا قد 
وال صاحلوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أن ال يقاتلوه وال يعينوا عليه الثاين أهنم كانوا من كفار قريش مل يقاتلوا املسلمني 

أخرجوهم من مكة واآلية على هذين القولني منسوخة ابلقتال الثالث أهنم النساء والصبيان ويف هذا ورد أن أمساء بنت أيب بكر 
الصديق قالت اي رسول هللا إن أمي قدمت على وهي مشركة أفأصلها قال نعم صلي أمك الرابع أنه أراد من كان مبكة من 

اي أيها ^ الذين هنى هللا عن مودهتم ألهنم قاتلوا املسلمني وظاهروا على إخراجهم فهم كفار قريش املؤمنني الذين مل يهاجروا وأما 
أي اختربوهن لتعلموا صدق إمياهنن وإمنا مساهن مؤمنات لظاهر حاهلن ^ الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 

This file was downloaded from QuranicThought.comتستحلف املرأة أهنا ما هاجرت لبغضها يف زوجها وال خلوف وغري وقد اختلف يف هذا االمتحان على ثالثة أقوال أحدها أن 
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ذلك من أعراض الدنيا سوى حب هللا ورسوله والدار اآلخرة والثاين أن يعرض عليها شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممد رسول 

هن وترك الزان والبهتان والعصيان هللا والثالث أن تعرض عليها الشروط املذكورة بعد هذا من ترك اإلشراك والسرقة وقتل أوالد
نزلت ^ فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار ^ فإذا أقرت بذلك فهو امتحاهنا قالته عائشة رضي هللا تعاىل عنها 

 هذه اآلية أثر صلح احلديبية وكان ذلك الصلح قد تضمن أن يرد املسليمن إىل الكفار وكل من جاء
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رجال والنساء فنسخ هللا أمر النساء هبذه اآلية ومنع من رد املؤمنة إىل الكفار إذا هاجرت إىل مسلما من ال@  115@ 
املسلمني وكانت املرأة اليت هاجرت حينئذ أميمة بنت بشر امرأة حسان بن الدحداحة وقيل سبيعة األسلمية وملا هاجرت جاء 

عليك فنزلت اآلية فامتحنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم زوجها فقال اي حممد ردها علينا فإن ذلك يف الشرط الذي لنا 
يردها وأعطى مهرها لزوجها وقيل نزلت يف أم كلثوم بنت عقبة ابن أيب معيط هربت من زوجها إىل املسلمني واختلف يف الرجال 

ولني واألظهر اجلواز ألنه إمنا هل حكمهم يف ذلك كالنساء فال جتوز املهادنة على رد من أسلم منهم أو جيوز حىت اآلن على ق
هذا تعليل للمنع من رد املرأة إىل الكفار وفيه دليل على ارتفاع ^ الهن حل هلم وال هم حيلون هلن ^ نسخ ذلك يف النساء 

يعين أعطوا الكفار ما أعطوا نساءهم من الصدقات اذا هاجرن مث أابح ^ وآتوهم ما أنفقوا ^ النكاح بني املشركني واملسلمات 
العصم مجع عصمة أي النكاح فأمر هللا املسلمني أن يفارقوا ^ وال متسكوا بعصم الكوافر ^ للمسلمني تزوجهن ابلصداق 

نساءهم الكوافر يعين املشركات من عبدة األواثن فاآلية على هذا حمكمة وقيل يعين كل كافرة فعلى هذا نسخ منها جواز تزوج 
وتوا الكتاب من قبلكم وروى أن اآلية نزلت يف امرأة لعمر بن اخلطاب كانت كافرة الكتابيات لقوله واحملصنات من الذين أ

أي اطلبوا من الكفار ما أنفقتم من الصدقات على أزواجكم الاليت فررن إىل ^ واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ^ فطلقها 
وإن فاتكم شئ من أزواجكم إىل الكفار ^ املسلمني  الكفار وليطلب الكفار منكم ما أنفقوا على أزواجهم الاليت هاجرن إىل

معىن فاتكم شئ من أزواجكم إىل الكفار هروب نساء املسلمني إىل الكفار ^ فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا 
وإمنا هو من العقىب  واخلطاب يف قوله فعاقبتم وآتوا الذين ذهبت أزواجهم للمسلمني وقوله عاقبتم ليس من العقاب على الذنب

أى أصبتم عقىب وهي الغنيمة أو من التعاقب على الشئ كما يتعاقب الرجالن على الدابة اذا ركبها هذا مرة وهذا مرة أخرى 
فلما كان نساء املسلمني يهربون إىل الكفار ونساء الكفار يهربون إىل املسلمني جعل ذلك كالتعاقب على النساء وسبب اآلية 

هللا واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا قالوا الكفار ال يرضى هبذا احلكم وال نعطي صداق من هربت زوجته إلينا من أنه ملا قال 
املسلمني فأنزل هللا هذه اآلية األخرى وأمر هللا املسلمني أن يدفعوا الصداق ملن هربت زوجته إلينا من املسلمني إىل الكفار 

نائم على قول من قال إن معىن فعاقبتم غنمتم وقيل من مال الفئ وقيل من الصدقات اليت  ويكون هذا املدفوع من مال الغ
كانت تدفع للكفار إذا فر أزواجهم إىل املسلمني فأزال هللا دفعها إليهم حني مل يرضوا حكمه وهذه األحكام اليت تضمنتها هذه 

لى هللا عليه وسلم مع مشركي العرب مث زالت هذه األحكام اآلية قد ارتفعت ألهنا نزلت يف قضااي معينة وهي مهادنة النيب ص
ابرتفاع اهلدنة فال جتوز مهادنة املشركني من العرب إمنا هو يف حقهم اإلسالم أو السيف وإمنا جتوز مهادنة أهل الكتاب واجملوس 

جلزية وقال النيب صلى هللا عليه ألن هللا قال يف املشركني اقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وقال يف أهل الكتاب حىت يعطوا ا
 وسلم
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هذه البيعة بيعة النساء يف ^ اي أيها النيب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك ^ يف اجملوس سنوا هبم سنة أهل الكتاب @  116@ 
هذا يف احلديث  اثين يوم الفتح على جبل الصفا وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبايعهن ابلكالم وال متس يده يد امرأة ورد

الصحيح عن عائشة وروى أنه صلى هللا عليه وسلم لف على يده ثواب كثيفا مث ملس النساء يده كذلك وقيل إنه غمس يده يف 
This file was downloaded from QuranicThought.comمعناه عند اجلمهور أن تنسب املرأة إىل زوجها ولدا ^ وال أيتني هبتان ^ إانء فيه ماء مث دفعه إىل النساء فغمسن أيديهن فيه 
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رأة تلتقط الولد فتقول لزوجها هذا ولدي منك وإمنا قال يفرتينه بني أيديهن وأرجلهن ألن بطنها الذي حتمل ليس له وكانت امل

فيه الولد بني يديها وفرجها الذي تلده به بني رجليها واختار ابن عطية أن يكون البهتان هنا على العموم أبن ينسب للرجل غري 
ما ائتمنها هللا عليه من احليض واحلمل وغري ذلك وإىل هذا أشار بعض الناس أبن ولده أو تفرتي على أحد ابلقول أو تكذب في

أي ال يعصينك فيما جاءت به ^ وال يعصينك يف معروف ^ قال بني أيديهن يراد به اللسان والفم وبني األرجل يراد به الفرج 
لشعر وغري ذلك مما كان نساء اجلاهلية يفعلنه الشريعة من األوامر والنواهي ومن ذلك النهي عن النياحة وشق اجليوب ووصل ا

وورد يف احلديث أن النساء ملا ابيعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه ااملبايعة فقررهن على أن ال يسرقن قالت هند بنت 
ه فقال هلا عتبة وهي امرأة أيب سفيان بن حرب اي رسول هللا إن أاب سفيان رجل شحيح فهل على إن أخذت من ماله بغري إذن

خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف فلما قررهن على أن ال يزنني قالت هند اي رسول هللا أتزين احلرة فقال عليه الصالة والسالم 
ال تزين احلرة يعين يف غالب املرأة وذلك أن الزان يف قريش إمنا كان يف االماء فلما قال وال يقتلن أوالدهن قالت حنن ربيناهم 

م أنت ببدر كبارا فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما وقفهن على أن ال يعصينه يف معروف قالت ما صغارا وقتلته
جلسنا هذا اجمللس ويف أنفسنا أن نعصيك وهذه املبايعة للنساء غري معمول هبا اليوم ألنه أمجع العلماء على أنه ليس لإلمام أن 

كر الناسخ أو يكون ترك هذه الشروط ألهنا قد تقررت وعلمت من الشرع يشرتط عليهن هذا فإما أن تكون منسوخة ومل يذ 
يعين اليهود وكان بعض فقراء املسلمني يتودد إليهم ^ ال تتولوا قوما غضب هللا عليهم ^ ابلضرورة فال حاجة إىل اشرتاطها 

^ ^ غري املغضوب عليهم ^ كقوله ليصيبوا من أمواهلم وقيل يعين كفار قريش واألول أظهر ألن الغضب قد صار عرفا لليهود  
من قال إن القوم الذين غضب هللا عليهم هم اليهود فمعىن يئسوا ^ قد يئسوا من اآلخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور 

من اآلخرة يئسوا من خري اآلخرة والسعادة فيها ومن قال إن القوم الذين غضب هللا عليهم هم كفار قريش فاملعىن يئسوا من 
حيتمل وجهني أحدمها ^ كما يئس الكفار من أصحاب القبور ^  د اآلخرة وصحتها ألهنم مكذبون هبا تكذيبا جزما وقوله وجو 

 أن يريد كما يئس الكفار املكذبون ابلبعث من بعث أصحاب القبور فقوله من أصحاب
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اجلنس أي كما يئس الذين يف  يتعلق بيئس وهو على حذف مضاف واآلخر أن يكون من أصحاب القبور لبيان@  117@ 
يف سببها ثالثة أقوال ( مل تقولون ماال تفعلون $ # ) سورة احلواريني $ القبور من سعادة اآلخرة ألهنم تيقنوا أهنم يعذبون فيها 

اآلية  أحدها قول ابن عباس أن مجاعة قالوا وددان أن نعرف أحب األعمال إىل هللا فنعمله ففرض هللا اجلهاد فكرهه قوم فنزلت
واآلخر أن قوما من شبان املسلمني كانوا يتحدثون عن أنفسهم يف الغزو مبا مل يفعلوا ويقولون فعلنا وصنعنا وذلك كذب فنزلت 

اآلية زجرا هلم والثالث أهنا نزلت يف املنافقني ألهنم كانوا يقولون للمؤمنني حنن معكم ومنكم مث يظهر من أفعاهلم خالف ذلك 
طبهم بقوله اي أيها الذين آمنوا إال أن يريد أهنم آمنوا بزعمهم وفيما يظهرون ومع ذلك فحكم اآلية على وهذا ضعيف ألنه خا

كان بعض السلف يستحي أن يعظ الناس ^  كرب مقتا عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون ^  العموم يف زجر من يقول ما ال يفعل 
البغض لريبة أو حنوها وانتصب مقتا على التمييز وأن تقولوا فاعل وقيل ألجل هذه اآلية ويقول أخاف من مقت هللا واملقت هو 

إن هللا حيب الذين ^ فاعل كرب حمذوف تقديره كرب فعلكم مقتا وأن تقولوا بدل من الفاعل احملذوف أو خرب ابتداء مضمر 
تال وقال بعض الناس قتال الرجالة ورود هذه اآلية هنا دليل على أن اآلية اليت قبلها يف شأن الق^ يقاتلون يف سبيله صفا 

أفضل من قتال الفرسان ألن الرتاص فيه يتمكن أكثر مما يتمكن للفرسان قاله ابن عطية وهذا ضعيف خفي على قائله مقصد 
املرصوص هو الذي يضم بعضه ^ كأهنم بنيان مرصوص ^  اآلية وليس املراد نفس الرتاص وإمنا املراد الثبوت واجلد يف القتال 

كانوا ^  وإذ قال موسى لقومه اي قوم مل تؤذونين ^ بعض وقيل هو املعقود ابلرصاص وال يبعد أن يكون هذا أصل اللفظ إىل 
This file was downloaded from QuranicThought.comوقد تعلمون أين رسول هللا إليكم ^ يؤذونه بسوء الكالم وبعصيانه وتنقيصه وانظر يف األحزاب وال تكونوا كالذين آذوا موسى 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
فلما ^ بيح إلذايته مع علمهم أبنه رسول هللا ولذلك أدخل قد الدالة على التحقيق هذا إقامة حجة عليهم وتوبيخ هلم وتق^ 

وإذ قال عيسى ابن مرمي اي بين ^ هذه عقوبة على الذنب بذنب وزيغ القلب هو ميله عن احلق ^ زاغوا أزاغ هللا قلوهبم 
^ مصدقا ملا بني يدي من التوراة ^ يهم أب إمنا قال موسى اي قوم وقال عيسى اي بين إسرائيل ألنه مل يكن له ف^ إسرائيل 

 عن كعب أن احلواريني قالوا لعيسى اي روح^ ومبشرا برسول ^ معناه مذكور يف البقرة يف قوله مصدقا ملا معكم 
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ه قال رسول هللا صلى هللا علي^ امسه أمحد ^ هللا هل بعدان من أمة قال نعم أمة أمحد حكماء علماءأتقياء أبرار @  118@ 
وسلم يل مخسة أمساء أان حممد وأان أمحد وأان املاحي الذي ميحو هللا يب الكفر وأان احلاشر الذي حيشر هللا الناس على قدمي وأان 

العاقب فال نيب بعدي وأمحد مشتق من احلمد وحيتمل أن يكون فعال مسى به أو يكون صفة مسى هبا كأمحد وحيتمل أن يكون 
حيتمل أن يريد عيسى أو حممد عليهما الصالة والسالم ويؤيد ^ فلما جاءهم ابلبينات ^ كمحمد   مبعىن حامد أو مبعىن حممود

^ األول اتصاله مبا قبله ويؤيد الثاين قوله وهو يدعي إىل اإلسالم ألن الداعي إىل اإلسالم هو حممد صلى هللا عليه وسلم 
^ ية تفسري للتجارة املذكورة قال األخفش هو عطف بيان عليها اآل^ تؤمنون ابهلل ^ ذكر يف براءة ^ يريدون ليطفؤا نور هللا 

^ جزم يف جواب تؤمنون ألنه مبعىن األمر وقد قرأه ابن مسعود آمنوا وجاهدوا على األمر ألنه يقتضي التحضيض ^ يغفر لكم 
نه مفعول بفعل مضمر ارتفع أخرى على أنه خرب ابتداء مضمر تقديره ولكم نعمة أخرى أو انتصب على أ^ وأخرى حتبوهنا 

قال الزخمشري عطف على تؤمنون ^ وبشر املؤمنني ^ تفسري ألخرى فهو بدل منها ^ نصر من هللا ^ تقديره ومينحكم أخرى 
مجع انصر وقد غلب اسم األنصار على األوس واخلزرج مساهم هللا به وليس ذلك ^ كونوا أنصار هللا ^  ابهلل ألنه يف معىن األمر 

هذا التشبيه حممول على املعىن ألن ظاهره كونوا أنصار هللا كقول عيسى واملعىن كونوا ^ ما قال عيسى ابن مرمي ك^  املراد هنا 
^ أنصار هللا كما قال احلواريون حني قال هلم عيسى من أنصاري إىل هللا وقد ذكر يف آل عمران معىن احلواريني وأنصاري إىل هللا 

حلجة وقيل إهنم غلبوا الكفار ابلقتال بعد رفع عيسى عليه السالم وقيل إن ظهور قيل إهنم ظهروا اب^ فأصبحوا ظاهرين 
هو الذي بعث يف األميني ^ ذكر يف احلشر ^ القدوس $ # ^ سورة اجلمعة $ املؤمنني منهم هو مبحمد صلى هللا عليه وسلم 

 يعين سيدان حممدا صلى هللا عليه وسلم^ رسوال منهم 
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عطفا على األميني وأراد هبؤالء فارس ^ وآخرين منهم ^ العرب وقد ذكر معىن األمي يف األعراف  واألميني هم@  119@ 
وسئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من هؤالء اآلخرون فأخذ بيد سلمان الفارسي وقال لو كان العلم ابلثراي لناله رجال من 

ريد به يف البشرية ويف الدين ال يف النسب وقيل هم أهل اليمن هؤالء يعين فارس وقيل هم الروم ومنهم على هذين القولني ي
أي مل يلحقوا هبم لنفي ^ ملا يلحقوا هبم ^ وقيل التابعون وقيل هم سائر املسلمني واألول أرجح لوروده يف احلديث الصحيح 

د صلى هللا عليه وسلم وهداية إشارة إىل نبوة حمم^ ذلك فضل هللا ^ وسيلحقون وذلك أن ملا الذكر املاضي القريب من احلال 
ومل حيملوها ^ يعين اليهود ومعىن محلوا التوراة كلفوا العمل هبا والقيام أبوامرها ونواهيها ^ مثل الذين محلوا التوراة ^ الناس به 

ل القوم الذين  بئس مث^ مل يطيعوا أمرها ومل يعملوا هبا شبههم هللا ابحلمار الذي حيمل األسفار على ظهره ومل يدر ما فيها ^ 
يعين اليهود الذين كذبوا سيدان حممدا صلى هللا عليه وسلم وهم الذين محلوا التوراة ومل حيملوها ألن التوراة ^ كذبوا آبايت هللا 

إذا نودي ^ ذكر يف البقرة ^ فتمنوا املوت ^ تنطق بنبوته صلى هللا عليه وسلم فكل من قرأها ومل يؤمن به فقد خالف التوراة 
النداء للصالة هو األذان هلا ومن يف قوله من يوم اجلمعة لبيان إذا وتفسري له ^ ة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر هللا للصال

وذكر هللا يراد به اخلطبة والصالة ويتعلق هبذه اآلية مثان مسائل األوىل اختلف يف األذان للجمعة هل هو سنة كاألذان لسائر 
ألنه شرط يف السعي هلا أن يكون عند األذان والسعي واجب فاألذان واجب الثانية كان الصلوات أو واجب لظاهر اآلية 

This file was downloaded from QuranicThought.comاألذان للجمعة على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على جدار املسجد وقيل على ابب املسجد وقيل كان بني يديه صلى 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ة زماان وهو ابق يف املشرق إىل اآلن قال أبو حممد بن هللا عليه وسلم وهو على املنرب وقد كان بنو أمية أيخذون هبذا وبقي بقرطب

الفرس قال مالك يف اجملموعة إن هشام ابن عبد امللك هو الذي أحدث األذان بني يديه قال وهذا دليل على أن احلديث يف 
واختلف الفقهاء ذلك ضعيف الثالث كان األذان للجمعة واحد مث زاد عثمان رضي هللا عنه النداء على الزوراء ليسمع الناس 

هل املستحب أن يؤذن فيها اثنان أو ثالثة الرابعة السعي يف اآلية مبعىن املشي ال مبعىن اجلري وقرأ عمر بن اخلطاب فامضوا إىل 
 ذكر هللا وهذا تفسري للسعي فهو خبالف السعي يف قول رسول هللا
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تم تسعون اخلامسة حضور اجلمعة واجب حلمل األمر صلى هللا عليه وسلم إذا نودي للصالة فال أتتوهنا وأن@  120@ 
الذي يف اآلية على الوجوب ابتفاق إال أهنا ال جتب على املرأة وال على الصيب وال على املريض ابتفاق وال على العبد واملسافر 

وسلم اجلمعة واجبة على   عند مالك واجلمهور خالفا للظاهرية وتعلقوا بعموم اآلية وحجة اجلمهور قول رسول هللا صلى هللا عليه
كل مسلم يف مجاعة إال أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صيب أو مريض وحجتهم يف املسافر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان 
ال يقيم اجلمعة يف السفر واختلف هل تسقط اجلمعة بسبب املطر أم ال وهل جيوز للعروس التخلف عنها أم ال واملشهور أهنا ال 

عنه لعموم اآلية السادسة اختلف مىت يتعني اإلقبال إىل الصالة فقيل إذا زالت الشمس وقيل إذا أذن املؤذن وهو ظاهر  تسقط
اآلية السابعة اختلف يف املوضع الذي جيب منه السعي إىل اجلمعة فقيل ثالثة أميال وهو مذهب مالك وقيل ستة أميال وقيل 

ن مسع النداء وقيل على من آواه الليل إىل أهله الثامنة اختلف يف الوايل هل هو جتب على من كان داخل املصر وقيل على م
أمر برتك البيع يوم اجلمعة إذا ^ وذروا البيع ^ من شرط اجلمعة أم ال على قولني واملشهور سقوطه ألن هللا مل يشرتطه يف اآلية 

لف يف البيع الذي يعقد يف ذلك الوقت هل يفسخ أم ال أخذ املؤذنون يف األذان وذلك على الوجوب فيقتضي حترمي البيع واخت
واختلف يف بيع من ال تلزمهم اجلمعة من النساء والعبد هل جيوز يف ذلك الوقت أم ال واألظهر جوازه ألنه إمنا منع منه من 

لإلابحة ابتفاق وحكى هذا األمر ^ فانتشروا يف األرض ^ يدعي إىل اجلمعة وجيري النكاح يف ذلك الوقت جمري البيع يف املنع 
قيل معناه طلب املعاش فاألمر على هذا لإلابحة وروى عن ^ وابتغوا من فضل هللا ^ اإلمجاع على ذلك ابن عطية وابن الفرس 

النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال الفضل املبتغى عيادة مريض أو صلة صديق أو اتباع جنازة وقيل هو طلب العلم وإن صح 
سبب اآلية أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان قائما ^ وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها ^ إىل سواه  احلديث مل يعدل

على املنرب خيطب يوم اجلمعة فأقبلت عري من الشام بطعام وصاحب أمرها دحية بن خليفة الكليب وكانت عادهتم أن تدخل العري 
لت العري كذلك انفض أهل املسجد إليها وتركوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائما املدينة ابلطبل والصياح سرورا هبا فلما دخ

على املنرب ومل يبق معه إال اثىن عشر رجال قال جابر ابن عبد هللا أان أحدهم وذكر بعضهم أن منهم العشرة املشهود هلم ابجلنة 
وقيل إمنا بقي معه صلى هللا عليه وسلم مثانية وروى أنه صلى واختلف يف الثاىن عشرة فقيل عبد هللا مسعود وقيل عمار بن ايسر 

هللا عليه وسلم قال هلؤالء لقد كانت احلجارة سومت يف السماء على املنفضني وظاهر اآلية يقتضي أن اجلماعة شرط يف اجلمعة 
مالك ليس يف ذلك عدد حمدود وهو مذهب مالك واجلمهور أال أهنم اختلفوا يف مقدار اجلماعة الذين تنعقد هبم اجلمعة فقال 

وإمنا هم مجاعة تقوم هبم قرية وروى ابن املاجشون عن مالك ثالثون وقال الشافعي أربعون وقال أبو حنيفة ثالثة مع االمام وقيل 
لهو اثىن عشر عدد الذين بقوا مع النيب صلى هللا عليه وسلم فإن قيل مل قال انفضوا إليها بضمري املفرد وقد ذكر التجارة وال

فاجلواب من وجهني أحدمها أنه أراد انفضوا إىل اللهو وانفضوا إىل التجارة مث حذف أحدمها لداللة اآلخر عليه قاله الزخمشري 
 واآلخر أنه

71
5 

وتركوك قائما ^ قال ذلك هتمما ابلتجارة إذ كانت أهم وكانت هي سبب اللهو ومل يكن سببها قاله ابن عطية @  121@ 
This file was downloaded from QuranicThought.comقيام يف اخلطبة هل هو واجب أم ال وإذا قلنا بوجوبه فهل هو شرط فيها أم ال فمن أوجبه واشرتطه أخذ بظاهر اختلفوا يف ال^ 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
اآلية من ذكر القيام ومن مل يوجبه رأى أن ما فعله النيب صلى هللا عليه وسلم من ذلك مل يكن على الوجوب ومذهب مالك أن 

ني وقال أبو حنيفة ال جيلس بني اخلطبتني لظاهر اآلية وذكر القيام فيها دون من سنة اخلطبة اجللوس قبلها واجللوس بني اخلطبت
إن قيل مل قدم اللهو ^ قل ما عند هللا خري من اللهو ومن التجارة ^ اجللوس وحجة مالك فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ملوضعني جاء على ما ينبغي فيه وذلك أن العرب هنا على التجارة وقدم التجارة قبل هذا على اللهو فاجلواب أن كل واحد من ا
اترة يبتدؤن ابألكثر مث ينزلون إىل األقل كقولك فالن خيون يف الكثري والقليل فبدأت ابلكثري مث أردفت عليه اخليانة فيما دونه 

أردفت عليه األمانة فيما هو واترة يبتدؤن ابألفل مث يرتقون إىل األكثر كقولك فالن أمني على القليل والكثري فبدأت ابلقليل مث 
أكثر منه ولو عكست يف كل واحد من املثالني مل يكن حسنا فإنك لو قدمت يف اخليانة القليل لعلم أنه خيون يف الكثري من ابب 

أوىل وأحرى ولو قدمت يف األمانة ذكر الكثري لعلم أنه أمني يف القليل من ابب أوىل وأحرى فلم يكن لذكره بعد ذلك فائدة 
ذلك قوله إذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها قدم التجارة هنا ليبني أهنم ينفضون إليها وأهنم مع ذلك ينفضون إىل اللهو الذي وك

هو دوهنا وقوله خري من اللهو ومن االتجارة قدم اللهو ليبني أن ما عند هللا خري من اللهو وأنه أيضا خري من التجارة اليت هي 
إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول $ # ^ سورة املنافقون $ ل واحد من املوضعني مل حيسن أعظم منه ولو عكس ك

أي كذبوا يف ^ وهللا يعلم إن املنافقني لكاذبون ^ كانوا يقولون أبلسنتهم ما ليس يف قلوهبم فلذلك كذهبم هللا بقوله ^  هللا 
لرسوله فليس من كالم املنافقني وإمنا هو من كالم هللا تعاىل ولو مل يذكره دعواهم الشهادة ابلرسالة وأما قوله وهللا يعلم إنك 

لكان يوهم أن قوله وهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون إبطال للرسالة فوسطه بني حكاية املنافقني وبني تكذيبهم ليزيل هذا الوهم 
^ ذلك أبهنم آمنوا مث كفروا ^ ذكر يف اجملادلة ^ جنة ^ وليحقق الرسالة وعلى هذا ينبغي أن يوقف على قوله لرسول هللا 

 اإلشارة إىل سوء عملهم وفضيحتهم وتوبيخهم وأما قوله آمنوا مث كفروا فيحتمل وجهني احدمها أن يكون
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فيمن آمن منهم أمياان صحيحا مث انفق بعد ذلك واآلخر أن يريد آمنوا يف الظاهر كقوله اذا لقوا الذين آمنوا @  122@ 
يعين أهنم فصحاء ^ وإن يقولوا تسمع لقوهلم ^ يعين أهنم حسان الصور ^ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ^ ا آمنا قالو 

كأهنم خشب ^  اخلطاب والضمري يف قوله وإذا رأيتهم تعجبك ويف قوله تسمع لقوهلم للنيب صلى هللا عليه وسلم ولكل خماطب 
منظر بال خمرب وقال الزخمشري إمنا شبههم ابخلشب املسندة إىل حائط ألن شبههم ابخلشب يف قلة أفهامهم فكان هلم ^ مسندة 

اخلشب إذا كانت كذلك مل يكن فيها منفعة خبالف اخلشب اليت يف سقف أو مغروسة يف جدار فإن فيها حينئذ منفعة فالتشبيه 
فشبههم يف استنادهم ابخلشب املسندة على هذا يف عدم املنفعة وقيل كانوا يستندون يف جملس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

عبارة عن شدة خوفهم من املسلمني وذلك أهنم كانوا إذا مسعوا صياحا ظنوا أن النيب ^ حيسبون كل صيحة عليهم ^ إىل احلائط 
أي كيف ^ أين يؤفكون ^ الدعاء عليهم يتضمن ذمهم وتقبيح أحواهلم ^ قاتلهم هللا ^ صلى هللا عليه وسلم أيمر بقتلهم 

أي أمالوها إعراضا واستكبارا ^ وإذا قيل هلم تعالوا يستغفر لكم رسول هللا لووا رؤوسهم ^ صرفون عن اإلميان مع ظهوره ي
وقصص هذه اآلية وما بعدها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج يف غزوة بين املصطلق فبلغ الناس إىل ماء ازدمحوا عليه 

د أجري لعمر بن اخلطاب وسنان اجلهين حليف لعبد هللا بن أيب ابن سلول رأس املنافقني فكان ممن ازدحم عليه جهجاه بن سعي
فلطم اجلهجاه سنان فغضب سنان ودعا ابألنصار ودعا جهجاه ابملهاجرين فقال عبد هللا بن أيب وهللا ما مثلنا ومثل هؤالء يعين 

إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل يعين ابألعز نفسه املهاجرين إال كما قال األول مسن كلبك أيكلك مث قال لئن رجعنا 
وأتباعه ويعين ابألذل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن معه مث قال لقومه إمنا يقيم هؤالء املهاجرون ابملدينة بسبب معونتكم 

هللا صلى هللا عليه وسلم  وإنفاقكم عليهم ولو قطعتم ذلك عنهم لفروا عن مدينتكم فسمعه زيد بن أرقم فأخرب بذلك رسول
This file was downloaded from QuranicThought.comفبلغ ذلك عبد هللا بن أيب ابن سلول فحلف أنه ما قال من ذلك شيئا وكذب زيدا فنزلت السورة عند ذلك فبعث رسول هللا 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
صلى هللا عليه وسلم إىل زيد وقال لقد صدقك هللا اي زيد فخزي عبد هللا بن أيب ابن سلول ومقته الناس فقيل له امض إىل 

ى هللا عليه وسلم يستغفر لك فلوى رأسه إنكارا هلذا الرأي وقال أمرتوين ابإلسالم فأسلمت وأمرتوين أبداء زكاة رسول هللا صل
مايل ففعلت ومل يبق لكم إال أن أتمروين أن أسجد حملمد مث مات عبد هللا بن أيب بعد ذلك بقليل وأسندت هذه األقوال اليت قاهلا 

سواء عليهم أستغفرت هلم أم مل تستغفر هلم ^ ألنه كان له أتباع من املنافقني يوافقونه عليها عبد هللا بن أيب إىل ضمري اجلماعة 
روى أنه ملا نزلت إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر هللا هلم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألزيدن على السبعني فلما ^ 

م يف هذه السورة وأخرب أنه ال يغفر هلم بوجه ويف هذا نظر ألن هذه فعل عبد هللا بن أيب وأصحابه ما فعلوا شدد هللا عليه
 االسورة نزلت
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أي ال تشغلكم ^ ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر هللا ^ يف غزوة بين املصطلق قبل اآلية األخرى مبدة @  123@ 
عموم ^ وأنفقوا مما رزقناكم ^ ة املكتوبة والعموم أوىل وذكر هللا هنا على العموم يف الصالة والدعاء والعبادة وقيل يعين الصال

ابجلزم ^ وأكن من الصاحلني ^ يف الزكاة وصدقة التطوع والنفقة يف اجلهاد وغري ذلك وقيل يعين الزكاة املفروضة والعموم أوىل 
هو الذي $ # ^ سورة التغابن $ عطف على موضع جواب الشرط وقرأ أبو عمرو فأكون ابلنصب عطف علي فأصدق 

يف أتويل اآلية وجهان أحدمها الذي خلقكم فكان جيب على كل واحد منكم اإلميان به ^ خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن 
لكن منكم من كفر ومنكم من آمن فالكفر واألميان على هذا هو من اكتساب العبد واآلخر أن املعىن هو الذي خلقكم على 

خلقه كافرا فاألميان والكفر على هذا هو ما قضى هللا على كل واحد واألول أظهر صنفني فمنكم من خلقه مؤمنا ومنكم من 
خلق السموات واألرض ابحلق ^ ألنه عطفه على خلقكم ابلفاء يقتضي أن الكفر واإلميان واقعان بعد اخللقة اليف أصل اخللقة 

آدم ألهنم أحسن صورة من مجيع أنواع  تعديد نعمة يف حسن خلقة بين^ وصوركم فأحسن صوركم ^ ذكر معناه يف مواضع ^ 
احليوان وإن وجد بعض الناس قبيح املنظر فال خيرجه ذلك عن حسن الصور اإلنسانية وإمنا هو قبيح ابلنظر إىل من هو أحسن 

م أمل أيتك^ منه من الناس وقيل يعين العقل واإلدراك الذي خص به اإلنسان واألول أرجح ألن الصورة إمنا تطلق على الشكل 
 خطاب لقريش وسائر الكفار^ 
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معناه أهنم استبعدوا أن يرسل هللا بشرا أو تكربوا عن اتباع بشر والبشر يقع على ^ فقالوا أبشر يهدوننا @ ^  124@ 
العامل يف ^ يوم جيمعكم ^ قال عبد هللا بن عمر زعم كناية عن كذب ^ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ^ الواحد واجلماعة 

لتنبؤن أو حمذوف تقديره اذكر وحيتمل أن يكون مبتدأ وخربه ذلك يوم التغابن يعين يوم القيامة والتغابن مستعار من تغابن يوم 
الناس يف التجارة وذلك إذا فاز السعداء ابجلنة فكأهنم غبنوا األشقياء يف منازهلم اليت كانوا ينزلون منها لو كانوا سعداء فالتغابن 

 وليس على املتعارف يف صيغة تفاعل من كونه بني اثنني كقولك تضارب وتقاتل إمنا هي فعل واحد كقولك على هذا مبعىن الغنب
تواضع قال ابن عطية وقال الزخمشري يعين نزول السعداء منازل األشقياء ونزول األشقياء منازل السعداء والتغابن على هذا بني 

^ ما أصاب من مصيبة إال إبذن هللا ^ نم ليس يف احلقيقة بغنب للسعداء اثنني قال وفيه هتكم ايألشقياء ألن نزوهلم يف جه
حيتمل أن يريد ابملصيبة الرزااي وخصها ابلذكر ألهنا أهم على الناس أو يريد مجيع احلوادث من خري أو شر وإبذن هللا عبارة عن 

شئ إبذن هللا يهد هللا قلبه للتسليم والرضا  قيل معناه من يؤمن أبن كل^ ومن يؤمن ابهلل يهد قلبه ^ قضائه وإرادته تعاىل 
سببها أن قوما أسلموا ^ إن من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم فاحذروهم ^ بقضاء هللا وهذا أحسن إال أن العموم أحسن منه 

األشجعي وأرادوا اهلجرة فثبطهم أزواجهم وأوالدهم عن اهلجرة فحذرهم هللا من طاعتهم يف ذلك وقيل نزلت يف عوف بن مالك 
وذلك أنه أراد اجلهاد فاجتمع أهله وأوالده فشكوا من فراقه فرق هلم ورجع مث إنه ندم وهم مبعاقبتهم فنزلت اآلية حمذرة من 
This file was downloaded from QuranicThought.comفتنة األوالد مث صرف تعاىل عن معاقبتهم بقوله وإن تعفوا وتصفحوا اآلية ولفظ اآلية مع ذلك على عمومه يف التحذير ممن 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ترغيب يف ^ وهللا عنده أجر عظيم ^ هله وأوالده سواء كانت عداوهتم بسبب الدين أو الدنيا يكون لإلنسان عدوا من أ

 قيل إن هذا انسخ لقوله اتقوا هللا^ فاتقوا هللا ما استطعتم ^ األخرة وتزهيد يف األموال واألوالد اليت فنت الناس هبا 
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الناس حىت نزل ما استطعتم وقيل ال نسخ بينهما ألن حق حق تقاته وروى أنه ملا نزل حق تقاته شق ذلك على @  125@ 
تقاته معناه فيما استطعتم إذ ال ميكن أن يفعل أحد إال ما يستطيع وهذه اآلية على هذا مبينة لتلك وحترز ابالستطاعة من 

وب إبضمار فعل ال منص^ خريا ألنفسكم ^ االكراه والنسيان وماال يؤاخذ به العبد وإعراب ما يف قوله ما استطعتم ظرفيه 
يظهر عند سيبويه وقيل هو مفعول أبنفقوا ألن اخلري مبعىن املال وقيل هو نعت ملصدر حمذوف تقديره أنفقوا إنفاقا خريا 

$ ذكر يف اللغات ^ وهللا شكور حكيم ^ ذكر يف البقرة ^ إن تقرضوا ^ ذكر يف احلشر ^ ومن يوق شح نفسه ^ ألنفسكم 
إن قيل مل نودي النيب صلى هللا عليه وسلم وحده مث جاء بعد ذلك ^ النيب إذا طلقتم النساء أييها $ # ^ سورة الطالق 

خطاب اجلماعة فاجلواب أنه ملا كان حكم الطالق يشرتك فيه النيب صلى هللا عليه وسلم وأمته قيل إذا طلقتم خطااب له وهلم 
س القوم وكبريهم اي فالن افعلوا أي افعل أنت وقومك وألنه وخص هو عليه الصالة والسالم ابلنداء تعظيما له كما يقال لرئي

عليه الصالة والسالم هو املبلغ ألمته فكأنه قال أييها النيب إذا طلقت أنت وأمتك وقيل تقديره أييها النيب قل ألمتك إذا طلقتم 
يه وسلم بطلقتم تعظيما له كما وهذا ضعيف ألنه يقتضي أن هذا احلكم خمتص أبمته دونه وقيل إنه خوطب النيب صلى هللا عل

تقول للرجل املعظم أنتم فعلتم وهذا أيضا ضعيف ألنه يقتضي اختصاصه عليه الصالة والسالم ابحلكم دون أمته ومعىن إذا 
طلقتم هنا إذا أردمت الطالق واختلف يف الطالق هل هو مباح أو مكروه فأما إذا كان على غري وجه السنة فهو ممنوع ولكن يلزم 

تقديره طلقوهن مستقبالت لعدهتن ولذلك قرأ عثمان وابن عباس وأيب بن  ^ فطلقوهن لعدهتن ^ ا اليمني ابلطالق فممنوع وأم
كعب فطلقوهن يف قبل عدهتن وقرأ ابن عمر لقبل عدهتن ورويت القراءاتن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعىن ذلك كله 

ألنه إذا فعل ذلك مل يقع طالقه يف احلال اليت أمر هللا هبا وهو استقبال العدة  ال يطلقها وهي حائض فهو منهى عنه إبمجاع
واختلف يف النهي عن الطالق يف احليض هل هو معلل بتطويل العدة أو هو تعبد والصحيح أنه معلل بذلك وينبين على هذا 

احليض وهي حامل أم ال ومنها هل جيوز طالقها  اخلالف فروع منها هل جيوز إذا رضيت به املرأة أم ال ومنها هل جيوز طالقها يف
قبل الدخول وهي حائض أم ال فالتعليل بتطويل العدة يقتضي جواز هذه الفروع والتعبد يقتضي املنع ومن طلق يف احليض لزمه 

 الطالق مث يؤمر ابلرجعة على وجه اإلجبار عند مالك
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مث تطهر مث إن شاء طلق وإن شاء أمسك حسبما ورد يف  وبدون إجبار عند الشافعي حىت تطهر مث حتيض@  126@ 
حديث ابن عمر حني طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال له مرة فلرياجعها حىت تطهر مث 

فإنه إن  حتيض مث تطهر مث إن شاء طلق وإن شاء أمسك واشرتط مالك أن يطلقها يف طهر مل ميسها فيه ليعتد بذلك الطهر
^ وأحصوا العدة ^ طلقها يف طهر بعد أن جامعها فيه فال تدري هل تعتد ابلوضع أو ابألقراء فليس طالقا لعدهتا كما أمر هللا 

هنى هللا ^ الخترجوهن من بيوهتن وال خيرجن ^ أمر بذلك ملا ينبين عليها من األحكام يف الرجعة والسكين واملرياث وغري ذلك 
خيرج الرجل املرأة املطلقة من املسكن الذي طلقها فيه وهناها هي أن خترج ابختيارها فال جيوز هلا املبيت سبحانه وتعاىل أن 

خارجا عن بيتها وال أن تغيب عنه هنارا إال لضرورة التصرف وذلك حلفظ النسب وصيانة املرأة فإن كان املسكن ملكا للزوج أو 
هلا فعليه كراؤه مدة العدة وإن كانت قد أمتعته فيه مدة الزوجية ففي لزوم مكرتى عنده لزمه إسكاهبا فيه وإن كان املسكن 

اختلف يف ^ إال أن أيتني بفاحشة مبينة ^ خروج العدة له قوالن يف املذهب والصحيح لزومه ألن االمتناع قد انقطع ابلطالق 
فتخرج إلقامة احلد قاله الليث بن سعدو  هذه الفاحشة اليت أابحت خروج املعتدة ما هي على مخسة أقوال األول أهنا الزان

This file was downloaded from QuranicThought.comوالشعيب الثاين أنه سوء الكالم مع األصهار فتخرج ويسقط حقها من السكين ويلزمها اإلقامة يف مسكن تتخذه حفظا للنسب 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ذلك  قاله ابن عباس ويؤيده قراءة أيب بن كعب إال أن يفحشن عليكم الثالث أنه مجيع املعاصي من القذف والزان والسرقة وغري

فمىت فعلت شيئا من ذلك سقط جقها يف السكين قاله ابن عباس أيضا وإليه مال الطربي الرابع أنه اخلروج عن بيتها خروج 
انتقال فمىت فعلت ذلك سقط حقها يف السكين قاله ابن الفرس وإىل هذا ذهب مالك يف املرأة إذا نشزت يف العدة اخلامس أنه 

^ ال تدري لعل هللا حيدث بعد ذلك أمرا ^ سبب نشوزها فال يكون عليه سكين قاله قتاده النشوز قبل الطالق فإذا طلقها ب
املراد به الرجعة عند اجلمهور أي أحصوا العدة وامتثلوا ما أمرمت به لعل هللا حيدث الرجعة لنسائكم وقيل إن سبب الرجعة 

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ^ فأمره هللا مبراجعتها املذكورة يف اآلية تطليق النيب صلى هللا عليه وسلم حلفصة بنت عمر 
يريد آخر العدة واإلمساك مبعروف هو حتسني العشرة وتوفية النفقة والفراق ابملعروف هو أداء ^ مبعروف أو فارقوهن مبعروف 

املأمور به هذا خطاب لألزواج و ^ وأشهدوا ذوي عدل منكم ^ الصداق واإلمتاع حني الطالق والوفاء ابلشروط وحنو ذلك 
هو اإلشهاد على الرجعة عند اجلمهور وقد اختلف فيه هل هو واجب أو مستحب على قولني يف املذهب وقال ابن عباس هو 

الشهادة على الطالق وعلى الرجعة وهذا أظهر ألن اإلشهاد به يرفع اإلشكال والنزاع وال فرق يف هذا بني الرجعة والطالق وقد 
قوله ذوي عدل يدل على أنه إمنا يشهد يف الطالق والنكاح الرجال دون النساء وهو مذهب مالك ذكران العدالة يف البقرة و 

 خالفا ملن أجاز شهادة النساء يف ذلك وقوله منكم يريد من املسلمني وقيل من األحرار فيؤخذ من ذلك رد
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هود وإقامة الشهادة حيتمل أن يريد هذا خطاب للش^ وأقيموا الشهادة هلل ^ شهادة العبيد وهو مذهب مالك @  127@ 
هبا القيام فإذا استشهد وجب عليه أن يشهد وهو فرض كفاية وإىل هذا املعىن أشار ابن الفرس وحيتمل أن يريد إقامتها ابحلق 

^ ذلكم ^ شهداء هلل ^ كونوا قوامني ابلقسط ^  دون ميل وال غرض وهبذا فسره الزخمشري وهو أظهر لقوله هلل وهو كقوله 
قيل إهنا يف الطالق ومعناها من يتق هللا فيطلق طلقة واحدة ^ ومن يتق هللا جيعل له خمرجا ^ شارة إىل ما تقدم من األحكام إ

حسبما تقتضيه السنة جيعل له خمرجا جبواز الرجعة مىت قدم على الطالق ويف هذا املعىن روى عن ابن عباس أنه قال ملن طلق 
نك امرأتك وال أرى لك خمرجا أي ال رجعة لك وقيل إهنا على العموم أي من يتق هللا يف أقواله ثالاث إنك مل تتق هللا فبانت م

وأفعاله جيعل له خمرجا من كرب الدنيا واآلخرة وقد روى هذا أيضا عن ابن عباس وهذا أرجح خلمسة أوجه أحدها محل اللفظ 
ت يف عوف بن مالك األشجعي وذلك أنه أسر ولده وضيق على عمومه فيدخل يف ذلك الطالق وغريه الثاين أنه روى أهنا نزل

عليه رزقه فشكى ذلك إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأمره ابلتقوى فلم يلبث إال يسريا وانطلق ولده ووسع هللا رزقه 
ملوت ومن شدائد والثالث أنه روى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قرأها فقال خمرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات ا

ومن يتق هللا جيعل له ^ يوم القيامة والرابع روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال إين ألعلم آية لو أخذ الناس هبا لكفتهم 
اآلية فما زال يقرؤها ويعيدها اخلامس قوله ويرزقه من حيث ال حيتسب فإن هذا ال يناسب الطالق وإمنا يناسب ^ خمرجا 

لعموم قال بعض العلماء الرزق على نوعني رزق مضمون لكل حي طول عمره وهو الغذاء الذي تقوم به احلياة التقوى على ا
ومن ^ وإليه اإلشارة بقوله وما من دابة يف األرض إال على هللا رزقها ورزق موعود للمتقني خاصة وهو املذكور يف هذه اآلية 

إن هللا ابلغ أمره ^ اج معه إىل غريه وقد تكلمنا على التوكل يف آل عمران أي كافيه حبيث ال حيت^ يتوكل على هللا فهو حسبه 
أي يبلغ ما يريد وال يعجزه شئ هذا حض على التوكل وأتكيد له ألن العبد إذا حتقق أن األمور كلها بيد هللا توكل عليه ^ 

والالئي يئسن من احمليض من ^ حمدودا أي مقدارا معلوما ووقتا ^ قد جعل هللا لكل شئ قدرا ^ وحده ومل يعول على سواه 
روي أنه ملا نزل قوله واملطلقات يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء قالوا اي رسول هللا فما ^ نسائكم إن ارتبتم فعدهتم ثالثة أشهر 

قوله الالئي عدة من القرء هلا من صغر أو كرب فنزلت هذه اآلية معلمة أن املطلقة إذا كانت ممن ال حتيض فعدهتا ثالثة أشهر ف
This file was downloaded from QuranicThought.comيعين الصغرية اليت مل تبلغ احمليض وهو ^ والالئي مل حيضن ^ يئسن من احمليض يعين اليت انقطعت حيضتها لكرب سنها وقوله 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
هو من الريب مبعىن ^ إن ارتبتم ^ معطوف على الالئي يئسن أو مبتدأ وخربه حمذوف تقديره والالئي مل حيضن كذلك وقوله 

دمها إن ارتبتم يف حكم عدهتا فاعلموا أهنا ثالثة أشهر واآلخر إن ارتبتم يف حيضها هل انقطع أو مل الشك ويف معناه قوالن أح
 ينقطع فهي على التأويل األول يف اليت انقطعت حيضها لكرب سنها حسبما ذكران وهو الصحيح وهي
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سن من حتيض وقد اختلف العلماء يف عدهتا على التأويل الثاين يف املراتبة وهي اليت غابت عنها احليضة وهي يف @  128@ 
على ثالثة أقوال أحدها أهنا ثالثة أشهر خاصة حسبما تقتضيه اآلية على هذا التأويل واآلخر أهنا ثالثة أشهر بعد تسعة أشهر 

ولو بقيت  تستربئ هبا أمد احلمل وهذا مذهب مالك وقدوته يف ذلك عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه والثالث أهنا تعتد ابألقراء
هذه ^ وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن ^ ثالثني سنة حىت تبلغ سن من ال حتيض وهومذهب الشافعي وأيب حنيفة 

اآلية عند مالك والشافعي وأيب حنيفة وسائر العلماء عامة يف املطلقات واملتويف عنهن فمىت كانت إحداهن حامال فعدهتا وضع 
ابن عباس إمنا هذه اآلية يف املطلقات احلوامل فهن الاليت عدهتن وضع محلهن وأما املتويف عنها محلها وقال علي بن أيب طالب و 

إذا كانت حامال فعدهتا عندمها أبعد األجلني إما الوضع أو انقضاء األربعة األشهر وعشرا فحجة اجلمهور حديث سبيعة 
ع وهي حبلى فلما وضعت خطبها أبو السنابل بن بعكك األسلمية أهنا كانت زوجا لسعد بن خولة فتوىف عنها يف حجة الودا 

فسألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال هلا انكحي من شئت وقد ذكر أن ابن عباس رجع إىل هذا احلديث ملا بلغه ولو 
يعين سورة الطالق بلغ عليا رضي هللا عنه لرجع إليه وقال عبد هللا بن مسعود إن هذه اآلية اليت نزلت يف سورة النساء القصري 

فهي خمصصة هلا ^ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن أبنفسهن أربعة أشهر وعشرا ^ نزلت بعد اآلية اليت يف البقرة 
أمر هللا إبسكان املطلقة طول العدة فأما املطلقة غري املبتوتة ^ أسكنوهن من حيث سكنتم ^ حسبما قاله مجهور العلماء 

ها السكىن والنفقة ابتفاق وأما املبتوتة ففيها ثالثة أقوال أحدها أهنا جيب هلا السكىن دون النفقة وهو فيجب هلا على زوج
مذهب مالك والشافعي والثاين جيب هلا السكىن والنفقة وهو مذهب أيب حنيفة والثالث أهنا ليس هلا سكىن وال نفقة فحجة 

فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس لك عليه نفقة فيؤخذ مالك حديث فاطمة بنت قيس وهو أن زوجها طلقها البتة 
من هذا أن هلا السكىن دون النفقة وحجة من أوجب هلا السكىن قول عمر بن اخلطاب ال ندع آية من كتاب ربنا لقول امرأة إين 

ال سكىن وال نفقة أن يف بعض مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يقول هلا السكىن والنفقة وحجة من ال جيعل هلا 
معناه ^ من حيث سكنتم ^ الرواايت عنها أهنا قالت مل جيعل يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفقة وال سكىن وقوله 

أسكنوهن مكاان من بعض مساكنكم فمن للتبعيض ويفسر ذلك قول قتادة لو مل يكن له إال بيت واحد أسكنها يف بعض جوانبه 
لوجد هو الطاقة والسعة يف املال فاملعىن أسكنوهن مسكنا مما تقدرون عليه وإعرابه عطف بيان لقوله حيث ا^ من وجدكم ^ 

وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن ^ سكنتم وجيوز يف الوجد ضم الواو وفتحها وكسرها وهو مبعىن واحد والضم أكثر وأشهر 
عدة للمطلقة احلامل عمال هبذه اآلية سواء كان الطالق رجعيا أو اتفق العلماء على وجوب النفقة يف ال^ حىت يضعن محلهن 

ابئنا واتفقوا على أن للمطلقة غري احلامل النفقة يف العدة إذا كان الطالق رجعيا فإن كان ابئنا فاختلفوا يف نفقتها حسبما ذكرانه 
 وأما
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واجلمهور ألهنم رأوا أن هذه اآلية إمنا هي يف  املتويف عنها زوجها إذا كانت حامال فال نفقة هلا عند مالك@  129@ 
املعىن إن أرضع هؤالء الزوجات ااملطلقات ^ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ^ املطلقات وقال قوم هلا النفقة يف الرتكة 

ا خطاب هذ^ وائتمروا بينكم مبعروف ^ أوالدكم فآتوهن أجرة الرضاع وهي النفقة وسائر املؤن حسبما ذكر يف كتب الفقة 
للرجال والنساء واملعىن أن أيمر كل واحد صاحبه خبري من املساحمة والرفق واإلحسان وقيل معىن ائتمروا تشاوروا ومنه إن املأل 

This file was downloaded from QuranicThought.comاملعىن إن تشططت األم على األب يف أجرة الرضاع وطلبت منه كثريا فلألب ^ وإن تعاسرمت فسرتضع له أخرى ^ أيمترون بك 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أخرى مبا هو أرفق له إال أن ال يقبل الطفل غري ثدي أمه فتجرب حينئذ على رضاعه أبجرة مثلها ومثل أن يسرتضع لولده امرأة 

أمر أبن ينفق كل واحد على مقدار حاله وال يكلف الزوج ماال يطيق وال تضيع الزوجة بل ^ لينفق ذو سعة من سعته ^ الزوج 
ابختالف أحوال الناس وهو مذهب مالك خالفا أليب حنيفة فإنه اعترب يكون احلال معتدال ويف اآلية دليل على أن النفقة ختتلف 

الكفاية ومن عجز عن نفقة امرأته فمذهب مالك والشافعي أهنا تطلق عليه خالفا أليب حنيفة وإن عجز عن الكسوة دون 
ين احلساب يف اآلخرة أي حاسبنا أهلها قيل يع^ فحاسبناها حسااب شديدا ^ االنفقة ففي التطليق عليه قوالن يف املذهب 

وكذلك العذاب املذكور بعده وقيل يعين يف الدنيا وهذا أرجح ألنه ذكر عذاب اآلخرة بعد ذلك يف قوله أعد هللا هلم عذااب 
شديدا أو ألن قوله حاسبناها وعذبناها بلفظ املاضي فهو حقيقة فيما وقع جماز فيما مل يقع فمعىن حاسبناها أي آخذانهم 

قد أنزل هللا ^ تفر هلم شئ من صغائرها والعذاب هو عقاهبم يف الدنيا والنكر هو الشديد الذي مل يعهد مثله بذنوهبم ومل يغ
الذكر هنا هو القرآن والرسول هو حممد صلى هللا عليه وسلم وإعراب رسوال مفعول بفعل مضمر تقديره ^ إليكم ذكرا رسوال 

األقوال وقيل إن الذكر والرسول معا يراد هبما القرآن والرسول على هذا أرسل رسوال وهذا الذي اختاره ابن عطية وهو أظهر 
مبعىن الرسالة وقيل إهنما يراد هبما القرآن على حذف مضاف تقديره ذكرا ذا رسول وقيل رسوال مفعول ابملصدر الذي هو الذكر 

ومن األرض مثلهن ^ ره هلل وهذا كله بعيد وقال الزخمشري الرسول هو جربيل بدل من الذكر ألنه نزل به أو مسى ذكرا لكثرة ذك
ال خالف أن السموات سبع وأما األرض فاختلف فيها فقيل إهنا سبع أرضني لظاهر هذه اآلية ولقوله صلى هللا عليه وسلم ^ 

