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 83اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوإِذَا َسِمعُواْ َمآ أُنِزَل إِلَى الّرُسوِل تََرَى أَْعيُنَُهْم تَِفيُض ِمَن الدّْمعِ 

 ِمّما َعَرفُواْ ِمَن اْلَحّق يَقُولُوَن َربّنَآ آَمنّا فَاْكتُْبنَا َمَع الّشاِهِديَن {..

قول تعالـى ذكره: وإذا سمع هؤالء الذين قالوا إنا نصارى الذين وصفت لك  يكا مكـحمد صكفتهم ي   

أن  تـجدهم أقرب الناس مودّة للذين آمنوا, ما أنكزل إلكـي  مكن البتكاب يتلكـى, تَكَرى أْعيُكنَُهْم تَِفكـيُض 

هر من الـماء, وفكـيض ِمَن الدّْمعِ. وفـيض العين من الدمع: امتالؤها منه ثم سيالنه منها كفـيض الن

 اإلناء, وذل  سيالنه عن شدّة امتالئه ومنه قول األعشى:

 فَفـاَضْت دُُموِعي فََطّل الّشؤوِن إّما َوِكيفـا وإّما اْنـِحدَاَرا  

وقوله: ِمـّما َعَرفُوا ِمَن الـَحّق يقول: فـيض دموعهم لـمعرفتهم بأن الذي يتلكـى علكـيهم مكن كتكاب   

 لـى رسول هللا حّق. كما:هللا الذي أنزله إ

ـ حدثنا هناد بن السرّي, قال: حدثنا يونس بن ببير, قال: حدثنا أسبـاط بن نصر الهمدانـي, 9699  

عن إسماعيـل بن عبد الرحمن السدّي, قال: بعث النـجاشّي إلـى النبكـّي صكلى هللا عليكه وسكلم اثنكى 

 صكلى هللا عليكه وسكلم القكرآن فببكوا. عشر رجالً يسكألونه ويأتونكه بربكره, فقكرأ علكـيهم رسكول هللا

وكان منهم سبعة رهبـان وخمسة قسيسكون, أو خمسكة رهبكـان وسكبعة قسيسكون, فكأنزل هللا فكـيهم: 

 َوإذَا َسِمعُوا ما أُْنِزَل إلـى الّرُسوِل تََرى أْعيُنَُهْم تَِفـيُض ِمَن الدّْمعِ... إلـى آخر االَية.

: حدثنا عمر بن علـّي بن مقدّم, قال: سكمعت هشكام بكن عكروة ـ حدثنا عمرو بن علـّي, قال9700  

يحدّث عن أبـيه, عن عبد هللا بن الزبـير, قال: نزلت فـي النـجاشّي وأصحابه: َوإذَا َسِمعُوا ما أُْنِزَل 

 إلـى الّرُسوِل تََرى أْعيُنَُهْم تَِفـيُض ِمَن الدّْمعِ.

هشام بن عروة, عكن أبكـيه, فكـي قولكه: تَكَرى أْعيُكنَُهْم  حدثنا هناد, قال: حدثنا عبدة بن سلـيـم, عن   

 تَِفـيُض ِمَن الدّْمعِ ِمـّما َعرفَُوا ِمَن الـَحّق قال: ذل  فـي النـجاشّي.

حدثنا هناد وابن وكيع, قاال: حدثنا أبو معاوية, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, قال: كانوا يكرون    

َوإذَا َسكِمعُوا مكا أُْنكِزَل إلكـى الّرُسكوِل تَكَرى أْعيُكنَُهْم تَِفكـيُض ِمكَن أن هذه االَية أنزلكت فكـي النكـجاشّي: 

 الدّْمعِ.

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا يونس بن ببير, قال: قال ابن إسحاق, سألت الزهري عن االَيات: 9701  

عُوا ما أُْنِزَل إلـى الّرُسوِل تََرى أْعيُنَُهْم ذَِلَ  بأّن ِمْنُهْم قِّسيِسيَن َوُرْهبـانا وأنُّهْم ال يَْستَْببُِروَن َوإذَا َسمِ 

تَِفـيُض ِمَن الدّْمعِ... االَية. وقوله َوإذَا خاَطبَُهُم الـجاِهلُوَن قالُوا َسالما قال: ما زلكت أسكمع علكـماءنا 

 يقولون: نزلت فـي النـجاشّي وأصحابه.

الـحال, ألّن معنكى البكالم: وإذا سكمعوا  وأما قوله: يَقولُوَن فإنه لو كان بلفظ اسم كان نصبـا علـى  

ما أنزل إلـى الرسكول تكرى أعيكنهم تفكـيض مكن الكدمع مكـما عرفكوا مكن الكـحّق, قائلكـين ربنكا آمنكا. 

ويعنـي بقوله تعالـى ذكره: يَقُولُوَن َربَنّا آَمنا أنهم يقولون: يا ربنا صدّقنا لـما سمعنا ما أنزلتكه إلكـى 

 وسلم من كتاب , وأقررنا به أنه من عندك وأنه الـحّق ال شّ  فـيه.نبـي  مـحمد صلى هللا عليه 

 وأما قوله: فـاْكتُْبنا َمَع الّشاِهِديَن فإنه ُروي عن ابن عبـاس وغيره فـي تأويـله, ما:  

ـ حدثنا به هناد قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابكن وكيكع, قكال: حكدثنا أبكـي وابكن نكـمير جميعكا, 9702  

ن سماك, عن عبرمة, عن ابكن عبكـاس فكـي قولكه: اْكتُْبنكا َمكَع الّشكاِهِديَن قكال: أمكة عن إسرائيـل, ع

 مـحمد صلى هللا عليه وسلم.

ـكك حككدثنا القاسككم, قككال: حككدثنا الككـحسين, قككال: ثنككـي حجككاا, عككن ابككن جككري : فككـاْكتُْبنا َمككَع 9703  

 الّشاِهِديَن مع أمة مـحمدصلى هللا عليه وسلم.

قال: حدثنا عبد هللا بن صالـح, قكال: ثنكـي معاويكة, عكن علكـّي بكن أبكـي طلكـحة, حدثنـي الـمثنى,    

 عن ابن عبـاس: فـاْكتُْبنا َمَع الّشاِهِديَن يعنون بـالشاهدين: مـحمدا صلى هللا عليه وسلم وأمته.
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حدثنـي الـحرث, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: حدثنا إسرائيـل, عن سماك, عن عبرمة, عن ابن    

بـاس, فـي قوله: فـاْكتُْبنا َمَع الّشاِهِديَن قال مـحمد صلى هللا عليه وسلم وأمته, أنهم شكهدوا أنكه قكد ع

 بلّغ, وشهدوا أن الرسل قد بلّغت.

حدثنا الربـيع, قال: حدثنا أسد بن موسى, قال: حدثنا يحيى بن زكريا, قال: ثنكـي إسرائيكـل, عكن    

حديث الـحرثق بن عبد العزيكز, غيكر أنكه قكال: وشكهدوا  سماك, عن عبرمة, عن ابن عبـاس, مثل

 للرسل أنهم قد بلّغُوا.

فبأّن متأّول هذا التأويـل قصد بتأويـله هذا إلـى معنى قول هللا تعالـى ذكره: وَككذَِلَ  َجعَْلنكاكم أّمكةً   

ا فككذها ابككن عبككـاس ألككـى أن َوَسككطا ِلتَُبونُككوا ُشككَهدَاَء علككـى النّككاِس َويَُبككوَن الّرُسككوُل َعلَككـْيُبْم َشككِهيد

 الشاهدين هم الشهداء فـي قوله: ِلتَُبونوا ُشَهدَاَء علـى النّاِس وهم أمة مـحمد صلى هللا عليه وسلم.

وإذا كان التأويـل ذل , كان معنى البالم: يقولون ربنا آمنا فكـاكتبنا مكع الشكاهدين الكذين يشكهدون   

 ـمهم رساالت .ألنبـيائ  يوم القـيامة أنهم قد بلّغوا أم

ولو قال قائل: معنى ذل : فـاكتبنا مع الشاهدين الذين يشدون أن ما أنزلته إلـى رسول  من البتا   

حّق, كان صوابـا ألن ذل  خاتـمة قوله: َوإذَا َسِمعُوا ما أُْنِزَل إلـى الّرُسوِل تََرى أْعيُنَُهْم تَِفـيُض ِمَن 

يَقُولُوَن َربّنا آَمنّا فـاْكتُْبنا َمَع الّشاِهِديَن وذل  صفة من هللا تعالـى ذكره الدّْمعِ ِمـّما َعَرفُوا ِمَن الـَحّق 

لهم بإيـمانهم لكـما سكمعوا مكن كتكاب هللا, فتبكون مسكألتهم أينكا هللا أن يجعلهكم مكـمن صكحت عنكده 

شككهادتهم بككذل , ويُـلككـحقهم فككـي الثككواب والككـجزاء منككازلهم. ومعنككى البتككاب فككـي هككذا الككـموضع: 

 لـَجْعل, يقول: فـاْجعَْلنا َمَع الّشاِهِديَن, وأثبتنا معهم فـي عدادهم.ا

 84اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوَمكا لَنَكا الَ نُكْؤِمُن بِكاّوِ َوَمكا َجآَءنَكا ِمكَن اْلَحكّق َونَْطَمكُع أَن يُكْدِخلَنَا 

 َربّنَا َمَع اْلقَْوِم الّصاِلِحيَن {..

ر من هللا تعالـى ذكره عن هؤالء القوم الذين وصك  صكفتهم فكـي هكذه االَيكات, أنهكم إذا وهذا خب   

سمعوا ما أنزل إلـى رسوله مـحمد صكلى هللا عليكه وسكلم مكن كتابكه, آمنكوا بكه وصكدّقوا كتكاب هللا, 

: وما جاءنكا مكن وقالوا: ما لنا ال نؤمن بـاهلل؟ يقول: ال نقّر بوحدانـية هللا وما َجاَءنا ِمَن الـَحّق يقول

عند هللا من كتابه وآي تنزيـله, ونكـحن نطمكع بإيكـماننا بكذل  أْن يُْدِخكـلَنا َربّنكا َمكَع القَكْوِم الّصاِلكـِحيَن 

يعنـي بـالقوم الصالـحين: الـمؤمنـين بكـاهلل الكـمطيعين لكه, الكذين استكـحقوا مكن هللا الكـجنة بطكاعتهم 

دخككـلنا ربنككا مككع أهككل طاعتككه مداخككـلهم مككن جنتككه يككوم إيككاه. وإنككـما معنككى ذلكك : ونككـحن نطمككع أن ي

 القـيامة, ويـلـحق منازلنا بـمنازلهم ودرجاتنا بدرجاتهم فـي جناته.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذل  قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذل :  

َومكا ـ حدثنـي يونس بن عبد األعلـى, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابن زيد فكـي قولكه: 9704  

القَكْوم »لَنا ال نُْؤِمُن بـاّوِ َوما جاَءنا ِمكَن الكـَحّق َونَْطَمكُع أْن يُْدِخكـلَنا َربّنكا َمكَع القَكْوِم الّصاِلكـِحيَن قكال: 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه.«: الصالـحون

 85اآلية : 
الُواْ َجنّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها األْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }فَأَثَابَُهُم ّللّاُ بَِما قَ 

 َوذَِلَ  َجَزآُء اْلُمْحِسنِيَن {..

يقول تعالـى ذكره: فجزاهم هللا بقولهم: فجزاهم هللا بقولهم: ربنا آمنا فكـاكتبنا مكع الشكاهدين, ومكا    

ربنا مع القوم الصالكـحين َجنّكاٍت تَكـْجري  لنا ال نؤمن بـاهلل وما جاءنا من الـحّق, ونطمع أن يدخـلنا

ِمْن تَـْحتَِها األَْنَهاُر يعنـي: بساتـين تكـجري مكن تكـحت أشكجارها األنهكار َخاِلكِديَن فِكـيَها يقكول: دائمكا 

فـيها مبثهم, ال يررجون منها وال يحولون عنها. وذَِلَ  َجَزاُء الـُمـْحِسنِـيَن يقول: وهذا الذي جزيت 

ـين بـما وصفت عنهم من قـيـلهم علكـى مكا قكالوا مكن الكـجنات التكـي هكم فكـيها خالكدون, هؤالء القائل

جككزاء كككّل مككـحسن فككـي قـيككـله وفعلككه. وإحسككان الـمككـحسن فككـي ذلكك  أن يوحككد هللا توحيككدا خالصككا 

مـحنا ال شرك فـيه, ويقكّر بأنبكـياء هللا ومكا جكاءت بكه مكن عنكد هللا مكن البتكا, ويكؤدّي فرائنكه, 
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معاصيه, فذل  كمال إحسان الـمـحسنـين الذين قال هللا تعالكـى: َجنّكاٍت تَكـْجِري ِمكْن تَكـْحتِها ويجتنا 

 األنَهاُر خاِلِديَن فـيها.

 86اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوالِّذيَن َكفَُرواْ َوَكذّبُواْ بِآيَاتِنَآ أُْولَـَئَِ  أَْصَحاُب اْلَجِحيِم {..

عالكـى ذككره: وأمكا الكذين جحكدوا توحيكد هللا, وأنبكروا نبكّوة مكـحمد صكلى هللا عليكه وسكلم, يقول ت   

وكذّبوا بآيات كتابه, فإن أولئ  أصحاب الـجحيـم, يقول: هم سبانها والالبثون فـيها. والـجحيـم: ما 

 اشتدّ من النار, وهو الـجاحم والـجحيـم.

 87اآلية : 
}يَأَيَّها الِّذيَن آَمنُواْ الَ تَُحّرُمواْ َطيّبَكاِت َمكآ أََحكّل ّللّاُ لَُبكْم َوالَ تَْعتَكدَُواْ   القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  

 إِّن ّللّاَ الَ يُِحّا اْلُمْعتَِديَن {..

يقول تعالـى ذكره: يا أيها الذين صدّقوا هللا ورسوله, وأقّروا بـما جاءهم به نبـيهم صلى هللا عليه    

عند هللا ال تُـَحّرُموا َطيّبـاِت ما أََحّل لَُبْم يعنـي بـالطيبـات: اللذيذات التـي تشتهيها  وسلم أنه حّق من

النفوس وتـميـل إلـيها القلوب, فتكـمنعوها إياهكا, كالكذي فعلكه القسيسكون والرهبكـان, فحّرمكوا علكـى 

أنفسكهم, وسكا   أنفسهم النساء والـمطاعم الطيبة والـمشارب اللذيذة, وحبس فـي الصكوامع بعنكهم

فـي األرض بعنهم. يقول تعالـى ذكره: فال تفعلوا أيها الـمؤمنون كما فعل أولئ , وال تعتكدوا َحكدّ 

هللا الكذي حكدّ لبكم فـيكـما أحككّل لبكم وفـيكـما حكّرم علكـيبم فتككـجاوزوا َحكدّهُ الكذي َحكدّه, فتكـرالفوا بككذل  

 لقه فـيـما أحّل لهم وحّرم علـيهم.طاعته, فإن هللا ال يحّا من اعتدى حدّه الذي حدّه لـرـ

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذل  قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثنـي أبو حصين عبد هللا بن أحمد بن يونس, قال: حكدثنا عبثكر أبكو زبكـيد, قكال: حكدثنا 9705  

وا َطيّبكـاِت مكا أَحكّل ّللّاُ لَُبكْم... حصين, عن أبـي مال  فـي هذه االَية: يكا أيّهكا الّكِذيَن آَمنُكوا ال تُكـَحّرمُ 

االَية, قال: عثمان بن مظعون وأناس من الـمسلكـمين حّرمكوا علكـيهم النسكاء, وامتنعكوا مكن الطعكام 

 الطيّا, وأراد بعنهم أن يقطع ذََكره, فنزت هذه االَية.

ء, عكن عبرمكة, ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: ثنـي خالد الكـحذا9706  

قال: كان أناس من أصحاب النبـّي صكلى هللا عليكه وسكلم همكوا بـالكـرصاء وتكرك اللكـحم والنسكاء, 

ّا فنزلت هذه االَية: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تُـَحّرُموا َطيّبـاِت ما أَحّل ّللّاُ لَُبْم َوال تَْعتَكدُوا إّن ّللّاَ ال يُِحك

 الـُمْعتَِديَن.

ـي يعقوب قال: حدثنا ابن علـية, عن خالد, عن عبرمة: أن رجاالً أرادوا كذا وككذا, ـ حدثن9707  

وأرادوا كذا وكذا, وأن يرتصوا, فنزلت: يكا أيّهكا الّكِذيَن آَمنُكوا ال تُكـَحّرُموا َطيّبكـاِت مكا أَحكّل ّللّاُ لَُبكْم 

 إلـى قوله: الِّذي أْنتُـْم بِِه ُمؤِمنُوَن.

قكال: حككدثنا جريكر, عكن مغيككرة, عكن إبراهيكـم: يككا أيّهكا الّكِذيَن آَمنُككوا ال ـك حكدثنا ابككن وكيكع, 9708  

 تُـَحّرُموا َطيّبـاِت ما أَحّل ّللّاُ لَُبْم قال: كانوا حّرموا الطيا واللـحم, فأنزل هللا تعالـى هذا فـيهم.

أناسكا قكالوا:  حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا عبد الوهاب الثقـفـي, قال: حدثنا خالد, عن عبرمة: أن   

ال نتزّوا, وال نأكل, وال نفعل كذا وكذا. فأنزل هللا تعالـى: يا أيّها الّكِذيَن آَمنُكوا ال تُكـَحّرُموا َطيّبكـاِت 

 ما أَحّل ّللّاُ لَُبْم َوال تَْعتَدُوا إّن ّللّاَ ال يُِحّا الـُمْعتَِديَن.

ل: أخبرنكا معمكر, عكن أيكوب, عكن ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبكد الكرزاق, قكا9709  

أبـي قاِلبة قال: أراد أنكاس مكن أصكحاب النبكـّي صكلى هللا عليكه وسكلم أن يرفنكوا الدنكـيا ويترككوا 

إنكـما َهلكَ  َمكْن »النساء ويترهبوا, فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فغلظ فـيهم الـمقالة, ثم قكال: 

لـى أْنفُِسِهْم فََشكدّدَ هللا َعلَكـْيِهْم, فأولئك  بَقَايَكاُهْم فكـي الكدّيار والّصكَواِمع, َكان قَْبلَُبْم بـالتّْشِديِد, َشدّدُوا ع

قال: ونزلت فـيهم: يكا «. اْعبُدُوا هللا وال تُْشِرُكوا به شيئا, وحّجوا واْعتَـِمُروا, واْستَِقـيـُموا يَْستَِقْم لَُبمْ 

 أَحّل ّللّاُ لَُبْم... االَية. أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تُـَحّرُموا َطيّبـاِت ما

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قكال: أخبرنكا عبكد الكرزاق, قكال: أخبرنكا معمكر, عكن قتكادة, فكـي 9710  

قوله: ال تُـَحّرُموا َطيّبـاِت ما أَحّل ّللّاُ لَُبْم قال: نزلت فـي أناس من أصحاب النبكـّي صكلى هللا عليكه 
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س ويتركوا النساء ويتزهدوا, منهم علـّي بن أبـي طالا وعثمان وسلم, أرادوا أن يتـرـلوا من اللبـا

 بن مظعون.

ـكك حككدثنا ابككن وكيككع, قككال: حككدثنا أبككـي, عككن سفككـيان, عككن زيككاد بككن فككـياض, عككن أبككـي عبككد 9711  

 «.ال آُمُرُكْم أْن تَُبونُوا قِّسيسيَن َوُرْهبـانا»الرحمن, قال: قال النبـّي صلى هللا عليه وسلم: 

دثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا جامع بن حماد, قكال: حكدثنا يزيكد بكن زريكع, عكن سكعيد, ـ ح9712  

عن قتادة, فـي قوله: يكا أيّهكا الّكِذيَن آَمنُكوا ال تُكـَحّرُموا َطيّبكـاِت مكا أَحكّل ّللّاُ لَُبكْم... االَيكة ذككر لنكا أن 

وأرادوا أن يتككـرذوا رجككاالً مككن أصككحاب النبككـّي صككلى هللا عليككه وسككلم رفنككوا النسككاء واللككـحم 

لككـيس فككـي دينككـي تَككْرُك النّسككاِء »الصككوامع فلككـما بلككغ ذلكك  رسككول هللا صككلى هللا عليككه وسككلم, قككال: 

وُخبّرنا أن ثالثكة نفكر علكـى عهكد رسكول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم «. واللّـْحم, وال اتّـَراذُ الّصَواِمعِ 

م, وقال أحدهم: أما أنا فأصوم النهار فال أفطر, وقال اتفقوا, فقال أحمدهم: أما أنا فأقوم اللـيـل ال أنا

ألَكـْم أُنَبّكأْ أنُّبكُم »االَخر: أما أنا فال أتـي النساء. فبعث رسول هللا صلى هللا عليكه وسكلم إلكـيهم, فقكال: 

اُم وأُصكوُم لَِبنّـي أقُوُم وأنك»قالوا: بلـى يا رسول هللا, وما أردنا إال الـرير. قال: « اتّفَْقتُـْم علـى َكذَا؟

مكن رغكا »وككان فكـي بعكض القكراءة: «. وأُْفِطُر وآتِـي النّساَء, فََمْن َرِغَا َعْن ُسنّتِـي فَلَـْيَس ِمنّـي

وذككر لنكا أن نبكـّي هللا صكلى هللا عليكه «. عن سنت  فلـيس من أمتك  وقكد ضكّل عكن سكواء السبـيكـل

ْنفُِسِهْم فَشدّدَ هللا َعلَـْيِهْم, فَهُؤالء إْخَوانُُهم إّن َمن قبلبم شدّدوا علـى ا»وسلم قال ألناس من أصحابه: 

فـي الدّور والّصَواِمعِ, اْعبُدُوا هللا وال تُْشِرُكوا به َشْيئا, وأقِـيكـُموا الّصكالةَ, وآتُكوا الّزككاة, وُصكوُموا 

 «.َرَمَناَن, وُحّجوا واْعتَـِمُروا, واْستَِقـيـُموا يُْستَقَم لبم

د بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفنل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السكدّي: ـ حدثنـي مـحم9713  

وذل  أن  يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تُـَحّرُموا َطيّبـاِت ما أَحّل ّللّاُ لَُبْم َوال تَْعتَدُوا إّن ّللّاَ ال يُِحّا الـُمْعتَِدينَ 

م قام ولـم يكزدهم علكـى التكـروي , فقكال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جلس يوما, فذّكر الناس, ث

أنككاس مككن أصككحاب رسككول هللا صككلى هللا عليككه وسككلم كككانوا عشككرة, مككنهم علككـّي بككن أبككـي طالككا, 

وعثمان بن مظعون: ما حقنا إن لـم نـحدث عمكالً فكإن النصكارى قكد حّرمكوا علكـى أنفسكهم, فنكـحن 

هار, وحكّرم بعنكهم النكوم, وحكّرم بعنكهم نـحّرم. فحّرم بعنهم أكل اللـحم والَودَك وأن يأكل بـالن

النساء, فبان عثمان بن مظعون مـمن حّرم النسكاء, وككان ال يكدنو مكن أهلكه وال يكدنون منكه, فأتكت 

امرأته عائشة وكان يقال لها: الـحوالء, فقالكت لهكا عائشكة وَمكن عنكدها مكن نسكاء النبكـّي صكلى هللا 

ال تكـمتشطين وال تطيبكـين؟ فقالكت: وكيك  أتطيكا عليه وسكلم: مكا بكـال  يكا حكوالء متغيكرة اللكون, 

وأمتشط وما وقع علكـّي زوجكي وال رفكع عنكـي ثوبكـا منكذ ككذا وككذا فجعلكن ينكحبن مكن كالمهكا, 

قالت: يا رسول هللا, « ما يُْنِحُبُبّن؟»فدخـل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهن ينحبن, فقال: 

نـي زوجي ثوبكـا منكذ ككذا وككذا. فأرسكل إلكـيه فكدعاه, الـحوالء سألتها عن أمرها, فقالت: ما رفع ع

ـّ علكـيه أمكره, وككان « ما بَـالَُ  يا ُعثْماُن؟»فقال:  قال: إنـي تركتكه هلل لبكي أتـرـلكـى للعبكـادة. وقك

أْقَسكْمُت َعلَكـْيَ  إالّ َرَجْعكَت »عثمان قد أراد أن يَُجّا نفسه, فقكال رسكول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم: 

فأْفَطر وأتـى أهله. فرجعت الكـَحْوالء « أْفِطرْ »فقال: يا رسول هللا إنـي صائم. قال: « أْهلَ َ  فََواقَْعتَ 

إلـى عائشة قد اكتـحلت وامتشطت وتطيبت, فنحبت عائشة فقالكت: مكا بكـال  يكا حكوالء؟ فقالكت: 

نّسككاَء َوالّطعككاَم مككا بككـاُل أْقككَواٍم َحّرُمككوا ال»إنككه أتاهككا أمككس. فقككال رسككول هللا صككلى هللا عليككه وسككلم: 

«. والنّْوَم؟ أال إنّـي أناُم وأقُوُم وأْفِطكُر وأُُصكوُم وأْنِبكُح النّسكاَء, فََمكْن َرِغكَا َعكْن ُسنّتِكـي فَلَكـْيَس ِمنّكـي

فنزلت: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تُـَحّرُموا َطيّبـاِت مكا أَحكّل ّللّاُ لَُبكْم َوال تَْعتَكدُوا يقكول لعثمكان: ال تكـجّا 

نفس , فإن هذا هو االعتداء. وأمرهم أن يبفّروا أيـمانهم, فقال: ال يؤاخذكُم ّللّاُ بـاللّغِو فِـي أْيـَمانُِبْم 

 َولَِبْن يَُؤاِخذُُكْم بِـَما َعقّْدتُـُم األَيـَماَن.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالكـح, قكال: ثنكـي معاويكة, عكن علكـّي, عكن ابكن 9714  

اس, قوله: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تُـَحّرُموا َطيّبـاِت مكا أَحكّل ّللّاُ لَُبكْم قكال: هكم رهكط مكن أصكحاب عبـ

النبـّي صلى هللا عليه وسلم قالوا: نقطع مذاكيرنا, ونترك شهوات الدنكـيا, ونسكيح فكـي األرض كمكا 

يهم, فكذكر ذلك  لهكم, فقكالوا: نعكم, تفعل الرهبـان. فبلغ ذل  النبـّي صكلى هللا عليكه وسكلم, فأرسكل إلكـ
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لَِبنّـي أُصوُم وأْفُطِر وأَُصلّـي وأناُم وأْنِبُح النّساَء, فََمْن أَخكذَ »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 «.بُِسنّتِـي فَُهَو ِمنّـي, َوَمْن لَـْم يَأُْخْذ بُِسنّتِـي فَلَـْيَس ِمنّـي

ـي, قكال: ثنكـي عمكي, قكال: ثنكـي أبكـي, عكن أبكـيه, عكن ابكن حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبك   

عبـاس قوله: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تُـَحّرُموا َطيّبـاِت ما أَحكّل ّللّاُ لَُبكْم وذلك  أن رجكاالً مكن أصكحاب 

ذوا مـحمد صلى هللا عليه وسلم منهم عثمان بن مظعون حّرموا النّساَء َواللّكـْحَم علكـى أْنفُِسكِهْم, وأخك

الشفـار لـيقطعوا مذاكيرهم لبي تنقطع الشهوة ويتفّرغوا لعبـادة ربهم. فأُخبر بذل  النبـّي صلى هللا 

فقالوا: أردنا أن نقطع الشهوة عنا ونتفّرغ لعبكـادة ربنكا ونلهكو عكن « ما أَرْدتُـْم؟»عليه وسلم, فقال: 

ذَِلَ , َولَِبنّـي أُِمْرُت فِـي ِدينِكـي أْن أتَكَزّوَا لَـْم أُوَمُر بِ »النساء. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

فقالوا: نطيع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فكأنزل هللا: يكا أيّهكا الّكِذيَن آَمنُكوا ال تُكـَحّرُموا «. النّساءَ 

 قوله: الِّذي أنُتـْم بِِه ُمْؤِمنُوَن.َطيّبـاِت ما أَحّل ّللّاُ لَُبْم, َوال تَْعتَدُوا إّن ّللّاَ ال يُِحّا الـُمْعتِديَن... إلـى 

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاا, عن ابكن جكري , عكن مكـجاهد, قكال: 9715  

أراد رجككال مككنهم عثمككان بككن مظعككون وعبككد هللا بككن عمككرو أن يتبتلككوا ويْرصككوا أنفسككهم, ويككـلبسوا 

هللا الّككِذي أْنتُككـْم بِككِه ُمْؤِمنُككوَن. قككال ابككن جككري  عككن الككـمسو , فنزلككت هككذه االَيككة إلككـى قولككه: واتّقُككوا 

عبرمة: إن عثمان بن مظعون, وعلـّي بن أبـي طالا, وابن مسعود, والـمقداد بن األسود, وسالـما 

مولكـى أبكـي حذيفكة فكـي أصككحاب تبتّلكوا, فجلسكوا فكـي البككـيوت واعتزلكوا النسكاء ولبسكوا الككـمسو  

ـاس, إال مككا أكككل ولككبس أهككل السككياحة مككن بنككـي إسرائيككـل, وهّمككوا وحّرمككوا طيبككـات الطعككام واللبكك

بـاالختصاء, وأجمعوا لقـيام اللـيـل وصيام النهار, فنزلت: يا أيّها الّكِذيَن آَمنُكوا ال تُكـَحّرُموا َطيّبكـاِت 

ا بغير سنة الـمسلـمين, يريكد مكا ما أَحّل ّللّاُ لَُبْم َوال تَْعتَدُوا إّن ّللّاَ ال يُِحّا الـُمْعتَِديَن يقول: ال تستَنّو

حّرموا من النساء والطعام واللبـاس, وما أجمعوا له من صيام النهكار وقكـيام اللـيكـل, ومكا هّمكوا لكه 

إّن أِلْنفُِسكُبْم »من اإلخصاء. فلـما نزلت فكـيهم بعكث إلكـيهم رسكول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم, فقكال: 

فقكالوا: اللهكّم «. وُموا وأْفِطُروا َوَصلّوا َوناُموا فَلَـْيَس ِمنّا َمْن تََرَك ُسنّتَناَحقّا, َوإّن اِلَءَعيُنُِبْم َحقّا, صُ 

 أسلَـْمنا واتبعنا ما أنزلت.

ـ حدثنـي يونس بن عبد األعلـى, قال: أخبرنا ابكن وهكا, عكن ابكن زيكد فكـي قولكه: يكا أيّهكا 9716  

, الِّذيَن آَمنُوا ال تُـَحّرُموا َطيّبـاِت ما أَحّل  ّللّاُ لَُبكْم قكال: قكال أبكّى: ضكاَ عبكدَ هللا بكن رواحكة ضكي  

فـانقلا ابن رواحة ولكـم يكتعّ,, فقكال ألهلكه: مكا عشكيتِه؟ فقالكت: ككان الطعكام قلكـيالً فكـانتظرت أن 

تأتـي. قال: فحبسِت ضيفـي من أجلـي؟ فطعام  علـّي حرام إن ذقته فقالت: هي وهكو علكـّي حكرام 

قال الني : هو علـّي حرام إن لـم تذوقوه فلكـما رأى ذلك , قكال ابكن رواحكة: إن ذقته إن لـم تذقه و

قّربـي طعام , كلوا بسم هللا وغدا إلـى النبـّي صلى هللا عليه وسلم, فأخبره, فقال رسكول هللا صكلى 

يّبكـاِت مكا أَحكّل ّللّاُ فنزلت هذه االَية: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تُـَحّرُموا طَ « قَْد أْحَسْنتَ »هللا عليه وسلم: 

ـَماَن إذا لَُبْم... وقرأ حتـى بلغ: ال يَُؤاِخذُُكُم ّللّاُ بـاللّغُِو فِـي إيكـَمانُِبْم َولَِبكْن يَُؤاِخكذُُكْم بِكـَما َعقّْدتُكـُم األَيك

 قلت: وهللا ال أذوقه, فذل  العقد.

مكان بكن سكعيد, قكال: حكدثنا ـ حدثنا عمرو بن علـّي, قال: حدثنا أبو عاصم, قكال: حكدثنا عث9717  

عبرمة, عن ابن عبـاس: أن رجالً أتـى النبـّي صلى هللا عليه وسكلم, فقكال: يكا رسكول هللا, إنكـي إذا 

أصبت من اللـحم انتشرت وأخذتنـي شهوتـي, فحّرمت اللـحم. فأنزل هللا تعالـى ذكره: يا أيّها الِّذيَن 

  لَُبْم َوال تَْعتَدُوا إّن ّللّاَ ال يُِحّا الـُمْعتَِديَن.آَمنُوا ال تُـَحّرُموا َطيّبـاِت ما أَحّل ّللّاُ 

ـ حدثنا عمرو بن علـّي, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا خالد الـحذّاء, عكن عبرمكة, 9718  

قال: هّم أنكاس مكن أصكحاب رسكول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم بتكرك النسكاء والكـرصاء, فكأنزل هللا 

 الِّذيَن آَمنُوا ال تُـَحّرُموا َطيّبـاِت ما أَحّل ّللّاُ لَُبْم... االَية. تعالـى: يا أيّها

واختلفوا فـي معنى االعتكداء الكذي قكال تعالكـى ذككره: َوال تَْعتَكدُوا إّن ّللّاَ ال يُِحكّا الكـُمْعتَِديَن فقكال   

عكون هكّم بكه مكن بعنهم: االعتداء الذي نهي هللا عنه فـي هذا الـموضع هو ما ككان عثمكان بكن مظ

 جّا نفسه, فنهى عن ذل , وقـيـل له: هذا هو االعتداء. ومـمن قال ذل  السدّي.

 حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: ثنـي أحمد بن الـمفنل, قال: حدثنا أسبـاط, عنه به.   
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وقال آخرون: بل ذل  هو ما كان الـجماعة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هّموا به   

ن تـحريكـم النسكاء والطعكام واللبكـاس والنكوم, فُنهكوا أن يفعلكوا ذلك  وأن يسكتَنّوا بغيكر سكنة نبكـيهم م

 مـحمد صلى هللا عليه وسلم. ومـمن قال ذل  عبرمة.

 ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاا, عن ابن جري , عنه به.9719  

ى ذكره أن يتـجاوز الكـحالل إلكـى الكـحرام. ذككر مكن قكال وقال بعنهم: بل ذل  نهي من هللا تعالـ  

 ذل :

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا الـمـحاربـي, عن عاصم, عن الـحسن: يا أيّها الِّذيَن آَمنُكوا ال 9720  

 تُـَحّرُموا َطيّبـاِت ما أَحّل ّللّاُ لَُبْم َوال تَْعتَدُوا قال: ال تعتدوا إلـى ما حّرم علـيبم.

بـيّنا أن معنى االعتداء: تـجاوز الـمرء ماله إلـى ما لـيس له فـي كّل شيء, فـيـما منى بكـما وقد   

أغنى عن إعادته. وإذ كان ذل  ككذل , وككان هللا تعالكـى ذككره قكد عكّم بقولكه: ال تَْعتَكدُوا النهكي عكن 

التسلـيكـم لكه.  العدوان كله, كان الواجا أن يبون مـحبوما لـما عمه بـالعموم حتـى يرصه ما يجا

ولـيس ألحد أن يتعدّى حدّ هللا تعالـى فـي شي من األشياء مـما أحّل أو حّرم, فمن تعدّاه فهو داخكـل 

فـي جملة من قال تعالـى ذكره: إّن ّللّاَ ال يُِحكّا الكـُمْعتَِديَن. وغيكر مستـحيكـل أن تبكون االَيكة نزلكت 

صحاب رسول هللا صلى هللا عليكه وسكلم بكـما فـي أمر عثمان بن مظعون والرهط الذين هّموا من أ

هّموا به من تـحريـم بعض ما أحّل هللا لهم علـى أنفسكهم, ويبكون مكرادا بحبمهكا ككّل مكن ككان فكـي 

مثل معناهم مـمن حّرم علـى نفسه ما أحّل هللا له أو أحّل ما حّرم هللا علـيه أو تـجاوز حكدّا حكدّه هللا 

ّموا به مكن تـحريكـم بعكض مكا أحكّل لهكم علكـى أنفسكهم إنكـما عوتبكوا له, وذل  أن الذين هّموا بـما ه

 علـى ما هّموا به من تـجاوزهم ما سّن لهم وحدّ إلـى غيره.

 88اآلية : 
القككول فككـي تأويككـل قولككه تعالككـى:     }َوُكلُككواْ ِمّمككا َرَزقَُبككُم ّللّاُ َحككالاَلً َطيّبككاً َواتّقُككواْ ّللّاَ الّككِذَي أَنككتُم بِككِه 

 نُوَن {..ُمْؤمِ 

يقول تعالـى ذكره لهؤالء الـمؤمنـين الذين نهاهم أن يحّرموا طيبـات ما أحكَل هللا لهكم: كلكوا أيهكا    

 الـمؤمنون من رزق هللا الذي رزقبم وأحله لبم حالالً طيبـا. كما:

ا ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاا, عن ابن جري , عن عبرمة: وُكلُكو9721  

 ِمـّما َرَزقَُبُم ّللّاُ َحالالً َطيّبـا يعنـي: ما أحّل هللا لهم من الطعام.

وأما قوله: َواتّقُوا ّللّاَ الّكِذي أْنتُكـْم بِكِه ُمْؤِمنُكوَن فإنكه يقكول: وخكافوا أيهكا الكـمؤمنون أن تعتكدوا فكـي   

أن تكـرالفوه فكـينزل ببكم  حدوده, فتـحلوا ما حّرم علـيبم وتـحّرموا ما أحّل لبم, واحذروه فكـي ذلك 

سككرطه, أو تسككتوجبوا بككه عقوبتككه. الّككِذي أْنتُككـْم بككه ُمْؤِمنُككوَن يقككول: الككذي أنتككـم بوحدانككـيته مقككّرون 

 وبربوبـيته مصدّقون.