ماثلة من غصب شربا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضني وقيل إمنا هي واحدة فقوله مثلهن على القول األول يعين به امل
 يف العدد وعلى القول الثاين يعين به املماثلة يف
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حيتمل أن يريد ابألمر الوحي أو ^ يتنزل األمر بينهن ^ عظم اجلرم وكثرة العمار وغري ذلك واألول أرجح @  130@ 
وهلا روايتان أحدمها أن يف سبب نز ^ اي أيها النيب مل حترم ما أحل هللا لك $ # ^ سورة التحرمي $ أحكام هللا وتقديره خللقه 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاء يوما إىل بيت زوجه حفصة بنت عمر بن اخلطاب فوجدها قد مرت لزايرة أبيها فبعث إىل 
جاريته مارية فجامعها يف البيت فجاءت حفصة فقالت اي رسول هللا ما كان يف نسائك أهون عليك مين أتفعل هذا يف بييت وعلى 

هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرتضيا هلا أيرضيك أن أحرمها قالت نعم فقال إين قد حرمتها والرواية األخرى  فراشي فقال
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يدخل على زوجه زينب بنت جحش فيشرب عندها عسال فاتفقت عائشة وحفصة 

ري واملغافري صمغ العرفط وهو حلو كريه الريح ففعلن ذلك فقال وسودة بنت زمعة على أن تقول له من دان منها أكلت مغاف
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال ولكين شربت عسال فقلن له جرست حنلة العرفط فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال 

ك فقال ال حاجة يل به أشربه أبدا وكان يكره أن توجد منه رائحة كريهة فدخل بعد ذلك على زينب فقالت أال أسقيك من ذل
فنزلت اآلية عتااب له على أن يضيق على نفسه بتحرمي اجلارية أو حترمي العسل والرواية األوىل أشهر وعليها تكلم الناس يف فقه 

نساء السورة وقد خرج الرواية الثانية البخاري وغريه ولنتكلم على فقه التحرمي فأما حترمي الطعام واملال وسائر األشياء ما عدا ال
فال يلزم وال شئ عليه عند مالك وأوجب عليه أبو حنيفة الكفارة وأما حترمي األمة فإن نوى به العتق لزم وإن مل ينوبه ذلك مل يلزم 
وكان حكمه ما ذكران يف الطعام وأما حترمي الزوجة فاختلف الناس فيه على أقوال كثرية فقال أبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب 

شة وغريهم إمنا يلزم فيه كفارة ميني وقال مالك يف ااملشهور عنه ثالث تطليقات يف املدخول هبا وينوي يف غري وابن عباس وعائ
املدخول هبا فيحكم مبا نوى من طلقه أو اثنتني أو ثالث وقال ابن املاجشون هي ثالث يف الوجهني وروى عن مالك أهنا طلقة 

أي تطلب رضا أزواجك بتحرمي ما أحل هللا لك يعين حترميه للجارية ابتغاء ^  تبتغي مرضات أزواجك^ ابئنة وقيل طلقة رجعية 
وهللا ^ رضا حفصة وهذا يدل على أهنا نزلت يف حترمي اجلارية وأما حترمي العسل فلم يقصد فيه رضا أزواجه وإمنا تركه لرائحته  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
على أن عتابه يف ذلك إمنا كان كرامة له وإمنا وقع  يف هذا إشارة إىل أن هللا غفر له ما عاتبه عليه من التحرمي^ غفور رحيم 

العتاب على تضييقه عليه السالم على نفسه وامتناعه مما كان له فيه أرب وبئس ما قال الزخمشري يف أن هذا كان منه زلة آلنه 
 حرم ما أحل
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لتحلة هي الكفارة وأحال تعاىل ا^ قد فرض هللا لكل حتلة أميانكم ^ هللا وذلك قلة أدب على منصب النبوة @  131@ 
هنا على ما ذكر يف سورة املائدة من صفتها واختلف يف املراد هبا هنا فأما على قول من قال إن اآلية نزلت يف حترمي اجلارية 
هنا فاختلف يف ذلك فمن قال إن التحرمي يلزم فيه كفارة ميني استدل هبا ومن قال إن التحرمي يلزم فيه طالق قال إن الكفارة 

إمنا هي ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلف وقال وهللا الأطؤها أبدا واما على القول أبن اآلية نزلت يف حترمي العسل 
فاختلف أيضا فمن أوجب يف حترمي الطعام كفارة قال هذه الكفارة للتحرمي ومن قال ال كفارة فيه قال إمنا هذه الكفارة ألنه 

حيتمل أن يكون املوىل مبعىن ^ وهللا موالكم ^ ميينه عليه السالم أن ال يدخل على نسائه شهرا  حلف أال يشربه وقيل هي يف
اختلف يف هذا احلديث على ثالثة أقوال أحدها أنه ^ وإذ أسر النيب إىل بعض أزواجه حديثا ^ الناصر أو مبعىن السيد األعظم 

أحدا واآلخر أنه قال إن أاب بكر وعمر يليان األمر من بعده والثالث أنه حترمي اجلارية فإنه ملا حرمها قال حلفصة ال ختربي بذلك 
^  فلما نبأت به وأظهره هللا عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض ^ قوله شربت عسال واألول أشهر وبعض أزواجه حفصة 

رب هللا رسوله عليه السالم كانت حفصة قد أخربت عائشة مبا أسر إليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من حترمي اجلارية فأخ
بذلك فعاقب حفصة على إفشائها لسره فطلقها مث أمره هللا مبراجعتها فراجعها وقيل مل يطلقها فقوله فلما نبأت به حذف 

املفعول وهو عائشة وقوله وأظهره هللا عليه أي أطلعه على إخبارها به وقوله عرف بعضه أي عاتب حفصة على بعضه وأعرض 
^ تكرميا فإن من عادة الفضالء التغافل عن الزالت والتقصري يف العتاب وقرئ عرف ابلتخفيف من املعرفة عن بعض حياء و 

أي ملا أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم حفصة أبهنا قد أفشت سره ظنت أبن عائشة هي ^ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا 
إن تتواب إىل هللا فقد صغت قلوبكما ^  هو الذي أنبأه سكتت وسلمت اليت أخربته فقالت له من أنبأك هذا فلما أخربها أن هللا

هذا خطاب لعائشة وحفصة وتوبتهما مما جرى منهما يف قصة حترمي اجلارية أو العسل ومعىن صغت أي مالت عن الصواب ^ 
املعىن ^ ا عليه فإن هللا هو مواله وإن تظاهر ^ وقرأ ابن مسعود زاغت واملعىن إن تتواب إىل هللا فقد صدر منكما ما يوجب التوبة 

إن تعاونتما عليه صلى هللا عليه وسلم مبا يسوؤه من إفراط الغرية وإفشاء سره وحنو ذلك فإن له من ينصره ومواله هنا حيتمل أن 
وىل هنا يكون مبعىن السيد األعظم فيوقف على مواله ويكون جربيل مبتدأ وظهري خربه وخرب ما عطف عليه وحيتمل أن يكون امل

مبعىن الويل الناصر فيكون جربيل معطوف فيوصل مع ما قبله ويوقف على صاحل املؤمنني ويكون املالئكة مبتدأ أو ظهري خربه 
وهذا أظهر وأرجح لوجهني أحدمها أن معىن الناصر أليق هبذا املوضع فإن ذلك كرامة للنيب صلى هللا عليه وسلم وتشريفا له وأما 

فذلك يشرتك فيه النيب صلى هللا عليه وسلم مع غريه ألن هللا تعاىل موىل مجيع خلقه هبذا املعىن فليس يف  إذا كان مبعىن السيد
ذلك إظهار مزية له الوجه الثاين أنه ورد يف احلديث الصحيح أنه ملا وقع ذلك جاء عمر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فإن كنت طلقتهن فإن هللا معك ومالئكته وجربيل معك وأبو بكر معك وأان فقال اي رسول هللا ما يشق عليك من شأن النساء 
اختلف يف صاحل هل هو مفرد أو مجع ^ وصاحل املؤمنني ^ معك فنزلت اآلية موافقة لقول عمر فقوله يقتضي معك النصرة 
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ب وعلى القول أبنه مجع فهو على العموم يف  لإلضافة فعلى القول أبنه مفرد هو أبو بكر وقيل علي بن أيب طال@  132@ 
اآلية نصرة للنيب صلى هللا عليه وسلم وروى أن عمر قال ذلك ونزل القرآن مبوافقته ^ عسى ربه إن طلقكن ^ كل صاحل 

This file was downloaded from QuranicThought.comولقد قال عمر حينئذ للنيب صلى هللا عليه وسلم وهللا اي رسول هللا لئن أمرتين بضرب عنق حفصة لضربت عنقها وقد ذكران 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
معىن اإلسالم واإلميان والقنوت والسائحات معناه الصائمات قاله ابن عباس وقد روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم وقيل 

معناه مهاجرات وقيل ذاهبات إىل هللا ألن أصل السياحة الذهاب يف األرض وقوله ثيبات وأبكارا قال بعضهم املراد ابألبكار هنا 
عون فإن هللا يزوج النيب صلى هللا عليه وسلم أايمها يف اجلنة وهذا يفتقر إىل نقل صحيح مرمي بنت عمران وآسية امرأة فر 

ودخلت الواو هنا للتقسيم ولو سقطت الختل املعىن ألن الثيوبة والبكارة ال جيتمعان وقال الكوفيون هي واو الثمانية وذلك 
بطاعته لتقوا أنفسكم وأهليكم بطاعته من النار فعرب  أي أطيعوا هللا وأمروا أهلكم^ قوا أنفسكم وأهليكم انرا ^ ضعيف 

يعين زابنية النار ^ مالئكة غالظ شداد ^ ذكر يف البقرة ^ وقودها ^ ابملسبب وهو وقاية النار عن السبب وهو الطاعة 
له ال يعصون هللا قيل إن هذا أتكيد لقو ^ ويفعلون ما يؤمرون ^ وغلظهم وشدهتم حيتمل أن يريد يف أجرامهم ويف قساوة قلوهبم 

ال تعتذروا ^ وقيل إن معىن ال يعصون امتثال األمر ومعىن يفعلون ما يؤمرون جدهم ونشاطهم فيما يؤمرون به من عذاب الناس 
قال عمر بن ^ توبة نصوحا ^ يعين يوم القيامة وحيتمل أن يكون هذا خطاب من هللا للكفار أو خطاب من املالئكة ^ اليوم 

نصوح هي أن تتوب من الذنب مث ال تعود إليه أبدا وال تريد أن تعود وقيل معناه توبة خالصة فهو من قوهلم اخلطاب التوبة ال
عسل انصح اذا خلص من الشمع وقيل هو أن تضيق على التائب األرض مبا رحبت كتوبة الثالثة الذين خلفوا قال الزخمشري 

قيقة صفة التائبني وهو أن ينصحوا ابلتوبة أنفسهم وقد تكلمنا على وصفت التوبة ابلنصح على اإلسناد اجملازي والنصح يف احل
العامل يف يوم حيتمل أن يكون ما قبله أو ما بعده أو ^ يوم ال خيزى هللا النيب ^ التوبة يف قوله وتوبوا إىل هللا مجيعا يف النور 

ل أن يكون معطوفا على النيب أو مبتدأ وخربه حيتم^ والذين آمنوا ^ حمذوف تقديره اذكر والوقف واالبتداء خيتلف على ذلك 
 ^جاهد الكفار واملنافقني ^ ذكر يف احلديد ^ نورهم يسعى ^ بعده 
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قبل اسم امرأة نوح واهلة واسم امراة لوط والعة وهذا يفتقر إىل صحة ^ امرأة نوح وامرأة لوط ^ ذكر يف براءة @  133@ 
مرأة نوح يف أهنا كانت تقول إنه جمنون وخيانة امرأة لوط أبهنا كانت خترب قومه قال ابن عباس خيانة ا^ فخانتامها ^ نقل 

أبضيافه إذا قدموا عليه وكانتا مع ذلك كافرتني وقيل خانتا ابلزان وأنكر ابن عباس ذلك وقال ما زنت امرأة نيب قط تنزيها من 
ين بينهم وبني األنبياء وسائل كأنه يقول ال يغين أحد عن أحد هللا هلم عن هذا النقص وضرب هللا املثل هباتني املرأتني للكفار الذ

ولو كان أقرب الناس إليه كقرب امرأة نوح وامرأة لوط من أزواجهما وقيل هذا مثال ألزواج النيب صلى هللا عليه وسلم فيما ذكر 
انت قد آمنت مبوسى عليه السالم فبلغ يف أول السورة وهذا ابطل ألن هللا إمنا ضربه للذين كفروا وامرأة فرعون امسها آسية وك

من ^ ذلك فرعون فأمر بقتلها فدعت هبذا الدعاء فقبض هللا روحها وروى يف قصصها غري هذا مما يطول وهو غري صحيح 
يعين الفرج الذي هو اجلارحة ^ أحصنت فرجها ^ تعين كفره وظلمه وقيل مضاجعته هلا وهذا ضعيف ^ فرعون وعمله 

عبارة عن نفخ جربيل يف فرجها فخلق هللا فيه ^ فنفخنا فيه من روحنا ^ انتها وعفتها عن كل مكروه وإحصاهنا له هو صي
وصدقت بكلمات رهبا وكتابه ^ عيسى عليه السالم وأضاف هللا الروح إىل نفسه إضافة خملوق إىل خالقه ويف ذلك تشريف له 

المه مع املالئكة وغريهم وكتابه ابإلفراد حيتمل أن يريد به التوراة أو كلمات رهبا حيتمل أن يريد هبا الكتب اليت أنزل هللا أو ك^  
أي من العابدين فإن قيل مل قال من القانتني جبمع املذكر ^ من القانتني ^ اإلجنيل أو جنس الكتب وقرئ ابجلمع يعين كتب هللا 

ورد يف احلديث أن رسول هللا $ # مللك سورة ا$ وهي أنثى فاجلواب أن القنوت صفة جتمع الرجال والنساء فغلب الذكور 
صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة كل ليلة إذا أخذ مضجعه وأنه عليه الصالة والسالم قال إهنا تنجي من عذاب القرب 

ملك  يعين^ بيده امللك ^ فعل مشتق من االربكة وقيل معناه تعاظم وهو خمتص ابهلل تعاىل ومل ينطق له مبضارع ^ تبارك ^ 
خلق املوت ^ السموات واألرض والدنيا واآلخرة وقيل يعين ملك امللوك يف الدنيا فهو كقوله مالك امللك واألول أعم وأعظم 

This file was downloaded from QuranicThought.com يعين موت^ واحلياة 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
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ي وإن الدار اآلخرة هل^ اخللق وحياهتم وقيل املوت الدنيا ألن أهلها ميوتون واحلياة اآلخرة ألهنا ابقية فهو كقوله @  134@ 
أي ليختربكم واختبار هللا لعباده إمنا هو لتقوم عليهم ^ ليبلوكم ^ وهو على هذا وصف ابملصدر واألول أظهر ^ احليوان 

^ أيكم أحسن عمال ^ احلجة مبا يصدر منهم وقد كان هللا علم ما يفعلون قبل كونه واملعىن ليبلوكم فيجازيكم مبا ظهر منكم 
وسلم قرأها فقال أيكم أحسن عمال وأشدكم هلل خوفا وأورع عن حمارم هللا وأسرع يف طاعة هللا روى أن رسول هللا صلى هللا عليه 

أي بعضها فوق بعض والطباق مصدر وصفت به السموات أو على حذف مضاف تقديره ذوات ^ سبع مسوات طباقا ^ 
وج عن اإلتقان واملعىن أن خلقة أي من قلة تناسب وخر ^ ما ترى يف خلق الرمحن من تفاوت ^ طباق وقيل إنه مجع طبقة 

السموات يف غاية اإلتقان وقيل أراد خلقه مجيع املخلوقات وال شك أن مجيع املخلوقات متقنة ولكن ختصيص اآلية خبلقة 
السموات أظهر لورودها بعد قوله خلق سبع مسوات طباقا فبان قوله ما ترى يف خلق الرمحن من تفاوت بيان وتكميل ما قبله 

فارجع البصر هل ترى من ^ يف قوله ما ترى وارجع البصر وما بعده للنيب صلى هللا عليه وسلم أو لكل خماطب ليعترب واخلطاب 
الفطور الشقوق مجع فطر وهو الشق وإرجاع البصر ترديده يف النظر ومعىن اآلية األمر ابلنظر إىل السماء فال يرى فيها ^ فطور 

أي انظر نظرا بعد نظر للتثبت والتحقق وقال الزخمشري معىن ^  ارجع البصر كرتني مث^ شقاق وال خلل بل هي ملئمة مستوية 
^ ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسري ^ التثنية يف كرتني التكثري ال مرتني خاصة كقوهلم لبيك فإن معناه إجاابت كثرية 

فمعىن اآلية أنك إذا نظرت إىل السماء مرة بعد  اخلاسئ هو املبعد عن الشئ الذي طلبه واحلسري هو االكليل الذي أدركه التعب
مرة لرتى فيها شقاقا أو خالال رجع بصرك ومل تر شيئا من ذلك فكانه خاسئ ألنه مل حيصل له ما طلب من رؤية الشقاق واخللل 

ريبة منا واملصابيح السماء الدنيا هي الق^ ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح ^ وهو مع ذلك كليل من شدة النظر وكثرة التأمل 
يراد هبا النجوم فإن كانت النجوم كلها يف السماء الدنيا فال إشكال وإن كانت يف غريها من السموات فقد زينت السماء الدنيا 
ألهنا ظاهرة فيها لنا وحيتمل أن يريد أنه زين السماء الدنيا ابلنجوم اليت فيها دون اليت يف غريها على أن القول مبوضع الكواكب 

أي جعلنا منها رجوما ألن الكواكب الثابتة ليست ترجم ^ وجعلناها رجوما للشياطني ^ ويف أي مساء هي مل يرد يف الشريعة 
الشياطني فهو كقولك أكرمت بين فالن إذا أكرمت بعضهم والرجوم مجع رجم وهو مصدر مسى به ما يرجم به قال الزخمشري 

نقض من النجوم لرجم الشياطني الذين يسرتقون السمع من السماء فالشهب معىن كون النجوم رجوما للشياطني والشهب ت
الرامجة منفصلة من انر الكواكب ال أن الرامجة هي الكواكب أنفسها ألهنا اثبتة يف الفلك قال قتادة خلق هللا االنجوم لثالثة 

^ يعين للشياطني ^ هلم عذاب السعري  وأعتدان^ أشياء زينة السماء ورجوم الشياطني ويهتدي هبا يف ظلمات الرب والبحر 
 الشهيق أقبح ما يكون^ مسعوا هلا شهيقا 
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^ من صوت احلمار ويعين به هنا ما يسمع من صوت جهنم لشدة غلياهنا وهوهلا أو شهيق أهلها واألول أظهر @  135@ 
اد جهنم ينفصل بعضها من بعض لشدة أي تك^ تكاد متيز من الغيظ ^ أي تغلي أبهلها غليان القدر مبا فيها ^ وهي تفور 

غيظها على الكفار فيحتمل أن تكون هي املغتاظة بنفسها وحيتمل أن يريد غيظ الزابنية واألول أظهر ألن حال الزابنية يذكر 
لما أي ك^ كلما ألقى فيها فوج ^  بعد هذا وغيظ النار حيتمل أن يكون حقيقة إبدراك خيلقه هللا هلا أو يكون عبارة عن شدهتا 

ألقى يف جهنم مجاعة من الكفار سألتهم الزابنية هل جاءكم من نذير أي رسول وهذا السؤال على وجه التوبيخ وإقامة احلجة 
إن أنتم إال يف ^ عليهم ولذلك اعرتفوا فقالوا بلى قد جاءان نذير وقوله كلما يقتضي أن يقال ذلك لكل مجاعة تلقى يف النار 

الضمري للكفار أي لو  ^ وقالوا ^ من قول املالئكة للكفار أو من قول الكفار للرسل يف الدنيا حيتمل أن يكون ^ ضالل كبري 
اعرتافهم هذا يف وقت ال ينفعهم ^ فاعرتفوا بذنبهم ^ كنا نسمع كالم الرسل ونعقل الصواب ما كنا يف أصحاب السعري 

This file was downloaded from QuranicThought.comانتصب فسحقا بفعل مضمر على معىن الدعاء  ^فسحقا ألصحاب السعري ^ االعرتاف وذنبهم هنا يراد به تكذيب الرسل 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
فيه قوالن أحدمها أن معناه وهم غائبون عن الناس ففي ذلك وصف هلم ابإلخالص واآلخر أن الغيب ما ^ ابلغيب ^ عليهم 

^ وأسروا قولكم أو اجهروا به ^ غاب عنهم من أمور اآلخرة وغريها على أن هذا القول إمنا حيسن يف قوله يؤمنون ابلغيب 
هذا برهان على أن هللا تعاىل يعلم كل شئ ألن ^ أال يعلم من خلق ^ املعىن سواء جهرمت أو أسررمت فإن هللا يعلم اجلهر والسر 

اخلالق يعلم خملوقاته وحيتمل أن يكون من خلق فاعال يراد به اخلالق واملفعول حمذوف تقديره أال يعلم اخلالق خلقه أو يكون من 
مر تقديره أال يعلم هللا من خلق واألول أرجح ألن من خلق إذا كان مفعوال اختص مبن يعقل واملعىن خلق مفعوال والفاعل مض

فامشوا يف ^ فعول هنا مبعىن مفعول أي مذلولة فهي كركوب وحلوب ^ األرض ذلوال ^ األول يعم من يعقل ومن ال يعقل 
الطرق واملعىن تعديد النعمة يف تسهيل املشي على األرض قال ابن عباس هي اجلبال وقيل اجلوانب والنواحي وقيل ^ مناكبها 

اآلية مقصودها التهديد ^ أأمنتم ^ يعين البعث يوم القيامة ^ وإليه النشور ^ فاستعار هلا الذل واملناكب تشبيها ابلدواب 
نذير ^ أو رحيا شديدة  حيتمل أن يريد حجارة^ حاصبا ^ ذكر يف الطور ^ متور ^ والتخويف للكفار وكذلك اآلية اليت بعدها 

 تنبيه^ أومل يروا إىل الطري فوقهم صافات ^ مبعىن اإلنذار وكذلك النكري مبعىن اإلنكار ^ 
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على االعتبار بطريان الطيور يف اهلواء من غري شئ ميسكها وصافات مجع صافة وهي اليت تبسط جناحها @  136@ 
ض على صافات ألن الفعل يف معىن االسم تقديره قابضات فإن قيل مل مل للطريان والقبض ضم اجلناحني إىل اجلنب وعطف يقب

يقل قابضات على طريقة صافات فاجلواب أن بسط اجلناحني هو األصل يف الطريان كما أن مد األطراف هو األصل يف 
رتاحة واالستعانة فذكر بلفظ السباحة فذكر بصيغة اسم الفاعل لدوامه وكثرته وأما قبض اجلناحني فإمنا يفعله الطائر قليال لالس

خطاب للكفار على وجه التوبيخ والتهديد وإقامة احلجة عليهم ودخلت أم اليت ^ أمن هذا الذي هو جند لكم ^ الفعل لقلته 
يراد هبا اإلنكار على من فأدغمت فيها وكذلك أمن هذا الذي يرزقكم والضمري يف أمسك هلل أي من يرزقكم إن منع هللا رزقه 

اآلية توقيف على احلالتني أيهما أهدى ^ أفمن ميشي مكبا على وجهه ^ أي متادوا يف العتق والنفور عن اإلميان ^ وا بل جل^ 
واملراد هبا توبيخ الكفار ويف معناها قوالن أحدمها أن املشي هنا استعارة يف سلوك طريق اهلدى والضالل يف الدنيا واآلخر أنه 

كافر حيمل على املشي إىل جهنم على وجهه فأما على القول األول فقيل إن الذي ميشي مكبا حقيقة يف املشي يف اآلخرة ألن ال
أبو جهل والذي ميشي سواي سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم وقيل محزة وقيل هي على العموم يف كل مؤمن وكافر وقد متشي 

الرجل وكبه غريه فاملعدي دون مهزة والقاصر ابهلمزة هذه األقوال أيضا على الثاين واملكب هو الذي يقع على وجهه يقال أكب 
^ فلما رأوه ^ الضمري للكفار والوعد يراد به البعث أو عذاهبم يف الدنيا ^ ويقولون مىت هذا الوعد ^ خبالف سائر األفعال 

وجوه الذين كفروا  سيئت^ أي قريبا وقيل عياان ^ زلفة ^ ضمري الفاعل للكفار وضمري املفعول للعذاب الذي يتضمنه الوعد 
تفتعلون من الدعاء أي تطلبون وتستعجلون به ^ وقيل هذا الذي كنتم به تدعون ^ أي ظهر فيها السوء ملا حل هبا ^ 

اآلية سببها أن الكفار كانوا يتمنون هالك ^ قل أرأيتم إن أهلكين هللا ^ والقائلون لذلك املالئكة أو يقال هلم بلسان احلال 
يه وسلم واملسلمني فأمره هللا أن يقول هلم أن أهلكين هللا وأهلك من معي أورمحنا فإنكم ال تنجون من العذاب النيب صلى هللا عل

األليم على كل حال واهلالك هنا حيتمل أن يراد به املوت أو غريه ومعىن من جيري الكافرين من عذاب أليم من مينعهم من العذاب 
 قل أرأيتم إن أصبح^ 
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اآلية احتجاج على املشركني والغور مصدر وصف به فهو مبعىن غاير أي ذاهب يف األرض واملعني ( م غورا ماؤك@  137@ 
$ # سورة القلم $ الكثري واختلف هل وزنه فعيل أو مفعول فاملعىن إن غار ماؤكم الذي تشربون هل أيتيكم غري هللا مباء معني 

يف البقرة وخيتص ن أبنه قيل إنه حرف من الرمحن فإن حروف الرمحن حرف من حروف اهلجاء وقد تقدم الكالم عليها ^ ن ^ 
This file was downloaded from QuranicThought.comألف والم وراء وحاء وميم ون وقيل إن نون هنا يراد به احلوت وزعموا أنه احلوت األعظم الذي عليه األرضون السبعة وهذا ال 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
لدواة وهذا غري معروف يف اللغة يصح على أن نون مبعىن احلوت معروف يف اللغة ومنه ذو النون وقيل إن نون هنا يراد به ا

ويبطل قول من قال إنه احلوت أو الدواة أبنه لو كان كذلك لكان معراب ابلرفع أو النصب أو اخلفض ولكان يف آخره تنوين 
اختلف فيه على ^ والقلم وما يسطرون ^ فكونه موقوفا دليل على أنه حرف هجاء حنو أمل وغريه من حروف اهلجاء املوقوفة 

حدمها أنه القلم الذي كتب به اللوح احملفوظ فالضمري يف يسطرون للمالئكة واآلخر أنه القلم املعروف عند الناس أقسم قولني أ
هذا جواب القسم ^ ما أنت بنعمة ربك مبجنون ^ هللا به ملا فيه من املنافع واحلكم والضمري يف يسطرون على هذا لبين آدم 

عناه نفي نسبة الكفار له من اجلنون وبنعمة ربك اعرتاض بني ما وخربها كما تقول أنت وهو خطاب حملمد صلى هللا عليه وسلم م
وإنك لعلى ^ ذكر يف فصلت ^ غري ممنون ^ حبول هللا أفضل واجملرور يف موضع احلال وقال الزخمشري إن العامل فيه مبجنون 

ة رضي هللا عنها كان خلق رسول هللا صلى هللا هذا ثناء على خلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت عائش^ خلق عظيم 
عليه وسلم القرآن تعين التأدب آبدابه وامتثال أوامره وعرب ابن عباس عن اخللق ابلدين والشرع وذلك رأس اخللق وتفصيل ذلك 

الفهم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مجع كل فضيلة وحاز كل خصلة مجيلة فمن ذلك شرف النسب ووفور العقل وصحة 
وكثرة العلم وشدة احلياء وكثرة العبادة والسخاء والصدق والشجاعة والصرب والشكر واملروءة والتودد واالقتصاد والزهد 

والتواضع والشفقة والعدل والعفو وكظم الغيظ وصلة الرحم وحسن املعاشرة وحسن التدبري وفصاحة اللسان وقوة احلواس 
أخباره وسريه صلى هللا عليه وسلم ولذلك قال عليه الصالة والسالم بعثت ألمتم وحسن الصورة وغري ذلك حسبما ورد يف 

^ فستبصر ويبصرون أبيكم املفتون ^ مكارم األخالق وقال اجلنيد مسى خلقه عظيما ألنه مل تكن له مهة سوى هللا عز وجل 
قوله فستبصر للنيب صلى هللا عليه وسلم ويف  قيل إن املفتون هنا مبعىن اجملنون وحيتمل غري ذلك من معاين الفتنة واخلطاب يف

قوله ويبصرون لكفار قريش واختلف يف الباء يف قوله أبيكم علىأربعة أقوال األول أهنا زائدة الثاين أهنا غري زائدة واملعىن أبيكم 
  أيالفتنة فأوقع املفتون موقع الفتنة كقوهلم ماله معقول أي عقل الثالث أن الباء مبعىن يف واملعىن ىف
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فريق منكم املفتون واستحسن ابن عطية هذا الرابع أن املعىن أبيكم فتنة املفتون مث حذف املضاف وأقام @  138@ 
املداهنة هي املالينة واملداراة فيما ال ينبغي وروى أن الكفار قالوا للنيب صلى ^ ودوا لو تدهن فيدهنون ^ املضاف إليه مقامه 

هلتنا لعبدان إهلك فنزلت اآلية ومل ينتصب فيدهنون يف جواب التمين بل رفعه ابلعطف على تدهن قاله هللا عليه وسلم لو عبدت آ
هو ^ مهني ^ كثري احللف يف احلق والباطل ^  حالف ^ ابن عطية وقال الزخمشري هو خرب مبتدأ حمذوف تقديره فهم يدهنون 

م فاء الفعل وقال الزخمشري هو من املهانة وهي الذلة الضعيف الرأي والعقل قال ابن عطية هو من مهن إذا ضعف فاملي
أي كثري املشي ابلنميمة يقال منيم ^ مشاء بنميم ^ هو الذي يعيب الناس ^ مهاز ^ واحلقارة وقال ابن عباس املهني الكذاب 

ألن اخلري هنا هو املال أي شحيح ^ مناع للخري ^ ومنيمة مبعىن واحد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يدخل اجلنة منام 
من ^ أثيم ^ هو من العدوان وهو الظلم ^ معتد ^ وقيل معناه مناع من اخلري أي مينع الناس من اإلسالم والعمل الصاحل 

أي ولد زان وقيل هو ^ زنيم ^ أي غليظ اجلسم قاسي القلب بعيد الفهم كثري اجلهل ^ عتل ^ اإلمث وهو ارتكاب احملرمات 
ة كزمنة الشاة اليت تعلق يف حلقها وقيل معناه مريب قبيح األفعال وقيل ظلوم وقيل لئيم وقوله بعد ذلك أي الذي يف عنقه زمن

بعد ما ذكران من عيوبه فهذا الرتتيب يف الوصف ال يف الزمان واختلف يف املوصوف هبذه األوصاف الذميمة فقيل مل يقصد هبا 
الوليد بن املغرية ألنه وصفه أبنه ذو مال وبنني وكذلك كان وقيل أبو جهل  شخص معني بل كل من اتصف هبا وقيل املقصود هبا

وقيل األخنس بن شريق ويؤيد هذا أنه كانت له زمنة يف عنقه قال ابن عباس عرفناه بزمنته وكان لقيط من ثقيف ويعد يف بين زهرة 
يف موضع مفعول من أجله يتعلق بقوله ^ بنني أن كان ذا مال و ^ فيصح وصفه بزنيم على القولني وقيل األسود بن عبد يغوث 

This file was downloaded from QuranicThought.comال تطع أي ال تطعه بسبب كثرة ماله وبنيه وجيوز أن يتعلق مبا بعده واملعىن على هذا أنه قال يف القرآن أساطري األولني ألنه ذو 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ذي هو جواب إذا ألن ما مال وبنني يتكرب مباله وبنيه والعامل يف أن كان على هذا فعل من املعىن وال جيوز أن يعمل فيه قال ال

أصل اخلرطوم أنف ^ سنسمه على اخلرطوم ^ بعد الشرط ال يعمل فيما قبله واألول أظهر وقد تقدم معىن أساطري األولني 
السبع مث استعري لإلنسان استخفافا به وتقبيحا له واملعىن جنعل له مسة وهي العالمة على خرطومه واختلف يف هذه السمة قيل 

^ سيف يوم بدر وقيل عالمة من انر جتعل على أنفه يف جهنم وقيل عالمة جتعل على أنفه يوم القيامة ليعرف هبا هي الضربة ابل
أي بلوان قريشا كما بلوان أصحاب اجلنة وكانوا إخوة من بين إسرائيل هلم جنة روى أهنا ^ إان بلوانهم كما بلوان أصحاب اجلنة 

ينا منها شيئا وابتوا عازمني على ذلك فأرسل هللا على جنتهم طائفا من انر فأحرقتها مبقربة من صنعاء فحلفوا أن ال يعطوا مسك
 فلما أصبحوا إىل جنتهم مل يروها فحسبوا أهنم أخطؤا الطريق مث تبينوها فعرفوها وعلموا أن هللا عاقبهم فيها مبا قالوا
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أن هللا أنعم على قريش ببعث حممد صلى هللا عليه فندموا واتبوا إىل هللا ووجه تشبيه قريش أبصحاب اجلنة @  139@ 
وسلم كما أنعم على أصحاب اجلنة ابجلنة فكفر هؤالء هبذه النعمةكما فعل أولئك فعاقبهم هللا كما عاقبهم وقيل شبه قريشا ملا 

إذ أقسموا ^  أصاهبم اجلوع بشدة الفحط حني دعا عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبصحاب اجلنة ملا هلكت جنتهم
يف معناه ثالثة أقوال ^ وال يستثنون ^ أي حلفوا أن يقطعوا غلة جنتهم عند الصباح وكانت الغلة مثرا ^ ليصرمنها مصبحني 

أحدها مل يقولوا إن شاء هللا حني حلفوا ليصرمنها واآلخر ال يستثنون شيأ من مثرها إال أخذوه ألنفسهم والثالث ال يتوقفون يف 
فأصبحت  ^ قال الفراء الطائف األمر الذي أييت ابلليل ^ فطاف عليهم طائف ^ هوا عنه أي ال يرجعون عنه رأيهم وال ينت

فيه أربعة أقوال األول أصبحت كالليل ألهنا اسودت ملا أصاهبا والصرمي يف اللغة الليل الثاين أصبحت كالنهار ألهنا ^ كالصرمي 
لث أن الصرمي الرماد األسود بلغة بعض العرب الرابع أصبحت كاملصرومة أي ابيضت كاحلصيد ويقال صرمي الليل والنهار الثا

أي جنتكم ^ اغدوا على حرثكم ^ أي اندى بعضهم بعضا حني أصبحوا وقال بعضهم لبعض ^ فتنادوا مصبحني ^ املقطوعة 
 يدخلنها اليوم عليكم ال^ يكلم بعضهم بعضا يف السر ويقولون ^ يتخافتون ^ أي حاصدين لثمرهتا ^ إن كنتم صارمني ^ 

يف احلرد أربعة أقوال ^ وغدوا على حرد قادرين ^ وأن يف قوله أن اغدوا وأن ال يدخلنها حرف عبارة وتفسري ^ مسكني 
األول أنه املنع الثاين أنه القصد الثالث أنه الغضب الرابع أن احلرد اسم للجنة وقادرين حيتمل أن يكون من القدرة أي قادرين 

أي أخطأان طريق اجلنة قالوا ذلك ملا مل ^ إان لضالون ^ أو من التقدير مبعىن التضييق أي ضيقوا على املساكني يف زعمهم 
أي خريهم وأفضلهم ^ قال أوسطهم ^ أي حرمنا هللا خريها ^ بل حنن حمرمون ^ يعرفوها فلما عرفوها ورأوا ما أصاهبا قالوا 

تقولون سبحان هللا وقيل هو عبارة عن طاعة هللا وتعظيمه وقيل أراد االستثناء  أي^ لوال تسبحون ^ ومنه أمة وسطا أي خيارا 
يف اليمني كقوهلم إن شاء هللا واألول أظهر لقوهلم بعد ذلك سبحان هللا ربنا واملعىن أن هذا الذي هو أفضلهم كان قد حضهم 

من منع املساكني أو على غفلتهم عن التسبيح أي يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا عزموا عليه ^ يتالومون ^ على التسبيح 
حيمل أهنم طلبوا البدل يف الدنيا أو يف اآلخرة واألول ^ عسى ربنا أن يبدلنا خريا منها ^ بدليل قوله أمل أقل لكم لوال تسبحون 

 أي مثل^ كذلك العذاب ^  أرجح ألنه روى عن ابن مسعود أن هللا أبدهلم جنة حيتمل البغل منها عنقودا 
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اهلمزة لإلنكار أي كيف ^ أفنجعل املسلمني كاجملرمني ^ هذا العذاب الذي ينزل أبهل اجلنة ينزل بقريش @  140@ 
توبيخ للكفار وما مبتدأ ^ مالكم ^ يسوي هللا بني املسلمني واجملرمني بل جيازي كل أحد بعمله واملراد ابجملرمني هنا الكفار 

توبيخ آخر أي كيف حتكمون أبهوائكم وتقولون ما ليس ^ كيف حتكمون ^  ن يوقف عليه ولكم خربه ومت الكالم هنا فينبغي أ
هذه اجلملة معمول تدرسون وكان أصل إن الفتح وكسرت ألجل الالم اليت يف خربها ^ إن لكم فيه ملا ختريون ^ لكم به علم 

أم لكم ^ ن فيه أن لكم ما ختتارونه ألنفسكم وختريون معناه ختتارون ألنفسكم ومعىن اآلية هل لكم كتاب من عند هللا تدرسو 
This file was downloaded from QuranicThought.comاملعىن هل حلفنا لكم أمياان أن لكم ما حتكمون ومعىن ابلغة اثبتة واصلة ^ أميان علينا ابلغة إىل يوم القيامة إن لكم ملا حتكمون 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
مون هو اسم إن دخلت إىل يوم القيامة وقوله إن لكم هو جواب القسم الذي يقتضيه األميان ولذلك أكده إبن والالم وما حتك

أي اي حممد اسأل قريشا أيهم زعيم هبذه األمور والزعيم هو الضامن لألمر ^ سلهم أيهم بذلك زعيم ^ عليه الالم املؤكدة 
هذا تعجيز للكفار ومعناه إن كان لكم شركاء يقدرون على شئ فأتوا هبم واختلف ^ أم هلم شركاء فليأتوا بشركائهم ^ القائم به 

يأتوا هبم يف الدنيا أي أحضروهم حىت يرى حاهلم أو يقال هلم ذلك يوم القيامة والشركاء هم املعبودون من األصنام هل قوله فل
وغريها وقال الزخمشري معناه أم لكم انس يشاركونكم يف هذا القول ويوافقونكم عليه فأتوا هبم يعين أهنم ال يوافقهم أحد عليه 

ال املتأولون ذلك عبارة عن هول يوم القيامة وشدته ويف احلديث الصحيح عن ق^ يوم يكشف عن ساق ^ واألول أظهر 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال ينادي مناد يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع الشمس من كان يعبد الشمس 

ة وغربات من أهل الكتاب معهم منافقوهم فيقال ويتبع القمر من كان يعبد القمر ويتبع كل أحد ما كان يعبد مث تبقى هذه األم
هلم ما شأنكم فيقولون ننتظر ربنا قال فيجيئهم هللا يف غري الصورة اليت عرفوه فيقول أان ربكم فيقولون نعوذ ابهلل منك قال 

د كل مؤمن فيقول أتعرفونه بعالمة تروهنا فيقولون نعم فيكشف هلم عن ساق فيقولون نعم أنت ربنا وخيرون للسجود فيسج
تفسريه يف ^ ويدعون إىل السجود ^ وترجع أصالب املنافقني عظما واحدا فال يستطيعون سجودا وأتويل احلديث كتأويل اآلية 

احلديث الذي ذكران فإن قيل كيف يدعون يف اآلخرة إىل السجود وليست اآلخرة دار تكليف فاجلواب أهنم يدعون إليه على 
^ وقد كانوا يدعون إىل السجود وهم ساملون ^ لسجود يف الدنيا ال على وجه التكليف والعبادة وجه التوبيخ هلم على تركهم ا

فذرين ومن يكذب هبذا ^ أي قد كانوا يف الدنيا يدعون إىل السجود فيمتنعون منه وهم ساملون يف أعضائهم قادرون عليه 
 هتديد للمكذبني ابلقرآن وإعراب من يكذب مفعول^ احلديث 
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معناه أنت ال تسأهلم أجرة ^ أم تسأهلم أجرا ^ معه أو معطوف وقد ذكران يف األعراف سنستدرجهم وما بعده @  141@ 
يقتضي مساملة ^ فاصرب ^ على اإلسالم فتثقل عليهم فال عذر هلم يف تركهم اإلسالم وقد فسرات هذا وما بعده يف الطور 

ونس علية السالم ومساه صاحب احلوت ألن احلوت ابتلعه وهو هو ي^ وال تكن كصاحب احلوت ^ للكفار نسخت ابلسيف 
أيضا ذو النون والنون هو احلوت وقد ذكران قصته يف األنبياء والصافات فنهى هللا حممدا صلى هللا عليه وسلم أن يكون مثله يف 

إذ ^ م أن يدعو على الكفار الضجر واالستعجال حىت ذهب مغاضبا وروى أن هذه اآلية نزلت ملا هم النيب صلى هللا عليه وسل
هذا آخر ما جرى ليونس ونداؤه هو قوله يف بطن احلوت ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني ^ اندي وهو مكظوم 

هو جواب لوال واملنفي هو الذم ال نبذه ابلعراء فإنه قد قال يف الصافات ^ لنبذ ابلعراء وهو مذموم ^ واملكظوم الشديد احلزن 
وإن ^ ه ابلعراء فاملعىن لوال رمحة هللا لنبذ ابلعراء وهو مذموم لكنه نبذ وهو غري مذموم وقد ذكران العراء يف الصافات فنبذان

عبارة عن شدة عداوهتم وإن خمففة من الثقيلة بدليل دخول الالم وليزلقونك معناه ^ يكاد الذين كفروا ليزلقونك أببصارهم 
ه نظرة كاد يصرعه وأصله من زلق القدم وقرئ بفتح الياء وضمها ومها لغتان وقيل إن يهلكونك كقولك نظر فالن إىل عدو 

املعىن أيخذونه ابلعني وكان ذلك يف بين أسد كان الرجل منهم جيوع ثالثة أايم فال يتكلم على شئ إال أصابه ابلعني فأراد بعضهم 
وما هو إال ^ ن دواء من أصيب ابلعني قراءة هذه اآلية أن يصيب النيب صلى هللا عليه وسلم فعصمه هللا من ذلك وقال احلس

هي القيامة ووزهنا فاعلة ومسيت ^ احلاقة $ # ^ سورة احلاقة $ يعين القرآن أو هو موعظة وتذكري للخلق ^ ذكر للعاملني 
ما ^ ائق األمور احلاقة ألهنا حتق أي يصح وجودها وال ريب يف وقوعها وألهنا حقت لكل أحد جزاء عمله أو ألهنا تبدئ حق

ما استفهامية يراد هبا التعظيم وهي مبتدأ وخربها ما بعده واجلملة خرب احلاقة وكان األصل احلاقة ما هي مث وضع ^ احلاقة 
^ الظاهر موضع املضمر زايدة يف التعظيم والتهويل وكذلك وما أدراك ما احلاقة لفظه استفهام واملراد به التعظيم والتهويل 

This file was downloaded from QuranicThought.com ^ابلقارعة 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
73
6 

يعين الصيحة اليت أخذت مثود ومسيت بذلك ^ ابلطاغية ^ هي القيامة مسيت بذلك ألهنا تقرع القلوب أبهواهلا @  142@ 
ألهنا جاوزت احلد يف الشدة وقيل الطاغية مصدر فكأنه قال أهلكوا بطغياهنم فهو كقوله كذبت مثود بطغواها وقيل هي صفة 

طاغية أو الفئة الطاغية والباء على هذين القولني سببية وعلى القول األول كقولك قتلت حملذوف تقديره أهلكوا بسبب الفعلة ال
ذكر يف فصلت وعاتية أي شديدة ومسيت بذلك ألهنا عتت على عاد وقيل عتت على ^ بريح صرصر عاتية ^ زيدا ابلسيف 

ألربعاء لثمان بقني من شوال ومتادت هبم روى أهنا بدت صبيحة يوم ا^ سخرها عليهم سبع ليال ^ خزاهنا فخرجت بغري إذهنم 
قال ابن عباس معناه كاملة متتابعة مل يتخللها غري ذلك وقيل معناه شؤما وقيل ^ حسوما ^ إىل آخر يوم األربعاء تكملة الشهر 

لى هو مجع حاسم من احلسم وهو القطع أي قطعتهم ابإلهالك فحسوما على القول األول والثاين مصدر يف موضع احلال وع
مجع صريع وهو املطروح ابألرض والضمري اجملرور يعود على ^ فرتى القوم فيها صرعى ^ الثالث حال أو مفعول من أجله 

تقدم يف ^ كأهنم أعجاز خنل خاوية ^  منازهلم ألن املعىن يقتضيها وإن مل يتقدم ذكرها أو على األايم والليايل أو على الريح 
أي من بقية وقيل من فئة ^ من ابقية ^ واخلاوية هي اليت خلت من طول بالئها وفسادها القمر معىن تشبيهم أبعجاز النخل 
يريد من تقدم قبله من األمم الكافرة وأقرهبم إليه قوم شعيب والظاهر أهنم ^ ومن قبله ^ ابقية وقيل إنه مصدر مبعىن البقاء 

قد أشري إليهم يف قوله ملا طغى املاء محلناكم يف اجلارية وقرئ املراد ألن عادا ومثود قد ذكرا وقوم لوط هم املؤتفكات وقوم نوح 
إما أن يكون مصدرا مبعىن اخلطيئة أو صفة حملذوف تقديره ابلفعلة ^ ابخلاطئة ^ بكسر القاف وفتح الباء ومعناه جنده وأتباعه 

م وإن عاد على املؤتفكات إن عاد الضمري على فرعون وقومه فالرسول موسى عليه السال^ فعصوا رسول رهبم ^ اخلاطئة 
أي عظيمة وهي من قولك راب ^ رابية ^ فالرسول لوط عليه السالم وإن عاد على اجلميع فالرسول اسم جنس أو مبعىن الرسالة 

عبارة عن كثرته فيحتمل أن يريد أنه طغى على أهل األرض أو على خزانه يعين وقت طوفان نوح ^ طغى املاء ^ الشئ إذا كثر 
هي السفينة فإن أراد سفينة نوح فمعىن محلناكم محلنا آابءكم ألن كل من على األرض من ^ محلناكم يف اجلارية ^ م عليه السال

^ لنجعلها لكم تذكرة ^ ذرية نوح وأوالده الثالثة الذين كانوا معه يف السفينة وإن أراد جنس السفن فاخلطاب على حقيقته 
ل للسفينة فإن أراد جنس السفن فاملعىن أهنا تذكرة بقدرة هللا ونعمته ملن ركب أو مسع الضمري للفعلة وهي احلمل يف السفينة وقي

الضمري يعود على ^ وتعيها أذن واعية ^ هبا وإن أراد سفينة نوح فقد قيل إن هللا أبقاها حىت رأى بعض عيداهنا أول هذه األمة 
لواعية هي اليت تفهم ما تسمع وحتفظه يقال وعيت العلم إذا ما عاد عليه ضمري لنجعلها وهذا يقوى أن يكون للفعلة واألذن ا

حصلته ولذلك عرب بعضهم عنها أبهنا اليت عقلت عن هللا وروى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لعلي بن أيب طالب إين 
 دعوت هللا أن جيعلها أذنك اي علي قال علي فما نسيت
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خمشري إمنا قال أذن واعية ابلتوحيد والتنكري للداللة على قلة الوعاة ولتوبيخ الناس بعد ذلك شيئا مسعته قال الز @  143@ 
^ نفخة واحدة ^ بقلة من بقى منهم وللداللة على أن األذن الواحدة إذا عقلت عن هللا تعاىل فهي املعتربة عند هللا دون غريها 

معىن دكتا ضرب بعضها ببعض حىت تندق وقال الزخمشري الضمري لألرض واجلبال و ^ فدكتا ^ يعين نفخة الصور وهي األوىل 
أي قامت القيامة وقيل وقعت صخرة ^ وقعت الواقعة ^ الدك أبلغ من الدق وقيل معناه بسطت حىت تستوي األرض واجلبال 

لى وامللك ع^ أي مسرتخية ساقطة القوة ومنه قوهلم دار واهية أي ضعيفة اجلدران ^ واهية ^ بيت املقدس وهذا ضعيف 
امللك هنا اسم جنس واألرجاء اجلوانب واحدها رجا مقصور والضمري يعود على السماء واملعىن أن املالئكة يكونون ^ أرجائها 

يوم القيامة على جواب السماء ألهنا إ ذا وهيت وقفوا على أطرافها وقيل يعود على األرض ألن املعىن يقتضيه وإن مل يتقدم 
وحيمل عرش ربك فوقهم ^ مر املالئكة فتقف صفوفا على جوانب األرض واألول أظهر وأشهر ذكرها وروى يف ذلك أن هللا أي

This file was downloaded from QuranicThought.comقال ابن عباس هي مثانية صفوف من املالئكة ال يعلم أحد عدهتم وقيل مثانية أمالك رؤسهم حتت العرش وأرجلهم ^ يومئذ مثانية 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
وسلم أنه قال هو اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة قواهم  حتت األرض السابعة ويؤيد هذا ما روى عن رسول هللا صلى هللا عليه

أي حال خافية من ^ خافية ^ خطاب جلميع العامل والعرض البعث أو احلساب ^ يومئذ تعرضون ^ هللا أبربعة سواهم 
الكتاب هنا ^ نه فأما من أويت كتابه بيمي^ األعمال والسرائر وحيتمل املعىن ال خيفي من أجسادهم ألهنم حيشرون حفاة عراة 

هاؤم اسم فعل قال ابن عطية معناه تعالوا وقال الزخمشري هو صوت يفهم منه معىن ^ هاؤم اقرؤا كتابيه ^ صحائف األعمال 
خذ وكتابيه مفعول يطلبه هاؤم واقرؤا من ضمري املعىن تقديره هاؤم كتاب اقرؤا كتايب مث حذف لداللة اآلخر عليه وعمل فيه 

اقرأوا عند البصريني والعامل األول هو هاؤم عند الكوفيني والدليل على صحة قول البصريني أنه لو عمل  العامل الثاين وهو
األول لقال اقرؤه واهلاء يف كتابيه للوقف وكذلك يف حسابيه وماليه وسلطانيه وكان األصل أن تسقط يف الوصل لكنها ثبتت فيه 

معىن اآلية أن العبد الذي يعطى كتابه بيمينه يقول للناس اقرأوا كتابيه مراعاة خلط املصحف وقد أسقطها يف الوصل بعضهم و 
أي ذات رضا كقوهلم اتمر لصاحب ^ راضية ^ الظن هنا مبعىن اليقني ^ إين ظننت ^ على وجه االستبشار والسرور بكتابه 

عل إليها جمازا وهو لصاحبها التمر قال ابن عطية ليست بياء اسم فاعل وقال الزخمشري جيوز أن يكون اسم فاعل نسب الف
أي قريبة وروى أن العبد أيخذها بفمه ^ دانية ^ مجع قطف وهو ما جيتين من الثمار ويقطف كالعنقود ^ قطوفها ^ حقيقة 

يف األايم ^ أي قدمتم من األعمال الصاحلة ^ أسلفتم ^ من شجرها على أي حال كان من قيام أو جلوس أو اضطجاع 
 وأما من أويت كتابه^ يعين أايم الدنيا  أي املاضية^ اخلالية 
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هم الكفار بدليل قوله إنه كان ال يؤمن ابهلل العظيم فجعل علة إعطائهم كتبهم بشماهلم عدم إمياهنم ( بشماله @  144@ 
خروجه منها  وأما املؤمنون فيعطون كتبهم أبمياهنم لكن اختلف فيمن يدخل النار منهم هل يعطى كتابه قبل دخول النار أو بعد

^ فيقول اي ليتين مل أوت كتابيه ^ وهذا أرجح لقوله هاؤم اقرأوا كتابيه ألن هذا كالم سرور فيبعد أن يقوله من حيمل إىل النار 
^ ايليتها كانت القاضية ^ أي يتمىن أنه مل يعط كتابه وقال ابن عطية يتمىن أن يكون معدوما ال جيري عليه شئ واألول أظهر 

حيتمل أن يكون نفيا أو ^ ما أغىن عين ماليه ^ تة األوىل كانت القاضية حبيث ال يكون بعدها بعث وال إحياء أي ليت املو 
خطاب ^ خذوه ^ أي زال عين ملكي وقدريت وقيل ذهبت عين حجيت ^ هلك عين سلطانيه ^ استفهاما يراد به النفي 

ذرعها ^ أي اجعلوا غاليف عنقه وروى أهنا نزلت يف أيب جهل ^ وه فغل^ للزابنية يقوله هلم هللا تعاىل أو املالئكة أبمر هللا 
معىن ذرعها أي طوهلا واختلف يف هذا الذراع فقيل أنه الذراع املعروف وقيل بذراع امللك وقيل يف الذراع ^ سبعون ذراعا 

هي وجعلها سبعني ذراعا إلرداة سبعون ابعا كل ابع ما بني مكة والكوفة وهلل در احلسن البصري يف قوله هللا أعلم أبي ذراع 
وصفها ابلطول فإن السبعني من األعداد اليت تقصد هبا العرب التكثري وحيتمل أن تكون هذه السلسلة لكل واحد من أهل النار 

أي أدخلوه وروى أن هذه السلسلة تدخل يف فم الكافر وخترج ^ فاسلكوه ^ أو تكون بني مجيعهم وقد حكى الثعليب ذلك 
اسلكوه على هذا من املقلوب يف املعىن كقوهلم أدخلت القلنسوة يف رأسي وروى أهنا تلتوي عليه حىت تعمه وتضغطه من دبره ف

فالكالم على هذا على وجهه وهو املسلوك فيها وإمنا قدم قوله يف سلسلة على اسلكوه إلرادة احلصر أي ال تسلكوه إال يف 
حيتمل أنه أراد إطعام مسكني فوضع ^ طعام املسكني ^ احلصر أيضا  هذه السلسلة وكذلك قد احلميم على صلوه إلرادة

االسم موضع املضمر أو يقدر ال حيض على بذل طعام املسكني وأضاف الطعام إىل املسكني ألن له إليه نسبة ووصفه وأبنه ال 
وفضلها ألنه قرن منع طعام حيض على طعام املسكني يدل على أنه ال يطعمه من ابب أوىل وهذه اآلية تدل على عظم الصدقة 