 89اآلية : 
ذُُكم بَِمكا َعقّكدتُّم القول فـي تأويـل قولكه تعالكـى:     }الَ يَُؤاِخكذُُكُم ّللّاُ بِكاللّْغِو فِكَي أَْيَمكانُِبْم َولَكـَِبن يَُؤاِخك

يكُر َرقَبَكٍة األْيَماَن فََبفّاَرتُهُ إِْطعَاُم َعَشَرةِ َمَساِكيَن ِمكْن أَْوَسكِط َمكا تُْطِعُمكوَن أَْهِلكيُبْم أَْو ِكْسكَوتُُهْم أَْو تَْحرِ 

َواْحفَُظَواْ أَْيَمانَُبْم َكذَِلَ  يُبَيُّن ّللّاُ لَُبكْم آيَاتِكِه فََمن لّْم يَِجْد فَِصيَاُم ثاَلَثَِة أَيّاٍم ذَِلَ  َكفّاَرةُ أَْيَمانُِبْم إِذَا َحلَْفتُْم 

 لَعَلُّبْم تَْشُبُروَن {..

يقول تعالـى ذكره للذين كانوا حّرموا علـى أنفسهم الطيبكـات مكن أصكحاب رسكول هللا صكلى هللا    

لهكم: ال يؤاخكذكم  عليه وسلم وكانوا حّرموا ذلك  بأيكـمان حلفكوا بهكا, فنهكاهم عكن تـحريكـمها, وقكال

 رببم بـاللغو فـي أيـمانبم. كما:

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عكن أبكـيه, عكن 9722  

ابن عبـاس, قال: لـما نزلت: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تُـَحّرُموا َطيّبـاِت ما أَحّل ّللّاُ لَُبْم فـي القوم الكذين 

انوا حّرموا النساء واللـحم علكـى أنفسكهم, قكالوا: يكا رسكول هللا, كيك  نصكنع بأيكـماننا التكـي حلفنكا ك

 علـيها؟ فأنزل هللا تعالـى ذكره: ال يَُؤاِخذُُكُم ّللّاُ بـاللّْغِو فِـي أيـَمانُِبْم... االَية.
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ن حلفوا بها, فنزلت هذه االَية فهذا يدّل علـى ما قلنا من أن القوم كانوا حّرموا علـى أنفسهم بأيـما  

 بسببهم.

واختلفت القراء فـي قراءة ذل , فقرأته عامة قكّراء الكـحجاز وبعكض البصريكـين: َولَِبكْن يَُؤاِخكذُُكْم   

بِكـَما »بِـَما َعقّْدتُـُم األَْيـَماَن بتشديد القاَ, بـمعنى: وكدتكـم األيكـمان وردّدتكـموها وقكّراء البوفـيكـين: 

 بتـرفـي  القاَ, بـمعنى: أوجبتـموها علـى أنفسبم, وعزمت علـيها قلوببم.« األَيـَمانَ َعقَْدتُـُم 

وأولـى القراءتـين بـالصواب فـي ذل  قراءة مكن قكرأ بتـرفكـي  القكاَ, وذلك  أن العكرب ال تبكاد   

ى فكالن تستعمل فعلت فـي البالم, إال فـيـما يبون فـيه تردّد مّرة بعد مكّرة, مثكل قكولهم: شكدّدت علكـ

فـي كذا إذا كّرر علـيه الشدّ مّرة بعد أخرى, فإذا أرادوا الـربر عن فعل مكّرة واحكدة قـيكـل: َشكدّدت 

علككـيه بـالتـرفككـي . وقككد أجمككع الككـجميع ال خككالَ بككـينهم أن الـيككـمين التككـي تككـجا بـالككـحنث فككـيها 

مكّرات, وككان معلومكا بكذل   البفـارة تلزم بـالـحنث فـي حل  مّرة واحدة وإن لـم يبّررهكا الكـحال 

أن هللا مؤاخذ الـحال  العاقد قلبه علـى حلفه وإن لـم يبّرره ولـم يردّده وإذا كان ذل  كذل  لـم يبن 

لتشككديد القككاَ مككن عقّدتككـم وجككه مفهككوم. فتأويككـل البككالم إذن: ال يؤاخككذكم هللا أيهككا الككـمؤمنون مككن 

أوجبتكـموه علكـى أنفسكبم منهكا وعقكدت علكـيه قلكوببم. أيـمانبم بـما لغوتـم فـيه, ولبن يؤاخذكم بـما 

وقد بـينا الـيـمين التـي هي لغكو والتكـي هللا مؤاخكذ العبكد بهكا, والتكـي فكـيها الكـحنث والتكـي ال حنكث 

 فـيها, فـيـما منى من كتابنا هذا فبرهنا إعادة ذل  فـي هذا الـموضع.

 هنادا:وأما قوله: بِـَما َعقّْدتُـُم األَيـَماَن فإن   

ـ حدثنا قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن ابكن أبكـي نكـجيح, عكن مكـجاهد: َولَِبكْن يََؤاِخكذُُكْم 9723  

 بِـَما َعقّْدتُـُم األَيَـماَن قال: بـما تعمدتـم.

 حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.   

ل: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سكعيد, عكن قتكادة, عكن الكـحسن: َولَِبكْن يََؤاِخكذُُكْم ـ حدثنا بشر, قا9724  

 بِـَما َعقّْدتُـُم األَيَـماَن يقول: ما تعمدَت فـيه الـمأثم, فعلـي  فـيه البفـارة.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فََبفّـاَرتُهُ إْطعَاُم َعَشَرةِ َمساِكيَن.  

فـي الهاء التـي فـي قوله: فََبفّـاَرتُهُ علـى ما هي عائكدة, ومكن ذككر مكا؟ فقكال اختل  أهل التأويـل   

 التـي فـي قوله: بِـَما َعقّْدتُـُم األَيـَماَن. ذكر من قال ذل :« ما»بعنهم: هي عائدة علـى 

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن أبـي عكدّي, عكن عكوَ, عكن الكـحسن فكـي هكذه االَيكة: ال 9725  

اِخذُُكُم ّللّاُ بـاللّْغِو فِـي إيـَمانُِبْم قال: هو أن تـحل  علـى الشيء وأنت يريـل إلـي  أنه كمكا حلفكت يُؤَ 

 ولـيس كذل , فال يؤاخذكم هللا, فال كفـارة, ولبن الـمؤاخذة والبفـارة فـيـما حلفت علـيه علـى علـم.

منصور, عن مغيكرة, عكن الشعبكـي,  ـ حدثنا ابن حميد, وابن وكيع, قاال: حدثنا جرير, عن9726  

قال: اللغو لـيس فكـيه كفكـارة َولَِبكْن يََؤاِخكذُُكْم بِكـَما َعقّْدتُكـُم األَيَكـماَن قكال: مكا عقكد فكـيه يكـمينه فعلكـيه 

 البفـارة.

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قكال: أخبرنكا حصكين, عكن أبكـي مالك , قكال: األيكـمان 9727  

, ويككـمين ال تبفّككر, ويككـمين ال يؤاخككذ بهككا صككاحبها. فأمككا الـيككـمين التككـي تبفككر, ثككالث: يككـمين تبفّككر

فـالرجل يحل  علـى األمر ال يفعله ثم يفعله, فعلـيه البفـارة. وأما الـيـمين التـي ال تبفكر: فكـالرجل 

صكاحبها: يحل  علـى األمر يتعمد فـيه البذب, فلـيس فـيه كفـارة. وأما الـيـمين التـي ال يؤاخذ بهكا 

فـالرجل يحل  علـى األمر يرى أنكه كمكا حلك  علكـيه فكال يبكون ككذل , فلكـيس علكـيه فكـيه كفكـارة, 

 وهو اللغو.

ـ حدثنا يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قكال: أخبرنكا ابكن أبكـي لـيـلكـى, عكن عطكاء, قكال: قالكت 9728  

 عائشة: لغو الـيـمين ما لـم يعقد علـيه الـحال  قلبه.

نـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا هشام, قال: حدثنا حماد, عكن إبراهيكـم, ـ حدث9729  

 قال: لـيس فـي لغو الـيـمين كفـارة.

ـ حدثنـي يونس بن عبد األعلـى, قكال: أخبرنكا ابكن وهكا, قكال: أخبرنكـي يكونس, عكن ابكن 9730  

ن حل  فـيها الرجل علكـى جكدّ مكن شهاب, أن عروة حدثه أن عائشة قالت: أيـمان البفـارة كّل يـمي
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األمور فـي غنا أو غيره لكـيفعلّن لكـيتركّن, فكذل  عقكد األيكـمان التكـي فكرض هللا فكـيها البفكـارة, 

 وقال تعالـى ذكره: ال يَُؤاِخذُُكُم ّللّاُ بـاللّْغِو فِـي إيـَمانُِبْم َولَِبْن يََؤاِخذُُكْم بِـَما َعقّْدتُـُم األَيَـماَن.

دثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: أخبرنـي معاويكة بكن صالكـح, عكن يحيكى بكن ـ ح9731  

 سعيد, وعن علـّي بن أبـي طلـحة, قاال: لـيس فـي لغو الـيـمين كفـارة.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا جامع بن حماد, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن 9732  

ذُُكْم بِـَما َعقّْدتُـُم األَيَـماَن يقول: ما تعمدت فـيه الـمأثم فعلـي  فـيه البفـارة. قال: الـحسن: َولَِبْن يََؤاخِ 

 وقال قتادة: أما اللغو فال كفـارة فـيه.

 حدثنا هناد, قال: حدثنا عبدة, عن سعيد, عن قتادة, عن الـحسن, قال: ال كفـارة فـي لغو الـيـمين.   

حكدثنا عمكرو العنقكزي, عكن أسبكـاط, عكن السكدّي: لكـيس فكـي لغكو ـ حدثنا ابن وكيع, قكال: 9733  

 الـيـمين كفـارة.

فمعنى البالم علـى هذا التأويـل: ال يؤاخذكم هللا بـاللغو فـي أيـمانبم, ولبكن يؤاخكذكم بكـما عقدتكـم   

 األيـمان, فبفـارة ما عقدتـم منها: إطعام عشرة مساكين.

فّـاَرتُهُ عائدة علـى اللغكو, وهكي كنايكة عنكه. قكالوا: وإنكـما معنكى وقال آخرون: الهاء فـي قوله: فَبَ   

البالم: ال يؤاخذكم هللا بـاللغو فـي أيـمانبم إذا كفرتـموه, ولبن يؤاخذكم إذا عقدتـم األيكـمان فأقمتكـم 

علـى الـمنّي علـيه بترك الـحنث والبفـارة فـيه, واإلقامة علكـى الكـمنّي علكـيه غيكر جكائزة لبكم, 

 ـارة اللغو منها إذا حنثتـم فـيه: إطعام عشرة مساكين. ذكر من قال ذل :فبفّ 

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بكن صالكـح, عكن علكـّي 9734  

حل  علـى بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: ال يَُؤاِخذُُكْم بِـَما َعقّْدتُـُم األَيَـماَن قال: هو الرجل ي

أمر ضرار أن يفعله فال يفعله فـيرى الذي هو خير منه, فأمره هللا أن يبفر عن يـمينه ويأتـي الذي 

هو خير. وقال مّرة أخرى قوله: اليَُؤاِخذُُكْم بِـَما َعقّْدتُـُم األَيَـماَن... إلـى قوله: بِكـَما َعقّْدتُكـُم األيكـَماَن 

فر ال يؤاخذ هللا بها, ولبن من أقكام علكـى تـحريكـم مكا أحكّل هللا قال: واللغو من الـيـمين هي التـي تب

 له ولـم يتـحّول عنه ولـم يبفّر عن يـمينه, فتل  التـي يؤاخذ بها.

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا حفـ بكن غيكاث, عكن داود بكن أبكـي هنكد, عكن سكعيد بكن جبكـير, 9735  

 ـماَن قال: هو الذي يحل  علـى الـمعصية فال يفـي, فـيبفّر.قوله: ال يَُؤاِخذُُكْم بِـَما َعقّْدتُـُم األَيَ 

ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن سعيد بكن جبكـير: 9736  

 ال يَُؤاِخذُُكُم ّللّاُ بـاللّْغِو فِـي أيـَمانُِبْم قال: هو الرجل يحل  علكـى الكـمعصية فكال يؤاخكذه هللا تعالكـى,

يبفّر عكن يكـمينه ويأتكـي الكذي هكو خيكر ولَِبكْن يَُؤاِخكذُُكْم بكـما َعقّْدتُكـُم األَْيكـَماَن الرجكل يحلك  علكـى 

 الـمعصية ثم يقـيـم علـيها, فبفـارته إطعام عشرة مساكين.

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن ُعلَـية, قال: أخبرنا داود, عكن سكعيد بكن جبكـير, قكال فكـي 9737  

يـمين: هي الـيـمين فـي الـمعصية, فقال: أو ال تقرأ فكتفهم؟ قكال: ال يَُؤاِخكذُُكُم ّللّاُ بكـاللّْغِو فِكـي لغو الـ

أيككـمانُِبْم َولَِبككْن يَُؤاِخككذُُكْم بِككـَما َعقّْدتُككـُم األَيككـَماَن قككال: فككال يؤاخككذه بككـاإللغاء, ولبككن يؤاخككذه بـالككـمقام 

  ُعْرَضةً اِلَءيـَمانُِبْم.علـيها. قال: وقال: َوال تَـْجعَلُوا ّللّاَ 

حدثنـي يعقوب, قال: حكدثنا هشيكـم, قكال: أخبرنكا أبكو بشكر, عكن سكعيد بكن جبكـير, فكـي قولكه: ال    

يَُؤاِخذُُكُم ّللّاُ بـاللّْغِو فِـي أيـَمانُِبْم قال: هو الرجل يحل  علـى الكـمعصية فكال يؤاخكذه هللا بتركهكا إن 

 بفّر يـمينه, ويترك الـمعصية.تركها. قلت: وكي  يصنع؟ قال: ي

ـ حدثنـي يحيى بن جعفر, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا جويبر, عن النكحاك, 9738  

 فـي قوله: ال يَُؤاِخذُُكُم ّللّاُ بـاللّْغِو فِـي أيـمانُِبْم قال: الـيـمين الـمبفرة.

إبراهيكـم, قكال: اللغكو: يكـمين ال ـ حدثنا هناد, قكال: حكدثنا أبكو األحكون, عكن مغيكرة, عكن 9739  

 يؤاخذ بها صاحبها, وفـيها كفـارة.

« ما»والذي هو أولـى عندي بـالصواب فـي ذل , أن تبون الهاء فـي قوله: فََبفّـاَرتُهُ عائدة علـى   

كفكـارة التـي فـي قوله: بِـَما َعقّْدتُـُم األَيـَماَن لـما قكدّمنا فـيكـما منكى قبكل أن مكن لزمتكه فكـي يكـمينه 

وأوخذ بها, غير جائز أن يقال لـمن قد أوخذ: ال يؤاخذه هللا بـاللغو وفكـي قولكه تعالكـى: ال يَُؤاِخكذُُكُم 
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ّللّاُ بـاللّْغِو فِـي أيـمانُِبْم دلـيـل واضح أنه ال يبون مؤاخذ بوجه من الوجوه من أخبرنا تعالـى ذكره 

 أنه غير مؤاخذ.

لكـى ذككره بقولكه: ال يَُؤاِخكذُُكُم ّللّاُ بكـاللّْغِو فِكـي أيكـمانُِبْم بكـالعقوبة فإن ظّن ظكاّن أنكه إنكـما عنكى تعا  

علـيها فكـي االَخكرة إذا حنثتكـم وكفّرتكـم, ال أنكه ال يؤاخكذهم بهكا فكـي الدنكـيا بتبفكـير فكإن إخبكـار هللا 

ة القكول بكه تعالـى ذكره وأمره ونهيه فـي كتابه علـى الظاهر العاّم عنكدنا بكـما قكد دللنكا علكـى صكح

فـي غير هذا الـموضع فأغنى عن إعادته, دون البـاطن العكاّم الكذي ال داللكة علكـى خصوصكه فكـي 

عقل وال خبر وال داللة من عقل وال خبر, أنه عنى تعالـى ذكره بقوله: ال يَُؤاِخذُُكُم ّللّاُ بـاللّْغِو فِكـي 

  ككذل , وككان مكن لزمتكه كفكـارة فكـي أيـمانُِبْم بعض معانـي الكـمؤاخذة دون جميعهكا. وإذ ككان ذلك

يـمين حنث فـيها مؤاخذا بهكا بعقوبكة فكـي مالكه عاجلكة, ككان معلومكا أنكه غيكر الكذي أخبرنكا تعالكـى 

ذكره أنه ال يؤاخذه بها. وإذا كان الصحيح من التأويـل فـي ذل  ما قلنكا بكـالذي علكـيه دللنكا, فمعنكى 

غكو مككن القككول واأليككـمان إذا لكـم تتعمككدوا بهككا معصككية هللا البكالم إذن: ال يؤاخككذكم هللا أيهككا النككاس بل

تعالـى وال خالَ أمكره ولكـم تقصكدوا بهكا إثمكا, ولبكن يؤاخكذكم بكـما تعمدتكـم بكه اإلثكم وأوجبتكـموه 

علـى أنفسبم وعزمت علـيه قلوببم, ويبفر ذل  عنبم, فـيغطى علـى سيء ما كان مكنبم مكن ككذب 

بعبم بككه رببككم إطعككام عشككرة مسككاكين مككن أوسككط مككا تطعمككون وُزور قككول ويـمككـحوه عككنبم, فككال يتكك

 أهلـيبم.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ِمْن أْوَسِط ما تُْطِعُموَن أْهِلـيُبْم.  

 يعنـي تعالـى ذكره بقوله: }ِمْن أوَسِط ما تُْطِعُموَن أْهِلـيُبْم{: أعدله. كما:  

ل: أخبرنا ابن جري , قال: سكمعت عطكاء يقكول ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قا9740  

فـي هذه االَية: ِمْن أْوَسِط ما تُْطِعُموَن أْهِلـيُبْم أْو ِكْسَوتُُهْم قال عطاء: أوسطه: أعدله, واختل  أهكل 

التأويـل فـي معنى قوله: ِمْن أْوَسِط ما تُْطِعُموَن أْهِلـيُبْم فقكال بعنكهم: معنكاه: مكن أوسكط مكا يطعكم 

 الطعام الذي يقتاته أهل بلد الـمبفر أهالـيهم. ذكر من قال ذل :من أجناس 

ـ حدثنا هناد, قال: أخبرنكا شكري , عكن عبكد هللا بكن حكنََ,, عكن األسكود, قكال: سكألته عكن: 9741  

 أْوَسِط ما تُْطِعُموَن أْهِلـيُبْم قال: الـربز والتـمر والزيت والسمن, وأفنله اللـحم.

ا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حكدثنا أبكـي, عكن سفكـيان, عكن عبكد هللا بكن حدثنا هناد, قال: حدثن   

حنََ,, قال: سألت األسود بن يزيد, عن ذل , فقال: الكـربز والتكـمر. زاد هنكاد فكـي حديثكه: الزيكت, 

 قال: وأحسبه الـرـّل.

سكيرين, ـ حدثنا هناد وابن وكيع, قاال: حدثنا أبو األحون, عن عاصكم األحكول, عكن ابكن 9742  

عككن ابككن عمككر فككـي قولككه: ِمككْن أْوَسككِط مككا تُْطِعُمككوَن أْهِلككـيُبْم قككال: مككن أوسككط مككا يطعككم أهلككه الككـربز 

 والتـمر, والـربز والسمن والـربز والزيت, ومن أفنل ما يطعمهم: الـربز واللـحم.

: ِمكْن حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا مـحمد بن فنيـل, عن لكـيث, عكن ابكن سكيرين, عكن ابكن عمكر   

 أْوَسِط ما تُْطِعُموَن أْهِلـيُبْم الـربز واللـحم, والـربز والسمن, والـربز والـجبن, والـربز والـرـّل.

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن عبد هللا بن حن,, قكال: سكألت    

 لتـمر.األسود بن يزيد عن أوسط ما تطعمون أهلـيبم؟ قال: الـربز وا

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى, قال: حدثنا سفـيان, قال: حدثنا عبد هللا بن حن,, قكال: سكألت    

 األسود بن يزيد, فذكر مثله.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سعيد بن عبد الكرحمن, عكن مكـحمد 9743  

 ِط ما تُْطِعُموَن أْهِلـيُبْم قال: الـربز والسمن.بن سيرين, عن عبـيدة السلـمانـي: ِمْن أْوسَ 

حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيكع, قكال: حكدثنا أبكـي, عكن سكعيد بكن عبكد الكرحمن,    

 عن ابن سيرين, قال: سألت عبـيدة عن ذل , فذكر مثله.

ن سكيرين, عكن عبكـيدة: حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أزهر, قال: أخبرنا ابن عكون, عكن مكـحمد بك   

 ِمْن أْوَسِط ما تُْطِعُموَن أْهِلـيُبْم الـربز والسمن.
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ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن يزيكد بكن إبراهيكـم, 9744  

عن ابن سيرين, قكال: ككانوا يقولكون: أفنكله الكـربز واللكـحم, وأوسكطه: الكـربز والسكمن, وأخسكه: 

 بز والتـمر.الـر

ـكك حككدثنا هنككاد, قككال: حككدثنا وكيككع, وحككدثنا ابككن وكيككع, قككال: حككدثنا أبككـي, عككن الربككـيع, عككن 9745  

 الـحسن, قال: خبز ولـحم, أو خبز وسمن, أو خبز ولبن.

ـ حدثنا هناد وابن وكيع, قاال: حدثنا عمر بن هارون, عن أبـي مصلـح, عن النحاك فكـي 9746  

 ْطِعُموَن أْهِلـيُبْم قال: الـربز واللـحم والـمرقة.قوله: ِمْن أْوَسِط ما تُ 

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا زائدة, عن يحيى بن حبـان الطائي, 9747  

قال: كنت عند شريح, فأتاه رجل, فقال: إنـي حلفت علـى يـمين فأثمت قال شريح: ما حملك  علكـى 

وسط ما أطعم أهلـي؟ قال له شريح: الـربز والزيت والـرـّل طيا. قال: ذل ؟ قال: قدّر علـّي, فما أ

فأعاد علـيه, فقال له شريح ذل  ثالث مرار ال يزيده شريح علـى ذل . فقال له: أرأيت إن أطعمكت 

 الـربز واللـحم؟ قال: ذاك أرفع طعام أهل  وطعام الناس.

جكاا, عكن أبكـي إسكحاق, عكن الكـحرث, عكن ـ حدثنا هناد, قال: ينا أبو خالد األحمر, عن ح9748  

 علـّي, قال فـي كفـارة الـيـمين: يغديهم ويعّشيهم خبزا وزيتا, أو خبزا وسمنا, أو خالً وزيتا.

ـ حدثنا هناد وابن وكيع, قاال: حدثنا أبو أسامة, عن زبرقان, عكن أبكـي رزيكن: ِمكْن أْوَسكِط 9749  

 .ما تُْطِعُموَن أْهِلـيُبْم خبز وزيت وخـلّ 

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا عبد األعلكـى, عكن هشكام بكن مكـحمد, قكال: أكلكة واحكدة خبكز 9750  

 ولـحم. قال: وهو من أوسط ما تطعمون أهلـيبم, وإنبم لتأكلون الـربـيـ والفـاكهة.

 ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا عبد األعلـى, وحدثنا هناد, قال: حدثنا أبو أسامة, عن هشكام,9751  

عن الـحسن قال فـي كفـارة الـيـمين: يجزيك  أن تطعكم عشكرة مسكاكين أكلكه واحكدة خبكزا ولكـحما, 

 فإن لـم تـجد فربزا وسمنا ولبنا, فإن لـم تـجد فربزا وخالّ وزيتا حتـى يشبعوا.

حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن نـمير, عن زبرقان, قال: سألت أبـا رزيكن, عكن كفكـارة الـيكـمين    

 يطعم؟ قال: خبزا وخالّ وزيتا من أوسط ما تطعمون أهلـيبم, وذل  قدر قوتهم يوما واحدا. ما

ثم اختل  قائلو ذل  فـي َمْبلَِغه. فقكال بعنكهم: مبلكغ ذلك  نصك  صكان مكن حنطكة, أو صكان مكن   

 سائر الـحبوب غيرها. ذكر من قال ذل :

حكدثنا أبكـي, عكن عبكد هللا بكن عمكرو بكن  ـ حدثنا هناد, حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال:9752  

مّرة, عن أبـيه, عن إبراهيـم, عن عمر, قال: إنـي أحل  علـى الـيـمين ثم يبدو لـي, فإذا رأيتنـي قد 

 فعلت ذل  فأطعم عشرة مساكين لبل مسبين مدّان من ِحنطة.

ن يسكار بكن ـ حكدثنا هنكاد, قكال: حكدثنا أبكو معاويكة, ويعلكـى عكن األعمك,, عكن شقكـيق, عك9753  

نُـمير, قال: قال عمر: إنـي أحل  أن ال أعطي أقواما ثم يبدو لكـي أن أعطكيهم, فكإذا رأيتنكـي فعلكت 

 ذل , فأطعم عنـي عشرة مساكين بـين كّل مسبينـين صاعا من بّر أو صاعا من تـمر.

أبكـي, عكن  ـ حدثنا هناد ومـحمد بن العالء قاال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيكع قكال: حكدثنا9754  

ابن أبـي لـيـلـى, عن عمرو بن ُمّرة, عن عبد هللا بن سلـمة, عن علـّي, قال: كفـارة الـيـمين إطعكام 

 عشرة مساكين, لبّل مسبين نص  صان من حنطة.

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو األحون, عن مغيرة, عن إبراهيكـم: ِمكْن أْوَسكِط مكا تُْطِعُمكوَن 9755  

 صان بّر كّل مسبين.أْهِلـيُبْم نص  

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا حفكـ عكن عبكد البريكـم الكـجزري, قكال: قلكت لسكعيد بكن جبكـير: 9756  

 أجمعهم؟ قال: ال, أعطهم مدّيَن من حنطة, مدّا لطعامه ومدّا إلدامه.

حدثنا أبو كريا, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابكن وكيكع, قكال: حكدثنا أبكـي, عكن سفكـيان, عكن عبكد    

 البريـم الـحزري, قال: قلت لسعيد, فذكر نـحوه.

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو زيد, عن حصين, قال: سكألت الشعبكـي, عكن كفكـارة الـيكـمين, 9757  

 فقال: مبوكين: مبوكا لطعامه, ومبوكا إلدامه.
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عبكـاس,  ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا عبد األعلـى, قال: حدثنا هشام, عن عطاء, عن ابن9758  

 قال: لبّل مسبين مدّين.

حدثنا هناد, قال: حدثنا أبكو أسكامة, عكن هشكام, عكن عطكاء, عكن ابكن عبكـاس, قكال: لبكّل مسكبين    

 مدّين من بّر فـي كفـارة الـيـمين.

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حكدثنا أبكـي, عكن سفكـيان, عكن ابكن 9759  

 جاهد, قال: مدّان من طعام لبّل مسبين.أبـي نـجيح, عن مـ

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن ُعلَـية, قال: حدثنا سكعد بكن يزيكد أبكو َسلَكـمة, قكال: سكألت 9760  

جابر بن زيد عن إطعام الـمسبين فـي كفـارة الـيـمين, فقال: أكلة. قلت: فإن الـحسن يقكول: مبكوك 

؟ فقال: إن مبوك بّر ال, أو مبوك تكـمر ال. قكال يعقكوب: بّر, ومبوك تـمر, فما ترى فـي مبوك برّ 

 قال ابن ُعلَـية وقال أبو سلـمة بـيده, كأنه يراه حسنا, وقلا أبو سلـمة يده.

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبكو أسكامة, عكن هشكام, عكن الكـحسن: أنكه ككان يقكول فكـي كفكـارة 9761  

 ومبوك بّر لبّل مسبين.الـيـمين فـيـما وجا فـيه الطعام: مبوك تـمر, 

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, قال: حكدثنا أبكـي, عكن الربكـيع, عكن الكـحسن قكال, قكال: إن 9762  

 جمعهم أشبعهم إشبـاعة واحدة, وإن أعطاهم أعطاهم مبوكا مبوكا.

ديهم حدثنا يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن يونس, قال: كان الـحسن يقول: فإن أعطاهم فـي أي   

 فمبوك بّر ومبوك تـمر.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حكدثنا عبكـيد هللا, عكن إسرائيكـل, عكن السكدّي, عكن أبكـي مالك  فكـي 9763  

 كفّـارة الـيـمين: نص  صان لبّل مسبين.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن علـية, عكن أبكـيه, عكن الكـحبم, فكـي قولكه: إطعكاُم َعَشكَرةِ 9764  

 ْن أْوَسِط ما تُْطِعُموَن أْهِلـيُبْم قال: إطعام نص  صان لبّل مسبين.َمساِكين مِ 

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قكال: حكدثنا زائكدة, عكن مغيكرة, عكن إبراهيكـم, 9765  

 قال: أْوَسِط ما تُْطِعُموَن أْهِلـيُبْم نص  صان.

معاذ الفنل بكن خالكد, قكال: حكدثنا عبكـيد  ـ ُحدثت عن الـحسين بن الفرا, قال: سمعت أبـا9766  

بن سلـيـمان, قال: سمعت النحاك بن مزاحم يقول فـي قوله: فَبفّـاَرتُهُ إْطعاُم َعَشَرةِ َمساِكيَن قكال: 

 الطعام لبّل مسبين: نص  صان من تـمر أو بّر.

 وقال آخرون: بل مبلغ ذل  من كّل شيء من الـحبوب مدّ واحد. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثنا هناد وأبو كريا, قاال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبكـي, عكن هشكام 9767  

الدّسكتَوائي, عكن يحيككى بكن أبكـي كثككـير, عكن أبكـي سلككـمة, عكن زيكد بككن ثابكت, أنكه قككال فكـي كفككـارة 

 الـيـمين: مدّ من حنطة لبّل مسبين.

اود بن أبـي هند, عن عبرمة, عن ابن عبكـاس, ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو معاوية, عن د9768  

 قال فـي كفّـارة الـيـمين: مدّ من حنطة لبّل مسبين ُرْبعه إداُمه.

حدثنا هناد وأبو كريا, قاال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن داود بن أبـي هند, عن عبرمكة, عكن    

 ابن عبـاس, نـحوه.

بكن عجكالن, عكن نكافع, عكن ابكن عمكر: إطعكام ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حكدثنا جريكر, عكن ا9769  

 عشرة مساكين لبّل مسبين مدّ.

حدثنا هناد وأبو كريا, قاال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا العمري, عن نافع, عن ابن عمر, قال: مكدّ    

 من حنطة لبّل مسبين.

: أنكه ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو األحون, عن يحيى بن سعيد, عن نكافع, عكن ابكن عمكر9770  

 كان يبفّر الـيـمين بعشرة أمداد بـالـمدّ األصغر.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن مهدي, عن حماد بكن سلكـمة, عكن عبكـيد هللا, عكن القاسكم 9771  

 وسالـم فـي كفّـارة الـيـمين: ما يطعم؟ قاال: مدّ لبّل مسبين.

سعيد, عن سلـيكـمان بكن يسكار, قكال: ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو األحون, عن يحيى بن 9772  

 كان الناس إذا كفّر أحدهم, كفّر بعشرة أمداد بـالـمدّ األصغر.
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ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا عمر بكن هكارون, عكن ابكن جكري , عكن عطكاء فكـي قولكه: إْطعكاُم 9773  

 َعَشَرةِ َمساِكيَن قال: عشرة أمداد لعَشرة مساكين.

جامع بن حماد, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا 9774  

الـحسن: إْطعاُم َعَشَرةِ َمساِكيَن ِمْن أْوَسِط ما تُْطِعُمكوَن أْهِلكـيُبْم قكال: ككان يقكال: البكّر والتكـمر, لبكّل 

 مسبين مدّ من تـمر ومدّ من بّر.

ابن وكيع, قال: حكدثنا أبكـي, عكن مالك   ـ حدثنا أبو كريا وهناد, قاال: حدثنا وكيع, وحدثنا9775  

 بن ِمْغول, عن عطاء, قال: مدّ لبّل مسبين.

ـكك حدثنككـي يككونس, قككال: أخبرنككا ابككن وهككا, قككال: قككال ابككن زيككد فككـي قولككه: ِمككْن أْوَسككِط مككا 9776  

 تُْطِعُموَن أْهِلـيُبْم قال: مكن أوسكط مكا تعولكونهم. قكال: وككان الـمسلكـمون رأوا أوسكط ذلك  مكدّا بكـمدّ 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من حنطة. قال ابن زيد: هو الوسط مـما يقوت به أهله, لـيس بأدناه 

 وال بأرفعه.

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهكا, قكال: أخبرنكـي يحيكى بكن عبكد هللا بكن سالكـم, عكن 9777  

 ـيُبْم قال: مدّ.يحيى بن سعيد, عن سعيد بن الـمسيا: ِمْن أْوَسِط ما تُْطِعُموَن أْهلِ 

 وقال آخرون: بل ذل  َغداء وَعشاء. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو خالد األحمر, عن حجاا, عن أبـي إسحاق, عن الـحرث, عن 9778  

 علـّي, قال فـي كفّـارة الـيـمين: يغدّيهم ويعشيهم.

ى بكن عبكـيدة, عكن مكـحمد بكن كعكا ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا عمكر بكن هكارون, عكن موسك9779  

 القرظي فـي كفّـارة الـيـمين قال: غداء وعشاء.

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن يونس, 9780  

 عن الـحسن, قال: يغدّيهم ويعشيهم.

أْهِلـيُبْم: من أوسط ما يطعم الكـمبفّر أهلكه.  وقال آخرون: إنـما عنى بقوله: ِمْن أْوَسِط ما تُْطِعُمونَ   

قال: إن كان مـمن يشبع أهله أشبع الـمساكين العشرة, وإن ككان مكـمن ال يشكبعهم لعجكزه عكن ذلك  

 أطعهم الـمساكين علـى قدر ما يفعل من ذل  بأهله فـي عسره ويسره. ذكر من قال ذل :

صالـح, قال: ثنـي معاوية بكن صالكـح, عكن علكـّي ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن 9781  

بن أبـي طلكـحة, عكن ابكن عبكـاس, قولكه: فََبفّكـاَرتُهُ إْطعكاُم َعَشكَرةِ َمسكاِكيَن ِمكْن أْوَسكِط مكا تُْطِعُمكوَن 

 أْهِلـيُبْم قال: إن كنت تشبع أهل  فأشبع الـمساكين, وإالّ فعلـى ما تطعم أهل  بقدره.

ال: ثنـي أبكـي, قكال: ثنكـي عمكي, قكال: ثنكـي أبكـي, عكن أبكـيه, عكن ابكن حدثنـي مـحمد بن سعد, ق   

عبـاس: فََبفّـاَرتُهُ إْطعاُم َعَشَرةِ َمساِكين ِمْن أْوَسِط ما تُْطِعُمكوَن أْهِلكـيُبْم وهكو أن تطعكم ككّل مسكبين 

 من نـحو ما تطعم أهل  من الشبع, أو نص  صان من بّر.

ا وكيكع, قككال: حككدثنا أبكـي, عككن إسرائيككـل, عكن جككابر, عككن ـك حككدثنا أبككو كريكا, قككال: حككدثن9782  

 عامر, عن ابن عبـاس, قال: من عسرهم ويسرهم.

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيكع, عكن إسرائيكـل, عكن جكابر, عكن عكامر, قكال: مكن عسكرهم 9783  

 ويسرهم.

ن بككن أبككـي ـكك حككدثنا ابككن بشككار, قككال: حككدثنا ابككن مهككدي, قككال: حككدثنا سفككـيان, عككن سلـيككـما9784  

 الـمغيرة, عن سعيد بن جبـير: ِمْن أْوَسِط ما تُْطِعُموَن أْهِلـيُبْم قال: قوتهم.

حدثنا هناد وأبو كريا, قاال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبكـي, عكن سفكـيان, عكن    

 ِلـيُبْم قال: قوتهم.سلـيـمان العبسي, عن سعيد بن جبـير, فـي قوله: ِمْن أْوَسِط ما تُْطِعُموَن أهْ 

ـ حدثنا أبو حميد, قال: حدثنا حبام بكن سلكـم, قكال: حكدثنا عنبسكة, عكن سلـيكـمان بكن عبكـيد 9785  

العبسي, عن سعيد بن جبـير فـي قوله: ِمْن أْوَسِط ما تُْطِعُمكوَن أْهِلكـيُبْم قكال: ككانوا يفنكلون الكـحّر 

 ْوَسِط ما تُْطِعُموَن أْهِلـيُبْم.علـى العبد والببـير علـى الصغير, فنزلت: ِمْن أ

حدثنا الـحرث, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: حكدثنا قكـيس بكن الربكـيع, عكن سالكـم األفطكس, عكن    

سككعيد بككن جبككـير, قككال: كككانوا يطعمككون الببككـير مككا ال يطعمككون الصككغير, ويطعمككون الككـحّر مككا ال 

 ِلـيُبْم.يطعمون العبد, فقال: ِمْن أْوَسِط ما تُْطِعُموَن أهْ 
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ـ حدثنا أبو كريا, قال: حكدثنا هشيكـم, قكال: حكدثنا جكويبر, عكن النكحاك, فكـي قولكه: ِمكْن 9786  

 أْوَسِط ما تُْطِعُموَن أْهِلـيُبْم قال: إن كنت تشبع أهل  فأشبعهم, وإن كنت ال تشبعهم, فعلـىقدر ذل .

لنـحوّي, عن جابر, عن عامر, عن حدثنـي الـحرث, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: حدثنا شيبـان ا   

 ابن عبـاس: ِمْن أْوَسِط ما تُْطِعُموَن أْهِلـيُبْم قال: من عسرهم ويسرهم.

ـ حدثنا يونس, قال: حدثنا سفـيان عن سلـيـمان, عن سعيد بن جبـير, قال: قال ابن عبـاس: 9787  

: ِمكْن أْوَسكِط مكا تُْطِعُمكوَن كان الرجل يقوت بعض أهله قوتا دونا وبعنهم قوتا فـيه سعة, فقكال هللا

 أْهِلـيُبْم الـربز والزيت.

وأولـى األقوال فـي تأويـل قوله: ِمْن أْوَسِط ما تُْطِعُموَن أْهِلـيُبْم عندنا قول من قال: من أوسط مكا   

تطعمون أهلـيبم فـي القلة والبثرة. وذل  أن أحبام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكـي البفّكـارات 

ا بذل  وردت, وذل  كحبمة صلى هللا عليه وسلم فـي كفّـارة الوطء فـي شهر رمنكان برمسكة كله

عشر صاعا بـين ستـين مسبينا لبّل مسبين ربع صان. وال يعرَ له صكلى هللا عليكه وسكلم شكيء 

مككن البفككـارات أمككر بإطعككام خبككز وإدام وال بغَككداء وَعشككاء. فككإذا كككان ذلكك  كككذل , وكانككت كفككـارة 

إحدى البفـارات التـي تلزم من لزمته, كان سيبـيـلها سبـيـل ما تولـى الـحبم فـيه صلى هللا  الـيـمين

عليه وسلم من أن الواجا علـى مبفّرها من الطعام مقدار للكـمساكين العشكرة, مكـحدود ببيكـل دون 

جمعهككم علككـى غككداء أو عشككاء مربككوز مككأدوم, إذ كانككت سككنته صككلى هللا عليككه وسككلم فككـي سككائر 

فـارات كذل . فإذ كان صحيحا ما قلنا بـما به استشهدنا, فبـيّن أن تأويـل البكالم: ولبكن يؤاخكذكم الب

التكـي « مكا»بـما عقدتـم األيـمان, فبفـارته إطعام عشرة مساكين مكن أعكدل إطعكامبم أهلكـيبم, وأن 

األسككماء. وإذا كككان ذلكك  فككـي قولككه: ِمككْن أْوَسككِط مككا تُْطِعُمككوَن أْهِلككـيُبْم بككـمعنى الككـمصدر, ال بككـمعنى 

كذل , فأعدل أقوات الـموسع علـى أهله مدّان, وذل  نص  صان فـي ربعه إدامه, وذل  أعلـى مكا 

حبم به النبـّي صلى هللا عليه وسكلم فكـي كفكـارة فكـي إطعكام مسكاكين, وأعكدل أقكوات الكـمقتر علكـى 

م مسكاكين. وأمكا الكذين رأوا أهلهمدّ وذل  ربع صان, وهو أدنى مكا حبكم بكه فكـي كفكـارة فكـي إطعكا

إطعام الـمساكين فـي كفـارة الـيـمين الـريز واللـحم وما ذكرنا عنهم قبل, والذين رأوا أن يغكدّوا أو 

يعشككوا, والككذين رأوا أن يغككدوا ويعشككوا, فككإنهم ذهبككوا إلككـى تأويككـل قولككه: ِمككْن أْوَسككِط مككا تُْطِعُمككوَن 

التكـي فكـي قولكه: ِمكْن أْوَسكِط مكا « مكا»أهلكـيبم, فجعلكوا  أْهِلـيُبْم: من أوسكط الطعكام الكذي تطعمونكه

تُْطِعُموَن أْهِلـيُبْم اسما ال مصدرا, فأوجبوا علـى البفّر إطعكام الكـمساكين مكن أعكدل مكا يطعكم أهلكه 

من األغذية. وذل  مذها لوال ما ذكرنا من سنن فـي البفـارات غيرها التـي يجا إلـحاق أشكبالها 

 ـيـمين لها نظيرة وشبـيهة يجا إلـحاقها بها.بها, وأن كفـارة ال

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: أْو ِكْسَوتُُهْم.  

يعنـي تعالـى ذكره بذل : فبفّـارة ما عقدتـم من األيـمان إطعام عشرة مساكين أو كسكوتهم. يقكول   

 إما أن تطعموهم أو تبسوهم, والـريار فـي ذل  إلـى الـمبفّر.

لتأويككـل فكـي البسككوة التكـي عنككى هللا بقولكه: أْو ِكْسككَوتُُهْم فقكال بعنككهم: عنكى بككذل  واختلك  أهكل ا  

 كسوة ثوب واحد. ذكر من قال ذل :

ـ حدثنا ابكن وكيكع, قكال: حكدثنا ابكن علكـية, عكن ابكن أبكـي نكـجيح, عكن مكـجاهد فكـي كسكوة 9788  

 الـمساكين فـي كفّـارة الـيـمين: أدناه ثوب.

حدثنا وكيكع, وحكدثنا ابكن وكيكع, قكال: حكدثنا أبكـي, عكن سفكـيان, عكن ابكن أبكـي  حدثنا هناد, قال:   

 نـجيح, عن مـجاهد, قال: أدناه ثوب, وأعاله ما شئت.

ـ حدثنا هناد وأبكو كريكا, قكاال: حكدثنا وكيكع, عكن الربكـيع, عكن الكـحسن, قكال فكـي كفّكـارة 9789  

 الـيـمين فـي قوله: أْو ِكْسَوتُهْم ثوب لبّل مسبين.

ـكك حككدثنا ابككن وكيككع, قككال: حككدثنا ابككن مهككدّي, عككن وهيككا, عككن ابككن طككاوس, عككن أبككـيه: أْو 9790  

 ِكْسَوتُُهْم قال: ثوب.

حدثنا هنكاد, قكال: حكدثنا عبكـيدة, وحكدثنا ابكن حميكد وابكن وكيكع, قكاال: حكدثنا جريكر جميعكا, عكن    

 منصور, عن مـجاهد, فـي قوله: أْو ِكْسَوتُُهْم قال: ثوب.
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حدثنا ابن حميكد, قكال: حكدثنا جريكر, عكن منصكور, عكن مكـجاهد, فكـي قولكه: أْو ِكْسكَوتُُهْم  ـ9791  

 قال: ثوب ثوب. قال منصور: القميـ, أو الرداء, أو اإلزار.

ـكك حككدثنا أبككو كريككا وهنككاد, قككاال: حككدثنا وكيككع, وحككدثنا ابككن وكيككع, قككال: حككدثنا أبككـي, عككن 9792  

ـي قولكه: أْو ِكْسكَوتُُهْم قكال: كسكوة الشكتاء والصكي  ثكوب إسرائيـل, عكن جكابر, عكن أبكـي جعفكر, فك

 ثوب.

ـ حدثنا هناد, قال: قال حدثنا عمر بكن هكارون, عكن ابكن جكري , عكن عطكاء فكـي قولكه: أْو 9793  

 ِكْسَوتُُهْم قال: ثوب ثوب لبّل مسبين.

ـي معشر, عن ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا عبدة بن سلـمان, عن سعيد بن أبـي عروبة, عن أب9794  

 إبراهيـم, فـي قوله: أْو ِكْسَوتُُهْم قال: إذا كساهم ثوبـا ثوبـا أجزأ عنه.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا إسحاق بن سلـيـمان الرازي, عن ابن سنان, عن حماد, قكال: 9795  

 ثوب أو ثوبـان, وثوب ال بدّ منه.

ي حجككاا, عككن ابككن جككري , عككن عطككاء ـكك حككدثنا القاسككم, قككال: حككدثنا الككـحسين, قككال: ثنككـ9796  

الـُرراسانـي, عن ابن عبكـاس قكال: ثكوب ثكوب لبكّل إنسكان, وقكد كانكت العبكـاءة تقنكي يومئكذ مكن 

 البسوة.

حدثنكـي الككـمثنى, قككال: حكدثنا عبككد هللا بككن صالكـح, عككن معاويككة بكن صالككـح, عككن علكـّي بككن أبككـي    

 : عبـاءة لبّل مسبين أو َشْملة.طلـحة, عن ابن عبـاس: أْو ِكْسَوتُُهْم قال: البسوة

ـ حدثنـي الـحرث, قال: حكدثنا عبكد العزيكز, قكال: حكدثنا إسرائيكـل, عكن السكدّي, عكن أبكـي 9797  

 مال , قال: ثوب, أو قميـ, أو رداء, أو إزار.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عكن أبكـيه, عكن 9798  

 اس قال: إن اختار صاحا الـيـمين البسوة, كسا عشرة أناسّي كّل إنسان عبـاءة.ابن عبـ

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: أخبرنا ابن جري , قال: سكمعت عطكاء يقكول 9799  

 فـي قوله: أْو ِكْسَوتُُهْم البسوة: ثوب ثوب.

 ل ذل :وقال بعنهم: عنى بذل : البسوة ثوبـين ثوبـين. ذكر من قا  

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا عبـيدة, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو معاوية جميعا, عن داود 9800  

 بن أبـي هند عن سعيد بن الـمسيا, فـي قوله: أْو ِكْسَوتُُهْم قال: عبـاءة وعمامة.

عكن سفكـيان, عكن حدثنا هناد وأبو كريا, قاال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبكـي,    

 داود ابن أبـي هند, عن سعيد بن الـمسيا, قال: عمامة يـلُّ  بها رأسه, وعبـاءة يـلتـح  بها.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا مـحمد بن عبد هللا األنصاري, عن أشعث, عن الـحسن وابن 9801  

 سيرين, قاال: ثوبـين ثوبـين.

 األعلـى, عن يونس, عن الـحسن, قال: ثوبـين.ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا عبد 9802  

 حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن يونس, عن الـحسن, مثله.   

حدثنا أبو كريا وهناد, قاال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن يونس بكن عبكـيد, عكن الكـحسن, قكال:    

 ثوبـان ثوبـان لبّل مسبين.

ثنا ابكن الـمبكـارك, عكن عاصكم األحكول, عكن ابكن سكيرين, عكن أبكـي ـ حدثنا هناد, قال: حد9803  

 موسى: أنه حل  علـى يـمين, فبسا ثوبـين من ُمعَقّدة البحرين.

حدثنا هناد وأبو كريا, قاال: حدثنا وكيع, عن يزيد بن إبراهيـم, عن ابن سيرين: أن أبـا موسكى    

 كسا ثوبـين من معقدة البحرين.

قال: حدثنا أبو أسامة, عن هشام, عن مـحمد بن عبد األعلـى: أن أبـا موسكى ـ حدثنا هناد, 9804  

 األشعري حل  علـى يـمين, فرأى أن يبفّر ففعل, وكسا عشرةً ثوبـين ثوبـين.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا عبد األعلكـى, عكن هشكام, عكن مكـحمد: أن أبكـا موسكى حلك  9805  

 ن ثوبـين ثوبـين.علـى يـمين فبفّر, فبسا عشرة مساكي

حدثنا أبو كريا, قال: حدثنا هشيـم, عن داود بن أبـي هند, عن سعيد بن الكـمسيا, قكال: عبكـاءة    

 وعمامة لبل مسبين.
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 ـ حدثنا أبو كريا, قال: حدثنا هشيـم, عن جويبر, عن النحاك, مثله.9806  

أبـي هند, قال: قال رجكل عنكد  ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا داود بن9807  

قككال: فقلككت: يككا أبككـا «. أو كسككوتهم»فقككال سككعيد: ال إنككـما هككي: « أو كأُْسككَوتهم»سككعيد بككن الككـمسيا: 

 مـحمد ما كسوتهم؟ قال: لبّل مسبين عبـاءة وعمامة, عبـاءة يـلتـح  بها, وعمامة يشدّ بها رأسه.

معاذ الفنل بكن خالكد, قكال: حكدثنا عبكـيد  ـ ُحدثت عن الـحسين بن الفرا, قال: سمعت أبـا9808  

بكن سلككـمان, قككال: سككمعت النككحاك يقككول فكـي قولككه: أْو ِكْسككَوتُُهْم قككال: البسككوة لبككّل مسككبين: رداء 

 وإزار, كنـحو ما يجد من الـميسرة والفـاقة.

وقال آخرون: بل َعنَكى بكذل : كسكوتهم: ثكوب جكامع, كالـملكـحفة والبسكاء والشكيء الكذي يصلكـح   

 س والنوم. ذكر من قال ذل :للب

ـ حدثنا هناد بن السرّي, قال: حدثنا أبو األحكون, عكن مغيكرة, عكن حمكاد, عكن إبراهيكـم, 9809  

 قال: البسوة: ثوب جامع.

ـ حدثنا هناد وابن وكيع قاال: حدثنا ابكن فنيكـل, عكن مغيكرة, عكن إبراهيكـم, فكـي قولكه: أْو 9810  

وقكال مغيكرة: والثكوب الكـجامع الـِملكـحفة أو البسكاء أو نكـحوه, وال ِكْسَوتُُهْم قال: ثوب جكامع. قكال: 

 نرى الدرن والقميـ والـِرمار ونـحوه جامعا.

 حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم, قال: ثوب جامع.   

 اهيـم, قال: ثوب جامع.حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن إدريس, عن أبـيه, عن مغيرة, عن إبر   

حدثنا أبو كريا, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم: أْو ِكْسَوتُُهْم قال: ثكوب جكامع لبكّل    

 مسبين.

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان وشعبة, عن الـمغيرة, عن إبراهيكـم    

 ع.فـي قوله: أْو ِكْسَوتُُهْم قال: ثوب جام

 ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عدّي, عن شعبة, عن الـمغيرة, مثله.9811  

 وقال آخرون: عنى بذل  كسوة إزار ورداء وقميـ. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا عبد األعلـى, عن بكردة, عكن نكافع, عكن ابكن عمكر, قكال فكـي 9812  

 ار, ورداء, وقميـ.البسوة فـي البفّـارة: إز

 وقال آخرون: كل ما كسا فـيجزي, واالَية علـى عمومها. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا عبد السالم بن حكرب, عكن لكـيث, عكن مكـجاهد, قكال: يجكزي فكـي 9813  

 كفّـارة الـيـمين كّل شيء إالّ التّبّـان.

يككع, وحككدثنا ابككن وكيككع, قككال: حككدثنا أبككـي, عككن ـكك حككدثنا هنككاد وأبككو كريككا, قككاال: حككدثنا وك9814  

 سفـيان, عن أشعث, عن الـحسن, قال: يجزىء عمامة فـي كفّـارة الـيـمين.

ـكك حككدثنا أبككو كريككا, قككال: حككدثنا وكيككع, وحككدثنا ابككن وكيككع, قككال: حككدثنا أبككـي, عككن أويككس 9815  

 الصيرفـي, عن أبـي الهيثم, قال: قال سلـمان: نعم الثوب التّبّـان.

ـ حدثنـي الـحرث, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: حدثنا سفـيان, عن الشيبـانـي, عن الـحبم, 9816  

 قال: عمامة يـلّ  بها رأسه.

وأولـى األقوال فـي ذل  عندنا بكـالصحة وأشكبهها بتأويكـل القكرآن قكول مكن قكال: عنكى بقولكه: أْو   

ا فصكاعدا, ألن مكا دون الثكوب ال خكالَ بكـين ِكْسَوتُُهْم: ما وقكع علكـيه اسكم كسكوة مكـما يبكون ثوبكـ

جميع الـحجة أنه لـيس مـما دخـل فـي حبم االَية, فبان ما دون قكدر ذلك  خارجكا مكن أن يبكون هللا 

تعالـى عناه بـالنقل الـمستفـيض, والثوب وما فوقه داخـل فـي حبم االَية, إذ لـم يأت مكن هللا تعالكـى 

وسلم خبكر ولكـم يبكن مكن األمكة إجمكان بأنكه غيكر داخكـل فكـي وحي وال من رسوله صلى هللا عليه 

حبمها, وغير جائز إخراا ما كان ظاهر االَيكة مـحتكـمله مكن حبكم االَيكة إالّ بحجكة يجكا التسلـيكـم 

 لها, وال حجة بذل .

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: أْو تَـْحِريُر َرقَبٍَة.  

أسر العبودة وذلهكا. وأصكل التكـحرير: الفكّ  مكن األسكر,  يعنـي تعالـى ذكره بذل : أو فّ  عبد من  

 ومنه قول الفرزدق بن غالا:
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 أبَنِـي ُغدَانَةَ إنّنِـي َحّرْرتُُبْمفَوَهْبتُُبْم لعَِطيّةَ بِن ِجعاِل  

فببككت رقككاببم مككن ذّل الهجككاء ولككزوم العككار. وقـيككـل: تككـحرير رقبككة, «: حككررتبم»يعنككـي بقولككه:   

قبة, ألن العرب كان من شأنها إذا أسكرت أسكيرا أن تكـجمع يديكه إلكـى عنقكه والـمـحّرر صاحا الر

بقـيد أو حبل أو غير ذل , وإذا أطلقتكه مكن األسكر أطلقكت يديكه وحلتهمكا مكـما كانتكا بكه مشدودتكـين 

إلـى الرقبة. فجرى البالم عنكد إطالقهكم األسكير, بـالكـربر عكن فكّ  يديكه عكن رقبتكه, وهكم يريكدون 

قه من أسره, كما يقال: قبض فالن يده عكن فكالن: إذا أمسك  يكده عكن نوالكه وبسكط الـربر عن إطال

فككـيه لسككانه: إذا قككال فككـيه سككوءا, فككـيناَ الفعككل إلككـى الككـجارحة التككـي يبككون بهككا ذلكك  الفعككل دون 

فـاعله, الستعمال الناس ذل  بـينهم وعلـمهم بـمعنى ذل  فبذل  ذل  فـي قكول هللا تعالكـى ذككره: أْو 

ِريُر َرقَبٍَة أضي  التـحرير إلـى الرقبة وإن لـم يبن هناك غّل فـي رقبته وال شدّ يد إلـيها, وكان تَـحْ 

 الـمراد بـالتـحرير نفس العبد بـما وصفنا من َجّرى استعمال الناس ذل  بـينهم لـمعرفتهم بـمعناه.

ذل  كّل رقبكة كانكت سلـيكـمة فإن قال قائل: أفبل الرقاب معنّى بذل  أو بعنها؟ قـيـل: بل معنّى ب  

من اإلقعاد والعمى والـررس وقطع الـيدين أو شكللهما والكـجنون الكـمطبق, ونظكائر ذلك , فكإن مكن 

كان به ذل  أو شيء منه من الرقاب, فال خالَ بـين الـجميع من الـحجة أنه ال يجزي فكـي كفّكـارة 

بـالتكـحرير فكـي هكذه االَيكة. فأمكا الصكغير  الـيـمين. فبان معلوما بذل  أن هللا تعالـى ذككره لكـم يعنكه

 والببـير والـمسلـم والبافر, فإنهم معنـيون به.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذل  قال جماعة من أهل العلـم. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا مغيرة, عن إبراهيـم, أنه كان يقول: من كانت علـيه رقبة واجبكة, 9817  

مة, قال: إذا أنقكذها مكن عمكل أجزأتكه, وال يجكوز عتكق مكن ال يعمكل فأمكا الكذي يعمكل, فـاشترى نَسَ 

 كاألعور ونـحوه. وأما الذي ال يعمل فال يجزي كاألعمى والـمقعد.

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا هشيـم, عن يونس, عن الـحسن, قال: كان يبره عتق الـمربّل فـي 9818  

 شيء من البفـارات.

ا هناد, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم: أنه كان ال يرى عتكق الكـمغلوب ـ حدثن9819  

 علـى عقله يجزىء فـي شيء من البفـارات.

وقال بعنهم: ال يجزىء فـي البفّـارة من الرقاب إالّ صحيح, ويجزىء الصغير فكـيها. ذككر مكن   

 قال ذل :

, عن ابكن جكري , عكن عطكاء, قكال: ال يجكزىء ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان9820  

 فـي الرقبة إالّ صحيح.

ـ حدثنا هناد, قكال: حكدثنا وكيكع, عكن سفكـيان, عكن ابكن جكري , عكن عطكاء, قكال: يجكزىء 9821  

 الـمولود فـي اإلسالم من رقبة.

آن ـ حدثنا أبو كريا, قال: حدثنا وكيع, عن األعم,, عن إبراهيـم, قال: ما ككان فكـي القكر9822  

 من رقبة مؤمنة. فال يجزىء إالّ ما صام وصلّـى, وما كان لـيس بـمؤمنة فـالصبـّي يجزىء.

 وقال بعنهم: ال يقال للـمولود رقبة إالّ بعد مدّة تأتـي علـيه. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثنـي مـحمد بن يزيد الرفـاعي, قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبـي زائدة, عن مكـحمد 9823  

شعيا بن شابور, عن النعمان بن الـمنذر, عن سلـيـمان, قال: إذا ُولد الصبكـّي فهكو نسكمة, وإذا بن 

 انقلا ظهرا لبطن فهو رقبة, وإذا صلّـى فهو مؤمنة.

والصواب من القول فـي ذل  عندنا أن يقال: إن هللا تعالـى عّم بذكر الرقبكة ككّل رقبكة, فكأّي رقبكة   

فّـارته فقد أدّى ما كل , إالّ ما ذكرنكا أن الكـحجة مكـجمعة علكـى أن هللا حّررها الـمبفر يـمينه فـي ك

تعالـى لـم يعنه بـالتـحرير, فذل  خارا من حبم االَيكة, ومكا عكدا ذلك  فجكائز تكـحريره فكـي البفكـار 

بظاهر التنزيـل. والـمبفّر مرير فـي تبفـير يـمينه التكـي حنكث فكـيها بإحكدى هكذه الكـحاالت الكثالث 

سماها هللا فـي كتابه, وذل : إطعام عشرة مساكين من أوسكط مكا يطعكم أهلكه, أو كسكوتهم, أو  التـي

تـحرير رقبة, بإجمان من الـجميع ال خالَ بـينهم فـي ذل . فإن ظكّن ظكاّن أن مكا قلنكا مكن أن ذلك  

 إجمان من الـجميع لـيس كما قلنا ِلـَما:
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وارب, قكال: حكدثنا عبكد الواحكد بكن زيكاد, قكال: ـ حدثنا مـحمد بن عبد الكـمل  بكن أبكـي الشك9824  

حدثنا سلـيـمان الشيبـانـي, قال: حدثنا أبو النحى, عن مسروق, قكال: جكاء نعمكان بكن مقكّرن إلكـى 

عبد هللا, فقال: إنـي آلـيت من النساء والفراش فقرأ عبد هللا هذه االَية: ال تُـَحّرُموا َطيّبكـاِت مكا أَحكّل 

ْعتَدُوا إّن ّللّاَ ال يُِحّا الـُمْعتَِديَن قال: فقال نعمان: إنـما سألت  لبونـي أتكـيت علكـى هكذه ّللّاُ لَُبْم َوال تَ 

 االَية. فقال عبد هللا: ائت النساء ونـم وأعتق رقبة, فإن  موسر.

حدثنـي يونس, أخبرنا ابكن وهكا, قكال: ثنكـي جريكر بكن حكازم أن سلـيكـمان األعمك, حدثكه عكن    

النـرعي, عن همكام بكن الكـحرث: أن نعمكان بكن مقكّرن سكأل عبكد هللا بكن مسكعود,  إبراهيـم بن يزيد

فقال: إنـي حلفت أن ال أنكام علكـى فراشكي سكنة فقكال ابكن مسكعود: يكا أيَّهكا الّكِذيَن آَمنُكوا ال تُكـَحّرُموا 

ـي؟ قكال: أعتكق َطيّبـاِت ما أَحّل ّللّاُ لَُبْم كفّر عن يـمين  ونـم علـى فراش  قال: بـم أكفكر عكن يـمينك

 رقبة فإن  موسر.

ونـحو هذا من األخبـار التـي رويت عن ابن مسعود وابن عمكر وغيرهمكا, فكإن ذلك  منهك  ككان   

علـى وجه االستـحبـاب لـمن أمكروه بـالتبفكـير بكـما أمكروه بـالتبفكـير بكه مكن الرقكاب, ال علكـى أنكه 

نكه لكـم ينقكل أحكد عكن أحكد مكنهم أنكه قكال: ال كان ال يجزى عندهم التبفـير للكـموسر إالّ بكـالرقبة, أل

يجزى الـموسَر التبفـيُر إالّ بكـالرقبة. والكـجميع مكن علكـماء األمصكار قديكـمهم وحكديثهم مكـجمعون 

علـى أن التبفـير بغير الرقاب جائز للـموسر, ففـي ذل  مبتفـًى عن االستشهاد علـى صحة ما قلنكا 

 فـي ذل  بغيره.

 له تعالـى: فََمْن لَـْم يِجْد فَِصياُم ثاَلثٍة أيّاٍم.القول فـي تأويـل قو  

يقول تعالـى ذكره: فمن لـم يجد لبفـارة يـمينه التـي لزمه تبفـيرها من الطعام والبسكوة والرقكاب   

ما يبفرها به علـى ما فرضنا علـيه وأوجبناه فـي كتابنا وعلـى لسان رسولنا مـحمد صلى هللا عليه 

 الثَِة أيّاٍم يقول: فعلـيه صيام ثالثة أيام.وسلم فَِصيَاُم ثَ 

ثم اختل  أهل العلـم فـي معنى قوله: فََمْن لَكـْم يَِجكْد ومتكـى يستكـحّق الكـحانث فكـي يكـمينه الكذي قكد   

لزمته البفـارة اسم غير واجد حتكـى يبكون مكـمن لكه الصكيام فكـي ذلك ؟ فقكال بعنكهم: إذا لكـم يبكن 

ـمينه إالّ قكدر قوتككه وقكوت عيالككه يومكه ولـيككـلته فكإن لككه أن يبفّككر للكـحانث فككـي وقكت تبفككـيره عكن يكك

بـالصيام, فإن كان عنده فكـي ذلك  الوقكت قوتكه وقكوت عيالكه يومكه ولـيكـلته ومكن الفنكل مكا يطعكم 

عشرة مساكين أو ما يبسوهم, لزمه التبفـير بـاإلطعام أو البسوة ولـم يجزه الصكيام حينئكٍذ ومكـمن 

 نا بذل  عنه الربـيع.قال ذل  الشافعي. حدث

وهذا القول قََصدَ إن شاء هللا َمْن أوجا الطعام علـى من كان عنده درهمان من أوجبه علكـى مكن   

 عنده ثالثة دراهم. وبنـحو ذل :

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن حماد بن سلكـمة, عكن عبكد البريكـم, عكن سكعيد 9825  

 له إالّ ثالثة دراهم أطعم. قال: يعنـي فـي البفـارة. ابن جبـير, قال: إذا لـم يبن

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قكال: ثنكـي معتكـمر بكن سلـيكـمان, قكال: قلكت لعمكر بكن 9826  

راشد: الرجل يحل , وال يبون عنده من الطعام إالّ بقكدر مكا يبفّكر؟ قكال: ككان قتكادة يقكول: يصكوم 

 ثالثة أيام.

لقاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا الـمعتـمر بكن سلـيكـمان, قكال: حكدثنا يكونس ـ حدثنا ا9827  

 بن عبـيد, عن الـحسن قال: إذا كان عنده درهمان.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حكدثنا معتكـمر, عكن حمكاد, عكن عبكد البريكـم بكن 9828  

 .أبـي أمية, عن سعيد بن جبـير, قال: ثالثة دراهم

 وقال آخرون: جائز لـمن لـم يبن عنده ِمئتا درهم أن يصوم وهو مـمن ال يجد.  

وقال آخرون: جائز لـمن لـم يبكن عنكده فنكل عكن رأس مالكه يتصكّرَ بكه لكـمعاشه مكا يبفّكر بكه   

بـاإلطعام أن يصوم, إالّ أن يبون له كفـاية مكن الكـمال مكا يتصكّرَ بكه لكـمعاشه ومكن الفنكل عكن 

 به عن يـمينه. وهذا قول كان يقوله بعض متأخري الـمتفقهة. ذل  ما يبفّر

والصواب من القول فـي ذل  عندنا, أن من لـم يبن عنده فـي حال حنثه فـي يـمينه إالّ قكدر قوتكه   

وقوت عياله يومه ولـيـلته ال فنل له عن ذل , يصوم ثالثة أيام, وهو مـمن دخكـل فكـي جملكة مكن 
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أو يعتكق. وإن ككان عنكده فكـي ذلك  الوقكت مكن الفنكل عكن قوتكه وقكوت ال يجد ما يطعكم أو يبسكو 

عياله يومه ولـيـلته ما يطعم أو يبسو عشرة مساكين أو يُعتق رقبكة, فكال يجزيكه حينئكٍذ الصكوم ألن 

إحدى الـحاالت الثالث حينئٍذ من إطعام أو كسوة أو عتق حّق قد أوجبه هللا تعالـى فـي ماله وجوب 

لـحجة بأن الـمفلس إذا فرّق ماله بـين غرمائه أنه ال يترك ذل  الـيوم إالّ ما ال بدّ الدين, وقد قامت ا

له من قوته وقوت عياله يومه ولـيـلته, فبذل  حبم الـمعدم بـالدين الذي أوجبه هللا تعالـى فكـي مالكه 

 بسبا البفّـارة التـي لزمت ماله.

فـي كفـارة الـيكـمين, فقكال بعنكهم: صكفته أن  واختل  أهل العلـم فـي صفة الصوم الذي أوجبه هللا

 يبون مواصالً بـين األيام الثالثة غير مفّرقها. ذكر من قال ذل :

ـ حدثنا مـحمد بن العالء, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن لـيث, عكن مكـجاهد, قكال: ككّل 9829  

 .صوم فـي القرآن فهو متتابع إالّ قناء رمنان, فإنه عدّة من أيام أخر

ـ حدثنا أبو كريا وهناد, قاال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قكال: حكدثنا أبكـي, عكن أبكـي 9830  

 «.فصيام ثالثة أيام متتابعات»جعفر, عن الربـيع بن أنس, قال: كان أبـّي بن كعا يقرأ: 

الكرازي, حدثنا عبد األعلـى بن واصل األسدّي, قال: حدثنا عبـيد هللا بن موسى, عن أبـي جعفر    

فصكيام ثالثكة أيكام »عن الربكـيع ابكن أنكس, عكن أبكـي العالكـية, عكن أبكـّي بكن كعكا, أنكه ككان يقكرأ: 

 «.متتابعات

ـكك حككدثنا ابككن وكيككع, قككال: حككدثنا يزيككد بككن هككارون, عككن قزعككة بككن سككويد, عككن سككي  بككن 9831  

 .«فصيام ثالثة أيام متتابعات»سلـيـمان, عن مـجاهد, قال: فـي قراءة عبد هللا: 

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن الـمبكـارك, عكن ابكن عكون, عكن إبراهيكـم, قكال: فكـي قراءتنكا: 9832  

 «.فَِصياُم ثاَلثَِة أيّاٍم ُمتَتَابِعاتٍ »

 حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن علـية, عن ابن عون, عن إبراهيـم, مثله.   

عكن إبراهيكـم: فكـي قكراءة أصكحاب عبكد ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن مغيكرة, 9833  

 «.فصيام ثالثة أيام متتابعات»هللا: 

ـ حدثنا هناد وأبو كريا, قاال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عكن جكابر, عكن عكامر, قكال: فكـي 9834  

 «.فصيام ثالثة أيام متتابعات»قراءة عبد هللا: 

, عكن أبكـي إسكحاق: فكـي قكراءة ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا مـحمد بكن حميكد, عكن معمكر9835  

 «.فصيام ثالثة أيام متتابعات»عبد هللا: 

ـكك حككدثنا ابككن وكيككع, قككال: حككدثنا مككـحمد بككن حميككد, عككن معمككر, عككن األعمكك,, قككال: كككان 9836  

 «.فصيام ثالثة أيام متتابعات»أصحاب عبد هللا يقرءون: 

يقول: إذا فّرق صكيام ثالثكة أيكام ـ حدثنا أبو كريا, قال: حدثنا وكيع, قال: سمعت سفـيان, 9837  

 لـم يجزه. قال: وسمعته يقول فـي رجل صام فـي كفـارة يـمين ثم أفطر, قال: يستقبل الصوم.

ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا جامع بن حماد, قكال: حكدثنا يزيكد بكن زريكع, قكال: حكدثنا 9838  

فصكيام »ذا لـم يجد طعاما وكان فـي بعض القكراءة: سعيد, عن قتادة, قوله: فَِصياُم ثاَلثَِة أيّاٍم قال: إ

 وبه كان بأخذ قتادة.«. ثالثة أيام متتابعات

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بكن صالكـح, عكن علكـّي 9839  

ل, فكإن لكـم يجكد بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قال: هو بـالـريار فـي هؤالء الثالثة األّول فكـاألوّ 

 من ذل  شيئا فصيام ثالثة أيام متتابعات.

وقال آخرون: جائز لـمن صامهّن أن يصومهّن كي  شكاء مـجتكـمعات ومفترقكات. ذككر مكن قكال   

 ذل :

ـكك حدثنككـي يككونس, قككال: أخبرنككا أشككها, قككال: قككال مالكك : كككّل مككا ذكككر هللا فككـي القككرآن مككن 9840  

 إن فّرقها رجوت أن تـجزي عنه.الصيام, فأن يصام تبـاعا أعجا, ف

والصواب من القول فـي ذل  عندنا أن يقال: إن هللا تعالـى أوجا علـى مكن لزمتكه كفكـارة يكـمين   

إذا لـم يجد إلـى تبفـيرها بـاإلطعام أو البسوة أو العتق سبكـيالً, أن يبفّرهكا بصكيام ثالثكة أيكام, ولكـم 

بفّر مفّرقة ومتتابعة أجزأه ألن هللا تعالـى إنكـما أوجكا يشرط فـي ذل  متتابعة, فبيفما صامهّن الـم

This file was downloaded from QuranicThought.com



علككـيه صككيام ثالثككة أيككام, فبيفمككا أتككـى بصككومهّن أجككزأ. فأمككا مككا ُروي عككن أبككـّي وابككن مسككعود مككن 

فكذل  خكالَ مكا فكـي مصكاحفنا, وغيكر جكائز لنكا أن نشكهد « فصيام ثالثة أيام متتابعات»قراءتهما 

أنه من كتاب هللا. غير أنـي أختار للصائم فـي كفّـارة الـيـمين بشيء لـيس فـي مصاحفنا من البالم 

أن يتابع بـين األيام الثالثة وال يفّرق, ألنه ال خالَ بكـين الكـجميع أنكه إذا فعكل ذلك  فقكد أجكزأ ذلك  

عنه من كفّـارته. وهم فـي غير ذل  مرتلفون, ففعل ما ال يرتل  فكـي جكوازه أحكّا إلكـّي وإن ككان 

 .االَخر جائزا

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ذَِلكَ  َكفّكـاَرةُ أيكـَمانُِبْم إذَا َحلَْفتُكـْم َواْحفَُظكوا أيكـَمانَُبْم ككذَِلَ  يُبَكـيُّن ّللّاُ   

 لَُبْم آياتِِه لَعَلُّبْم تَْشُبُروَن.

ام العشككرة يعنككـي تعالككـى ذكككره بقولككه: ذَِلككَ  هككذا الككذي ذكككرت لبككم أنككه َكفّككـاَرةُ أيككـمانُِبْم مككن إطعكك  

الككـمساكين أو كسككوتهم أو تككـحرير الرقبككة, وصككيام الثالثككة األيككام إذا لككـم تككـجدوا مككن ذلكك  شككيئا هككو 

كفـارة أيـمانبم التـي عقدتـموها إذَا َحلَْفتُـْم َواْحفَُظكوا أيهكا الكذين آمنكوا أيكـَمانَُبْم أن تكـحنثوا فكـيها ثكم 

يُبَـيُّن ّللّاُ لَُبْم آياتِِه كما بـين لبم كفـارة أيـمانبم, كذل   تنيعوا البفـارة فـيها بـما وصفته لبم. َكذَِل َ 

يبـين هللا لبم جميع آياته, يعنكـي: أعكالم دينكه, فكـيوضحها لبكم, لكئال يقكول الكـمنيع الكـمفّرط فـيكـما 

إيككاكم ألزمككه هللا: لككـم أعلككـم حبككم هللا فككـي ذلكك . لَعَلُّبككْم تَْشككُبُروَن يقككول: لتشككبروا هللا علككـى هدايتككه 

 وتوفـيقه لبم.

 90اآلية : 
القول فـي تأويكـل قولكه تعالكـى:     }يَكـَأَيَّها الّكِذيَن آَمنُكواْ إِنَّمكا اْلَرْمكُر َواْلَمْيِسكُر َواألنَصكاُب َواألْزالَُم 

 ِرْجس  ّمْن َعَمِل الّشْيَطاِن فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلُّبْم تُْفِلُحوَن {..

كره للذين حّرمكوا علكـى أنفسكهم النسكاء والنكوم واللكـحم مكن أصكحاب وهذا بـيان من هللا تعالـى ذ   

النبـّي صلى هللا عليه وسلم تشبها منهم بـالقسيسين والرهبـان, فأنزل هللا فـيهم علـى نبـيه صلى هللا 

 لَُبكْم عليه وسلم كتابه ينهاهم عكن ذلك , فقكال: يكا أيّهكا الّكِذيَن آَمنُكوا ال تُكـَحّرُموا َطيّبكـاِت مكا أَحكّل ّللّاُ 

فنهاهم بذل  عكن تـحريكـم مكا أحكّل هللا لهكم مكن الطيبكـات. ثكم قكال: وال تعتكدوا أينكا فكـي حكدودي, 

فتـحلوا ما حّرمت علـيبم, فإن ذل  لبم غير جائز كما غير جائز لبكم تـحريكـم مكا حللكت, وإنكـي ال 

قككدّموا علككـيه كككانوا مككن أحكّا الككـمعتدين. ثككم أخبككرهم عككن الككذي حككّرم علككـيهم مككـما إذا استككـحلوه, وت

الككـمعتدين فككـي حككدوده, فقككال لهككم: يككا أيهككا الككذين صككدّقوا هللا ورسككوله, إن الككـرمر التككـي تشككربونها 

والـميسر الذي تتـياسرونه واألنصاب التـي تكذبحون عنكدها واألزالم التكـي تستقسكمون بهكا ِرْجكس  

َطاِن يقكول: شكرببم الكـرمر, وقمكاركم علكـى يقول: إثم ونَتْن, سِرطه هللا وكرهه لبم ِمْن َعَمكِل الّشكيْ 

الـُجُزر, وذبحبم لألنصاب, واستقسكامبم بكـاألزالم مكن تزيكـين الشكيطان لبكم, ودعائكه إيكاكم إلكـيه, 

وتـحسينه لبم, ال من األعمال التـي ندببم إلـيها رببم, وال مـما يرضكاه لبكم, بكل هكو مكـما يسكرطه 

ارفنوه, وال تعلـموه. لَعَلُّبْم تُْفِلـُحوَن يقول: لبي تنـجحوا فتكدركوا لبم. فـاْجتَنِبُوهُ يقول: فـاتركوه و

الفال  عنكد رببكم, بتكركبم ذلك . وقكد بكـينا معنكى الكـرمر والكـميسر واألزالم فـيكـما منكى فبرهنكا 

 إعادته. وأما األنصاب, فإنها جمع نصا, وقد بـينا معنى النصا بشواهده فـيـما منى.