وال طعام إال ^ فيه قوالن أحدمها ليس له صديق واآلخر ليس له شراب ^ فليس له اليوم هاهنا محيم ^ املسكني ابلكفر ابهلل 
فإن احلميم املاء احلار والغسلني صديد أهل النار عند ابن عباس وقيل شجر أيكله أهل النار وقال اللغويون هو ^ من غسلني 

This file was downloaded from QuranicThought.comمجع خاطئ وهو الذي يفعل ضد الصواب متعمدا ^ اخلاطئون ^ ي من اجلراح إذا غسلت وهو فعلني من الغسل ماجير 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
يعين مجيع األشياء ألهنا ^ عما تبصرون وماال تبصرون ^ ال زائدة غري انفية ^ فال أقسم ^ واملخطئ الذي يفعله بغري تعمد 

هذا ^ إنه لقول رسول كرمي ^ نس واجلن واألجسام واألرواح وغري ذلك تنقسم إىل ما يبصر وما ال يبصر كالدنيا واآلخرة واإل
قال ابن عطية ^ قليال ما تؤمنون ^ جواب القسم والضمري للقرآن والرسول الكرمي جربيل وقيل حملمد علية الصالة والسالم 

 حيتمل أن تكون ما انفية فنفي إمياهنم ابجلملة
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^ م ابلقلة وقال الزخمشري القلة هنا مبعىن العدم أي ال تؤمنون وال تذكرون ألبتة أو تكون مصدرية فوصف إمياهن@  145@ 
التقول هو أن ينسب إىل أحد ما مل يقل ومعىن اآلية لو تقول علينا حممد لعاقبناه ففي ذلك ^ ولو تقول علينا بعض األقاويل 

باس اليمني هنا القوة ومعناه لو تقول علينا ألخذانه قال ابن ع^ ألخذان منه ابليمني ^ برهان على أن القرآن من عند هللا 
بقوتنا وقيل هي عبارة عن اهلوان كما يقال ملن يسجن أخذ بيده وبيمينه قال الزخمشري معناه لو تقول علينا لقتلناه مث صور 

ول يف جسده أخذ بيده صورة القتل ليكون أهول وعرب عن ذلك بقوله ألخذان منه ابليمني ألن السياف إذا أراد أن يضرب املقت
فما ^ نياط القلب وهو عرق إذا قطع مات صاحبه فاملعىن لقتلناه ^ الوتني ^ اليمىن ليكون ذلك أشد عليه لنظره إىل السيف 

احلاجز املانع واملعىن لو عاقبناه مل مينعه أحد منكم ومل يدفع عنه وإمنا مجع حاجزين ألن أحد يف ^ منكم من أحد عنه حاجزين 
^ وإنه حلسرة على الكافرين ^ الضمري للقرآن وقيل حملمد صلى هللا عليه وسلم واألول أظهر ^ وإنه لتذكرة ^ ماعة معىن اجل

قال الكوفيون هذا من إضافة الشئ إىل ^ وإنه حلق اليقني ^ أي حسرة عليهم يف اآلخرة ألهنم يتأسفون إذا رأوا ثواب املؤمنني 
ري املعىن عني اليقني وحمض اليقني وقال ابن عطية ذهب احلذاق إىل أن احلق مضاف نفسه كقولك مسجد اجلامع وقال الزخمش

من قرأ سائل ابهلمز احتمل معنيني أحدمها أن يكون ^ سأل سائل بعذاب واقع $ # ^ سورة املعارج $ إىل األبلغ من وجوهه 
علينا حجارة من السماء وكان الذي قاهلا  مبعىن الدعاء أي دعا داع بعذاب واقع وقد تكون اإلشارة إىل قول الكفار أمطر

النضر بن احلرث واآلخر أن يكون مبعىن االستخبار أي سأل سائل عن عذاب واقع والباء على هذا مبعىن عن وتكون اإلشارة 
فيه إىل قوله مىت هذا الوعد وغري ذلك وأما من قرأ سال بغري مهز فيحتمل وجهني أحدمها أن يكون خمففا من املهموز فيكون 
املعنيان املذكوران والثاين أن يكون من سال السيل إذا جرى ويؤيد ذلك قراءة ابن عباس سال سيل وتكون الباء على هذا  

كقولك ذهبت يزيد وإذا كان من السيل احتمل وجهني أحدمها أن يكون شبه العذاب يف شدته وسرعة وقوعه ابلسيل واثنيهما 
نم واد يقال له سائل فتلخص من هذا أن يف القراءة ابهلمز حيتمل معنيني ويف القراءة أن تكون حقيقة قال زيد بن اثبت يف جه

 حيتمل أن يتعلق بواقع^ للكافرين ^ بغري مهز أربعة معان 
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وتكون الالم مبعىن على أو تكون صفة للعذاب أو يتعلق بسأل إذا كانت مبعىن دعا أي دعا للكافرين بعذاب @  146@ 
حيتمل أن يتعلق بواقع أي واقع من عند هللا أو بدافع أي ليس له دافع ^ من هللا ^ ا كأنه قال هو للكافرين أو تكون مستأنف

مجع معرج وهو املصعد إيل علو كالسلم واملدارج اليت يرتقي ^ ذي املعارج ^ من عند هللا أو يكون صفة للعذاب أو مستأنفا 
الصفات احلميدة وقيل هي املراقى إىل السماء وهذا أظهر ألنه فسرها مبا بعدها هبا قال ابن عطية هي هنا مستعارة يف الفضائل و 

أي إىل عرشه ومن حيث هتبط أوامره وقضاايه فالعروج هو من األرض إىل العرش والروح ^ والروح إليه ^ من عروج املالئكة 
مالئكة حفظة على املالئكة وهذا ضعيف مفتقر هنا جربيل عليه السالم بدليل قوله نزل به الروح األمني على قلبك وقيل الروح 

اختلف يف هذا اليوم على ^ يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة ^ إىل صحة نقل وقيل الروح جنس أرواح الناس وغريهم 
حديث مانع  قولني أحدمها أنه يوم القيامة واآلخر أنه يف الدنيا والصحيح أنه يوم القيامة لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف

الزكاة ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي زكاهتا إال صفحت له صفائح من انر يكوى هبا جبينه وجنبه وظهره يف يوم كان 
This file was downloaded from QuranicThought.comمقداره مخسني ألف سنة حىت يقضى بني العباد يعين يوم القيامة مث اختلف هل مقداره مخسون ألف سنة حقيقة وهذا هو األظهر 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ه كما يقال يوم طويل إذا كان فيه مصائب ومهوم وإذا قلنا إنه يف الدنيا فاملعىن أن املالئكة أو هل وصف بذلك لشدة أهوال

والروح يعرجون يف يوم لو عرج فيه الناس لعرجوا يف مخسني ألف سنة وقيل اخلمسون الف سنة هي مدة الدنيا واملالئكة تعرج 
ق بتعرج وحيتمل أن يكون يف يوم صفة للعذاب فيتعني أن يكون وتنزل يف هذة املرة وهذا كله على أن يكون قوله يف يوم يتعل

هذا متصل مبا قبله من العذاب وغريه أي اصرب على أقوال الكافرين ^ فاصرب ^ اليوم يوم القيامة واملعىن على هذا مستقيم 
حيتمل أن يعود ^ ه بعيدا إهنم يرون^ حىت أيتيهم العذاب ولذلك وصفه ابلقرب مبالغة يف تسلية النيب صلى هللا عليه وسلم 

الضمري على العذاب أو على اليوم الذي مقداره مخسني ألف سنة والبعيد حيتمل أن يراد به بعد الزمان أو بعد األمكان وكذلك 
يوم تكون ^ القرب حيتمل أن يراد به قرب الزمان ألن كل آت قريب وألن الساعة قد قربت وقرب اإلمكان لقدرة هللا عليه 

يوم هنا بدل من يوم كان مقداره مخسني ألف سنة أو بدل من الضمري املنصوب يف نراه أو منصوب بقوله ^ ملهل السماء كا
قريبا أو بقوله يود اجملرم أو بفعل مضمر تقديره اذكر واملهل هو دردى الزيت شبه السماء به يف سوادها وانكدار أنوارها يوم 

العهن هو الصوف شبه اجلبال ^ وتكون اجلبال كالعهن ^ شبه السماء به يف تلونه القيامة وقيل هو ما أذيب من االفضة وحنوها 
به يف انتفاشه وختلخل أجزائه وقيل هو الصوف املصبوغ ألواان فيكون التشبيه يف االنتفاش ويف اختالف األلوان ألن اجلبال منها 

 يسأل أحد من محيمه نصرة وال إعانة لعلمه أنه ال احلميم هنا الصديق واملعىن ال^ وال يسأل محيم محيما ^ بيض وسود ومحر 
يقال بصر الرجل ابلرجل إذا رآه ^ يبصروهنم ^ يقدر له على شئ وقيل ال يسأله عن حاله ألن كل أحد مشغول بنفسه 

يبصر محيمه يوم  وبصرته إايه ابلتشديد إذا أريته إايه والضمريان يعودان على احلميمني ألهنما يف معىن اجلمع واملعىن أن كل محيم
 القيامة فرياه ولكنه ال يسأله
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أي تضمه فيحتمل أن يريد تضمه يف ^ تؤويه ^ يعين القرابة األقربني ( وفصيلته ) يعين امرأته ^ وصاحبته @ ^  147@ 
الفعل معطوف الفاعل االفتداء الذي يقتضيه لو يفتدي وهذا ^ مث ينجيه ^ االنتماء إليها أو يف نصرته وحفظه من املضرات 

الضمري للنار ألن ^ كال إهنا لظى ^  على لو يفتدي وإمنا عطفه بثم إشعارا ببعد النجاة وامتناعها ولذلك زجره عن ذلك بقوله 
نزاعة ^ العذاب يدل عليها وحيتمل أن يكون ضمري القصة وفسره ابخلرب ولظى علم جلهنم مشتق من اللظى مبعىن اللهب 

د وقيل جلد الرأس فاملعىن أن النار تنزعها مث تعود ونزاعة ابلرفع بدل من لظى أو خرب ابتداء الشوى أطراف اجلس^ للشوى 
مضمر أو خرب إلهنا إن جعلنا لظى منصواب على التخصيص أو بدل من الضمري أو خرب اثن إلهنا إن جعلنا لظى خرب هلا ونزاعة 

ا عن اإلسالم ودعاؤها هلم عبارة عن أخذها هلم وقال ابن يعين الكفار الذين تولو ^ تدعو من أدبر وتوىل ^ ابلنصب حال 
يقال أوعيت املال ^ ومجع فأوعى ^ عباس تدعوهم حقيقة أبمسائهم وأمساء آابئهم وقيل معناه هتلك حكاه اخلليل عن العرب 

عوا املال من غري حله وغريه اذا مجعته يف وعاء فاملعىن مجع املال وجعله يف وعاء وهذه إشارة إىل قوم من أغنياء الكفار مج
اإلنسان هنا اسم جنس بدليل االستثناء منه سئل أمحد بن حيىي مؤلف الفصيح ^ إن اإلنسان خلق هلوعا ^ ومنعوه من حقه 

وذكره هللا ^ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه اخلري منوعا ^ عن اهللوع فقال قد فسره هللا فال تفسريا بني من تفسريه وهو قوله 
لذم هلذه اخلالئق ولذلك استثىن منه املصلني ألن صالهتم حتملهم على قلة اال كرتاث ابلدنيا فال جيزعون من شرها على وجه ا

الدوام عليها هو املواظبة بطول العمر واحملافظة عليها املذكورة بعد ^ الذين هم على صالهتم دائمون ^ وال يبخلون خبريها 
قد ذكران يف الذارايت معىن حق والسائل واحملروم ووصفه هنا ^ حق معلوم ^ رة هلا ذلك هي أداؤها يف أوقاهتا وتوفيه الطها

^ ابملعلوم إن أراد الزكاة فهي معلومة املقدار شرعا وإن أراد غريها فمعىن املعلوم أن العبد جيعل على نفسه وظيفة معلومة عنده 
رام فال ينبغي للعبد أن يزيل عنه اخلوف حىت يدخل اجلنة أي ال يكون أحد آمنا منه فإن األمن من عذاب هللا ح^ غري مأمون 

قال ابن عباس شهادة ^ والذين هم بشهادهتم قائمون ^ ذكر يف املؤمنني وكذلك لفروجهم حافظون ^ ألماانهتم وعهدهم ^  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
 أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا وقال اجلمهور يعين الشهادة عند احلكام مث اختلف على هذا يف
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معىن القيام هبا فقيل هو التحقيق هلا كقوله صلى هللا عليه وسلم على مثل الشمس فاشهدوا وقيل هو املبادرة @  148@ 
إىل إدائها من غري امتناع فأما إن دعى الشاهد إىل األداء فهو واجب عليه وأما إذا مل يدع إىل األداء فالشهادة على ثالثة أقسام 

وز أداؤها حىت يدعوه صاحب احلق إىل ذلك والثاين حقوق هللا اليت يستدام فيها التحرمي كالطالق أحدها حقوق الناس فال جي
والعتق واألحباس فيجب أداء الشهادة بذلك دعى أو مل يدع الثالث حقوق هللا اليت ال يستدام فيها التحرمي كاحلدود فهذا ينبغي 

أي مسرعني مقبلني إليك أببصارهم كان رسول هللا صلى هللا عليه ^  فمال الذين كفروا قبلك مهطعني^ سرته حىت يدعى إليه 
أي مجاعات شىت وهو مجع ^ عزين ^ وسلم إذا أقبل الكفار ينظرون إليه ويستمعون قراءته ومعىن قبلك يف جهتك وما يليك 

أيطمع كل امرئ ^ احملذوفة عزة بتخفيف الزاى وأصله عزوة وقيل عزهة مث حذفت المها ومجعت ابلواو والنون عوضا من الالم 
إان ^ ردع هلم عما طمعوا فيه من دخول اجلنة ^ كال ^  كانوا يقولون إن كان مث جنة فنحن أهلها ^  منهم أن يدخل جنة نعيم 

كناية عن املىن الذي خلق اإلنسان منه ويف املقصود هبذا الكالم ثالثة أوجه أحدها حتقري اإلنسان والرد ^  خلقناهم مما يعلمون 
لى املتكربين كما قال بعضهم إن اإلنسان خلق من نطفة مذرة ويصري جيفة قذرة وهو فيما بني ذلك حيمل العذرة الثاين الرد ع

على الكفار يف طمعهم أن يدخلوا اجلنة كأنه يقول إان خلقناكم مما خلقنا منه الناس فال يدخل أحد اجلنة إال ابلعمل الصاحل 
أمل يك ^ الحتجاج على البعث أبن هللا خلقهم من ماء مهني فهو قادر على أن يعيدهم كقوله ألنكم سواء يف اخللقة الثالث ا

^ ذكر يف الصافات ^ برب املشارق واملغارب ^ معناه أقسم وال زائدة ^ فال أقسم ^ إىل آخر السورة ^ نطفة من مين ميىن 
أي مغلوبني واملعىن ^ وما حنن مبسبوقني ^ ل خري منهم هتديد للكفار إبهالكهم وإبدا^ إان لقادرون على أن نبدل خريا منهم 

^ يومهم الذي يوعدون ^ وعيد هلم وفيه مهادنة منسوخة ابلسيف ^ فذرهم ^ إان ال نعجز عن التبديل املذكور أو عن البعث 
النصب ^  كأهنم إىل نصب يوفضون^  وهي القبور ^ يوم خيرجون من األجداث ^ يعين يوم القيامة بدليل أنه أبدل منه 

األصنام وأصله كل ما نصب إىل اإلنسان فهو يقصد إليه مسرعا من علم أو بناء أو غري ذلك وفيه لغات فتح النون وإسكان 
الصاد وضم النون وإسكان الصاد وضمها ويوفضون معناه يسرعون واملعىن أهنم يسرعون اخلروج من القبور إىل احملشر كما 

 دنيايسرعون املشي إىل أصنامهم يف ال
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حيتمل أن تكون أن مفسرة أو مصدرية على ^ أن اعبدوا ^ و ^ أن أنذر $ # ^ سورة نوح عليه السالم @ $  149@ 
يغفر لكم ^ حيتمل أن يريد عذاب اآلخرة أو الغرق الذي أصاهبم ^ عذاب أليم ^ تقدير أبن أنذر وأبن اعبدوا واألول أظهر 

لكم ما فعلتم من الذنوب قبل أن تسلموا ألن اإلسالم جيب ما قبله ومل يضمن أن من هنا للتبعيض أي يغفر ^ من ذنوبكم 
يغفر هلم ما بعد إسالمهم ألن ذلك يف مشيئة هللا تعاىل وقيل إن من هنا زائدة وذلك ابطل ألن من ال تزاد عند سيبويه إال يف 

يفان يف املعىن واألول هو الصحيح ألن التبعيض فيه غري الواجب وقيل هي لبيان اجلنس وقيل البتداء الغاية وهذان القوالن ضع
ظاهر هذا يقتضي أهنم إن فعلوا ما أمروا به أخروا إىل أجل مسمى وإن مل يفعلوا مل يؤخروا ^ ويؤخركم إىل أجل مسمى ^ متجه 

ي من املشكالت وذلك يقتضي القول ابألجلني وهو مذهب املعتزلة وعلى هذا محلها الزخمشري وأما على مذهب أهل السنة فه
وأتوهلا ابن عطية فقال ليس للمعتزلة يف اآلية جمال ألن املعىن أن نوحا عليه الصالة والسالم مل يعلم هل هم ممن يؤخر أو ممن 
يعاجل وال قال هلم إنكم تؤخرون عن أجل قدحان لكن قد سبق يف األزل إما ممن قضى له ابإلميان والتأخري أو ممن قضى له 

لة وكان نوحا عليه السالم قال هلم آمنوا يظهر يف الوجود أنكم ممن قضى له ابإلميان والتأخري وإن بقيتم على  ابلكفر واملعاج
كفركم يظهر يف الوجود أنكم ممن قضى عليه ابلكفر واملعاجلة فكان االحتمال الذي يقتضيه ظاهر اآلية إمنا هو فيما يربزه 

This file was downloaded from QuranicThought.comوالتأخري وإما الكفر واملعاجلة وأما عند هللا فاحلال الذي يكون منهم معلوم مقدر  الغيب من حاهلم إذ ميكن أن يربز إما اإلميان



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
هذا يقتضي أن األجل حمتوم كما قال تعاىل فإذا جاء ^ إن أجل هللا إذا جاء ال يؤخر ^ حمتوم وأجلهم كذلك معلوم مقدر حمتوم 

وية للتأويل الذي ذكران وفيه أيضا رد على املعتزلة يف أجلهم فال يستأخرون ساعة وال يستقدمون ويف هذا حجة ألهل السنة وتق
قوهلم ابألجلني وملا كان كذلك قال الزخمشري إن ظاهر هذا مناقض ملا قبله من الوعد ابلتأخري إن آمنوا وأتول ذلك على 

م هللا مثال ألف عام مقتضى مذهبه أبن األجل الذي ال يؤخر هو األجل الثاين وذلك أن قوم نوح قضى هللا أهنم إن آمنوا عمره
وإن مل يؤمنوا عمرهم تسعمائة عام فاأللف عام هي اليت تؤخر إذا جاءت والتسعمائة عام هي اليت وعدوا ابلتأخري عنها إىل 

أي دعوهتم ليؤمنوا فتغفر هلم فذكر املغفرة اليت هي سبب عن اإلميان ليظهر قبح ^ دعوهتم لتغفر هلم ^ األلف عام إن آمنوا 
 فعلوا ذلك لئال^ جعلوا أصابعهم يف آذاهنم ^ ه فإهنم أعرضوا عن سعادهتم إعراضهم عن
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^ يسمعوا كالمه فيحتمل أهنم فعلوا ذلك حقيقة أو يكون عبارة عن إفراط إعراضهم حىت كأهنم فعلوا ذلك @  150@ 
م فعلوا ذلك حقيقة أو يكون عبارة عن أي جعلوها غشاوة عليهم لئال مسعوا كالمه أولئال يراهم وحيتمل أهن^ واستغشوا ثياهبم 

إعراب جهارا مصدر من املعىن كقولك قعد القرفصاء أو ^ دعوهتم جهارا ^ أي داوموا على كفرهم ^ وأصروا ^ إعراضهم 
ذكر أو ^ مث إين أعلنت هلم وأسررت هلم إسرارا ^ صفة ملصدر حمذوف تقديره دعا جهارا أو مصدر يف موضع احلال أي جماهرا 

ه دعاهم ابلليل والنهار مث ذكر أنه دعاهم جهارا مث ذكر أنه مجع بني اجلهر واإلسرار وهذه غاية اجلد يف النصيحة وتبليغ ال أن
الرسالة صلى هللا عليه وسلم قال ابن عطية اجلهار دعاؤهم يف احملافل ومواضع اجتماعهم واإلسرار دعاء كل واحد على حدته 

عول من الدر وهو كثرة املاء ويف اآلية دليل على أن االستغفار يوجب نزول األمطار مف^ يرسل السماء عليكم مدرارا ^ 
ولذلك خرج عمر بن اخلطاب إىل االستسقاء فلم يزد على أن استغفر مث انصرف فقيل له ما رأيناك استسقيت فقال وهللا لقد 

فيه ^ مالكم ال ترجون هلل وقارا ^ استغفر هللا استسقيت أبلغ االستسقاء مث نزل املطر وشكا رجل إىل احلسن اجلدب فقال له 
أربع أتويالت أحدها أن الوقار مبعىن التوقري والكرامة فاملعىن مالكم ال ترجون أن يوقركم هللا يف دار ثوابه قال ذلك الزخمشري 

بت واملعىن مالكم ال ترجون هلل وقوله هلل على هذا بيان للموقر ولو أتخر لكان صفة لوقارا والثاين أن الوقار مبعىن التؤدة والتث
وقارا متثبتني حىت تتمكنون من النظر بوقاركم وقوله هلل على هذا مفعول دخلت عليه الالم كقولك ضربت لزيد وإعراب وقارا 
 على هذا مصدر يف موضع احلال الثالث أن الرجاء هنا مبعىن اخلوف والوقار مبعىن العظمة والسلطان فاملعىن ما لكم ال ختافون
عظمة هللا وسلطانه وهلل على هذا صفة للوقار يف املعىن الرابع أن الرجاء مبعىن اخلوف والوقار مبعىن االستقرار من قولك وقر 

أي طورا ^ وقد خلقكم أطوارا ^ ابملكان إذا استقر فيه واملعىن مالكم ال ختافون االستقرار يف دار القرار إما يف اجلنة أو النار 
إلنسان كان نطفة مث علقة مث مضغة إىل سائر أحواله وقيل األطوار األنواع املختلفة فاملعىن أن الناس على بعد طور يعين أن ا

القمر إمنا هو يف ^ وجعل القمر فيهن نورا ^ ذكر يف امللك ^ طباقا ^ أنواع يف ألواهنم وأخالقهم وألسنتهم وغري ذلك 
ن فهو يف اجلميع كقولك فالن يف األندلس إذا كان يف بعضها والشمس يف السماء الدنيا وساغ أن يقول فيهن ملا كان يف إحداه

السماء الرابعة وقيل يف اخلامسة وجعل القمر نورا والشمس سراجا ألن ضوء السراج أقوى من النور فإن السراج هو الذي 
إنشائهم من تراب األرض ونباات  هذا عبارة عن^ وهللا أنبتكم من األرض نباات ^ يضئ فيبصر به والنور قد يكون أقل من ذلك 

يعين ^ مث يعيدكم فيها ^ مصدر على غري املصدر أو يكون تقديره أنبتكم فنبتم إنباات وحيتمل أن يكون منصواب على احلال 
 ابلدفن
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شبه األرض ابلبساط يف ^ وهللا جعل لكم األرض بساطا ^ يعين ابلبعث من القبور ( وخيرجكم إخراجا @  151@ 
دها واستقرار الناس عليها وأخذ بعضهم من لفظ البساط أن األرض بسيطة غري كروية خالفا ملا ذهب إليه أهل التعديل امتدا

This file was downloaded from QuranicThought.comيعين اتبعوا أغنياءهم وكرباءهم ^ واتبعوا من مل يزده ماله وولده إال خسارا ^ ذكر يف األنبياء ^ سبال فجاجا ^ ويف ذلك نظر 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
الكبار ابلتشديد أبلغ من الكبار ^ ومكروا مكرا كبارا ^ وسكون الالم ومها مبعىن واحد وقرئ ولده بفتحتني وولد بضم الواو 

وال تذرن ودا وال ^ أي وصى بعضهم بعضا بذلك ^ وقالوا ال تذرن آهلتكم ^ ابلتخفيف والكبار ابلتخفيف أبلغ من الكبري 
ل صاحلني كانوا يف صدر الدنيا فلما ماتوا صورهم أهل هذه أمساء أصنامهم كان قوم نوح يعبدوهنا وروى أهنا أمساء رجا^ سواعا 

ذلك العصر من حجارة وقالوا ننظر إليها لنتذكر أعماهلم الصاحلة فهلك ذلك اجليل وكثر تعظيمهم من بعدهم لتلك الصور حىت 
لكلب بدومة اجلندل  عبدوها من دون هللا مث انتقلت تلك األصنام أبعياهنا وقيل بل األمساء فقط إىل قبائل العرب فكان ودا

وكان سواع هلذيل وكان يغوث ملراد وكان يعوق هلمذان وكان نسرا لذي الكالع من محري وقرئ ودا بفتح الواو وضمها ومها 
الضمري للرؤساء من قوم نوح واملعىن أضلوا كثريا من أتباعهم وهذا من كالم نوح عليه السالم ^ وقد أضلوا كثريا ^ لغتان 

^ رب إهنم عصوين ^ املني إال ضالال من كالمه وهو دعاء عليهم وقال الزخمشري إنه معطوف على قوله وكذلك ال تزد الظ
هذا من كالم هللا إخبارا عن ^ مما خطيئاهتم أغرقوا ^ ^ ال تزد الظاملني إال ضالال ^ والتقدير قال رب إهنم عصوين وقال 

د أيضا ليبني أن إغراقهم وإدخاهلم النار إمنا كان بسبب خطاايهم وهي أمرهم وما زائدة للتأكيد وإمنا قدم هذا اجملرور للتأكي
يعين جهنم وعرب عن ذلك ابلفعل املاضي ألن األمر حمقق وقيل أراد عرضهم على ^ فأدخلوا انرا ^ الكفر وسائر املعاصي 

األمساء املستعملة يف النفي العام  دايرا من^ وقال نوح رب ال تذر على األرض من الكافرين دايرا ^ النار وعرب عنه ابإلدخال 
يقال ما يف الدار داير أي ما فيها أحد ووزنه فيعال وكان أصله ديوار مث قلبت الواو ايء وأدغمت يف الياء وليس وزنه فعال ألنه 

اء إال بعد أن لو كان كذلك لقيل دوار ألنه مشتق من الدور أو من الدار وروى أن نوحا عليه السالم مل يدع على قومه هبذا الدع
يؤخذ من هذا أن سنة الدعاء أن يقدم ^ رب اغفر يل ولوالدي ^ يئس من إمياهنم وبعد أن أخرج هللا كل مؤمن من أصالهبم 

اإلنسان الدعاء لنفسه على الدعاء لغريه وكان ولدا نوح عليه السالم مؤمنني قال ابن عباس مل يكن لنوح ابن كافر ما بينه وبني 
 م واسم والد نوح ملك بن متوشلخ وأمه مشخاآدم عليهما السال
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قيل بيته املسجد وقيل السفينة وقيل شريعته مساها بيتا ^ وملن دخل بييت مؤمنا ^ بنت أنوش حكاه الزخمشري @  152@ 
مؤمنة على هذا دعاء ابملغفرة لكل مؤمن و ^ وللمؤمنني واملؤمنات ^ استعارة وهذا بعيد وقيل داره وهذا أرجح ألنه احلقيقة 

العموم وفيه دليل على جواز ذلك خالفا ملن قال من املتأخرين أنه ال جيوز الدعاء ابملغفرة جلميع املؤمنني على العموم وهذا 
خطأ وتضييق لرمحة هللا الواسعة قال بعض العلماء إن اإل له الذي استجاب لنوح عليه السالم فأغرق بدعوته مجيع أهل األرض 

قل $ # ^ سورة اجلن $ أي هالكا وهللا أعلم ^ تبارا ^ تجيب له فريحم بدعوته مجيع املؤمنني واملؤمنات الكفار حقيق أن يس
تقدمت يف األحقاف قصة هؤالء اجلن الذين استمعوا القرآن من النيب صلى هللا عليه ^ أوحى إىل أنه استمع نفر من اجلن 

ذلك بعضهم لبعض وعجبا مصدر وصف به للمبالغة ألن العجب  أي قال^ فقالوا إان مسعنا قرآان عجبا ^ وسلم وأسلموا 
جد هللا جالله وعظمته ^ وأنه تعاىل جد ربنا ^ مصدر قولك عجبت عجبا وقيل هو على حذف مضاف تقديره ذا عجب 

وله وأان منا وقيل معناه من قولك فالن جمدود إذا استغىن وقرئ أنه يف هذا املوضع بفتح اهلمزة وكسرها وكذلك فيما بعده إىل ق
املسلمون فأما الكسر فاستئناف أو عطف على إان مسعنا لكنه كسر يف معمول القول فيكون ما عطف عليه من قول اجلن وأما 
الفتح فقيل إنه عطف على قوله أنه استمع نفر وهذا خطأ من طريق املعىن ألن قوله استمع نفر يف موضع معمول أوحى فيلزم 

أوحى وأن ال يكون من كالم اجلن وقيل إنه معطوف على الضمري اجملرور يف قوله آمنا به وهذا  أن يكون املعطوف عليه مما
ضعيف ألن الضمري اجملرور ال يعطف عليه إال إبعادة اخلافض وقال الزخمشري هو معطوف على حمل اجلار واجملرور يف آمنا به  

خالف يف فتح ثالث مواضع وهي أنه استمع وأن لو استقاموا  كأنه قال صدقناه وصدقنا أنه تعاىل جد ربنا وكذلك ما بعده وال
This file was downloaded from QuranicThought.comهذا من كالم اجلن وسفيههم ^ وأنه كان يقول سفيهنا على هللا شططا ^ وأن املساجد هلل ألن ذلك مما أوحى ال من كالم اجلن 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
وأان ظننا أن لن ^ أبوهم إبليس وقيل هو اسم جنس لكل سفيه منهم واختار ذلك ابن عطية والشطط التعدي وجماوزة احلد 

أي ظننا أن األقوال اليت كان اإلنس واجلن يقولوهنا على هللا صادقة وليست بكذب ألان ^ تقول اإلنس واجلن على هللا كذاب 
تفسري هذا ما روى أن العرب كانوا ^ وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجلن ^ ظننا أنه ال يكذب أحد على هللا 

 بواد صاح أبعلى صوته اي عزيز هذا الوادي أين أعوذ بك من إذا حل أحد منهم
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ضمري الفاعل للجن ^ فزادوهم رهقا ^ السفهاء الذين يف طاعتك ويعتقد أن ذلك اجلن الذي ابلوادي حيميه @  153@ 
ا رأوا ضعف عقوهلم وقيل وضمري املفعول لإلنس واملعىن أن اجلن زادوا اإلنس ضالال وإمثا ملا عاذوا هبم أو زادوهم ختويفا مل

ضمري الفاعل لإلنس وضمري املفعول للجن واملعىن أن اإلنس زادوا اجلن تكربا وطغياان ملا عاذوا هبم حىت كان اجلن يقول أان 
الضمري يف ظنوا لكفار اإلنس وظننتم خطاب اجلن بعضهم ^ وأهنم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث هللا أحدا ^ سيد اجلن واإلنس 

املعىن أن كفار اإلنس واجلن ظنوا أن لن يبعث هللا احدا والبعث هنا حيتمل أن يريد به بعث الرسل أو البعث من القبور لبعض ف
هذا إخبار عن ما حدث عند مبعث النيب صلى هللا عليه وسلم ^ وأان ملسنا السماء فوجدانها ملئت حرسا شديدا وشهبا ^ 

رمجهم واللمس املس واستعري هنا للطلب واحلرس اسم مفرد يف معىن احلراس  من منع اجلن من اسرتاق السمع من السماء و 
كاخلدم يف معىن اخلدام ولذلك وصف بشديد وهو مفرد وحيتمل أن يريد به املالئكة احلراس أو النجوم احلارسة وكرر الشهب 

هللا صلى هللا عليه وسلم صورة املقاعد مجع مقعد وقد فسر رسول ^ وأان كنا نقعد منها مقاعد للسمع ^ الختالف اللفظ 
قعود اجلن أهنم كانوا واحدا فوق واحد فمىت أحرق األعلى طلع الذي حتته مكانه فكانوا يسرتقون الكلمة فيلقوهنا إىل الكهان 

الرصد اسم مجع للراصد كاحلراس ^ فمن يستمع اآلن جيد له شهااب رصدا ^ ويزيدون معها مث يزيد الكهان للكلمة مائة كذبة 
لحارس وقال ابن عطية هو مصدر وصف به ومعناه منتظر قال بعضهم إن رمي اجلن ابلنجوم إمنا حدث بعد مبعث النيب صلى ل

هللا عليه وسلم واختارا بن عطية والزخمشري أنه كان قبل املبعث قليال مث زاد بعد املبعث وكثر حىت منع اجلن من اسرتاق السمع 
عث قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألصحابه وقد رأى كوكبا انقض ما كنتم تقولون هلذا يف ابلكلية والدليل أنه كان قبل املب

اجلاهلية قالوا كنا نقول ولد ملك أو مات ملك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس األمر كذلك مث وصف اسرتاق اجلن 
اآلية قال ابن عطية معناه ال ^ أشر أريد مبن يف األرض وأان ال ندري ^ للسمع وقد ذكر شعراء اجلاهلية ذلك يف أشعارهم 

ندري أيؤمن الناس هبذا النيب فريشدوا أو يكفرون به فينزل هبم الشر وقال الزخمشري معناه ال ندري هل أراد هللا أبهل األرض 
ي منا قوم دون ذلك أ^ وأان منا الصاحلون ومنا دون ذلك ^ خريا أو شرا من عذاب أو رمحة أو من خذالن أو من توفيق 

^  فحذف املوصوف وأراد به الذين ليس صالحهم كامال أو الذين ليس هلم صالح فإن دون قد تكون مبعىن أقل أو مبعىن غري 
الطرائق املذاهب والسري وشبهها والقدد املختلفة وهو مجع قدة وهذا بيان للقسمة املذكورة قبل وهو على ^ كنا طرائق قددا 

الظن هنا مبعىن العلم وقال ابن عطية هذا إخبار ^ وأان ظننا أن لن نعجز هللا يف األرض ^ وي طرائق حذف مضاف أي كنا ذ
 فال^ يعنون القرآن ^ مسعنا اهلدى ^ منهم عن حاهلم بعد إمياهنم وحيتمل أن يكونوا اعتقدوا هذا االعتقاد قبل اسالمهم 
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والرهق حتمل ماال يطاق وقال ابن عباس البخس نقص احلسنات  البخس النقص والظلم( خياف خبسا وال رهقا @  154@ 
يعين الظاملني يقال قسط الرجل إذا جار وأقسط ابأللف إذا عدل وهاهنا ^ ومنا القاسطون ^ والرهق الزايدة يف السيئات 

المهم أو يكون ابتداء كالم انتهى ما حكاه هللا من كالم اجلن وأما قوله فمن أسلم فأولئك حتروا رشدا حيتمل أن يكون من بقية ك
أي ^ حتروا ^ هللا تعاىل وهو الذي اختاره ابن عطية وأما قوله وأن لو استقاموا فهو من كالم هللا ابتفاق وليس من كالمهم 

املاء الغدق الكثري وذلك استعارة يف توسيع الرزق ^ وأن لو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا ^ قصدوا الرشد 
ولو أن أهل القرى آمنوا ^ قة هي طريقة اإلسالم وطاعة هللا فاملعىن لو استقاموا على ذلك لو سع هللا أرزاقهم فهو كقوله والطري This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
وقيل هي طريقة الكفر واملعىن على هذا لو استقاموا على الكفر لوسع هللا ^ واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض 

واألول أظهر والضمري يف استقاموا حيتمل أن يكون ^ لنفتنهم فيه ^ جا ويؤيد هذا قوله عليهم يف الدنيا أمالكهم استدرا
لنفتنهم ^ للمسلمني أو للقاسطني املذكورين أو جلميع اجلن أو للجن الذين مسعوا النيب صلى هللا عليه وسلم أو جلميع اخللق 

ل يسلمون أم ال وإن كانت الطريقة الكفر فمعىن الفتنة إن كانت الطريقة اإلميان والطاعة فمعىن الفتنة االختبار ه^ فيه 
معىن نسلكه ندخله والصعد الشديد املشقة وهو مصدر صعد يصعد ووصف ^ نسلكه عذااب صعدا ^ اإلضالل واالستدراج 

اإلطالق  أراد املساجد على^ وأن املساجد هلل ^ ابملصدر للمبالغة يقال فالن يف صعد أي يف مشقة وقيل صعدا جبل يف النار 
وهي بيوت عبادة هللا وروى أن اآلية نزلت بسبب تغلب قريش على الكعبة وقيل أراد األعضاء اليت يسجد عليها واحدها 

مسجد بفتح اجليم وهذا بعيد وعطف أن املساجد هلل على أوحى إىل أنه استمع وقال اخلليل معىن اآلية ألن املساجد هلل فال 
عبد هللا هنا حممد صلى هللا عليه وسلم ^ وأنه ملا قام عبد هللا يدعوه ^ سبب فال تعبدوا غري هللا تدعوا مع هللا أحدا أي هلذا ال

ووصفه ابلعبودية اختصاصا له وتقريبا وتشريفا وقال الزخمشري أنه مساه هنا عبد هللا ومل يقل الرسول أو النيب ألن هذا واقع يف  
نه مما أوحى أليه فذكر صلى هللا عليه وسلم نفسه على ما يقتضيه التواضع كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن نفسه أل

والتذلل وهذا الذي قاله بعيد مع أنه إمنا ميكن على قراءة أنه ملا قام بفتح اهلمزة فيكون عطفا على أوحى إىل أنه استمع وأما 
^ كادوا يكونون عليه لبدا ^  اجلن فيبطل ما قاله على القراءة ابلكسر على االستئناف فيكون إخبارا من هللا أو من مجلة كالم 

اللبد اجلماعات واحدها لبدة والضمري يف كادوا حيتمل أن يكون للكفار من الناس أي كادوا جيتمعون على الرد عليه وإبطال 
 أمره أو يكون للجن الذين استمعوا أي كادوا جيتمعون عليه
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بدل من ملتحدا أي ال أجد ملجأ إال بالغ ^ إال بالغا ^ أي ملجأ ^ حدا ملت^ الستماع القرآن والربكة به @  155@ 
قال الزخمشري هذا اجلار واجملرور ليس بصلة البالغ إمنا هو مبعىن بالغا  ^ من هللا ^ الرسالة وحيتمل أن يكون استثناء منقطعا 

قال الزخمشري إنه معطوف على بالغا  ^ رساالته و ^ كائنا من هللا وحيتمل عندي أن يكون متعلقا ببالغا واملعىن بالغ من هللا 
ومن يعص هللا ورسوله فإن له انر جهنم ^ كأنه قال إال التبليغ والرسالة وحيتمل أن يكون ورساالته معطوفا على اسم هللا 

عصاة املؤمنني  مجع خالدين على معىن من يعص ألنه يف معىن اجلمع واآلية يف الكفار ومحلها املعتزلة على^ خالدين فيها ابدا 
ألن مذهبهم خلودهم يف النار والدليل على أهنا يف الكفار وجهان أحدمها أهنا مكية والسورة املكية إمنا الكالم فيها مع الكفار 

تعلقت حىت بقوله يكونون عليه لبدا ^ حىت اذا رأوا ما يوعدون ^ واآلخر داللة ما قبلها وما بعدها على أن املراد هبا الكفار 
غاية لذلك واملعىن أهنم يكفرون ويتظاهرون عليه حىت إذا رأوا ما يوعدون قال ذلك الزخمشري وقال أيضا جيوز أن  وجعلت

قل إن ^ يتعلق مبحذوف يدل على املعىن كأنه قيل ال يزالون على ما هم عليه من الكفر حىت إذا رأوا ما يوعدون وهذا أظهر 
عىن قل ال أدري أقريب ما توعدون أم بعيد وعرب عن بعده بقوله أم جيعل له ريب أمدا إن هنا انفية وامل^ أدرى أقريب ما توعدون 

أي ال يطلع أحدا ^ فال يظهر على غيبه أحدا إال من ارتضى من رسول ^ ويعين مبا توعدون قتلهم يوم بدر أو يوم القيامة 
من يف قوله من رسول لبيان اجلنس ال للتبعيض على علم الغيب إال من ارتضى وهم الرسل فإنه يطلعهم على ما شاء من ذلك و 

والرسل هنا حيتمل أن يراد هبم الرسل من املالئكة وعلى هذا محلها ابن عطية أو الرسل من بين آدم وعلى هذا محلها الزخمشري 
ريهم وفيها واستدل هبا على نفي كرامات األولياء الذين يدعون املكاشفات فإن هللا خص االطالع على الغيب ابلرسل دون غ

فإنه ^ أيضا دليل على إبطال الكهانة والتنجيم وسائر الوجوه اليت يدعي أهلها االطالع على الغيب ألهنم ليسوا من الرسل 
املعىن أن هللا يسلك من بني يدي الرسل ومن خلفه مالئكة يكونون رصدا حيفظونه من ^ يسلك من بني يديه ومن خلفه رصدا 

ليعلم ^ يف هذه السورة قال بعضهم ما بعث هللا رسوال أال ومعه مالئكة حيرسونه حىت يبلغ رسالة ربه الشياطني وقد ذكران رصدا  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
يف الفاعل بيعلم ثالثة أقوال األول أي ليعلم هللا أن الرسل قد بلغوا رساالت رهبم أي يعلمه ^ أن قد أبلغوا رساالت رهبم 

أن املالئكة الرصد أبلغوا رساالت رهبم الثالث ليعلم من كفر أن الرسل  موجودا وقد كان علم ذلك قبل كونه الثاين ليعلم حممد
^ قد بلغوا الرسالة واألول أظهر ومجع الضمري يف أبلغوا ويف رهبم محال على املعىن ألن من ارتضى من رسول يراد به مجاعة 

معطوفة على قوله ليعلم ألن معناه أنه قد أي أحاط هللا مبا عند الرسل من العلوم والشرائع وهذه اجلملة ^ وأحاط مبا لديهم 
هذا عموم يف مجيع ^ وأحصى كل شئ عددا ^ علم قال ذلك ابن عطية وحيتمل أن تكون هذه اجلملة يف موضع احلال 
 األشياء وعددا منصوب على احلال أو متييز أو مصدر من معىن أحصى

75
0 

صلى هللا عليه وسلم ووزن املزمل متفعل فأصله متزمل مث  نداء للنيب^ أييها املزمل $ # ^ سورة املزمل @ $  156@ 
سكنت التاء وأدغمت يف الزاي ويف تسمية النيب صلى هللا عليه وسلم ابملزمل ثالثة أقوال أحدها أنه كان يف وقت نزول اآلية 

ين أنه كان قد تزمل يف ثيابه متزمال يف كساء أو حلاف والتزمل االلتفاف يف الثياب بضم وتشمري هذا قول عائشة واجلمهور والثا
للصالة الثالث أن معناه املتزمل للنبوة أي املتشمر اجملد يف أمرها واألول هو الصحيح ملا ورد يف البخاري ومسلم أن رسول هللا 

ه فقال صلى هللا عليه وسلم ملا جاءه امللك وهو يف غار حراء يف ابتداء الوحي رجع صلى هللا عليه وسلم إىل خدجية ترعد فرائص
زملوين زملوين فنزلت أييها املدثر وعلى هذا نزلت أييها املزمل فاملزمل على هذا تزمله من أجل الرعب الذي أصابه أول ما 

جاءه جربيل وقال الزخمشري كان انئما يف قطيفة فنودي أييها املزمل ليبني هللا احلالة اليت كان عليها من التزمل يف القطيفه ألنه 
يل املانع من قيام الليل وهذا القول بعيد غري سديد وقال السهيلي يف ندائه ابملزمل فائداتن إحدامها املالطفة سبب للنوم الثق

فإن العرب إذا قصدت مالطفة املخاطب اندوه ابسم مشتق من حالته اليت هو عليها كقول النيب صلى هللا عليه وسلم لعلي قم 
مل راقد ابلليل ليتنبه إىل ذكر هللا ألن االسم املشتق من الفعل يشرتك فيه املخاطب وكل أاب تراب والفائدة الثانية التنبيه لكل متز 

هذا األمر بقيام الليل اختلف هل هو واجب أو مندوب فعلى القول ابلندب فهو اثبت ^ قم الليل ^ من اتصف بتلك الصفة 
ى النيب صلى هللا عليه وسلم وحده ومل يزل فرضا غري منسوخ وأما على القول ابلوجوب ففيه ثالثة أقوال أحدها أنه فرض عل

عليه حىت توىف الثاين أنه فرض عليه وعلى أمته فقاموا حىت انتفخت أقدامهم مث نسخ بقوله يف آخر السورة إن ربك يعلم أنك 
قيل مثانية تقوم اآلية وصار تطوعا هذا قول عائشة رضي هللا عنها وهو الصحيح واختلف كم بقي فرضا فقالت عائشة عاما و 

أشهر وقيل عشرة أعوام فاآلية الناسخة على هذا مدنية الثالث أنه فرض عليه صلى هللا عليه وسلم وعلى أمته وهو اثبت غري 
إال قليال نصفه أو انقص منه قليال أو زد عليه ^ منسوخ ولكن ليس الليل كله إال ما تيسر منه وهو مذهب احلسن وابن سريين 

أربعة أقوال األول وهو األشهر واألظهر أن االستثناء من الليل وقوله نصفه بدل من الليل أو من قليال  يف معىن هذا الكالم^ 
وجعل النصف قليال ابلنسبة إىل اجلميع والضمريان يف قوله أو انقص منه أو زد عليه عائدان على النصف واملعىن أن هللا خريه 

من النصف قليال أو يزد عليه الثاين قال الزخمشري إال قليال استثناء من  بني ثالثة أحوال وهو أن يقوم نصف الليل أو ينقص
النصف كأنه قال نصف الليل إال قليال فخريه على هذا بني حالتني ومها أن يقوم أقل من النصف أو أكثر منه وهذا ضعيف ألن 

القليل من النصف القول الثالث قال قوله أو انقص منه قليال تضمن معىن النقص من النصف فال فائدة زائدة يف استثناء 
الزخمشري أيضا جيوز أن يريد بقوله أو انقص منه قليال نصف النصف وهو الربع ويكون الضمري يف قوله أو زد عليه يعود على 

 ذلك أي زد على الربع فيكون ثلثا فيكون التخيري
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يد القول الرابع قال ابن عطية حيتمل أن يكون معىن على هذا بني قيام النصف أو الثلث أو الربع وهذا أيضا بع@  157@ 
إال قليال الليايل اليت مينعه العذر من القيام فيها واملراد ابلليل على هذا الليايل فهو جنس وهذا بعيد ألنه قد فسر هذا القليل 

This file was downloaded from QuranicThought.comلليل املستثىن بعض أجزاء الليل املستثىن مبا بعد ذلك من نصف الليل أو النقص منه أو الزايدة عليه قيل ذلك على أن املراد اب



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ال بعض الليايل فإن قيل مل قيد النقص من النصف ابلقلة فقال أو أنقص منه قليال وأطلق يف الزايدة فقال أو زد عليه ومل يقل 

النصف  قليال فاجلواب أن الزايدة حتسن فيها الكثرة فلذلك مل يقيدها ابلقلة خبالف القص فإنه لو أطلقه ال حتمل أن ينقص من 
الرتتيل هو التمهل واملد وإشباع احلركات وبيان احلروف وذلك معني على التفكر يف معاين القرآن ^ ورتل القرآن ترتيال ^ كثريا 

خبالف اهلذ الذي ال يفقه صاحبه مايقول وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقطع قراءته حرفا حرفا والمير آبية رمحة إال وقف 
هذه اآلية اعرتاض بني آية قيام الليل والقول الثقيل ^ إانسنلقى عليك قوال ثقيال ^ ية عذاب إال وقف وتعوذ وسأل وال مير آب

هو القرآن واختلف يف وصفه ابلثقل على مخسة أقوال أحدها أنه مسى ثقيال ملا كان النيب صلى هللا عليه وسلم يلقاه من الشدة 
عرقا يف اليوم الشديد الربد وقد كان يثقل جسمه عليه الصالة والسالم بذلك  عند نزول الوحي عليه حىت أن جبينه ليتفصد

حىت إنه إذا أوحى اليه وهو على انقته بركت به وأوحى إليه وفخذه على فخذ زيد بن اثبت فكادت أن ترض فخذ زيد والثقل 
امليزان الرابع أنه كالم له وزن ورجحان اخلامس على هذا حقيقة االثاين أنه ثقيل على الكفار إبعجازه ووعيده الثالث أنه ثقيل يف 

أنه ثقيل ملا تضمن من التكاليف واألوامر والنواهي وهذا اختيار ابن عطية وعلى هذا يناسب االعرتاض هبذه اآلية قيام الليل 
ضجعها وتقوم للصالة يف الناشئة سبعة أقوال األول أنه النفس الناشئة ابلليل أي اليت تنشأ من م^ إن انشئة الليل ^ ملشقته 

الثاين اجلماعات الناشئة الذين يقومون للصالة الثالث العبادة الناشئة ابلليل أي حتدث فيه الرابع الناشئة القيام بعد النوم فمن 
ء قام أول الليل قبل أن ينام فلم يقم انشئة اخلامس الناشئة القيام أول الليل بعد العشاء السادس الناشئة بعد املغرب والعشا

حيتمل معنيني أحدمها أثقل وأصعب على املصلي ومنه قول النيب صلى هللا ^ هي أشد وطئا ^ السابع انشئة الليل ساعاته كلها 
عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر واألثقل أعظم أجرا فاملعىن حتريض على قيام الليل لكثرة األجر الثاين أشد ثبوات من 

عد عن الناس ويقرب هذا من معىن أقوم قيال وقرئ وطئا بكسر الواو على وزن فعال ومعناه أجل اخللوة وحضور الذهن والب
السبح هنا عبارة عن التصرف يف االشتغال ^ إن لك يف النهار سبحا طويال ^ موافقة أي يوافق القلب اللسان حبضور الذهن 

ل املعىن إن فاتك شئ من صالة الليل فأده ابلنهار فإنه واملعىن يكفيك النهار للتصرف يف أشغالك وتفرغ ابلليل لعبادة ربك وقي
وتبتل ^ قيل معناه قل بسم هللا الرمحن الرحيم يف أول صالتك واللفظ أعم من ذلك ^ واذكر اسم ربك ^ طويل يسع ذلك 

 أي انقطع إليه ابلعبادة والتوكل عليه وحده وقيل التبتل رفض الدنيا وتبتيال مصدر على غري^ إليه تبتيال 
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واصرب ^ الوكيل هو القائم ابألمور والذي توكل إليه األشياء فهو أمر ابلتوكل على هللا ^ فاختذه وكيال ^ قياس @  158@ 
أي على ما يقول الكفار واآلية منسوخة ابلسيف وقيل إمنا املنسوخ املهادنة اليت يقتضيها قوله اهجرهم هجرا ^ على ما يقولون 

هذا هتديد هلم وانتصب ااملكذبني على أنه مفعول معه أو ^ وذرين واملكذبني ^ ر به يف كل وقت مجيال وأما الصرب فمأمو 
^ أي التنعم يف الدنيا وروى أن اآلية نزلت يف بين املغرية وهم قوم من قريش كانوا متنعمني يف الدنيا ^ أوىل النعمة ^ معطوف 

شجرة الزقوم ومعىن ذاغصة أي ^ وطعاما ذا غصة ^ سود من انر  مجع نكل وهو القيد من احلديد وروى أهنا قيود^ أنكاال 
يغص به آكلوه وقيل هو شوك يعرتض يف حلوقهم ال ينزل وال خيرج وروى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرأ هذه اآلية 

وكانت ^ ^ أنكاال لدينا ^ أي هتتز وتتزلزل والعامل يف يوم معىن الكالم املتقدم وهو إن ^ يوم ترجف األرض ^ فصعق 
الكثيب كدس الرمل واملهيل اللني الرخو الذي هتيله الريح أي تنشره وزنه مفعول واملعىن أن اجلبال تصري ^ اجلبال كثيبا مهيال 

خطاب جلميع الناس ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث ^ إان أرسلنا إليكم رسوال ^ إذا نسفت يوم القيامة مثل الكثيب 
أي يشهد على أعمالكم من الكفر واإلميان ^ وشهيدا عليكم ^ س كافة وقال الزخمشري هو خطاب ألهل مكة إىل النا

والطاعة واملعصية وإمنا يشهد على من أدركه لقوله صلى هللا عليه وسلم أقول كما قال أخي عيسى وكنت عليهم شهيدا مادمت 
This file was downloaded from QuranicThought.comيعين موسى عليه السالم وهو املراد بقوله فعصى ^ إىل فرعون رسوال كما أرسلنا ^  فيهم فلما توفيتين كنت أنت الرقيب عليهم 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
مفعول به وانصبه تتقون أي كيف تتقون يوم القيامة ^ يوما ^ أي عظيما شديدا ^ أخذا وبيال ^ فرعون الرسول فالالم للعهد 

لكم ابلتقوى يوم القيامة  وأهواله إن كفرمت وقيل هو مفعول به على أن يكون كفرمت مبعىن جحدمت وقيل هو ظرف أي كيف
الولدان مجع وليد وهو ^ جيعل الولدان شيبا ^ وحيتمل أن يكون العامل فيه حمذوف تقديره اذكروا قوله السماء منفطر به 

الطفل الصغري والشيب بكسر الشني مجع أشيب ووزنه فعل بضم الفاء وكسرت ألجل الياء وجيعل حيتمل أن يكون مسندا إىل 
إىل اليوم واملعىن أن األطفال يشيبون يوم القيامة فقيل إن ذلك حقيقة وقيل إنه عبارة عن هول ذلك اليوم وقيل إنه هللا تعاىل أو 

االنفطار االنشقاق والضمري اجملرور يعود على اليوم أي تتفطر السماء لشدة هوله ^ السماء منفطر به ^ عبارة عن طوله 
قدرته واألول أظهر والسماء مؤنثة وجاء منفطر ابلتذكري ألن أتنيثها غري حقيقي أو وحيتمل أن يعود على هللا أي تنفطر أبمره و 

الضمري يف وعده حيتمل أن يعود على اليوم أو ^ كان وعده مفعوال ^  على االضافة تقديره ذات أنفطار أو ألنه أراد السقف 
فمن شاء اختذ إىل ربه ^ قدم من املواعظ والوعيد اإلشارة إىل ما ت^ إن هذه تذكرة ^ على هللا واألول أظهر ألنه ملفوظ به 

 إن ربك يعلم أنك تقوم^ يريد سبيل التقرب إىل هللا ومعىن الكالم حض على ذلك وترغيب فيه ^ سبيال 
75
3 

 هذه اآلية نزلت انسخة ملا أمر به يف أول السورة من قيام الليل ومعناها أن هللا يعلم أنك( أدىن من ثلثي الليل @  159@ 
ومن معك من املسلمني تقومون قياما خمتلفا مرة يكثر ومرة يقل ألنكم ال تقدرون على إحصاء أوقات الليل وضبطها فإنه ال 

من قرأها ابخلفض فهو عطف ^ ونصفه وثلثه ^ يقدر على ذلك إال هللا فخفف عنكم وأمركم أن تقرؤا ما تيسر من القرآن 
يل وأقل من نصفه وثلثه ومن قرأ ابلنصب فهو عطف على أدىن أي تقوم أدىن من على ثلثي الليل أي تقوم أقل من ثلثي الل

علم أن لن ^ يعين املسلمني وهو معطوف على الضمري الفاعل يف تقوم ^ وطائفة ^ ثلثي الليل وتقوم نصفه اترة وثلثه اترة 
معناه لن تطيقوه أي لن تطيقوا قيام  الضمري يعود على ما يفهم من سياق الكالم أي لن حتصوا تقدير الليل وقيل^ حتصوه 

أي إذا ^ فاقرؤا ما تيسر من القرآن ^ عبارة عن التخفيف كقوله فإذا مل تفعلوا واتب هللا عليكم ^ فتاب عليكم ^ الليل كله 
بن عطية هو مل تقدروا على قيام الليل كله فقوموا بعضه واقرؤا يف صالتكم ابلليل ما تيسر من القرآن وهذا األمر للندب وقال ا

لإلابحة عند اجلمهور وقال قوم منهم احلسن وابن سريين هو فرض البد منه ولو أقل ما ميكن حىت قال بعضهم من صلى الوتر 
علم ^ فقد امتثل هذا األمر وقيل كان فرضا مث نسخ ابلصلوات اخلمس وقال بعضهم هو فرض على أهل القرآن دون غريهم 

يف هذه اآلية األعذار اليت تكون لبين آدم متنعهم من قيام الليل فمنها املرض ومنها السفر ذكر هللا ^ أن سيكون منكم مرضى 
للتجارة وهي الضرب يف األرض البتغاء فضل هللا ومنها اجلهاد مث كرر األمر بقراءة ما تيسر أتكيدا لألمر به أو أتكيدا للتخفيف 

معناه تصدقوا وقد ذكر ^ وأقرضوا هللا ^ يعين املكتوبتني ^ توا الزكاة وأقيموا الصالة وآ^ وهذا أظهر ألنه ذكره أبثر األعذار 
قال بعض العلماء إن ^ واستغفروا هللا ^ نصب خريا ألنه مفعول اثن لتجدوه والضمري فصل ^ هو خريا ^ يف البقرة 

سورة $ صالته استغفر ثالاث االستغفار بعد الصالة مستنبط من هذه اآلية وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سلم من 
وزنه متفعل ومعناه الذي تدثر يف كساء أو ثياب وتسميته بذلك كتسميته ابملزمل حسبما ذكران ^ أييها املدثر $ # ^ املدثر 

 يف موضعه وقال السهيلي يف ندائه ابملدثر ثالثة فوائد االثنتان اللتان ذكرات يف املزمل وفائدة اثلثة وهي أن
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لعرب يقولون النذير العراين للنذير الذي يكون يف غاية اجلد والتشمري والنذير ابلثياب ضد هذا فكأنه تنبيه ا@  160@ 
أي ^ قم فأنذر ^ على ما جيب من التشمري وقيل إن هذه أول سورة نزلت من القرآن والصحيح أن سورة اقرأ نزلت قبلها 

حيتمل أن يريد قول هللا أكرب ويؤيد ذلك ما روى عن أيب هريرة أن أي عظمه و ^ وربك فكرب ^ أنذر الناس وهذه بعثة عامة 
^ وثيابك فطهر ^ املسلمني قالوا مب نفتتح صالتنا فنزلت وربك فكرب وقوله وربك فكرب من املقلوب الذي يقرأ من أوله وآخره 

This file was downloaded from QuranicThought.comعلى الوجوب فتكون إزالة النجاسة فيه ثالثة أقوال أحدها أنه حقيقة يف تطهري الثياب من النجاسة واختلف يف هذا هل حيمل 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
واجبة أو على الندب فتكون سنة واآلخر أنه يراد به الطهارة من الذنوب والعيوب فالثياب على هذا جماز الثالث أن معناه ال 

فيه ثالثة أقوال أحدها أن الرجز األواثن روى ذلك عن رسول هللا صلى ^ والرجز فاهجر ^ تلبس الثياب من مكسب خبيث 
عليه وسلم وهو قول عائشة واآلخر أن الرجز السخط والعذاب وهذا أصله يف اللغة فمعناه اهجر ما يؤدي إليه ويوجبه هللا 

حيتمل قوله متنن أن يكون مبعىن العطاء أو ^ وال متنن تستكثر ^ الثالث أنه املعاصي والفجور قال بعضهم كل معصية رجز 
الضعف فإن كان مبعىن العطاء ففيه وجهان أحدمها أن معناه ال تعط شيئا لتأخذ مبعىن املن وهو ذكر العطاء وشبهه أو مبعىن 

أكثر منه قال بعضهم هذا خاص ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ومباح ألمته واآلخر ال تعط الناس عطاء وتستكثره ألن الكرمي 
الناس بنبوتك تستكثر أبجر أو مكسب  يستقل ما يعطى وإن كثريا وإن كان من املن ابلشئ ففيه وجهان األول ال متنن على

تطلبه الثاين ال متنن على هللا بعملك تستكثر أعمالك وتقع لك هبا إعجاب وإن كان من الضعف فمعناه ال تضعف عن تبليغ 
أي اصرب لوجهه وطلب رضاه وحيتمل أن يريد الصرب على املكاره ^ ولربك فاصرب ^ الرسالة وتستكثر ما محلناك من ذلك 

يعين نفخ يف الصور وحيتمل أن يريد النفخة األوىل ^ فإذا نقر يف الناقور ^ ب أو على إذاية الكفار له أو على العبادة واملصائ
هذا وعيد وهتديد ونزلت اآلية يف الوليد بن املغرية ابتفاق ويف معىن وحيدا ثالثة أقوال ^ ذرين ومن خلقت وحيدا ^ والثانية 

أي ال نظري له يف ماله وشرفه وكونه وحيدا نعمة عددها هللا عليه الثاين أن معناه خلقته منفردا  أحدها روى أنه كان يلقب الوحيد
ذليال الثالث أن معناه خلقته وحدي فوحيدا على هذا من صفة هللا تعاىل وإعرابه على هذا حال من الضمري الفاعل يف قوله 

أي كثريا واختلف يف مقداره فقيل ألف ^ جعلت له ماال ممدودا و ^ خلقت وهو على القولني األولني حال من الضمري املفعول 
أي حضورا وروى أنه كان له عشرة من األوالد ^ وبنني شهودا ^ دينار وقيل عشرة آالف دينار وقيل يعين األرض ألهنا مدت 

بسطت له يف الدنيا ابملال أي ^ ومهدت له متهيدا ^ وقيل ثالثة عشرة ال يفارقونه وأسلم منهم ثالثة وهم خالد وهشام وعمار 
 أي يطمع يف الزايدة على ما أعطاه هللا وهذا غاية احلرص^ مث يطمع أن أزيد ^ والقوة وطيب العيش 
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أي معاندا خمالفا واآلايت هنا يراد هبا القرآن ألن الوليد ^ عنيدا ^ زجر عما طمع فيه من الزايدة ^ كال @ ^   161@ 
الصعود العقبة الصعبة وروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم ^ سأرهقه صعودا ^ يريد الدالئل قال فيه إنه سحر وحيتمل أن 

أي فكر ^ إنه فكر وقدر ^ أهنا عقبة يف جهنم كلما صعدها االنسان ذاب مث يعود فاملعىن سأشق عليه بتكليفه الصعود فيها 
الوليد مسع القرآن فأعجبه وكاد يسلم ودخل إىل أىب بكر فيما يقول وقدر يف نفسه ما يقول يف القرآن أي هيأ كالمه روى أن 

الصديق فعاتبه أبو جهل وقال له إن قريشا قد أبغضتك ملقاربتك أمر حممد وما خيلصك عندهم إال أن تقول يف كالم حممد قوال 
ا هو بكهانة أقول إنه يرضيهم فافتنت وقال أفعل ذلك مث فكر فيما يقول يف القرآن فقال أقول شعر ما هو شعر أقول كهانة م

دعاء عليه وذم وكرره أتكيدا لذمه وتقبيح حاله قال ابن ^ فقتل كيف قدر ^ سحر وإنه قول البشر ليس منزال من عند هللا 
عطية وحيتمل أن يكون مقتضاه استحسان منزعه األول حني أعجبه القرآن فيكون قوله قتل ال يراد به الدعاء عليه وإمنا هو  

 فالان ما أجنعه يريدون التعجب من حاله واستعظام وصفه وقال الزخمشري حيتمل أن يكون ثناء عليه على طريقة كقوهلم قاتل هللا
البسور هو تقطيب الوجه وهو ^ مث عبس وبسر ^ أي نظر يف قوله ^ مث نظر ^ االستهزاء أو حكاية لقول قريش هتكما هبم 

ليه وسلم أي عبس يف وجهه علية الصالة والسالم أو عبس ملا ضاقت أشد من العبوس وفعل ذلك من حسده للنيب صلى هللا ع
^ وما أدراك ما سقر ^ أي ينقل عمن تقدم ^ سحر يؤثر ^ أي أعرض عن االسالم ^ مث أدبر ^ عليه احليل ومل يدر ما يقول 

ذاقته إايها أو ال تبقى شئ القى مبالغة يف وصف عذاهبا أي ال تدع غاية من العذاب إال أ^ ال تبقى وال تذر ^ تعظم هلا وهتويل 
معىن لواحة مغرية يقال لوحة للسفر اذا غريه ^ لواحة للبشر ^ فيها إال أهلكته وإذا أهلك مل تذره هالكا بل يعود للعذاب 

This file was downloaded from QuranicThought.com والبشر مجع بشرة وهي اجللدة فاملعىن أهنا حترق اجللود وتسودها وقيل لواحة من الح إذا ظهر والبشر الناس أي تلوح للناس



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
يعين الزابنية خزنة جهنم فقيل هم تسعة عشر ملكا وقيل ^ تسعة عشر ^ وقال احلسن تلوح هلم من مسرية مخسمائة عام 

سبب اآلية أنه ملا نزل عليها تسعة عشر ^ وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة ^ تسعة عشر صفا من املالئكة واألول أشهر 
هؤالء التسعة عشر أن يبطشوا به فنزلت اآلية ومعناها أهنم مالئكة ال طاقة قال أبو جهل أيعجز عشرة منكم عن واحد من 

أي جعلناهم هذا العدد ^ وما جعلنا عدهتم إال فتنه للذين كفروا ^ لكم هبم وروى أن الواحد منهم يرمي ابجلبل على الكفار 
أي ليعلم أهل التوراة واإلجنيل أن ^ توا الكتاب ليستيقن الذين أو ^ ليفتنت الكفار بذلك ويطمعوا أن يغلبوهم ويقولون ما قالوا 

الذين ^ أي ال يشك ^ وال يراتب ^ ما أخرب به حممد صلى هللا عليه وسلم من عدد مالئكة النار حق ألنه موافق ملا يف كتبهم 
وصفهم ابليقني أن ما قاله حممد صلى هللا عليه وسلم حق فإن قيل كيف نفى عنهم الشك بعد أن ^ أوتوا الكتاب واملؤمنون 

 واملعىن واحد وهو تكرار فاجلواب
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أنه ملا وصفهم ابليقني نفى عنهم أن يشكوا فيما يستقبل بعد يقينهم احلاصل اآلن فكأنه وصفهم ابليقني يف @  162@ 
وأكثر ما املرض عبارة عن الشك ^ وليقول الذين يف قلوهبم مرض ^ احلال واالستقبال وقال الزخمشري ذلك مبالغة وأتكيد 

يطلق الذين يف قلوهبم مرض على املنافقني فإن قيل هذه السورة مكية ومل يكن حينئذ منافقون وإمنا حدث املنافقون ابملدينة 
فاجلواب من وجهني أحدمها أن معناه يقول املنافقون إذا حدثوا ففيه إخبار ابلغيب واآلخر أن يريد من كان مبكة من أهل الشك 

حيتمل القصد هبذا وجهني ( وما يعلم جنود ربك إال هو )  هبذا مثال استبعاد ألن يكون هذا من عند هللا وقوهلم ماذا أراد هللا
أحدمها وصف جنود هللا ابلكثرة أي هم من كثرهتم ال يعلمهم إال هللا واآلخر رفع اعرتاض الكفار على التسعة عشر أي ال يعلم 

الضمري جلهنم ^ وما هي إال ذكرى للبشر ^ ومنهم عددا كثريا حسبما أراد هللا  أعداد جنود هللا إال هو ألن منهم عددا قليال
أي وىل ^ إذ أدبر ^ ردع للكفار عن كفرهم وقال الزخمشري هي إنكار ألن تكون هلم ذكرى ^ كال ^  أو لآلايت املتقدمة 

أي أضاء ومنه اإلسفار ^ والصبح إذا أسفر  ^وقرئ دبر بغري ألف واملعىن واحد وقيل معناه دبر الليل والنهار أي جاء يف دبره 
الضمري جلهنم أو لآلايت والنذارة أي هي من األمور العظام والكرب مجع كربى وقال ابن ^ إهنا إلحدى الكرب ^ بصالة الصبح 

فيه على  متييز أو حال من إحدى الكرب وقيل النذير هنا هللا فالعامل^ نذيرا للبشر ^ عطية مجع كبرية واألول هو الصحيح 
^ هذا حمذوف وهذا ضعيف وقيل هو حال من هذه السورة أي قم فأنذر نذيرا وهذا بعيد قال الزخمشري هو من بدع التفاسري 

التقدمي عبارة عن تقدمي سلوك طريق اهلدى والتأخر ضده وملن شاء بدل من البشر أي هم ^ ملن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر 
قيل معناه الوعيد كقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وعلى هذا أعرب الزخمشري أن يتقدم متمكنون من التقدم والتأخر و 

قال ابن عطية اهلاء يف رهينة للمبالغة أو على أتنيث النفس وقال الزخمشري ^ رهينة ^ مبتدأ وملن شاء خربه واألول أظهر 
ؤنث وإمنا هي مبعىن الرهن أي كل نفس رهن عند هللا بعملها ليست بتأنيث رهني ألن فعيال مبعىن مفعول يستوي فيه املذكر وامل

أي أهل السعادة فإهنم فكوا رقاهبم أبعماهلم الصاحلة كما فك الراهن رهنه أبداء احلق وقال علي بن ^ إال أصحاب اليمني ^ 
^ يتساءلون عن اجملرمني ^ كة أيب طالب أصحاب اليمني هم األطفال ألهنم ال أعمال هلم يرهتنون هبا وقال ابن عباس هم املالئ

أي ما أدخلكم النار وهذا خطاب للمجرمني ^ ماسلككم يف سقر ^ أي يسأل بعضهم بعضا عن حال اجملرمني الذين يف النار 
حيتمل أن خاطبهم به املسلمون أو املالئكة فأجابوهم بقوهلم مل نك من املصلني وما بعده أي هذا الذي أوجب دخوهلم النار 

اخلوض هو كثرة الكالم مبا ال ينبغي من الباطل ^ خنوض ^ التكذيب بيوم الدين تعظيما له ألنه أعظم جرائمهم  وإمنا أخر
 هو املوت عند املفسرين وقال ابن^ حىت أاتان اليقني ^ وشبهه 

75
7 

تنفعهم شفاعة الشافعني فما ^ عطية إمنا اليقني الذي أرادوا ما كانوا يكذبون به يف الدنيا فيتيقنونه بعد املوت @  163@ 
This file was downloaded from QuranicThought.comإمنا ذلك ألهنم كفار وأمجع العلماء أنه ال يشفع أحد يف الكفار ومجع الشافعني دليل على كثرهتم كما ورد يف اآلاثر تشفع ^ 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
^ كأهنم محر مستنفرة ^  يعين كفار قريش ^ فماهلم عن التذكرة معرضني ^ املالئكة واألنبياء والعلماء والشهداء والصاحلني 

فرة بفتح الفاء اليت استنفرها الفزع وابلكسر مبعىن النافرة شبه الكفار ابحلمر النافرة يف جهلهم ونفورهم عن اإلسالم ويعين املستن
قال ابن عباس القسورة الرماة وقال أيضا هو األسد وقيل أصوات الناس وقيل الرجال ^ فرت من قسورة ^ محر الوحش 

املعىن يطمع كل إنسان منهم أن ينزل عليه  ^ كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة   بل يريد^ الشداد وقيل سواد أول الليل 
كتااب من هللا ومعىن منشرة منشورة غري مطوية أي طرية كما كتبت مل تطو بعد وذلك أهنم قالوا للرسول صلى هللا عليه وسلم 

ردع عما ^ كال ^  الن بن فالن نؤمر ابتباعك النتبعك حىت أتيت كل واحد منا بكتاب من السماء فيه من رب العاملني إىل ف
أتكيد املردع األول أو ردع عن عدم ^ كال ^  أي هذه هي العلة والسبب يف إعراضهم ^ بل ال خيافون األخرة ^ أرادوه 

 فاعل شاء ضمري يعود على^ فمن شاء ذكره ^ الضمري ملا تقدم من الكالم أو للقرآن جبملته ^ إنه تذكرة ^ خوفهم اآلخرة 
أي هو أهل ^ هو أهل التقوى وأهل املغفرة ^ من ويف ذلك حض وترغيب وقيل الفاعل هو هللا مث قيد فعل العبد مبشيئة هللا 
يف املوضعني ^ ال أقسم $ # ^ سورة القيامة $ ألن يتقى لشدة عقابه وهو أهل ألن يغفر الذنوب لكرمه وسعة رمحته وفضله 

هي اليت ^ النفس اللوامة ^ وقيل هي استفتاح كالم مبنزلة أال وقيل هي نفي لكالم الكفار معناه أقسم وال زائدة لتأكيد القسم 
تلوم نفسها على فعل الذنوب أو التقصري يف الطاعات فإن النفوس على ثالثة أنواع فخريها النفس املطمئنة وشرها النفس 

فاجرة وهذا بعيد ألن هللا ال يقسم إال مبا يعظم من املخلوقات األمارة ابلسوء وبينهما النفس اللوامة وقيل اللوامة هي املذمومة ال
اإلنسان هنا للجنس أو اإلشارة به للكفار ^ أحيسب اإلنسان أن لن جنمع عظامه ^ ويستقيم إن كان ال أقسم نفيا للقسم 

  تدل على جواباملنكرين للبعث ومعناه أيظن أن لن جنمع عظامه للبعث بعد فنائها يف الرتاب وهذه اجلملة هي اليت
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منصوب على احلال من الضمري يف جنمع والتقدير جنمعها ^ قادرين ^ تقديره جنمعها ^ بلى ^ القسم املتقدم @  164@ 
البنان األصابع ويف املعىن قوالن أحدمها أنه إخبار ابلقدرة على البعث أي قادرين على ^ على أن نسوي بنانه ^ وحنن قادرون 

ي خنلقها بعد فنائها مستوية متقنة وإمنا خص األصابع دون سائر األعضاء لدقة عظامها وتفرقها واآلخر أنه أن نسوي أصابعه أ
هتديد يف الدنيا أي قادرين على أن جنعل أصابعه مستوية ملتصقة كيد احلمار وخف اجلمل فال ميكنه تصريف يديه يف منافعه 

هذه اجلملة معطوفة على أحيسب اإلنسان وجيوز أن يكون ^ ر أمامه بل يريد اإلنسان ليفج^ واألول أليق بسياق الكالم 
استفهاما مثلها أو تكون خربا وليست بل هنا لإلضراب عن الكالم األول مبعىن إبطاله وإمنا هي للخروج منه إىل ما بعده وليفجر 

من الزمان أي يفجر بقية عمره الثاين أنه معناه ليفعل أفعال الفجور ويف معىن أمامه ثالثة أقوال أحدها أنه عبارة عما يستقبل 
عبارة عن اتباع أغراضه وشهواته يقال مشى فالن قدامه إذا مل يرجع عن شئ يريده والضمري على هذين القولني يعود على 

^ قيامة يسأل أاين يوم ال^ اإلنسان الثالث أن الضمري يعود على يوم القيامة واملعىن يريد اإلنسان أن يفجر قبل يوم القيامة 
هذا إخبار عن يوم ^ برق البصر ^ أاين معناها مىت وهذا السؤال على يوم القيامة هو على وجه االستخفاف واالستبعاد 

القيامة وقيل عن حالة ملوت وهذا خطأ ألن القمر ال خيسف عند موت أحد وال جيمع بينه وبني االشمس وبرق بفتح الراء معناه 
^ وخسف القمر ^ راء ومعناه حتري من الفزع وقيل معناه شخص فيتقارب معىن الفتح والكسر ملع وصار له برق وقرئ بكسر ال

ذهب ضوؤه يقال خسف هو وخسفه هللا واخلسوف للقمر والكسوف للشمس وقيل الكسوف ذهاب بعض الضوء واخلسوف 
ما جيمعان حيث يطلعهما هللا من يف مجعهما ثالثة أقوال أحدها أهن^ ومجع الشمس والقمر ^ ذهاب مجيعه وقيل مبعىن واحد 

املغرب واآلخر أهنما جيمعان يوم القيامة مث يقذفان يف النار وقيل يف البحر فتكون النار الكربى الثالث أهنما جيمعان فيذهب 
 أي جبميع أعماله ما قدم منها يف أول عمره وما أخر يف آخره^ مبا قدم وأخر ^ أي ال ملجأ وال مغيث ^ الوزر ^ ضوؤمها 

بل اإلنسان على ^ وقيل ما تقدم يف حياته وما أخر من سنة أو وصية بعد مماته وقيل ما قدم لنفسه من ماله وما أخر منه لورثته  This file was downloaded from QuranicThought.com
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يف معناه قوالن أحدمها أنه شاهد على نفسه أبعماله إذ تشهد عليه جوارحه يوم القيامة واآلخر أنه حجة بينة ^ نفسه بصرية 

وصف ابلبصارة جمازا ألن من نظر فيه أبصر احلق واألول أليق مبا قبله وما بعده كأنه قال ينبؤ ألن خلقته تدل على خالقه ف
اإلنسان يومئذ أبعماله بل هو يشهد أبعماله وإن مل ينبأ هبا وكذلك يلتئم مع قوله ولو ألقى معاذيره ويكون هو جواب لو 

اذير ألعذار أي اإلنسان يشهد على نفسه أبعماله ولو اعتذر فيه قوالن أحدمها أن املع^ ولو ألقى معاذيره ^ حسبما نذكره 
عن قبائحها واآلخر أن املعاذير الستور أي االنسان يشهد على نفسه يوم القيامة ولو سدل الستور على نفسه يف الدنيا حني 

 الضمري يف به يعود على القرآن^ ال حترك به لسانك لتعجل به ^ يفعل القبائح 
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على ذلك قرينة احلال وسبب اآلية أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا نزل عليه جربيل ابلقرآن دلت @  165@ 
حيرك به شفتيه خمافة أن ينساه حلينه فأمره هللا أن ينصت ويستمع وقيل كان خياف أن ينسى القرآن فكان يدرسه حىت غلب عليه 

ضمن هللا له أن جيمعه ^ إن علينا مجعه وقرآنه ^ رد يف البخاري وغريه ذلك وشق عليه فنزلت اآلية واألول هو الصحيح ألنه و 
يف صدره فال حيتاج إىل حتريك شفتيه عند نزوله وحيتمل قرآنه هنا وجهني أحدمها أن يكون مبعىن القراءة فإن القرآن قد يكون 

فإن قرأانه فاتبع قرآنه ^ ئ أي مجعته مصدرا من قرأت واآلخر أن يكون معناه أتليفه يف صدره فهو مصدر من قولك قرأت الش
أي إذا قرأه جربيل فاجعل قراءة جربيل قراءة هللا ألهنا من عنده ومعىن اتبع قرآنه امسع قراءته واتبعها بذهنك لتحفظها وقيل ^ 

نبني معانيه وأحكامه  أي علينا أن نبينه لك وجنعلك حتفظه وقيل علينا أن^ مث إن علينا بيانه ^ اتبع القرآن يف األوامر والنواهي 
^ فإن قيل ما مناسبة قوله ال حترك به لسانك اآلية ملا قبلها فاجلواب أنه لعله نزل معه يف حني واحد فجعل على ترتيب النزول 

أي حتبون الدنيا وهذا اخلطاب توبيخ للكفار ومن كان على مثل حاهلم يف حب الدنيا وكال ردع عن ذلك ^ بل حتبون العاجلة 
هذا من النظر ابلعني وهو نص يف نظر ^ إىل رهبا انظرة ^ ابلضاد أي انعمة ومنه نضرة النعيم ^ يومئذ انضرة وجوه ^ 

املؤمنني إىل هللا تعاىل يف اآلخرة وهو مذهب أهل السنة وأنكره املعتزلة وأتولوا انظرة أبن معناها منتظرة وهذا ابطل ألن نظر 
رتك أي انتظرتك وأما املتعدي إبىل فهو من نظر العني ومنه قوله ومنهم من ينظر مبعىن انتظر يتعدى بغري حرف جر تقول نظ

إليك وقال بعضهم إىل هنا ليست حبرف جر وإمنا هي واحد اآلالء مبعىن النعم وهذا تكلف يف غاية البعد وأتوله الزخمشري أبن 
يد وقد جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف النظر إىل معناه كقول الناس فالن انظر إىل فالن إذا كان يرجتيه ويتعلق به وهذا بع

أي عابسة تظهر عليها الكآبة ^ ابسرة ^ هللا أحاديث صحيحة مستفيضة صرحية املعىن ال حتتمل التأويل فهي تفسري لآلية 
ى أصله أو مبعىن أي مصيبة قاصمة الظهر والظن هنا حيتمل أن يكون عل^ تظن أن يفعل هبا فاقرة ^ والبسور أشد من العبوس 

يعين حالة املوت والرتاقي مجع ترقوة وهي عظام أعلى الصدر والفاعل ببلغت نفس اإلنسان دل ^ إذا بلغت الرتاقي ^ اليقني 
أي قال أهل املريض من يرقيه عسى ^ وقيل من راق ^ على ذلك سياق الكالم وهو عبارة عن حال احلشرجة وسياق املوت 

ملالئكة تقول من يرقى بروحه أي يصعد هبا إىل السماء فاألول من الرقية وهو أشهر وأظهر والثاين من أن يشفيه وقيل معناه أن ا
والتفت الساق ابلساق ^ أي تيقن املريض أن ذلك احلال فراق الدنيا وفراق أهله وماله ^ وظن أنه الفراق ^ الرقى وهو العلو 

ه على األخرى عند السياق وقيل هو جماز كقوله كشفت احلرب عن هذا عبارة عن شدة كرب املوت وسكراته أي التفت ساق^ 
ساقها إذا اشتدت وقيل معناه ماتت ساقه فال حتمله وقيل التفت أي لفها الكافر إذا كفر ويف قوله الساق واملساق ضرب من 

 هذا جواب^ إىل ربك يومئذ املساق ^ ضروب التجنيس 
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الهنا انفية ^ فال صدق وال صلى ^ ر من السوق كقوله إىل هللا املصري إذا بلغت الرتاقي واملساق مصد@  166@ 
أي ^ يتمطى ^ وصدق هنا حيتمل أن يكون من التصديق ابهلل ورسله أو من الصدقة ونزلت هذه اآلية وما بعدها يف أىب جهل 

أوىل لك ^ الذين كان أبو جهل منهم  يتبخرت يف مشيته وذلك عبارة عن التكرب واخليالء وكانت هذه املشية معروفة يف بين خمزوم This file was downloaded from QuranicThought.com
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وعيد اثن مث كرر ذلك أتكيدا وروى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبب أاب جهل وقال له إن ^ فأوىل ^ وعيد وهتديد ^ 

هذا توبيخ ^ أحيسب اإلنسان أن يرتك سدى ^ هللا يقول لك أوىل لك فأوىل مث أوىل لك فأوىل فنزل القرآن مبوافقة ذلك 
ناه أيظن أن يرتك من غري بعث وال حساب وال جزاء فهو كقوله أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا واالنسان هنا جنس وقيل نزلت ومع

النطفة النقطة ومتىن من قولك أمىن ^ أمل يك نطفة من مين ميىن ^ يف أىب جهل وال يبعد أن يكون سببها خاصا ومعناها عام 
النسان على بعثه كقوله قل حيييها الذي أنشأها أول مرة والعلقة الدم ألن املين يصري يف الرجل ومعىن اآلية االستدالل خبلقة ا

هذا تقرير ^ أليس ذلك بقادر على أن حيىي املوتى ^ أي خلقه بشرا فسوى صورته أي أتقنها ^ فخلق فسوى ^ الرحم دما 
$ سورة قال بلى ويف رواية سبحانك اللهم بلى واحتجاج وروى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا قرأ آخر هذه ال

هل هنا مبعىن التقرير ال جملرد االستفهام ^ هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئا مذكورا $ # ^ سورة اإلنسان 
واحلني  وقيل هل مبعىن قل واالنسان هنا جنس واحلني الذي أتى عليه حني كان معدوما قبل أن خيلق وقيل االنسان هنا آدم

وهو ^ إان خلقنا االنسان من نطفة ^ الذي أتى عليه حني كان طينا قبل أن ينفخ فيه الروح وهذا ضعيف لوجهني أحدمها قوله 
أي أخالط واحدها ^ من نطفة أمشاج ^ هنا جنس ابتفاق إذ ال يصح هنا يف آدم واآلخر أن مقصد اآلية حتقري اإلنسان 

بوزن عدل وقال الزخمشري ليس أمشاج جبمع وإمنا هو مفرد كقوهلم برمة أعشار ولذلك مشج بفتح امليم والشني وقيل مشج 
أوقع صفة للمفرد واختلف يف معىن األخالط هنا فقيل اختالط الدم والبلغم والصفراء والسوداء وقيل اختالط ماء الرجل 

رأة وقيل معناه ألوان وأطوار أي يكون نطفة واملرأة وروى أن عظام اإلنسان وعصبه من ماء الرجل وأن حلمه وشحمه من ماء امل
 أي خنتربه وهذه اجلملة يف موضع احلال أي خلقناه مبتلني له وقيل^ نبتليه ^ مث علقة مث مضغة 
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هذا معطوف على خلقنا االنسان ومن جعل ^ فجعلناه مسيعا بصريا ^ معناه نصرفه يف بطن أمه نطفة مث علقة @  167@ 
ه يف بطن أمه فهذا عطف عليه وقيل أن نبتليه مؤخر يف املعىن أي جعلناه مسيعا بصريا لنبتليه وهذا تكلف بعيد نبتليه مبعىن نصرف

أي سبيل اخلري والشر ولذلك قسم االنسان إىل قسمني شاكرا أو كفورا ومها حاالن من الضمري يف ^ إان هديناه السبيل ^ 
العقل الذي مييز به بينهما وحيتمل أن يكون مبعىن االرشاد أي هدى املؤمن هديناه واهلدى هنا مبعىن بيان الطريقني وموهبة 

من قرأه بغري تنوين فهو األصل إذ هو ال ينصرف ألنه مجع ال نظري له ^ سالسال ^ لإلميان والكافر للكفر قل كل من عند هللا 
صرفون كل ما ال ينصرف إال أفعل واآلخر أن يف اآلحاد ومن قرأه ابلتنوين فله ثالث توجيهات أحدها أهنا لغة لبعض العرب ي

النون بدل من حرف االطالق وأجرى الوصل جمرى الوقف والثالث أن يكون صاحب هذه القراءة راوية للشعر قد عود لسانه 
مجع ابر أو بر ومعناه العاملون ابلرب وهو غاية التقوى والعمل الصاحل حىت ^ األبرار ^ صرف ماال ينصرف فجرى على ذلك 

ذكر يف الصافات معىن الكاس ومن هنا حيتمل أن تكون للتبعيض ^ من كأس ^ قال بعضهم األبرار هم الذين ال يؤذون الذر 
أي متزج اخلمر ابلكافور وقيل املعىن أنه كافور يف طيب رائحته كما متدح طعاما فتقول ^ مزاجها كافورا ^ أو االبتداء الغاية 

على القول أبن اخلمر متزج ابلكافور أو بدل من موضع من كأس على القول اآلخر كأنه بدل من كافورا ^ عينا ^ هذا مسك 
قال ابن عطية الباء زائدة ^ يشرب هبا ^ قال يشربون مخر امخر عني وقيل هو مفعول يشربون وقيل منصوب إبضمار فعل 

ي كقولك شربت املاء ابلعسل ألن العني املذكورة واملعىن يشرهبا وهذا ضعيف ألن الباء إمنا تزاد يف مواضع ليس هذا منها وإمنا ه
وصفهم ابلعبودية وفيه معىن التشريف واالختصاص كقوله وعباد الرمحن الذين ميشون ^ عباد هللا ^ متزج هبا الكأس من اخلمر 

ألثر أن يف أي يفجروهنا حيث شاؤا من منازهلم تفجريا سهال ال يصعب عليهم ويف ا^ يفجروهنا تفجريا ^ على األرض هوان 
أي ^ مستطريا ^ قصر النيب صلى هللا عليه وسلم يف اجلنة عينا تفجر إىل قصور األنبياء عليهم الصالة والسالم واملؤمنني 

This file was downloaded from QuranicThought.comنزلت هذه اآلية وما بعدها يف علي بن أيب طالب ^ ويطعمون الطعام ^ منتشرا شائعا ومنه استطار الفجر إذا انشق ضوؤه 
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هللا عنهم فإهنم كانوا صائمني فلما وضعوا فطورهم ليأكلوه جاء مسكني فرفعوه له وابتوا طاوين  وفاطمة واحلسن واحلسني رضي

وأصبحوا صائمني فلما وضعوا فطورهم جاء يتيم فدفعوه له وابتوا طاوين وأصبحوا صائمني فلما وضعوا فطرهم جاء أسري 
على ^ ج فاطمة ابملدينة وقيل إمنا هي مكية وليست يف علي فدفعوه له وابتوا طاوين واآلية على هذا مدنية ألن عليا إمنا تزو 

ويؤثرون على ^ الضمري للطعام أي يطعمونه مع حبه واحلاجة إليه فهو كقوله لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون وقوله ^ حبه 
وقيل لإلطعام املفهوم من  ففي قوله على حبه تتميم وهو من أدوات البيان وقيل الضمري هلل^ أنفسهم ولو كان هبم خصاصة 
قد ذكران املسكني واليتيم وأما األسري ففيه مخسة أقوال أحدها أن ^ مسكينا ويتيما وأسريا ^ يطعمون واألول أرجح وأظهر 

األسري الكافر بني املسلمني ففي إطعامه أجر ألنه يف كل ذي كبد رطبة أجر وقيل نسخ ذلك ابلسيف واآلخر أنه األسري املسلم 
 إذا
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خرج من دار احلرب لطلب الفدية والثاث أنه اململوك الرابع أنه املسجون اخلامس أنه املرأة لقوله صلى هللا @  168@ 
عليه وسلم استوصوا ابلنساء خريا ألهنن عوان عندكم وهذا بعيد واألول أرجح ألنه روي أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يؤتى 

عبارة عن اإلخالص هلل ولذلك ^ إمنا نطعمكم لوجه هللا ^ ض املسلمني ويقول له أحسن إليه ابألسري املشرك فيدفعه إىل بع
فسروه وأكدوه بقوهلم ال نريد منكم جزاء وال شكورا والشكور مصدر كالشكر وحيتمل أهنم قالوا هذا الكالم أبلسنتهم أو قالوه 

وم ابلعبوس جماز على وجهني أحدمها أن يوصف اليوم وصف الي^ يوما عبوسا ^ يف نفوسهم فهو عبارة عن النية والقصد 
بصفة أهله كقوهلم هناره صائم وليله قائم وروي أن الكافر يعبس يومئذ حىت يسيل الدم من عينيه مثل القطران واآلخر يشبه يف 

التنعم وهذا يف النضرة ^ ولقاهم نضرة وسروا ^ قال ابن عباس معناه طويل وقيل شديد ^ قمطريرا ^ شدته ابألسد العبوس 
أي بصربهم على اجلوع وإيثار غريهم على أنفسهم ^ مبا صربوا ^ مقابلة عبوس الكافر وقوله وقاهم ولقاهم من أدوات البيان 

^ ال يرون فيها مشسا وال زمهريرا ^ حسبما ذكران من قصة علي وفاطمة واحلسن واحلسني رضي هللا عنهم وقد ذكران األرائك 
ائها أي ليس فيها حر وال برد والزمهرير هو الربد الشديد وقيل هو القمر بلغة طيء واملعىن على هذا أن عبارة عن اعتدال هو 

معناه أن ظالل األشجار متدلية عليهم قريبة منهم ^ ودانية عليهم ظالهلا ^ للجنة ضياء فال حيتاج فيها إىل مشسا وال قمر 
معطوف على اجلملة اليت قبلها وهي ال يرون فيها مشسا وال زمهريرا ألن وإعراب دانية معطوف على متكئني وقال الزخمشري هو 

هذه اجلملة يف حكم املفرد تقديره غري رائني فيها مشسا وال زمهريرا ودانية ودخلت الواو للداللة على أن األمرين جيتمعان هلم 
ابلواو كقولك فالن عامل وصاحل وقيل هو أي جامعني بني البعد عن احلر والربد وبني دنو الظالل وقيل هو صفة جلنة عطف 

القطوف مجع قطف وهو العنقود من النخل ^ وذللت قطوفها تذليال ^ معطوف عليها أي وجنة أخرى دانية عليهم ظالهلا 
والعنب وشبه ذلك وتذليلها هو أن تتدىل إىل األرض وروي أن أهل اجلنة يقطعون الفواكهة على أي حال كانوا من قيام أو 

و اضطجاع ألهنا تتدىل هلم كما يريدون وهذه اجلملة يف موضع احلال من دانية أي دانية يف حال تذليل قطوفها أو جلوس أ
القوارير هي الزجاج فإن قيل  ^ قواريرا ^ هي مجع إانء ووزهنا أفعله وقد ذكران األكواب يف الواقعة ^ آبنية ^ معطوفة عليها 

واب أن املراد أهنا يف أصلها من فضة وهي تشبه الزجاج يف صفائها وشفيفها وقيل كيف يتفق أهنا زجاج مع قوله من فضة فاجل
هي من زجاج وجعلها من فضة على وجه التشبيه لشرف الفضة وبياضها ومن قرأ بغري تنوين فهو على األصل ومن نونه فعلى 

ر األكف أو على قدر ما حيتاجون من هذه صفة للقوارير واملعىن قدروها على قد^ قدروها تقديرا ^ ما ذكران يف سالسل 
 الشراب قال جماهد هي ال تغيض وال تفيض وقيل قدروها على حسب ما يشتهون والضمري الفاعل يف قدروها

76
3 

سلسبيال ^ هو كما ذكران يف مواجها كافورا ^ مزاجها زجنبيال ^ حيتمل أن يكون للشاربني هبا أو للطائفتني هبا @  169@ 
This file was downloaded from QuranicThought.comقادا جلرية وقيل سهل االحندار يف احللق يقال شراب سلسل وسلسال وسلسبيل مبعىن واحد وزيدت الباء يف معناه سلسل من^ 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ولدان ^ الرتكيب للمبالغة يف سالسته فصارت الكلمة مخاسية وقيل سل فعل أمر سبيال مفعول به وهذا يف غاية الضعف 

^ احلسن والبياض وابملنثور منه يف كثرهتم وانتشارهم يف القصور  شبههم ابللؤلؤ يف^ لؤلؤا منثورا ^ ذكر يف الواقعة ^ خملدون 
مفعول رأيت حمذوف ليكون الكالم على اإلطالق يف كل ما يرى فيها ومث ظرف مكان وقال الفراء تقديره إذا ^ وإذا رأيت مث 

ملكا  ^ وصول وترك الصلة رأيت ما مث فما مفعولة مث حذفت قال الزخمشري وهذا خطاب ألن مث صلة ملا وال جيوز حذف امل
يعين كثرة ما أعطاهم هللا حىت إن أدىن أهل اجلنة منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثاله معه حسبما ورد يف احلديث وقيل ^ كبريا 

أي ^ ثياب سندس ^ بسكون الياء مبتدأ خربه ^ عاليهم ^ أراد أن املالئكة تسلم عليهم وتستأذن عليهم فهم بذلك كامللوك 
وهم من الثياب ثياب سندس وقرئ ابلنصب على احلال من الضمري يف يطوف عليهم أو يف حسبتهم وقال ابن عطية ما يعل

العامل فيه لقاهم أو جزاهم وقال أيضا جيوز أن ينتصب على الظرف ألن معناه فوقاهم وقد ذكران معىن السندس واإلستربق 
ابلرفع عطف على ثياب وابخلفض عطف على ^ وإستربق ^ ابخلفض صفة لسندس وابلرفع صفة لثياب ^ خضر ^ وقرئ 

ذكران األساور يف الكهف فإن قيل كيف قال هنا ^ أساور من فضة ^ وزنه فعلوا معناه جعل هلم حلى ^ وحلوا ^ سندس 
 أساور من فضة ويف موضع آخر أساور من ذهب فاجلواب أن ذلك خيتلف ابختالف درجات أهل اجلنة قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما فلعل الذهب للمقربني والفضة ألهل اليمني 

أي ليس بنجس كخمر الدنيا وقيل معناه أنه ^ شرااب طهورا ^ وحيتمل أن يكون أهل اجلنة هلم أساور من فضة ومن ذهب معا 
آمثا أو  ^ أي يقال هلم هذا يقوله هللا تعاىل واملالئكة ^ إن هذا كان لكم جزاء ^  بوال مل تعصره األقدام وقيل معناه ال يصري

أو هنا للتنويع فاملعىن ال تطع النوعني فاعال لإلمث وال كفورا وقيل هي مبعىن الواو أي جامعا للوصفني ألن هذه هي ^ كفورا 
عتبة بن ربيعة والكفور الوليد بن املغرية واألحسن أهنا على العموم حالة الكفار وروى أن اآلية نزلت يف أىب جهل وقيل أن اآلمث 

هذا أمر بذكر هللا يف كل وقت وقيل إشارة إىل الصلوت اخلمس ^ بكرة وأصيال ^ ألن لفظها عام وإن كان سبب نزوهلا خاصا 
 أي الدنيا واإلشارة إىل^ العاجلة إن هؤالء حيبون ^ فالبكرة صالة الصبح واألصيل الظهر والعصر ومن الليل املغرب والعشاء 
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األسر اخللقة وقيل ^ وشددان أسرهم ^ الكفار واليوم الثقيل يوم القيامة ووصفة ابلثقل عبارة عن هوله وشدته @  170@ 
وهذا  أي أهلكناهم وأبدلنا منهم غريهم وقيل مسخناهم فبدلنا صورهم^ بدلنا أمثاهلم تبديال ^ املفاصل واألوصال وقيل القوة 

حتضيض وترغيب مث قيد مشيئتهم ^ فمن شاء ^ اإلشارة إىل اآلية أو السورة أو الشريعة جبملتها ^ إن هذه تذكرة ^ هتديد 
اختلف يف معىن املرسالت $ # سورة املرسالت $ منصوب بفعل مضمر تقديره ويعذب الظاملني ^ والظاملني ^ مبشيئة هللا 

قولني أحدمها أهنا املالئكة واآلخر أهنا الرايح فعلى القول أبهنا املالئكة مساهم املرسالت  والعاصفات والناشرات والفارقات على
ألن هللا تعاىل يرسلهم ابلوحى وغريه ومساهم العاصفات ألهنم يعصفون كما تعصف الرايح يف سرعة مضيهم إىل امتثال أوامر هللا 

شرون الشرائع يف األرض أو ينشرون صحائف األعمال ومساهم تعاىل ومساهم انشرات ألهنم ينشرون أجنحتهم يف اجلو وين
ومساها ^ هللا الذي يرسل الرايح ^ الفارقات ألهنم يفرقون بني احلق والباطل وعلى القول أبهنا الرايح مساها املرسالت لقوله 

يرسل الرايح فتثري سحااب  العاصفات من قوله ريح عاصف أي شديدة ومساها الناشرات ألهنا تنشر السحاب يف اجلو ومنه قوله
ومساها الفارقات ألهنا تفرق بني السحاب ومنه قوله فيجعله كسفا وأما امللقيات ذكرا فهم املالئكة ألهنم يلقون الذكر لألنبياء 

عليهم السالم واألظهر يف املرسالت والعاصفات أهنا الرايح ألن وصف الريح ابلعصف حقيقة واألظهر يف الناشرات والفارقات 
أهنا املالئكة ألن الوصف ابلفارقات أليق هبم من الرايح وألن امللقيات املذكورة بعدها هي املالئكة ومل يقل أحد أهنا الرايح 

ولذلك عطف املتجانسني ابلفاء فقال واملرسالت فالعاصفات مث عطف ما ليس من جنسها ابلواو فقال والناشرات مث عطف 
This file was downloaded from QuranicThought.comمعناه فضال وإنعاما وانتصابه ^ عرفا ^ املرسالت وامللقيات أهنم األنبياء عليهم السالم  عليه املتجانسني ابلفاء وقد قيل يف



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
على أنه مفعول من أجله وقيل معناه متتابعة وهو مصدر يف موضع احلال وأما عصفا ونشرا وفرقا فمصادر وأما ذكرا فمفعول به 

إىل عباده لئال تبقى هلم حجة أو عذر وفسره الزخمشري مبعىن  العذر فسره ابن عطية وغريه مبعىن إعذار هللا^ عذرا أو نذرا ^ 
االعتذار يقال عذر إذا حما اإلساءة وأما نذرا فمن اإلنذار وهو التخويف وقرئ بضم الذال يف املوضعني وإبسكاهنا وحيتمل أن 

 يكوان مصدرين فيكون نصبهما على البدل من ذكرا أو مفعوال بذكر او حيتمل أن
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يعين ^ إمنا توعدون لواقع ^ يكون عذرا أمجع عذير أو عاذر ونذرا مجع نذير فيكون نصبهما على احلال @  171@ 
أي ^ وإذا السماء فرجت ^ أي زال ضوؤها وقيل حميت ^ فإذا النجوم طمست ^ البعث واجلزاء وهو جواب القسم 

ل هلا وقت معلوم فحان ذلك الوقت أي جع^ وإذا الرسل أقتت ^ أي صارت غبارا ^ وإذا اجلبال نسفت ^ انشقت 
هو من ^ ألي يوم أجلت ^ ومجعت للشهادة على األمم يوم القيامة وقرئ وقتت ابلواو وهو ألصل واهلمزة بدل من الواو 

أي يفصل فيه بني ^ ليوم الفصل ^ األجل كما أن التوقيت من الوقت وفيه توقيف يراد به تعظيم لذلك اليوم مث بينه بقوله 
تكراره يف هذه السورة قيل إنه أتكيد وقيل بل يف كل ^ وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبني ^  عظمه بقوله العباد مث

يعين الكفار ^ أمل هنلك األولني ^ آية ما يقتضي التصديق فجاء ويل يومئذ للمكذبني راجعا إىل ما قبله يف كل موضع منها 
يعين قريشا وغريهم من الكفار مبحمد صلى هللا عليه وسلم وهذا وعيد هلم ^ م اآلخرين مث نتبعه^ املتقدمني كقوم نوح وغريهم 

أمل خنلقكم من ماء ^ أي مثل هذا الفعل نفعل بكل جمرم يعين الكفار ^ كذلك نفعل ابجملرمني ^  ظهر مصداقه يوم بدر وغريه 
يعين وقت الوالدة ^ إىل قدر معلوم ^ م املرأة وبطنها يعين رح^ فجعلناه يف قرار مكني ^ يعين املين واملهني الضعيف ^ مهني 

ابلتشديد من التقدير وابلتخفيف من القدرة فإذا كان من القدرة ^ فقدران ^ وهو معلوم عند تسعة أشهر أو أقل منها أو أكثر 
الكفات من كفت إذا ^ ات أمل جنعل األرض كفاات أحياء وأموا^ اتفق مع قوله فنعم القادرون وإذا كان من التقدير فهو جتنيس 

ضم ومجع فاملعىن أن األرض تكفت األحياء على ظهرها واملوتى يف بطنها وانتصب أحياء وأمواات على أنه مفعول بكفاات ألن 
الكفات اسم ملا يضم وجيمع فكأنه قال جامعة أحياء وأمواات وجيوز أن يكون املعىن تكفتهم أحياء وأمواات فيكون نصبهما على 

^ أي مرتفعات ^ شاخمات ^ يعين اجلبال ^ رواسي ^ الضمري وإمنا نكر أحياء وأمواات للتفخيم وداللة على كثرهتم  احلال من
^ خطاب للمكذبني وقرأ يعقوب بفتح الالم على أنه فعل ماض مث كرره لبيان املنطلق إليه ^ انطلقوا ^ أي حلوا ^ ماء فراات 
أي يتفرع من الدخان ثالث شعب فتظلهم بينما يكون ^ ذي ثالث شعب ^ م يعين دخان جهنم ومنه ظل من حيمو ^ إىل ظل 

^ ال ظليل ^ املؤمنون يف ظالل العرش وقيل إن هذه اآلية يف عبدة الصليب ألهنم على ثالث شعب فيقال هلم انطلقوا إليه 
الضمري يف إهنا ^ شرر كالقصر إهنا ترمي ب^ نفي عنه أن يظلهم كما يظل العرش املؤمنني ونفي أيضا أن مينع عنهم اللهب 

 جلهنم والقصر واحد القصور وهي الداير العظام شبه الشرر به يف عظمته وارتفاعه يف اهلواء وقيل هو الغليظ من الشجر
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يف اجلماالت قوالن أحدمها أهنا مجع مجال شبه هبا الشرر ^ كأنه مجالت صفر ^  واحده قصرة كجمرة ومجر @  172@ 
ه ألن لون النار يضرب إىل الصفرة وقيل صفر هنا مبعىن سود يقال مجل أصفر أي أسود وهذا أليق بوصف وصفر على ظاهر 

جهنم الثاين أن اجلماالت قطع النحاس الكبار فكأنه مشتق من اجلملة وقرئ مجاالت بضم اجليم وهي قلوس السفن وهي 
يف مواطن أخر لقوله يوم أتيت كل نفس جتادل عن نفسها  هذا يف مواطن وقد يتكلمون^ هذا يوم ال ينطقون ^ حباهلا العظام 

يقال هلم ذلك يف اجلنة ^ كلوا واشربوا ^  تعجيز هلم وتعريض بكيدهم يف الدنيا وتقريع عليه ^ فإن كان لكم كيد فكيدون ^ 
خطاب ^ ا ومتتعوا كلو ^  نصب هنيئا على احلال أو على الدعاء ^ هنيئا مبا كنتم تعملون ^ بلسان احلال أو بلسان املقال 

هذا إخبار عن حال ^ وإذا قيل هلم اركعوا ال يركعون ^ للكفار على وجه التهديد تقديره قل هلم كلوا ومتتعوا قليال يف الدنيا 
This file was downloaded from QuranicThought.comالكفار يف الدنيا وذكر الركوع عبارة عن الصالة وقيل معىن اركعوا اخشعوا وتواضعوا وقيل هو إخبار عن حال املنافقني يوم 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
فبأي ^ هنم إذا قيل هلم اركعوا ال يقدرون على الركوع كقوله ويدعون إىل السجود فال يستطيعون واألول أشهر وأظهر القيامة أل

أصل عم عن مامث أدغمت النون يف امليم ^ عم يتساءلون $ # ^ سورة النبأ $ الضمري للقرآن ^ حديث بعده يؤمنون 
ساءلون وليس املراد هبا هنا جمرد االستفهام وإمنا املراد تفخيم األمر وحذفت ألف ماألهنا استفهاميه تقديرها عن أي شئ يت

هو ما جاءت به الشريعة ^ عن النبأ العظيم ^ والضمري يف يتساءلون لكفار قريش أو جلميع الناس ومعناه يسأل بعضهم بعضا 
يره يتساءلون عن النبأ ووقعت هذه من التوحيد والبعث واجلزاء وغري ذلك ويتعلق عن النبإ بفعل حمذوف يفسره الظاهر تقد

اجلملة جوااب عن االستفهام وبياان للمسؤول عنه كأنه ملا قال عم يتساءلون أجاب فقال يتساءلون عن النبأ العظيم وقيل يتعلق 
ن عن النبأ بيتساءلون الظاهر واملعىن على هذا ألى شئ يتساءلون عن النبأ العظيم واألول أفصح وأبرع وينبغي على ذلك أ

إن كان الضمري يف يتساءلون لكفار قريش فاختالفهم أن منهم من ^ الذي هم فيه خمتلفون ^ يوقف على قوله عم يتساءلون 
 يقطع ابلتكذيب ومنهم من يشك أو يكون اختالفهم قول بعضهم
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املؤمن والكافر  سحر وقول بعضهم شعر وكهانة وغري ذلك وإن كان الضمري جلميع الناس فاختالفهم أن منهم@  173@ 
أي فراشا وإمنا ذكر هللا تعاىل هنا هذه املخلوقات ^ أمل جنعل األرض مهادا ^ ردع وهتديد مث كرره للتأكيد ^ كال سيعلمون ^  

على جهة التوقيف ليقيم احلجة على الكفار فيما أنكروه من البعث كأنه يقول إن اإلله الذي قدر على خلقة هذه املخلوقات 
لى إحياء الناس بعد موهتم وحيتمل أنه ذكرها حجة على التوحيد ألن الذي خلق هذه املخلوقات هو اإلله وحده العظام قادر ع
أي من زوجني ذكرا وأنثى ^ وخلقناكم أزواجا ^ شبهها ابألواتد ألهنا متسك األرض أن متيد ^ واجلبال أواتدا ^ ال شريك له 

أي راحة لكم وقيل معناه قطعا لألعمال والتصرف ^ وجعلنا نومكم سباات ^  وقيل معناه أنواعا يف ألوانكم وصوركم وألسنتكم
هللا يتوىف األنفس حني موهتا واليت مل متت يف ^ والسبت القطع وقيل معناه موات ألن النوم هو املوت األصغر ومنه قوله تعاىل 