 س فـي معنى الرجس فـي هذا الـموضع, ما:وُرِوي عن ابن عبـا  

ـ حدثنـي به الـمثنى, قكال: حكدثنا عبكد هللا بكن صالكـح, قكال: ثنكـي معاويكة بكن صالكـح, عكن 9841  

 علـّي بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: ِرْجس  ِمْن َعَمِل الّشْيطاِن يقول: سرط.

 وقال ابن زيد فـي ذل , ما:  

س, قال: أخبرنا ابن وها, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قكال ابكن زيكد فكـي ـ حدثنـي به يون9842  

 قوله: ِرْجس  ِمَن َعَمِل الّشْيطاِن قال: الرجس: الشّر.

 91اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }إِنَّما يُِريكدُ الّشكْيَطاُن أَن يُوقِكَع بَْيكنَُبُم اْلعَكدَاَوةَ َواْلبَْغَنكآَء فِكي اْلَرْمكرِ 

 َواْلَمْيِسِر َويَُصدُّكْم َعن ِذْكِر ّللّاِ َوَعِن الّصالَةِ فََهْل أَْنتُْم ّمنتَُهوَن {..
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يقول تعالـى ذكره: إنـما يريد لبم الشيطان شرب الكـرمر والكـمياسرة بكـالقدا  ويحسكن ذلك  لبكم    

قدا , لككـيعادي إرادة منككه أن يوقككع بككـينبم العككداوة والبغنككاء فككـي شككرببم الككـرمر ومياسككرتبم بككـال

بعنبم بعنا, ويبغَّض بعنبم إلـى بعض, فـيشتت أمركم بعد تألـي  هللا بـينبم بـاإليـمان وجمعه 

بكـينبم بككأخوة اإلسكالم. ويَُصككدُّكْم َعككْن ِذْككِر هللا يقككول: ويصكرفبم بغلبككة هككذه الكـرمر بسككبرها إيككاكم 

نـياكم وآخرتبم, وعن الصالة التكـي علـيبم وبـاشتغالبم بهذا الـميسر عن ذكر هللا الذي به صال  د

فرضها علـيبم رببم. فََهْل أْنتُـْم ُمْنتَُهوَن يقول: فهل أنتـم منتهون عن شرب هكذه, والكـمياسرة بهكذا, 

وعاملون بـما أمركم به رببم من أداء ما فرض علـيبم من الصالة ألوقاتها, ولزوم ذكره الكذي بكه 

 بم.نـجح طلبـاتبم فـي عاجل دنـياكم وآخرت

واختل  أهل التأويـل فـي السبا الذي من أجله نزلت هذه االَية, فقال بعنهم: نزلت بسكبا ككان   

من عمر بن الـرطاب, وهو أنه ذكر مبروه عاقبة شربها لرسول هللا صلى هللا عليكه وسكلم, وسكأل 

 هللا تـحريـمها. ذكر من قال ذل :

عكن إسرائيكـل, عكن أبكـي إسكحاق, عكن أبكـي ـ حكدثنا هنكاد بكن السكرّي, قكال: حكدثنا وكيكع, 9843  

ميسرة, قال: قال عمر: اللهّم بـين لنا فـي الـرمر بـيانا شافكـيا قكال: فنزلكت االَيكة التكـي فكـي البقكرة: 

يَسألُونََ  َعِن الـَرْمِر والـَمْيِسِر قُْل فِـيِهما إثْم  َكبِـير  َوَمنكافُِع للنّكاِس قكال: فكدُعي عمكر فقرئكت علكـيه, 

اللهككّم بككـين لنككا فككـي الككـرمر بككـيانا شافككـيا فنزلككت االَيككة فككـي النسككاء: ال تَْقَربُككوا الّصككالةَ وأْنتُككـْم فقككال: 

ُسباَرى حتـى تَْعلَـُموا ما تَقُولُوَن. قال: وكان منادي النبـّي صلى هللا عليه وسلم ينادي إذا حنكرت 

ه, فقال: اللهّم بـين لنا فـي الـرمر الصالة: ال يقربّن الصالة السبران قال: فدُعي عمر, فقرئت علـي

بككـيانا شافككـيا قككال: فنزلككت االَيككة التككـي فككـي الككـمائدة: يككا أيّهككا الّككِذيَن آَمنُككوا إنّككـَما الككـَرْمُر َوالككـَمْيِسُر 

... إلككـى قولككه: فََهككْل أْنتُككـْم ُمْنتَُهككوَن فلككـما انتهككى إلككـى قولككه: فََهككْل أْنتُككـمْ   واألْنَصككاُب واألْزالُم ِرْجككس 

 ُمْنتَُهوَن قال عمر: انتهينا انتهينا

حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: حدثنا أبـي, عن أبـي إسحاق, عن أبـي ميسرة, قال:    

قال عمر: اللهّم بـين لنا فـي الـرمر بـيانا شافـيا, فإنها تذها بكـالعقل والكـمال ثكم ذككر نكـحو حكديث 

 وكيع.

حدثنا أبو أسامة, عن زكريا, عن أبـي إسحاق, عن أبـي ميسرة, قال: قكال  حدثنا ابن وكيع, قال:   

 عمر بن الـرطاب: اللهّم بـين لنا فذكر نـحوه.

حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن أبـيه وإسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عكن أبكـي ميسكرة, عكن    

 عمر بن الـرطاب, مثله.

ببير, قال: حدثنا زكريا بن أبـي زائدة, عن أبكـي إسكحاق, عكن حدثنا هناد, قال: حدثنا يونس بن    

 أبـي ميسرة, عن عمر بن الـرطاب, مثله.

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا يكونس بكن ببيكر, قكال: ثنكـي أبكو معشكر الـمدنكـي, عكن مكـحمد بكن 9844  

وا يشكربون الكـرمر قـيس, قال: لـما قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الـمدينة أتاه الناس, وقد كان

ويأكلون الـميسر, فسألوه عن ذل , فأنزل هللا تعالـى: يَْسئَلُونََ  َعِن الـَرْمِر والـَمْيِسِر قُكْل فِكـيِهما إثْكم  

َكبِـير  َومنَافُِع للناِس وإثُْمُهماأكبُر ِمْن نَْفِعِهما فقالوا: هذا شكيء قكد جكاء فكـيه رخصكة, نأككل الكـميسر 

ر مككن ذلكك . حتككـى أتككـى رجككل صككالة الككـمغرب, فجعككل يقككرأ: قككل يككا أيهككا ونشككرب الككـرمر, ونسككتغف

البكافرون, أعبكد مكا تعبكدون, وال أنتككـم عابكدون مكا أعبكد. فجعكل ال يجككّود ذلك  وال يكدري مكا يقككرأ, 

 فأنزل هللا: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تَْقَربُوا الّصالةَ وأْنتُـْم ُسباَرى فبكان النكاس يشكربون الكـرمر حتكـى

يجيء وقت الصالة فـيدَعون شربها, فـيأتون الصكالة وهكم يعلكـمون مكا يقولكون. فلكـم يزالكوا ككذل  

حتـى أنزل هللا تعالـى: إنّـَما الـرْمُر والـَمْيِسُر واألْنَصاُب واألْزالُم... إلـى قوله: فََهكْل أْنتُكـْم ُمْنتَُهكوَن 

 فقالوا: انتهينا يا رب

ة بسكبا سكعد بكن أبكـي وقكان, وذلك  أنكه ككان الََحكى رجكالً علكـى وقال آخرون: نزلت هكذه االَيك  

 شراب لهما, فنربه صاحبه بلَـْحيِ جمل, ففزر أنفه, فنزلت فـيهما. ذكر الرواية بذل :

ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بكن جعفكر, قكال: حكدثنا شكعبة عكن سكماك بكن 9845  

أنه قال: صنع رجل من األنصار طعاما فكدعانا, قكال: حرب, عن مصعا ابن سعد عن أبـيه سعد, 
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فشربنا الـرمر حتـى انتشينا, فتفـاخرت األنصار وقري,, فقالت األنصار: نـحن أفنل منبم. قال: 

فأخذ رجل من األنصار لكـحي جمكل فنكرب بكه أنك  سكعد ففكزره, فبكان سكعد أفكزر األنك . قكال: 

 إنّـَما الـَرْمُر والـَمْيِسُر... إلـى آخر االَية. فنزلت هذه االَية: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا

حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو األحون, عن سماك, عن مصعا بن سكعد, قكال: قكال سكعد: شكربت    

مع قوم من األنصار, فنربت رجالً منهم أظّن بفّ  جمكل فبسكرته, فأتكـيت النبكـّي صكلى هللا عليكه 

يـم الـرمر: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا إنّـَما الـَرْمُر َوالـَمْيِسُر... إلكـى وسلم فأخبرته, فلـم ألبث أن نزل تـحر

 آخر االَية.

حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: حدثنا إسرائيـل, عن سماك, عكن مصكعا بكن سكعد,    

 عن أبـيه, قال: شربت الـرمر مع قوم من األنصار, فذكر نـحوه.

قال: أخبرنا ابن وها, قال: أخبرنكـي عمكرو بكن الكـحرث أن ابكن شكهاب  ـ حدثنـي يونس,9846  

أخبره أن سالـم بن عبد هللا حدثه: أن أّول ما حّرمت الـرمر, أن سعد بن أبـي وقان وأصحابـا لكه 

 شربوا, فـاقتتلوا, فبسروا أن  سعد, فأنزل هللا: إنّـَما الـَرْمُر َوالـَمْيِسُر... االَية.

 زلت فـي قبـيـلتـين من قبـائل األنصار. ذكر من قال ذل :وقال آخرون: ن  

ـ حدثنا الـحسين بن علـّي الصدائي, قال: حدثنا حجاا بن الـمنهال, قال: حكدثنا ربكـيعة بكن 9847  

كلثوم, عن جبـير, عن أبـيه, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: نكزل تـحريكـم الكـرمر فكـي 

صار, شكربوا حتكـى إذا ثملكوا عبِكث بعنكهم بكبعض فلكـما أن صكحوا جعكل قبـيـلتـين من قبـائل األن

الرجل منهم يرى األثر بوجهه ولـحيته, فـيقول: فعل بكـي هكذا أخكي فكالن وككانوا إخكوة لكـيس فكـي 

قلوبهم ضغائن وهللا لو كان بـي رءوفـا رحيـما ما فعل بـي هذا حتـى وقعت فـي قلوبهم النكغائن, 

لـَرْمُر والـَمْيِسُر... إلـى قوله: فََهْل أْنتُكـْم ُمْنتَُهكوَن. فقكال نكاس مكن الـمتبلفكـين: هكي فأنزل هللا: إنّـَما ا

رجس, وهي فـي بطن فالن قتل يوم بدر, وقتل فالن يوم أحد, فأنزل هللا: لَكـْيَس علكـى الّكِذيَن آَمنُكوا 

 وَعِملُوا الّصاِلـحاِت ُجنا   فِـيـما َطِعُموا... االَية.

دثنا مـحمد بن خـل , قال: حدثنا سعيد بن مـحمد الـجرمي, عن أبـي تـميـلة, عن سالم ـ ح9848  

مولـى حفـ بن أبـي قـيس, عن أبـي بريدة, عكن أبكـيه, قكال: بـينكـما نكـحن قعكود علكـى شكراب لنكا 

ونـحن نشرب الـرمر حالّ, إذ قمت حتـى آتـَي رسول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم فأسلكـم علكـيه, وقكد 

ل تـحريـم الكـرمر: يكا أيّهكا الّكِذيَن آَمنُكوا إنّكـَما الكـَرْمُر َوالكـَمْيِسُر واألْنَصكاُب واألْزالُم ِرْجكس  ِمكْن نز

َعَمِل الّشْيطاِن... إلـى آخر االَيتـين: فََهْل أْنتُـْم ُمْنتَُهوَن, فجئت إلـى أصحابكـي فقرأتهكا علكـيهم, إلكـى 

ال: وبعض القوم شْربته فـي يده قد شرب بعنا وبقـي بعض فـي اإلناء, قوله: فََهْل أْنتُـْم ُمْنتَُهوَن. ق

فقال بـاإلناء تـحت شفته العلـيا كما يفعل الـحجام, ثم صبوا مكا فكـي بكـاطيتهم, فقكالوا: انتهينكا ربنكا, 

 انتهينا ربّنا

يكة بسكبا وقال آخرون: إنـما كانت العداوة والبغناء كانت تبون بـين الذين نزلت فكـيهم هكذه االَ   

الـميسر ال بسبا السبر الذي يحدث لهم من شرب الـرمر, فلذل  نهاهم هللا عن الـميسر. ذككر مكن 

 قال ذل :

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا جامع بن حماد, قال: حدثنا يزيد بن زريع قكال بشكر: وقكد سكمعته 9849  

لـجاهلكـية يقكامر علكـى أهلكه من يزيد وحدثنـيه قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: ككان الرجكل فكـي ا

وماله, فـيقعد حزينا سلـيبـا ينظر إلـى ماله فـي يدي غيكره, فبانكت تكورث بكـينهم عكداوةً وبغنكاء, 

 فنهى هللا عن ذل  وقدّم فـيه وهللا أعلـم بـالذي يُْصلـح خـلقه.

تـي سماها فكـي والصواب من القول فـي ذل  عندنا أن يقال: إن هللا تعالـى قد سمى هذه األشياء ال  

 هذه االَية رجسا وأمر بـاجتنابها.

وقد اختل  أهل التأويـل فـي السبا الذي من أجله نزلت هذه االَية, وجائز أن يبون نزولهكا ككان   

بسبا دعاء عمر رضي هللا عنه فـي أمر الـرمر, وجكائز أن يبكون ذلك  ككان بسكبا مكا نكال سكعدا 

وجكائز أن يبكون ككان مكن أجكل مكا ككان يـلكـحق أحكدهم  من األنصارّي عند انتشائهما من الشراب,

عند ذهاب ماله بـالقمار من عداوة من يََسَره وبغنه. ولـيس عندنا بأّي ذل  كان خبر قاطع للعذر, 

غير أنه أي ذل  كان, فقد لزم حبم االَية جميع أهل التبلـي , وغير ضائرهم الـجهل بـالسبا الذي 
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والـميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فكرض علكـى له نزلت هذه االَية, فـالـرمر 

 جميع من بلغته االَية من التبلـي  اجتناب جميع ذل , كما قال تعالـى: فـاْجتَنِبُوهُ لَعَلُّبْم تُْفِلـُحوَن.

 92اآلية : 
ُرواْ فَإِن تََولّْيتُْم فَاْعلَُمَواْ أَنَّما القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوأَِطيعُواْ ّللّاَ َوأَِطيعُواْ الّرُسوَل َواْحذَ 

 َعلََى َرُسوِلنَا اْلباَلَُغ اْلُمبِيُن {..

يقككول تعالككـى ذكككره: إنككـما الككـرمر والككـميسر واألنصككاب واألزالم رجككس مككن عمككل الشككيطان    

بكه مكن فـاجتنبوه, وأطيعوا هللا وأطيعكوا الرسكول فكـي اجتنكاببم ذلك  واتبكـاعبم أمكره فـيكـما أمكركم 

االنزجار عما زجكركم عنكه مكن هكذه الـمعانكـي التكـي بكـينها لبكم فكـي هكذه االَيكة وغيرهكا, وخكالفوا 

الشيطان فـي أمره إياكم بـمعصية هللا فـي ذل  وفـي غيره, فإنه إنـما يبغكي لبكم العكداوة والبغنكاء 

م عنكدما نهكاكم عنكه مكن هكذه بـينبم بـالـرمر والـميسر. واْحذَُروا يقول: واتقوا هللا وراقبوه أن يراك

األمور التكـي حّرمهكا علكـيبم فكـي هكذه االَيكة وغيرهكا, أو يفقكدكم عنكدما أمكركم بكه فتوبقكوا أنفسكبم 

وتهلبوهككا. فككإْن تََولّـْيتُككـْم يقككول: فككإن أنتككـم لككـم تعملككوا بككـما أمرنككاكم بككه وتنتهككوا عمككا نهينككاكم عنككه 

التصديق بـاهلل وبرسوله واتبـان ما جاءكم به نبـيبم ورجعتـم مدبرين عما أنتـم علـيه من اإليـمان و

فـاْعلَـُموا أنّكـَما علكـى َرُسكوِلنا الكباَلُغ الـُمبِكـيُن يقكول: فـاعلكـموا أنكه لكـيس علكـى مكن أرسكلناه إلكـيبم 

بـالنذارة غير إبالغبم الرسالة التـي أرسل بهكا إلكـيبم, مبكـينة لبكم بكـيانا يوضكح لبكم سبـيكـل الكـحّق 

الذي أمرتـم أن تسلبوه وأما العقاب علـى التولـية واالنتقكام بـالكـمعصية, فعلكـى الكـمرَسل  والطريق

إلـيه دون الرسل. وهذا من هللا تعالـى وعيد لـمن تولـى عن أمكره ونهيكه, يقكول لهكم تعالكـى ذككره: 

 فإن تولـيتـم عن أمري ونهي, فتوقعوا عقابـي واحذروا سرطي.

 93اآلية : 
يـل قوله تعالـى:     }لَْيَس َعلَى الِّذيَن آَمنُواْ َوَعِملُواْ الّصاِلَحاِت ُجنَا   فِيَما َطِعُمكَواْ إِذَا القول فـي تأو

 ِسنِيَن {..َما اتّقَواْ َوآَمنُواْ َوَعِملُواْ الّصاِلَحاِت ثُّم اتّقَواْ َوآَمنُواْ ثُّم اتّقَواْ ّوأَْحَسنُواْ َوّللّاُ يُِحّا اْلُمحْ 

عالـى ذكره للقكوم الكذين قكالوا إذ أنكزل هللا تـحريكـم الكـرمر بقولكه: إنّكـَما الكـَرْمُر َوالكـَمْيِسر يقول ت   

واألْنَصككاُب واألْزالُم ِرْجككس  ِمككْن َعَمككِل الّشككْيطاِن فككـاْجتَنِبُوهُ: كيكك  بككـمن هلكك  مككن إخواننككا وهككُم 

ِملُككوا الّصاِلككـحاِت مككنبم حككرا فـيككـما يشككربونها وبنككا وقككد كنككا نشككربها: لَككـْيَس علككـى الّككِذيَن آَمنُككوا وعَ 

شربوا مكن ذلك  فكـي الكـحال التكـي لكـم يبكن هللا تعالكـى حّرمكه علكـيهم, إذَا مكا اتّقَكْوا وآَمنُكوا وَعِملُكوا 

الّصاِلـحاِت يقول: إذا ما اتقـى هللا األحياء منهم, فرافوه وراقبوه فـي اجتنابهم ما حكّرم علكـيهم منكه 

يـما أمراهم ونهاهم, فأطاعوهما فـي ذلك  كلكه. وَعِملُكوا الّصاِلكـَحاِت يقكول: وصدّقوا هللا ورسوله فـ

واكتسبوا من األعمال مكا يرضكاه هللا فكـي ذلك  مكـما كلفهكم بكذل  ربهكم. ثُكّم اتّقَكْوا وآَمنُكوا يقكول: ثكم 

ذلكك   خككافوا هللا وراقبككوه بككـاجتنابهم مككـحارمه بعككد ذلكك  التبلككـي  أينككا, فثبتككوا علككـى اتقككاء هللا فككـي

واإليـمان به, ولـم يغيروا ولـم يبدّلو. ثُّم اتّقَْوا وأْحَسنُوا يقول: ثم خافوا هللا, فدعاهم خوفهم هللا إلكـى 

اإلحسان. وذل  اإلحسان هو العمل بـما لـم يفرضه علكـيهم مكن األعمكال, ولبنكه نوافكل تقّربكوا بهكا 

ـُمـْحِسنِـيَن يقول: وهللا يحّا الـمتقّربـين إلـيه إلـى ربهم طلا رضاه وهربـا من عقابه. َوّللّاُ يُِحّا ال

بنوافككل األعمككال التككـي يرضككاها. فككـاالتقاء األّول: هككو االتقككاء بتلقككـي أمككر هللا بككـالقبول والتصككديق 

والدينونة بكه والعمكل واالتقكاء الثانكـي: االتقكاء بـالثبكـات علكـى التصكديق وتكرك التبديكـل والتغيكـير 

 االتقاء بـاإلحسان والتقرب بنوافل األعمال.واالتقاء الثالث: هو 

فككإن قككال قائككل: مككا الدلـيككـل علككـى أن االتقككاء الثالككث هككو االتقككاء بككـالنوافل دون أن يبككون ذلكك    

بـالفرائض؟ قـيـل: إنه تعالـى ذكره قد أخبر عن وضعه الـجنا  عن شاربـي الـرمر التـي شربوها 

ـي شربها بعد تـحريـمها وصدّقوا هللا ورسكوله فكـي تـحريكـمها قبل تـحريـمه إياها إذا هم اتقوا هللا ف

 وعملوا الصالـحات من الفرائض. وال وجه لتبرير ذل , وقد منى ذكره فـي آية واحدة.

وبنككـحو الككذي قلنككا مككن أن هككذه االَيككة نزلككت فـيككـما ذكرنككا أنهككا نزلككت فككـيه, جككاءت األخبككـار عككن   

 الصحابة والتابعين. ذكر من قال ذل :
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ـ حدثنا هناد بن السري وأبو كريا, قاال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبكـي, 9850  

عن إسرائيـل عن سماك, عن عبرمة, عن ابن عبـاس, قال: لـما تـحريـم الكـرمر قكالوا: يكا رسكول 

آَمنُكوا وَعِملُكوا هللا, فبي  بأصحابنا الذين ماتوا وهكم يشكربون الكـرمر؟ فنزلكت: لَكـْيَس علكـى الّكِذيَن 

... االَية.  الّصاِلـحاِت ُجنا  

 حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا عبد هللا, عن إسرائيـل بإسناده, نـحوه.   

ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قكال: ثنكـي عبكد الببكـير بكن عبكد الـمكـجيد, قكال: أخبرنكا عبكـاد بكن 9851  

ر البأس علكـى أبكـي طلكـحة وأبكـي عبكـيدة بكن راشد, عن قتادة, عن أنس بن مال , قال: بـينا أنا أدي

الـجّرا  ومعاذ بن جبل وسهيـل بن بـيناء وأبكـي دجانكة, حتكـى مالكت رءوسكهم مكن خـلكـيط بسكر 

وتـمر, فسمعنا مناديا ينادي: أال إن الـرمر قد حّرمت قكال: فمكا دخكـل علكـينا داخكـل وال خكرا منكا 

أ بعننا واغتسكل بعنكنا فأصكبنا مكن طيكا أّم خارا حتـى أهرقنا الشراب وكسرنا القالل. وتوض

سلـيـم ثم خرجنا إلـى الـمسجد, وإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ: يا أيّهكا الّكِذيَن آَمنُكوا إنّكـَما 

َن... إلكـى الـَرْمُر َوالـَمْيِسُر واألْنَصاُب واألْزالُم ِرْجس  ِمكْن َعَمكِل الّشكْيطاِن فكـاْجتَنِبُوهُ لَعَلُّبكْم تُْفِلكـُحو

قوله: فََهْل أْنتُـْم ُمْنتَُهوَن. فقال رجل: يا رسول هللا, فما منزلة من مات منا وهو يشكربها؟ فكأنزل هللا 

تعالـى: لَـْيَس علـى الِّذيَن آَمنُوا وَعِملُوا الّصاِلـحاِت ُجنَا   فِـيـما َطِعُموا... االَية. فقكال رجكل لقتكادة: 

عم, وقال رجل ألنس بن مال : أنكت سكمعته مكن رسكول هللا صكلى سمعته من أنس بن مال ؟ قال: ن

 هللا عليه وسلم؟ قال: نعم, وحدثنـي من لـم يبذب, وهللا ما كنا نبذب وال ندري ما البذب.

ـ حدثنا هناد, قكال: حكدثنا ابكن أبكـي زائكدة, قكال: أخبرنكا إسرائيكـل, عكن أبكـي إسكحاق, عكن 9852  

قالوا: كي  بأصحابنا الذين مكاتوا وهكم يشكربون الكـرمر؟ فنزلكت: البراء, قال: لـما حّرمت الـرمر 

 لَـْيَس علـى الِّذيَن آَمنُوا وَعِملُوا الّصاِلـحاِت ُجنَا   فِـيـما َطِعُموا... االَية.

حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عكن أبكـي إسكحاق, قكال:    

مكن أصكحاب رسكول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم وهكم يشكربون الكـرمر, فلكـما  قال البراء: مات ناس

نزل تـحريـمها, قال أناس من أصحاب النبـّي صكلى هللا عليكه وسكلم: فبيك  بأصكحابنا الكذين مكاتوا 

 وهم يشربونها؟ فنزلت هذه االَية: لَـْيَس علـى الِّذيَن آَمنُوا وَعِملُوا الّصاِلـحاِت... االَية.

دثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنكا داود, عكن ابكن جكري , عكن مكـجاهد, ـ ح9853  

قال: نزلت: لَـْيَس علـى الِّذيَن آَمنُوا وَعِملُوا الّصاِلـحاِت ُجنَا   فِـيـما َطِعُموا فـيـمن قُتكل ببكدر وأُحكد 

 مع مـحمد صلى هللا عليه وسلم.

خالد بن مرـلد, قال: حكدثنا علكـّي بكن مسكهر, عكن األعمك,, ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا 9854  

عن إبراهيـم عن علقمة, عن عبد هللا, قال: لـما نزلت: لَـْيَس علـى الِّذيَن آَمنُوا وَعِملُكوا الّصاِلكـحاِت 

 «.قِـيـَل لـي أْنَت ِمْنُهمْ »ُجنَا   فِـيـما َطِعُموا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

نا بشر بن معاذ, قال: حدثنا جامع بن حماد, قال: حدثنا يزيد, قكال: حكدثنا سكعيد, عكن ـ حدث9855  

قتادة, قوله: لَـْيَس علـى الِّذيَن آَمنُوا وَعِملُوا الّصاِلـحاِت ُجنَا   فِـيـما َطِعُموا... إلـى قوله: َوّللّاُ يُِحّا 

ر فـي سورة الـمائدة بعد سورة األحزاب, قكال الـُمـْحِسنِـيَن لـما أنزل هللا تعالـى ذكره تـحريـم الـرم

فـي ذل  رجال من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أصيا فالن يوم بدر وفالن يوم أُحكد 

وهم يشربونها, فنـحن نشهد أنهم من أهل الكـجنة فكأنزل هللا تعالكـى ذككره: لَكـْيَس علكـى الّكِذيَن آَمنُكوا 

فِـيـما َطِعُموا إذَا ما اتّقَْوا وآَمنُوا وَعِملُوا الّصاِلكـحاِت ثُكّم اتّقَكْوا وآَمنُكوا ثُكّم وَعِملُوا الّصاِلـحاِت ُجنَا   

اتّقَْوا وأْحَسنُوا َوّللّاُ يُِحّا الـُمـْحِسنِـيَن يقول: شكربها القكوم علكـى تقكوى مكن هللا وإحسكان وهكي لهكم 

 يومئٍذ حالل, ثم حّرمت بعدهم, فال جنا  علـيهم فـي ذل .

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بكن صالكـح, عكن علكـّي 9856  

بن أبـي طلـحة, عن ابن عبكـاس, قولكه: لَكـْيَس علكـى الّكِذيَن آَمنُكوا وَعِملُكوا الّصاِلكـحاِت ُجنَكا   فِـيكـما 

شككربون الككـرمر ويككأكلون َطِعُمككوا قككالوا: يككا رسككول هللا, مككا نقككول إلخواننككا الككذين منككوا, كككانوا ي

الـميسر؟ فأنزل هللا: لَكـْيَس علكـى الّكِذيَن آَمنُكوا وَعِملُكوا الّصاِلكـحاِت ُجنَكا   فِـيكـما َطِعُمكوا يعنكـي قبكل 

التـحريـم إذا كانوا مـحسنـين متقـين. وقال مّرة أخرى: لـيس علـى الذين آمنوا وعملوا الصالـحات 
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ن يحّرم علـيهم إذا ما اتقوا وأحسنوا بعكد مكا حكّرم وهكو قولكه: جنا  فـيـما طعموا من الـحرام قبل أ

 فََمْن جاَءهُ َمْوِعَظة  ِمْن َربِّه فـاْنتََهى فَلَهُ ما َسلََ .

حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبكـي, قكال: ثنكـي عمكي, قكال: ثنكـي أبكـي, عكن أبكـيه, عكن ابكن    

َعِملُوا الّصاِلكـحاِت ُجنَكا   فِـيكـما َطِعُمكوا يعنكـي بكذل  رجكاالً عبـاس, قوله: لَـْيَس علـى الِّذيَن آَمنُوا و

من أصحاب النبـّي صلى هللا عليكه وسكلم مكاتوا وهكم يشكربون الكـرمر قبكل أن تكـحّرم الكـرمر, فلكـم 

يبككن علككـيهم فككـيها جنككا  قبككل أن تككـحّرم, فلككـما حّرمككت قككالوا: كيكك  تبككون علككـينا حرامككا وقككد مككات 

ها؟ فأنزل هللا تعالـى لَـْيَس علـى الِّذيَن آَمنُكوا وَعِملُكوا الّصاِلكـحاِت ُجنَكا   فِـيكـما إخواننا وهم يشربون

َطِعُمواإذا ما اتّقَْوا وآَمنُوا وَعِملُوا الّصاِلـحاِت يقول: لـيس علكـيهم حكرا فـيكـما ككانوا يشكربون قبكل 

 أن أحّرمها إذا كانوا مـحسنـين متقـين, وهللا يحا الـمـحسنـين.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, 9857  

عن مـجاهد, فـي قول هللا تعالـى: لَـْيَس علـى الِّذيَن آَمنُوا وَعِملُكوا الّصاِلكـحاِت ُجنَكا   فِـيكـما َطِعُمكوا 

 ر وأُحد.لـمن كان يشرب الـرمر مـمن قتل مع مـحمد صلى هللا عليه وسلم ببد

ـ ُحدثت عن الـحسين بن الفرا, قال: سمعت أبـا معاذ الفنل بكن خالكد, قكال: حكدثنا عبكـيد 9858  

... االَيكة: هكذا  بن سلـيـمان, عن النحاك, قوله: لَـْيَس علـى الِّذيَن آَمنُوا وَعِملُكوا الّصاِلكـحاِت ُجنَكا  

ليه وسلم, فقالوا: إخواننا الذين ماتوا وهم فـي شأن الـرمر حين ُحّرمت, سألوا نبـّي هللا صلى هللا ع

 يشربونها؟ فأنزل هللا هذه االَية.

 94اآلية : 
ِديُبْم القول فـي تأويـل قوله تعالكـى:     }يَكـَأَيَّها الّكِذيَن آَمنُكواْ لَيَْبلُكَونُّبُم ّللّاُ بَِشكْيٍء ّمكَن الّصكْيِد تَنَالُكهُ أَْيك

 يََرافُهُ بِاْلغَْيِا فََمِن اْعتَدََى بَْعدَ ذَِلَ  فَلَهُ َعذَاب  أَِليم  {..َوِرَماُحُبْم ِليَْعلََم ّللّاُ َمن 

يقككول تعالككـى ذكككره: يككا أيهككا الككذين صككدّقوا هللا ورسككوله لَككـيَْبلَُونُّبُم ّللّاُ بَِشككْيٍء ِمككَن الّصككْيِد يقككول:    

ـى ذككره أنكه يبلكوهم لـيرتبرنبم هللا بشيء مكن الصكيد, يعنكـي: بكبعض الصكيد. وإنكـما أخبكرهم تعالك

بشيء, ألنه لـم يبلهم بصيد البحر وإنـما ابتالهم بصكيد البكّر, فكـاالبتالء بكبعض لكـم يكـمتنع. وقولكه: 

تَنالُه أْيِديُبْم يعنـي: إما بـالـيد, كالبـيض والفراخ وإما بإصابة النبل والرما , وذل  كالـحمر والبقر 

 بعمرتبم أو بحجبم.والظبـاء, فـيـمتـحنبم به فـي حال إحرامبم 

 وبنـحو ذل  قالت جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابكن أبكـي زائكدة, قكال: أخبرنكا ورقكاء, عكن ابكن أبكـي نكـجيح, عكن 9859  

ُبْم قال: أيديبم صغار الصكيد, مـجاهد, فـي قوله: لَـيَْبلَُونُّبُم ّللّاُ بَِشْيٍء ِمَن الّصْيِد تَنالُهُ أْيِديُبْم َوِرماحُ 

 قال: كبـار الصيد.«, الرما »أخذ الفراخ والبـيض. و 

 حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عن داود, عن ابن جري , عن مـجاهد, مثله.   

حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عكن مكـجاهد,    

تَنالُكهُ أْيكِديُبْم َوِرمكاُحُبْم قكال: النبكل, ورمكاحبم تنكال كبكـير الصكيد, وأيكديبم تنكال صكغير فـي قولكه: 

 الصيد, أخذ الفراخ والبـيض.

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عكن حميكد 9860  

 بَِشكْيٍء ِمكَن الّصكْيِد تَنالُكهُ أْيكِديُبْم َوِرمكاُحُبْم قكال: مكا ال األعرا, عن مـجاهد فـي قوله: لَكـيَْبلَُونُّبُم ّللّاُ 

 يستطيع أن يفّر من الصيد.

حككدثنا ابككن بشككار, قككال: حككدثنا يحيككى بككن سككعيد وعبككد الككرحمن, قككاال: حككدثنا سفككـيان, عككن حميككد    

 األعرا, عن مـجاهد, مثله.

ـي معاويكة بكن صالكـح, عكن علكـّي بكن أبكـي ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبكد هللا, قكال: ثنك9861  

طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: أْيِديُبْم َوِرماُحُبْم قال: هو النعي  من الصكيد وصكغيره, يبتلكـي هللا 

 تعالـى به عبـاده فـي إحرامهم حتـى لو شاءوا نالوه بأيديهم, فنهاهم هللا أن يقربوه.

ل: حدثنا سفـيان الثوري, عن حميد األعكرا, ولكـيث حدثنـي الـحرث, قال: حدثنا عبد العزيز, قا   

 قكال: عن مـجاهد فـي قوله: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا لَـيَْبلَُونُّبُم ّللّاُ بَِشْيٍء ِمَن الّصْيِد تَنالُهُ أْيِديُبْم َوِرماُحُبمْ 

 الفراخ والبـيض, وما ال يستطيع أن يفّر.
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 لَـَم ّللّاُ َمْن يَرافُهُ بـالغَْيِا فََمِن اْعتَدَى بَْعدَ ذَِلَ  فَلَهُ َعذَاب  أِلـيـُم.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ِلـيَعْ   

يعنـي تعالـى ذكره: لـيرتبرنبم هللا أيها الكـمؤمنون بكبعض الصكيد فكـي حكال إحكرامبم, ككي يعلكـم   

هللا, فـيتقكـي مكا  أهل طاعة هللا واإليـمان به والـمنتهون إلـى حدوده وأمره ونهيكه, مكن الكذي يركاَ

نهاه عنه ويجتنبه خوَ عقابه بـالغيا, بـمعنى: فـي الدنـيا بحيث ال يراه. وقد بـينا أن الغيا إنكـما 

هو مصدر قول القائل: غاب عنـي هذا األمر فهو يغيا غيبـا وغيبة, وأن ما لـم يعاين فإن العكرب 

 تسميه غيبـا.

مككن يرككاَ هللا فـيتقككـي مككـحارمه التككـي حّرمهككا علككـيه مككن  فتأويككـل البككالم إذن: لـيعلككـم أولككـياء هللا  

 الصيد وغيره, بحيث ال يراه وال يعاينه.

وأما قوله: فََمِن اْعتَدَى بَْعدَ ذَِلَ  فإنه يعنـي: فمن تـجاوز حدّ هللا الذي حدّه له بعد ابتالئه بتـحريكـم   

ذه وقتلككه فَلَككهُ َعككذَاب  مككن هللا أِلـيككـم  الصككيد علككـيه وهككو حككرام, فـاستككـحّل مككا حككرم هللا علككـيه منككه بأخكك

 يعنـي: مؤلـم موجع.

 95اآلية : 
نُبم القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }يَـَأَيَّها الّكِذيَن آَمنُكواْ الَ تَْقتُلُكواْ الّصكْيدَ َوأَْنكتُْم ُحكُرم  َوَمكن قَتَلَكهُ ِمك

ْحُبككُم بِككِه ذََوا َعككْدٍل ّمككْنُبْم َهككْدياً بَككاِلَغ اْلَبْعبَككِة أَْو َكفّككاَرة  َطعَككاُم ّمتَعَّمككداً فََجككَزآء  ّمثْككُل َمككا قَتَككَل ِمككَن الككنّعَِم يَ 

ْنكهُ َوّللّاُ َمَساِكيَن أَو َعكْدُل ذَِلكَ  ِصكيَاماً لّيَكذُوَق َوبَكاَل أَْمكِرِه َعفَكا ّللّاُ َعّمكا َسكلَ  َوَمكْن َعكادَ فَيَْنكتَِقُم ّللّاُ مِ 

 َعِزيز  ذُو اْنتِقَاٍم {..

قول تعالـى ذكره: يا أيها الذين صدّقوا هللا ورسوله ال تَْقتُلُوا الّصْيدَ الذي بـينت لبم, وهكو صكيد ي   

البّر دون صكيد البحكر وأْنتُكـْم ُحكُرم  يقكول: وأنتكـم مكـحرمون بحكّ  أو عمكرة والكـُحُرم: جمكع حكرام, 

ام, فكإذا قـيكـل ُمكـْحرم, قـيكـل والذكر واألنثى فـيه بلفظ واحد, تقول: هذا رجل َحَرام وهذه امرأة َحرَ 

للـمرأة مـحرمة. واإلحرام: هو الدخول فـيه, يقال: أحرم القوم: إذا دخكـلوا فكـي الشكهر الكـحرام, أو 

فـي الـحرم. فتأويـل البالم: ال تقتلوا الصيد وأنتـم مـحرمون بحّ  أو عمرة. وقوله: َوَمْن قَتَلَهُ ِمْنُبْم 

هللا تعالـى ذكره عبـاده حبم القاتل من الـمـحرمين الصيد الذي نهكاه عكن  ُمتَعَّمدًا فإن هذا إعالم من

 قتله متعمدا.