أي تطلب فيه ^ وجعلنا النهار معاشا ^ ون شبهه ابلثياب اليت تلبس ألنه سرت عن العي^ وجعلنا الليل لباسا ^ ^ منامها 
املعيشة فهو على حذف مضاف تقديره ذا معاش وقال الزخمشري معناه يعاش فيه فجعله مبعىن احلياة يف مقابلة السبات الذي 

د يعين الشمس والوهاج الوقاد الشدي^ وجعلنا سراجا وهاجا ^ يعين السموات ^ وبنينا فوقكم سبعا شدادا ^ مبعىن املوت 
يعين املطر واملعصرات هي السحاب وهو ^ وأنزلنا من املعصرات ماء ثجاجا ^ اإلضاءة وقيل احلار الذي يضطرم من شدة هلبه 

مأخوذ من العصر ألن السحاب ينعصر فينزل منه املاء أو من العصرة مبعىن اإلغاثة ومنه وفيه يعصرون وقيل هي السموات 
احلب هو القمح والشعري وسائر احلبوب والنبات هو العشب ^ لنخرج به حبا ونباات ^  وقيل الرايح والثجاج السريع االندفاع

^ أي يف وقت معلوم ^ كان ميقاات ^  أي ملتفة وهو مجع لف بضم الالم وقيل ابلكسر وقيل ال واحد له ^ وجنات ألفافا ^ 
أي تنفتح فتكون فيها ^ فكانت أبوااب ^ عات أي مجا^ فتأتون أفواجا ^ يعين نفخة القيام من القبور ^ يوم ينفخ يف الصور 

عبارة عن تالشيها وفنائها والسراب يف اللغة ما يظهر على ^ فكانت سرااب ^ أي محلت ^ وسريت اجلبال ^ شقاق كاالبواب 
 أي موضع املرصد والرصد هو االرتقاب^ مرصادا ^ البعد أنه ماء وليس ذلك املراد هنا وإمنا هو تشبيه يف أنه ال شئ 

مآاب ^ واالنتظار أي تنتظر الكفار ليدخلوها وقيل معناه طريقا للمؤمنني ميرون عليه إىل اجلنة ألن الصراط منصوب على جهنم 
مجع حقبة أو حقب وهي املدة الطويلة من الدهر غري حمدودة وقيل إهنا حمدودة مث ^ البثني فيها أحقااب ^ أي مرجعا ^ 

لى هللا عليه وسلم أهنا مثانون ألف سنة وقال ابن عباس ثالثون سنة وقيل ثلثمائة سنة اختلف يف مقدارها فروى عن النيب ص
 وعلى القول ابلتحديد فاملعىن أهنم يبقون فيها أحقااب كلما انقضى حقب جاء آخر إىل
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وهذا ^ عذااب  فذوقوا فلن نزيدكم إال^ غري هناية وقيل إنه كان يقتضي أن مدة العذاب تنقضي مث نسخ بقوله @  174@ 
This file was downloaded from QuranicThought.comخطاب ألن األخبار ال تنسخ وقيل هي يف عصاة املؤمنني الذي خيرجون من النار وهذا خطأ ألهنا يف الكفار لقوله وكذبوا آبايتنا 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
ال يذوقون فيها بردا وال شرااب ^ وقيل معناها أهنم يبقون أحياان ال يذوقون فيها بردا وال شرااب مث يبدل هلم نوع آخر من العذاب 

إال محيما وغساقا ^ ي ال يذوقون برودة ختفف عنهم حر النار وقيل ال يذوقون ماء ابردا وقيل الربد هنا النوم واألول أظهر أ^ 
أي ^ جزاء وفاقا ^ استثناء من الشراب وهو متصل واحلميم املاء احلار والغساق صديد أهل النار وقد ذكر يف سورة داود ^ 

إهنم كانوا ^ وجزاؤهم النار ووفاقا مصدر وصف به أو هو على حذف مضاف تقديره ذو وفاق موافقا أعماهلم ألن أعماهلم كفر 
ابلتشديد مصدر مبعىن تكذيب وابلتخفيف مبعىن الكذب أو ^ كذااب ^  هذا مثل ال يرجون لقاءان وقد ذكر ^ ال يرجون حسااب 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما نزل يف أهل قال ^ فذوقوا فلن نزيدكم إال عذااب ^ املكاذبة وهي تكذيب بعضهم لبعض 
مجع كاعب وهي اجلارية ^ وكواعب ^ أي بساتني ^ حدائق ^ أي موضع فوز يعين اجلنة ^ مفازا ^ النار أشد من هذه اآلية 

  أي^ عطاء حسااب ^ أي مألى وقيل صافية واألول أشهر ^ وكأسا دهاقا ^ أي على سن واحد ^ أترااب ^ اليت خرج ثديها 
ابلرفع مبتدأ أو خرب ابتداء مضمر ^ رب السموات ^ كافيا من أحسب الشئ اذا كفاه وقيل معناه على حسب أعماهلم 

قال ابن عطية ^ ال ميلكون منه خطااب ^ وابخلفض صفة لربك والرمحن ابخلفض صفة وابلرفع خرب املبتدأ أو خرب ابتداء مضمر 
درة وال غريها وقيل املعىن ال يقدرون أن خياطبهم كقوله وال يكلمهم هللا وقال الضمري للكفار أي ال ميلكون أن خياطبوه مبق

قيل هو جربيل وقيل ملك عظيم ^ يوم يقوم الروح ^ الزخمشري الضمري جلميع اخللق أي ليس أبيديهم شئ من خطاب هللا 
من بعد أن أيذن هللا هلم وقول  يكون هو وحده صفا واملالئكة صفا وقيل يعين أرواح بين آدم فهو اسم جنس الكالم إال

الصواب يكون يف ذلك املوطن على هذا وقيل الضمري للناس خاصة والصواب املشار إليه قول ال إله إال هللا أي من قاهلا يف 
يعين عذاب اآلخرة ^ عذااب قريبا ^ ختصيص وترغيب ^ فمن شاء ^ أي احلق وجوده ووقوعه ^ ذلك اليوم احلق ^ الدنيا 

املرء هنا عموم يف املؤمن ^ يوم ينظر املرء ما قدمت يداه ^ قرب ألن كل آت قريب أو ألن الدنيا على آخرها ووصفه ابل
^ والكافر وقيل هو املؤمن وقيل هو الكافر والعموم أحسن ألن كل أحد يرى ما عمل لقوله تعاىل فمن يعمل مثقال ذرة اآلية 

 ويقول
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متىن أن يكون يوم القيامة ترااب فال حياسب وال جيازى وقيل متىن أن يكون يف الدنيا (  الكافر اي ليتين كنت ترااب@  175@ 
ترااب أي مل خيلق وروى أن البهائم حتشر ليقتص لبعضهم من بعض مث ترد ترااب فيتمىن الكافر أن يكون ترااب مثلها وهذا يقوى 

دم وذريته ملا رأى ثواهبم وقد كان احتقر الرتاب يف قوله األول وقيل الكافر هنا إبليس يتمىن أن يكون خلق من تراب مثل آ
اختلف يف معىن النازعات والناشطات والسابقات والساحبات $ # سورة النازعات $ خلقتين من انر وخلقته من طني 

آدم من أجسادها  واملدبرات فقيل إهنا املالئكة وقيل النجوم فعلى القول أبهنا املالئكة مساهم انزعات ألهنم ينزعون نفوس بين
وانشطات ألهنم ينشطوهنا أي خيرجوهنا فهو من قولك نشطت الدلو من البئر إذا أخرجتها وساحبات ألهنم يسبحون يف سريهم 

أي يسرعون فيسبقون فيدبرون أمور العباد والرايح واملطر وغري ذلك حسبما أيمرهم هللا وعلى القول أبهنا النجوم مساها انزعات 
املشرق إىل املغرب وانشطات ألهنا تنشط من برج إىل برج وساحبات ألهنا تسبح يف الفلك ومنه كل يف فلك ألهنا تنزع من 

يسبحون فتسبق يف جريها فتدبر أمرا من علم احلساب وقال ابن عطية ال أعلم خالفا أن املدبرات أمرا املالئكة وحكى 
ا النفوس تنزع من معىن النزع ابملوت فتنشط من األجساد وقيل يف الزخمشري فيها ما ذكران وقد قيل يف النازعات والناشطات أهن

إن قلنا النازعات املالئكة ففي معىن غرقا وجهان أحدمها أهنا من ^ غرقا ^ الساحبات والسابقات أهنا اخليل وأهنل السفن 
بالغ يف نزعها فتقطع الفلك كله وإن الغرق أي تغرق الكفار يف جهنم واآلخر أنه من اإلغراق يف األمر مبعىن املبالغة فيه أي ت

قلنا إهنا النفوس فهو أيضا من اإلغراق أي تغرق يف اخلروج من اجلسد واإلعراب غرقا مصدر يف موضع احلال ونشطا وسبحا 
This file was downloaded from QuranicThought.comوسبقا مصادر وأمرا مفعول به وجواب القسم حمذوف وهو بعث املوتى بداللة ما بعده عليه من ذكر القيامة وقيل اجلواب يوم 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
وهذا بعيد لبعده عن ^ إن يف ذلك لعربة ملن خيشى ^ جف الراجفة تتبعها الرادفة على تقدير حذف الم التأكيد وقيل هو تر 

قيل الراجفة النفخة األوىل يف الصور ^ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ^ القسم وألنه إشارة إىل قصة فرعون ال ملعىن القسم 
تتبعها ولذلك مساها رادفة من قولك ردفت الشئ إذا تبعته ويف احلديث أن بينهما أربعني عاما وقيل والرادفة النفخة الثانية ألهنا 

والرادفة السماء ألهنا تنشق يومئذ ^ ترجف األرض واجلبال ^ الراجفة املوت والرادفة القيامة وقيل الراجفة األرض من قوله 
لتبعثن يوم ترجف الراجفة وإن جعلنا يوم ترجف اجلواب فالعامل يف والعامل يف يوم ترجف حمذوف وهو اجلواب املقدر تقديره 

^ يف موضع احلال وحيتمل أن يكون العامل فيه تتبعها ^ تتبعها الرادفة ^ وقوله ^ قلوب يومئذ واجفة ^ يوم معىن قوله 
وواجفة خربه وقال أي شديدة االضطراب والوجيف والوجيب مبعىن واحد وارتفع قلوب ابالبتداء ^ قلوب يومئذ واجفة 

 الزخمشري واجفة صفة واخلرب أبصارها خاشعة
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كناية عن الذل واخلوف وإضافت األبصار إىل القلوب على جتوز والتقدير قلوب أصحاهبا ^  أبصارها خاشعة @ ^  176@ 
ناه على اجلملة إنكار البعث هذا حكاية قول الكفار يف الدنيا ومع^ يقولون أئنا ملردودون يف احلافرة أئذا كنا عظاما خنرة ^ 

لإلنكار ولذلك اتفق العلماء على قراءته ابهلمزتني إال أن منهم من سهل الثانية ومنهم من ^ أئنا ملردودون ^ فاهلمزة يف قوله 
مزتني خففها واختلفوا يف إذا كنا عظاما خنرة فمنهم من قرأه هبمزة واحدة ألنه ليس مبوضع استفهام وال إنكار ومنهم من قرأه هب

أتكيدا لإلنكار املتقدم مث اختلفوا يف معىن احلافرة على ثالثة أقوال أحدها أهنا احلالة األوىل يقال رجع فالن يف حافرته إذا رجع 
إىل حالته األوىل فاملعىن أئناملردودون إىل احلياة بعد املوت واآلخر أن احلافرة األرض مبعىن حمفورة فاملعىن أئناملردودون إىل وجه 

ألرض بعد الدفن يف القبور والثالث أن احلافرة النار والعظام النخرة البالية املتعفنة وقرئ انخرة أبلف وحبذف األلف ومها مبعىن ا
واحد إال أن حذف األلف أبلغ ألن فعل أبلغ من فاعل وقيل معناه العظام اجملوفة اليت متر هبا الريح فيسمع هلا خنري والعامل يف 

ديره إذا كنا عظاما نبعث وحيتمل أن يكون العامل فيه مردودون يف احلافرة ولكن إمنا جيوز ذلك على قراءة إذا  إذا كنا حمذوف تق
قالوا تلك إذا كرة ^ كنا هبمزة واحدة على اخلرب وال جيوز على قراءته هبمزتني ألن مهزة االستفهام ال يعمل ما قبلها فيما بعدها 

وبة إىل اخلسران كقوله عيشة راضية أي ذات رضى أو معناه خاسر أصحاهبا ومعىن هذا الكرة الرجعة واخلاسرة منس^ خاسرة 
يعين النفخة يف الصور للقيام ^ فإمنا هي زجرة واحدة ^ الكالم أهنم قالوا إن كان البعث حقا فكرتنا خاسرة ألان ندخل النار 
ه يقول ال تظنوا أنه صعب على هللا هو عليه يسري فإمنا ينفخ من القبور وهذا من كالم هللا تعاىل ردا على الذين أنكروا البعث كأن

إذا هنا فجائية والساهرة وجه األرض والباء ظرفية ^ فإذا هم ابلساهرة ^ نفخة واحدة يف الصور فيقوم الناس من قبورهم 
^ طوى ^ د االستفهام توقيف وتنبيه وليس املراد به جمر ^ هل أاتك ^ واملعىن إذا نفخ يف الصور حصلوا ابألرض أسرع شئ 

أن تتطهر من الكفر والذنوب والعيوب والرذائل ^ هل لك إىل أن تزكى ^ تفسري للنداء ^ اذهب إىل فرعون ^ ذكر يف طه 
قلب العصا حية وإخراج اليد بيضاء وجعلهما ^ اآلية الكربى ^ وقال بعضهم تزكى تسلم وقيل تقول ال إله إال هللا واألول أعم 

اإلدابر كناية عن اإلعراض عن ^ مث أدبر يسعى ^ نية ألن الثانية تتبع األوىل وحيتمل أن يريد األوىل وحدها واحدة ألن الثا
اإلميان ويسعى عبارة عن جده يف الكفر ويف إبطال أمر موسى عليه السالم وقيل هو حقيقة أي قام من جملسه يفر من جمالسة 

أي اندى قومه وقال هلم ما ^ فنادى ^ أي مجع جنوده وأهل مملكته ^  فحشر^ موسى أو يهرب من العصا ملا صارت ثعباان 
فأخذه هللا نكال ^ قال وحيتمل أنه انداهم بنفسه أو أمر من يناديهم واألول أظهر وروى أنه قام فيهم خطيبا فقال ما قال 

 العامل النكال مصدر مبعىن التنكيل والعامل فيه أخذه هللا ألنه مبعناه وقيل^ اآلخرة واألوىل 
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حمذوف واآلخرة هي دار اآلخرة واألوىل الدنيا فاملعىن نكال اآلخرة ابلنار ونكال األوىل ابلغرق وقيل اآلخرة @  177@ 
This file was downloaded from QuranicThought.comقوله أان ربكم األعلى واألوىل قوله ما علمت لكم من إله غريي وقيل ابلعكس فاملعىن أخذه هللا وعاقبه على كلمة اآلخرة وكلمة 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
هذا توقيف قصد به االستدالل على البعث فإن الذي خلق السماء قادر على خلق ^ شد خلقا أم السماء أأنتم أ^ األوىل 

السمك غلظ السماء وهو االرتفاع الذي بني سطح السماء األسفل الذي يلينا وسطحها ^ رفع مسكها ^ األجساد بعد فنائها 
أي أتقن خلقتها ^ فسواها ^ عام وقيل السمك السقف  األعلى الذي يلي ما فوقها ومعىن رفعه أنه جعله مسرية مخسمائة

أي جعله مظلما يقال غطش الليل إذا أظلم وأغطشه ^ وأغطش ليلها ^ وقيل جعلها مستوية ليس فيها مرتفع وال منخفض 
أي أظهر ضوء الشمس يف وقت الضحى وأضاف الضحى والليل إىل السماء من حيث أهنما ظاهران ^ وأخرج ضحاها ^ هللا 
أي بسطها واستدل هبا من قال إن األرض بسيطة غري كروية وقد ذكران يف فصلت ^ واألرض بعد ذلك دحاها ^ ها وفيها من

ومرعاها نسب املاء واملرعى إىل األرض ألهنما خيرجان ^ أخرج منها ماءها ^ اجلمع بني هذا وبني قوله مث استوى إىل السماء 
^ طف فاجلواب أن هذه اجلملة يف موضع احلال وتفسري ملا قبلها قاله الزخمشري منها فإن قيل ملا قال أخرج بغري حرف الع

تقديره فعل ذلك  ^ متاعا لكم ^ أي أثبتها ونصب اجلبال بفعل مضمر يدل عليه الظاهر وكذلك األرض ^ واجلبال أرساها 
هي القيامة وقيل النفخة الثانية ^  الطامة^ ألن بين آدم واألنعام ينتفعون مبا ذكر ^ وألنعامكم ^ كله متتيعا لكم منه 

أي أظهرت لكل من يرى فهي ال ختفى على أحد ^ وبرزت اجلحيم ملن يرى ^ واشتقاقها من قولك هلم األمر إذا عال وغلب 
أي ردها عن شهواهتا وأغراضها الفاسدة قال بعض احلكماء ^ وهنى النفس عن اهلوى ^ ذكر يف سورة الرمحن ^ مقام ربه ^ 

^ أاين مرساها ^ الصواب فانظر هواك وخالفه وقال سهل التسرتي ال يسلم من اهلوى إال األنبياء وبعض الصديقني  إذا أردت
أي من ذكر زماهنا فاملعىن لست يف شئ من ذكر ذلك قالت عائشة رضي هللا عنها  ^ فيم أنت من ذكراها ^ ذكر يف األعراف 

أي منتهى ^ إىل ربك منتهاها ^ عة كثريا فلما نزلت هذه اآلية انتهى كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسأل عن السا
أي إمنا بعثت لتنذر هبا وليس عليك اإلخبار بوقتها ^ إمنا أنت منذر من يغشاها ^ علمها ال يعلم مىت تكون إال هو وحده 

أخرب أهنم إذا رأوا الساعة ظنوا أهنم مل  ^مل يلبثوا إال عشية أو ضحاها ^ وخص اإلنذار مبن خيشاها ألنه هو الذي ينفعه اإلنذار 
يلبثوا يف الدنيا أو يف القبور إال عشية يوم أو ضحى يوم وأضاف الضحى كذلك إىل العشية ملا بينهما من املالبسة إذ مها يف يوم 
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ا على إسالم سبب نزول صدر هذه السورة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان حريص$ # سورة عبس @ $  178@ 
قريش وكان يدعو أشرافهم إىل هللا تعاىل ليسلموا فيسلم إبسالمهم غريهم فبينما هو مع رجل من عظمائهم قيل هو الوليد بن 

املغرية وقيل عتبة بن ربيعة وقيل أمية بن خلف وقال ابن عباس كانوا مجاعة إذ أقبل عبد هللا بن أم مكتوم األعمى فقال اي 
ا علمك هللا وكرر ذلك وهو ال يعلم عنه بتشاغله ابلقوم فكره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قطع األعمى  رسول هللا علمين مم

كالمه فعبس وأعرض عنه وذهب الرجل الذي كان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنزلت اآلية فكان رسول هللا صلى هللا 
ل مرحبا مبن عاتبين فيه ريب ويبسط له رداءه وقد استخلفه على املدينة عليه وسلم إذا رأى عبد هللا بن أم مكتوم بعد ذلك يقو 

أي عبس يف وجه األعمى وأعرض عنه قال ابن عطية يف خماطبته بلفظ الغائب مبالغة يف العتب ألن يف ^ عبس وتوىل ^ مرتني 
إكرام للنيب صلى هللا عليه وسلم  ذلك بعض اإلعراض وقال الزخمشري يف اإلخبار ابلغيبة زايدة يف اإلنكار وقال غريمها هو

يف موضع مفعول من أجله وهو منصوب بتوىل أو عبس ^ أن جاءه األعمى ^ وتنزيه له عن املخاطبة ابلعتاب وهذا أحسن 
وذكر ابن أم مكتوم بلفظ األعمى ليدل أن عماه هو الذي أوجب احتقاره ويف هذا دليل على أن ذكر هذه العاهات جائز إذا  

أي أي ^ وما يدريك ^ أو يشهد صاحبها ومنه قول احملدثني سليمان األعمش وعبد الرمحن األعرج وغري ذلك  كانت ملنفعة
أما من استغىن فأنت له ^ أي يتطهر وينتفع يف دينه مبا يسمع منك ^ لعله يزكى ^ شئ يطلعك على حال هذا األعمى 

وأما من ^ أي ال حرج عليك أن ال يتزكى هذا الغين ^ وما عليك أال يزكى ^ أي تتعرض للغىن رجاء أن يسلم ^ تصدى  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أي ^ وهو خيشى ^ إشارة إىل عبد هللا بن أم مكتوم ومعىن يسعى يسرع يف مشيه من حرصه يف طلب اخلري ^ جاءك يسعى 

^ خيشى هللا أو خياف الكفار وإذا يتهم له على اتباعك وقيل جاء وليس معه من يقوده فكان خيشى أن يقع وهذا ضعيف 
أي تشتغل عنه بغريه من قولك هليت عن الشئ إذا تركته وروى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتدب مبا ^ فأنت عنه تلهى 

أدبه هللا يف هذه السورة فلم يعرض بعدها عن فقري وال تعرض لغىن وكذلك اتبعه فضالء العلماء فكان الفقراء يف جملس سفيان 
فيه ^ إهنا تذكرة ^ ردع عن معاودة ما وقع العتاب فيه ^ كال ^  يتمنون أن يكونوا فقراء الثوري كاألمراء وكان األغنياء 

وجهان أحدمها أن هذا الكالم املتقدم تذكرة أو موعظة للنيب صلى هللا عليه وسلم واآلخر أن القرآن تذكرة جلميع الناس فال 
ذكره وما بعده وأنت الضمري يف قوله إهنا تذكرة على معىن ينبغي أن يؤثر فيه أحد على أحد وهذا أرجح ألنه يناسبه فمن شاء 
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صفة لتذكرة أي اثبتة يف ^ يف صحف ^ وذكرها يف قوله فمن شاء ذكره على معىن الوعظ أو الذكرى والقرآن @  179@ 
إن كانت الصحف املصاحف ^ مرفوعة ^ سلمني صحف وهي الصحف املنسوخة من اللوح احملفوظ وقيل هي مصاحف امل

^ فمعناه مرفوعة املقدار وإن كانت صحف املالئكة فمعناه كذلك أو مرفوعة يف السماء ومطهرة أي منزهة عن أيدي الشياطني 
بيدة وقيل هي املالئكة والسفرة مجع سافر وهو الكاتب ألهنم يكتبون القرآن وقيل ألهنم سفراء بني هللا وبني ع^ أبيدي سفرة 

يعين القراء من الناس واألول أرجح وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املاهر ابلقرآن مع السفرة الكرام الربرة أي أنه 
دعاء عليه على ما جرت ^ قتل اإلنسان ^ يعمل مثل عملهم يف كتابة القرآن وتالوته أوله من األجر على القرآن مثل أجورهم 

ما ^ لدعاء هبذا اللفظ ومعناه تقبيح حاله وأنه ممن يستحق أن يقال له ذلك وقيل معناه لعن وهذا بعيد به عادة العرب من ا
^ توقيف وتقرير مث أجاب عنه بقوله ^ من أي شئ خلقه ^ أكفره تعجيب من شدة كفره مع أنه كان جيب عليه خالف ذلك 

أي ^ فقدره ^ اه أنه جيب عليه أن يعظم الرب الذي خلقه يعين املين ومقصد الكالم حتقري اإلنسان ومعن^ من نطفة خلقه 
مث ^ هيأه ملا يصلح له ومنه خلق كل شئ فقدره تقديرا وقيل معناه جعله على مقدار معلوم يف إعطائه وأجله ورزقه وغري ذلك 

بطن أمه واآلخر نصب السبيل بفعل مضمر فسره يسره ويف معناه ثالثة أقوال أحدها يسر سبيل خروجه من ^ السبيل يسره 
أنه سبيل اخلري والشر لقوله إان هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا الثالث سبيل النظر السديد املؤدي إىل اإلميان واألول أرجح 

أي جعله ذا قرب يقال قربت امليت إذا دفنته ^ مث أماته فأقربه ^ لعطفه على قوله من نطفة خلقه فقدره وهو قول ابن عباس 
أي بعثه من قربه يقال نشر اامليت إذا قام وأنشره هللا واإلشارة إبذا شاء ليوم ^ مث إذا شاء أنشره ^ إذا أمرت أن يدفن  وأقربته

أي مل يقض اإلنسان ^ ملا يقض ما أمره ^ ردع لإلنسان عما هو فيه ^ كال ^  القيامة أي الوقت الذي يقدر أن ينشره فيه 
فلينظر ^ عضهم ال يقضى أحد أبدا مجيع ما افرتض هللا عليه إذ ال بد للعبد من تفريط على تطاول عمره ما أمره هللا قال ب

أمر ابالعتبار يف الطعام كيف خلقه هللا بقدرته ويسره برمحته فيجب على العبد طاعته وشكره ويقبح ^ اإلنسان إىل طعامه 
لدنيا وخساسة نفسه واألول أشهر وأظهر يف معىن اآلية معصيته والكفر به وقيل فلينظر إىل طعامه إذا صار رجيعا فينظر حقارة ا

على أن القول الثاين صحيح وانظر كيف فسره بقوله أان صببنا املاء صبا وما بعده ليعدد النعم ويظهر القدرة وقريء أان صببنا 
 القمح والشعري وسائر يعين^ حبا ^ يعين خيرج النبات منها ^ مث شققنا األرض ^ املاء بفتح اهلمزة على البدل من الطعام 

^ غلبا ^ قيل هي الفصفصة وقيل هي علف البهائم واختار ابن عطية أهنا البقول وشبهها مما يؤكل رطبا ^ وقضبا ^ احلبوب 
 األب املرعي عند ابن عباس واجلمهور وقيل التنب وقد توقف^ وأاب ^ أي غليظة انعمة 
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القيامة وهي مشتقة من قولك صخ األذن إذا أصمها ^ الصاخة ^ نهما يف تفسريه أبو بكر وعمر رضي هللا ع@  180@ 
This file was downloaded from QuranicThought.comبشدة صياحه فكأنه إشارة إىل النفخة يف الصور أو إىل شدة األمر حىت يصخ من يسمعه لصعوبته وقيل هي من قولك أصاخ 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
من أحبابه ورتبهم على  اآلية ذكر فرار اإلنسان^ يفر املرء من أخيه ^ للحديث إذا استمعه واألول هو املوافق لالشتقاق 

ترتيبهم يف احلنو والشفقة فبدأ فاألقل وختم ابألكثر ألن اإلنسان أشد شفقة على بنيه من كل من تقدم ذكره وإمنا يفر منهم 
^ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ^ الشتغاله بنفسه وقيل إن فراره منهم لئال يطالبوه ابلتبعات واألول أرجح وأظهر لقوله 

مشغول بشأنه من احلساب والثواب والعقاب حىت ال يسعه ذكر غريه وانظر قول األنبياء عليهم السالم يومئذ نفسي أي هو 
أي غبار والقرتة ^ عليها غربة ^ أي مضيئة من السرور وهو من قولك أسفر الصبح إذا أضاء ^ وجوه يومئذ مسفرة ^ نفسي 

رب كما يقرت وجه املهموم واملريض والقرتة هي غبار األرض وقال الزخمشري أيضا الغبار قال ابن عطية الغربة من العبوس والك
ذكر هللا يف هذه السورة أهوال $ # سورة التكوير $ الغربة غبار يعلوها والقرتة سواد فيعظم قبحها ابجتماع الغبار والسواد 

باس ذهب ضوءها وأظلمت وقيل رمى هبا قال ابن ع^ إذا الشمس كورت ^ القيامة وما يعرتي املوجودات حينئذ من التغيري 
أي تساقطت ^ وإذا النجوم انكدرت ^ وقيل اضمحلت وأصله من تكوير العمامة ألهنا إذا لفت زال انبساطها وصغر جرمها 

وروى أن الشمس والنجوم تطرح يف ^ وإذا الكواكب انتثرت ^ من مواضعها وقيل تغريت واألول أرجح ألنه موافق لقوله 
أي محلت وبعد ^ وإذا اجلبال سريت ^ ^ إنكم وما تعبدون من دون هللا حصب جهنم ^ من عبدها كما قال  جهنم لرياها

العشار مجع عشراء وهي الناقة احلامل اليت مر حلملها عشرة ^ وإذا العشار عطلت ^ ذلك تفتت فتصري هباء مث تتالشى 
وإذا الوحوش ^ ول وتعطيلها هو تركها سائبة أي ترك حلبها أشهر وهي أنفس ما عند العرب وأعزها فال تعطل إال من شدة اهل

أي مجعت ويف صفة حشرها ثالثة أقوال أحدها أهنا حتشر أي تبعث يوم القيامة ليقتص لبعضها من بعض مث تكون ^ حشرت 
حيضر القيامة إال اإلنس ترااب واآلخر أهنا حتشر مبوهتا دفعة واحدة عند هول القيامة قاله ابن عباس وقال إهنا ال تبعث وأنه ال 

فيه ثالثة أقوال أحدها ^ وإذا البحار سجرت ^ واجلن والثالث أهنا جتمع يف أول أهوال القيامة وتفر يف األرض فذلك حشرها 
ملئت وفجر بعضها إىل بعض حىت تعود حبرا واحدا واآلخر ملئت نرياان لتعذيب أهل النار والثالث فرغت من مائها ويبست 
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فيه ثالثة ^ وإذا النفوس زوجت ^ فالقول األول والثاين أليق ابألصل واألول والثالث موافق لقوله فجرت @  181@ 
أقوال أحدها أن التزويج مبعىن التنويع ألن األزواج هي األنواع فاملعىن جعل الكافر مع الكافر واملؤمن مع املؤمن والثاين زوجت 

ؤمنني بزوجاهتم من احلور العني والثالث زوجت األرواح واألجساد أي ردت إليها عند البعث واألول هو األرجح ألنه نفوس امل
املوؤدة هي ^ وإذا املوؤدة سئلت أبي ذنب قتلت ^ روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعن عمر بن اخلطاب وابن عباس 

ه هلا ومن غريته عليها فتسأل يوم القيامة أبي ذنب قتلت على وجه التوبيخ البنت اليت كان بعض العرب يدفنها حية من كراهت
بضم القاف وسكون الالم وضم التاء واستدل ابن عباس هبذه ^ وإذا املوؤدة سئلت أبي ذنب قتلت ^ لقاتلها وقرأ ابن عباس 

هي صحف األعمال تنشر ^ ف نشرت وإذا الصح^ اآلية على أن أوالد املشركني يف اجلنة ألن هللا ينتصر هلم ممن ظلمهم 
الكشط هو التقشري  ^ وإذا السماء كشطت ^ ليقرأ كل أحد كتابه وقيل هي الصحف اليت تتطاير ابألميان والشمائل ابجلزاء 

كما يكشط جلد الشاة حني تسلخ وكشط السماء هو طيها كطي السجل قاله ابن عطية وقيل معناه كشفت وهذا أليق 
^ علمت نفس ما أحضرت ^ أي قربت ^ وإذا اجلنة أزلفت ^ أي أو قدت وأمحيت ^ م سعرت وإذا ااجلحي^ ابلكشط 

هذا جواب إذا املكررة يف املواضع قبل هذا ومعناه علمت كل نفس ما أحضرت من عمل فلفظ النفس مفرد يراد به اجلنس 
ن عكس كالمهم الذي يقصد به اإلفراط فيما والعموم وقال ابن عطية إمنا أفردها ليبني حقارهتا وذلتها وقال الزخمشري هذا م

عبارة عن ^ ما أحضرت ^ ومعناه التكثري وكذلك هنا معناه أعم اجلموع ^ رمبا يود الذين كفروا ^ يعكس عنه كقوله 
This file was downloaded from QuranicThought.comيعين الدراري السبعة وهي الشمس والقمر ^ ابخلنس اجلوار الكنس ^ ذكرت نظائره ^ فال أقسم ^ احلسنات والسيآت 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
وااملريخ واملشرتي والزهرة وذلك أن هذه الكواكب ختنس يف جريها أي تتقهقر فيكون النجم يف الربج مث يكر  وزحل وعطارد

راجعا وهي جواري يف الفلك وهي تنكنس يف أبراجها أي تسترت وهو مشتق من قولك كنس الوحش إذا دخل كناسه وهو 
ل يعين النجوم كلها ألهنا ختنس يف جريها وتنكس ابلنهار أي موضعه وقيل يعين الدراري اخلمسة ألهنا تسترت بضوء الشمس وقي

^ تسترت وختتفي بضوء الشمس وقيل يعين بقر الوحش فاخلنس على هذا من خنس األنف والكنس من سكناها يف كناسها 
ألن آخر  يقال عسعس الليل إذا كان غري مستحكم الظالم فقيل ذلك يف أوله وقيل يف آخره وهذا أرجح^ والليل إذا عسعس 

الضمري للقرآن ^ إنه لقول رسول كرمي ^ أي استطار واتسع ضوؤه ^ والصبح إذا تنفس ^ الليل أفضل وألنه أعقبه بقوله 
والرسول الكرمي جربيل وقيل حممد صلى هللا عليه وسلم قال السهبلي الجيوز أن يقال إنه حممد عليه السالم ألن اآلية نزلت يف 

حممدا قال القرآن فكيف خيرب هللا أنه قوله وإمنا أراد جربيل وأضاف القرآن إليه ألنه جاء به وهو يف الرد على الذين قالوا إن 
احلقيقة قول هللا تعاىل وهذا الذي قال السهبلي ال يلزم فإنه قد يضاف إىل حممد صلى هللا عليه وسلم ألنه تلقاه عن جربيل عليه 

 نه جربيل ألنه وصفه بقوله ذي قوة وقد وصف جربيلالسالم وجاء به إىل الناس ومع ذلك فاألظهر أ
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يتعلق بذى قوة وقيل مبكني وهذا أظهر واملكني الذي له ^ عند ذي العرش ^ هبذا لقوله شديد القوى ذو مرة @  182@ 
يف مالئكة  هذا الظرف إشارة إىل الظرف املذكور قبله وهو عند ذي العرش أي مطاع^ مطاع مث أمني ^ مكانة أي جاه وتقريب 

ضمري الفاعل حملمد ^ ولقد رأه ابألفق املبني ^ هو حممد صلى هللا عليه وسلم ابتفاق ^ وما صاحبكم مبجنون ^ ذي العرش 
صلى هللا عليه وسلم وضمري املفعول جلربيل عليه السالم وهذه الرؤية له بغار حراء على كرسي بني السماء واألرض وقيل الرؤية 

ملنتهى يف اإلسراء ووصف هذا األفق ابملبني ألنه روى أنه كان يف املشرق من حيث تطلع الشمس وأيضا اليت رآه عند سدرة ا
الضمري للنيب صلى هللا عليه وسلم ومن قرأ ابلضاد فمعناه خبيل أي ال ^ وما هو على الغيب بضنني ^ فكل أفق فهو مبني 

اء فمعناه متهم أي ال يتهم على الوحي بل هو أمني عليه ورجح يبخل أبداء ما ألقى إليه من الغيب وهو الوحي ومن قرأ ابلظ
وما هو ^ بعضهم هذه القراءة أبن الكفار مل ينسبوا حممدا صلى هللا عليه وسلم إىل البخل ابلوحي بل اهتموه فنفى عنه ذلك 

احلقائق وقد تقدم  خطاب لكفار قريش أي ليس لكم زوال عن هذه^ فأين تذهبون ^ الضمري للقرآن ^ بقول شيطان رجيم 
وإذا الكواكب انتثرت ^ أي انشقت ^ إذا السماء انفطرت $ # ^ سورة االنفطار $ تفسري بقية السورة يف نظائره فيما تقدم 

^ وإذا القبور بعثرت ^ أي فرغت وقيل فجر بعضها إىل بعض فاختلط ^ وإذا البحار فجرت ^ أي سقطت من مواضعها ^ 
^ فيها وقال الزخمشري أصله من البعث والبحث فضمت إليها الراء واملعىن حبثت وأخرج مواتها أي نبشت على املوتى الذين 

هذا هو اجلواب ومعناه علمت كل نفس مجيع أعماهلا وقيل ما قدمت يف حياهتا وما أخرت ^ علمت نفس ما قدمت وأخرت 
اي أيها ^ اد به العموم حسبما ذكران يف التكوير مما تركته بعد موهتا من سنة سنتها أو وصية أوصت هبا وأفردت النفس واملر 

هذا توبيخ وعتاب معناه أي شئ غرك بربك حىت كفرت به أو ^ ما غرك بربك الكرمي ^ خطاب جلنس بين آدم ^ اإلنسان 
عصيته أو غفلت عنه فدخل يف العتاب الكفار وعصاة املؤمنني ومن يغفل عن هللا يف بعض األحيان من الصاحلني وروى أن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرأ ما غرك بربك الكرمي فقال غره جهله وقال عمر غره جهله ومحقه وقرأ إنه كان ظلوما جهوال 
وقيل غره الشيطان املسلط عليه وقيل غره سرت هللا عليه وقيل غره طمعه يف عفو هللا عنه وال تعارض بني هذه األقوال ألن كل 

 واحد
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يغر اإلنسان إال أن بعضها يغر قوما وبعضها يغر قوما آخرين فإن قيل ما مناسبة وصفه ابلكرمي هنا  منها مما@  183@ 
للتوبيخ على الغرور فاجلواب أن الكرمي ينبغي أن يعبد ويطاع شكرا إلحسانه ومقابلة لكرمه ومن مل يفعل ذلك فقد كفر النعمة 

This file was downloaded from QuranicThought.comعدل أعضاءك وجعلها متوازنة فلم جيعل إحدى اليدين أطول من  ابلتشديد والتخفيف أي^ فعدلك ^ وأضاع الشكر الواجب 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
األخرى وال إحدى العينني أكرب من األخرى وال إحدامها كحلى واألخرى زرقاء وال بعض األعضاء أبيض وبعضها أسود وشبه 

صورة شاء من احلسن اجملرور يتعلق بركبك وما زائدة واملعىن ركبك يف أي ^ يف أي صورة ما شاء ركبك ^ ذلك من املوازنة 
والقبح والطول والقصر والذكورة واألنوثة وغري ذلك من اختالف الصور وحيتمل أن يتعلق اجملرور مبحذوف تقديره ركبك 

حاصال يف أي صورة وقيل يتعلق بعدلك على أن يكون مبعىن صرفك إىل أي صورة شاء وهذا بعيد وال ميكن إال مع قراءة 
هذا خطاب للكفار ^ بل تكذبون ابلدين ^ عن الغرور املذكور قبل والتكذيب املذكور بعد ردع ^ كال ^  عدلك ابلتخفيف 

يعىن املالئكة الذين يكتبون أعمال ^ وإن عليكم حلافظني ^ والدين هنا حيتمل أن يكون مبعىن الشريعة أو احلساب أو اجلزاء 
ماال يرى وال يسمع من اخلواطر والنيات والذكر ابلقلب  يعلمون األعمال ملشاهدهتم هلا وأما^ يعلمون ما تفعلون ^ بين آدم 

يف هذه اآلية وفيما بعدها من ^ إن األبرار لفي نعيم ^ فقيل إن هللا ينفرد بعلم ذلك وقيل إن امللك جيد هلا رحيا يدركها به 
جون منها إذا دخلوها واآلخر ال فيه قوالن أحدمها أن معناه ال خير ^ وما هم عنها بغائبني ^ أدوات البيان املطابقة والرتصيع 

تعظيم له وهتويل وكرره ^ وما أدراك ما يوم الدين ^ يغيبون عنها يف الربزخ قبل دخوهلا ألهنم يعرضون عليها غدوا وعشيا 
أي ال يقدر أحد على ^ يوم ال متلك نفس لنفس شيأ ^ للتأكيد واملعىن أنه من شدته حبيث ال يدري أحد مقدار هوله وعظمته 

عة أحد وقرئ يوم ابلرفع على البدل من يوم الدين أو على إضمار مبتدأ وابلنصب على الظرفية إبضمار فعل تقديره جياوزون منف
$ يوم الدين أو النصب على املفعولية إبضمار فعل تقديره اذكر وجيوز أن يفتح إلضافته إىل غري متمكن وهو يف موضع رفع 

التطفيف يف اللغة هو البخس والنقص وفسره بذلك الزخمشري واختاره ابن عطية ^ ويل للمطففني $ # ^ سورة املطففني 
 وقيل هو جتاوز احلد يف زايدة أو نقصان واختاره ابن الفرس وهو األظهر ألن املراد به هنا خبس حقوق الناس يف
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السورة أنه كان ابملدينة رجل املكيال وامليزان أبن يزيد اإلنسان على حقه أو ينقص من حق غريه وسبب نزول @  184@ 
يقال له أبو جهينة له مكياالن أيخذ ابألوىف ويعطي ابألنقص فالسورة على هذا مدنية وقيل مكية لذكر أساطري األولني وقيل 

ا الذين إذ^ نزل بعضها مبكة ونزل أمر التطفيف ابملدينة إذ كانوا أشد الناس فسادا يف هذا املعىن فأصلحهم هللا هبذه السورة 
معىن اكتالوا على الناس قبضوا منهم ابلكيل فعلى مبعىن من وإمنا أبدلت منها ملا تضمن الكالم ^ اكتالوا على الناس يستوفون 

وإذا كالوهم أو وزنوهم ^ من معىن التحامل عليهم وجيوز أن يتعلق على الناس بيستوفون وقدم املفعول إلفادة التخصيص 
وق الناس وهو من اخلسارة يقال خسر الرجل وأخسره غريه إذا جعله خيسر وكالوهم معىن خيسرون ينقصون حق^ خيسرون 

معناه كالوا هلم او وزنوهم معناه وزنوا هلم مث حذف حرف اجلر فانتصب املفعول ألن هذين الفعلني يتعدى كل واحد منهما اترة 
حذف املفعول الثاين وهو املكيل واملوزون بنفسه واترة حبرف اجلر يقال كلتك وكلت لك ووزنتك ووزنت لك مبعىن واحد و 

والواو اليت هي ضمري الفاعل للمطففني واهلاء الذي هي ضمري املفعول للناس فاملعىن إذا كالوا أو وزنوا هلم طعاما أو غريه مما 
ان يقف على  يكال أو يوزن خيسروهنم حقوقهم وقيل إن هم يف كالوهم أو وزنوهم أتكيد للضمري الفاعل وروى عن محزة أنه ك

كالوا ووزنوا مث يبتدئ هم ليبني هذا املعىن وهو ضعيف من وجهني أحدمها أنه مل يثبت يف املصحف ألف بعد الواو يف كالوا 
ووزنوا فدل ذلك على أن هم ضمري املفعول واآلخر أن املعىن على هذا أن املطففني إذا تولوا الكيل أو الوزن نقصوا وليس 

واقع يف الفعل ال يف املباشر أال ترى أن اكتالوا على الناس معناه قبضوا منهم وكالوهم ووزنوهم معناه ذلك مبقصود ألن الكالم 
دفعوا هلم فقابل القبض ابلدفع وأما على هذا الوجه الضعيف فهو خروج عن املقصود قال ابن عطية ظاهر اآلية أن الكيل 

املشرتين فهم الذين يستوفون أو يشاحون ويطلبون الزايدة وقوله وإذا   والوزن على البائعني وليس ذلك ابجللى قال صدر اآلية يف
يعين يوم القيامة وهذا ^ أال يظن أولئك أهنم مبعوثون ليوم عظيم ^ كالوهم أو وزنوهم يف البائعني فهم الذين خيسرون املشرتي 

This file was downloaded from QuranicThought.comتق هللا وأوف الكيل فإن املطففني يوقفون يوم هتديد للمطففني وإنكار لفعلهم وكان عبد هللا بن عمر إذا مر ابلبائع يقول له ا



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
الظرف منصوب بقوله مبعوثون وقيل بفعل مضمر أو بدل من يوم ^ يوم يقوم الناس لرب العاملني ^ القيامة لعظمة الرمحن 

على عظيم وقيام الناس يوم القيامة على حسب اختالفهم فمنهم من يقوم مخسني ألف سنة وأقل من ذلك حىت أن املؤمن يقوم 
كتاب الفجار هو ما يكتب ^  إن كتاب الفجار لفي سجني ^ ردع عن التطفيف أو افتتاح كالم ^ كال ^  قدر صالة مكتوبة 

من أعماهلم والفجار هنا حيتمل أن يريد به الكفار أو املطففني وإن كانوا مسلمني واألول أظهر لقوله بعد هذا ويل يومئذ 
على وزن فعيل للمبالغة وقد عظم أمره بقوله وما أدراك ما سجني مث فسره أبنه   للمكذبني وسجني اسم علم منقول من صفة

كتاب مرقوم أي مسطور بني الكتابني وهو كتاب جامع يكتب فيه أعمال الشياطني والكفار والفجار وهو مشتق من السجن 
ن فقد روى عن النيب صلى هللا عليه مبعىن احلبس ألنه سبب احلبس والتضييق يف جهنم وألنه يف مكان اهلوان والعذاب كالسج

 وسلم أنه يف األرض السفلى وروى
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عنه أنه يف بئر هناك وحكى كعب عن التوراة أنه يف شجرة سوداء هنالك وقال ابن عطية حيتمل أن يكون معىن @  185@ 
ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون بل ^ قد ذكر ^ أساطري األولني ^ اآلية أن عدد الفجار يف سجني أي كتبوا هنالك يف األزل 

أي غطى على قلوهبم ما كسبوا من الذنوب فطمس بصائرهم فصاروا ال يعرفون الرشد من الغي ويف احلديث أن العبد إذا ^ 
^ حملجوبون ^ أذنب ذنبا صارت نكتة سوداء يف قلبه فإذا زاد ذنب آخر زاد السواد فال يزال كذلك حىت يتغطى وهو الرين 

ر عن هللا على أن املؤمنني ال حيجبون وقد استدل هبا مالك والشافعي على صحة رؤية املؤمن هلل يف اآلخرة وأتوهلا حجب الكفا
عليون اسم علم للكتاب الذي تكتب فيه احلسنات ^ إن كتاب األبرار لفي عليني ^ املعتزلة أن معناها حمجوبون عن رمحته 

مث فسره بقوله كتاب مرقوم وهو ^ وما أدراك ما عليون ^ غة وقد عظمه بقوله وهذا مجع منقول من صفة على وزن فعيل للمبال
مشتق من العلو ألنه سبب يف ارتفاع الدرجات يف اجلنة أو ألنه مرفوع يف مكان على فقد روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

خرب مبتدأ مضمر تقديره هو كتاب وقال ابن  أنه حتت العرش وقال ابن عباس هو اجلنة وارتفع كتاب مرقوم يف املوضعني على أنه
عطية كتاب مرقوم خرب إن والظرف ملغي وهذا تكلف يفسد به املعىن وقد روى يف األثر ما روى يف اآلية وهو أن املالئكة 

^ ن يشهده املقربو ^ تصعد بصحيفة فيها عمل العبد فإن رضيه هللا قال اجعلوه يف عليني وإن مل يرضه قال اجعلوه يف سجني 
روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ينظرون إىل أعدائهم يف ^ ينظرون ^ قد ذكر ^ األرائك ^ يعين املالئكة املقربني 

أي هبجته ورونقه كما يرى يف وجوه أهل الرفاهية والعافية ^ نضرة النعيم ^ النار وقيل ينظرون اىل اجلنة وما أعطاهم هللا فيها 
الرحيق اخلمر ^ يسقون من رحيق خمتوم ^ نيب صلى هللا عليه وسلم أو لكل خماطب من غري تعيني واخلطاب يف تعرف لل

الصافية واملختوم فسره هللا أبن ختامه مسك وقرئ ختامه أبلف بعد التاء وخامته أبلف بعد اخلاء وبفتح التاء وكسرها ويف معناه 
طابع عليه فاملعىن أنه ختم على فم اإلانء الذي هو فيه ابملسك كما ثالثة أقوال أحدها أنه من اخلتم على الشئ مبعىن جعل ال

خيتم على أفواه آنية الدنيا ابلطني إذا قصد حفظها وصيانتها الثاين أنه من ختم الشئ أي متامه فمعناه خامت شربه مسك أي جيد 
اب ابملسك وهذا خارج عن اشتقاق الشارب عند آخر شربه رائحة املسك ولذته الثالث أن معناه مزاجه مسك أي ميزج الشر 

ومزاجه من ^ التنافس يف الشئ هو الرغية فيه واملغاالة يف طلبه والتزاحم عليه ^ ويف ذلك فليتنافس املتنافسون ^ اللفظ 
 تسنيم اسم لعني يف اجلنة يشرب منها املقربون صرفا وميزج منه الرحيق الذي يشرب منه األبرار فدل^ تسنيم 
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^ عينا ^ ك على أن درجة املقربني فوق درجة األبرار فاملقربون هم السابقون واألبرار هم أصحاب اليمني ذل@  186@ 
مبعىن يشرهبا فالباء زائدة وحيتمل أن يكون مبعىن ^ يشرب هبا ^ منصوب على املدح بفعل مضمر أو على احلال من تسنيم 

نزلت هذه اآلية يف صناديد ^ وا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرم^ يشرب منها أو كقولك شربت املاء ابلعسل 
وإذا مروا ^ قريش كأيب جهل وغريه مرهبم علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ومجاعة من املؤمنني فضحكوا منهم واستخفوا هبم  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
 أو للكفار والضمري يف أي يغمز بعضهم إىل بعض ويشري بعينيه والضمري يف مروا حيتمل أن يكون للمؤمنني^ هبم يتغامزون 

من الفكاهة وهي اللهو أي يتفكهون بذكر املؤمنني واالستخفاف هبم قاله الزخمشري ^ فكهني ^ يتغامزون للكفار ال غري 
أي إذا رأي الكفار املؤمنني نسبوهم إىل الضالل ^ وإذا رأوهم قالوا إن هؤالء لضالون ^ وحيتمل أن يريد يتفكهون بنعيم الدنيا 

أي ما أرسل الكفار ^ وما أرسلوا عليهم حافظني ^ ا رأى املؤمنون الكفار نسبوهم إىل الضالل واألول أظهر وأشهر وقيل إذ
فاليوم الذين ^ حافظني على املؤمنني حيفظون أعماهلم ويشهدون برشدهم أو ضالهلم وكأنه قال كالمهم ابملؤمنني فضول منهم 

القيامة إذ قد تقدم ذكره فيضحك املؤمنون فيه من الكفار كما ضحك الكفار  يعين ابليوم يوم^ آمنوا من الكفار يضحكون 
معىن ثوب جوزى يقال ثوبه وأاثبه إذا جازاه وهذه اجلملة حيتمل أن تكون ^ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ^ منهم يف الدنيا 

يوقف قبلها ويكون معمول ينظرون حمذوفا متصلة مبا قبلها يف موضع مفعول ينظرون فتوصل مع ما قبلها أو تكون توقيفا ف
^ إذا السماء انشقت $ # ^ سورة االنشقاق $ حسبما ذكران يف ينظرون الذي قبل هذا وهذا أرجح التفاق املوضعني 

اختلف يف هذا االنشقاق هل هو تشققها ابلغمام أو انفتاحها أبوااب وجواب إذا حمذوف ليكون أبلغ يف التهويل إذ يقدر السامع 
صى ما يتصوره وحذف للعلم به اكتفاء مبا يف سورة التكوير واالنفطار من اجلواب وقيل اجلواب ما دل عليه فمالقيه أي إذا أق

معىن أذنت يف اللغة ^ وأذنت لرهبا ^ السماء انشقت لقى اإلنسان ربه وقيل اجلواب أذنت على زايدة الواو وهذا ضعيف 
وأهنا انقادت هلل حني أراد انشقاقها وكذلك طاعة األرض ملا أراد مدها وإلقاء ما فيها استمعت وهو هنا عبارة عن طاعتها لرهبا 

أي حق هلا أن تسمع وتطيع لرهبا أو حق هلا أن تنشق من أهوال القيامة وهذه الكلمة من قوهلم هو حقيق بكذا ^ وحقت ^ 
يع لرهبا أو حيق عليها أن تتشقق وحيتمل أن يكون أو حمقوق به أي جيب عليه أن يفعله فاملعىن حيق على السماء أن تسمع وتط

 أصله حققت بفتح احلاء
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^ وإذا األرض مدت ^ وضم القاف على معىن التعجب مث أدغمت القاف اليت بعدها ونقلت حركتها إىل احلاء @  187@ 
فها من املوتى للحشر وقيل أي ألقت ما يف جو ^ وألقت ما فيها وختلت ^ أي زال ما عليها من اجلبال حىت صارت مستوية 

ألقت ما فيها من الكنوز وهذا ضعيف ألن ذلك يكون وقت خروج الدجال قبل القيامة واملقصود ذكر يوم القيامة وختلت أي 
الكدح يف اللغة هو اجلد واالجتهاد ^ إنك كادح إىل ربك ^ خطاب للجنس ^ ايأيها اإلنسان ^ بقيت خالية مما كان فيها 

أنك يف غاية االجتهاد يف السري إىل ربك ألن الزمان يطري وأنت يف كل حلظة تقطع حظا من عمرك القصري  والسرعة فاملعىن
فكأنك سائر مسرع إىل املوت مث تالقي ربك وقيل املعىن إنك ذو جد فيما تعمل من خري أو شر مث تلقى ربك فيجازيك به 

ذكر ^ فأما من أوتى كتابه بيمينه ^ كان مبعىن العمل لقال لربك   واألول أظهر ألن كادح تعدى إبىل ملا تضمن معىن السري ولو
حيتمل أن يكون اليسري مبعىن قليل أو مبعىن هني سهل ويف احلديث أن رسول هللا ^ فسوف حياسب حسااب يسريا ^ يف احلاقة 

سريا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من نوقش احلساب عذب فقالت عائشة أمل يقل هللا فسوف حياسب حسااب ي
صلى هللا عليه وسلم إمنا ذلك العرض وأما من نوقش احلساب فيهلك ويف احلديث أيضا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن 

هللا يدىن العبد يوم القيامة حىت يضع كنفه عليه فيقول فعلت كذا وكذا ويعدد عليه ذنوبه مث يقول سرتهتا عليك يف الدنيا وأان 
^ لك اليوم وروى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من حاسب نفسه يف الدنيا هون هللا عليه حسابه يوم القيامة أغفرها 

أي يرجع إىل أهله يف اجلنة مسرورا مبا أعطاه هللا واألهل زوجاته يف اجلنة من نساء الدنيا أو من ^ وينقلب إىل أهله مسرورا 
يعين الكافر وروى ^ وأما من أويت كتابه وراء ظهره ^ ه من املؤمنني وبذلك فسره الزخمشري احلور العني وحيتمل أن يريد قرابت

أن هاتني اآليتني نزلتا يف أيب سلمة ابن عبد األسد وكان من فضالء ااملؤمنني ويف أخيه أسود وكان من عتاة الكافرين ولفظها أعم 
This file was downloaded from QuranicThought.comراء ظهره وقال يف احلاقة بشماله فاجلواب من وجهني أحدمها أن يديه من ذلك فإن قيل كيف قال يف الكافر هنا أن يؤيت كتابه و 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
تكوانن مغلولتني إىل عنقه وجتعل مشاله وراء ظهره فيأخذ هبا كتابه وقيل تدخل يده اليسرى يف صدره وخترج من ظهره فيأخذ هبا  

يف الدنيا مسرورا مع أهله متنعما غافال  أي كان^ إنه كان يف أهله مسرورا ^ أي يصيح ابلويل والثبور ^ يدعو ثبورا ^ كتابه 
عن اآلخرة وهذا يف مقابلة ما حكى عن املؤمن أنه ينقلب إىل أهله مسرورا يف اجلنة وهو ضد ما حكى عن املؤمنني يف اجلنة من 

أي حيور ^ بلى ^ أي ال يرجع إىل هللا واملعىن أنه يكذب ابلبعث ^ إنه ظن أن لن حيور ^ قوهلم إان كنا قبل يف أهلنا مشفقني 
هي احلمرة اليت تبقى بعد غروب الشمس وقال أبو حنيفة هو البياض ^ ابلشفق ^ ذكر يف نظائره ^ فال أقسم ^ ويبعث 

أي مجع وضم ومنه ^ والليل وما وسق ^ وقيل هو النهار كله وهذا ضعيف واألول هو املعروف عند الفقهاء وعند أهل اللغة 
 اءالوسق وذلك أن الليل يضم األشي
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أي إذا كمل ليلة أربعة عشر ووزن اتسق افتعل وهو مشتق من الوسق ^ والقمر إذا اتسق ^ ويسرتها بظالمه @  188@ 
^ لرتكنب طبقا على طبق ^ فكأنه امتأل نورا ويف اآلية من أدوات البيان لزوم ماال يلزم اللتزام السني قبل القاف يف وسق واتسق 

حدمها ما طابق غريه يقال هذا طبق هلذا إذا طابقه واآلخر مجع طبقة فعلى األول يكون املعىن لرتكنب الطبق يف اللغة له معنيان أ
حاال بعد حال كل واحدة منها مطابقة لألخرى وعلى الثاين يكون املعىن لرتكنب أحواال بعد أحوال هي طبقات بعضها فوق بعض 

من قرأ بضم الباء فهو خطاب جلنس اإلنسان ويف تفسري األحوال على مث اختلف يف تفسري هذه األحوال ويف قراءة تركنب فأما 
هذا ثالثة أقوال أحدها أهنا شدائد املوت مث البعث مث احلساب مث اجلزاء واآلخر أهنا كون االنسان نطفة مث علقة إىل أن خيرج إىل 

تركنب بفتح الباء فهو خطاب لإلنسان على املعاين الدنيا مث إىل أن يهرم مث ميوت والثالث لرتكنب سنن من كان قبلكم وأما من قرأ 
الثالثة اليت ذكران وقيل هي خطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم مث اختلف القائلون هبذا على ثالثة أقوال أحدها لرتكنب مكابدة 

مساء وقوله عن طبق يف  الكفار حاال بعد حال واآلخر لرتكنب فتح البالد شيئا بعد شئ والثالث لرتكنب السموات يف االسراء بعد
الضمري لكفار قريش واملعىن ^ فماهلم ال يؤمنون ^ موضع الصفة لطبقا أو يف موضع حال من الضمري يف تركنب قاله الزخمشري 

هذا موضع سجدة عند الشافعي وغريه ألن رسول هللا ^ وإذا قرئ عليهم القرآن ال يسجدون ^ أي شئ مينعهم من االميان 
يعين املذكورين ووضع الظاهر ^ الذين كفروا ^ لم سجد فيها وليست عند مالك من عزائم السجدات صلى هللا عليه وس

أي مبا جيمعون يف صدورهم من الكفر والتكذيب أو مبا جيمعون يف ^ وهللا أعلم مبا يوعون ^ موضع الضمري ليصفهم ابلكفر 
إال ^ وضع البشارة يف موضع النذارة هتكما هبم ^ يم فبشرهم بعذاب إل^ صحائفهم يقال أو عيت املال وغريه إذا مجعته 

يعين من قضى له ابإلميان من هؤالء الكفار فاالستثناء على هذا متصل وإىل هذا أشار ابن عطية وقال الزخمشري ^ الذين آمنوا 
املعروفة وهي اثنا  الربوج هي املنازل^ والسماء ذات الربوج $ # ^ سورة الربوج $ قد ذكر ^ أجر غري ممنون ^ هو منقطع 

هو يوم القيامة ابتفاق وقد ^ واليوم املوعود ^ عشر تقطعها الشمس يف السنة وقيل هي النجوم العظام ألهنا تتربج أي تظهر 
حيتمل الشاهد واملشهود أن يكون من الشهادة على األمر أو ^ وشاهد ومشهود ^ ذكر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ور وحذف املعمول وتقديره مشهود عليه أو مشهود به أو مشهود فيه وقد اضطرب الناس يف تفسري يكون من معىن احلض
الشاهد واملشهود اضطرااب عظيما ويتلخص من أقواهلم يف الشاهد ستة عشر قوال يقابلها يف املشهود اثنان وثالثون قوال األول 

 على هذا حيتملأن الشاهد هو هللا تعاىل لقوله وكفى ابهلل شهيدا واملشهود 
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ثالثة أوجه أحدها أن يكون اخللق مبعىن أنه يشهد عليهم واآلخر أن تكون األعمال مبعىن أنه يشهد هبا والثالث @  189@ 
أن يكون يوم القيامة مبعىن أنه يشهد فيه أي حيضر للحساب واجلزاء أو تقع فيه الشهادة على الناس القول الثاين أن الشاهد 

واملشهود على هذا حيتمل أن يكون أمته ألنه يشهد عليهم ^ ويكون الرسول عليكم شهيدا ^ عليه وسلم لقوله  حممد صلى هللا
This file was downloaded from QuranicThought.comأو أعماهلم ألنه يشهد هبا أو يوم القيامة ألنه يشهد فيه أي حيضر أو تقع فيه الشهادة على األمة القول الثالث أن الشاهد أمة 
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واملشهود على هذا سائر األمم ألهنم يشهدون عليهم أو ^ شهداء على الناس لتكونوا ^ حممد صلى هللا عليه وسلم لقوله 

وكنت عليهم شهيدا ما دمت ^ أعماهلم أو يوم القيامة القول الرابع أن الشاهد هو عيسى عليه السالم واملشهود أمته لقوله 
هم ألن كل نيب يشهد على أمته أو يشهد أو أعماهلم أو يوم القيامة اخلامس أن الشاهد مجيع األنبياء واملشهود أمم^ فيهم 

القول أبعماهلم أيو يوم القيامة ألنه يشهد فيه القول السادس أن الشاهد املالئكة احلفظة واملشهود على هذا الناس ألن املالئكة 
^ ان مشهودا إن قرآن الفجر ك^ يشهدون عليهم أو األعمال ألن املالئكة يشهدون هبا أو يوم القيامة أو صالة الصبح لقوله 

فذلك يوم مشهود ^ القول السابع أن الشاهد مجيع الناس ألهنم يشهدون يوم القيامة أي حيضروهنا واملشهود يوم القيامة لقوله 
أو ^ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ^ والقول الثامن أن الشاهد اجلوارح واملشهود عليه أصحاهبا لقوله ^ 

^ شهد هبا يوم القيامة ألن الشهادة تقع فيه القول التاسع أن الشاهد هللا واملالئكة وأولوا العلم لقوله األعمال ألن اجلوارح ت
واملشهود به الوحدانية القول العاشر الشاهد مجيع املخلوقات واملشهود به ^ شهد هللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا العلم 

القدرة وغري ذلك القول احلادي عشر أن الشاهد النجم ملا ورد يف احلديث ال صالة وجود خالقها وإثبات صفاته من احلياة و 
بعد العصر حىت يطلع الشاهد وهو النجم واملشهود على هذا الليل والنهار ألن النجم يشهد ابنقضاء النهار ودخول الليل 

الثالث عشر روى عن النيب صلى هللا عليه  القول الثاين عشر أن الشاهد احلجر األسود واملشهود الناس الذين حيجون القول
وسلم أن الشاهد يوم اجلمعة واملشهود يوم عرفة وذلك أن يوم اجلمعة يشهد ابألعمال ويوم عرفة يشهده مجع عظيم من الناس 

الرتوية  القول الرابع عشر أن الشاهد يوم عرفة واملشهود يوم النحر قاله علي بن أيب طالب القول اخلامس عشر أن الشاهد يوم
الكالم هنا ^ قتل أصحاب األخدود ^ واملشهود يوم عرفة القول السادس عشر أن الشاهد يوم االثنني واملشهود يوم اجلمعة 

إن الذين ^ والثاين أنه ^ إن بطش ربك لشديد ^ يف ثالثة فصول األول يف جواب القسم وفيه أربعة أقوال أحدها أنه قوله 
تقديره لقد ^ قتل أصحاب األخدود ^ وهذان القوالن ضعيفان لبعد االقسم من اجلواب واثلثها أنه ^ فتنوا املؤمنني واملؤمنات 

قتل ورابعها أنه حمذوف يدل عليه قتل أصحاب األخدود تقديره لقد قتل هؤالء الكفار كما قتل أصحاب األخدود وذلك أن 
م فذكر هللا قصة أصحاب األخدود وعيدا للكفار الكفار من قريش كانوا يعذبون من أسلم من قومهم لريجعوا عن اإلسال

وأتنيسا للمسلمني املعذبني الفصل الثاين يف تفسري لفظها فأما قتل فاختلف هل هو دعاء أو خرب واختلف هل هو مبعىن القتل 
هبم الكفار  حقيقة أو مبعىن اللعن وأما األخدود فهو الشق يف األرض كاخلندق وشبهه وأما أصحاب األخدود فيحتمل أن يريد

الذين كانوا حيرقون املؤمنني يف األخدود أو يريد املؤمنني الذين حرقوا فيه فيكون القتل حقيقة خرب أو األول أظهر الفصل 
 الثالث يف قصة أصحاب
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  األخدود وفيها أربعة أقوال األول ما ورد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حديث طويل معناه أن ملكا@  190@ 
كافرا أسلم أهل بلده فأمر ابألخدود فخذ يف أفواه السكك وأضرم فيها النريان فقال من مل يرجع عن دينه فألقوه فيها ففعلوا 

حىت جاءت امرأة ومعها صيب هلا فتقاعست أن تقع فيها فقال هلا الغالم اي أماه اصربي فإنك على احلق الثاين أن ملكا زىن 
نكاح األخوات فأطاعه قوم ومنهم أخذ اجملوس ذلك وعصاه قوم فحفر هلم األخدود فأحرقهم فيه أبخته مث أراد أن حيلل للناس 

ابلنار القول الثالث أن نيب أصحاب األخدود كان حبشيا وأن احلبشة بقية أصحاب األخدود القول الرابع أن أصحاب 
وحيتمل أن يكون ذو نواس امللك الذي ذكره النيب  األخدود ذو نواس املذكورة يف قصة عبد هللا بن التامر اليت وقعت يف السري

صلى هللا عليه وسلم فيتفق هذا القول مع األول فإن ذا نواس حفر أخدودا فأوقد فيه نرياان وألقى فيها كل من وحد هللا تعاىل 
والوقود ما توقد به النار  النار بدل من األخدود وهو بدل اشتمال^ النار ذات الوقود ^ واتبع العبد الصاحل عبد هللا بن التامر 
This file was downloaded from QuranicThought.comالضمري للكفار الذين كانوا حيرقون املؤمنني يف األخدود وهم ^ إذ هم عليها قعود ^ والقصد وصف النار ابلشدة والعظم 
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أصحاب األخدود على األظهر والعامل يف إذ قوله قتل فروى أن النار أحرقت من املؤمنني عشرين ألفا وقيل سبعني ألفا فقتل 

عىن لعن أي لعنوا حني قعدوا على النار لتحريق املؤمنني وروى أن هللا بعث على املؤمنني رحيا فقبضت أرواحهم على هذا مب
وخرجت النار فأحرقت الكفار الذين كانوا عليها فقتل على هذا مبعىن القتل احلقيقي أي قتلهم النار وقيل الضمري يف إذ هم 

حيتمل أن ^ وهم على ما يفعلون ابملؤمنني شهود ^ ما يفعلون ابملؤمنني شهود  للمؤمنني واألول أشهر وأظهر لقوله وهم على
يكون مبعىن الشهادة أي يشهد بعضهم لبعض عند امللك أبنه فعل ما أمره امللك من التحريق أو يشهدون بذلك على أنفسهم 

أي ما أنكر ^ نهم إال أن يؤمنوا ابهلل وما نقموا م^ يوم القيامة أو يكون مبعىن احلضور أي كانوا حاضرين على ذلك الفعل 
الكفار على املؤمنني إال أهنم آمنوا ابهلل وهذا ال ينبغي أن ينكر فإن قيل مل قال أن يؤمنوا بلفظ املضارع ومل يقل آمنوا بلفظ 

 يعذبوهم فلذلك املاضي ألن القصة قد وقعت فاجلواب أن التعذيب إمنا كان على دوامهم على اإلميان ولو كفروا يف املستقبل مل
إن كانت هذه اآلية يف ^ إن الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات ^ ذكره بلفظ املستقبل فكأنه قال إال أن يدوموا على االميان 

أصحاب األخدود فالفتنة هنا مبعىن اإلحراق وإن كانت يف كفار قريش فالفتنة مبعىن احملنة والتعذيب وهذا أظهر لقوله مث مل يتوبوا 
صحاب األخدود مل يتوبوا بل ماتوا على كفرهم وأما قريش فمنهم من أسلم واتب ويف اآلية دليل على أن الكافر إذا أسلم ألن أ

حيتمل أن يكون يف ^ وهلم عذاب احلريق ^ يغفر له ما فعل يف حال كفره لقوله صلى هللا عليه وسلم االسالم جيب ما قبله 
من العذاب زايدة إىل عذاب جهنم وحيتمل أن يريد يف الدنيا وذلك على رواية أن  اآلخرة فيكون أتكيدا لعذاب جهنم أونوعا
أي ^ إنه هو يبدئ ويعيد ^ البطش األخذ بقوة وسرعة ^ إن بطش ربك لشديد ^ الكفار أصحاب األخدود أحرقتهم النار 

أي يبطش هبم يف الدنيا واآلخرة واألول يبدئ اخللق ابلنشأة األوىل ويعيدهم ابلنشأة اآلخرة للبعث وقيل يبدئ البطش ويعيده 
 أظهر وارجح لقوله إنه يبدئ اخللق مث يعيده وقد ذكران
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أضاف العرش إىل هللا وخصه ابلذكر ألن العرش أعظم املخلوقات ^ ذو العرش اجمليد ^ الودود يف اللغات @  191@ 
توقيف يراد ^ هل أاتك ^ لذو العرش وابخلفض صفة للعرش  واجمليد من اجملد وهو الشرف ورفعة القدر وقرئ اجمليد ابلرفع صفة

هتديد ^ وهللا من ورائهم حميط ^ به التنبيه وتعظيم األمر واملراد بذكر اجلنود هتديد الكفار وأتنيس النيب صلى هللا عليه وسلم 
ي يف السماء وقرئ حمفوظ ابخلفض يعين اللوح احملفوظ الذ^ يف لوح حمفوظ ^ هلم معناه ال يفوتونه بل يصيبهم عذابه إذا شاء 

$ # ^ سورة الطارق $ صفة للوح وابلرفع صفة للقرآن أي حفظه هللا من التبديل والتغيري أو حفظه املؤمنون يف صدورهم 
هذه السماء اليت أقسم هللا هبا هي املعروفة وقيل أراد املطر ألن العرب قد تسميه مساء وهذا بعيد والطارق ^ والسماء والطارق 

يف اللغة ما يطرق أي جيئ ليال وقد فسره هللا هنا أبنه النجم الثاقب وهو يطلع ليال ومعىن الثاقب املضئ أو املرتفع فقيل أراد 
إن كل ^ جنس النجوم وقيل الثراي ألنه الذي تطلق عليه العرب النجم وقيل زحل ألنه أرفع النجوم إذ هو يف السماء السابعة 

جواب القسم ومعناه عند اجلمهور أن كل نفس من بين آدم عليها حافظ يكتب أعماهلا يعين  هذا^ نفس ملا عليها حافظ 
املالئكة احلفظة وروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف تفسري هذه اآلية أن لكل نفس حفظة من هللا يذبون عنها كما يذب عن 

ني وإن صح هذا احلديث فهو املعمول عليه وقرئ ملا عليها العسل ولو وكل املرء إىل نفسه طرفة عني الختطفته اآلفات والشياط
بتخفيف امليم وعلى هذا تكون إن خمففة من الثقيلة والالم للتأكيد وما زائدة وقريء ملا ابلتشديد وعلى هذا تكون إن انفية وملا 

خلق من ماء دافق ومسى املين  حذف ألف ما ألهنا استفهامية وجواهبا^ فلينظر األنسان مم خلق ^ مبعىن االجياب بعد النفي 
ماء دافقا من الدفق مبعىن الدفع فقيل معناه مدفوق وصاحبه هو الدافق يف احلقيقة قال سيبويه هو على النسب أي ذو دفق 

وقال ابن عطية يصح أن يكون املاء دافقا ألن بعضه يدفع بعضا ومقصود اآلية إثبات احلشر فأمر اإلنسان أن ينظر أصل 
This file was downloaded from QuranicThought.comأن الذي خلقه من ماء دافق قادر على أن يعيده ووجه اتصال هذا الكالم مبا قبله أنه ملا أخرب أن كل نفس عليها  خلقته ليعلم



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
الضمري يف ^ خيرج من بني الصلب والرتائب ^ حافظ حيفظ أعماهلا أعقبه ابلتنبيه على احلشر حيث جتازى كل نفس أبعماهلا 

نسان وهذا بعيد جدا والرتائب عظام الصدر واحدها تريبة وقيل هي األطراف  خيرج للماء وقال ابن عطية حيتمل أن يكون لإل
 كاليدين
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والرجلني وقيل هي عصارة القلب ومنها يكون الولد وقيل هي األضالع اليت أسفل الصلب واألول هو @  192@ 
يعين صلب الرجل وترائبه وصلب املرأة الصحيح املعروف يف اللغة ولذلك قال ابن عباس هي موضع القالدة ما بني ثديي املرأة و 

الضمري يف إنه هلل تعاىل ويف رجعه لإلنسان واملعىن أن ^ إنه على رجعه لقادر ^ وترائبها وقيل أراد صلب الرجل وترائب املرأة 
رده من الكرب إىل هللا قادر على رجع اإلنسان حيا بعد موته واملراد إثبات البعث وقيل إن املعىن رده ماء كما كان أول مرة وقيل 

الشباب وقيل الضمري يف رجعه للماء الدافق واملعىن رده يف اإلحليل أو يف الصلب وهذا كله ضعيف بعيد والقول األول هو 
يعين يوم القيامة والسرائر مجع سريرة وهي ما أسر العبد يف قلبه من العقائد والنيات ^ يوم تبلى السرائر ^ الصحيح املشهور 

ألعمال وبالؤها هو تعرفها واالطالع عليها وروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن السرائر اإلميان والصالة وما أخفى من ا
والزكاة والغسل من اجلنابة وهذه معظمها فلذلك خصها ابلذكر والعامل يف يوم قوله رجعه أي يرجعه يوم تبلى السرائر واعرتض 

قيل العامل قادر واعرتاض بتخصيص القدرة بذلك اليوم وهذا ال يلزم ألن ابلفصل بينهما وأجيب بقوة املصدر يف العمل و 
القدرة وإن كانت مطلقة فقد أخرب هللا أن البعث إمنا يقع يف ذلك اليوم وقال من احرتز من االعرتاضني يف القولني املتقدمني 

 الصحيح يف رجعه وأما على األقوال األخر العامل فعل مضمر من املعىن تقديره يرجعه يوم تبلى السرائر وهذا كله على املعىن
الضمري لإلنسان وملا كان دفع املكاره يف الدنيا إما بقوة ^ فما له من قوة وال انصر ^ فالعامل يف يوم مضمر تقديره اذكر 

مهور املطر ومساه املراد ابلرجع عند اجل^ والسماء ذات الرجع ^ اإلنسان أو بنصرة غريه له أخربه هللا أنه يعدمها يوم القيامة 
رجعا ابملصدر ألنه يرجع كل عام أو ألنه يرجع إىل األرض وقيل الرجع السحاب الذي فيه املطر وقيل هو مصدر رجوع الشمس 

يعين ما تصدع عنه األرض من النبات وقيل يعين ما يف األرض من ^ واألرض ذات الصدع ^ والكواكب من منزلة إىل منزلة 
الضمري للقرآن ألن سياق الكالم يقتضيه والفصل معناه الذي فصل بني احلق ^ إنه لقول فصل ^  الشقاق واخلنادق وشبهها

الضمري لكفار قريش وكيدهم هو ما دبروه يف ^ إهنم يكيدون كيدا ^ والباطل كما قيل له فرقان واهلزل اللهو يعين أنه جد كله 
هذا تسمية للعقوبة ابسم الذنب للمشاكلة ^ وأكيد كيدا ^ مره شأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من اإلضرار به وإبطال أ

أمهلهم رويدا ^ أي ال تستعجل عليهم ابلعقوبة هلم أو ابلدعاء عليهم وهذا منسوخ ابلسيف ^ فمهل الكافرين ^ بني الفعلني 
ت قريب ولفظ رويدا هذا صفة أي إمهاال يسريا قليال يعين إىل قتلهم يوم بدر أو إىل الدار اآلخرة وجعله يسريا ألن كل آ^ 

ملصدر حمذوف وقد تقع مبعىن األمر ابلتساهل كقولك رويدا اي فالن وكرر األمر يف قوهلم أمهلهم وخالف بينه وبني لفظ مهل 
 لزايدة التسكني والتصبري قاله الزخمشري
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التنزيه وذكر االسم هنا حيتمل التسبيح يف اللغة ^ سبح اسم ربك األعلى $ # ^ سورة األعلى جل جالله @ $  193@ 
وجهني أحدمها أن يكون املراد املسمى ويكون االسم صلة كالزائد ومعىن الكالم سبح ربك أي نزهه عما ال يليق به وقد يتخرج 
ذلك على قول من قال إن االسم هو املسمى واآلخر أن يكون االسم مقصودا ابلذكر وحيتمل املعىن على هذا أربعة أوجه األول 

ء زيه أمساء هللا تعاىل عن املعاين الباطلة كالتشبيه والتعطيل الثاين تنزيه أمساء هللا عن أن يسمى هبا صنم أو وثن الثالث تنزيه أمساتن
هللا عن أن تدرك يف حال الغفلة دون خشوع الرابع أن املراد قول سبحان هللا وملا كان التسبيح ابللسان ال بدفيه من ذكر االسم 

ح على االسم وهذا القول هو الصحيح ويؤيده ما ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان إذا قرأ هذه اآلية قال أوقع التسبي
This file was downloaded from QuranicThought.comسبحان ريب األعلى وأهنا ملا نزلت قال اجعلوها يف سجودكم فدل ذلك على أن املراد هو التسبيح ابللسان مع موافقة القلب 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
 تعاىل فلذلك قال سبح اسم ربك األعلى مع أن التسبيح يف احلقيقة إمنا هو هلل وال بد يف التسبيح ابللسان من ذكر اسم هللا

فسبح ^ تعاىل ال المسه وإمنا ذكر االسم ألنه هو الذي يوصل به إىل التسبيح ابللسان وعلى هذا يكون موافقا يف املعىن لقوله 
اس أن معىن سبح صل ابسم ربك أي صل واذكر يف ألن معناه نزه هللا بذكر امسه ويؤيد هذا ما روى عن ابن عب^ ابسم ربك 

حذف مفعول خلق ^ الذي خلق فسوى ^ الصالة اسم ربك واألعلى حيتمل أن يكون صفة للرب أو لالسم واألول أظهر 
^ وسوى لقصد االمجال الذي يفيد العموم واملراد خلق كل شئ فسواه أي أتقن خلقته وانظر ما ذكران يف قوله فسواك فعدلك 

قدر ابلتشديد حيتمل أن يكون من القدر والقضاء أو من التقدير واملوازنة بني األشياء وقرئ ابلتخفيف ^ قدر فهدى  والذي
فيحتمل أن يكون من القدرة أو التقدير وحذف املفعول ليفيد العموم فإن كان من التقدير فاملعىن قدر لكل حيوان ما يصلحه 

هدى ذكور احليوان إىل وطء اإلانث لبقاء النسل وقيل هدى املولود عند وضعه إىل مص فهداه إليه وعرفه وجه االنتفاع به وقيل 
الثدي وقيل هدى الناس للخري والشر والبهائم للمراتع وهذه األقوال أمثلة واألول أعم وأرجح فإن هداية اإلنسان وسائر 

ى وأضل واكتفى ابلواحدة لدالهتا على األخرى احليواانت إىل مصاحلها ابب واسع فيه عجائب وغرائب وقال الفراء املعىن هد
املرعى هو النبات الذي ترعاه البهائم والغثاء هو النبات اليابس ^ والذي أخرج املرعى فجعله غثاء أحوى ^ وهذا بعيد 

ثاء إذا قدم احملتطم وأحوى معناه أسود وهو صفة لغثاء واملعىن أن هللا أخرج أملرعى أخضر فجعله بعد خضرته غثاء أسود ألن الغ
تعفن واسود وقيل إن أحوى حال من املرعى ومعناه األخضر الذي يضرب إىل السواد وتقديره الذي أخرج املرعى أحوى فجعله 

هذا خطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم وعده هللا أن يقرئه القرآن فال ^ سنقرئك فال تنسى ^ غثاء ويف هذا القول تكلف 
 الصالة والسالم ينساه ويف ذلك معجزة له عليه
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ألنه كان أميا ال يكتب وكان مع ذلك ال ينسى ما أقرأه جربيل عليه السالم من القرآن وقيل معىن اآلية كقوله ال @  194@ 
حترك به لسانك اآلية فإنه عليه الصالة والسالم كان حيرك به لسانه إذا أقرأه جربيل خوفا أن ينساه فضمن هللا له أن ال ينساه 

فال تنسى هنى عن النسيان وقد علم هللا أن ترك النسيان ليس يف قدرة البشر فاملراد األمر بتعاهده حىت ال ينساه وهذا وقيل 
فيه وجهان أحدمها أن معناه ال تنسى إال ما شاء هللا أن تنساه كقوله أو ^ إال ما شاء هللا ^ بعيد إلثبات األلف يف تنسى 

^ خالدين فيها إال ما شاء هللا ^ ن قال إال ما شاء هللا تعظيما هلل إبسناد األمر إليه كقوله ننسها وآلخر أنه ال ينسى شيئا ولك
على بعض األقوال وعرب الزخمشري عن هذا أبنه من استعمال التقليل يف معىن النفي واألول أظهر فإن النسيان جائز على النيب 

أو فيما قضى هللا أن ينساه مث يذكره ومن هذا قول النيب صلى هللا عليه صلى هللا عليه وسلم فيما أراد هللا أن يرفعه من القرآن 
عطف على ^ ونيسرك لليسرى ^ وسلم حني مسع قراءة عباد بن بشري رمحه هللا لقد أذكرين كذا وكذا آية كنت قد نسيتها 

ن قوله عليه الصالة والسالم دين سنقرؤك ومعناه نوفقك لألمور املرضية اليت توجب له السعادة وقيل معناه للشريعة اليسرى م
املراد هبذا الشرط توبيخ الكفار الذين ال تنفعهم الذكرى واستبعاد ^ فذكر إن نفعت الذكرى ^ هللا يسر أي سهل ال حرج فيه 

أتثري الذكرى يف قلوهبم كقولك قد أوصيتك لو مسعت وقيل املعىن ذكر إن نفعت الذكرى وإن مل تنفع واقتصر على أحد 
^ أي من خياف هللا ^ سيذكر من خيشى ^  لداللة اآلخر عليه وهذا بعيد وليس عليه الرونق الذي على األول القسمني

^ النار الكربى ^ يعين الكافر وقيل نزلت يف الوليد بن املغرية وعتبة بن ربيعة والضمري املفعول للذكرى ^ ويتجنبها األشقى 
نيا وقيل مساها كربى ابلنظر إىل غريها من انر جهنم فإهنا تتفاضل وبعضها أكرب من هي انر جهنم ومساها كربى ابلنظر إىل انر الد

بعض وكال القولني صحيح إال أن األول أظهر ويؤيده قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انركم هذه اليت توقدون جزءا من 
وال حييا حياة هنيئة وعطف هذه اجلملة بثم ألن  أي الميوت فيسرتيح^ مث ال ميوت فيها وال حيىي ^ سبعني جزءا من انر جهنم 

This file was downloaded from QuranicThought.comحيتمل أن يكون مبعىن الطهارة من الشرك ^ قد أفلح من تزكى ^ هذه احلالة أشد من صلى النار فكأهنا بعده يف الشدة 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
وذكر ^ الفطر واملعاصي أو مبعىن الطهارة للصالة أو مبعىن أداء الزكاة وعلى هذا قال مجاعة إهنا يوم الفطر واملعىن أدى زكاة 

يف طريق املصلي إىل أن خيرج اإلمام وصلى صالة العيد وقد روى هذا عن النيب صلى هللا عليه وسلم وقيل املراد ^ اسم ربه 
اإلشارة إىل ما ذكر من التزهيد يف الدنيا والرتغيب يف اآلخرة أو إىل ما ^ إن هذا ^ أدى زكاة ماله وصلى الصلوات اخلمس 

 ىل القرآن جبملته واملعىن أنه اثبت يف كتب األنبياء املتقدمني كما ثبت يف هذا الكتابتضمنته السورة أو إ
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^ توقيف يراد به التنبيه والتفخيم لألمر وقيل هل مبعىن قد وهذا ضعيف ^ هل أاتك $ # ^ سورة الغاشية @ $  195@ 
وتغشى وجوههم النار وهذا ضعيف ألنه ذكر بعد ذلك  هي القيامة ألهنا تغشى مجيع اخللق وقيل هي النار من قوله^ الغاشية 

هو من النصب مبعىن التعب ويف املراد هبم ثالثة ^ عاملة انصبة ^ أي ذليلة ^ خاشعة ^ قسمني أهل الشقاوة وأهل السعادة 
وء ويتعبون فيها أو أقوال أحدها أهنم الكفار وحيتمل على هذا أن يكون عملهم ونصبهم يف الدنيا ألهنم كانوا يعملون أعمال الس

يكون يف اآلخرة فيعملون فيها عمال يتعبون فيه من جر السالسل واألغالل وشبه ذلك ويكون زايدة يف عذاهبم الثاين أهنا يف 
الرهبان الذين جيتهدون يف العبادة وال تقبل منهم ألهنم على غري اإلسالم وهبذا أتوهلا عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وبكى رمحة 

نصراين رآه جمتهدا فعاملة انصبة على هذا يف الدنيا وانصبة إشارة إىل اجتهادهم يف العمل أو إىل أنه الينفعهم فليس هلم  لراهب
^ منه إال النصب الثالث أهنا يف القدرية وقد روى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر القدرية فبكى وقال إن فيهم اجملتهد 

ليس هلم ^ دة احلر ومنه محيم آن ووزن آنية هنا فاعلة خبالف آنية من فضة فإن وزنه أفعله أي شدي^ تسقى من عني آنية 
يف الضريع أربعة أقوال أحدها أنه شوك يقال له البشرق وهو سم قاتل وهذا أرجح األقوال ألن أرابب ^ طعام إال من ضريع 

نار الثاين أنه الزقوم لقوله إن شجرة الزقوم طعام األثيم اللغة ذكروه وألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال الضريع شوك يف ال
الثالث أنه نبات أخضر مننت ينبت يف البحر وهذا ضعيف الرابع أنه واد يف جهنم وهذا ضعيف ألن ما جيرى يف الوادي ليس 

اقه عند بعضهم من بطعام إمنا هو شراب وهلل در من قال الضريع طعام أهل النار فإنه أعم وأسلم من عهدة التعيني واشتق
املضارعة مبعىن املشاهبة ألنه يشبه الطعام الطيب وليس به وقيل هو مبعىن مضرع للبدن أي مضعف وقيل إن العرب ال تعرف 
هذا اللفظ فإن قيل كيف قال هنا ليس هلم طعام إال من ضريع وقال يف احلاقة وال طعام إال من غسلني فاجلواب أن الضريع 

هذه اجلملة صفة لضريع أو ^ ال يسمن وال يغين من جوع ^ أو يكون أحدمها يف حال واآلخر يف حال لقوم والغسلني لقوم 
أي متنعمة يف اجلنة أو يظهر عليها نضرة ^ وجوه يومئذ انعمة ^ لطعام نفى عنه منفعة الطعام وهي التسمني وإزالة اجلوع 

حيتمل أن يكون من علو ^ يف جنة عالية ^ عملها يف الدنيا  أي راضية يف اآلخرة ألجل سعيها وهو^ لسعيها راضية ^ النعيم 
هو من لغو الكالم ومعناه الفحش وما يكره فيحتمل أن يريد  ^ ال تسمع فيها الغية ^ املكان أو من علو املقدار أو الوجهني 

 وأكواب^ تعيني حيتمل أن يريد جنس العيون أو واحدة شرفها ابل^ فيها عني جارية ^ كلمة الغية أو مجاعة الغية 
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ومنارق ^ قد ذكران أكواب ومعىن موضوعة حاضرة معدة بشراهبا ويف قوله مرفوعة وموضوعة مطابقة ( موضوعة @  196@ 
أي متفرقة وذلك عبارة ^ مبثوثة ^ هي بسط فاخرة وقيل هي الطنافس واحدها زربية ^ وزرايب ^ مجع منرقة وهي الوسادة ^ 

حض على النظر يف خلقتها ملا فيها من العجائب يف قوهتا وانقيادها مع ^ أفال ينظرون إىل اإلبل  ^عن كثرهتا وقيل مبسوطة 
ذلك لكل ضعيف وصربها على العطش وكثرة املنافع اليت فيها من الركوب واحلمل عليها وأكل حلومها وشرب ألباهنا وأبواهلا 

ئلة عليه مناسبتها للسماء واألرض واجلبال والصحيح أن املراد وغري ذلك وقيل أراد ابإلبل السحاب وهذا بعيد وإمنا محل قا
احليوان املعروف وإمنا ذكره ملا فيه من العجائب والعتناء العرب به إذ كانت معايشهم يف الغالب منه وهو أكثر املواشي يف 

ثناء منقطع معناه لكن است^ إال من توىل ^ أي قاهر متسلط وهذا من املنسوخ ابلسيف ^ لست عليهم مبصيطر ^ بالدهم 
This file was downloaded from QuranicThought.comوقيل هو استثناء من مفعول فذكر واملعىن ذكر كل أحد إال من توىل حىت يئست منه فهو على ^ وكفر فيعذبه هللا ^ من توىل 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
هذا متصل وقيل هو استثناء من قوله لست عليهم مبسيطر أي ال تسلط إال على من توىل وكفر وهو على هذا متصل وال نسخ 

سورة $ أي رجعوهم واآلية هتديد ^ إن إلينا إايهبم ^ فيه وهذا بعيد ألن السورة مكية واملوادعة مبكة اثبتة فيه إذ ال موادعة 
أقسم هللا تعاىل ابلفجر وهو الطالع كل يوم كما أقسم ابلصبح وقيل أراد صالة الفجر وقيل أراد ^ والفجر $ # ^ الفجر 

نحر وقيل فجر ذي احلجة وال دليل على هذه التخصيصات وقيل أراد النهار كله وقيل فجر يوم اجلمعة وقيل فجر يوم ال
هي عشر ذي احلجة عند اجلمهور وقيل العشر ^ وليال عشر ^ انفجار العيون من احلجارة وهذا بعيد واألول أظهر وأشهر 

روى عن النيب ^ وتر والشفع وال^ األول من احملرم وفيها عاشوراء وقيل العشر األواخر من رمضان وقيل العشر األول منه 
صلى هللا عليه وسلم أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة وروى عنه عليه الصالة والسالم أهنا الصلوات منها شفع ووتر وقيل 
 الشفع التنفل ابلصالة مثىن مثىن والوتر الركعة الواحدة املعروفة وقيل الشفع العامل والوتر هللا ألنه واحد وقيل الشفع آدم وحواء

بعة والوتر هللا تعاىل وقيل الشفع الصفا واملروة والوتر البيت احلرام وقيل الشفع أبواب اجلنة ألهنا مثانية والوتر أبواب النار ألهنا س
وقيل الشفع قران احلج والوتر إفراده وقيل املراد األعداد منها شفع ووتر فهذه عشرة أقوال وقرئ الوتر بفتح الواو وكسرها 

 أي إذا يذهب فهو كقوله والليل إذ أدبر وقيل أراد يسرى فيه فهو على هذا كقوهلم ليلة^ والليل إذا يسر  ^ومها لغتان 
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^ هل يف ذلك قسم لذي حجر ^ قائم واملراد على هذا ليلة مجع ألهنا اليت يسرى فيها واألول أشهر وأظهر @  197@ 
جر هنا هو العقل كأنه يقول إن هذا لقسم عظيم عند ذوى العقول وجواب هذا توقيف يراد به تعظيم األشياء اليت أقسم هبا واحل

هي قبيلة عاد ^ إرم ^ القسم حمذوف وهو ليأخذن هللا الكفار ويدل على ذلك ما ذكره بعده من أخذ عاد ومثود وفرعون 
ن املراد عاد األوىل فإن عادا مسيت ابسم أحد أجدادها كما يقال هاشم لبين هاشم وإعرابه بدل من عاد أو عطف بيان وفائدته أ

الثانية ال يسمون هبذا االسم وقيل إرم اسم مدينتهم فهو على حذف مضاف تقديره بعاد عاد إرم ويدل على هذا قراءة ابن 
من ^ ذات العماد ^ الزبري بعاد إرم على اإلضافة من غري تنوين عاد وامتنع إرم من الصرف على القولني للتعريف والتأنيث 

م قبيلة قال العماد أعمدة بنياهنم أو أعمدة بيوهتم من الشعر ألهنم كانوا أهل عمود وقال ابن عباس ذلك كناية عن طول قال إر 
صفة للقبيلة ^ اليت مل خيلق مثلها يف البالد ^ أبداهنم ومن قال إرم مدينة فالعماد احلجارة اليت بنيت هبا وقيل القصور واألبراج 

جساما يقال كان طول الرجل منهم أربعمائة ذراع أو صفة للمدينة وهذا أظهر لقوله يف البالد وألهنا  ألهنم كانوا أعظم الناس أ
كانت أحسن مدائن الدنيا وروى أهنا بناها شداد بن عاد يف ثالمثائة عام وكان عمره تسعمائة عام وجعل قصورها من الذهب 

واألهنار اجلارية وروى أنه مسع ذكر اجلنة فأراد أن يعمل مثلها فلما  والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أنواع الشجر
أمتها وسار إليها أبهل مملكته أهلكهم هللا بصيحة وكانت هذه املدينة ابليمن وروى أن بعض املسلمني مر هبا يف خالفة معاوية 

توا فيه بيوات والوادي ما بني اجلبلني أي نقبوه وحن^ جابوا الصخر ابلواد ^ وقيل هي دمشق وقيل اإلسكندرية وهذا ضعيف 
صفة ^ الذين طغوا يف البالد ^ ذكر يف سورة داود ^ وفرعون ذي األواتد ^ وإن مل يكن فيها ماء وقيل أراد وادي القرى 

استعارة ^ فصب عليهم ربك سوط عذاب ^ لعاد ومتود وفرعون وجيوز أن يكون منصواب على الذم أو خرب ابتداء مضمر 
عذاب ألنه يقتضي من التكرار ماال يقتضيه السيف وغريه قاله ابن عطية وقال الزخمشري ذكر السوط إشارة إىل السوط لل

عبارة عن أنه تعاىل حاضر ^ إن ربك لباملرصاد ^ عذاب الدنيا إذ هو أهون من عذاب اآلخرة كما أن السوط أهون من القتل 
نه ال يفوته أحد من اجلبابرة والكفار ويف ذلك هتديد لكفار قريش بعلمه يف كل مكان وكل زمان ورقيب على كل إنسان وأ

االبتالء هو االختبار واختبار هللا لعبده ^ فأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه ^ وغريهم واملرصاد املكان الذي يرتقب فيه االرصد 
ن هنا جنس وقيل نزلت يف عتبة بن ربيعة وهي لتقوم احلجة على العبد مبا يبدو منه وقد كان هللا عاملا بذلك قبل كونه واإلنسا

This file was downloaded from QuranicThought.comمع ذلك على العموم فيمن كان على هذه الصفة وذكر هللا يف هذه اآلية ابتالءه لإلنسان ابخلري مث ذكر بعده ابتالءه ابلشر كما 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
 وأنكر عليه قوله حني اخلري ريب أكرمن وقوله حني الشر^ ونبلوكم ابلشر واخلري ^ قال يف 
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 أهانين ويتعلق ابآلية سؤاالن السؤال األول مل أنكر هللا على اإلنسان قوله ريب أكرمين وريب أهاين واجلواب ريب@  198@ 
من وجهني أحدمها أن اإلنسان يقول ريب أكرمين على وجه الفخر بذلك والكرب ال على وجه الشكر ويقول ريب أهانين على وجه 

 فأنكر عليه ما يقتضيه كالمه من ذلك فإن الواجب عليه أن يشكر على اخلري التشكى من هللا وقلة الصرب والتسليم لقضاء هللا
ويصرب على الشر واآلخر أن اإلنسان اعترب الدنيا فجعل بسط الرزق فيها كرامة وتضييقه إهانة وليس األمر كذلك فإن هللا قد 

لغفلة عن اآلخرة وهذا اإلنكار من هذا الوجه على يبسط الرزق ألعدائه ويضيقه على أوليائه فأنكر هللا عليه اعتبار الدنيا وا
املؤمن وأما الكافر فإمنا اعترب الدنيا ألنه ال يصدق ابآلخرة ويرى أن الدنيا هي الغاية فأنكر عليه ما يقتضيه كالمه من ذلك 

من ثالثة أوجه األول أنه مل السؤال الثاين إن قيل قد قال هللا فأكرمه فأثبت إكرامه فكيف أنكر عليه قوله ريب أكرمين فاجلواب 
ينكر عليه ذكره لإلكرام وإمنا أنكر عليه ما يدل عليه كالمه من الفخر وقلة الشكر أو من اعتبار الدنيا دون اآلخرة حسبما 

فضل ذكران يف معىن اإلنكار الثاين أنه أنكر عليه قوله ريب أكرمين إذا اعتقد أن إكرام هللا له ابستحقاقه لإلكرام على وجه الت
واالنعام كقول قارون إمنا أوتيته على علم عندي الثالث أن اإلنكار إمنا هو لقوله ريب أهاين ال لقوله ريب أكرمين فإن قوله ريب 

أي ضيقه وقرئ بتشديد الدال وختفيفها ^ فقدر عليه رزقه ^ أكرمين اعرتاف بنعمة هللا وقوله ريب أهانين شكاية من فعل هللا 
بل ال ^ زجر عما أنكر من قول اإلنسان ^ كال ^  شديد مبالغة وقيل معىن التشديد جعله على قدر معلوم مبعىن واحد ويف الت

هذا ذم ملا ذكر من األعمال القبيحة ومعىن هذا االضراب ببل كأنه أنكر على اإلنسان ما تقدم مث قال بل ^ تكرمون اليتيم 
ر بعده قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحب البيوت إىل هللا بيت تفعلون ما هو شر من ذلك وهو أال تكرموا اليتيم وما ذك

احلض على األمر هو الرتغيب فيه ومن ال حيض غريه على أمر فال يفعله ^ وال حتضون على طعام املسكني ^ فيه يتيم مكرم 
ال حتضون على بذل طعام هو كأنه ذم لرتك طعام املسكني والطعام هنا مبعىن اإلطعام وقيل هو على حذف مضاف تقديره 

الرتاث هو ما يورث ^ وأتكلون الرتاث أكال ملا ^ املسكني وقرئ حتاضون بفتح احلاء وألف بعدها مبعىن ال حيض بعضكم بعضا 
عن امليت من املال والتاء فيه بدل من الواو واللم اجلمع واللف والتقدير أكال ذا مل وهو أن أيخذ يف املرياث نصيبه ونصيب 

أي شديدا كثريا وهذا ^ وحتبون املال حبامجا ^ ن العرب كانوا ال يعطون من املرياث أنثى وال صغريا بل ينفرد به الرجال غريه أل
أي دكا بعد دك كما تقول تعلمت ^ دكا دكا ^ أي سويت جباهلا ^ دكت األرض ^ ذم للحرص على املال وشدة الرغبة فيه 

املتأولني جاء أمره وسلطانه وقال املنذر بن سعيد معناه ظهوره للخلق هنالك وهذه  أتويله عند^ وجاء ربك ^ العلم اباب اباب 
هو اسم جنس فإنه روى أن املالئكة  ^ وامللك ^ اآلية وأمثاهلا من املشكالت اليت جيب اإلميان هبا من غري تكييف وال متثيل 

قال ^ وجئ يومئذ جبهنم ^ جلن واإلنس أي صفا بعد صف قد أحدقوا اب^ صفا صفا ^ كلهم يكونون صفوفا حول األرض 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يؤتى يومئذ جبهنم معها سبعون ألف زمام مع كل زمام

79
3 

يومئذ بدل من إذا دكت ويتذكر هو العامل وهو جواب ^ يؤمئذ يتذكر اإلنسان ^ سبعون ألف ملك جيروهنا @  199@ 
القيامة ألعماله يف الدنيا ويندم على تفريطه وعصيانه واإلنسان هنا جنس وقيل يعين إذا دكت واملعىن أن االنسان يتذكر يوم 

هذا على حذف تقديره أىن له االنتفاع ابلذكرى كما تقول ندم حني مل ^ وأىن له الذكرى ^ عتبة بن ربيعة وقيل أمية بن خلف 
يريد احلياة يف اآلخرة فاملعىن اي ليتين قدمت عمال صاحلا فيه وجهان أحدمها أنه ^ يقول اي ليتين قدمت حليايت ^ تنفعه الندامة 

لآلخرة واآلخر أنه يريد احلياة الدنيا فاملعىن اي ليتين قدمت عمال صاحلا وقت حيايت فالالم على هذا كقوله كتبت لعشر من 
عذابه وواثقه هلل تعاىل من قرأ بكسر الذال من يعذب والثاء من يوثق فالضمري يف ^ فيومئذ ال يعذب عذابه أحد ^ الشهر 

This file was downloaded from QuranicThought.comواملعىن أن هللا يتوىل عذاب الكفار وال يكله إىل أحد ومن قرأ ابلفتح فالضمري لإلنسان أي ال يعذب أحد مثل عذابه وال يوثق 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
أحد مثل واثقه وهذه قراءة الكسائي وروى أن أاب عمر ورجع إليها وهي قراءة حسنة وقد رويت عن رسول هللا صلى هللا عليه 

أي املوقنة يقينا قد اطمأنت به حبيث ال يتطرق إليها شك يف اإلميان وقيل املطمئنة اليت ال ^ اي أيتها النفس املطمئنة  ^وسلم 
هذا اخلطاب والنداء ^ ارجعي إىل ربك ^ ^ اي أيتها النفس اآلمنة املطمئنة ^ ختاف حينئذ ويؤيد هذا قراءة أيب بن كعب 

ل عند انصراف الناس إىل اجلنة أو النار واألول أرجح ملا روى أن أاب بكر سأل عن ذلك يكون عند املوت وقيل عند البعث وقي
معناه راضية مبا أعطاها هللا أو ^ راضية ^ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له اي أاب بكر إن امللك سيقوهلا لك عند موتك 

أي ادخلي يف مجلة عبادي ^ فادخلي يف عبادي ^ مبا أعطاها راضية عن هللا ومعىن املرضية مرضية عند هللا أو أرضاها هللا 
الصاحلني وقرئ فادخلي يف عبدي ابلتوحيد معناه ادخلي يف جسده وهو خطاب للنفس ونزلت هذه اآلية يف محزة وقيل يف 

أراد مكة ^ ال أقسم هبذا البلد $ # ^ سورة البلد $ خبيب بن عدي الذي صلبه الكفار مبكة ولفظها يعم كل نفس مطمئنة 
هذه مجلة اعرتاض بني القسم وما بعده ويف معناها ثالثة أقوال ^ وأنت حل هبذا البلد ^ ابتفاق وأقسم هبا تشريفا هلا وال زائدة 

أحدها أن املعىن أنت حال هبذا البلد أي ساكن ألن السورة نزلت والنيب صلى هللا عليه وسلم مبكة واآلخر أن معىن حل 
الكفار مع أن مكة ال حيل فيها قتل صيد وال بشر وال قطع شجر وعلى هذا قيل ال أقسم يعين ال  تستحل حرمتك ويؤذيك

 أقسم هبذا البلد وأنت تلحقك فيه إذاية الثالث أن معىن حل حالل جيوز لك يف هذا البلد ما شئت من قتلك الكفار وغري
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 عليه وسلم إن هذا البلد حرام حرمه هللا يوم خلق ذلك مما ال جيوز لغريك وهذا هو األظهر لقوله صلى هللا@  200@ 
السموات واألرض مل حيل ألحد قبلي وال حيل آلحد بعدي وإمنا أحل يل ساعة من هنار يعين يوم فتح مكة ويف ذلك اليوم أمر 

م مثانية من اهلجرة عليه الصالة والسالم بقتل ابن خطل وهو متعلق أبستار الكعبة فإن قيل إن السورة مكية وفتح مكة كان عا
فاجلواب أن هذا وعد بفتح مكة كما تقول ملن تعده ابلكرامة أنت مكرم يعين فيما يستقبل وقيل إن السورة على هذا مدنية 

فيه مخسة أقوال أحدها أنه أراد آدم ومجيع ولده الثاين نوح وولده الثالث ^ ووالد وما ولد ^ نزلت يوم الفتح وهذا ضعيف 
لرابع سيدان حممد عليه الصالة والسالم وولده اخلامس جنس كل والد ومولود وإمنا قال وما ولد ومل يقل ومن ولد إبراهيم وولده ا

أي يكابد املشقات ^ لقد خلقنا اإلنسان يف كبد ^ قاله الزخمشري ^ وهللا أعلم مبا وضعت ^ إشارة إىل تعظيم املولود كقوله 
بد أحد من املخلوقات ما يكابد ابن آدم وأصل الكبد من قولك كبد الرجل فهو من مهوم الدنيا واآلخرة قال بعضهم ال يكا

أكبد إذا وجعت كبده وقيل معىن يف كبد واقفا منتصب القامة وهذا ضعيف واإلنسان على هذين القولني جنس وقيل اإلنسان 
فيه ^ سب أن لن يقدر عليه أحد أحي^ آدم عليه السالم ومعىن يف كبد على هذا يف السماء وهذا ضعيف واألول هو الصحيح 

قوالن أحدمها أن معناه أيظن أن لن يقدر أحد على بعثه وجزائه واآلخر أيظن أن لن يقدر أحد أن يغلبه فعلى األول نزلت يف 
جنس اإلنسان الكافر وعلى الثاين نزلت يف رجل معني وهو أبو األشد رجل من قريش كان شديد القوة وقيل عمرو بن عبد ود 

أي كثريا وقرئ لبدا بضم الالم وكسرها ^ يقول أهلكت ماال لبدا ^ الذي اقتحم اخلندق ابملدينة وقتله على بن أيب طالب وهو 
وهو مجع لبدة ابلضم والكسر مبعىن الكثرة ونزلت اآلية عند قوم يف الوليد بن املغرية فإنه أنفق ماال يف إفساد أمر رسول هللا 

حلرث بن عامر بن نوفل وكان قد أسلم وأنفق يف الصدقات والكفارات فقال لقد أهلكت مايل صلى هللا عليه وسلم وقيل يف ا
حيتمل أن يكون هذا تكذيبا له يف قوله أهلكت ماال لبدا أو إشارة إىل أنه أنفقه ^ أحيسب أن مل يره أحد ^ منذ تبعت حممد 

يناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وليس اهلدى هنا مبعىن أي طريقي اخلري والشر فهو كقوله إان هد^ وهديناه النجدين ^ رايء 
االقتحام الدخول بشدة ومشقة والعقبة عبارة عن األعمال الصاحلة ^ فال اقتحم العقبة ^ اإلرشاد وقيل يعين ثديي األم 

يف جهنم له عقبة ال املذكورة بعد وجعلها عقبة استعارة من عقبة اجلبل ألهنا تصعب ويشق صعودها على النفوس وقيل هو جبل 
This file was downloaded from QuranicThought.comجياوزها إال من عمل هذه األعمال وال هنا ختصيص مبعىن هال وقيل هي دعاء وقيل هي انفية واعرتض هذا القول أبن ال النافية 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
إذا دخلت على الفعل املاضي لزم تكرارها وأجاب الزخمشري أبهنا مكررة يف املعىن والتقدير فال اقتحم العقبة وال فك رقبة وال 

وما ^ يدل على التكرار ألن التقدير فال اقتحم العقبة وال آمن ^ مث كان من الذين آمنوا ^ سكينا وقال الزجاج قوله أطعم م
تعظيم للعقبة مث فسرها بفك الرقبة وهو اعتاقها وابإلطعام وقرئ فك رقبة بضم الكاف وخفض الرقبة وهو ^ أدراك ما العقبة 

 ب الرقبة وهو تفسري ال قتحم وفك الرقبة هو عتقها قالعلى هذا تفسري للعقبة وبفتح الكاف ونص
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق هللا بكل عضو منها عضوا منه من النار وقال أعرايب @  201@ 
 ليس هذا واحد فقال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم دلين على عمل أجنو به فقال فك الرقبة وأعتق النسمة فقال األعرايب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال إعتاق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعني يف مثنها وأما فك أساري املسلمني من 
أيدي الكافرين فإنه أعظم أجرا من العتق ألنه واجب ولو استغرقت فيه أموال املسلمني ولكنه ال جيري يف الكفارات عن عتق 

من قرأ فك ابلرفع قرأ إطعام ابلعطف مصدر على مصدر ومن قرأ فك ابلفتح قرأ إطعام بفتح ااهلمزة وامليم ^ إطعام  أو^ رقبة 
يتيما ذا مقربة أي ذا قرابة ففيه أجر ^ أي جماعة يقال سغب الرجل إذا جاع ^ يف يوم ذي مسغبة ^ فعطف فعال على فعل 