ثم اختل  أهل التأويـل فـي صفة العمد الذي أوجا هللا علكـى صكاحبه بكه البفكـارة والكـجزاء فكـي   

إن  قتله الصيد. فقال بعنهم: هو العمد لقتل الصيد مع نسكيان قاتلكه إحرامكه فكـي حكال قتلكه, وقكال:

قتله وهو ذاكر إحرامه متعمدا قتله فكال حبكم علكـيه وأمكره إلكـى هللا. قكالوا: وهكذا أجكّل أمكرا مكن أن 

 يحبم علـيه أو يبون له كفّـارة. ذكر من قال ذل :

ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن ابكن أبكـي نكـجيح, عكن مكـجاهد: َوَمكْن 9862  

ّمدًا فََجَزاء  ِمثُْل ما قَتََل ِمَن النّعَِم من قتله منبم ناسيا إلحرامه متعمدا لقتله, فذل  الكذي قَتَلَهُ ِمْنُبْم ُمتَعَ 

 يُحبم علـيه. فإن قتله ذاكرا لـُحْرمه متعمدا لقتله, لـم يحبم علـيه.

حدثنا ابن وكيع وابن حميد, قكاال: حكدثنا جريكر, عكن لكـيث, عكن مكـجاهد فكـي الكذي يقتكل الصكيد    

دا, وهو يعلـم أنه مـحرم ومتعمد قتله, قال: ال يحبم علـيه, وال حّ  له. وقوله: َوَمْن قَتَلَهُ ِمكْنُبْم متعم

ُمتَعَّمدا قال: هو العمد الـمبفر, وفـيه البفـارة والـرطأ أن يصيبه, وهو ناس إحرامه, متعمكدا لقتلكه, 

 أو يصيبه وهو يريد غيره, فذل  يحبم علـيه مّرة.

حمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حكدثنا عيسكى, عكن ابكن أبكـي نكـجيح, عكن حدثنـي مـ   

مـجاهد: ال تَْقتُلُوا الّصْيدُ وأْنتُـْم ُحُرم , َوَمْن قَتَلَهُ ِمْنُبْم ُمتَعَّمدًا غير ناس لـحرمه وال مريد غيره, فقكد 

 العمد الـمبفر.حّل ولـيست له رخصة. ومن قتله ناسيا أو أراد غيره فأخطأ به, فذل  

حدثنا يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن لـيث, عن مـجاهد, فـي قوله: َوَمْن قَتَلَهُ ِمكْنُبْم ُمتَعَّمكدا قكال:    

 متعمدا لقتله, ناسيا إلحرامه.

حدثنـي يحيى بن طلـحة الـيربوعي, قكال: حكدثنا الفنيكـل بكن عيكاض, عكن لكـيث, عكن مكـجاهد,    

 مبفّر.قال: العمد هو الـرطأ الـ

حدثنا الـحسن بن عرفة, قكال: حكدثنا يكونس بكن مكـحمد, قكال: حكدثنا عبكد الواحكد بكن زيكاد, قكال:    

حدثنا لـيث قال: قال مـجاهد: قوله هللا: َوَمْن قَتَلَهُ ِمكْنُبْم ُمتَعَّمكدا فََجكَزاء  ِمثْكُل مكا قَتَكَل ِمكَن الكنّعَِم قكال: 
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د وهكو يريكد غيكره فكـيصيبه, فهكذا العمكد الكـمبفّر فأمكا فـالعمد الذي ذكر هللا تعالـى أن يصيا الصي

 الذي يصيبه غيَر ناس وال مريد لغيره, فهذا ال يحبم علـيه, هذا أَجّل من أن يحبم علـيه.

حدثنا ابن وكيع, ومـحمد بن الـمثنى, قاال: حدثنا مـحمد بكن جعفكر, عكن شكعبة, عكن الهيكثم, عكن    

االَية: َوَمْن قَتَلَهُ ِمكْنُبْم ُمتَعَّمكدا قكال: يقتلكه متعمكدا لقتلكه, ناسكيا  الـحبم, عن مـجاهد, أنه قال فـي هذه

 إلحرامه.

حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابكن أبكـي عكدّي, قكال: حكدثنا شكعبة, عكن الهيكثم, عكن الكـحبم, عكن    

 مـجاهد, مثله.

َمْن قَتَلَهُ ِمكْنُبْم ُمتَعَّمكدا غيكر ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: قال ابن جري : وَ 9863  

ناس لـُحرمه وال مريد غيره, فقد حّل ولـيست لكه رخصكة. ومكن قتلكه ناسكيا لكـحرمه أو أراد غيكره 

 فأخطأ به, فذل  العمد الـمبفّر.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا سهل بن يوس , عكن عمكرو, عكن الكـحسن: َوَمكْن قَتَلَكهُ ِمكْنُبْم 9864  

 دا للصيد ناسيا إلحرامه, فمن اْعتَدَى بَْعدَ ذل  متعمدا للصيد يذكر إحرامه.ُمتَعَمّ 

حدثنا عمرو بن علـّي, قال: حدثنا مـحمد بن أبـي عكدّي, قكال: حكدثنا إسماعيكـل بكن مسلكـم, قكال:    

كان الـحسن يفتـي فـيـمن قتل الصيد متعمدا ذاكرا إلحرامه: لـم يحبم علـيه. قكال إسماعيكـل, وقكال 

 حماد عن إبراهيـم, مثل ذل .

ـ حدثنا عمرو بن علـّي, قكال: حكدثنا عفكـان بكن مسلكـم, قكال: حكدثنا حمكاد بكن سلكـمة, قكال: 9865  

أمرنـي جعفر بن أبكـي وحشكية أن أسكأل عمكرو بكن دينكار عكن هكذه االَيكة: َوَمكْن قَتَلَكهُ ِمكْنُبْم ُمتَعَّمكدا 

االَيكة, فسكألته, فقكال: ككان عطكاء يقكول: هكو بـالكـريار أّي ذلك  شكاء  فََجَراء  ِمثُْل ما قَتََل ِمَن النّعَِم...

فعل, إن شاء أهدى وإن شاء أطعم وإن شاء صام. فأخبرت به جعفرا, وقلت: ما سمعَت فـيه؟ فتلبأ 

ساعة ثم جعل ينح , وال يربرنـي, ثم قال: كان سعيد بن جبـير يقول: يحبم علـيه من النعم هديا 

لـم يجد يحبم علـيه ثمنه, فقّوم طعاما فتصدّق, فإن لـم يجد علـيه حبم الصيام فـيه بـالغ البعبة, فإن 

 من ثالثة أيام إلـى عشرة.

حدثنا ابن البرقكـي, قكال: حكدثنا ابكن أبكـي مريكـم, قكال: أخبرنكا نكافع بكن يزيكد, قكال أخبرنكـي ابكن    

ر ناس لـُحرمه وال مريد غيره فقد حّل ولـيست جري , قال: قال مـجاهد: َوَمْن قَتَلَهُ ِمْنُبْم ُمتَعَّمدا غي

 له رخصة, ومن قتله ناسيا أو أراد غيره فأخطأ به, فذل  العمد الـمبفّر.

ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابن زيد: أما الذي يتعمكد فكـيه الصكيد وهكو 9866  

علكـيهم. فأمكا مكن قتلكه متعمكدا بعكد  ناس لـحرمه أو جاهل أن قتله غير مـحّرم, فهؤالء الكذين يحبكم

نهي هللا وهو يعرَ أنه مـحروم وأنه حرام, فذل  يوكل إلـى نقمة هللا, وذلك  الكذي جعكل هللا علكـيه 

 النقمة.

حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن لـيث, عن مـجاهد, فـي قوله:َوَمْن قَتَلَهُ ِمْنُبْم ُمتَعَّمدا قكال:    

 إلحرامه. متعمدا لقتله, ناسيا

 وقال آخرون: بل ذل  هو العمد من الـمـحرم لقتل الصيد ذاكرا لـُحرمه. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حكدثنا أبكـي, عكن سفكـيان, عكن ابكن 9867  

 جري , عن عطاء, قال: يحبم علـيه فـي العمد والـرطإ والنسيان.

هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: حدثنا ابكن جكري , وحكدثنا عمكرو بكن علكـّي, ـ حدثنا 9868  

قككال: حككدثنا أبككو عاصككم, عككن ابككن جككري , قككال: قككال طككاوس: وهللا مككا قككال هللا إالّ: َوَمككْن قَتَلَككهُ ِمككْنُبْم 

 ُمتَعَّمدا.

صككحابنا عككن ـكك حدثنككـي يعقككوب بككن إبراهيككـم, قككال: حككدثنا هشيككـم, قككال: أخبرنككـي بعككض أ9869  

الزهككري أنككه قككال: نككزل القككرآن بككـالعمد, وجككرت السككنة فككـي الككـرطإ. يعنككـي فككـي الـمككـحرم يصككيا 

 الصيد.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بكن صالكـح, عكن علكـّي 9870  

ْقتُلُوا الّصْيدَ وأْنتُـْم ُحُرم  قكال: إن قتلكه بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تَ 

 متعمدا أو ناسيا حبم علـيه, وإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة, إالّ أن يعفو هللا.
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ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن األعم,, عن عمرو بن مّرة, عن سعيد بن جبـير, 9871  

 لّظ علـيهم فـي الـرطأ كي يتقوا.قال: إنـما جعلت البفّـارة فـي العمد, ولبن غ

حدثنا عمرو بن علـّي, قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع, قاال: حدثنا األعم,, عن عمرو بكن مكّرة,    

 عن سعيد بن جبـير, نـحوه.

حكدثنا ابكن البرقكـي, قككال: حكدثنا ابكن أبكـي مريككـم, قكال: أخبرنكا نكافع بككن يزيكد, قكال: أخبرنكا ابككن    

 س يقول: وهللا ما قال هللا إالّ: َوَمْن قَتَلَهُ ِمْنُبْم ُمتَعَّمدا.جري , قال: كان طاو

والصواب من القول فـي ذل  عندنا, أن يقال: إن هللا تعالـى حّرم قتل صيد البّر علـى كل مكـحرم   

مكن قتكل مكا  فـي حال إحرامه ما دام حراما, بقوله: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تَْقتُلُوا الّصْيدَ ثم بكـين حبكم

قتككل مككن ذلكك  فككـي حككال إحرامككه متعمككدا لقتلككه, ولككـم يرصككـ بككه الككـمتعمد قتلككه فككـي حككال نسككيانه 

إحرامه, وال الـمرطىء فـي قتله فكـي حكال ذككره إحرامكه, بكل عكّم فكـي التنزيكـل بإيجكاب ككّل قاتكل 

يكـل ال داللكة صيد فـي حال إحرامه متعمدا. وغير جائز إحالة ظاهر التنزيـل إلـى بكـاطن مكن التأو

ـّ كتاب وال خبر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال إجمان من األمكة وال داللكة مكن  علـيه من ن

بعض هذه الوجوه. فإذ كان ذل  كذل , فسواء كان قاتكل الصكيد مكن الـمكـحرمين عامكدا قتلكه ذاككرا 

مككه, فككـي أّن علككـى إلحرامككه, أو عامككدا قتلككه ناسككيا إلحرامككه, أو قاصككدا غيككره فقتلككه ذاكككرا إلحرا

جمككيعهم مككن الككـجزاء مككا قككال ربنككا تعالككـى وهككو: مثككل مككا قتككل مككن الككنّعَم يحبككم بِككِه ذوا عككدل مككن 

الـمسلـمين أو كفّـارة طعام مساكين أو عدل ذل  صياما وهكذا قكول عطكاء والزهكري الكذي ذكرنكاه 

 عنهما, دون القول الذي قاله مـجاهد.

كتككاب لطيكك  القككول فككـي أحبككام »د بككـينا القككول فككـيه فككـي كتابنككا وأمككا مككا يككـلزم بـالككـرطأ قاتلككه, فقكك  

بـما أغنى عن ذكره فـي هذا الـموضع. ولـيس هذا الـموضع موضكع ذككره, ألن قصكدنا « الشرائع

 فـي هذا البتاب اإلبـانة عن تأويـل التنزيـل, ولـيس فـي التنزيـل للـرطإ ذكر فنذكر أحبامه.

ما قَتََل ِمَن النّعَِم فإنه يقول: وعلـيه كفـارة وبدل, يعنـي بذل : جزاء الصيد  وأما قوله: فََجَزاء  ِمثْلُ   

الـمقتول يقول تعالـى ذكره: فعلـى قاتل الصيد جكزاء الصكيد الكـمقتول مثكل مكا قتكل مكن الكنعم. وقكد 

 «.فََجَزاُؤهُ ِمثُْل ما قَتََل ِمَن النّعَمِ »ذكر أن ذل  فـي قراءة عبد هللا: 

فََجكَزاُء ِمثْكِل »فت القّراء فـي قراءة ذل , فقرأته عامة قّراء الـمدينة وبعكض البصريكـين: وقد اختل  

بإضافة الـجزاء إلكـى الكـمثل وخفكض الكـمثل. وقكرأ ذلك  عامكة قكّراء البوفـيكـين: « ما قَتََل ِمَن النّعَمِ 

 ه جزاء مثل ما قتل.بتأويـل: فعلـي« الـمثل»ورفع « الـجزاء»فََجَزاء  ِمثُْل ما قَتََل بتنوين 

« الككـجزاء»وأولكـى القراءتكـين فكـي ذلك  بكـالصواب قكراءة مكن قكرأ: فََجكَزاء  ِمثْكُل مكا قَتَكَل بتنكوين   

ألن الـجزاء هكو الكـمثل, فكال وجكه إلضكافة الشكيء إلكـى نفسكه. وأحسكا أن الكذين «, الـمثل»ورفع 

زى مثله من الصيد بـمثل من النعم قرءوا ذل  بـاإلضافة, رأوا أن الواجا علـى قاتل الصيد أن يج

ولـيس كذل  كالذي ذهبوا إلـيه, بل الواجكا علكـى قاتلكه أن يجكزى الكـمقتول نظيكره مكن الكنعم. وإذ 

كان ذل  كذل , فـالـمثل هو الـجزاء الذي أوجبه هللا تعالـى علـى قاتل الصيد, ولكن ينكاَ الشكيء 

لتنوين ونصككا الككـمثل. ولككو كككان الككـمثل غيككر إلككـى نفسككه, ولككذل  لككـم يقككرأ ذلكك  قككارىء علككـمناه بككـا

الـجزاء لـجاز فـي الـمثل النصا إذا نكون الكـجزاء, كمكا نصكا الـيتـيكـم إذ ككان غيكر اإلطعكام فكـي 

قوله: أْو إْطعام  فِـي ِذي َمْسغَبٍَة يَتِـيـما ذَا َمْقَربٍَة وكما نصا األموات واألحيكاء ونكون البفكـات فكـي 

األْرَض ِكفككـاتا أْحيككاًء وأْمَواتككا إذ كككان البفككـات غيككر األحيككاء واألمككوات. وكككذل   قولككه: ألَككـْم نَككـْجعَلِ 

الـجزاء, لو ككان غيكر الكـمثل التسكعت القكراءة فكـي الكـمثل بكـالنصا إذا نكّون الكـجزاء, ولبكن ذلك  

 ضاق فلـم يقرأه أحد بتنوين الـجزاء ونصا الـمثل, إذ كان الـمثل هو الـجزاء, وكان معنى البالم:

 ومن قتله منبم متعمدا, فعلـيه جزاء هو مثل ما قتل من النعم.

ثم اختل  أهل العلـم فـي صفة الـجزاء, وكي  يجزى قاتل الصيد من الـمكـحرمين مكا قتكل بكـمثله   

من النعم. فقال بعنهم: ينظر إلـى أشبه األشياء به شبها من النعم, فـيجزيه به ويُهديه إلـى البعبة. 

 :ذكر من قال ذل 

ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفنل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السكدّي, 9872  

قوله: َوَمْن قَتَلَهُ ِمْنُبْم ُمتَعَّمدافََجَزاء  ما قَتََل ِمَن النّعَِم قال: أما جزاء مثل ما قتكل مكن الكنعم, فكإن قتكل 
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 أو أَْرَوى فعلكـيه بقكرة, أو قتكل غكزاالً أو أرنبكـا نعامة أو حمارا فعلكـيه بدنكة, وإن قتكل بقكرة أو أيّكالً 

 فعلـيه شاة. وإن قتل ضبّـا أو حربـاء أو يربوعا, فعلـيه سرـلة قد أكلت العشا وشربت اللبن.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حكدثنا هكارون بكن الكـمغيرة, عكن أبكـي مكـجاهد, قكال: سكئل عطكاء: 9873  

كبـيره؟ قال: ألـيس يقول هللا تعالـى: فََجَزاء  ِمثُْل ما قَتََل ِمَن  أيغرم فـي صغير الصيد كما يغرم فـي

 النّعَِم؟

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا ابكن جكري , قكال: قكال مكـجاهد: َوَمكْن 9874  

 النعم مثله. قَتَلَهُ ِمْنُبْم ُمتَعَّمدا فََجَزاء  ِمثُْل ما قَتََل ِمَن النّعَِم قال: علـيه من

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن الـحبم, عن مقسم, عن ابن عبـاس, فـي 9875  

قوله: فََجَزاء  ِمثُْل ما قَتََل ِمَن النّعَِم قال: إذا أصاب الـمـحرم الصكيد وجكا علكـيه جكزاؤه مكن الكنعم, 

جزاء دراهم ثم قّوم الكدراهم حنطكة ثكم فإن وجد جزاءه ذبحه فتصدّق به, فإن لـم يجد جزاءه قّوم الـ

 صام مبان كّل نص  صان يوما. قال: وإنـما أريد بـالطعام الصوم, فإذا وجد طعاما وجد جزاء.

حدثنا ابن وكيع وابن حميد, قاال: حدثنا جرير, عكن منصكور, عكن الكـحبم, عكن مقسكم, عكن ابكن    

ُبكُم بِكِه ذََوا َعكْدٍل ِمكْنُبْم َهكْديا بكـاِلَغ الَبْعبَكِة أْو َكفّكـاَرة  َطعكاُم عبـاس: فََجَزاء  ِمثُْل مكا قَتَكَل ِمكَن الكنّعَِم يَحْ 

َمساِكيَن أْو َعْدُل ذَِلَ  ِصياما قال: إذا أصاب الـمـحرم الصيد حبم علـيه جكزاؤه مكن الكنعم, فكإن لكـم 

ل نصك  يجد نظركم ثمنه قال ابن حميكد: نظكركم قـيكـمته فقكّوم علكـيه ثمنكه طعامكا, فصكام مبكان كك

صان يوما, أو كفّـارة طعام مساكين, أو عدل ذل  صياما. قكال: إنكـما أريكد بكـالطعام: الصكيام, فكإذا 

 وجد الطعام وجد جزاءه.

حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يزيد بن هارون, عن سفـيان بن حسين, عن الـحبم, عن مقسم, عكن    

َجَزاء  ِمثُْل ما قَتََل ِمَن النّعَِم فإن لـم يجد هديا, قّوم الهدى علكـيه ابن عبـاس: َوَمْن قَتَلَهُ ِمْنُبْم ُمتَعَّمدًا فَ 

 طعاما وصام عن كّل صان يومين.

حدثنا هناد. قال: عبد بن حميد, عن منصور, عن الـحبم, عن مقسكم, عكن ابكن عبكـاس فكـي هكذه    

َل ِمَن النّعَِم يَْحُبُم بِِه ذَوا َعْدٍل ِمْنُبْم َهْديا بكـاِلَغ الَبْعبَكِة االَية: َوَمْن قَتَلَهُ ِمْنُبْم ُمتَعَّمدًا فََجَزاء  ِمثُْل َما قَتَ 

قال: إذا أصاب الرجل الصيد حبكم علكـيه, فكإن لكـم يبكن عنكده قكّوم علكـيه ثمنكه طعكام ثكم صكام للكّ  

 نص  صان يوما.

عميكر, عكن ـ حدثنا أبو كريا ويعقكوب, قكاال: حكدثنا هشيكـم, قكال: أخبرنكا عبكد الكـمل  بكن 9876  

قبـيصة بن جابر, قال: ابتدرت وصاحا لـي ظبـيا فـي العقبة, فأصبته. فأتـيت عمكر بكن الكـرطاب 

 فذكرت ذل  له, فأقبل علـّي رجل إلـى جنبه, فنظرا فـي ذل , فقال: اذبح كبشا.

حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حصين, عن الشعبـي, قال: أخبرنـي قبـيصة بكن    

 جابر نـحوا مـما حدّث به عبد الـمل .

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن الـمسعودي, عن عبد الـمل  بن عمير, عن قبـيصة بن 9877  

جككابر, قككال: قتككل صككاحا لككـي ظبككـيا وهككو مككـحرم, فككأمره عمككر أن يككذبح شككاة, فككـيتصدّق بلككـحمها 

 ويُْسِقـي إهابها.

أبككـي زائكدة, عكن داود بككن أبكـي هنكد, عككن ببكر بكن عبككد هللا  ـك حكدثنا هنكاد, قككال: حكدثنا ابكن9878  

 الـمزنـي, قال: قتل رجل من األعراب وهو مـحرم ظبـيا, فسأل عمر, فقال له عمر: أهد شاة.

ـ حدثنا هناد, قكال: حكدثنا أبكو األحكون, عكن حصكين, وحكدثنا أبكو هشكام الرفكـاعي, قكال: 9879  

الشعبـّي, قال: قال قبـيصة بن جابر: أصبت ظبكـيا وأنكا حدثنا ابن فنيـل, قال: حدثنا حصين, عن 

مـحرم, فأتـيت عمر فسألته عن ذل , فأرسل إلـى عبد الرحمن بن عوَ, فقلت: يا أمير الـمؤمنـين 

إن أمره أهون من ذل  قال: فنربنـي بـالدّرة حتـى سابقته عدوا. قال: ثم قال: قتلكت الصكيد وأنكت 

 فجاء عبد الرحمن, فحبما شاة. مـحرم ثم تُغمـ الفتـيا؟ قال:

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بكن صالكـح, عكن علكـّي 9880  

بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: َوَمْن قَتَلَهُ ِمْنُبْم ُمتَعَّمدًا فََجَزاء  ِمثُْل ما قَتَكَل ِمكَن الكنّعَِم قكال: إذا قتكل 

الصيد حبم علـيه, فإن قتل ظبـيا أو نـحوه فعلكـيه شكاة تكذبح بكـمبة, فكإن لكـم يجكد الـمـحرم شيئا من 
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فإطعام ستة مساكين, فإن لـم يجكد فصكيام ثالثكة أيكام, فكإن قتكل أيّكالً أو نكـحوه فعلكـيه بقكرة وإن قتكل 

 نعامة أو حمار وح, أو نـحوه فعلـيه بدنة من اإلبل.

أبو عاصم, قال: أخبرنا ابن جري , قكال: قلكت لعطكاء:  ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا9881  

أرأيت إن قتلت صيدا فإذا هو أعور أو أعكرا أو منقكون أغكرم مثلكه؟ قكال: نعكم, إن شكئت. قلكت: 

أُوفـي أحّا إلـي ؟ قال: نعم. وقال عطاء: وإن قتلت ولد الظبـي ففـيه ولد شاة, وإن قتلت ولكد بقكرة 

 , فبل ذل  علـى ذل .وحشية ففـيه ولد بقرة إنسية مثله

ـ ُحدثت عن الـحسين بن الفرا, قال: سمعت أبـا معاذ الفنل بن خالد, قال: أخبرنكا عبكـيد 9882  

بن سلـيـمان البـاهلـي, قال: سمعت النحاك بن مزاحم يقول: فََجَزاء  ِمثُْل ما قَتََل ِمَن النّعَِم: ما كان 

مة فعلـيه مثله من اإلبل, وما كان ذا قرن مكن صكيد من صيد البّر مـما لـيس له قرن الـحمار والنعا

البّر من وعل أو أيـل فجزاؤه من البقر, وما كان مكن ظبكـي فمكن الغنكـم مثلكه, ومكا ككان مكن أرنكا 

ففـيها ثنـية, وما كان من يربون وشبهه ففكـيه حمكل صكغير, ومكا ككان مكن جكرادة أو نكـحوها ففكـيه 

فـيه أن يقّوم ويتصدّق بثمنكه, وإن شكاء صكام لبكّل نصك  قبنة من طعام, وما كان من طير البّر ف

صان يوما. وإن أصاب فرخ طير برية أو بـينها فـالقـيـمة فـيها طعام أو صوم علـى الذي يبكون 

فـي الطير. غير أنه قد ذكر فـي بـيض النعام إذا إصابها الـمـحرم أن يحمكل الفحكل علكـى عكدّة مكن 

 ل, فما لقح منها أهداه إلـى البـيت, وما فسد منها فال شيء فـيه.أصاب من البـيض علـى بِبارة اإلب

ـ حكدثنا ابكن البرقكـي, قكال: حكدثنا ابكن أبكـي مريكـم, قكال: أخبرنكا نكافع, قكال: أخبرنكـي ابكن 9883  

جري , قال: قال مـجاهد: من قتله يعنـي الصيد ناسيا, أو أراد غيره فأخطأ به, فذل  العمد الـمبفّر, 

هديا بـالغ البعبة, فإن لـم يجد ابتان بثمنه طعاما, فإن لكـم يجكد صكام عكن ككّل مكدّ يومكا.  فعلـيه مثله

وقال عطاء: فإن أصاب إنسان نعامة, كان له إن ككان ذا يسكار مكا شكاء, إن شكاء يهكدي جكزورا أو 

لقكرآن َعدلها طعاما أو عدلها صياما, أيهّن شاء من أجل قوله: فََجَزاء  أو كذا قال: فبكّل شكيء فكـي ا

 أوأو, فلـيرتر منه صاحبه ما شاء.

ـ حكدثنا ابكن البرقكـي, قكال: حكدثنا ابكن أبكـي مريكـم, قكال: أخبرنكا نكافع, قكال: أخبرنكـي ابكن 9884  

جري , قال: أخبرنـي الـحسن بن مسلـم, قال: من أصاب من الصيد ما يبلغ أن يبون شاة فصاعدا, 

ما قَتََل َمكَن الكنّعَِم. وأمكا كفّكـاَرة َطعَكام َمَسكاِكين فكذل  الكذي ال  فذل  الذي قال هللا تعالـى: فََجَزاء  ِمثْلُ 

يبلغ أن يبون فـيه هدي, العصفور يقتل فال يبون فـيه. قال: أو عدل ذل  صياما, عدل النعامكة, أو 

 عدل العصفور, أو عدل ذل  كله.

القاتكل بقـيكـمته نِكدّا مكن وقال آخرون: بكل يقكّوم الصكيد الكـمقتول قـيكـمته مكن الكدراهم, ثكم يشكتري   

 النعم, ثم يهديه إلـى البعبة. ذكر من قال ذل :

ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عبدة, عن إبراهيكـم, قكال: مكا 9885  

 أصاب الـمـحرم من شيء حبم فـيه قـيـمته.

: حدثنا شعبة, عن حماد, قكال: سكمعت حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال   

 إبراهيـم يقول: فـي كّل شيء من الصيد ثمنه.

وأولـى القولـين فـي تأويـل االَية, ما قال عمر وابكن عبكـاس ومكن قكال بقولهمكا: إن الكـمقتول مكن   

وغيكر جكائز أن الصيد يجزى بـمثله من النعم, كمكا قكال هللا تعالكـى: فََجكَزاء  ِمثْكُل مكا قَتَكَل ِمكَن الكنّعَِم 

يبون مثل الذي قتل من الصيد دراهم وقد قال هللا تعالـى: ِمكَن الكنّعَِم ألن الكدراهم لكـيست مكن الكنعم 

 فـي شيء.

فإن قال قائل: فكإن الكدراهم وإن لكـم تبكن مكثالً للكـمقتول مكن الصكيد, فإنكه يشكتري بهكا الكـمثل مكن   

ا بـما قتل مكن الصكيد مكثالً مكن الكنعم؟ قـيكـل لكه: النعم, فـيهديه القاتل, فـيبون بفعله ذل  كذل  جازي

أفرأيت إن كان الـمقتول من الصيد صغيرا أو كبـيرا أو سلـيـما, أو كان الـمقتول من الصيد كبـيرا 

أو سلـيـما بقـيكـمته مكن الكنعم إالّ صكغيرا أو معيبكـا, أيجكوز لكه أن يشكتري بقـيكـمته خالفكه وخكالَ 

له, وهكو ال يجكد إالّ خالفكه؟ فكإن زعكم أنكه ال يجكوز لكه أن يشكتري  صفته فـيهديه, أم ال يجوز ذل 

بقـيـمته إالّ مثله, تُكرك قولكه فكـي ذلك  ألن أهكل هكذه الكـمقالة يزعمكون أنكه ال يجكوز لكه أن يشكتري 

بقـيـمته ذل  فـيهديه إالّ ما يجوز فـي النحايا, وإذا أجازوا ِشَرى مثل الـمقتول من الصيد بقـيـمته 
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قد يبون الـمقتول صغيرا معيبـا, أجكازوا فكـي الهكدي مكا ال يجكوز فكـي األضكاحي, وإن وإهداءها و

زعكم أنكه ال يجكوز أن يشكتري بقـيكـمته فكـيهديه إالّ مكا يجكوز فكـي النكحايا أوضكح بكذل  مكن قولكه 

ََ لظاهر التنزيـل وذل  أن هللا تعالـى أوجا علـى قاتل الصيد من الـمـحرمين عمدا الكـمثل  الـرال

لنعم إذا وجدوه وقد زعم قائل هذه الـمقالة أنه ال يجكا علكـيه الكـمثل مكن الكنعم وهكو إلكـى ذلك  من ا

 واجد سبـيالً.

ويقال لقائل: ذل : أرأيت إن قال قائل آخر: ما علـى قاتل ما ال تبلغ من الصيد قـيـمته مكا يصكاب   

لـى إنـما خير قاتل الصيد من به من النعم ما يجوز فـي األضاحي من إطعام وال صيام, ألن هللا تعا

الـمـجرمين فـي أحد الثالثة األشياء التكـي سكماها فكـي كتابكه, فكإذا لكـم يبكن لكه إلكـى واحكد مكن ذلك  

سبـيـل سقط عنه فرض االَخرين, ألن الـريار إنـما كان له وله إلـى الثالثة سبـيـل فإذا لـم يبون له 

لـيس مـمن ُعنـي بـاالَية نظير الذي قلت أنكت إنكه إلـى بعض ذل  سبـيـل فرض الـجزاء عنه, ألنه 

إذا لـم يبن الـمقتول من الصيد يبلغ قـيـمته ما يصاب من النعم مـما يجوز فـي النكحايا, فقكد سكقط 

فرض الـجزاء بـالـمثل من النعم عنه, وإنـما علـيه الـجزاء بكـاإلطعام أو الصكيام هكل بكـين  وبكـينه 

 ول فـي أحدهما قوالً إالّ ألزم فـي االَخر مثله.فرق من أصل أو نظير؟ فلن يق

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: يَْحُبُم بِِه ذََوا َعْدٍل ِمْنُبْم َهْديا بـاِلَغ الَبْعبَِة.  

يقول تعالـى ذكره: يحبم بذل  الـجزاء الذي هو مثل الـمقتول من الصيد مكن الكنعم عكدالن مكنبم,   

أهل الدين والفنكل. َهكْديا يقكول: يقنكي بـالكـجزاء ذوا عكدل أن يُهكدي  يعنـي: فقـيهان عالـمان من

عائكدة علكـى الكـجزاء, ووجكه حبكم العدلكـين إذا أرادا أن « يحبم به»فـيبلغ البعبة. والهاء فـي قوله 

يحبما بـمثل الـمقتول من الصيد من النعم علـى القاتكل أن ينظكرا إلكـى الكـمقتول ويستوصفكـاه, فكإن 

اب ظبـيا صغيرا حبما علـيه من ولد النأن بنظير ذل  الذي قتله فـي السّن والكـجسم, ذكر أنه أص

فإن كان الذي أصاب من ذل  كبـيرا حبما علـيه من النأن بببكـير, وإن ككان الكذي أصكاب حمكار 

وح, حبما علـيه ببقرة إن كان الذي أصاب كبـيرا من البقر, وإن كان صغيرا فصغيرا, وإن كان 

كرا فمثله من ذكور البقكر, وإن ككان أنثكى فمثلكه مكن البقكر أنثكى, ثكم ككذل  ينظكران إلكـى الـمقتول ذ

 أشبه األشياء بـالـمقتول من الصيد شبها من النعم فـيحبمان علـيه به كما قال تعالـى.

وبـمثل الذي قلنا فـي ذل , قكال أهكل التأويكـل علكـى اخكتالَ فكـي ذلك  بكـينهم. ذككر مكن قكال ذلك    

 ذي قلنا فـيه:بنـحو ال

ـ حدثنا هناد بن السرّي, قال: حدثنا ابن أبكـي زائكدة, قكال: أخبرنكا داود بكن أبكـي هنكد, عكن 9886  

ببر بن عبد هللا الـمزنـي, قال: ككان رجكالن مكن األعكراب مكـحرَمين, فأحكاش أحكدهما ظبكـيا فقتلكه 

قكال: شكاة. قكال: وأنكا  االَخر, فأتـيا عمر وعنده عبد الرحمن بن عكوَ, فقكال لكه عمكر: ومكا تكرى؟

أرى ذل , اذهبـا فأهديا شاة فلـما منيا, قال أحكدهما لصكاحبه: مكا درى أميكر الـمؤمنكـين مكا يقكول 

حتككـى سككأل صككاحبه. فسككمعها عمككر, فردّهمككا فقككال: هككل تقككرآن سككورة الككـمائدة؟ فقككاال: ال. فقرأهككا 

 حبـي هذا.علـيهما: يَْحُبُم بِِه ذََوا َعْدٍل ِمنبْم. ثم قال: استعنت بصا

ـ حدثنا أبو كريا ويعقكوب, قكاال: حكدثنا هشيكـم, قكال: أخبرنكا عبكد الكـمل  بكن عَميكر, عكن 9887  

قبككـيصة بككن جككابر, قككال: ابتككدرت أنككا وصككاحا لككـي ظبككـيا فككـي العقبككة, فأصككبته. فأتككـيت عمككر بككن 

ح كبشكا قكال الـرطاب, فذكرت ذل  له, فأقبل علـى رجل إلـى جنبه, فنظرا فـي ذل . قال: فقال: اذب

يعقوب فـي حديثه: فقال لـي اذبح شاة. فـانصرفت فأتـيت صاحبـي, فقلت: إن أميكر الـمؤمنكـين لكـم 

يدر ما يقول فقال صاحبـي: انـحر ناقت  فسمعها عمر بكن الكـرطاب, فأقبكل علكـّي ضربكـا بكـالدّرة, 

ـُ الفتـيا إن هللا تعالـى يقكول فكـ ي كتابكه: يَْحُبكُم بِكِه ذََوا َعكْدٍل وقال: تقتل الصيد وأنت مـحرم وتَْغِم

 ِمْنُبْم هذا ابن عوَ وأنا عمر.

حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حصين, عن الشعبـي, قال: أخبرنـي قبـيصة بكن    

 جابر, بنـحو ما حدّث به عبد الـمل .

بد الـمل  بن عمير, عن ـ حدثنا هناد وأبو هشام, قاال: حدثنا وكيع, عن الـمسعودي, عن ع9888  

قبـيصة بن جابر, قال: خرجنا )حجاجا( فبنا إذا صلـينا الغداة, اقتكدرنا رواحلنكا نتكـماشى نتكـحدّث. 

قال: فبـينـما نـحن ذات غداة إذ سنـح لنا ظبـي  أو بَر , فرماه رجل منا بحجر, فما أخطأ ُخَششاءه, 
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ـّ علكـيه فركا َرْدَعه ميتا. قال: فعُظمنا علـيه فلـما قدمن ا مبة, خرجت معه حتـى أتكـينا عمكر, فقك

القصة, قال: وإذا إلـى جنبه رجل كأن وجهه قُْلُا فنة يعنـي عبد الرحمن بن عوَ فكـالتفت إلكـى 

صاحبه فبلـمه قال: ثم أقبل علـّي الرجل, قال: أعمدا قتلته أم خطأ؟ قال الرجل: لقد تعمكدت رميكه, 

إالّ قد أشركت بكـين العمكد والكـرطأ, اعمكد إلكـى شكاة فكـاذبحها, وما أردت قتله. فقال عمر: ما أراك 

وتصدّق بلـحمها, وأسق إهابها قال: فقمنا من عنكده, فقلكت: أيهكا الرجكل عظكم شكعائر هللا فمكا درى 

أمير الـمؤمنـين ما يفتـي  حتـى سأل صاحبه, اعمد إلـى ناقت  فـانكـحرها ففعكل ذاك. قكال قبكـيصة: 

ورة الـمائدة: يَْحُبُم بِِه ذََوا َعْدٍل ِمْنُبْم. قال: فبلكغ عمكر مقالتكـي, فلكـم يفجأنكا إالّ وال أذكر االَية من س

ومعه الدّرة, قال: فعال صاحبـي ضربـا بكـالدّرة, وجعكل يقكول: أقتلكت فكـي الكـحرم وسكفّهت الكـحبم 

  منكـي. قكال: يكا قال: ثم أقبل علـّي فقلت: يكا أميكر الـمؤمنكـين, ال أحكّل لك  الكـيوم شكيئا يحكرم علكـي

قبـيصة بن جابر, إنـي أراك شاب السّن فسكيح الصكدر بَكـيّن اللسكان, وإن الشكاب يبكون فكـيه تسكعة 

 أخالق حسنة وخـلق سّيء, فـيفسد الـرـلق السيء األخالق الـحسنة, فإياك وعثرات الشبـاب

أوطكأ أربكد ضبّكـا ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن مرارق, عن طارق, قكال: 9889  

فقتله وهو مـحرم, فأتـى عمر لـيحبم علكـيه, فقكال لكه عمكر: احبكم معكي فحبمكا فكـيه جكديا قكد جمكع 

 الـماء والشجر, ثم قال عمر: يَْحُبُم بِِه ذََوا َعْدٍل ِمْنُبْم.

ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا جامع بن حماد, قكال: حكدثنا يزيكد بكن زريكع, قكال: حكدثنا 9890  

يد, عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجالً أصاب صيدا, فأتـى ابن عمر فسأله عن ذل  وعنده عبد هللا سع

بن صفوان, فقال ابن عمر البن صفوان: إما إن أقول فتصدّقنـي, وإما أن تقول فأصدّق  فقكال ابكن 

 صفوان: بل أنت فقل فقال ابن عمر, ووافقه علـى ذل  عبد هللا بن صفوان.

ي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا هشام, عن ابكن سكيرين, عكن شكريح, أنكه ـ حدثنـ9891  

 قال: لو وجدت حبما عدالً لـحبمت فـي الثعلا جديا, وجدي  أحّا إلـّي من الثعلا.

ـك حكدثنا ابككن بشكار, قكال: حككدثنا مكـحمد بككن ببيكر, قكال: حككدثنا سكعيد, عكن قتككادة, عكن أبككـي 9892  

عمر عن رجل أصاب صيدا وهو مـحرم, وعنده ابكن صكفوان, فقكال لكه  مـجلز: أن رجالً سأل ابن

 ابن عمر: إما أن تقول فأصدّق , أو أقول فتصدّقنـي قال: قل وأصدّق .

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا شعبة, عن منصور, عن أبـي وائل, 9893  

ا وأنكا مكـحرم, فكذكرت ذلك  لعمكر, فقكال: ائكت قال: أخبرنـي ابن جرير البجلـي, قال: أصكبت ظبكـي

رجلـين من إخوان  فلـيحبما علـي  فأتـيت عبد الرحمن وسعدا, فحبما علـّي تكـيسا أعفكر. قكال أبكو 

 جعفر: األعفر: األبـيض.

حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بكن جعفكر, قكال: حكدثنا شكعبة, عكن منصكور بإسكناده    

 عن عمر, مثله.

ـك حكدثنا عبككد الكـحميد, قككال: أخبرنكا إسكحاق, عككن شكري , عككن أشكعث بكن سككوار, عكن ابككن 9894  

سيرين, قال: كان رجل علـى ناقة وهكو مكـحرم, فأبصكر ظبكـيا يكأوي إلكـى أكمكة, فقكال: ألنظكْر أنكا 

أسبق إلـى هذه األكمكة أم هكذا الظبكـي؟ فوقعكت عنكز مكن الظبكـاء تكـحت قكوائم ناقتكه فقتلتهكا. فأتكـى 

 فذكر ذل  له, فحبم علـيه هو وابن عوَ عنزا عفراء. قال: وهي البـيناء.عمر, 

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابكن علكـية, قكال: أخبرنكا أيكوب, عكن مكـحمد: أن رجكالً أوطكأ 9895  

ظبـيا وهو مـحرم. فأتـى عمر فذكر ذل  له وإلـى جنبه عبكد الكرحمن بكن عكوَ, فأقبكل علكـى عبكد 

 قبل علـى الرجل, فقال: أهد عنزا عفراءالرحمن فبلـمه, ثم أ

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيكرة, عكن إبراهيكـم أنكه ككان يقكول: مكا 9896  

 أصاب الـمـحرم من شيء لـم يـمض فـيه حبومة, استقبل به, فـيحبم فـيه ذوا عدل.

ل: حكدثنا شكعبة, عكن يعلكـي, عكن ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: ثنـي وها بن جريكر, قكا9897  

عمرو بن حبشي قال: سمعت رجالً يسأل عبد هللا بن عمر عن رجل أصاب ولد أرنكا فقكال: فكـيه 

ولد ماعز فـيـما أرى أنا. ثم قال لـي: أكذاك؟ فقلت: أنكت أعلكـم منكـي. فقكال: قكال هللا تعالكـى: يَْحُبكُم 

 بِِه ذََوا َعْدٍل ِمْنُبْم.
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ار, قال: حدثنا ابن أبـي عدّي, وسهل بكن يوسك , عكن حميكد, عكن ببكر: أن ـ حدثنا ابن بش9898  

رجلـين أبصرا ظبـيا وهما مـحرمان, فتراهنا, وجعل كل واحد منهما لـمن سكبق إلكـيه. فسكبق إلكـيه 

أحدهما, فرماه بعصاه فقتلكه. فلكـما قكدما مبكة, أتكـيا عمكر يرتصكمان إلكـيه وعنكده عبكد الكرحمن بكن 

, فقال عمر: هذا قمار, وال أجيزه ثم نظر إلـى عبكد الكرحمن, فقكال: مكا تكرى؟ عوَ. فذكرا ذل  له

قال: شاة. فقال عمر: وأنا أرى ذل . فلـما قـفّـى الرجالن من عند عمكر, قكال أحكدهما لصكاحبه: مكا 

درى عمر مكا يقكول حتكـى سكأل الرجكل فردّهمكا عمكر فقكال: إن هللا تعالكـى لكـم يكرض بعمكر وحكده 

 بِِه ذََوا َعْدٍل ِمْنُبْم وأنا عمر, وهذا عبد الرحمن بن عوَ.فقال: يَْحُبُم 

وقككال آخككرون: بككل ينظككر العككدالن إلككـى الصككيد الككـمقتول فككـيقّومانه قـيككـمته دراهككم, ثككم يككأمران أن   

يشتري بذل  من النعم هديا. فـالـحاكمان يحبمان فـي قكول هكؤالء بـالقـيكـمة, وإنكـما يحتكاا إلكـيهما 

قـيـمته فـي الـموضع الذي أصابه فـيه. وقد ذكرنا عن إبراهيـم النـرعي فـيـما منى لتقويـم الصيد 

قبل أنه كان يقول: ما أصاب الـمـحرم من شكيء حبكم فكـيه قـيكـمته, وهكو قكول جماعكة مكن متفقهكة 

 البوفـيـين.

وقولكه: بكـاِلَغ الَبْعبَكِة وأما قوله: َهْديا فإنه مصدر علـى الـحال من الهاء التـي فـي قوله: يَْحُبُم بِِه,   

من نعت الهدي وصفته. وإنـما جاز أن ينعت به وهو مناَ إلـى معرفة, ألنه فـي معنكى النبكرة, 

وذل  أن معنى قوله: بـاِلَغ الَبْعبَِة يبلغ البعبة, فهكو وإن ككان منافكـا فمعنكاه التنكوين, ألنكه بكـمعنى 

عارضكا, ألن فكـي « مكـمطرنا»ُرنا فوصك  بقولكه: االستقبـال, وهو نظير قوله: َهذَا عاِرض  ُمـْمطِ 

معنى التنوين, ألن تأويـله االستقبـال, فمعناه: هذا عكارض يكـمطرنا, فبكذل  ذلك  فكـي « مـمطرنا»

 قوله: َهْديا بـاِلَغ الَبْعبَِة.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: أْو َكفّـاَرة  طعَام  مَساِكيَن.  

فـي قوله: « الـجزاء»كفـارة طعام مساكين. والبفّـارة معطوفة علـى  يقول تعالـى ذكره: أو علـيه  

 فََجَزاء  ِمثُْل ما قَتََل ِمَن النّعَِم.

واختلكك  القككّراء فككـي قككراءة ذلكك , فقرأتككه عامككة قككّراء أهككل الككـمدينة: أْو َكفّككـاَرة  طعَككاِم مَسككاِكيَن   

بتنوين البفّـارة ورفع الطعام: أْو َكفّـارة   بـاإلضافة. وأما قّراء أهل العراق, فإن عامتهم قرءوا ذل 

 طعَاُم مَساِكيَن.

وأولـى القراءتـين فـي ذل  عندنا بـالصواب, قراءة من قرأ بتنكوين البفكـارة ورفكع الطعكام, للعلكة   

 التـي ذكرناها فـي قوله: فََجَزاء  ِمثُْل ما قَتََل ِمَن النّعَِم.

: أْو َكفّـاَرة  طعَاُم مَساِكيَن فقال بعنهم: معنى ذل  أن القاتل واختل  أهل التأويـل فـي معنى قوله  

وهو مـحرم صيدا عمدا, ال يرـلو من وجوب بعض هذه األشياء الثالثكة التكـي ذككر هللا تعالكـى مكن 

مثل الـمقتول هديا بـالغ البعبة, أو طعام مسبين كفّـارة لـما فعل, أو عدل ذلك  صكياما, ألنكه مريكر 

شاء فعل, وأنه بأيها كان كفر فقد أدّى الواجا علـيه وإنـما ذلك  إعكالم مكن هللا تعالكـى فـي أّي ذل  

عبـاده أن قاتل ذل  كما وص  لن يررا حبمه من إحكدى الكـرالل الثالثكة. قكالوا: فحبمكه إن ككان 

اجدا. علـى الـمثل قادرا أن يحبم علـيه بـمثل الـمقتول من النعم, ال يجزيه غير ذل  ما دام للـمثل و

قالوا: فإن لـم يبن له واجدا, أو لكـم يبكن للكـمقتول مثكل مكن الكنعم, فبفّكـارته حينئكٍذ إطعكام مسكاكين. 

 ذكر من قال ذل :

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بكن صالكـح, عكن علكـّي 9899  

ْم ُمتَعَّمدا فََجَزاء  ِمثُْل ما قَتَكَل ِمكَن الكنّعَِم يَْحُبكُم بِكِه ذََوا بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: َوَمْن قَتَلَهُ ِمْنبُ 

قكال:  َعْدٍل ِمْنُبْم َهْديا بَـاِلَغ الَبْعبَِة أو َكفّـاَرة  طعَاُم مَساِكيَن أْو َعْدُل ذَِلَ  ِصكياما ِلكـيَذُوَق َوبكـاَل أْمكِرهِ 

قتكل ظبكـيا أو نكـحوه فعلكـيه شكاة تكذبح بكـمبة.  إذ قتل الـمـحرم شيئا من الصيد حبم علـيه فكـيه, فكإن

فإن لـم يجدها, فإطعام ستة مساكين. فإن لـم يجد فصيام ثالثة أيكام. وإن قتكل أيكالً أو نكـحوه, فعلكـيه 

بقرة. فإن لـم يجد, أطعم عشرين مسبينا, فإن لـم يجد صام عشرين يوما. وإن قتل نعامكة أو حمكار 

ن اإلبكل. فكإن لكـم يجكد أطعكم ثالثكـين مسكبينا, فكإن لكـم يجكد صكام أو وح, أو نـحوه, فعلـيه بدنكة مك

 ثالثـين يوما. والطعام مدّ مدّ يشبعهم.
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ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عكن أبكـيه, عكن 9900  

تَْقتُلُوا الّصْيدَ وأْنتُـْم ُحُرم ... إلكـى ابن عبـاس قوله: النبـي صلى هللا عليه وسلم يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال 

 قوله: يَْحُبُم بِِه ذََوا َعْدٍل ِمْنُبْم فـالبفّـارة من قتل ما دون األرنا إطعام.

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن الـحبم, عن ابن عبـاس, قال: إذا أصاب 9901  

ن وجد جزاء ذبحه فتصدّق به, وإن لـم يجكد جكزاءه الـمـحرم الصيد حبم علـيه جزاؤه من النعم, فإ

قككّوم الككـجزاء دراهككم, ثككم قّومككت الككدراهم حنطككة, ثككم صككام مبككان كككّل صككان يومككا. قككال: إنككـما أريككد 

 بـالطعام: الصوم, فإذا وجد جزاء.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا حميكد بكن عبكد الكرحمن, عكن زهيكر, عكن جكابر, عكن عطكاء 9902  

 : أْو َعْدُل ذَِلَ  ِصيَاما ِلـيَذُوَق قال: إنـما الطعام لـمن لـم يجد الهدي.ومـجاهد وعامر

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيكرة, عكن إبراهيكـم أنكه ككان يقكول: إذا 9903  

ت أصاب الـمـحرم شيئا من الصيد علـيه جزاؤه من النعم, فإن لـم يجد قُّوم الـجزاء دراهم, ثكم قّومك

 الدراهم طعاما, ثم صام لبّل نص  صان يوما.

ـ حكدثنا ابكن حميكد, قكال: حكدثنا جريكر, عكن مغيكرة, عكن حمكاد, قكال: إذا أصكاب الـمكـحرم 9904  

الصيد فحبم علـيه, فإن فنل منه ما ال يتـّم نص  صان صام له يوما, وال يبون الصوم إال علـى 

لـم يبن عنده طعام يتصدّق به, حبم علـيه الصوم,  من لـم يجد ثمن هدي فـيحبم علـيه الطعام. فإن

فصام مبان كّل نص  صان يوما. َكفّـاَرة  طعَاُم مَساِكيَن قال: فـيـما ال يبلغ ثمن هدي. أْو َعْدُل ذَِلَ  

ِصياما من الـجزاء إذا لـم يجد ما يشتري به هديا, أو ما يتصدّق بكه, مكـما ال يبلكع ثمكن هكدي, حبكم 

 ان كّل نص  صان يوما.علـيه الصيام مب

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا ابكن جكري , قكال: قكال مكـجاهد: وَمكْن 9905  

قَتَلَهُ ِمْنُبْم ُمتَعَّمدا فََجَزاء  ِمثُْل ما قَتََل ِمَن النّعَِم قال: علـيه من النعم مثله هديا بـالغ البعبكة, ومكن لكـم 

 اما, فـيطعم كّل مسبين مدّين, فإن لـم يجد صام عن كّل مدّين يوما.يجد ابتان بقـيـمته طع

ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفنل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السكدي: 9906  

ا فعلكـيه جكزاؤه مثكل َوَمْن قَتَلَهُ ِمْنُبْم ُمتَعَّمدا... إلـى قوله: َوَمْن عادَ فَـيَْنتَِقُم ّللّاُ ِمْنهُ قال: إذ قتكل صكيد

ما قتل من النعم, فإن لـم يجد ما حبم علـيه قّوم الفداء كم هو درهما, وقدّر ثمن ذل  بـالطعام علـى 

الـمسبين, فصام عن كّل مسبين يوما, وال يحّل طعام الـمسبين, ألن من وجد الطعكام مسكبين فهكو 

 يجد الفداء.

عاصم, عن ابن جري , قال: قكال لكـي الكـحسن بكن ـ حدثنا عمرو بن علـّي, قال: حدثنا أبو 9907  

مسلـم: من أصاب الصيد مـما جزاؤه شاة, فذل  الذي قال هللا تعالـى: فََجَزاء  ما قَتََل ِمَن النّعَِم يَْحُبُم 

بِِه ذََوا َعْدٍل ِمْنُبْم وما كان من كفّـارة طعكام مسكاكين مثكل العصكفورة يقتكل وال يبلكغ أن يبكون فكـيه 

ُل ذل  ِصيَاما قال عكدل النعامكة أو العصكفور, أو عكدل ذلك  كلكه. فكذكرت ذلك  لعطكاء, هدي أو عدْ 

 فلصاحبه أن يرتار ما شاء.«, أو أو»فقال: كّل شيء فـي القرآن 

ـ حدثنا عمرو بن علـّي, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا سفكـيان بكن حسكين, عكن 9908  

قوله ال تَْقتُلُكوا الّصكْيدَ وأْنتُكـْم ُحكُرم  َوَمكْن قَتَلَكهُ ِمكْنُبْم ُمتَعَّمكدا  الـحبم, عن مقسم, عن ابن عبـاس, فـي

فََجَزاء  ِمثُْل ما قَتَكَل ِمكَن الكنّعَِم فكإن لكـم يجكد جكزاء, قكّوم علكـيه الكـجزاء طعامكا ثكم صكان لبكّل صكان 

 يومين,

إحككدى البفّككـارات  وقككال آخككرون: معنككى ذلكك : أن للقاتككل صككيدا عمككدا وهككو مككـحرم, الككـريار بككـين  

الثالث وهي الـجزاء بـمثله من النعم والطعام والصوم. قالوا: وإنكـما تأويكـل قولكه: فََجكَزاء  ِمثْكُل مكا 

قَتََل ِمَن النّعَِم أْو َكفّـاَرة  طعَكاُم مَسكاِكيَن أْو َعكْدُل ذَِلكَ  ِصكياما فعلكـيه أن يجكزي بكـمثله مكن الكنعم, أو 

 الطعام من الصيام. ذكر من قال ذل :يبفّر بإطعام مساكين أو بعدل 

ـ حدثنا هناد بن السرّي, قال: حدثنا ابن أبـي زائكدة, قكال: أخبرنكا ابكن جكري , عكن عطكاء, 9909  

 فـي قكول هللا تعالكـى: فََجكَزاء  ِمثْكُل مكا قَتَكَل ِمكَن الكنّعَِم يَْحُبكُم بِكِه ذََوا َعكْدٍل ِمكْنُبْم َهكْديا بكـاِلَغ الَبْعبَكة أوْ 

ة  طعَاُم مَساِكيَن أْو َعْدُل ذَِلَ  ِصياما قال: إن أصكاب إنسكان مكـحرم نعامكة, فكإن لكه أن ككان ذا َكفّـارَ 
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أو »يسار أن يهدي ما شاء جزورا أو عدلها طعامكا أو عكدلها صكياما. قكال: ككّل شكيء فكـي القكرآن 

 فلـيرتر منه صاحبه ما شاء.«, أو

أخبرنا حجاا, عن عطاء, فـي قوله: فََجَزاء  ِمثُْل ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: 9910  

فصكاحبه فكـيه بـالكـريار, أّي ذلك  شكاء «, أو ككذا أو ككذا»ما قَتََل ِمَن النّعَِم قال: ما كان فكـي القكرآن 

 فعل.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أسبـاط وعبد اوعلـى, عكن داود, عكن عبرمكة, قكال: مكا ككان 9911  

 فـاألّول, ثم الذي يـلـيه.« فمن لـم يجد»فهو فـيه بـالـريار, وما كان «, أو أو»فـي القرآن 

 ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا حفـ, عن عمرو, عن الـحسن, مثله.9912  

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا لـيث, عن عطاء ومـجاهد, أنهما قاال فـي 9913  

فصككاحبه فككـيه «, أو كككذا أو كككذا»َل ِمككَن الككنّعَِم قككاال: مككا كككان فككـي القككرآن قولككه: فََجككَزاء  ِمثْككُل مككا قَتَكك

 بـالـريار أي ذل  شاء فعل.

أو »ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن جكويبر, عكن النكحاك: مكا ككان فكـي القكرآن 9914  

 فصاحبه فـيه بـالـريار, أّي ذل  شاء فعل.«, كذا أو كذا

ال: حككدثنا الككـحسين, قككال: حككدثنا هشيككـم, قككال: أخبرنككا أبككو حمككزة, عككن ـكك حككدثنا القاسككم, قكك9915  

فهو بـالكـريار, أّي «, أو أو»الـحسن. قال: وأخبرنا عبـيدة, عن إبراهيـم قاال: كّل شيء فـي القرآن 

 ذل  شاء فعل.

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا حفـ, عن لـيث, عن مـجاهد, عكن ابكن عبكـاس, قكال: ككل شكيء 9916  

 فصاحبه مرير فـيه, وكّل شيء فمن لـم يجد فـاألول, ثم الذي يـلـيه.« أو أو»لقرآن فـي ا

واختل  القائلون بتـريـير قاتل الصيد من الـمكـحرمين بكـين األشكياء الثالثكة فكـي صكفة الكالزم لكه   

ار من التبفـير بكـاإلطعام والصكوم إذا اختكار البفّكـارة بأحكدهما دون الهكدي, فقكال بعنكهم: إذا اختك

التبفـير بذل , فأن الواجا علـيه أن يقّوم الـمثل من النعم طعاما, ثم يصوم مبان كّل مدّ يوما. ذكر 

 من قال ذل :

ـ حدثنا هناد, قال: أخبرنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا ابن جري , قال: قلكت لعطكاء: مكا أْو 9917  

ت الشكاة طعامكا, ثكم جعكل مبكان ككّل مكدّ يومكا َعْدُل ذَِلَ  ِصياما؟ قال: إن أصاب ما عدله شاة أقـيكـم

 يصومه.

وقال آخرون: بل الواجا علـيه إذا أراد التبفكـير بكـاإلطعام أو الصكوم, أن يقكّوم الصكيد الكـمقتول   

 طعاما, ثم يتصدق بـالطعام إن اختار الصدقة, وإن اختار الصوم صام.

يوما. وقال آخكرون: يصكوم مبكان ككّل  ثم اختلفوا أينا فـي الصوم, فقال بعنهم: يصوم لبّل مدّ   

 نص  صان يوما. وقال آخرون: يصوم مبان كّل صان يوما.

 ذكر من قال: الـمتقّوم لإلطعام هو الصيد الـمقتول:  

ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا جامع بن حماد, قكال: حكدثنا يزيكد بكن زريكع, قكال: حكدثنا 9918  

آَمنُوا ال تَْقتُلُكوا الّصكْيدَ... االَيكة, قكال: ككان قتكادة يقكول: يحبمكان فكـي شعبة, عن قتادة: يا أيّها الِّذيَن 

النعم, فإن ككان لكـيس صكيده مكا يبلكغ ذلك , نظكروا ثمنكه فقّومكوه طعامكا, ثكم صكام مبكان ككّل صكان 

 يومين.

اجد وقال آخرون: ال معنى للتبفـير بـاإلطعام, ألن من وجد سبـيالً إلـى التبفـير بـاإلطعام, فهو و  

إلـى الـجزاء بـالـمثل من النعم سبـيالً, ومن وجد إلـى الكـجزاء بـالكـمثل مكن الكنعم سبكـيالً لكـم يجكزه 

التبفـير بغيره. قالوا: وإنـما ذكر هللا تعالـى ذكره البفّـارة بـاإلطعام فـي هذا الـموضع لكـيدّل علكـى 

لبفّـارات التـي يبفكر بهكا قتكل الصكيد, صفة التبفـير بـالصوم ال أنه جعل التبفـير بـاإلطعام إحدى ا

 وقد ذكرناه تأويـل ذل  فـيـما منى قبل.

وأولـى األقوال بكـالصواب عنكدي فكـي قولكه هللا تعالكـى: فََجكَزاء  ِمثْكُل مكا قَتَكَل ِمكَن الكنّعَِم أن يبكون   

ه بـالكـمثل مكن مرادا به: فعلـى قاتله متعمدا مثل الذي قتل مكن الكنعم, ال القـيكـمة إن اختكار أن يجزيك

الككنعم وذلكك  أن القـيككـمة إنككـما هككي مككن الدنانككـير أو الككدراهم أو الدنانككـير لككـيست للصككيد بككـمثل, وهللا 

 تعالـى إنـما أوجا الـجزاء مثالً من النعم.
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وأولـى األقكوال بكـالصواب عنكدي فكـي قولكه: أْو َكفّكـاَرة  طعَكاُم مَسكاِكيَن أْو َعكْدُل ذَِلكَ  ِصكياما: أن   

تـريـيرا, وأن يبون للقاتل الـريار فـي تبفـيره بقتله الصيد وهو مكـحرم بكأّي هكذه البفكـارات  يبون

الثالث شاء, ألن هللا تعالـى جعكل مكا أوجكا فكـي قتكل الصكيد مكن الكـجزاء والبفكـارة عقوبكة لفعلكه, 

حرامكه, وقكد وتبفـيرا لذنبه فـي إتالفه ما أتل  من الصيد الذي كان حراما علـيه إتالفكه فكـي حكال إ

كان حالالً له قبل حال إحرامه, كما جعل الفدية من صيام أو صدقة أو نس  فـي حلق الشعر الكذي 

حلقه الـمـحرم فـي حال إحرامه, وقد كان لكه حلقكه قبكل حكال إحرامكه, ثكم منكع مكن حلقكه فكـي حكال 

علكـى أنكه فكـي إحرامه نظير الصيد, ثم جعل علـيه إن حلقكه جكزاء مكن حلقكه إيكاه, فكأجمع الكـجميع 

حلقه إياه إذا حلقه من إيذائه مرير فـي تبفكـيره, فعلكـيه ذلك  بكأّي البفكـارات الكثالث شكاء, فمثلكه إن 

شاء هللا قاتل الصيد مكن الـمكـحرمين, وأنكه مريكر فكـي تبفكـيره قتلكه الصكيد بكأّي البفكـارات الكثالث 

 تعالكـى علكـى قاتكل الصكيد بـالكـمثل شاء, ال فرق بـين ذل . ومن أبى ما قلنا فـيه, قـيـل له: حبكم هللا

من النعم, أو كفّـارة طعكام مسكاكين, أو عدلكه صكياما, كمكا حبكم علكـى الكـحالق بفديكة مكن صكيام أو 

صككدقة أو نسكك , فزعمككت أن أحككدهما مريككر فككـي تبفككـير مككا جعككل منككه, عككوض بككأّي الككثالث شككاء, 

األمر فـي ذل  فجعل الـريار فـيه  وأنبرت أن يبون ذل  لالَخر, فهل بـين  وبـين من عبس علـي 

حيث أبـيت وأبى حيث جعلته له فرق من أصل أو نظير؟ فلن يقول فـي أحدهما قوالً, إال ألزم فكـي 

 االَخر مثله.

ثككم اختلفككوا فككـي صككفة التقويككـم إذا أراد التبفككـير بككـاإلطعام, فقككال بعنككهم: يقككّوم الصككيد قـيككـمته   

قكول إبراهيكـم النكـرعي, وحمكاد, وأبكـي حنكـيفة, وأبكـي يوسك , بـالـموضع الذي أصابه فكـيه, وهكو 

ـّ قكول  ومـحمد, وقد ذكرت الرواية عن إبراهيـم وحماد فـيـما منى بـما يدّل علـى ذل , وهكو نك

 أبـي حنـيفة وأصحابه.

 وقال آخرون: بل يقّوم ذل  بسعر األرض التـي يبفّر بها. ذكر من قال ذل :  

: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: حدثنا إسرائيـل, عن جكابر, عكن عكامر, قكال ـ حدثنا هناد, قال9919  

فـي مـحرم أصاب صيدا برراسان, قال: يبفّر بـمبة أو بـمنى, وقكال: يقكّوم الطعكام بسكعر األرض 

 التـي يبفّر بها.

ل ـ حدثنا أبو كريا, قال: حدثنا أبو يـمان, عن إسرائيـل, عن جابر, عن الشعبـي, فـي رج9920  

 أصاب صيدا برراسان, قال: يحبم علـيه بـمبة.

والصككواب مككن القككول فككـي ذلكك  عنككدنا, أن قاتككل الصككيد إذا جككزاه بككـمثله مككن الككنعم, فإنككـما يجزيككه   

بنظيره فـي خـلق وقدره فـي جسمه من أقرب األشكياء بكه شكبها مكن األنعلكـم, فكإْن جكزاه بكـاإلطعام 

, ألنكه هنالك  وجكا علكـيه التبفكـير بكـاإلطعام, ثكم إن شكاء قّومه قـيـمته بـموضعه الذي أصابه فكـيه

أطعم بـالـموضع الذي أصابه فـيه وإن شاء بـمبة وإن شاء بغير ذل  من الـمواضع حيث شاء ألن 

هللا تعالـى إنـما شرط بلوغ البعبة بـالهدي فـي قتل الصكيد دون غيكره مكن جزائكه, فللكـجازي بغيكر 

 صوم حيث شاء من األرض.الهدى أن يجزيه بـاإلطعام وال

 وبـمثل الذي قلنا فـي ذل  قال جماعة من أهل العلـم. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: حدثنا ابن أبـي عروبة, عن أبـي معشر, عن 9921  

 إبراهيـم قال: ما كان من دم فبـمبة, وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء.

ل  ذل  مرالفون, فقالوا: ال يجزىء الهدى واإلطعام إال بكـمبة, فأمكا الصكوم فكإن كفكر بكه وقد خا  

 يصوم حيث شاء من األرض. ذكر من قال ذل :

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قكال: حكدثنا أبكـي, عكن حمكاد بكن سلكـمة, 9922  

 ة, والصيام حيث شاء.عن قـيس بن سعد, عن عطاء, قال: الدم والطعام بـمب

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قكال: حكدثنا أبكـي, عكن مالك  بكن مغكول, 9923  

 عن عطاء, قال: كفّـارة الـحّ  بـمبة.

ـ حدثنا عمرو بن علـّي, قال: حدثنا أبكو عاصكم, عكن ابكن جكري , قكال: قلكت: لعطكاء: أيكن 9924  

ال: بـمبة من أجل أنكه بكـمنزله الهكدي, قكال: فََجكَزاء  ِمثْكُل مكا قَتَكَل ِمكَن يتصدّق بـالطعام إن بدا له؟ ق

 النّعَِم أْو َهْديا بـاِلَغ الَبْعبَِة من أجل أنه أصابه فـي حرم يريد البـيت فجزاؤه عند البـيت.
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ه فأما الهدي, فإنه جّراء مكا قتكل مكن الصكيد, فلكن يجزئكه مكن كفّكـارة مكا قتكل مكن ذلك  إال أن يبلغك  

البعبككة طيبككـا, وينككـحره أو يذبحككه, ويتصككدّق بككه علككـى مسككاكين الككـحرم. ويعنككـي بككـالبعبة فككـي هككذا 

الـموضع: الـحرم كله, ولـمن قدم بهدية الواجا من جزاء الصيد أن ينـحره فـي كّل وقت شاء قبل 

أحكّا, وإن يوم النـحر وبعده, ويطعمه وكذل  إن كفّر بـالطعام فله أن يبفّكر بكه متكـى أحكّا وحيكث 

 كفّر بـالصوم فبذل .

وبنـحو الذي قلنا فـي ذل  قال أهل التأويـل, خال مكا ذكرنكا مكن اخكتالفهم فكـي التبفكـير بكـاإلطعام   

 علـى ما قد بـينا فـيـما منى. ذكر من قال ذل :

َعْدُل  ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا ابن جري , قال: قلت لعطاء: أوْ 9925  

 ذَِلَ  ِصياما هل لصيامه وقت؟ قال: ال, إذ شاء وحيث شاء, وتعجيـله أحّا إلـّي.

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا ابكن جكري , قكال: قلكت لعطكاء: رجكل 9926  

لشهور, أصاب صيدا فـي الـحّ  أو العمرة, فأرسل بجزائه إلـى الـحرم فـي الـمـحّرم أو غيره من ا

 أيجزىء عنه؟ قال: نعم ثم قرأ: َهْديا بـاِلَغ الَبْعبَِة قال هناد: قال يحيى: وبه نأخذ.

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابكن أبكـي زائكدة, قكال: أخبرنكا ابكن جكري  وابكن أبكـي سلـيكـم, عكن 9927  

اِلَغ الَبْعبَكِة إال أن عطاء, قال: إذا قدمت مبكة بجكزاء صكيد فـانكـحره, فكإن هللا تعالكـى يقكول: َهكْديا بكـ

 يقدّم فـي العشر, فـيؤخر إلـى يوم النـحر.

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: حدثنا ابن جري , عكن عطكاء, قكال: يتصكدّق 9928  

 الذي يصيا الصيد بـمبة, فإن هللا تعالـى يقول: هْديا بـاِلَغ الَبْعبَِة.

 أْو َعْدُل ذَِلَ  ِصياما. القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  

يعنـي تعالـى ذكره بذل : أو علـى قاتل الصيد مكـحرما عكدل الصكيد الكـمقتول مكن الصكيام, وذلك    

أن يقّوم الصيد حيّا غير مقتول من الطعام بـالـموضع الذي قتله فـيه الـمـحرم, ثم يصوم مبان ككّل 

ـمدّ من الطعام بصوم يوم فـي كفّـارة الكـمواقع مدّ يوما وذل  أن النبـّي صلى هللا عليه وسلم عدل ال

 فـي شهر رمنان.

فإن قال قائل: فهالّ جعلت مبان كّل صان فـي جزاء الصكيد صكوم يكوم قكـياسا علكـى حبكم النبكـي   

صلى هللا عليكه وسكلم فكـي نظيكره, وذلك  حبمكه علكـى كعكا بكن عجكرة, إذ أمكره أن يطعكم إن كفكر 

ثالثة آصع بكـين سكتة مسكاكين, فكإن كفّكر بكـالصيام أن يصكوم ثالثكة  بـاإلطعام فَْرقا من طعام وذل 

أيام, فجعل األيام الثالثة فـي الصكوم عكدالً مكن إطعكام ثالثكة آصكع, فكإن ذلك  بـالبفكـارة فكـي جكزاء 

الصيد أشبه مكن البفكـارة فكـي قتكل الصكيد ببفكـارة الكـمواقع امرأتكه فكـي شكهر رمنكان؟ قـيكـل: إن 

الفرون الـمرتل  فـيها إلـى نظائرها من األصول الـمـجمع علـيها, وال خالَ  القـياس إنـما هو ردّ 

بـين الـجميع من الـحجة, أنه ال يجزىء مبفّرا كفّر فـي قتكل الصكيد بكـالصوم, أن يعكدل صكوم يكوم 

بصان طعام. فإن كان ذل , وكان غير جائز خالفها فـيـما حدّث به من الكدين مكـجمعة علكـيه صكّح 

م معادلة الصوم الطعام فـي قتل الصيد مرال  حبم معادلته إياه فـي كفّـارة الـحلق, إذا بذل  أن حب

كان غير جائز, وداخـل علـى آخر قـياسا وإنـما يجوز أن يقاس الفكرن علكـى األصكل, وسكواء قكال 

قائل: هال رددت حبم الصوم فـي كفّـارة قتل الصكيد علكـى حبمكه فكـي حلكق األذى فـيكـما يعكدل بكه 

الطعام وآخر قال: هال رددت حبم الصوم فـي الـحلق علـى حبمه فـي كفّـارة قتل الصيد فـيـما  من

 يعدل به من الطعام, فتوجا علـيه مبان كل مدّ, أو مبان كل نص  صان صوم يوم.

وقد بـينا فـيـما منى قبل أن العَْدل فـي كالم العرب بـالفتـح, وهكو قكدر الشكيء مكن غيكر جنسكه,   

ْدل هو قدره من جنسه. وقد كان بعض أهكل العلكـم ببكالم العكرب يقكول: العَكْدل مصكدر مكن وأن العِ 

قول القائل: َعدَْلت بهذا َعْدالً حسنا. قال: والعَْدل أينكا بـالفتكـح: الكـمثل, ولبكنهم فّرقكوا بكـين العكدل 

ولهم: َوال يُْقبَكُل فـي هذا وبـين ِعْدل الـمتان, بكأن كسكروا العكين مكن ِعكْدل الكـمتان, وفتكـحوها مكن قك

 ِمْنها َعْدل  وقول هللا عّز وجّل: أْو َعْدُل ذَِلَ  ِصياما كما قالوا: امرأة رزان, وَحَجر رزين.

وقال بعنهم: العَْدل: هو القسط فـي الـحّق, والِعْدل بـالبسر: الـمثل, وقد بـينا ذل  بشكواهد فـيكـما   

ا يقككال عنككدي مككلء زّق سككمنا, وقككدر رطككل فأنككه علككـى التفسككير كمكك« الصككيام»منككى. وأمككا نصككا 

 عسالً.
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 وينـحو الذي قلنا ذل  قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: أخبرنا ابن جري , قكال: قلكت لعطكاء: 9929  

مكا يؤخكذ زعكم بصكيام رمنكان ما َعدل ذل  صياما؟ قكال: َعكْدل الطعكام مكن الصكيام. قكال: لبكّل يو

وبـالظهار. وزعم أن ذل  رأى يراه ولـم يسمعه من أحد, ولـم تـمض به سنة. قال: ثم عاودتكه بعكد 

ذل  بحين, قلت: ما عدل ذل  صياما؟ قال: إن أصاب ما عدلكه شكاة, قّومكت طعامكا ثكم صكام مبكان 

 كّل مدّ يوما. قال: ولـم أسأله: هذا رأي أو سنة مسنونة؟

حدثنكـي يعقكوب بكن إبراهيكـم, قكال: حكدثنا هشيكـم, قكال: أخبرنكا أبكو بشكر, عكن سكعيد بكن  ـ9930  

 جبـير, فـي قوله عّز وجّل: أْو َعْدُل ذَِلَ  ِصياما قال: بصوم ثالثة أيام, إلـى عشرة أيام.

ـك حككدثنا ابكن حميككد, قكال: حككدثنا جريكر, عككن مغيكرة, عككن حمكاد: أْو َعككْدُل ذَِلكَ  ِصككياما مككن 9931  

ـجزاء إذا لـم يجد ما يشتري به هديا أو ما يتصدّق به مـما ال يبلغ ثمن هكدي, حبكم علكـيه الصكيام ال

 مبان كّل نص  صان يوما.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بكن صالكـح, عكن علكـي 9932  

ال: إذ قتكل الـمكـحرم شكيئا مكن الصكيد حبكم بنأبـي طلـحة, عن ابكن عبكـاس: أْو َعكْدُل ذَِلكَ  ِصكياما قك

علـيه فـيه, فإن قتل ظبـيا أو نـحوه فعلـيه شاة تذبح بـمبة, فإن لـم يجد فإطعام ستة مساكين, فإن لـم 

يجد فصيام ثالثة أيام. وإن قتل أياّلً أو نـحوه فعلـيه بقرة, فإن لـم يجكد أطعكم عشكرين مسكبينا, فكإن 

قتل نعامة أو حمار وح, أو نـحوه, فعلـيه بدنة من اإلبل, فكإن لكـم لـم يجد صام عشرين يوما وإن 

 يجد أطعم ثالثـين مسبينا, فإن لـم يجد صام ثالثـين يوما, والطعام مدّ مدّ يشبعهم.

ـ حدثنا ابن البرقـي, قال: حدثنا عمرو بن أبـي سلـمة, عن سعيد, الـمكـحرم يصكيا الصكيد 9933  

البقكرة أو البدنكة, فكإن لكـم يجكد فمكا عكدل ذلك  مكن الصكيام أو الصكدقة؟ فـيبون علـيه الفدية شاة, أو 

 قال: ثمن ذل  فإن لـم يجد ثمنه قّوم ثمنه طعاما يتصدّق به لبّل مسبين مدّ, ثم يصوم لبّل مدّ يوما.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ِلـيَذُوَق َوبَـاَل أْمِرِه.  