أي ذا حاجة يقال ترب الرجل إذا افتقر وهو مأخوذ من الصدقة ابلرتاب ^ ة أو مسكينا ذا مرتب^ إطعام اليتيم وصلة الرحم 
مث هنا للرتاخي يف الرتبة ال يف الزمان ^ مث كان من الذين آمنوا ^ وروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه الذي مأواه املزابل 

رتتيب يف الزمان ألنه ال يلزم أن يكون اإلميان بعد وفيها إشارة إىل أن اإلميان أعلى من العتق واإلطعام وال يصح أن يكون لل
أي وصى بعضهم بعضا ابلصرب على قضاء هللا وكأن هذا ^ وتواصوا ابلصرب ^ العتق واإلطعام وال يقبل عمل إال من مؤمن 

غريهم وقيل أي وصى بعضهم بعضا برمحة املساكني و ^ وتواصوا ابملرمحة ^ إشارة إىل صرب املسلمني مبكة على إذاية الكفار 
جهة الشمال وروى أن امليمنة عن ميني االعرش ^ املشأمة ^ جهة اليمني و ^ امليمنة ^ الرمحة كل ما يؤدى إىل رمحة هللا 

أي مطبقة مغلقة يقال أوصدت الباب إذا أغلقته وفيه لغتان اهلمزة وترك ^ انر مؤصدة ^ وحيتمل أن يكوان من اليمن والشؤم 
الضحى ارتفاع الضوء وكماله والضحاء ابلفتح واملد بعد ذلك إىل ^ والشمس وضحاها # ^ $ سورة الشمس $ اهلمزة 

أي تبعها ويف اتباعه هلا ثالثة أقوال أحدها ^ والقمر إذا تالها ^ الزوال وقيل الضحى النهار كله واألول هو املعروف يف اللغة 
يما ليلة البدر واآلخر أنه يتبعها يف طلوعه ألنه يطلع بعد أنه يتبعها يف كثرة الضوء ألنه أضوء الكواكب بعد الشمس وال س

غروهبا وذلك يف النصف األول من الشهر والضمري الفاعل للنهار ألن الشمس تنجلي ابلنهار فكأنه هو الذي جالها وقيل 
^ ا يعود الضمري عليه الضمري الفاعل هلل وقيل الضمري املفعول للظلمة أو األرض أو الدنيا وهذا كله بعيد ألنه مل يتقدم م

 أي يغطيها وضمري املفعول للشمس وضمري الفاعل لليل^ والليل إذا يغشاها 
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قيل إن ما يف قوله وما بناها وما طحاها وما سواها موصولة مبعىن من ^ والسماء وما بناها ^ على األصح @  202@ 
هنا وضعف الزخمشري ذلك بقوله فأهلمها فإن املراد هللا ابتفاق وهذا واملراد هللا تعاىل وقيل إهنا مصدرية كأنه قال والسماء وبنيا

القول يؤدي إىل فساد النظم وضعف بعضهم كوهنا موصولة بتقدمي ذكر املخلوقات على اخلالق فإن قيل مل عدل عن من إىل قوله 
^ أي مدها ^ طحاها ^ ذي بناها ما يف قول من جعلها موصولة فاجلواب أنه فعل ذلك إلرادة الوصفية كأنه قال والقادر ال

تسوية النفس إكمال عقلها وفهمها فإن قيل مل نكر النفس فاجلواب من وجهني أحدمها أنه أراد اجلنس  ^ ونفس وما سواها 
أي عرفها ^ فأهلمها فجورها وتقواها ^ واآلخر أنه أراد نفس آدم واألول هو املختار ^ علمت نفس ما أحضرت ^ كقوله 

إان هديناه ^ التقوى وجعل هلا قوة يصح معها اكتساب أحد األمرين وحيتمل أن تكون الواو مبعىن أو كقوله طريق الفجور و 
هذا جواب القسم عند اجلمهور وقال الزخمشري اجلواب حمذوف ^ قد أفلح من زكاها ^ ^ السبيل إما شاكرا وإما كفورا 

This file was downloaded from QuranicThought.com عليه وسلم كما دمدم على قوم مثود لتكذيبهم صاحلا عليه تقديره ليد مد من هللا على أهل مكة لتكذيبهم النيب صلى هللا



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
على سبيل االستطراد وهذا بعيد والفاعل ^ فأهلمها فجورها وتقواها ^ الصالة والسالم قال وأما قد أفلح فكالم اتبع لقوله 

اعل ضمري هللا تعاىل واألول بزكاها ضمري يعود على من واملعىن قد أفلح من زكى نفسه أي طهرها من الذنوب والعيوب وقيل الف
أي حقرها ابلكفر واملعاصي وأصله دسس مبعىن أخفى فكأنه أخفى نفسه ملا حقرها وأبدل ^ وقد خاب من دساها ^ أظهر 

هو مصدر مبعىن الطغيان قلبت فيه الياء ^ بطغواها ^ من السني األخرية حرف علة كقوهلم قصيت أظفاري وأصله قصصت 
طغيت والباء ااخلافضة كقولك كتبت ابلقلم أو سببية واملعىن بسبب طغياهنا وقال ابن عباس معناه كذبت واوا على لغة من يقول 

العامل يف إذ كذبت أو طغواها ومعىن انبعث خرج ^ إذ انبعث أشقاها ^ مثود بعذاهبا ويؤيده قوله فأما مثود فأهلكوا ابلطاغية 
ناقة وهو أحيمر مثود وامسه قدار بن سالف وحيتمل أن يكون أشقاها واقعا لعقر الناقة بسرعة ونشاط وأشقاها هو الذي عقر ال

يعين ^ فقال هلم رسول هللا ^ على مجاعة ألن أفعل اليت للتفضيل إذا أضفته يستوي فيه الواحد واجلمع واألول أظهر وأشهر 
 أو احذروا انقة هللا وسقياها شرهبا من منصوب بفعل مضمر تقديره احفظوا انقة هللا^ انقة هللا وسقياها ^ صاحلا عليه السالم 

عبارة عن إنزال العذاب هبم وفيه ^ فدمدم ^ نسب العقر إىل مجاعة ألهنم اتفقوا عليه وابشره واحد منهم ^ فعقروها ^ املاء 
اهلالك  قال ابن عطية معناه فسوى القبيلة يف^ فسوآها ^ أي بسبب ذنبهم وهو التكذيب أو عقر الناقة ^ بذنبهم ^ هتويل 

ضمري الفاعل هلل تعاىل والضمري يف ^ وال خياف عقباها ^ مل يفلت أحد منهم وقال الزخمشري الضمري للدمدمة أي سواها بينهم 
عقباها للدمدمة والتسوية وهو اهلالك أي ال خياف عاقبة إهالكهم وال درك عليه يف ذلك كما خياف امللوك من عاقبة أعماهلم 

يل إن ضمري الفاعل لصاحل وهذا بعيد وقرئ فال خياف ابلفاء وابلواو وقيل يف القراءة ابلواو أن الفاعل ويف ذلك احتقار هلم وق
 أشقاها واجلملة يف موضع احلال أي انبعث ومل خيف عقىب فعلته وهذا بعيد
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إذا يغشاها  أي يغطي وحذف املفعول وهو الشمس لقوله والليل^ والليل إذا يغشى $ # ^ سورة الليل @ $  203@ 
أي ظهر وتبني والنهار من طلوع الشمس ^ والنهار إذا جتلى ^ أو النهار لقوله يغشى الليل النهار أو كل شئ يسرته الليل 

ما مبعىن من واملراد هبا هللا تعاىل وعدل عن من لقصد الوصف كأنه قال ^ وما خلق الذكر واألنثى ^ واليوم من طلوع الفجر 
إن ^ كر واألنثى وقيل هي مصدرية وروى ابن مسعود أن النيب صلى هللا عليه وسلم قرأ والذكر واألنثى والقادر الذي خلق الذ 

فأما من أعطى ^ هذا جواب القسم ومعناه إن عملكم خمتلف فمنه حسنات ومنه سيئات وشىت مجع شتيت ^ سعيكم لشىت 
وصدق ابحلسىن ^ طاعته يف مجيع األشياء واتقى هللا  أي أعطى ماله يف الزكاة والصدقة وشبه ذلك أو أعطى حقوق هللا من^ 
أي ابخلصلة احلسنة وهي االسالم ولذلك عرب عنها بعضهم أبهنا ال إله إال هللا أو ابملثوبة احلسىن وهي اجلنة وقيل يعين األجر ^ 

رى وهي فعل اخلريات وترك أي هنيؤه للطريقة اليس^ فسنيسره لليسرى ^ والثواب على االطالق وقيل يعين اخللف على املنفق 
السيئات وضد ذلك تيسريه للعسرى ومنه قوله صلى هللا عليه وسلم اعملوا فكل ميسر ملا خلق له أي يهيؤه هللا ملا قدر له 

أي خبل مباله أو بطاعة هللا على اإلطالق فيحتمل الوجهني ألنه يف ^ وأما من خبل واستغىن ^ ويسهل عليه فعل اخلري أو الشر 
أعطى كما أن استغىن يف مقابلة اتقى وكذلك كذب ابحلسىن يف مقابلة صدق ابحلسىن ونيسره للعسرى يف مقابلة نيسره  مقابلة

لليسرى ومعىن استغىن استغىن عن هللا فلم يطعه واستغىن ابلدنيا عن اآلخرة ونزلت آية املدح يف أيب بكر الصديق ألنه أنفق ماله 
من العبيد فيعتقهم وقيل نزلت يف أيب الدحداح وهذا ضعيف ألهنا مكية وإمنا أسلم أبو  يف مرضات هللا وكان يشرتي من أسلم

الدحداح ابملدينة وقيل إن آية الذم نزلت يف أيب سفيان بن حرب وهذا ضعيف لقوله فسنيسره للعسرى وقد أسلم أبو سفيان 
نكار واختلف يف معىن تردى على أربعة أقوال األول هذا نفي أو استفهام مبعىن اإل^ وما يغين عنه ماله إذا تردى ^ بعد ذلك 

^ تردى أي هلك فهو مشتق من الردي وهو املوت أو تردى أي سقط يف القرب أو سقط يف جهنم أو تردى أبكفانه من الرداء 
خطاب ^ لظى فأنذرتكم انرا ت^ أي بيان اخلري والشر وليس املراد االرشاد عند األشعرية خالفا للمعتزلة ^ إن علينا للهدى  This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
استدل املرجئةهبذه اآلية على أن النار ال ^ ال يصالها إال األشقى ^ من هللا أو من النيب صلى هللا عليه وسلم على تقدير قل 

يدخلها إال الكفار لقوله الذي كذب وتوىل وأتوهلا الناس بثالثة أوجه أحدها أن املعىن ال يصالها صلى خلود إال األشقى 
 را خمصوصة الثالث أنه أراد ابألشقى كافرا معينا وهو أبو جهل وأميةواألخر أنه أراد ان
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ابن خلف وقابل به األتقى وهو أبو بكر الصديق فخرج الكالم خمرج املدح والذم على اخلصوص ال خمرج @  204@ 
من ذنوبه وهذا الفعل بدل من  من أداء الزكاة أو من الزكاة أي يصري زكيا عند هللا أو يتطهر^ يتزكى ^ اإلخبار على العموم 

أي ال يفعل اخلري جزاء على نعمة أنعم هبا عليه أحد فيما ^ وما ألحد عنده من نعمة جتزى ^ يؤتى ماله أو حال من الضمري 
تقدم بل يفعله ابتداء خالصا لوجه هللا وقيل املعىن ال يقصد جزاء من أحد يف املستقبل على ما يفعل واألول أظهر ويؤيده ما 

إال ابتغاء وجه ^ وى أن سبب اآلية أن أاب بكر الصديق ملا أعتق بالال قالت قريش كان لبالل عنده يد متقدمة فنفى هللا قوهلم ر 
ذكر يف ^ والضحى $ # ^ سورة والضحى $ وعد أبن يرضيه هللا يف اآلخرة ^ ولسوف يرضى ^ استثناء منقطع ^ ربه 

عة أقوال إذا أقبل وإذا أدبر وإذا أظلم وإذا سكن أي استقر واستوى أو سكن فيه أرب^ والليل إذا سجى ^ الشمس وضحاها 
فيه الناس واألصوات ومنه ليلة ساجية إذا كانت ساكنة الريح وطرف ساج أي ساكن غري مضطرب النظر وهذا أقرب يف 

فيفها مبعىن ما تركك والوداع بتشديد الدال من الوداع وقرئ بتخ^ ما ودعك ربك وما قلى ^ االشتقاق وهو اختيار ابن عطية 
أي ما أبغضبك وحذف ضمري املفعول من قلى وآوى وهدى وأغىن اختصارا لظهور املعىن ^ وما قلى ^ مبالغة يف الرتك 

وملوافقة رؤس اآلي وسبب اآلية أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبطأ عليه الوحي فقالت قريش إن حممدا ودعه ربه وقاله 
كذيبا هلم وقيل رمى علية الصالة والسالم حبجر يف أصبعه فدميت فمكث ليلتني أو ثالاث ال يقوم فقالت امرأة ما فنزلت اآلية ت

أي الدار اآلخرة خري لك من الدنيا قال ابن ^ وال اآلخرة خري لك من األوىل ^ أرى شيطان حممد إال قد تركه فنزلت اآلية 
^ هذه السورة ويريد ابألوىل حاله قبل نزوهلا وهذا بعيد واألول أظهر وأشهر  عطية وحيتمل أن يريد ابآلخرة حاله بعد نزول

روى أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ملا نزلت إذا ال أرضى أن يبقى واحد من أميت يف النار ^ ولسوف يعطيك ربك فرتضى 
يف اجلنة مبا حيتاج إليه من النعم واخلدم  قال بعضهم هذه أرجى آية يف القرآن وقال ابن عباس رضاه أن هللا وعده أبلف قصر

وقيل رضاه يف الدنيا بفتح مكة وغريه والصحيح أنه وعد يعم كل ما أعطاه هللا يف اآلخرة وكل ما أعطاه يف الدنيا من النصر 
ه ما يستقبل عدد هللا نعمه عليه فيما مضى من عمره ليقيس علي^ أمل جيدك يتيما فآوى ^ والفتوح وكثرة املسلمني وغري ذلك 

فتطيب نفسه ويقوى رجاءه ووجد يف هذه املواضع تتعدى إىل مفعولني وهي مبعىن علم فاملعىن أمل تكن يتيما فآواك وذلك أن 
والده عليه السالم توىف وتركه يف بطن أمه مث ماتت أمه وهو ابن مخسة أعوام وقيل مثانية فكفله جده عبد املطلب مث مات وتركه 

ا فكفله عمه أبو طالب وقيل جلعفر الصادق مل نشأ النيب صلى هللا عليه وسلم يتيما فقال لئال يكون عليه ابن اثين عشر عام
 حق
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فيه ستة أقوال أحدها وجدك ضاال عن معرفة الشريعة فهداك إليها ^ ووجدك ضاال فهدى ^ ملخلوق @  205@ 
^ ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان ^ د هللا فهو كقوله فالضالل عبارة عن التوقيف يف أمر الدين حىت جاءه احلق من عن

وهذا هو األظهر وهو الذي اختاره ابن عطية وغريه ومعناه أنه مل يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها حىت بعثه هللا ولكنه ما  
فكأنك واحد منهم وإن مل  كفر ابهلل وال أشرك به ألنه كان معصوما من ذلك قبل النبوة وبعدها والثاين وجدك يف قوم ضالل

تكن تعبد ما يعبدون وهذا قريب من األول والثالث وجدك ضاال عن اهلجرة فهداك إليها وهذا ضعيف ألن السورة نزلت قبل 
اهلجرة الرابع وجدك خامل الذكر ال تعرف فهدى الناس إليك وهداهم بك وهذا بعيد عن املعىن املقصود اخلامس أنه من 

This file was downloaded from QuranicThought.comذلك أنه صلى هللا عليه وسلم ضل يف بعض شعب مكة وهو صغري فرده هللا إىل جده وقيل بل ضل من الضالل عن الطريق و 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
مرضعته حليمة فرده هللا إليها وقيل بل ضل يف طريق الشام حني خرج إليها مع أيب طالب السادس أنه مبعىن الضالل من احملبة 

أي حمبتك ليوسف وهبذا كان ^ اتهلل إنك لفي ضاللك القدمي ^ أي وجدك حمبا هلل فهداك إليه ومنه قول إخوة يوسف ألبيهم 
العائل الفقري يقال عال الرجل فهو عائل إذا كان حمتاجا ^ ووجدك عائال فأغىن ^ يقول شيخنا األستاذ أبو جعفر بن الزبري 

ن أعطاه هللا الكفاف وقيل هو وأعال فهو معيل إذا كثر عياله وهذا الفقر والغىن هو يف املال وغناؤه صلى هللا عليه وسلم هو أ
أي ال تغلبه على ماله وحقه ألجل ضعفه ^ فأما اليتيم فال تقهر ^ رضاه مبا أعطاه هللا وقيل املعىن وجدك فقريا إليه فأغناك به 

الزجر النهر هو االنتهار و ^ وأما السائل فال تنهر ^ أو ال تقهره ابملنع من مصاحله ووجوه القهر كثرية والنهي يعم مجيعها 
وحيتمل السائل أن يريد به سائل ^ فقل هلم قوال ميسورا ^ والنهي عنه أمر ابلقول احلسن والدعاء للسائل كما قال تعاىل 

وأما ^ الطعام واملال وهذا هو األظهر والسائل عن العلم والدين ويف قوله تقهر وتنهر لزوم مااليلزم من التزام اهلاء قبل الراء 
ل معناه بث القرآن وبلغ الرسالة والصحيح أنه عموم يف مجيع النعم قال رسول هللا صلى هللا عليه قي^ بنعمة ربك فحدث 

ولذلك كان بعض السلف يقول لقد أعطاين هللا كذا ولقد صليت البارحة كذا وهذا إمنا جيوز ^ التحدث ابلنعم شكر ^ وسلم 
رايء فال جيوز وانظر كيف ذكر هللا يف هذه السورة ثالث نعم مث إذا كان على وجه الشكر أو ليقتدي به فأما على وجه الفخر وال

ذكر يف مقابلتها ثالث وصااي فقابل قوله أمل جيدك يتيما بقوله فأما اليتيم فال تقهر وقابل قوله ووجدك ضاال بقوله وأما السائل 
على القول اآلخر وقابل قوله ووجدك فال تنهر على قول من قال إنه السائل عن العلم وقابله بقوله وأما بنعمة ربك فحدث 

سورة أمل $ عائال فأغىن بقوله وأما السائل فال تنهر على القول األظهر وقابله بقوله وأما بنعمة ربك فحدث على القول اآلخر 
 هذا لصدره توقيف معناه إثبات شرح صدره صلى هللا عليه وسلم وتعديد ما ذكر^ أمل نشرح لك صدرك $ # ^ نشرح 
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بعده من النعم وشرح صدره صلى هللا عليه وسلم هو اتساعه لتحصيل العلم وتنويره ابحلكمة واملعرفة وقيل هو @  206@ 
فيه ثالثة أقوال األول قول ^ ووضعنا عنك وزرك ^ شق جربيل لصدره يف صغره أو يف وقت اإلسراء حني أخرج قلبه وغسله 

و كقوله ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك وما أتخر وهذا على قول من جوز اجلمهور أن الوزر الذنوب ووضعها هو غفراهنا فه
صغائر الذنوب على األنبياء أو على أن ذنوبه كانت قبل النبوة الثاين أن الوزر هو أثقال النبوة وتكاليفها ووضعها على هذا هو 

ل النبوة إذ كان يرى أن قومه على ضالل ومل أيته من إعانته عليها ومتهيد عذره بعد ما بلغ الرسالة الثالث أن الوزر هو حتريه قب
عبارة عن ثقل الوزر ااملذكور وشدته عليه ^ الذي أنقض ظهرك ^ هللا أمر واضح فوضعه على هذا هو ابلنبوة واهلدى للشريعة 

فهي ثقيلة عندهم  قال احلارث احملاسيب إمنا وصفت ذنوب األنبياء ابلثقل وهي صغائر مغفورة هلم هلمهم هبا وحتسرهم عليها
لشدة خوفهم من هللا وهي خفيفة عند هللا وهذا كما جاء يف األثر إن املؤمن يرى ذنوبه كاجلبل يقع عليه واملنافق يرى ذنوبه  

كالذاببة تطري فوق أنفه واشتقاق أنقض ظهرك من نقض البنيان وغريه أو من النقيض وهو الصوت فكأنه يسمع لظهره نقيض  
أي نوهنا ابمسك وجعلناه شهريا يف املشارق واملغارب وقيل معناه اقرتان ^ ورفعنا لك ذكرك ^ ه شئ ثقيل كنقيض ما حيمل علي

ذكره بذكر هللا يف األذان واخلطب والتشهد ويف مواضع من القرآن وقد روى يف هذا حديث أن هللا قال له إذا ذكرت ذكرت 
تقل دون ذلك فاجلواب أن قوله لك يدل على االعتناء به معي فإن قيل مل قال لك ذكرك ولك صدرك مع أن املعىن مس

هذا وعد ملا يسر بعد العسر وإمنا ذكره بلفظ مع اليت تقتضي املقاربة ليدل على ^ فإن مع العسر يسرا ^ واالهتمام أبمره 
كة هو وأصحابه يف قرب اليسر من العسر فإن قيل ما وجه ارتباط هذا مع ما قبله فاجلواب أنه صلى هللا عليه وسلم كان مب

عسر من إذاية الكفار ومن ضيق احلال ووعده هللا ابليسر وقد تقدم تعديد النعم تسلية وأتنيسا لتطيب نفسه ويقوى رجاؤه كأنه 
يقول إن الذي أنعم عليك هبذه النعم سينصرك ويظهرك ويبدل لك هذا العسر بيسر قريب ولذلك كرر إن مع االعسر يسرا 

This file was downloaded from QuranicThought.com عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين وقد روى ذلك عن عمر وابن مسعود وأتويله أن العسر ااملذكور يف مبالغة وقال صلى هللا



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
هذه السورة واحد ألن األلف والالم للعهد كقولك جاءين رجل فأكرمت الرجل واليسر اثنان لتنكريه وقيل إن اليسر األول يف 

صب مبعىن التعب واملعىن اذا فرغت من أمر فاجتهد يف آخر مث هو من الن^ فإذا فرغت فانصب ^ الدنيا والثاين يف ا آلخرة 
اختلف يف تعيني األمرين فقيل إذا فرغت من الفرائض فانصب يف النوافل وقيل إذا فرغت من الصالة فانصب يف الدعاء وقيل 

صر أي ال ترغب إال قدم اجلار واجملرور ليدل على احل^ وإىل ربك فارغب ^ إذا فرغت من شغل دنياك فانصب يف عبادة ربك 
فيها قوالن األول أنه التني الذي يؤكل والزيتون الذي يعصر أقسم هللا ^ والتني والزيتون $ # ^ سورة التني $ إىل ربك وحده 
 هبما لفضيلتها
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لت على سائر الثمار روى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكل مع أصحابه تينا فقال لو قلت إن فاكهة نز @  207@ 
من اجلنة لقلت هذه ألن فاكهة اجلنة بال عجم فكلوه فإنه يقطع البواسري وينفع من النقرس وقال صلى هللا عليه وسلم نعم 

السواك الزيتون فإنه من الشجرة املباركة هي سواكي وسواك األنبياء من قبلي القول الثاين أهنما موضعان مث اختلف فيهما فقيل 
دمشق ينبت فيه التني واآلخر إبيلياء ينبت فيه الزيتون فكأنه قال ومنابت التني والزيتون وقيل التني مها جبالن ابلشام أحدمها ب

مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت املقدس وقيل التني مسجد نوح والزيتون مسجد إبراهيم واألظهر أهنما املوضعان من الشام 
ذكر بعد هذا الطور الذي كلم عليه موسى والبلد الذي بعث منه ومها اللذان كان فيهما مولد عيسى ومسكنه وذلك أن هللا 

حممد صلى هللا عليه وسلم فتكون اآلية نظري ما يف التوراة أن هللا تعاىل جاء من طور سيناء وطلع من ساعد وهو موضع عيسى 
هو ^ وطور سينني ^ ء املذكورين وظهر من جبال ابران وهي مكة وأقسم هللا هبذه املواضع اليت ذكر يف التوراة لشرفها ابألنبيا

اجلبل الذي كلم هللا عليه موسى وهو ابلشام وأضافه هللا إىل سينني ومعىن سينني مبارك فهو من إضافة املوصوف إىل الصفة 
وقيل معناه ذو الشجر واحدها سينه قاله األخفش وقال الزخمشري وجيوز أن يعرب إعراب اجلمع املذكر ابلواو والياء وأن يلزم 

هو مكة ابتفاق واألمني من األمانة أو من األمن لقوله اجعل هذا ^ وهذا البلد األمني ^ الياء وحتريك النون حبركات اإلعراب 
فيه قوالن أحدمها أن أحسن التقومي هو حسن الصورة وكمال العقل ^ لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي ^ بلدا آمنا 

اهلرم واخلرف فهو كقوله تعاىل ومن نعمره ننكسه يف اخللق وقوله وجعل من بعد قوة والشباب والقوة وأسفل سافلني الضعف و 
ضعفا وشيبة وقوله إال الذين آمنوا بعد هذا غري متصل مبا قبله واالستثناء على هذا القول منقطع مبعىن لكن ألنه خارج عن 

فلني الكفر أو تشويه الصورة يف النار واالستثناء على معىن الكالم األول واآلخر أن حسن التقومي الفطرة على اإلميان وأسفل سا
^ فما يكذبك بعد ابلدين ^ قد ذكر ^ غري ممنون ^ هذا متصل ألن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات مل يردوا أسفل سافلني 

ذه الدالئل اليت فيه قوالن أحدمها أنه خطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم والدين شريعته واملعىن أي شئ يكذبك ابلدين بعد ه
تشهد بصحة نبوتك واآلخر أنه خطاب لإلنسان الكافر والدين على هذا الشريعة أو اجلزاء األخروى ومعىن يكذبك على هذا 
جيعلك كاذاب ألن من أنكر احلق فهو كاذب واملعىن أي شئ جيعلك كاذاب بسبب كفرك ابلدين بعد أن علمت أن هللا خلقك يف 

أليس ^ سافلني وال شك أنه يقدر على بعثك كما قدر على هذا فألى شئ تكذب ابلبعث واجلزاء أحسن تقومي مث ردك أسفل 
تقرير ووعيد للكفار أبن حيكم عليهم مبا يستحقون وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قرأها بلى ^ هللا أبحكم احلاكمني 

 وأان على ذلك من الشاهدين
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نزل صدرها بغار حراء وهو أول ما نزل من القرآن حسبما ورد عن عائشة يف احلديث $ # ) سورة العلق @ $  208@ 
فيه وجهان أحدمها أن معناه اقرأ القرآن مفتتحا ابسم ربك أو متربكا ابسم ^ اقرأ ابسم ربك ^ الذي ذكرانه يف أول الكتاب 

د ابتدإ القراءة بقول بسم هللا الرمحن الرحيم ربك وموضع ابسم ربك نصب على احلال ولذا كان تقديره مفتتحا فيحتمل أن يري
This file was downloaded from QuranicThought.comأو يريد االبتداء ابسم هللا مطلقا والوجه الثاين أن معناه اقرأ هذا اللفظ وهو ابسم ربك الذي خلق فيكون ابسم ربك مفعوال 
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فيه من حذف املفعول لقصد العموم كأنه قال الذي خلق كل شئ مث خصص خلقة اإلنسان ملا ^ الذي خلق ^ وهو املقروء 

خلق ^ مث فسره بقوله ^ الرمحن علم القرآن خلق اإلنسان ^ العجائب والعرب وحيتمل أنه أراد الذي خلق اإلنسان كما قال 
والعلق مجع علقة وهي النطفة من الدم واملراد ابإلنسان هنا جنس بين آدم ولذلك مجع العلق ملا أراد ^ اإلنسان من علق 

ألنه أراد كل واحد على حدته ومل يدخل آدم يف اإلنسان هنا ألنه ^ ناكم من نطفة مث من علقة فإان خلق^ اجلماعة خبالف قوله 
كرر األمر ابلقراءة أتكيدا والواو للحال واملقصود أتنيس النيب ^  اقرأ وربك األكرم ^ مل خيلق من علقة وإمنا خلق من طني 

هذا تفسري ^ الذي علم ابلقلم ^  وصيغة أفعل للمبالغة صلى هللا عليه وسلم كأنه يقول افعل ما أمرت به فإن ربك كرمي
لألكرم فدل على أن نعمة التعليم أكرب نعمة وخص من التعليمات الكتابة ابلقلم ملا فيها من ختليد العلوم ومصاحل الدين والدنيا 

الكتابة ألن اإلنسان مل يكن يعلمها يف  حيتمل أن يريد هبذا التعليم^ علم اإلنسان ما مل يعلم ^ وقرأ ابن الزبري علم اخلط ابلقلم 
أول أمره أو يريد التعليم لكل شئ على اإلطالق وقيل إن اإلنسان هنا سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم واألظهر أنه جنس 

ذلك نزل هذا وما بعده إىل آخر السورة يف أىب جهل بعد نزول صدرها مبدة و ^ كال إن اإلنسان ليطغى ^  اإلنسان على العموم 
أنه كان يطغى بكثرة ماله ويبالغ يف عداوة النيب صلى هللا عليه وسلم وكال هنا حيتمل أن تكون زجرا أليب جهل أو مبعىن حقا أو 

يف موضع املفعول من أجله أي يطغى من أجل غناه والرؤية هنا مبعىن العلم بدليل إعمال الفعل ^ أن رآه استغىن ^ استفتاحا 
^ إن إىل ربك الرجعى ^ ك إال يف إفعال القلوب واملعىن رأى نفسه استغىن واستغىن هو املفعول الثاين يف الضمري وال يكون ذل

اتفق املفسرون أن العبد الذي صلى هو سيدان حممد صلى ^ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ^ هذا هتديد أليب جهل وأمثاله 
اآلية أن أاب جهل جاء إيل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي يف هللا عليه وسلم وأن الذي هناه أبو جهل لعنه هللا وسبب 

املسجد احلرام فهم أبن يصل إليه ومينعه من الصالة وروى أنه قال لئن رأيته يصلى ألطأن عنقه فجاءه وهو يصلي مث انصرف 
 عنه مرعواب
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أجنحة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقيل له ما هذا فقال لقد اعرتض بيين وبينه خندق من انر وهول و @  209@ 
أرأيت يف املوضع الذي قبله والذي ^ أرأيت إن كان على اهلدى أو أمر ابلتقوى ^ لو دان مين الختطفته املالئكة عضوا عضوا 

 صلى هللا بعده مبعىن أخربين فكأنه سؤال يفتقر إىل جواب وفيها معىن التعجيب والتوقيف واخلطاب فيها حيتمل أن يكون للنيب
عليه وسلم أو لكل خماطب من غري تعيني وهي تتعدى إىل مفعولني وجاءت بعدها إن الشرطية يف موضعني ومها قوله إن كان 
على اهلدى وقوله إن كذب وتوىل فيحتاج إىل الكالم يف مفعول أرأيت يف املواضع الثالثة ويف جواب الشرطني ويف الضمائر 

كان على اهلدى وأمر ابلتقوى وكذب وتوىل على من تعود هذه الضمائر فقال الزخمشري إن قوله   املتصلة هبذه األفعال وهي إن
الذي ينهى هو املفعول األول لقوله أرأيت األوىل وأن اجلملة الشرطية بعد ذلك يف موضع املفعول الثاين وكررت أرأيت بعد 

أبن هللا يرى هو جواب قوله إن كذب وتوىل فهو يف املعىن جواب ذلك للتأكيد فهي زائدة ال حتتاج إىل مفعول وإن قوله أمل يعلم 
للشرطني معا وأن الضمري يف قوله إن كان على اهلدى أو أمر ابلتقوى الذي هنى عن الصالة وهو أبو جهل وكذلك الضمري يف 

هي على اهلدى أو كذب قوله إن كذب وتوىل وتقدير الكالم على هذا أخربين عن الذي ينهى عبدا إذا صلى إن كان هذا النا
وتوىل أمل يعلم أبن هللا يرى مجيع أحواله من هداه وضالله وتكذيبه وهنيه عن الصالة وغري ذلك فمقصود اآلية هتديد له وزجر 

وإعالم أبن هللا يراه وخالفه ابن عطية يف الضمائر فقال إن الضمري يف قوله إن كان على اهلدى أو أمر ابلتقوى للعبد الذي صلى 
الضمري يف قوله إن كذب وتوىل للذي هنى عن الصالة وخالفه أيضا يف جعله أرأيت الثانية مكررة للتأكيد وقال إهنا يف  وأن

املواضع الثالثة توقيف وأن جوابه يف املواضع الثالثة قوله أمل يعلم أبن هللا يرى فإنه يصلح مع كل واحد منها ولكنه جاء يف آخر 
This file was downloaded from QuranicThought.comضا الغزنوى يف اجلواب فقال إن جواب قوله إن كان على اهلدى حمذوف فقال إن تقديره إن كان الكالم اختصارا وخالفهما أي
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على اهلدى أو أمر ابلتقوى أليس هو على احلق واتباعه واجب والضمري على هذا يعود على العبد الذي صلى وفاقا البن عطية 

فره وطغيانه أن يؤخذ بناصيته فيلقى يف النار والناصية مقدم أو عد أاب جهل إن مل ينته عن ك^ لئن مل ينته لنسفعا ابلناصية ^ 
والسفع هنا اجلذب والقبض على الشئ وقيل هو اإلحراق من قولك سفعته ^ فيؤخذ ابلنواصي واألقدام ^ الرأس فهو كقوله 

الوعيد نفذ عليه يوم بدر النار وأكد لنسفعا ابلالم والنون اخلفيفة وكتبت يف املصحف ابأللف مراعاة للوقف ويظهر يل أن هذا 
أبدل انصية من الناصية ووصفها ابلكذب واخلطيئة جتوزا ^ انصية كاذبة خاطئة ^ حني قتل وأخذ بناصيته فجر إىل القليب 

^ فليدع اندية ^ والكاذب اخلاطئ يف احلقيقة صاحبها واخلاطئ الذي يفعل الذنب متعمدا واملخطئ الذي يفعله بغري قصد 
جمللس الذي جيتمع فيه الناس وكان أبو جهل قد قال أيتوعدين حممد فوهللا ما ابلوادي أعظم انداي مىن فنزلت النادي والندى ا

اآلية هتديدا وتعجيزا له واملعىن فليدع أهل اندية لنصرته إن قدروا على ذلك مث أوعده أبن يدعو له زابنية جهنم وهم املالئكة 
شرط واحدهم زبنية وقيل زبىن ويف احلديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لو دعا املوكلون ابلعذاب والزابنية يف اللغة ال

 اندية ألخذته الزابنية عياان
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أي تقرب إىل هللا ابلسجود كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقرب ما يكون العبد ^ واسجد واقرتب @ ^  210@ 
سورة القدر $ هذا موضع سجدة عند الشافعي وليست عند مالك من عزائم السجود من ربه وهو ساجد فاجتهدوا يف الدعاء و 

اختلف الناس يف ليلة القدر على ستة عشر قوال وهي أهنا ليلة إحدى وعشرين من رمضان وليلة ثالث وعشرين وليلة $ # 
العشر األواخر من رمضان على  مخس وعشرين وليلة سبع وعشرين وليلة تسع وعشرين فهذه مخسة أقوال يف ليايل األواتر من

قول من ابتدأ عدهتا من أول العشر وقد ابتدأ بعضهم عدهتا من آخر الشهر فجعل ليايل األواتر ليلة ثالثني ألهنا األوىل وليلة 
ا التاسعة مثان وعشرين ألهنا الثانية وليلة ستة وعشرين ألهنا اخلامسة وليلة أربع وعشرين ألهنا السابعة وليلة اثنني وعشرين ألهن

فهذه مخسة أقوال أخر فتلك عشرة أقوال والقول احلادي عشر أهنا تدور يف العشر األواخر وال تثبت يف ليلة واحدة منه الثاين 
عشر أهنا خمفية يف رمضان كله وهذا ضعيف لقوله صلى هللا عليه وسلم التمسوها يف العشر األواخر الثالث عشر أهنا خمفية يف 

عشر أهنا ليلة النصف من شعبان وهذان القوالن ابطالن ألن هللا تعاىل قال إان أنزلناه يف ليلة القدر وقال شهر  العام كله الرابع
رمضان الذي أنزل فيه القرآن فدل ذلك على أن ليلة القدر يف رمضان القول اخلامس عشر أهنا رفعت بعد النيب صلى هللا عليه 

يلة سبعة عشر من رمضان ألن وقعة بدر كانت صبيحة هذه الليلة وأرجح وسلم وهذا ضعيف القول السادس عشر أهنا ل
األقوال أهنا ليلة إحدى وعشرين من رمضان أو ليلة ثالث وعشرين أو ليلة سبع وعشرين فقد جاءت يف هذه الليايل الثالث 

الضمري يف أنزلناه للقرآن ^ در إان أنزلناه يف ليلة الق^ أحاديث صحيحة خرجها مسلم وغريه واألشهر أهنا ليلة سبع وعشرين 
دل على ذلك سياق الكالم ويف ذلك تعظيم للقرآن من ثالثة أوجه أحدها أنه ذكر ضمريه دون امسه الظاهر داللة على شهرته 

ليلة  واالستغناء عن تسميته والثاين أنه اختار إلنزاله أفضل األوقات والثالث أن هللا أسند إنزاله إىل نفسه ويف كيفية إنزاله يف
القدر قوالن أحدمها أنه ابتدأ إنزاله فيها واآلخر أنه أنزل القرآن فيها مجلة واحدة إىل السماء مث نزل به جربيل إىل األرض بطول 
عشرين سنة وقيل املعىن أنزلناه يف شأن ليلة القدر وذكرها وهذا ضعيف ومسيت ليلة القدر من تقدير األمور فيها أو من القدر 

هذا تعظيم هلا قال بعضهم كل ما ^ وما أدراك ما ليلة القدر ^ يرتجح األول بقوله فيها يفرق كل أمر حكيم مبعىن الشرف و 
^ ليلة القدر خري من ألف شهر ^ قال فيه ما أدراك فقد علمه النيب صلى هللا عليه وسلم وما قال فيه ما يدريك فإنه ال يعلمه 

يف ألف شهر قال بعضهم يعين يف ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ويف احلديث معناه أن من قامها كتب هللا له أجر العبادة 
الصحيح أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إمياان واحتسااب فغفر له ما تقدم من ذنبه وسبب اآلية أن 

This file was downloaded from QuranicThought.comلمون من ذلك ورأوا أن أعمارهم تنقص عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر رجال ممن تقدم عبد هللا ألف شهر فعجب املس
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وروى أن احلسن بن علي بن أيب طالب رضي هللا تعاىل عنهما عوتب حني ابيع معاوية فقال إن رسول هللا صلى @  211@ 
ينزون على منربه نزو القردة وأعلمه أهنم ميلكون أمر الناس ألف شهر فاهتم لذلك فأعطاه  هللا عليه وسلم رأى يف املنام بين أمية

هللا ليلة القدر وهي خري من ملك بين أمية ألف شهر مث كشف الغيب أنه كان من بيعة احلسن ملعاوية إىل قتل مروان اجلعدي 
الروح هنا جربيل عليه السالم وقيل صنف ^ إبذن رهبم  تنزل املالئكة والروح فيها^ آخر ملوك بين أمية ابملشرق ألف شهر 

من املالئكة ال تراهم املالئكة إال تلك الليلة وتنزهلم هو إىل األرض وقيل إىل السماء الدنيا وهو تعظيم لليلة القدر ورمحة 
لقدر من أجل كل أمر يقضى هللا يف هذا متعلق مبا قبله واملعىن أن املالئكة ينزلون ليلة ا^ من كل أمر ^ للمؤمنني القائمني فيها 

ذلك العام فإنه روى أن هللا يعلم املالئكة بكل ما يكون يف ذلك العام من اآلجال واألرزاق وغري ذلك ليمتثلوا ذلك يف العام  
ا سالم من  كله وقيل على هذا املعىن أن من مبعىن الباء أي ينزلون بكل أمر وهذا ضعيف وقيل إن اجملرور يتعلق بعده واملعىن أهن

كل أمر أي سالمة من اآلفات قال جماهد ال يصيب أحد فيها داء واألظهر أن الكالم مت عند قوله من كل أمر مث ابتدأ قوله 
سالم هي واختلف يف معىن سالم فقيل إنه من السالمة وقيل إنه من التحية ألن املالئكة يسلمون على املؤمنني القائمني فيها 

فقيل سالم هي مبتدأ وخرب وهذا يصح سواء جعلناه متصال مع ما قبله أو منقطعا عنه وقيل سالم  وكذلك اختلف يف إعرابه
خرب مبتدأ مضمر تقديره أمرها سالم أو القول فيها سالم وهي مبتدأ خربه حىت مطلع الفجر أي هي دائمة إىل طلوع الفجر 

إىل أهنا ليلة سبع وعشرين ألن هذه الكلمة هي السابعة وخيتلف الوقف ابختالف االعراب وقال ابن عباس إن قوله هي إشارة 
ذكر هللا الكفار مث قسمهم إىل صنفني أهل الكتاب واملشركني وذكر أن $ # سورة مل يكن $ والعشرين من كلمات السورة 

 منفكني منفصلني مث مجيعهم مل يكونوا منفكني حىت أتتيهم البينة وتقوم عليهم احلجة ببعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعىن
اختلف يف هذا االنفصال على أربعة أقوال أحدها أن املعىن مل يكونوا منفصلني عن كفرهم حىت أتتيهم البينة لتقوم عليهم احلجة 

 الثاين مل يكونوا منفصلني عن معرفة نبوة سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم حىت بعثه هللا الثالث اختاره ابن عطية وهو مل يكونوا
منفصلني عن نظر هللا وقدرته حىت يبعث هللا إليهم رسوال يقيم عليهم احلجة الرابع وهو األظهر عندي أن املعىن مل يكونوا 

لينفصلوا من الدنيا حىت بعث هللا هلم سيدان حممد ص فقامت عليهم احلجة ألهنم لو انفصلت الدنيا دون بعثه لقالوا ربنا لوال 
ه هللا مل يبق هلم عذر وال حجة فمنفكني على هذا كقولك ال تربح أو ال تزول حىت يكون كذا وكذا أرسلت إلينا رسوال فلما بعث

يتلوا صحفا مطهرة ^ يعين سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم وإعرابه بدل من البينة أو خرب ابتداء مضمر ^ رسول من هللا ^ 
 يعين^ 
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قيمة ابحلق مستقيمة املعاين ووزن قيمة فيعلة وفيه مبالغة قال ابن  أي^ فيها كتب قيمة ^ القرآن يف صحفه @  212@ 
وما تفرق ^ عطية هذا على حذف مضاف تقديره فيها أحكام كتب وال حيتاج إىل هذا احلذف ألن الكتب مبعىن املكتوابت 

 عليه وسلم إال من بعد ما أي ما اختلفوا يف نبوة سيدان حممد صلى هللا^ الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهتم البينة 
علموا أنه حق وحيتمل أن يريد تفرقهم يف دينهم كقوله ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه وإمنا خص الذين أوتوا الكتاب 
ابلذكر هنا بعد ذكرهم مع غريهم يف أول السورة ألهنم كانوا يعلمون صحة نبوة سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم مبا جيدون يف  

اآلية معناها ما أمروا يف التوراة واإلجنيل إال بعبادة هللا ولكنهم حرفوا وبدلوا وحيتمل أن يكون ^ وما أمروا ^ تبهم من ذكره ك
استدل املالكية هبذا على وجوب ^ خملصني له الدين ^ املعىن ما أمروا يف القرآن إال بعبادة هللا فألى شئ ينكرونه ويكفرون به 

و بعيد ألن اإلخالص هنا يراد به التوحيد وترك الشرك أو ترك الرايء وذلك أن اإلخالص مطلوب يف النية يف الوضوء وه
This file was downloaded from QuranicThought.comالتوحيد ويف األعمال وهذا االخالص يف التوحيد هو الشرك اجللي وهذا االخالص يف األعمال هو الشرك اخلفي وهو الرايء 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه تعاىل يقول أان أغىن قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الرايء الشرك األصغر وقال 

واعلم أن األعمال ثالثة أنواع مأمورات ومنهيات ( األغنياء عن الشرك فمن عمل عمال أشرك فيه غريي تركته وشريكه 
ى فإن كانت كذلك فالعمل ومباحات فأما املأمورات فاالخالص فيها عبارة عن خلوص النية لوجه هللا حبيث ال يشوهبا بنية أخر 

خالص مقبول وإن كانت النية لغري وجه هللا من طلب منفعة دنيوية أو مدح أو غري ذلك فالعمل رايء حمض مردود وإن كانت 
النية مشرتكة ففي ذلك تفصيل فيه نظر واحتمال وأما املنهيات فإن تركها دون نية خرج عن عهدهتا ومل يكن له أجر يف تركها 

نية وجه هللا حصل له اخلروج عن عهدهتا مع األجر وأما املباحات كاألكل والنوم واجلماع وشبه ذلك فإن فعلها بغري وإن تركها ب
نية مل يكن له فيها أجر وإن فعلها بنية وجه هللا فله فيها أجر فإن كل مباح ميكن أن يصري قربة إذا قصد به وجه هللا مثل أن 

^ وذلك دين االقيمة ^ مجع حنيف وقد ذكر ^ حنفاء ^ صد ابجلماع التعفف عن احلرام يقصد ابألكل القوة على العبادة ويق
تقديره امللة القيمة أو اجلماعة القيمة وقد فسران القيمة ومعناه أن الذي أمروا به من عبادة هللا واإلخالص له وإقام الصالة 

اخللق ألن هللا برأهم وأوجدهم بعد العدم وقرئ ابهلمز وهو ^ الربية ^ وإيتاء الزكاة هو دين اإلسالم فألي شئ ال يدخلون فيه 
اختلف هل هذا يف ^ رضي هللا عنهم ورضوا عنه ^ األصل وابلياء وهو ختفيف من املهموز وهو أكثر استعماال عند العرب 

 عليه وسلم ذاق طعم الدنيا أو يف اآلخرة فرضاهم عن هللا يف الدنيا هو الرضا بقضائه والرضا بدينه قال رسول هللا صلى هللا
اإلميان من رضي ابهلل راب وابالسالم دينا ومبحمد رسوال ورضاهم عنه يف اآلخرة وهو رضاهم مبا أعطاهم هللا فيها أو رضا هللا 
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طيتنا ملا ورد يف احلديث أن هللا يقول اي أهل اجلنة هل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون اي ربنا وأي شئ نريد وقد أع@  213@ 
أي ^ ذلك ملن خشى ربه ^ ما مل تعط أحدا من العاملني فيقول عندي أفضل من ذلك وهو رضواين فال أسخط عليكم أبدا 

$ # ^ سورة الزلزلة $ ملن خافه وهذا دليل على فضل اخلوف قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خوف هللا رأس كل حكمة 
مصدر وإمنا أضيف أليها هتويال كأنه يقول الزلزلة اليت تليق هبا على عظم ^ اهلا زلز ^ أي حركت واهتزت ^ إذا زلزلت األرض 

يعين املوتى الذين يف جوفها وذلك عند النفخة الثانية يف الصور وقيل هي الكنوز وهذا ^ وأخرجت األرض أثقاهلا ^ جرمها 
شأهنا فيحتمل أن يريد جنس اإلنسان أو  أي يتعجب من^ وقال اإلنسان ماهلا ^ ضعيف ألن إخراجها للكنوز وقت الدجال 

هذه عبارة عما حيدث فيها من األهوال فهو جماز ^ يومئذ حتدث أخبارها ^ الكافر خاصة ألنه الذي يرى حينئذ ماال يظن 
وحديث بلسان احلال وقيل هو شهادهتا على الناس مبا عملوا على ظهرها فهو حقيقة وحتدث يتعدى إىل مفعولني حذف 

نهما والتقدير حتدث اخللق أخبارها وانتزع بعض احملدثني من قوله حتدث أخبارها أن قول احملدث حدثنا وأخربان سواء املفعول م
وهذه اجلملة هي جواب إذا زلزلت وحتدث هو العامل يف إذا ويومئذ بدل من إذا وجيوز أن يكون العامل يف إذا مضمر وحتدث 

ء سببية متعلقة بتحدث أي حتدث بسبب أن هللا أوحى هلا وحيتمل أن يكون أبن هللا البا^ أبن ربك أوحى هلا ^ عامل يف يومئذ 
أوحى هلا بدال من إخبارها وهذا كما تقول حدثت كذا وحدثت بكذا واملعىن على هذا حتدث حبديث الوحي هلا وهذا الوحي 

يومئذ ^ أوحى إىل املالئكة من أجلها وهذا بعيد حيتمل أن يكون اهلاما أو كالما بواسطة املالئكة وهلا مبعىن إليها وقيل معناه 
معىن أشتاات خمتلفني يف أحواهلم وواحد األشتات شت وصدر الناس هو انصرافهم من موضع وردهم فقيل ^ يصدر الناس أشتاات 

نار وهذا أظهر الورد هو الدفن يف القبور والصدر هو القيام للبعث وقيل الورد القيام للحشر والصدر االنصراف إىل اجلنة وال
املثقال هو الوزن والذرة هي ^ فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ^ وفيه يعظم التفاوت بني أحوال الناس فيطهر كوهنم أشتاات 

النملة الصغرية والرؤية هنا ليست برؤية بصر وإمنا هي عبارة عن اجلزاء وذكر هللا مثقال الذرة تنبيها على ما هو أكثر منه من 
This file was downloaded from QuranicThought.comكأنه قال من يعمل قليال أو كثريا وهذه اآلية هي يف املؤمنني ألن الكافر ال جيازى يف اآلخرة على حسناته إذ مل تقبل طريق األوىل  



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
منه واستدل أهل السنة هبذه اآلية أنه ال خيلد مؤمن يف النار ألنه إذا خلد مل ير ثوااب على إميانه وعلى ما عمل من احلسنات 

عنب فقيل هلا يف ذلك فقالت كم فيها من مثقال ذرة ومسع رجال هذه االية عند رسول هللا  وروى عن عائشة أهنا تصدقت حببة
هذا على عمومه يف حق ^ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ^ صلى هللا عليه وسلم فقال حسيب هللا ال أابيل أن أمسع غريها 

ذنوهبم كبائر وأن ميوتوا قبل التوبة منها وأ ال تكون هلم الكافر وأما املؤمنون فال جيازون بذنوهبم إال بستة شروط وهي أن تكون 
 حسنات أرجح يف امليزان منها وأن ال يشفع فيهم وأن ال يكون ممن استحق
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املغفرة بعمل كأهل بدر وأن ال يعفو هللا عنهم فإن املؤمن العاصي يف مشيئة هللا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له @  214@ 
اختلف يف العادايت واملورايت واملغريات هل يراد هبا اخليل أو وعلى القول أبهنا اخليل اختلف هل يعين  $ #سورة العادايت $ 

خيل اجملاهدين أو اخليل على اإلطالق وعلى القول أبهنا اإلبل اختلف هل يعين إبل غزوة بدر أو إبل اجملاهدين مطلقا أو إبل 
ليت تعدو يف مشيها والضبح هو تصويت جهري عند العدو الشديد ليس احلجاج أو اإلبل على اإلطالق ومعىن العادايت ا

بصهال وهو مصدر منصوب على تقدير يضبحن ضبحا أو هو مصدر يف موضع احلال تقديره العادايت يف حال ضبحها 
ض ألرجل واملورايت من قولك أوريت النار إذا أوقدهتا والقدح هو صك احلجارة فيخرج منها شعلة انر وذلك عند ضرب األر 

اخليل أو اإلبل وإعراب قدحا كإعراب صبحا واملغريات من قولك أغارت اخليل إذا خرجت لإلغارة على األعداء وصبحا ظرف 
هذه اجلملة معطوفة على العادايت وما بعده ألنه ^ فأثرن به نقعا ^ زمان ألن عادة أهل الغارة يف األكثر أن خيرجوا يف الصباح 

نقع الغبار والضمري اجملرور للوقت املذكور وهو الصبح فالباء ظرفية أو لكان الذي يقتضيه املعىن فالباء يف تقدير اليت تعدو وال
أيضا ظرفية أو للعدو وهو املصدر الذي يقتضيه العادايت فالباء سببية ومعىن أثرن حركن والضمري الفاعل لإلبل أو للخيل أي 

وسطن توسطن ومجعا اختلف هل املراد به مجع من الناس أو املزدلفة ألن  معىن^ فوسطن به مجعا ^ حركن الغبار عند مشيهن 
هذا جواب القسم والكنود ^ إن االنسان لربه لكنود ^ امسها مجع والضمري اجملرور للوقت أو للمكان أو للعدو أو للنقع 

وقال بعض الصوفية الكنود هو  الكفور للنعمة فالتقدير إن االنسان لنعمة ربه لكفور واالنسان جنس وقيل الكنود العاصي
الضمري لالنسان أي هو شاهد على نفسه بكنوده وقيل هو هلل تعاىل ^ وإنه على ذلك لشهيد ^ الذي يعبد هللا على عوض 

وإنه حلب اخلري ^ على معىن التهديد واألول أرجح ألن الضمري الذي بعده لإلنسان ابتفاق فيجري الكالم على نسق واحد 
هنا املال كقوله إن ترك خريا واملعىن أن اإلنسان شديد احلب للمال فهو ذم حلبه واحلرص عليه وقيل الشديد اخلري ^ لشديد 

أي حبث عند ذلك عبارة عن ^ إذا بعثر ما يف القبور ^ البخيل واملعىن على هذا أنه خبيل من أجل حب املال واألول أظهر 
^ إن رهبم هبم يومئذ خلبري ^ وأظهر حمصال أو ميز خريه من شره أي مجع ما يف الصحف ^ وحصل ما يف الصدور ^ البعث 

الضمري يف رهبم وهبم يعود على اإلنسان ألنه يراد به اجلنس ويف هذه اجلملة وجهان أحدمها أن هذه اجلملة معمول أفال يعلم 
ملة مستأنفة ويكون معمول أفال فكان األصل أن تفتح إن ولكنها كسرت من أجل الالم اليت يف خربها والثاين أن تكون هذه اجل

يعلم حمذوفا ويكون الفاعل ضمريا يعود على اإلنسان والتقدير أفال يعلم اإلنسان حاله وما يكون منه إذا بعثر ما يف القبور وهذا 
يعلم هللا هو الذي قاله ابن عطية وحيتمل عندي أن يكون فاعل أفال يعلم ضمريا يعود على هللا واملفعول حمذوف والتقدير أفال 
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اإلنسان إذا بعثر ما يف القبور مث استأنف قوله إن رهبم هبم يومئذ خلبري على وجه التأكيد أو البيان للمعىن @  215@ 
املتقدم والعامل يف إذا بعثر على هذا الوجه هو أفال يعلم والعامل فيه على مقتضى قول ابن عطية هو املفعول احملذوف وإذا هنا 

عىن حني ووقت وليست بشرطية والعامل يف يومئذ خبري وإمنا خص ذلك بيوم القيامة ألنه يوم اجلزاء بقصد التهديد مع ظرفية مب
This file was downloaded from QuranicThought.comمن أمساء القيامة ألهنا تقرع القلوب هبوهلا وقيل هي النفخة يف ^ القارعة $ # ^ سورة القارعة $ أن هللا خبري على اإلطالق 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
مبتدأ وخرب يف موضع خرب القارعة واملراد به تعظيم شأهنا وكذلك وما أدراك ما القارعة ^ ارعة ما الق^ الصور ألهنا تقرع األمساع 

العامل يف الظرف حمذوف دل عليه القارعة تقديره تقرع يف يوم والفراش هو الطري ^ يوم يكون الناس كالفراش املبثوث ^ 
شر املتفرق شبه هللا اخللق يوم القيامة به يف كثرهتم وانتشارهم الصغري الذي يشبه البعوض ويدور حول املصباح واملبثوث هو املنت

وذلتهم وحيتمل أنه شبههم به لتساقطهم يف جهنم كما يتساقط الفراش يف املصباح قال بعض العلماء الناس يف أول قيامهم من 
إىل انحية احملشر فيكونون حينئذ  القبور كالفراش املبثوث ألهنم جييئون ويذهبون على غري نظام مث يدعوهم الداعي فيتوجهون 

وتكون اجلبال كالعهن ^ كاجلراد املنتشر ألن اجلراد يقصد إىل جهة واحدة وقيل الفراش هنا اجلراد الصغري وهو ضعيف 
العهن هو الصوف وقيل الصوف األمحر وقيل الصوف امللون ألواان شبه هللا اجلبال يوم القيامة به ألهنا تنسف فتصري ^ املنفوش 

من ثقلت ^ نة وعلى القول أبنه امللون يكون التشبيه أيضا من طريق اختالف ألوان اجلبال ألن منها بيضاء ومحراء وسوداء لي
هو مجع ميزان أو مجع موزون وميزان األعمال يوم القيامة له لسان وكفتان عند اجلمهور وقال قوم هو عبارة عن ^ موازينه 
رضا عند سيبوية وثقل املوازين بكثرة احلسنات وخفتها بقلتها وال خيف ميزان مؤمن معناه ذات ^ يف عيشة راضية ^ العدل 

فيه ثالثة أقوال أحدها أن اهلاوية جهنم مسيت بذلك ألن الناس يهوون فيها ^ فأمه هاوية ^ خفة موبقة ألن اإلميان يوزن فيه 
شبيه ابألم الوالدة ألهنا مأوى الولد ومرجعه الثاين أن أي يسقطون وأمه معناه مأواه كقولك املدينة أم فالن أي مسكنه على الت

األم هي الوالدة وهاوية ساقطة وذلك عبارة عن هالكه كقولك أمه ثكلى إذا هلك الثالث أن املعىن أم رأسه هاوية يف جهنم أي 
قال اي رسول هللا تدعوين ساقطة فيها ألنه يطرح فيها منكوسا وروى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لرجل ال أم لك ف

وهذا ^ فأمه هاوية ^ إىل اهلدى وتقول يل ال أم لك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا أردت الانر لك قال هللا تعاىل 
 اهلاء للسكت والضمري جلهنم على القول أبهنا اهلاوية وهو للفعلة واخلصلة اليت يراد^ وما أدراك ما هية ^ يؤيد القول األول 

 ^انر حامية ^ هبا العذاب على القول الثاين والثالث واملقصود تعظيمها مث فسرها بقوله 
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هذا خرب يراد به الوعظ والتوبيخ ومعىن أهلاكم شغلكم والتكاثر ^ أهلاكم التكاثر $ # ^ سورة التكاثر @ $  216@ 
ء حنن أكثر وملا قرأها النيب صلى هللا عليه وسلم قال يقول املباهاة بكثرة املال واألوالد وأن يقول هؤالء حنن أكثر ويقول هؤال

فيه ^ حىت زرمت املقابر ^ ابن آدم مايل مايل وليس لك من مالك إال ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت 
مت املوتى الذين يف املقابر فعرب ثالثة أقوال أحدها أن معناه حىت متم فأراد بزايرة املقابر الدفن فيها الثاين أن معناه حىت ذكر 

بزايرهتا عن التفاخر مبن فيها ألن بعض العرب تفاخر آبابئها املوتى فاملعىن أهلاكم التكاثر حىت بلغتم فيه إىل ذكر املوتى الثالث 
^ سوف تعلمون  كال^  أن معناه زايرة املقابر حقيقة لتعظيم أهلها والتفاخر هبم فيقال هذا قرب فالن ليشهر ذكره ويعظم قدره 

زجر وهتديد مث كرره للتأكيد وعطفه بثم إشارة إىل أن الثاين أعظم من األول وقيل األول هتديد للكفار والثاين هتديد للمؤمنني 
وحذف معمول تعلمون وتقديره تعلمون ما حيل بكم أو تعلمون أن القرآن حق أو تعلمون أنكم كنتم على خطأ يف اشتغالكم 

جواب لو حمذوف تقديره لو ^ لو تعلمون علم اليقني ^ ه لقصد التهويل فيقدر السامع أعظم ما خيطر بباله ابلدنيا وإمنا حذف
تعلمون الزدجرمت واستعددمت لآلخرة فينبغي الوقف على اليقني ومعمول لو تعلمون حمذوف أيضا وعلم اليقني مصدر ومعىن علم 

فة الشئ إىل نفسه كقولك دار اآلخرة وقال الزخمشري معناه علم األمور اليقني العلم الذي ال يشك فيه قال بعضهم هو من إضا
هذا جواب قسم حمذوف وهو تفسري ملفعول لو تعلمون تقديره لو تعلمون عاقبة ^ لرتون اجلحيم ^ اليت تتيقنوهنا ابملشاهدة 

اخلطاب جلميع الناس فهو كقوله وإن منكم أمركم مث فسرها أبهنا رؤية اجلحيم والتفسري بعد االهبام يدل على التهويل والتعظيم و 
هذا أتكيد للرؤية املتقدمة ^ مث لرتوهنا عني اليقني ^ إال واردها وقيل للكفار خاصة فالرؤية على هذا يراد هبا الدخول فيها 

مث لتسألن ^  وعطفه بثم للتهويل والتفخيم والعني هنا من قولك عني الشئ نفسه وذاته أي لرتوهنا الرؤية اليت هي نفس اليقني This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
هذا إخبار ابلسؤال يف اآلخرة عن نعيم الدنيا فقيل النعيم األمن والصحة وقيل الطعام والشراب وهذه أمثلة ^ يومئذ عن النعيم 

والصواب العموم يف كل ما يتلذذ به قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيت يكنك وخرقة تواريك وكسرة تشد قلبك وما 
قال صلى هللا عليه وسلم كل نعيم فمسئول عنه إال نعيم يف سبيل هللا وأكل صلى هللا عليه وسلم يوما مع سوى ذلك فهو نعيم و 

فيه ثالثة أقوال ^ والعصر $ # ^ سورة العصر $ أصحابه رطبا وشربوا عليه ماء فقال هلم هذا من النعيم الذي تسئلون عنه 
ل هللا صلى هللا عليه وسلم الذي تفوته صالة العصر كأمنا وتر أهله وماله األول أنه صالة العصر أقسم هللا هبا لفضلها قال رسو 

 الثاين أنه العشى أقسم به كما أقسم ابلضحى ويؤيد
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هذا قول أيب بن كعب سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن العصر فقال أقسم ربكم آبخر النهار والثالث @  217@ 
^ وتواصوا ابحلق ^ االنسان جنس ولذلك استثىن منه الذين آمنوا فهو استثناء متصل ^ ر إن االنسان لفي خس^ أنه الزمان 

أي وصى بعضهم بعضا ابحلق وابلصرب فاحلق هو االسالم وما يتضمنه وفيه إشارة إىل كذب الكفار ويف الصرب إشارة إىل صرب 
هو على اجلملة الذي يعيب الناس وأيكل ^ ة ملزة ويل لكل مهز $ # ^ سورة اهلمزة $ املؤمنني على إذاية الكفار هلم مبكة 

أعراضهم واشتقاقه من اهلمز واللمز وصيغة فعلة للمبالغة واختلف يف الفرق بني الكلمتني فقيل اهلمز يف احلضور واللمز يف 
شريق ألنه كان كثري الغيبة وقيل ابلعكس وقيل اهلمز ابليد والعني واللمز ابللسان وقيل مها سواء ونزلت السورة يف األخنس بن 

الوقيعة يف الناس وقيل يف أمية بن خلف وقيل يف الوليد بن املغرية ولفظها مع ذلك على العموم يف كل من اتصف هبذه الصفات 
^ أي أحصاه وحافظ على عدده أال ينقص فمنعه من اخلريات وقيل معناه استعده وادخره عدة حلوادث الدهر ^ وعدده ^ 

كال ^  أي يظن بفرط جهله واغرتاره أن ماله خيلده يف الدنيا وقيل يظن أن ماله يوصله إىل دار اخللد ^  أحيسب أن ماله أخلده
هذا جواب قسم حمذوف واحلطمة هي جهنم وإمنا مسيت حطمة ألهنا حتطم ما ^ لينبذن يف احلطمة ^ رد عليه فيما ظنه ^ 

أي تبلغ القلوب ^ انر هللا املوقدة اليت تطلع على األفئدة ^ هنا يلقى فيها وتلتهبه وقد عظمها بقوله وما أدراك مث فسرها أب
^ مؤصدة ^ إبحراقها قال ابن عطية حيتمل أن يكون املعىن أهنا تطلع على ما يف القلوب من االعقائد والنيات إبطالع هللا إايها 

والعمود هو املستطيل من حديد  العمد مجع عمود وهو عند سيبويه اسم مجع وقرئ عمد بضمتني^ يف عمد ممددة ^ مغلقة 
أو خشب واملمددة الطويلة ويف املعىن قوالن أحدمها أن أبواب جهنم أغلقت عليهم مث مدت على أبواهبا عمد تشديدا يف 
اإلغالق والثقاف كما تثقف أبواب البيوت ابلعمد وهو على هذا متعلق مبؤصدة واآلخر أهنم موثوقون مغلولون يف العمد 

نزلت هذه السورة منبهة على $ # سورة الفيل $ هذا يف موضع خرب مبتدأ مضمر تقديره هم موثوقون يف عمد فاجملرور على 
العربة يف قصة الفيل اليت وقعت يف عام مولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإهنا تدل على كرامة هللا للكعبة وإنعامه على 

وال يشركوا به وفيها مع ذلك عجائب من قدرة هللا وشدة عقابه وقد قريش بدفع العدو عنهم فكان جيب عليهم أن يعبدوه 
 ذكرت القصة يف كتب السري وغريها
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واختصارها أن أبرهة ملك احلبشة بين بيتا ابليمن وأراد أن حيج الناس إليه كما حيجون إىل الكعبة فذهب أعرايب @  218@ 
حتفل يف مجوعة وركب الفيل وقصد مكة فلما وصل قريبا منها فر وأحدث يف البيت فغضب أبرهة وحلف أن يهدم الكعبة فا

أهلها إىل اجلبال وأسلموا له الكعبة وأخذ لعبد املطلب مائيت بعري فكلمه فيها فقال له كيف تكلمين يف اإلبل وال تكلمين يف 
فربك الفيل بذي الغميس ومل الكعبة وقد جئت هلدمها وهي شرفك وشرف قومك فقال له أان رب اإلبل وإن للبيت راب سيمنعه 

يتوجه إىل مكة فكانوا إذا وجهوه إىل غريها هرول وإذا وجهوه إليها توقف ولو بضعوه ابحلديد فبينما هم كذلك أرسل هللا عليهم 
طيورا سودا وقيل خضرا عند كل طائر ثالثة أحجار يف منقاره ورجليه فرمتهم الطيور ابحلجارة فكان احلجر يقتل من وقع عليه 

This file was downloaded from QuranicThought.comوروى أنه كان يدخل يف رأسه وخيرج من دبره ووقع يف سائرهم اجلدري واألسقام وانصرفوا فماتوا يف الطريق متفرقني يف املراحل 



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
يف ^ معناه أمل تعلم وكيف يف موضع نصب بفعل ربك ال أبمل تر واجلملة معمول أمل تر ^ أمل تر كيف ^ وتقطع أبرهة أمنلة أمنلة 

معناه مجاعات شيئا بعد شئ قال الزخمشري واحدها أبلة وقال مجهور الناس هو مجع ^ أاببيل ^  أي إبطال وختسري^ تضليل 
روى أن كل حجر منها كان فوق العدسة ودون احلمصة قال ابن عباس إنه أدرك عند أم ^ حبجارة ^ ال واحد له من لفظه 

^ سجيل ^ على كل حجر اسم من يقع عليه مكتواب  هانئ حنو قفتني من هذه احلجارة وأهنا كانت خمططة حبمرة وروى أنه كان
العصف ورق الزرع وتبنه واملراد أهنم صاروا رميما ويف تشبيههم به ثالثة أوجه األول أنه شبههم ^ كعصف مأكول ^  قد ذكر 

أراد ورق الزرع  ابلتني إذا أكلته الدواب مث راثته فجمع التلف واخلسة ولكن هللا كىن عن هذا على حسب أدب القرآن الثاين أنه
إليالف قريش إيالفهم رحلة $ # ^ سورة قريش $ إذا أكلته الدود الثالث أنه أراد كعصف مأكول زرعه وبقي هو ال شئ 

قريش هم حى من عرب احلجاز الذين هم من ذرية معد بن عدانن إال أنه ال يقال قريشي إال ملن كان من ^ الشتاء والصيف 
سمون إىل إفخاذ وبيوت حنو بين هاشم وبين أمية وبين خمزوم وغريهم وإمنا مسيت القبيلة قريشا ذرية النضر بن كنانة وهم ينق

لتقرشهم والتقرش التكسب وكانوا جتارا وعن معاوية أنه سأل ابن عباس مل مسيت قريش قريشا قال لدابة يف البحر أتكل وال 
كل عام للتجارة رحلة يف الشتاء إىل اليمن ورحلة يف الصيف إىل تؤكل وتعلو وال تعلى وكانوا ساكنني مبكة وكان هلم رحلتان يف  

الشام وقيل كانت الرحلتان مجيعا إىل الشام وقيل كانوا يرحلون يف الصيف إىل الطائف حيث املاء والظل فيقيمون هبا ويرحلون 
منقول منه ابهلمزة يقال ألف الرجل يف الشتاء إىل مكة لسكناهم هبا واإليالف مصدر من قولك آلفت املكان إذا ألفته وقيل هو 

الشئ وألفه إايه غريه فاملعىن على القول األول أن قريشا ألفوا رحلة الشتاء والصيف وعلى الثاين أن هللا ألفهم الرحلتني واختلف 
يالفهم الرحلتني فإن يف تعلق قوله إليالف قريش على ثالثة أقوال أحدها أنه يتعلق بقوله فليعبدوا واملعىن فليعبدوا هللا من أجل إ

 ذلك نعمة من هللا عليهم الثاين أنه يتعلق مبحذوف تقديره اعجبوا إليالف قريش الثالث أنه
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يتعلق بسورة الفيل واملعىن أن هللا أهلك أصحاب الفيل إليالف قريش فهو يتعلق بقوله فجعلهم أو مبا قبله من @  219@ 
أيب بن كعب سورة واحدة ال فصل بينهما وقد قرأمها عمر يف ركعة واحدة من األفعال ويؤيد هذا أن السورتني يف مصحف 

املغرب وذكر هللا اإليالف أو ال مطلقا مث أبدل منه االيالف املقيد ابلرحلتني تعظيما لألمر ونصب رحلة ألنه مفعول إبيالفهم 
هذا إقامة ^ فليعبدوا رب هذا البيت ^ % ( كلوا يف بعض بطنكم تعفوا # )  وقال رحلة وأراد رحلتني فهو كقول الشاعر 

حيتمل أن يريد ^ الذي أطعمهم من جوع ^ حجة عليهم مبالطفة واستدعاء هلم وتذكري ابلنعم والبيت هو املسجد احلرام 
إطعامهم بسبب الرحلتني فقد روى أهنم كانوا قبل ذلك يف شدة وضيق حال حىت أكلوا اجليف وحيتمل أن يريد أطعامهم على 

ق فقد كان أهل مكة ساكنني بواد غري ذي زرع ولكن هللا أطعمهم مما جيلب إليهم من البالد بدعوة أبيهم إبراهيم عليه االطال
حيتمل أن يريد آمنهم من خوف أصحاب الفيل ^ وآمنهم من خوف ^ الصالة والسالم وهو قوله وارزقهم من الثمرات 

وقد فسرانه يف موضعه أو يعين آمنهم يف ^ رب اجعل هذا بلدا آمنا ^ وله وحيتمل أن يريد آمنهم يف بلدهم بدعوة إبراهيم يف ق
أسفارهم ألهنم كانوا يف رحلتهم آمنني ال يتعرض هلم أحد بسوء وكان غريهم من الناس تؤخذ أمواهلم وأنفسهم وقيل آمنهم من 

أرأيت الذي يكذب $ # ^ ملاعون سورة ا$ اجلذام فال يرى مبكة جمذوما قال الزخمشري التنكري يف جوع وخوف لشدهتما 
فذلك الذي يدع ^ قيل إن هذا نزل يف أىب جهل وأىب سفيان بن حرب وقيل هو مطلق والدين هنا امللة أو اجلزاء ^ ابلدين 
أي يدفعه بعنف وهذا الدفع حيتمل أن يكون عن إطعامه واالحسان إليه أو عن ماله وحقوقه وهذا أشد والذي ال ^ اليتيم 

ام املسكني ال يطعمه من ابب أوىل وهذه اجلملة هي جواب أرأيت ألن معناها أخربين فكأنه سؤال وجواب واملعىن حيض على طع
انظر الذي كذب ابلدين جتد فيه هذه األخالق القبيحة واألعمال السيئة وإمنا ذلك ألن الدين حيمل صاحبه على فعل احلسنات 

قيل إن هذا نزل يف ^ فويل للمصلني الذين هم عن صالهتم ساهون ^ م وترك السيئات فمقصود الكالم ذم الكفار وأحواهل This file was downloaded from QuranicThought.com



تفسير ابن جزيتفسير ابن جزي) ) التسهيل لعلوم التنزيل التسهيل لعلوم التنزيل     ))    
عبد هللا بن أيب ابن سلول املنافق والسورة على هذا نصفها مكي ونصفها مدين قاله أبو زيد السهبلي وذلك أن ذكرى أيب جهل 

ا هو من صفة الذين كانوا ابملدينة وغريه من الكفار أكثر ما جاء يف السور املكية وذكر السهو عن الصالة والرايء فيها إمن
السيما على قول من قال إهنا يف عبد هللا بن أيب وقيل إهنا مكية كلها وهو األشهر ونزل آخرها على هذا يف رجل أسلم مبكة ومل 

يه وسلم يكن صحيح االميان وقيل مدنية والسهو عن الصالة هو تركها أو أتخريها هتاوان هبا وقد سئل رسول هللا صلى هللا عل
عن صالهتم ^ عن الذين هم عن صالهتم ساهون قال الذين يؤخروهنا عن وقتها وقال عطاء بن يسار احلمد هلل الذي قال 

وصف ^ ومينعون املاعون ^ هو من الرايء أي صالهتم رايء للناس ال هلل ^ الذين هم يراؤن ^ ومل يقل يف صالهتم ^ ساهون 
 هلم
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فعة للناس ويف املاعون أربعة أقوال األول أنه الزكاة الثاين أنه املال بلغة قريش الثالث أنه املاء ابلبخل وقلة املن@  220@ 
الرابع أنه ما يتعاطاه الناس بينهم كاآلنية والفأس والدلو واملقص وسئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما الشئ الذي ال حيل 

هذا خطاب ^ إان أعطيناك الكوثر $ # ^ سورة الكوثر $ طرق اإلبرة واخلمرية منعه فقال املاء والنار وامللح وزاد يف بعض ال
للنيب صلى هللا عليه وسلم والكوثر بثاء مبالغة من الكثرة ويف تفسريه سبعة أقوال األول حوض النيب صلى هللا عليه وسلم الثاين 

بعه سعيد بن جبري فإن قيل إن النهر الذي يف اجلنة من اخلري أنه اخلري الكثري الذي أعطاه هللا يف الدنيا واآلخرة قاله ابن عباس وت
الذي أعطاه هللا فاملعىن أنه على العموم الثالث أن الكوثر القرآن الرابع أنه كثرة األصحاب واألتباع اخلامس أنه التوحيد 

كلها ولكن الصحيح أن املراد   السادس أنه الشفاعة السابع أنه نور وضعه هللا يف قلبه وال شك أن هللا أعطاه هذه األشياء
ابلكوثر احلوض ملا ورد يف احلديث الصحيح أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أتدرون ما الكوثر هو هنر أعطانيه هللا وهو 

فيه مخسة أقوال األول أنه أمره ابلصالة على االطالق وبنحر اهلدى ^ فصل لربك واحنر ^ احلوض آنيته عدد جنوم السماء 
ضحااي الثاين أنه صلى هللا عليه وسلم كان يضحي قبل صالة العيد فأمره أن يصلي مث ينحر فاملقصود على هذا أتخري حنر وال

األضاحي عن الصالة الثالث أن الكفار يصلون مكاء وتصدية وينحرون لألصنام فقال هللا لنبيه صلى هللا عليه وسلم صل لربك 
على هذا أمر ابلتوحيد واالخالص الرابع أن معىن احنر ضع يدك اليمىن على اليسرى  وحده واحنر له أي لوجهه ال لغريه فهو

إن ^ عند صدرك يف الصالة فهو على هذا من النحر وهو الصدر اخلامس أن معناه ارفع يديك عند حنرك يف افتتاح الصالة 
اآلية يف العاصي بن وائل وقيل يف أيب جهل الشانئ هو املبغض وهو من الشنآن مبعىن العداوة ونزلت هذه ^ شانئك هو األبرت 

على وجه الرد عليه إذ قال إن حممدا أبرت أي ال ولد له ذكر فإذا مات اسرتحنا منه وانقطع أمره مبوته فأخرب هللا أن هذا الكافر 
نة خبالف النيب صلى هللا هو األبرت وإن كان له أوالد ألنه مبتور من رمحة هللا أي مقطوع عنها وألنه ال يذكر إذا ذكر إال ابللع

عليه وسلم فإن ذكره خالد إىل آخر الدهر مرفوع على املنابر والصوامع مقرون بذكر هللا واملؤمنون من زمانه إىل يوم القيامة 
سبب هذه السورة إن قوما من قريش منهم الوليد بن املغرية وأمية بن خلف $ # سورة الكافرون $ أتباعه فهو كوالدهم 

وائل وأبو جهل ونظراؤهم قالوا اي حممد اتبع ديننا ونتبع دينك اعبد آهلتنا سنة ونعبد إهلك سنة فقال معاذ هللا أن  والعاصي بن
نشرك ابهلل شيئا ونزلت السورة يف معىن الرباءة من آهلتهم ولذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قرأها فقد برئ من 

خبار أنه ال يعبد أصنامهم فإن قيل مل كرر هذا املعىن بقوله وال أان عابد ما عبدمت فاجلواب هذا إ^ ال أعبد ما تعبدون ^ الشرك 
 من وجهني أحدمها قاله الزخمشري وهو أن قوله ال أعبد ما تعبدون يريد يف الزمان املستقبل وقوله
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فيما سلف فكيف تطلبون ذلك مين  وال أان عابد ما عبدمت يريد به فيما يضي أي ما كنت قط عابدا ما عبدمت@  221@ 
اآلن الثاين قاله ابن عطية وهو أن قوله ال أعبد ما تعبدون ملا كان حيتمل أن يراد به زمان احلال خاصة قال وال أان عابد ما عبدمت 

به احلال  أي أبدا ما عشت ألن ال النافية إذا دخلت على الفعل املضارع خلصته لالستقبال بقوله ال أعبد ال حيتمل أن يراد This file was downloaded from QuranicThought.com
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وحيتمل عندي أن يكون قوله ال أعبد ما تعبدون يراد به يف املستقبل على حسب ما تقتضيه المن االستقبال ويكون قوله وال أان 
عابد ما عبدمت يريد به يف احلال فيحصل من اجملموع نفي عبادته لألصنام يف احلال واالستقبال ومعىن احلال يف قوله وال أان عابد 

أظهر من معىن املضي الذي قاله الزخمشري ومن معىن االستقبال فان قولك ما زيد بقائم بنفي اجلملة االمسية يقتضي  ما عبدمت مث
هذا إخبار أن هؤالء الكفار ال يعبدون هللا كما قيل لنوح إنه لن يؤمن من قومك إال من ^ وال أنتم عابدون ما أعبد ^ احلال 

ماتوا على الكفر وقد روى أن هؤالء اجلماعة املذكورين هم أبو جهل والوليد بن  قد آمن إال أن هذا يف حق قوم خمصوصني
املغرية والعاصي بن وائل واألسود بن املطلب وأمية بن خلف وأىب بن خلف وابن احلجاج وكلهم ماتوا كفارا فإن قيل مل قال ما 

أن ذلك ملناسبة قوله ال أعبد ما تعبدون فإن هذا  أعبد مبا دون من اليت هي موضوعة ملن يعقل فاجلواب من ثالثة أوجه أحدها
واقع على األصنام اليت ال تعقل مث جعل ما أعبد على طريقته لتناسب اللفظ الثاين أنه أراد الصفة كأنه قال ال أعبد الباطل وال 

هذا ضعيف فإن قيل مل كرر تعبدون احلق قاله الزخمشري الثالث أن ما مصدرية والتقدير ال أعبد عبادتكم وال تعبدون عباديت و 
هذا املعىن واللفظ فقال بعد ذلك وال أنتم عابدون ما أعبد مرة أخرى فاجلواب من وجهني أحدمها قول الزخمشري وهو أن 

األول يف املستقبل والثاين فيما مضى واآلخر قاله ابن عطية وهو أن األول يف احلال والثاين يف االستقبال فهو حتم عليهم أن ال 
سورة $ أي لكم شرككم ويل توحيدي وهذه براءة منهم وفيها مساملة منسوخة ابلسيف ^ لكم دينكم ويل دين ^ ا أبدا يؤمنو 

سأل عمر بن اخلطاب مجاعة من الصحابة رضي هللا عنهم عن معىن هذا السورة فقالوا إن هللا أمر رسول هللا صلى $ # النصر 
صر والفتح وذلك على ظاهر لفظها فقال البن عباس مبحضرهم اي عبد هللا ما تقول هللا عليه وسلم ابلتسبيح واالستغفار عند الن

أنت قال هو أجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعلمه هللا بقربه إذا رأى النصر والفتح فقال عمر ما أعلم منها إال ما علمت 
لى هللا عليه وسلم ملا فتح مكة وأسلم العرب جعل وقد قال هبذا املعىن ابن مسعود وغريه ويؤيده قول عائشة إن رسول هللا ص

يكثر أن يقول سبحانك اللهم وحبمدك اللهم إين أستغفرك يتأول القرآن أي هذه السورة وقال هلا مرة ما أراه إال حضور أجلي 
عدها مثانني يوما أو وقال ابن عمر نزلت هذه السورة مبعىن أايم التشريق يف حجة الوداع وعاش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ب

يعين ابلفتح فتح مكة والطائف وغريمها ^ إذا جاء نصر هللا والفتح ^ حنوها وقال ابن مسعود هذه السورة تسمى سورة التوديع 
من البالد اليت فتحها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال ابن عباس إن النصر صلح احلديبية والفتح فتح مكة وقيل النصر 

 إسالم أهل
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ورأيت الناس يدخلون يف دين هللا ^ اليمن واإلخبار بذلك كله قبل وقوعه إخبار بغيب فهو من أعالم النبوة @  222@ 
أي مجاعات وذلك أنه أسلم بعد فتح مكة بشر كثري فقد روى أن رسول صلى هللا عليه وسلم كان معه يف فتح مكة ^ أفواجا 

ألفا وقال أبو عمر بن عبد الرب مل ميت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويف العرب  عشرة آالف وكان معه يف غزوة تبوك سبعون
قد ذكر التسبيح ^ فسبح حبمد ربك واستغفره ^ رجل كافر وقد قيل إن عدد املسلمني عند موته مائة ألف وأربعة عشر ألفا 

مد واالستغفار عند رؤية النصر والفتح وعند اقرتاب واالستغفار ومعىن حبمد ربك فيما تقدم فإن قيل مل أمره هللا ابلتسبيح واحل
أجله فاجلواب أنه أمر ابلتسبيح واحلمد ليكون شكرا على النصر والفتح وظهور اإلسالم وأمره بذلك وابالستغفار عند اقرتاب 

^ ذر عشريتك األقربني وأن^ سببها أنه ملا نزل قوله تعاىل $ # سورة أيب هلب $ أجله ليكون ذلك زاد لآلخرة وعدة للقاء هللا 
صعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الصفا فنادى أبعلى صوته اي صباحاه فاجتمعت إليه قريش فقال هلم إين نذير لكم 

^ تبت يد أيب هلب ^ بني يدي عذاب شديد مث أنذرهم عموما وخصوصا فقال له أبو هلب تبا لك هلذا مجعتنا فنزلت السورة 
تباب هو اخلسران وأبو هلب هو عبد العزى بن عبد املطلب بن هاشم وهو عم رسول هللا صلى هللا عليه معىن تبت خسرت وال

This file was downloaded from QuranicThought.comوسلم وكان من أشد الناس عداوة له فإن قيل مل ذكره هللا بكنيته دون امسه فاجلواب من ثالثة أوجه أحدها أن كنيته كانت أغلب 
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ب لتلهب وجهه مجاال الثاين أنه ملا كان امسه عبد العزى عدل عنه إىل الكنية عليه من امسه كأيب بكر وغريه ويقال إنه كىن أبيب هل

ما أغىن عنه ماله وما  ^ الثالث أنه ملا كان من أهل النار واللهب كناه أاب هلب وليناسب ذلك قوله سيصلى انرا ذات هلب 
ه وما كسب الربح أو ماله ما ورث وما كسب حيتمل أن تكون ما انفية أو استفهامية يراد هبا النفي وماله هو رأس مال^ كسب 

هذا حتم عليه بدخول النار ومات بعد ذلك  ^ سيصلى انرا ذات هلب ^ هو ما اكتسبه لنفسه وقيل ماله مجيع ماله وما كسب 
لة اسم امرأته أم مجيل بنت حرب بن أمية وهي أخت أيب سفيان وعمه معاوية ويف وصفها حبما^ وامرأته محالة احلطب ^ كافرا 

احلطب أربعة أقوال أحدها أهنا كانت حتمل حطبا وشوكا فتلقيه يف طريق النيب صلى هللا عليه وسلم لتؤذيه الثاين أن ذلك عبارة 
عن مشيها ابلنميمة يقال فالن حيمل احلطب بني الناس أي يوقد بينهم انر العداوة ابلنمائم الثالث أنه عبارة عن سعيها ابملضرة 

يف جيدها حبل من ^ فالن حيطب على فالن إذا قصد اإلضرار به الرابع أنه عبارة عن ذنوهبا وسوء أعماهلا على املسلمني يقال 
اجليد العنق واملسد الليف وقيل احلبل املفتول ويف املراد به ثالثة أقوال األول أنه إخبار عن محلها احلطب يف الدنيا ^ مسد 

ساسة حاهلا واآلخر أنه حاهلا يف جهنم يكون كذلك أي يكون يف عنقها حبل على القول األول ويف ذلك حتقري هلا وإظهار خل
الثالث أهنا كانت هلا قالدة فاخرة فقالت ألنفقنها على عداوة حممد فأخرب عن قالدهتا حببل املسد على جهة التفاؤل والذم هلا 

 بتربجها وحيتمل قوله وامرأته وما بعده وجوها من اإلعراب
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الوقف ابختالفها وهي أن يكون امرأته مبتدأ أو محالة احلطب خربه أو يكون محالة احلطب نعت واخلرب  خيتلف@  223@ 
سورة $ يف جيدها حبل من مسد أو يكون امرأته معطوفا على الضمري يف يصلى ومحالة احلطب نعت أو خرب ابتداء مضمر 

 صلى هللا عليه وسلم فقالوا اي حممد صف لنا ربك سبب نزول هذه السورة أن اليهود دخلوا على رسول هللا$ # اإلخالص 
وانسبه فإنه وصف نفسه يف التوراة ونسبها فارتعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت خر مغشيا عليه ونزل عليه جربيل هبذه 

وىل تكون السورة مدنية السورة وقيل إن املشركني قالوا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنسب لنا ربك فنزلت وعلى الرواية األ
ألن سؤال اليهود ابملدينة وعلى الرواية الثانية تكون مكية واختلف يف معىن قوله صلى هللا عليه وسلم قل هو هللا أحد تعدل 
ثلث القرآن فقيل إن ذلك يف الثواب أي ملن قرأها من األجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن وقيل إن ذلك فيما تضمنته من 

لعلوم وذلك أن علوم القرآن ثالثة توحيد وأحكام وقصص وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد فهي ثلث القرآن املعاين وا
هبذا االعتبار وهذا أظهر وعليه محل ابن عطية احلديث ويؤيده أن يف بعض رواايت احلديث إن هللا جزأ القرآن ثالثة أجزاء 

النسائي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسع رجال يقرؤها فقال أما هذا  فجعل قل هو هللا أحد جزءا من أجزاء القرآن وخرج
فقد غفر له ويف رواية أنه قال وجبت له اجلنة وخرج مسلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث رجال على سرية فكان يقرأ 

عليه وسلم فقال سلوه ألي شئ يصنع ذلك  ألصحابه يف الصالة قل هو هللا أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول هللا صلى هللا
فسألوه فقال ألهنا صفة الرمحن فأان أحب أن أقرأها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخربوه أن هللا حيبه ويف رواية خرجها 

ه وسلم قال الرتمذي أنه صلى هللا عليه وسلم قال للرجل حبك إايها أدخلك اجلنة وخرج الرتمذي أن رسول هللا صلى هللا علي
الضمري هنا ^ قل هو هللا أحد ^ من قرأ قل هو هللا أحد مائة مرة كل يوم غفرت له ذنوب مخسني سنة إال أن يكون عليه دين 

عند البصريني ضمري األمر والشأن والذي يراد به التعظيم والتفخيم وإعرابه مبتدأ وخربه اجلملة اليت بعده وهي املفسرة له وهللا 
ه وقيل هللا هو اخلرب وأحد بدل منه وقيل هللا بدل وأحد هو اخلرب وأحد له معنيان أحدمها أن يكون من أمساء مبتدأ وأحد خرب 

النفي اليت ال تقع إال يف غري الواجب كقولك ما جاءين أحد وليس هذا موضع هذا املعىن وإمنا موضعه قوله ومل يكن له كفوا أحد 
واو مث أبدل من الواو مهزة وهذا هو املراد هنا واعلم أن وصف هللا تعاىل ابلواحد له واآلخر أن يكون مبعىن واحد وأصله وحد ب

This file was downloaded from QuranicThought.comثالثة معان كلها صحيحة يف حق هللا تعاىل األول أنه واحد ال اثين معه فهو نفي للعدد والثاين أنه واحد ال نظري وال شريك له  
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نقسم وال يتبعض واألظهر أن املراد يف السورة نفي الشريك كما تقول فالن واحد عصره أي ال نظري له والثالث أنه واحد ال ي

قال الزخمشري أحد وصف ابلوحدانية ونفى الشركاء قلت وقد ^ وإهلكم إله واحد ^ لقصد الرد على املشركني ومنه قوله تعاىل 
أفمن خيلق كمن ^ األول قوله  أقام هللا يف القرآن براهني قاطعة على وحدانيته وذلك يف القرآن كثري جدا وأوضحها أربعة براهني

لو كان ^ ألنه إذا ثبت أن هللا تعاىل خالق جلميع املوجودات مل يكن أن يكون واحد منها شريكا له والثاين قوله ^ ال خيلق 
 قل لو كان معه آهلة كما يقولون إذا ال بتغو^ والثالث قوله ^ فيهما آهلة إال هللا لفسدات 

81
8 

وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مبا خلق ولعال بعضهم على بعض ^ يال والرابع قوله إىل ذى العرش سب@  224@ 
يف معىن ^ هللا الصمد ^ ^ وإهلكم إله واحد ^ وقد فسران هذه اآلايت يف مواضعها وتكلمنا على حقيقة التوحيد يف قوله 
إليه واآلخر أنه الذي ال أيكل وال يشرب فهو كقوله  الصمد ثالثة أقوال أحدها أن الصمد الذي يصمد إليه يف األمور أي يلجأ

والثالث أنه الذي ال جوف له واألول هو املراد هنا على األظهر ورجحه ابن عطية أبن هللا موجد ^ وهو يطعم وال يطعم ^ 
بن الزبري بورود  املوجودات وبه قوامها فهي مفتقرة إليه أي تصمد إليه إذ ال تقوم أبنفسها ورجحه شيخنا األستاذ أبو جعفر

إن كل من يف ^ مث أعقبه بقوله ^ وقالوا اختذ هللا ولدا ^ معناه يف القرآن حيثما ورد نفى الولد عن هللا تعاىل كقوله يف مرمي 
وقالوا اختذ هللا ولدا ^ وقوله ^ بديع السموات واألرض أىن يكون له ولد ^ وقوله ^ السموات واألرض إال آت الرمحن عبدا 

فيكون برهاان على نفي الولد قال الزخمشري ^ مل يلد ^ ل له ما يف السموات واألرض وكذلك هنا ذكره مع قوله سبحانه ب
) هذا رد على كل من جعل هلل ولدا فمنهم النصارى يف قوهلم ^ مل يلد ^ صمد فعل مبعىن مفعول ألنه مصمود إليه يف احلوائج 

وقد أقام هللا الرباهني يف القرآن ( املالئكة بنات هللا ) والعرب يف قوهلم ^ هللا  عزيز ابن) واليهود يف قوهلم ^ عيسى ابن هللا 
على نفي الولد وأوضحها أربعة أقوال األول أن الولد ال بد أن يكون من جنس والده وهللا تعاىل ليس له جنس فال ميكن أن 

ول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كاان أيكالن ما املسيح ابن مرمي إال رس^ يكون له ولد وإليه اإلشارة بقوله تعاىل 
فوصفهما بصفة احلدوث لينفي عنهما صفة القدم فتبطل مقالة الكفار والثاين أن الوالد إمنا يتخذ ولدا للحاجة إليه ^ الطعام 

الثالث أن مجيع اخللق ^  قالوا اختذ هللا ولدا سبحانه هو الغين^ وهللا ال يفتقر إىل شئ فال يتخذ ولدا وإىل هذا أشار بقوله 
الرابع أنه ^ إن كل من يف السموات واألرض إال آت الرمحن عبدا ^ عباد هللا والعبودية تنايف النبوة وإىل هذا أشار بقوله تعاىل 

له ولد ومل  أين يكون^ ال يكون له ولدا إال ملن له زوجة وهللا تعاىل مل يتخذ زوجة فال يكون له ولد وإىل هذا اإلشارة بقوله تعاىل 
هذا رد على الذين قالوا انسب لنا ربك وذلك أن كل مولود حمدث وهللا تعاىل هو األول ^ ومل يولد ^ ^ تكن له صاحبة 

ومل يكن له كفؤا ^ الذي ال افتتاح لوجوده القدمي الذي كان ومل يكن معه شئ غريه فال ميكن أن يكون مولودا تعاىل عن ذلك 
ملماثل قال الزخمشري جيوز أن يكون من الكفاءة يف النكاح فيكون نفيا للصاحبة وهذا بعيد واألول الكفؤ هو النظري وا^ أحد 

هو الصحيح ومعناه أن هللا ليس له نظري وال شبيه وال مثيل وجيوز يف كفؤا ضم الفاء وإسكاهنا مع ضم الكاف وقد قرئ 
وفتح الفاء واملد وجيوز فيه اهلمزة والتسهيل وانتصب كفوا ابلوجهني وجيوز أيضا كسر الكاف وإسكان الفاء وجيوز كسر الكاف 

على أنه خرب كان وأحد امسها قال ابن عطية وجيوز أن يكون كفوا حاال لكونه كان صفة للنكرة فقدم عليها فإن قيل مل قدم 
ا أنه قدم لالعتناء به اجملرور وهو له على اسم كان وخربها وشأن الظرف إذا وقع غري خرب أن يؤخر فاجلواب من وجهني أحدمه

والتعظيم ألنه ضمري هللا تعاىل وشأن العرب تقدمي ما هو أهم وأوىل واآلخر أن هذا اجملرور به يتم معىن اخلرب وتكمل فائدته فإنه 
قدم فإن ليس املقصود نفى الكفؤ مطلقا إمنا املقصود نفي الكفؤ عن هللا تعاىل فلذلك اعتىن هبذا اجملرور الذي حيرز هذا املعىن ف

يقتضي نفي الولد والكفؤ فلم نص على ذلك بعده فاجلواب أن هذا من التجريد وهو ^ قل هو هللا أحد ^ قيل إن قوله 
This file was downloaded from QuranicThought.com ومالئكته ورسله وجربيل وميكال^ ختصيص الشئ ابلذكر بعد دخوله يف عموم ما تقدم كقوله تعاىل 
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ا االعتناء وال شك أن نفي الولد والكفؤ عن هللا ينبغي ويفعل ذلك لوجهني يصح كل واحد منهما هنا أحدمه@  225@ 
االعتناء به للرد على من قال خالف ذلك من الكفار واآلخر اإليضاح والبيان فإن دخول الشئ يف ضمن العموم ليس كالنص 

قل $ # ^ رة الفلق سو $ عليه فنص على هذا بياان وإيضاحا للمعىن ومبالغة يف الرد على الكفار وأتكيدا إلقامة احلجة عليهم 
تقدم معىن أعوذ يف التعوذ ومعىن رب يف اللغات والفاحتة ويف الفلق ثالثة أقوال األول أنه الصبح ومنه فالق ^ أعوذ برب الفلق 

اإلصباح قال الزخمشري هو فعل مبعىن مفعول الثاين أنه كل ما يفلقه هللا كفلق األرض عن النبات واجلبال عن العيون والسحاب 
طر واألرحام عن األوالد واحلب والنوى وغري ذلك الثالث أنه جب يف جهنم وقد روى هذا عن رسول هللا صلى هللا عليه عن امل
هذا عموم يف مجيع املخلوقات وشرهم على أنواع كثرية أعاذان هللا منها وما هنا موصولة أو موصوفة ^ من شر ما خلق ^ وسلم 

^ إىل غسق الليل ^ ه مثانية أقوال األول أنه الليل إذا أظلم ومنه قوله تعاىل في^ ومن شر غاسق إذا وقب ^ أو مصدرية 
وهذا قول األكثرين وذلك ألن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من اإلنس واجلن ولذلك قال يف املثل الليل أخفى للويل 

قال اي عائشة استعيذي ابهلل من شر هذا فإنه الثاين أنه القمر خرج النسائي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى القمر ف
الغاسق إذا وقب ووقوبه هذا كسوفه ألن وقب يف كالم العرب يكون مبعىن الظلمة والسواد ومبعىن الدخول فاملعىن إذا دخل يف 

اسق النهار الكسوف أو إذا أظلم به الثالث أنه الشمس إذا غربت والوقوب على هذا املعىن الظلمة أو الدخول الرابع أن الغ
إذا دخل يف الليل وهذا قريب من الذي قبله اخلامس أن الغاسق سقوط الثراي وكانت األسقام والطاعون هتيج عنده وروى أن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال النجم هو الغاسق فيحتمل أن يريد الثراي السادس أنه الذكر إذا قام حكى النقاش هذا 
قال الزخمشري جيوز أن يراد ابلغاسق األسود من احليات ووقبه ضربه الثامن أنه إبليس حكى ذلك  القول عن ابن عباس السابع

النفث شبه النفخ دون تفل وريق قاله ابن عطية وقال الزخمشري هو النفخ مع ريق ^ ومن شر النفااثت يف العقد ^ السهبلي 
حنوه على اسم مسحور فيضره ذلك وحكى ابن عطية  وهذا النفث ضرب من السحر وهو أن ينفث على عقد تعقد يف خيط أو

أنه حدثه ثقة أنه رأى عند بعض الناس بصحراء املغرب خيطا أمحر قد عقدت فيه عقد على فصالن وهي أوالد اإلبل فمنعها 
بذلك رضاع أمهاهتا فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل إىل أمه فرضع يف احلني قال الزخمشري إن يف االستعاذة من 

النفااثت ثالثة أوجه أحدها أن يستعاذ من مثل عملهن وهو السحر ومن ائتمن يف ذلك والثاين أن يستعاذ من خداعهن للناس 
وفتنتهن والثالث أن يستعاذ مما يصيب من الشر عند نفثهن والنفااثت بناء مبالغة واملوصوف حمذوف تقديره النساء النفااثت 

اثت واألول أصح ألنه روى أنه إشارة إىل بنات لبيد بن األعصم اليهودي وكن ساحرات واجلماعة النفااثت أو النفوس النفا
سحرن هن وأبوهن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعقدن له أحدى عشر عقدة فأنزل هللا املعوذتني إحدى عشر آية بعدد 

 العقد وشفى هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم فإن قيل مل عرف
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ااثت ابأللف والالم ونكر ما قبله وهو غاسق وما بعده وهو حاسد مع أن اجلميع مستعاذ منه فاجلواب أنه النف@  226@ 
من شر حاسد أذا ^ عرف النفااثت ليفيد العموم ألن كل نفاثة شريرة خبالف الغاسق واحلاسد فإن شرمها يف بعض دون بعض 

 عليه وسلم احلسد أيكل احلسنات كما أتكل النار احلطب احلسد خلق مذموم طبعا وشرعا قال رسول هللا صلى هللا^ حسد 
وقال بعض العلماء احلسد أول معصية عصى هللا هبا يف السماء واألرض أما يف السماء فحسد إبليس ألدم وأما يف األرض فقتل 

ه املسلم وإن كانت ال قابيل ألخيه هابيل بسبب احلسد مث إن احلسد على درجات األوىل أن حيب اإلنسان زوال النعمة عن أخي
ىن تنتقل إليه بل يكره إنعام هللا على غريه ويتأمل به الثانية أن حيب زوال تلك النعمة لرغبته فيها رجاء انتقاهلا إليه الثالثة أن يتم
لنفسه مثل تلك النعمة من غري أن حيب زواهلا عن غريه وهذا جائز وليس حبسد وإمنا هو غبطة واحلاسد يضر نفسه ثالث 
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عبده واعرتاض على هللا يف فعله الثالثة أتمل قلبه من كثرة مهه وغمه فنرغب إىل هللا أن جيعلنا حمسودين ال حاسدين فإن احملسود 

( # ) ضمت صدورهم من األوغار % وإين ألرحم حسادي لفرط ما # ) مة وهلل در القائل يف نعمة واحلاسد يف كرب ونق
قبلي من الناس % إن حيسدوين فإين غري الئمهم # ) وقال آخر ( # يف جنة وقلوهبم يف انر % نظروا صنيع هللا يب فعيوهنم 

مث إن احلسود ال تزال عداوته وال ( # مبا جيد  ومات أكثران غيظا% فدام يل وهلم مايب وما هبم ( # ) أهل الفضل قد حسدو 
إال عداوة من عاداك من % كل العداوة قد ترجى إزالتها # )  تنفع مداراته وهو ظامل يشاكي كأنه مظلوم ولقد صدق القائل 

قال قال ابن عطية ( # ملن ابت يف نعمائه يتقلب % وأظلم خلق هللا من ابت حاسدا # ) وقال حكيم الشعراء ( # حسد 
بعض احلذاق هذة السورة مخس آايت وهي مراد الناس بقوهلم للحاسد الذي خياف منه العني اخلمسة على عينك فإن قيل مل 
قال إذا وقب وإذا حسد فقيد إبذا اليت تقتضى ختصيص بعض األوقات فاجلواب أن شر احلاسد ومضرته إمنا تقع إذا أمضى 

ته ابلعني فإن عني احلسود قاتلة وأما إذا مل ميض حسده ومل يتصرف مبقتضاه فشره حسده فحينئذ يضر بقوله أو بفعله أو إبصاب
ضعيف ولذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث ال ينجو منهن أحد احلسد والظن والطرية فمخرجه من احلسد أن ال 

إذا وقب فإن قيل إن قوله من شر ما خلق يبقى وخمرجه من الظن أن ال حيقق وخمرجه من الطرية أال يرجع فلهذا خصه بقوله 
عموم يدخل حتته كل ما ذكر بعده فألى شئ ذكر ما بعده فاجلواب أن هذا من التجريد لالعتناء ابملذكور بعد العموم ولقد 

$ أتكد ما ذكر يف هذه السورة بعد العموم بسبب السحر الذي سحر اليهود رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وشدة حسدهم له 
إن قيل مل أضاف الرب إىل الناس خاصة وهو رب كل شئ فاجلواب أن االستعاذة ^ قل أعوذ برب الناس $ # ^ سورة الناس 

ملك ^ وقعت من شر املوسوس يف صدور الناس فخصهم ابلذكر ألهنم املعوذون هبذا التعويذ واملقصودون هنا دون غريهم 
وصفه تعاىل برب مث ميلك مث إبله فاجلواب أن هذا على الرتتيب يف االرتقاء  هذا عطف بيان فإن قيل مل قدم^ الناس إله الناس 

إىل األعلى وذلك أن الرب قد يطلق على كثري من الناس فيقال فالن رب الدار وشبه ذلك فبدأ به الشرتاك معناه وأما امللك 
 فال يوصف به إال أحد من الناس وهم امللوك وال شك
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سائر الناس فلذلك جاء به بعد الرب وأما اإلله فهو أعلى من امللك ولذلك ال يدعى امللوك أهنم أهنم أعلى من @  227@ 
اهلة فإمنا اإلله واحد ال شريك له وال نظري فلذلك ختم به فإن قيل ملا أظهر املضاف إليه وهو الناس يف املرة الثانية والثالثة فهال 

ناس أو هال اكتفى إبظهاره يف املرة الثانية فاجلواب أنه ملا كان عطف بيان حسن أضمره يف املرتني لتقدمي ذكره يف قوله برب ال
ال أرى ملوت يسبق املوت شيء # ) فيه البيان وهو اإلظهار دون اإلضمار وقصد أيضا اإلعتناء ابملكرر ذكره كقول الشاعر 

م اخلفي فيحتمل أن يكون الوسواس هو مشتق من الوسوسة وهي الكال^ الوسواس ( ^ يغص املوت ذا الغين والفقري % 
مبعىن املوسوس فكأنه اسم فاعل وهذا يظهر يف قول ابن عطية والوسواس من أمساء الشيطان وحيتمل أن يكون مصدرا وصف به 

املوسوس على وجه املبالغة كعدل وصوم أو على حذف مضاف تقديره ذي الوسواس وقال الزخمشري إمنا املصدر وسواس 
معناه الراجع على عقبه املستمر أحياان وذلك متمكن يف الشيطان فإنه يوسوس فإذا ذكر العبدهللا وتعوذ به ^  اخلناس^ ابلكفر 

الذي يوسوس يف صدور الناس ^ منه تباعد عنه مث رجع إليه عند الغفلة عن الذكر وهو خينس يف تباعده مث يف رجوعه بعد ذلك 
منها إفساد اإلميان والتشكيك يف العقائد فإن مل يقدر على ذلك أمره  وسوسة الشيطان يف صدر اإلنسان أبنواع كثرية^ 

ابملعاصي فإن مل يقدر على ذلك ثبطه عن الطاعات فإن مل يقدر على ذلك أدخل عليه الرايء يف الطاعات ليحبطها فإن سلم من 
قد والغضب حىت يقود اإلنسان ذلك أدخل عليه العجب بنفسه واستكثار عمله ومن ذلك أنه يوقد يف القلب انر احلسد واحل

إىل شر األعمال وأقبح األحوال وعالج وسوسته بثالثة أشياء واحدها اإلكثار من ذكر هللا واثنيها اإلكثار من اإلستعاذة ابهلل منه 
ل يف ومن أنفع شيء يف ذلك قراءة هذه السورة واثلثها خمالفته والعزم على عصيانه فإن قيل ملا قال يف صدور الناس ومل يق This file was downloaded from QuranicThought.com
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^ قلوب الناس فاجلواب أن ذلك إشارة إىل عدم متكن الوسوسة وأهنا غري حالة يف القلب بل هي حمومة يف الصدر حول القلب 

هذا بيان جلنس الوسواس وإنه يكون من اجلن ومن الناس مث إن املوسوس من اإلنس حيتمل أن يريد من ^ من اجلنة والناس 
أو يريد به نفس اإلنسان إذ أتمره ابلسوء ^ شياطني اإلنس واجلن ^ شيطان كما قال تعاىل يوسوس خبدعه وأقواله اخلبيثة فإنه 

فإهنا أمارة ابلسوء واألول أظهر وقيل من الناس معطوف على الوسواس كأنه قال أعوذ من شر الوسواس من اجلنة ومن شر 
القرآن ابملعوذتني وما احلكمة يف ذلك فاجلواب  الناس وليس الناس على هذا ممن يوسوس واألول أظهر وأشهر فإن قيل مل ختم

من ثالثة أوجه األول قال شيخنا األستاذ أبو جعفر بن الزبري مل كان القرآن أعظم النعم على عباده والنعم مظنة احلسد فختم مبا 
ليه وسلم قال فيهما أنزلت يطفىء احلسد من اإلستعاذة ابهلل الثاين يظهر يل أن املعوذتني ختم هبما ألن رسول هللا صلى هللا ع

على آايت مل ير مثلهن قط كما قال يف فاحتة الكتاب مل ينزل يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف الفرقان مثلها فافتتح القرآن بسورة 
ري ذلك مل ينزل مثلها واختتم بسورتني مل ير مثلهما ليجمع حسن اإلفتتاح واإلختتام أال ترى أن اخلطب والرسائل والقصائد وغ

من أنواع الكالم إمنا ينظر فيها إىل حسن افتتاحها واختتامها الوجه الثالث يظهر يل أيضا أنه ملا أمر القارىء أن يفتتح قراءته 
ابلتعوذ من الشيطان الرجيم ختم القرآن ابملعوذتني ليحصل االستعاذة ابهلل عند أول القراءة وعن آخر ما يقرأ من القراءة فتكون 

قد اشتملت على طريف االبتداء واالنتهاء وليكون القارىء حمفوظا حبفظ هللا الذي استعاذ به من أول أمره إىل آخره االستعاذة 
 وابهلل التوفيف ال رب غريه
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