يد مـحرما ما أوجبت من الكـحّق أو البفّكـارة الكذي ذككرت يقول جّل ثناؤه: أوجبت علـى قاتل الص  

ذنبكه وفعلكه الكذي فعلكه مكن قتلكه مكا «: بكأمره»فـي هذه االَية, كي يذوق وبـال أمره وعذابه, يعنكـي 

نهاه هللا عّز وجكّل عكن قتلكه فكـي حكال أحرامكه يقكول: فألزمتكه البفّكـارة التكـي ألزمتكه إياهكا, ألذيقكه 

غرامكة, والعمكل ببدنكه مكـما يتعبكه ويشكّق علكـيه. وأصكل الوبكـال: الشكدّة فكـي عقوبة ذنبكه بإلزامكه ال

 الـمبروه. ومنه قول هللا: فَعَصى فِْرَعْوُن الّرُسوَل فَأََخْذناهُ أْخذا َوبِـيالً.

 وقد بـين تعالـى ذكره بقوله: ِلـيَذُوَق َوبَـاَل أْمِرِه أن البفّـارات الالزمة األموال واألبدان عقوبـات  

 منه لـرـلقه, وإن كانت تـمـحيصا لهم, وكفّـارة لذنوبهم التـي كفّروها بها.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذل  قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذل :  

ـكك حدثنككـي  مككـحمد بككن الككـحسين, قككال: حككدثنا أحمككد بككن مفنككل, قككال: حككدثنا أسبككـاط, عككن 9934  

 السدي: أما َوبـال أمره, فعقوبة أمره.

 قول فـي تأويـل قوله تعالـى: َعفـا ّللّاُ َعّما َسلََ  َوَمْن عادَ فَـيَْنتَِقُم ّللّاُ ِمْنهُ.ال  

يقول جّل ثناؤه لعبـاده الـمؤمنـين به ورسوله صلى هللا عليه وسلم: عفـا هللا أيهكا الكـمؤمنون عمكا   

ؤاخكذكم بكـما ككان مكنبم سل  منبم فـي جاهلـيتبم من إصابتبم الصيد وأنتكـم حكرم وقتلبمكوه, فكال ي

فـي ذل  قبل تـحريـمه إياه علـيبم, وال يـلزمبم له كفّـارة فكـي مكال وال نفكس, ولبكن مكن عكاد مكنبم 

لقتلكه وهككو مككـحرم بعككد تـحريككـمه بـالككـمعنى الككذي يقتلكه فككـي حككال كفككره وقبككل تـحريككـمه علككـيه مككن 

 استـحالله قتله, فـينتقم هللا منه.

فـي معناه: من عاد لقتله بعد تـحريـمه فـي اإلسالم فـينتقم هللا منكه فكـي  وقد يحتـمل أن يبون ذل   

 االَخرة, فأما فـي الدنـيا فإن علـيه من الـجزاء والبفّـارة فـيها ما بـينت.

 واختل  أهل التأويـل فـي تأويـل ذل  فقال بعنهم نـحو الذي قلنا فـيه. ذكر من قال ذل :  

دثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا ابن جري , قال: قلت لعطاء: ما َعفَكـا ـ حدثنا هناد, قال: ح9935  

ّللّاُ عّما َسلََ ؟ قال: عما كان فـي الـجاهلـية, قال: قلت: وما َوَمْن عادَ فَـيَْنتَِقُم ّللّاُ ِمْنهُ؟ قال: من عاد 

 فـي اإلسالم, فـينتقم هللا منه, وعلـيه مع ذل  البفّـارة.
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بن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: أخبرنا ابن جري , قكال: قلكت لعطكاء, فكذكر ـ حدثنا ا9936  

نـحوه, وزاد فـيه, وقال: وإن عاد فقتل علـيه البفّـارة. قلت: هل فـي العود من حكدّ العلكـم؟ قكال: ال, 

 تدي.قلت: فترى حقا علـى اإلمام أن يعاقبه؟ قال: هو ذنا أذنبه فـيـما بـينه وبـين هللا, ولبن يف

حدثنا سفـيان, قكال: حكدثنا مكـحمد بكن ببكر, وأبكو خالكد, عكن ابكن جكري , عكن عطكاء: َوَمكْن عكادَ    

 فَـيَْنتَِقُم ّللّاُ ِمْنهُ قال: فـي اإلسالم, وعلـيه مع ذل  البفّـارة, قلت: علـيه من اإلمام عقوبة؟ قال: ال.

ثنا أبكـي, عكن سفكـيان, عكن ابكن جكري , حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حد   

عن عطاء: َعفـا ّللّاُ َعّما َسلََ  عما كان فـي الـجاهلـية, َوَمْن عادَ قال: فـي اإلسالم, فَـيَْنتَِقُم ّللّاُ ِمْنكهُ 

 وعلـيه البفّـارة. قال: قلت لعطاء: فعلـيه من اإلمام عقوبة؟ قال: ال.

الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جري , عكن عطكاء,  حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد   

قال: يحبم علـيه فـي الـرطإ والعمد والنسيان وكلـما أصاب قال هللا عّز وجكّل: َعفكـا ّللّاُ َعّمكا َسكلََ  

: قال: ما كان فـي الـجاهلكـية, َوَمكْن عكادَ فَكـيَْنتَِقُم ّللّاُ ِمْنكهُ مكع البفّكـارة. قكال سفكـيان: قكال ابكن جكري 

 فقلت: أيعاقبه السلطان؟ قال: ال.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا مـحمد بن ببر وأبو خالد, عن ابن جري , قكال: قلكت لعطكاء: 9937  

 َعفـا ّللّاُ َعّما َسلََ ؟ قال: عما كان فـي الـجاهلـية.

ه قكال: ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن أبـي بشكر, عكن عطكاء بكن أبكـي ربكـا , أنك9938  

 يحبم علـيه كلـما عاد.

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا جريكر, عكن منصكور, عكن مكـجاهد, قكال: كلكـما أصكاب الـمكـحرم 9939  

 الصيد ناسيا حبم علـيه.

ـ حدثنـي يحيى بن طلـحة الـيربوعي, قال: حكدثنا فنيكـل بكن عيكاض, عكن منصكور, عكن 9940  

 بم علـيه.إبراهيـم, قال: كلـما أصاب الصيد الـمـحرم ح

حدثنا عمرو بن علـّي, قال: حدثنا سفـيان بن عيـينة, عن ابن أبـي نـجيح, عكن عطكاء, قكال: مكن    

 قتل الصيد ثم عاد حبم علـيه.

ـ حدثنا عمرو, قال: حدثنا سفـيان بن عيـينة, عن داود بن أبـي هند, عن سكعيد بكن جبكـير, 9941  

 قال: يحبم علـيه فـيرـلع, أو يترك.

حدثنا عمرو, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود بن أبـي هند, عن سعيد بن جبـير:  ـ9942  

 الذي يصيا الصيد وهو مـحرم فـيحبم علـيه ثم يعود؟ قال: يحبم علـيه.

ـكك حككدثنا عمككرو, قككال: حككدثنا كثككـير بككن هشككام, قككال: حككدثنا الفككرات بككن سلككـمان, عككن عبككد 9943  

 م علـيه كلـما عاد.البريـم, عن عطاء, قال: يحب

وقال آخرون: معنى ذل : عفـا هللا عما سل  منبم فـي ذل  فـي الـجاهلـية, ومن عاد فـي اإلسالم   

 فـينتقم هللا منه بإلزامه البفّـارة. ذكر من قال ذل :

ـ حدثنـي ابن البرقـي, قال: حكدثنا عمكرو, عكن زهيكر, عكن سكعيد بكن جبكـير وعطكاء, فكـي 9944  

لـى: َوَمْن عادَ فَـيَْنتَِقُم ّللّاُ ِمْنهُ قاال: ينكتقم هللا, يعنكـي بـالكـجزاء. عفكـا هللا َعّمكا َسكلََ  فكـي قول هللا تعا

 الـجاهلـية.

وقال آخرون: فـي ذل : عفـا هللا عما سل  ِمكْن قَتْكِل َمكْن قَتَكَل مكنبم الصكيد حرامكا فكـي أّول مكّرة,   

اهلل ولـّي االنتقام منه دون كفّـارة تلزمه لقتله إياه. ذكر من ومن عاد ثانـية لقتله بعد أولـى حراما, فـ

 قال ذل :

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن لـّي بن 9945  

أبـي طلـحة, عكن ابكن عبكـاس: مكن قتكل شكيئا مكن الصكيد خطكأ وهكو مكـحرم, حبكم علكـيه فكـيه مكّرة 

 اد يقال له: ينتقم هللا من , كما قال هللا عّز وجّل.واحدة, فإن ع

ـكك حككدثنا يحيككى بككن طلككـحة الككـيربوعي, قككال: حككدثنا فنيككـل بككن عيككاض, عككن هشككام, عككن 9946  

عبرمة, عن ابن عبـاس, قال: إذا أصكاب الـمكـحرم الصكيد حبكم علكـيه, فكإن عكاد لكـم يحبكم علكـيه, 

إن شاء عفـا عنه. ثم قرأ هذه االَية: َوَمْن عكادَ فَكـيَْنتَِقُم وكان ذل  إلـى هللا عّز وجّل, إن شاء عاقبه و

 ّللّاُ ِمْنهُ َوّللّاُ َعِزيز  ذُو اْنتِقاٍم.
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ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا يحيى بن أبـي زائدة, قال: حدثنا داود, عن عامر, قال: جاء رجل 9947  

قبل ذل  شيئا؟ قال: ال. قال: لو إلـى شريح, فقال: إنـي أصبت صيدا وأنا مـحرم. فقال: هل أصبت 

قلت نعم وكلت  إلـى هللا, يبون هو ينتقم من , إنه عزيز ذو انتقام قال داود: فذكرت ذل  لسعيد بكن 

 جبـير, فقال: بل يحبم علـيه, أو يرـلع.

ـكك حدثنككـي أبككو السككائا وعمككرو بككن علككـّي, قككاال: حككدثنا أبككو معاويككة, عككن األعمكك,, عككن 9948  

إذا أصاب الرجل الصيد وهو مـحرم, وقـيـل لكه أصكبت صكيدا مثكل هكذا؟ قكال: فكإن إبراهيـم, قال: 

 قال: نعم, قـيـل له: اذها, فـينتقم هللا من  وإن قال ال, حبم علـيه.

ـكك حككدثنا مككـحمد بككن الككـمثنى, قككال: حككدثنا ابككن أبككـي عككدّي, عككن شككعبة, عككن سلـيككـمان, عككن 9949  

, قال: كانوا يقولون: من عاد ال يحبم علكـيه, أمكره إلكـى هللا إبراهيـم فـي الذي يقتل الصيد, ثم يعود

 عّز وجّل.

حدثنا عمرو, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن داود بن أبـي هند, عن الشعبـي: أن رجالً أتـى شريحا,    

 فقال: أصبت صيدا. قال: أصبت قبله صيدا؟ قال: ال, قال: أما إن  لو قلت نعم, لـم أحبم علـي .

 عمرو, قال: حدثنا ابن أبـي عدّي, قال: حدثنا داود, عن الشعبـّي, عن شريح, مثله. حدثنا   

حدثنا عمرو, قال: حدثنا أبكو عاصكم, عكن األشكعث, عكن مكـحمد, عكن شكريح فكـي الكذي يصكيا    

 الصيد, قال: يحبم علـيه, فإن عاد انتقم هللا منه.

عنبسة, عن سالـم, عن سكعيد بكن جبكـير:  ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حبام بن سلـم, عن9950  

ه فكـي َوَمْن قَتَلَهُ ِمْنُبْم ُمتَعَّمدا فََجَزاء  ِمثُْل ما قَتََل ِمكَن الكنّعَِم يَْحُبكُم بِكِه ذََوا َعكْدٍل ِمنُبْمقكال: يحبكم علكـي

الـرطأ العمد مّرة واحدة, فإن عاد لـم يحبم علـيه وقـيـل له: اذها ينتقم هللا من , ويحبم علـيه فـي 

 أبدا.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن خصكي , عكن سكعيد بكن جبكـير, قكال: 9951  

 رخـ فـي قتل الصيد مّرة, فمن عاد لـم يدعه هللا تعالـى حتـى ينتقم منه.

 حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان, عن خصي , عن سعيد بن جبـير, مثله.   

بككن علككـّي, قككال: حككدثنا يحيككى بككن سككعيد وابككن أبككـي عككدّي جميعككا, عككن هشككام, عككن حككدثنا عمككرو    

 عبرمة, عن ابن عبـاس, فـيـمن أصاب صيدا, فحبم علـيه, ثم عاد, قال: ال يحبم, ينتقم هللا منه.

ـ حدثنا عمرو, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: إنـما قكال هللا عكّز 9952  

َمْن قَتَلَهُ ِمْنُبْم ُمتَعَّمدا يقول: متعمدا لقتله ناسيا إلحرامه, فذل  الذي يحبم علـيه, فإن عاد ال وجّل: وَ 

 يحبم علـيه, وقـيـل له: ينتقم هللا من .

حدثنا عمرو, قال: حدثنا كثـير بن هشام, قال: حدثنا الفرات بن سلكـمان, عكن عبكد البريكـم, عكن    

 ـيه, وقـيـل له: ينتقم هللا من .مـجاهد: إن عاد لـم يحبم عل

ـ حدثنا عمرو, قال: حكدثنا يحيكى بكن سكعيد, قكال: حكدثنا األشكعث, عكن الكـحسن فكـي الكذي 9953  

 يصيا الصيد, فـيحبم علـيه ثم يعود, قال: ال يحبم علـيه.

ـيبم, وقال آخرون: معنى ذل : عفـا هللا عما سل  من قتلبم الصيد قبل تـحريـم هللا تعالـى ذل  عل  

ومن عاد لقتله بعد تـحريـم هللا إياه علـيه عالـما بتـحريـمه ذل  علـيه, عامدا لقتله, ذاكرا إلحرامكه, 

 فإن هللا هو الـمنتقم منه, وال كفّـارة لذنبه ذل , وال جزاء يـلزمه له فـي الدنـيا. ذكر من قال ذل :

, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: َوَمْن ـ حدثنـي يونس بن عبد األعلـى, قال: أخبرنا ابن وها9954  

عادَ فَـيَْنتَِقُم ّللّاُ ِمْنهُ قال: من عاد بعد نهي هللا بعد أن يعرَ أنه مـحّرم وأنه ذاككر لُكـْحرِمه لكـْم ينبكغ 

ألحككد أن يحبككم علككـيه, ووكلككوه إلككـى نقمككة هللا عككّز وجككّل. فأمككا الككذي يتعمككد قتككل الصككيد وهككو نككاس 

ه مكـحّرم, فهكؤالء الكذين يحبكم علكـيهم. فأمكا مكن قتلكه متعمكدا بعكد نهكي هللا لـحرمه, أو جاهل أن قتل

وهو يعرَ أنه مـحرم وأنكه حكرام, فكذل  يوككل إلكـى نقمكة هللا, فكذل  الكذي جعكل هللا علكـيه النقمكة. 

 وهذا شبـيه بقول مـجاهد الذي ذكرناه قبل.

 وقال آخرون: ُعنـي بذل  شرـ بعينه. ذكر من قال ذل :  
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ـ حدثنا عمرو بن علـّي, قال: حدثنا معتـمر بن سلـيـمان, قال: حدثنا زيد أبكو الـمعلكـى: أن 9955  

رجالً أصاب صيدا وهو مـحرم, فُتُكـجّوز لكه عنكه. ثكم عكاد, فأرسكل هللا علكـيه نكارا فأحرقتكه, فكذل  

 قوله: َوَمْن عادَ فَـيَْنتَِقُم ّللّاُ ِمْنهُ قال: فـي اإلسالم.

فـي ذل  بـالصواب عندنا, قول من قال: معناه: ومن عكاد فكـي اإلسكالم لقتلكه بعكد وأولـى األقوال   

نهي هللا تعالـى عنه, فـينتقم هللا منه, وعلـيه مع ذل  البفّكـارة, ألن هللا عكز وجكٍل إذ أخبكر أنكه ينكتقم 

قولكه: منه لـم يربرنا, وقد أوجا علـيه فـي قتلكه الصكيد عمكدا مكا أوجكا مكن الكـجزاء أو البفّكـارة ب

َوَمْن قَتَلَهُ ِمْنُبْم ُمتَعَّمدا فََجَزاء  ِمثُْل مكا قَتَكَل ِمكَن الكنّعَِم أنكه قكد أزال عنكه البفّكـارة فكـي الكـمّرة الثانكـية 

والثالثة, بل أعلـم عبـاده ما أوجا من الـحبم علـى قاتل الصيد من الـمـحرمين عمدا, ثم أخبكر أنكه 

 ارة علـيه فـي الدنـيا.منتقم مـمن عاد, ولـم يقل: وال كفّـ

فإن ظّن ظاّن أن البفّـارة مزيـلة للعقاب, ولو كانكت البفّكـارة الزمكة لكه فكـي الدنكـيا لبطكل العقكاب   

فـي االَخرة, فقد ظكّن خطكأ. وذلك  أن هللا عكّز وجكّل أن يركال  بكـين عقوبكـات معاصكيه بكـما شكاء, 

ن بعكض, ويكنقـ مكن بعكض مكـما وأحّا فـيزيد فـي عقوبته علـى بعكض معاصكيه مكـما يكنقـ مك

يزيكد فككـي بعكض, كالككذي فعككل مكن ذلكك  فكـي مرالفتككه بككـين عقوبتكه الزانككـي الببكر والزانككـي الثككـيا 

الـمـحصن, وبكـين سكارق ربكع دينكار وبكـين سكارق أقكّل مكن ذلك  فبكذل  خكال  بكـين عقوبتكه قاتكل 

علـى البكـاديء الكـمثل مكن  الصيد من الـمـحرمين عمدا ابتداء وبـين عقوبته عودا بعد بدء, فأوجا

النعم, أو البفّـارة بـاإلطعام, أو العدل من الصيام, وجعكل ذلك  عقوبكة جرمكه بقولكه: ِلكـيذُوَق َوبكـاَل 

أْمِرِه وجعل علـى العائد بعد البدء, وزاده من عقوبته ما أخبر عبـاده أنه فـاعل من االنتقام تغلكـيظا 

علكـى األشكياء متفقكة, لوجكا أن ال يبكون حكدّ فكـي شكيء  منه للعود بعد البدء. ولكو كانكت عقوبكـاته

مرالفـا حدّا فـي غيره, وال عقكاب فكـي االَخكرة أغلكظ مكن عقكاب, وذلك  خكالَ مكا جكاء بكه مكـحبم 

الفرقان. وقد زعم بعض الزاعمين أن معنى ذل : ومن عاد فـي اإلسالم بعد نهي هللا عن قتله لقتله 

فـي جاهلـيتهم, فعفـا لهم عنه عند تـحريـم قتله علـيهم, وذل  قتلكه بـالـمعنى الذي كان القوم يقتلونه 

علـى استـحالل قتله. قال: فأما إذا قتله علـى غير ذل  الوجه, وذل  أن يقتله علـى وجه الفسكوق ال 

علـى وجه االستـحالل, فعلـيه الـجزاء والبفّـارة كلـما عاد. وهذا قكول ال نعلكـم قكائالً قالكه مكن أهكل 

يـل, وكفـي خطكأ بقولكه خروجكه عكن أقكوال أهكل العلكـم لكو لكـم يبكن علكـى خطئكه داللكة سكواه, التأو

فبي  وظاهر التنزيـل ينبىء عن فساده؟ وذل  أن هللا عّم بقوله: َوَمْن عادَ فَـيَْنتَِقُم ّللّاُ ِمْنهُ كل عائكد 

ـّ به عائكدا مكنهم دون عائكد, لقتل الصيد بـالـمعنى الذي تقدم النهي منه به فـي أّول االَية, ولـم ير
فمن ادّعي فكـي التنزيكـل مكا لكـيس فكـي ظكاهره كلك  البرهكان علكـى دعكواه مكن الوجكه الكذي يجكا 

 التسلـيـم له.

وأما من زعم أن معنى ذل : ومن عاد فـي قتله متعمدا بعد بدء لقتكل تقكدّم منكه فكـي حكال إحرامكه   

َعّما َسلََ  إنـما هو: عفـا عما سكل  مكن ذنبكه بقتلكه الصكيد  فـينتقم هللا منه, فإن معنى قوله: َعفـا ّللّاُ 

بدءا, فإن فـي قول هللا تعالـى: ِلـيَذُوَق َوبـاَل أْمِرِه دلـيالً واضحا علكـى أن القكول فكـي ذلك  غيكر مكا 

قال ألن العفو عن الـجرم ترك الـمؤاخذة به, ومن أذيق وبـال جرمه فقد عوقا به, وغير جائز أن 

 عوقا قد عفـي عنه, وخبر هللا أصدق من أن يقع فـيه تناقض. يقال لـمن

فإن قال قائل: وما ينبر أن يبون قاتل الصيد من الـمـحرمين فكـي أّول مكّرة قكد أذيكق وبكـال أمكره   

بـما ألزم من الـجزاء والبفّـارة, وعفـي لكه مكن العقوبكة بكأكثر مكن ذلك  مكـما ككان هلل عكّز وجكّل أن 

ه: فإن كان ذل  جائزا أن يبكون تأويكـل االَيكة عنكدك وإن ككان مرالفكـا لقكول أهكل يعاقبه به؟ قـيـل ل

التأويـل, فما ينبر أن يبون االنتقام الكذي أوعكده هللا علكـى العكود بعكد البكدء, هكو تلك  الزيكادة التكـي 

ده بعكد عفـاها عنه فـي أّول مّرة مـما كان له فعله به مع الذي أذاقه من وبـال أمره, فـيذيقه فـي عكو

البدء وبـال أمره الذي أذاقه الـمّرة األولـى, ويترك عفوه عما عفـا عنه فـي البدء, فـيؤاخذه به؟ فلـم 

 يقل فـي ذل  شيئا إال ألزم فـي االَخر مثله.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوّللّاُ َعِزيز  ذُو اْنتِقاٍم.  
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يقهره قاهر, وال يكـمنعه مكن االنتقكام مكـمن انكتقم منكه, يقول عّز وجّل: وهللا منـيع فـي سلطانه, ال   

وال من عقوبة مكن أراد عقوبتكه مكانع, ألن الـركـلق خكـلقه, واألمكر أمكره, لكه العكّزة والكـمنعة. وأمكا 

 قوله: ذُو انتِقام فإنه يعنـي به: معاقبته لـمن عصاه علـى معصيته إياه.

 96اآلية : 
}أُِحّل لَُبْم َصْيدُ اْلبَْحِر َوَطعَاُمهُ َمتَاعاً لُّبْم َوِللّسيّاَرةِ َوُحّرَم َعلَكْيُبْم القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     

 َصْيدُ اْلبَّر َما دُْمتُْم ُحُرماً َواتّقُواْ ّللّاَ الِّذَي إِلَْيِه تُْحَشُروَن {..

 يد طربّـا. كما:يقول تعالـى ذكره: أُِحّل لَُبْم أيها الـمؤمنون َصْيدُ البَْحِر وهو ما ص   

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عمر بن أبـي سلـمة, عن أبـيه, عكن أبكـي 9956  

 هريرة, قال: قال عمر بن الـرطاب فـي قوله: أُِحّل لَُبْم َصْيدُ البَْحِر قال: َصْيدُه: ما ِصيدَ منه.

ن سماك, قال: ُحدثت, عن ابن عبـاس, ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, ع9957  

 قال: خطا أبو ببر الناس, فقال: أحّل لبم صيد البحر. قال: فَْصيدُه: ما أخذ.

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنكا حصكين, عكن سكعيد بكن جبكـير, عكن ابكن 9958  

 نه.عبـاس, فـي قوله: أُِحّل لَُبْم َصْيدُ البَْحِر قال: صيده: ما صيد م

ـ حدثنا سلـيـمان بن عمر بن خالد البرقكـي, قكال: حكدثنا مكـحمد بكن سلكـمة الـحرانكـي, عكن 9959  

 خصي , عن عبرمة, عن ابن عبـاس, فـي قوله: أُِحّل لَُبْم َصْيدُ البَْحِر قال: َصْيدهُ الطرّي.

ل: حكدثنا عبكد هللا حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا الهذيكـل بكن بكالل, قكا   

 بن عبـيد بن عمير, عن ابن عبـاس, فـي قوله: أُِحّل لَُبْم َصْيدُ البَْحِر قال: َصْيدُه: ما ِصيدَ.

حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبكـي, قكال: ثنكـي عمكي, قكال: ثنكـي أبكـي, عكن أبكـيه, عكن ابكن    

 عبـاس, أُِحّل لَُبْم َصْيدُ البَْحِر قال: الطرّي.

دثنا ابن وكيع, قال: حدثنا الـحسن بن علـّي الـجعفـي أو الكـحسين, شكّ  أبكو جعفكر عكن الكـحبم ح   

 بن أبـان, عن عبرمة, قال: كان ابن عبـاس يقول: صيد البحر: ما اصطاده.

ـ حدثنا أبو كريا, قال: حكدثنا ابكن يكـمان, عكن سفكـيان, عكن أبكـي حصكين, عكن سكعيد بكن 9960  

 َصْيدُ البَْحِر قال: الطري.جبـير: أُِحّل لَُبْم 

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حبام, عكن عنبسكة, عكن الكـحجاا, عكن العكالء بكن بكدر, عكن 9961  

 أبـي سلـمة, قال: صيد البحر: ما صيد.

حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن أبـي حصين, عن سعيد بكن جبكـير: أُِحكّل لَُبكْم    

 قال: الطرّي. َصْيدُ البَْحرِ 

حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن, عن سفـيان, عن أبـي حصين, عن سكعيد بكن    

 جبـير مثله.

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حكدثنا سفكـيان, عكن أبكـي حصكين, عكن    

 طرّي.سعيد بن جبـير: أُِحّل لَُبْم َصْيدُ البَْحِر قال: السم  ال

ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفنل, قكال: حكدثنا أسبكـاط, عكن السكدّي: 9962  

 أُِحّل لَُبْم َصْيدُ البَْحِر أما صيد البحر: فهو السم  الطرّي, هي الـحيتان.

 ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا أبو سفـيان, عن معمر, عن الزهكري, عكن9963  

 سعيد بن الـمسيا, قال: صيده: ما اصطدته طريّا. قال معمر: وقال قتادة: صيده: ما اصطدته.

ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, 9964  

 عن مـجاهد فـي قول هللا: أُِحّل لَُبْم َصْيدُ البَْحِر قال: حيتانه.

البرقـي, قال: حدثنا عمكر بكن أبكـي سلكـمة, قكال: سكئل سكعيد عكن صكيد البحكر,  ـ حدثنا ابن9965  

 فقال: قال مبحول: قال زيد بن ثابت: َصْيدُه: ما اصطدَت.

ـ حدثنا ابن حميد, قكال: حكدثنا جريكر, عكن لكـيث, عكن مكـجاهد, فكـي قولكه: أُِحكّل لَُبكْم َصكْيدُ 9966  

 َرةِ قال: يصطاد الـمـحرم والـمـحّل من البحر, ويأكل من صيده.البَْحِر َوَطعاُمهُ َمتاعا لَُبْم وللّسيّا
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ـ حدثنا عمرو بن عبد الـحميد, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن عمرو, عكن عبرمكة, قكال: قكال 9967  

أبو ببر: طعام البحر: كّل ما فـيه. وقال جابر بن عبد هللا: ما حصكر عنكه فُبكْل. وقكال: ككل مكا فكـيه 

 .يعنـي: جميع ما صيد

ـ حدثنا سعيد بن الربـيع, قال: حدثنا سفـيان, عن عمرو, سمع عبرمة يقول: قال أبو ببر: 9968  

 َوَطعاُمهُ َمتاعا لَُبْم وللّسيّاَرةِ قال: هو كل ما فـيه.

وعنى بـالبحر فـي هذا الكـموضع: األنهكار كلهكا والعكرب تسكمي األنهكار بحكارا, كمكا قكال تعالكـى   

 فـي البَّر والبَْحِر. ذكره: َظَهَر الفَسادُ 

فتأويككـل البككالم: أحككّل لبككم أيهككا الككـمؤمنون طككرّي سككم  األنهككار الككذي صدتككـموه فككـي حككال حلبككم   

 وحرمبم, وما لـم تصيدوه من طعامه الذي قتله ثم رمي به إلـى ساحله.

ـى سكاحله واختل  أهل التأويـل فـي معنى قوله: َوَطعاُمهُ فقال بعنهم: ُعنـي بذل : ما قذَ به إل  

 ميتا, نـحو الذي قلنا فـي ذل . ذكر من قال ذل :

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن سماك, قال: حدثت, عن ابن عبـاس, 9969  

 قال: خطا أبو ببر الناس, فقال: أحّل لبم صيد البحر وطعامه متاعا لبم, وطعاُمه: ما قذَ.

هشيـم, قال: أخبرنا عمر بن أبـي سلـمة, عن أبـيه, عكن أبكـي  ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا9970  

هريرة, قال: كنت بـالبحرين, فسألونـي عما قذَ البحر, قال: فأفتـيتهم أن يأكلوا. فلـما قدمت علـى 

عمر بن الـرطاب رضي هللا عنه, ذكرت ذلك  لكه, فقكال لكـي: بكـم أفتكـيتهم؟ قكال: قلكت: أفتكـيتهم أن 

تـيتهم بغير ذل  لعلوت  بـالدّرة. قال: ثم قكال: إن هللا تعالكـى قكال فكـي كتابكه: أُِحكّل يأكلوا, قال: لو أف

 لَُبْم َصْيدُ البَْحِر َوَطعاُمهُ َمتاعا لَُبْم فصيده: ما صيد منه, وطعامه: ما قذَ.

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنكا حصكين, عكن سكعيد بكن جبكـير, عكن ابكن 9971  

 أُِحّل لَُبْم َصْيدُ البَْحِر وَطعَاُمهُ َمتَاعا لَُبْم قال: طعامه: ما قذَ.عبـاس: 

حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن سلـيـمان التـيـمي, عن أبـي مـجلز, عكن ابكن عبكـاس,    

 فـي قوله: أُِحّل لَُبْم َصْيدُ البَْحِر َوَطعاُمهُ قال: طعامه: ما قذَ.

قال: حدثنا أبو خالد األحمر, عن سلـيـمان التـيـمي, عكن أبكـي مكـجلز, عكن ابكن حدثنا ابن وكيع,    

 عبـاس, مثله.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا حسين بن علكـّي, عكن زائكدة, عكن سكماك, عكن عبرمكة, عكن 9972  

 ابن عبـاس, قال: طعامه: كّل ما ألقاه البحر.

لكـّي أو الكـحسين بكن علكـّي الـجعفكـي, شكّ  أبكو ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا الـحسن بكن ع9973  

 جعفر عن الـحبم بن أبـان, عن عبرمة, عن ابن عبـاس, قال: طعامه: ما لفظ من ميتته.

حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا الهذيكـل بكن بكالل, قكال: حكدثنا عبكد هللا    

ْم َصكْيدُ البَْحكِر َوَطعاُمكهُ قكال: طعامكه: مكا وجكد علكـى بن عبـيد بن عمير, عن ابكن عبكـاس: أُِحكّل لَُبك

 الساحل ميتا.

حدثنا أبو كريا, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن سلـيـمان التـيـمي, عن أبـي مـجلز, عن    

 ابن عبـاس, قال: طعامه: ما قذَ به.

عبرمة يقول: قال أبكو ببكر ـ حدثنا سعيد بن الربـيع, قال: حدثنا سفـيان, عن عمرو, سمع 9974  

 رضي هللا عنه: َوَطعاُمهُ َمتاعا لَُبْم قال: طعامه: هو كّل ما فـيه.

ـ حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا النحاك بن مرـلد, عن ابن جري , قال: أخبرنكـي 9975  

ُبْم قال: طعامه: عمرو بن دينار عن عبرمة مولـى ابن عبـاس, قال: قال أبو ببر: َوَطعاُمهُ َمتاعا لَ 

 ميتته. قال عمرو: وسمع أبـا الشعثاء يقول: ما كنت أحسا طعامه إال مالـحه.

حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: ثنـي النحاك بن مرـلد, عن ابكن جكري , قكال: أخبرنكـي أبكو ببكر    

قكال:  بن حفـ بن عمر بكن سكعد, عكن عبرمكة, عكن ابكن عبكـاس, فكـي قولكه: َوَطعاُمكهُ َمتاعكا لَُبكمْ 

 طعامه: ميتته.

ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حكدثنا يزيكد بكن زريكع, عكن عثمكان, عكن عبرمكة: َوَطعاُمكهُ 9976  

 َمتاعا لَُبْم قال: طعامه: ما قذَ.
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ـ حدثنا بن عبد األعلـى, قال: حدثنا معمر بن سلـيـمان, قال: سكمعت عبكـيد هللا, عكن نكافع, 9977  

د هللا, فقال: البحر قد ألقـى حيتانا كثكـيرة؟ قكال: فنهكاه عكن أكلهكا, ثكم قال: جاء عبد الرحمن إلـى عب

قال: يا نافع هات الـمصح  فأتـيته به, فقرأ هكذه االَيكة: أُِحكّل لَُبكْم َصكْيدُ البَْحكِر َوَطعاُمكهُ َمتاعكا لَُبكْم 

 قال: قلت: طعامه: هو الذي ألقاه. قال: فألـحقه, فمره بأكله.

ل: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا أيوب, عكن نكافع أن عبكد الكرحمن بكن أبكـي حدثنا ابن بشار, قا   

هريرة سأل ابن عمر, فقال: إن البحر قذَ حيتانا كثـيرة ميتة أفنأكلها؟ قال: ال تأكلوها فلـما رجكع 

ُبكْم عبد هللا إلـى أهله, أخذ الـمصح , فقرأ سورة الـمائدة, فأتـى علـى هكذه االَيكة: َوَطعاُمكهُ َمتاعكا لَ 

 وللّسيّاَرةِ قال: اذها, فقل له: فلـيأكله, فإنه طعامه

 حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا أيوب, عن نافع, عن ابن عمر, بنـحوه.   

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا النحاك بن مرـلد, عن ابن جري , قال: أخبرنـي عمكرو بكن دينكار,    

اس, قال: قال أبو ببر رضي هللا عنه: َوَطعاُمهُ َمتاعكا لَُبكْم قكال: ميتتكه, عن عبرمة, مولـى ابن عبـ

 قال عمرو: سمعت أبـا الشعثاء يقول: ما كنت أحسا طعامه: إال مالـحه.

حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا النحاك بكن مركـلد, عكن ابكن جكري , قكال: أخبرنكا نكافع أن    

ن عمر عن حيتكان كثكـيرة ألقاهكا البحكر, أميتكة هكي؟ قكال: نعكم عبد الرحمن بن أبـي هريرة سأل اب

فنهاه عنها. ثم دخـل البـيت, فدعا بـالـمصح , فقرأ تل  االَية: أُِحّل لَُبْم َصْيدُ البَْحِر َوَطعاُمهُ َمتاعا 

 لَُبْم قال: طعامه: كل شيء أخرا منه فُبْله فلـيس به بأس, وكل شيء فـيه يؤكل ميتا أو بساحله.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا أبو سفـيان, عن معمر, قال قتكادة: طعامكه: 9978  

 ما قذَ منه.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو خالد, عن لـيث, عن شهر, عن أبـي أيوب, قكال: مكا لفكظ 9979  

 البحر فهو طعامه, وإن كان ميتا.

األحون, عن لـيث, عن شهر, قال: سئل أبو أيوب عكن قكول ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو 9980  

 هللا تعالـى: أُِحّل لَُبْم َصْيدُ البَْحِر َوَطعاُمهُ َمتاعا قال: هو ما لفظ البحر.

وقال آخرون: عنـي بقوله: َوَطعاُمكهُ: الـملكـيح مكن السكم . فكـيبون تأويكـل البكالم علكـى ذلك  مكن   

 يحه فـي كّل حال, إحاللبم وإحرامبم. ذكر من قال ذل :تأويـلهم: أحّل لبم سم  البحر وملـ

ـ حدثنا سلـيـمان عمرو بن خالد البرقـي, قال: حدثنا مـحمد بن سلكـمة, عكن خصكي , عكن 9981  

 عبرمة, عن ابن عبـاس: َوَطعاُمهُ قال: طعامه الـمالـح منه.

ة بن صالـح, عن علـّي بن أبكـي حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوي   

 طلـحة, عن ابن عبـاس: َوَطعاُمهُ َمتاعا لَُبْم يعنـي بطعامه: مالـحه, وما قذَ البحر من مالـحه.

حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبكـي, قكال: ثنكـي عمكي, قكال: ثنكـي أبكـي, عكن أبكـيه, عكن ابكن    

 عبـاس: َوَطعاُمهُ َمتاعا لَُبْم وهو الـمالـح.

ـ حدثنا أبو كريا, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عكن مكـجمع التـيكـمي, عكن عبرمكة, 9982  

 فـي قوله: َمتاعا لَُبْم قال: الـملـيح.

ـ حدثنا أبو كريا, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عكن سالكـم األفطكس وأبكـي حصكين, 9983  

 عن سعيد بن جبـير, قال: الـملـيح.

أبو كريا, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم: َوَطعاُمهُ  ـ حدثنا9984  

 َمتاعا لَُبْم قال: الـملـيح وما لفظ.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حبام, عن عنبسة, عن سالـم, عن سعيد بن جبـير, فـي قوله: 9985  

فكإن «, أطعمونكـي»ْم قال: يأتـي الرجل أهكل البحكر فكـيقول: أُِحّل لَُبْم َصْيدُ البَْحِر َوَطعاُمهُ َمتاعا لَبُ 

أطعمكوه مكن «, أطعمونكـي مكن طعكامبم»ألقكوا شكببتهم فصكادروا لكه, وإن قكال: «, غرينكا»قال: 

 سمبهم الـمالـح.

حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن فنيـل: عن عطاء, عكن سكعيد: أُِحكّل لَُبكْم َصكْيدُ البَْحكِر َوَطعاُمكهُ    

 لـمنبوذ, السم  الـمالـح.قال: ا
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حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن أبـي حصين, عن سكعيد بكن جبكـير: َوَطعَاُمكهُ    

 قال: الـمالـح.

حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبكـي, عكن سفكـيان, عكن منصكور, عكن إبراهيكـم: وَطعَاُمكهُ قكال: هكو    

 مالـحه. ثم قال: ما قذَ.

ا ابن معاذ, قال: حدثنا جامع بن حماد, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سكعيد, ـ حدثن9986  

 عن قتادة: َوَطعاُمهُ قال: مـملو  السم .

حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنـي الثوري, عن منصكور, قكال: ككان إبراهيكـم    

 ذَ به.يقول: طعامه: السم  الـملـيح. ثم قال بعدُ: ما ق

حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائكدة, قكال: أخبرنكا الثكوري, عكن أبكـي حصكين, عكن سكعيد بكن    

 جبـير, قال: َطعَاُمهُ: الـملـيح.

ـ حدثنا هنكاد, قكال: حكدثنا ابكن أبكـي زائكدة, قكال: أخبرنكا إسرائيكـل, عكن عبكد البريكـم, عكن 9987  

 مـجاهد, قال: َطعَاُمهُ: السم  الـملـيح.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي بشر, عن سعيد 9988  

بن جبـير فـي هذه االَية: َوَطعاُمهُ َمتاعا لَُبْم قال: الصير. قال شعبة: فقلت ألبـي بشكر: مكا الصكيّر؟ 

 قال: الـمالـح.

حدثنا شعبة, عن أبكـي بشكر, عكن جعفكر بكن حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا هشام بن الولـيد, قال:    

أبـي وحشية, عن سعيد بن جبـير, قوله: َوَطعاُمهُ َمتاعكا لَُبكْم قكال: الّصكير. قكال: قلكت: مكا الصكير؟ 

 قال: الـمالـح.

ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفنل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السكدّي: 9989  

 قال: أما طعامه فهو الـمالـح. َوَطعاُمهُ َمتاعا لَُبمْ 

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا أبو سفـيان, عن معمر, عن الزهكري, عكن 9990  

 سعيد بن الـمسيا: َوَطعاُمهُ َمتاعا لَُبْم قال: طعامه: ما تزّودت مـملوحا فـي سفرك.

زي, قاال: حكدثنا سفكـيان عكن عمكرو, ـ حدثنا عمرو بن عبد الـحميد وسعيد بن الربـيع الرا9991  

 قال: قال جابر بن زيد: كنا نتـحدّث أن طعامه ملـيحه, ونبره الطافـي منه.

 وقال آخرون: َطعَاُمهُ: ما فـيه. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن عمرو, عكن عبرمكة, قكال: طعكام البحكر: مكا 9992  

 فـيه.

ا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن حريث, عن عبرمة: َوَطعاُمكهُ َمتاعكا لَُبكْم قكال: مكا ـ حدثن9993  

 جاء به البحر بوجه.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن, عن حسن بن صالـح, عن لـيث, عكن 9994  

 مـجاهد, قال: طعامه: كّل ما صيد منه.

قول من قال: طعامكه: مكا قذفكه البحكر أو حسكر عنكه فوجكد  وأولـى هذه األقوال بـالصواب عندنا,  

ميتكا علككـى سككاحله. وذلك  أن هللا تعالككـى ذكككر قبلككه صكيد الككذي يصككاد, فقككال: أُِحكّل لَُبككْم َصككْيدُ البَْحككِر 

فـالذي يجا أن يعط  علـيه فـي الـمفهوم ما لـم يصد منه, فقال: أحّل لبكم صكيدُ مكا صدتكـموه مكن 

منه. وأما الـملـيح, فإنه ما كان منه ملّـح بعد االصطياد, فقد دخـل فـي جملة البحر وما لـم تصيدوه 

قوله: أُِحّل لَُبْم َصْيدُ البَْحِر فال وجه لتبريره, إذ ال فـائدة فكـيه. وقكد أعلكـم عبكـاده تعالكـى إحاللكه مكا 

ذلك : وملكـيحه الكذي صكيد صيد من البحر بقوله أُِحّل لَُبكْم َصكْيدُ البَْحكِر فكال فكـائدة أن يقكال لهكم بعكد 

حالل لبم, ألن ما صيد منه فقد بـين تـحلـيـله طريا كان أو ملـيحا بقوله: أُِحّل لَُبْم َصْيدُ البَْحكِر وهللا 

 يتعالـى عن أن يراطا عبـاده بـما ال يفـيدهم به فـائدة.

عكض نقلتكه يقكـ  وقد ُرِوي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنـحو الذي قلنا خبكر, وإن ككان ب  

 به علـى ناقله عنه من الصحابة, وذل  ما:
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ـ حدثنا به هناد بكن السكرّي, قكال: حكدثنا عبكدة بكن سلـيكـمان, عكن مكـحمد بكن عمكرو, قكال: 9995  

حدثنا أبو سلـمة, عن أبـي هريرة, قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أُِحّل لَُبكْم َصكْيدُ البَْحكِر 

 «.َطعَاُمهُ: ما لَفََظهُ َمْيتا فَُهَو َطعَاُمهُ »لَُبْم قال:  َوَطعاُمهُ َمتاعا

 وقد وقـ  هذا الـحديث بعنهم علـى أبـي هريرة.  

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عن مـحمد بن عمرو, عن أبكـي سلكـمة, عكن أبكـي 9996  

 ل: طعامه: ما لفظه ميتا.هريرة فـي قوله: أُِحّل لَُبْم َصْيدُ البَْحِر َوَطعاُمهُ قا

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َمتاعا لَُبْم وللّسيّاَرةِ.  

يعنـي تعالـى ذكره بقوله: َمتاعا لَُبْم منفعة لكـمن ككان مكنبم مقـيكـما أو حاضكرا فكـي بلكده يستكـمتع   

ومسكافرين  بأكله وينتفع به. وللّسيّارة يقول: ومنفعة أينا ومتعة للسكائرين مكن أرض إلكـى أرض,

 يتزّودونه فـي سفرهم ملـيحا. والسيّارة: جمع سيّار.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذل  قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنـي أبو إسحاق, عكن عبرمكة, أنكه قكال فكـي 9997  

 نرة البحر, وللسيّاَرةِ السفر.قوله: َمتاعا لَُبْم وللّسيّاَرةِ قال: لـمن كان بح

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن سعيد بن أبكـي عروبكة, عكن قتكادة, فكـي قولكه: 9998  

َوَطعاُمهُ َمتاعا لَُبْم وللسيّاَرةِ ما قذَ البحر, وما يتزّودون فـي أسفكـارهم مكن هكذا الـمالكـح. يتأّولهكا 

 علـى هذا.

حدثنا جامع بن حماد, قكال: حكدثنا يزيكد بكن زريكع, قكال: حكدثنا سكعيد,  حدثنا بشر بن معاذ, قال:   

 عن قتادة: َوَطعاُمهُ َمتاعا لَُبْم وللّسيّاَرةِ: مـملو  السم  ما يتزّودون فـي أسفـارهم.

ـ حدثنا سلـيـمان بن عمرو بن خالد البرقـي, قال: حدثنا مسبين بن ببير, قكال: حكدثنا عبكد 9999  

 النـجاري, عن الـحسن فـي قوله: وللّسيّاَرةِ قال: هم الـمـحرمون.السالم بن حبـيا 

ـكك حدثنككـي مككـحمد بككن الككـحسين, قككال: حككدثنا أحمككد بككن مفنككل, قككال: حككدثنا أسبككـاط, عككن 10000  

السدّي: َوَطعاُمهُ َمتاعا لَُبكْم وللّسكيّاَرةِ أمكا طعامكه: فهكو الـمالكـح منكه, بكالغ يأككل منكه السكيّارة فكـي 

 األسفـار.

ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـّي بكن أبكـي 10001  

طلـحة, عن ابن عبـاس: َوَطعاُمهُ َمتاعكا لَُبكْم وللّسكيّاَرةِ قكال: طعامكه: مالكـحه ومكا قكذَ البحكر منكه 

 ده الـمسافر.يتزّوده الـمسافر. وقال مّرة أخرى: مالـحه وما قذفه البحر, فمالـحه يتزوّ 

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 10002  

 ابن عبـاس: َوَطعاُمهُ َمتاعا لَُبْم وللّسيّاَرةِ يعنـي الـمالـح فـيتزّوده.

 وكان مـجاهد يقول فـي ذل  بـما:  

عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, ـ حدثنـي مـحمد بن عمر, قال: حدثنا أبو 10003  

 عن مـجاهد: َوَطعاُمهُ َمتاعا لَُبْم قال: أهل القرى, وللسيّارة: أهل األمصار.

حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاا, عن ابن جكري , عكن مكـجاهد, قولكه: َمتاعكا    

 مصار وأجناس الناس كلهم.لَُبْم قال ألهل القرى, وللّسيّاَرةِ: قال: أهل األ

وهذا الذي قالكه مكـجاهد مكن أن السكيارة هكم أهكل األمصكار ال وجكه لكه مفهكوم, إال أن يبكون أراد   

بقوله هم أهل األمصار: هم الـمسافرون من أهل األمصار, فـيجا أن يدخكـل فكـي ذلك  ككّل سكيارة 

 مل الـمقـيـمين فـي أمصارهم.من أهل األمصار كانوا أو من أهل القُرى, فأما السيّارة فال يش

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوُحّرَم َعلَـْيُبْم َصْيدُ البَّر ما دُْمتُـْم ُحُرما.  

يعنكـي تعالككـى ذكككره: وحككّرم علككـيبم أيهككا الككـمؤمنون صكيد البككّر مككا دمتككـم حرمككا, يقككول: مككا كنتككـم   

 مـحرمين لـم تـحلوا من إحرامبم.

م فـي الـمعنى الذي عنـي هللا تعالـى ذكره بقوله: َوُحّرَم َعلَـْيُبْم َصْيدُ البَّر فقال ثم اختل  أهل العلـ  

بعنهم: عنـي بذل : أنه حّرم علـينا كّل معانـي صيد البّر من اصكطياد وأككل وقتكل وبكـيع وشكراء 

 وإمساك وتـمل . ذكر من قال ذل :
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ن أبكـي زيكاد, عكن عبكد هللا بكن الكـحرث, ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن يزيد بك10004  

عن نوفل, عن أبـيه, قال: حّ  عثمكان بكن عفكـان, فحكّ  علكـّي معكه. قكال: فأُتِكـي بلكـحم صكيد صكاده 

حالل, فأككل منكه ولكـم يأككل علكـّي, فقكال عثمكان: وهللا مكا صكدنا وال أمرنكا وال أشكرنا فقكال علكـّي: 

 تُـْم ُحُرما.َوُحّرَم َعلَـْيُبْم َصْيدُ اْلبَّر ما دُمْ 

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون بن الـمغيرة, عن عمرو بن أبـي قـيس, عن سماك, 10005  

عككن صبككـيح بككن عبككـيد هللا العبسككي, قككال: بعككث عثمككان بككن عفككـان أبككـا سفككـيان بككن الككـحرث علككـى 

نكه, فكـاصطاد بكه العَُروض, فنزل قديدا, فمّر به رجل من أهل الشام معه بـاز وصكقر, فكـاستعاره م

من الـيعاقـيا, فجعلهّن فـي حظيرة. فلـما مّر به عثمان طبرهّن, ثم قدمهّن إلـيه, فقال عثمان: كلوا 

فقال بعنهم: حتـى يجيء علـّي بن أبـي طالا. فلـما جاء فرأى ما بـين أيديهم, قكال علكـّي: إنكا لكن 

ّل أكله وأنا مـحرم. فقال عثمان: بكـيّن نأكل منه فقال عثمان: مال  ال تأكل؟ فقال: هو صيد, وال يح

لنا فقال علـّي: يا أيّهكا الّكِذيَن آَمنُكوا التَْقتُلُكوا الّصكْيدَ وأْنتُكـْم ُحكُرم  فقكال عثمكان: أو نكـحن قتلنكاه؟ فقكرأ 

 لبَّر ما دُْمتُـْم ُحُرما.علـيه: أُِحّل لَُبْم َصْيدُ البَْحِر َوَطعاُمهُ َمتاعا لَُبْم وللّسيّاَرةِ َوُحّرَم َعلَـْيُبْم َصْيدُ ا

ـكك حككدثنا تـميككـم بككن الككـمنتصر وعبككد الككـحميد بككن بككـيان القنككاد, قككاال: أخبرنككا أبككو إسككحاق 10006  

األزرق, عن شري , عن سماك بن حرب, عن صبـيح بن عبـيد هللا العبسي, قكال: اسكتعمل عثمكان 

وزاد فـيه: قال: فمبث عثمكان مكا بن عفـان أبـا سفـيان بن الـحرث علـى العَُروض. ثم ذكر نـحوه, 

شاء هللا أن يـمبث, ثم أتـى فقـيـل له بـمبة: هل لك  فكـي ابكن أبكـي طالكا أهكدي لكه صفكـي  حمكار 

فهو يأككل منكه فأرسكل إلكـيه عثمكان وسكأله عكن أككل الصفكـي , فقكال: أمكا أنكت فتأككل, وأمكا نكـحن 

بأكله بأس, وِصيدَ ذلك  يعنكـي الـيعاقكـيا  فتنهانا؟ فقال: إنه صيد عام أّول, وأنا حالل, فلـيس علـيّ 

 وأنا مـحرم, وذُبحن وأنا حرام.

ـ حدثنا عمران بن موسى القّزاز, قال: حدثنا عبد الوارث بكن سكعيد, قكال: حكدثنا يكونس, 10007  

عن الـحسن: أن عمر بن الـرطاب لـم يبن يرى بأسا بلـحم الصيد للـمـحرم, وكرهه علـّي بن أبـي 

  عنه.طالا رضي هللا

ـ حدثنا مـحمد بن عبد هللا بن بزيع, قال: حدثنا بشر بن الـمفنل, قال: حدثنا سكعيد, عكن 10008  

 قتادة, عن سعيد بن الـمسيا: أن علـيّا كره لـحم الصيد للـمـحرم علـى كّل حال.

ن ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قكال: حكدثنا شكعبة, عكن يزيكد بك10009  

أبـي زياد, عن عبكد هللا بكن الكـحرث: أنكه شكهد عثمكان وعلكـيّا أُتكـيا بلكـحم, فأككل عثمكان ولكـم يأككل 

علـّي, فقال عثمان: أنـحن صدنا أو صيد لنا؟ فقرأ علـّي هذه االَية: أُِحكّل لَُبكْم َصكْيدُ البَْحكِر َوَطعاُمكهُ 

 بَّر ما دُُمتـْم ُحُرما.َمتاعا لَُبْم وللّسيّاَرةِ َوُحّرَم َعلَـْيُبْم َصْيدُ ال

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنكا عمكر بكن أبكـي سلكـمة, عكن أبكـيه, قكال: 10010  

حّ  عثمان بن عفـان, فحّ  معه علـّي, فأُتـي بلـحم صيد صاده حالل, فأكل منه وهو مكـحرم, ولكـم 

له علـّي: ونـحن قد بكدا لنكا وأهالكـينا لنكا يأكل منه علـّي, فقال عثمان: إنه صيد قبل أن نـحرم. فقال 

 حالل, أفـيحللن لنا الـيوم؟

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون, عكن عمكرو, عكن عبكد البريكـم, عكن مكـجاهد, عكن 10011  

 عبد هللا بن الـحرث بن نوفل: أن علـيّا أُتـي بشّق َعُجز حمار وهو مـحرم, فقال: إنـي مـحرم.

ن بزيع, قال: حدثنا بشر بن الـمفنل, قال: حدثنا سعيد, عكن يعلكـى بكن حبيكـم, ـ حدثنا اب10012  

 عن عبرمة, عن ابن عبـاس: أنه كان يبرهه علـى كّل حال ما كان مـحرما.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا ابن جري , قال: أخبرنا نافع أن ابن 10013  

 وهو حرام, أُخذ له أو لـم يؤخذ له, وشيقة وغيرها. عمر كان يبره كل شيء من الصيد

حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان, عن عبكد هللا, قكال: أخبرنكـي نكافع: أن ابكن    

 عمر كان ال يأكل الصيد وهو مـحرم وإن صاده الـحالل.

ي , قال: أخبرنكـي الكـحسن ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: أخبرنا ابن جر10014  

بن مسلـم بن يناق: أن طاوسا كان ينهكى الكـحرام عكن أككل الصكيد وشكيقة وغيرهكا صكيد لكه أو لكـم 

 يصد له.
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ـكك حككدثنا عبككد األعلككـى, قككال: حككدثنا خالككد بككن الككـحرث, قككال: حككدثنا األشككعث, قككال: قككال 10015  

. فإن أكل منكه وهكو مكـحرم لكـم يكر الـحسن: إذا صاد الصيد ثم أحرم لـم يأكل من لـحمه حتـى يحلّ 

 الـحسن علـيه شيئا.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حبام وهارون عن عنبسة, عن سالـم, قال: سألت سعيد بن 10016  

جبـير, عن الصيد يصيده الـحالل, أيأكل منه الـمكـحرم؟ فقكال: سكأذكر لك  مكن ذلك , إن هللا تعالكـى 

ال تَْقتُلُوا الّصْيدَ وأْنتُـْم ُحُرم  فنهي عن قتله, ثم قكال: َوَمكْن قَتَلَكهُ ِمكْنُبْم ُمتَعَّمكدا قال: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا 

ال: فََجَزاء  ِمثُْل ما قَتََل ِمَن النّعَِم ثم قال تعالـى: أُِحّل لَُبْم َصْيدُ البَْحِر َوَطعاُمهُ َمتاعا لَُبكْم وللّسكيّاَرةِ قك

ألقكوا شكببتهم فصكادوا لكه, وإن «, غرينكا»أطعمونكـي فكإن قكال:  يأتـي الرجل أهل البحر فـيقول:

قال: أطعمونـي من طعامبم أطعموه من سمبهم الـمالـح. ثم قال: َوُحّرَم َعلَـْيُبْم َصْيدُ البَّر مكا دُْمتُكـْم 

 ُحُرما وهو علـي  حرام, صدته أو صاده حالل.

َعلَـْيُبْم َصْيدُ البَكّر مكا دُْمتُكـْم ُحُرمكا مكا استكـحدث وقال آخرون: إنـما عنى هللا تعالـى بقوله: َوُحّرَم   

الـمـحرم صكيده فكـي حكال إحرامكه أو ذبحكه, أو أستكـحدث لكه ذلك  فكـي تلك  الكـحال. فأمكا مكا ذبحكه 

حالل وللـحالل فال بأس بأكله للـمـحرم, وكذل  ما ككان فكـي ملبكه قبكل حكال إحرامكه فغيكر مكـحّرم 

  :علـيه إمساكه. ذكر من قال ذل

ـ حدثنـي مـحمد بن عبد هللا بن بزيع, قكال: حكدثنا بشكر بكن الكـمفنل, قكال: حكدثنا سكعيد, 10017  

قال: حدثنا قتادة, أن سعيد بن الكـمسيا حدثكه, عكن أبكـي هريكرة, أنكه سكئل عكن صكيد صكاده حكالل 

ره, فقكال: أيأكله الـمـحرم؟ قال: فأفتاه هو بأكله, ثم لقـي عمر بن الـرطاب فأخبره بـما ككان مكن أمك

 لو أفتـيتهم بغير هذا ألوجعت ل  رأس 

ـ حدثنا أحمد بن عبكدة النبكـّي, قكال: حكدثنا أبكو عوانكة, عكن عمكر بكن أبكـي سلكـمة, عكن 10018  

أبـيه, قال: نزل عثمان بن عفـان العَكْرا وهكو مكـحرم, فأهكدى صكاحا العَكْرا لكه قَطكا, قكال: فقكال 

 مي قال: فأكلوا ولـم يأكل.ألصحابه: كلوا فإنه إنـما اصطيد علـى اس

ـ حدثنا ابن بشار وابن الـمثنى, قكاال: حكدثنا ابكن أبكـي عكدّي, عكن سكعيد, عكن قتكادة, عكن 10019  

سعيد بن الـمسيا: أن أبـا هريرة كان بـالربذة, فسألوه عن لـحم صكيد صكاده حكالل. ثكم ذككر نكـحو 

 حديث ابن بزيع عن بشر.

ـحمد بكن جعفككر, قكال: حكدثنا شككعبة, عكن قتكادة, عككن سكعيد بككن حكدثنا ابكن الككـمثنى, قكال: حكدثنا مكك   

 الـمسيا, عن أبـي هريرة, عن عمر, نـحوه.

ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عكدّي, عكن شكعبة, عكن أبكـي إسكحاق, عكن أبكـي 10020  

عمر, وكان ال الشعثاء, قال: سألت ابن عمر عن لـحم صيد يُهديه الـحالل إلـى الـحرام, فقال: أكله 

 يرى به بأسا. قال: قلت: تأكله؟ قال: عمر خير منـي.

حدثنا ابكن الكـمثنى, قكال: حكدثنا يحيكى بكن سكعيد, عكن شكعبة, قكال: حكدثنا أبكو إسكحاق, عكن أبكـي    

الشعثاء, قال: سألت ابن عمر عن صيد صاده حالل يأكل منه حكرام؟ قكال: ككان عمكر يأكلكه. قكال: 

 خيرا منـي.قلت: فأنت؟ قال: كان عمر 

ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عدّي, عن هشكام, عكن يحيكى, عكن أبكـي سلكـمة, 10021  

عن أبـي هريرة, قال: استفتانـي رجل من أهل الشام فـي لـحم صيد أصابه وهو مـحرم, فأمرته أن 

ـي لكـحم صكيد أصكابه يأكله. فأتـيت عمر بن الـرطاب فقلت له: إن رجالً من أهل الشام استفتانـي ف

وهو مـحرم. قال: فما أفتـيته؟ قال: قلت أفتـيته أن يأكله. قكال: فوالكذي نفسكي بكـيده لكو أفتكـيته بغيكر 

 ذل  لعلوت  بـالدّرة وقال عمر: إنـما نهيت أن تصطاده.

ـ حدثنا أبو كريا, قال: حدثنا مصعا بن الـمقدام, قال: حدثنا خارجة عن زيد بن أسلـم, 10022  

عطاء, عن كعا, قال: أقبلت فـي أناس مـحرمين, فأصبنا لكـحم حمكار وحك,, فسألنكـي النكاس عن 

عن أكلكه, فأفتكـيتهم بأكلكه وهكم مكـحرمون. فقكدمنا علكـى عمكر, فكأخبروه أنكـي أفتكـيتهم بأككل حمكار 

 الوح, وهم مـحرمون, فقال عمر: قد أّمرته علـيبم حتـى ترجعوا.

نا هشيـم, قال: أخبرنا يحيى بن سعيد, عن سعيد بن الـمسيا, ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدث10023  

عككن أبككـي هريككرة, قككال: مككررت بككـالربذة, فسألنككـي أهلهككا عككن الـمككـحرم يأكككل مككا صككاده الككـحالل, 
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فأفتـيتهم أن يأكلوه. فلقـيت عمر بن الـرطاب, فذكرت ذل  له, قال: فبـم أفتكـيتهم؟ قكال: أفتكـيتهم أن 

 هم بغير ذل  لـرالفت .يأكلوا. قال: لو أفتـيت

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيكى بكن واضكح, عكن يكونس, عكن أبكـي الشكعثاء البنكدي, 10024  

قال: قلت البن عمر: كي  ترى فـي قوم حرام لقكوا قومكا حكالالً ومعهكم لكـحم صكيد, فإمكا بكـاعوهم 

 وإما أطعموهم؟ فقال: حالل.

: حدثنا مـحمد بن سعيد, قال: حدثنا هشام, يعنـي ابن ـ حدثنا سعيد بن يحيى األموي, قال10025  

عروة, قال: حدثنا عروة, عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطا, أن عبد الرحمن حدثه: أنه اعتـمر 

مع عثمان بن عفـان فـي ركا فـيهم عمرو بن العان حتـى نزلكوا بكـالروحاء, فقُكّرب إلكـيهم طيكر 

إنـي غير آكله فقكال عمكرو بكن العكان: أتأمرنكا بكـما لسكت وهم مـحرمون, فقال لهم عثمان: كلوا ف

 آكالً؟ فقال عثمان: إنـي لوال أظّن أنه صيد من أجلـي ألكلت. فأكل القوم.

ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن هشام بن عكروة, 10026  

 مـحرم. عن أبـيه: أن الزبـير كان يتزّود لـحوم الوح, وهو

ـ حدثنا عبد الـحميد بن بـيان, قال: أخبرنا إسحاق, عن شري , عن سماك بن حرب, عن 10027  

عبرمة, عن ابن عبـاس, قال: ما صيد أو ذبح وأنت حالل فهو ل  حالل, وما صكيد أو ذبكح وأنكت 

 حرام فهو علـي  حرام.

رمة, عن ابن عبـاس, قكال: حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون, عن عمرو, عن سماك, عن عب   

 ما صيد من شيء وأنت حرام فهو علـي  حرام, وما صيد من شيء وأنت حالل فهو ل  حالل.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 10028  

ا فجعكل الصكيد حرامكا علكـى الـمكـحرم صكيده ابن عبـاس: َوُحّرَم َعلَكـْيُبْم َصكْيدُ البَكّر مكا دُْمتُكـْم ُحُرمك

وأكلككه مككا دام حرامككا, وإن كككان الصككيد صككيد قبككل أن يحككرم الرجككل فهككو حككالل, وإن صككاده حككرام 

 لـحالل فال يحّل له أكله.

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: سألت أبـا بشر عن الـمـحرم يأككل مكـما صكاده 10029  

جبـير ومـجاهد يقوالن: ما صيد قبل أن يحرم أكل منه, وما صكيد بعكد الـحالل, قال: كان سعيد بن 

 ما أحرم لـم يأكل منه.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا ابكن جكري , قكال: ككان عطكاء يقكول 10030  

طيع أن إذا سئل فـي العالنـية أيأكل الـحرام الوشيقة والشكيء الكـيابس؟ يقكول بـينكـي وبكـينه: ال أسكت

 أبـين ل  فـي مـجلس, إن ذبح قبل أن يحرم فبل, وإالّ فال تبع لـحمه وال تبتع.

وقال آخرون: إنـما عنى هللا تعالـى بقوله: َوُحّرَم َعلَـْيُبْم َصْيدُ البَّر ما دُْمتُكـْم ُحُرمكا وحكّرَم علكـيبم   

ون ملبه إياه علكـى غيكر وجكه اصطياده. قالوا: فأما شراؤه من مال  يـملبه وذبحه وأكله بعد أن يب

االصطياد له وبـيعه وشراؤه جائز. قالوا: والنهي من هللا تعالـى عن صيده فـي حكال اإلحكرام دون 

 سائر الـمعانـي. ذكر من قال ذل :

ـ حدثنـي عبد هللا بن أحمد بن شبويه, قال: حدثنا ابكن أبكـي مريكـم, قكال: حكدثنا يحيكى بكن 10031  

حيى, أن أبـا سلـمة اشترى قَطا وهو بـالعرا وهكو مكـحرم ومعكه مكـحمد بكن أيوب, قال: أخبرنـي ي

 الـمنبدر, فأكله. فعاب علـيه ذل  الناس.

والصواب فـي ذل  مكن القكول عنكدنا أن يقكال: إن هللا تعالكـى عكّم تـحريكـم ككّل معانكـي صكيد البكّر   

ـّ من ذل  شكيئا دون شك يء, فبكل معانكـي الصكيد علـى الـمـحرم فـي حال إحرامه من غير أن ير

حرام علـى الـمـحرم ما دام حراما بـيعه وشراؤه واصطياده وقتلكه وغيكر ذلك  مكن معانكـيه, إالّ أن 

يجده مذبوحا قد ذبحه حالل لـحالل, فـيحّل له حينئٍذ أكله, للثابت من الكـربر عكن رسكول هللا صكلى 

 هللا عليه وسلم, الذي:

قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عكن ابكن جكري . وحدثنكـي عبكد  ـ حدثناه يعقوب بن إبراهيـم,10032  

هللا بن أبـي زياد, قال: حدثنا مبي بن إبراهيكـم, قكال: حكدثنا عبكد الكـمل  بكن جكري , قكال: أخبرنكـي 

مـحمد بن الـمنبدر, عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان, عن أبـيه عبد الكرحمن بكن عثمكان, قكال: 
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نـحن ُحُرم, فأهدي لنا طائر, فمنا من أكل ومنكا مكن تكوّرن فلكـم يأككل. كنا مع طلـحة بن عبـيد هللا و

 فلـما استـيقظ طلـحة وفّق من أكل, وقال: أكلناه مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

فإن قال قائل: فما أنت قائل فـيـما ُروي عن الصعا بن جثامة: أنه أَْهكدَى إلكـى رسكول هللا صكلى   

أن »وفـيـما ُرِوي عن عائشة: «. إنّا ُحُرم  »حمار وح, يقطر دما, فردّه فقال:  هللا عليه وسلم ِرْجلَ 

وما أشكبه ذلك  مكن «, وشيقة ظبـي أهديت إلـى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو مـحرم, فردّها

األخبـار؟ قـيـل: إنه لـيس فـي واحد من هذه األخبـار التـي جاءت بهذا الـمعنى بـيان أن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم ردّ من ذل  ما ردّ وقد ذبحه الذابح إذ ذبحه, وهو حالل لـحالل, ثم أهداه إلكـى 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو حرام فردّه وقال: إنه ال يحّل لنا ألنا حرم وإنـما ذكر فـيه أنكه 

ردّه ذلك  مكن أجكل أن أهدي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم لـحم صيد فردّه, وقد يجكوز أن يبكون 

ذابحه ذبحه أو صائده صاده من أجله صلى هللا عليه وسلم وهو مـحرم, وقكد بكـين خبكر جكابر عكن 

, إالّ مكا َصكادَهُ أْو ِصكيدَ لَكهُ »النبـّي صلى هللا عليه وسكلم بقولكه:  «. لَكـْحُم َصكْيِد البَكّر للـُمكـْحِرِم َحكالَل 

مررجهما, فواجا التصديق بهما وتوجيه كل واحكد  معنى ذل  كله. فإْذ كان كال الـربرين صحيحا

منهما إلـى الصحيح من وجه, وأن يقال ردّه ما ردّ من ذل  من أجل أنه كان صيد من أجله, وإذنكه 

فـي كل ما أذن فـي أكله منه من أجل أنه لـم يبكن صكيد لـمكـحرم وال صكاده مكـحرم, فكـيصّح معنكى 

 الـربرين كلـيهما.

لصيد الذي عنى هللا تعالـى بـالتـحريـم فـي قوله: َوُحّرَم َعلَـْيُبْم َصْيدُ البَكّر مكا واختلفوا فـي صفة ا  

دُْمتُـْم ُحُرما فقال بعنهم: صيد البّر: كّل ما كان يعي, فـي البّر والبحر وإنـما صيد البحر مكا ككان 

 يعي, فـي الـماء دون البّر ويأوي إلـيه. ذكر من قال ذل :

د بككن السككرّي, قككال: حككدثنا وكيككع, وحككدثنا ابككن وكيككع, قككال: حككدثنا أبككـي, عككن ـكك حككدثنا هنككا10033  

عمران بن ُحدَير, عن أبـي مـجلز: َوُحّرَم َعلَـْيُبْم صْيدُ البَّر ما دُْمتُـْم ُحُرما قال: ما كان يعكي, فكـي 

 البّر والبحر ال يصيده, وما كان حياته فـي الـماء فذاك.

اهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا الـحجاا, عن عطكاء, قكال: ـ حدثنـي يعقوب بن إبر10034  

 ما كان يعي, فـي البّر فأصابه الـمـحرم فعلـيه جزاؤه, نـحو السلـحفـاة والسرطان والنفـادن.

حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون بن الـمغيرة, عن عمرو بكن أبكـي قكـيس, عكن الكـحجاا, عكن    

 فـي البّر والبحر, فأصابه الـمـحرم فعلـيه البفّـارة. عطاء, قال: كّل شيء عاش

ـ حدثنا أبو كريا وأبو السائا, قاال: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا يزيكد بكن أبكـي زيكاد, 10035  

عككن عبككد الككـمل , عككن سككعيد بككن جبككـير, قككال: خرجنككا حجاجككا معنككا رجككل مككن أهككل السككواد معككه 

 ا: اعزل هذا عناشصون طير ماء, فقال له أبـي حين أحرمن

ـ وحدثنا به أبو كريا مّرة أخرى, قال: حكدثنا ابكن إدريكس, قكال: سكمعت يزيكد بكن أبكـي 10036  

زياد, قال: حدثنا حجاا, عن عطاء: أنه كره للـمـحرم أن يذبح الدجاا الزنـجي, ألن له أصالً فكـي 

 البّر.

 فـي البحر. ذكر من قال ذل :وقال بعنهم: صيد البّر ما كان كونه فـي البّر أكثر من كونه   

ـ حدثنا مـحمد بن بشكار, قكال: حكدثنا أبكو عاصكم, قكال ابكن جكري : أخبرنكاه, قكال: سكألت 10037  

 عطاء عن ابن الـماء, أصيد بّر, أم بحر؟ وعن أشبـاهه, فقال: حيث يبون أكثر فهو صيده.

ـيان, عن رجكل, عكن عطكاء ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي وكيع, عن سف10038  

 بن أبـي ربـا , قال: أكثر ما يبون حيث يُفِرخ, فهو منه.

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َواتّقُوا ّللّاَ الِّذي إلَـْيِه تُـْحَشُروَن.  

وهككذا تقككدّم مككن هللا تعالككـى ذكككره إلككـى خككـلقه بـالككـحذر مككن عقابككه علككـى معاصككيه, يقككول تعالككـى:    

أيها الناس, واحذروه بطاعته فـيـما أمركم به من فرائنه وفـيـما نهكاكم عنكه فكـي هكذه واخشوا هللا 

االَيات التـي أنزلها علـى نبـيبم صلى هللا عليه وسلم مكن النهكي عكن الكـرمر والكـميسر واألنصكاب 

واألزالم, وعككن إصككابة صككيد البككّر وقتلككه فككـي حككال إحككرامبم, وفككـي غيرهككا, فككإن هللا مصككيركم 

 فـيعاقببم بـمعصيتبم إياه, ومـجازيبم فمثـيببم علـى طاعتبم له. ومرجعبم

 97اآلية : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



القككول فككـي تأويككـل قولككه تعالككـى:     }َجعَككَل ّللّاُ اْلَبْعبَككةَ اْلبَْيككَت اْلَحككَراَم قِيَامككاً لّلنّككاِس َوالّشككْهَر اْلَحككَراَم 

يَْعلَُم َما فِي الّسَماَواِت َوَما فِي األْرِض َوأَّن ّللّاَ بُِبّل َشكْيٍء َعِلكيم  َواْلَهْدَي َواْلقاَلَئِدَ ذَِلَ  ِلتَْعلَُمَواْ أَّن ّللّاَ 

..} 

يقول تعالـى ذكره: صير هللا البعبكة البكـيت الكـحرام قوامكا للنكاس الكذين ال قكوام لهكم, مكن رئكيس    

اَم والَهْدَي يحجز قويهم عن ضعيفهم ومسيئهم عن مـحسنهم وظالـمهم عن مظلومهم والّشْهَر الـَحرَ 

والقالئِدَ فحجز ببّل واحد من ذل  بعنهم عن بعكض, إذ لكـم يبكن لهكم قكـيام غيكره, وجعلهكا معالكـم 

 لدينهم ومصالـح أمورهم.

 والبعبة فـيـما قـيـل كعبة لتربـيعها. ذكر من قال ذل :  

جاهد قكال: ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفكـيان, عكن ابكن أبكـي نكـجيح عكن مكـ10039  

 إنـما سميت البعبة ألنها مربعة.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا هاشم بن القاسم, عن أبـي سكعيد الكـمؤدّب, عكن الننكر بكن 10040  

 عربـي, عن عبرمة, قال: إنـما سميت البعبة لتربـيعها.

فعكل, فجعلكت العكين وقـيـل قِـياما للنّاِس بـالـياء, وهو من ذوات الواو, لبسرة القكاَ وهكي فكـاء ال  

صكياما, فحّولكت العكين مكن « صكمت»قكـياما, و « قمكت»منه بـالبسرة ياء, كما قـيـل فـي مصكدر: 

الفعل وهكي واء يكاء لبسكرة فكـائه, وإنكـما هكو فكـي األصكل: قمكت قوامكا, وصكمت صكواما. وككذل  

وقد جكاء ذلك  «. قوام»واوها ياء, إذ هي قوله: َجعََل ّللّاُ الَبْعبَةَ البَـْيَت الـَحَراَم قِـياما للنّاِس فحّولت 

 من كالمهم مقوالً علـى أصله الذي هو أصله, قال الراجز:

 )قَِواُم دُْنـيا َوقَِواُم ِدين (

فجاء به بـالواو علـى أصله. وجعل تعالـى ذككره البعبكة والشكهر الكـحرام والهكدي والقالئكد قوامكا   

 ة الرئيس الذي يقوم به أمر تبـاعه.لـمن كان يحترم ذل  من العرب ويعظمه, بـمنزل

وأما البعبة فـالـحرم كله, وسماها هللا تعالـى حراما لتـحريـمه إياهكا أن يصكاد صكيدها أو يرتلكـى   

 خالها أو يعند شجرها. وقد بـينا ذل  بشواهده فـيـما منى قبل.

: وجعككل الشككهر الككـحرام والهككدي وقولككه: َوالّشككْهَر الككـَحَراَم والَهككْدَي َوالقاَلئِككدَ يقككول تعالككـى ذكككره  

والقالئد أينا قـياما للناس, كما جعل البعبة البـيت الـحرام لهم قـياما. والناس الذين جعل ذلك  لهكم 

قـياما مرتل  فـيهم, فقال بعنهم: جعل هللا ذل  فـي الـجاهلكـية قكـياما للنكاس كلهكم. وقكال بعنكهم: 

فـي تأويـل القوام قال أهل التأويـل. ذكر من قال: عنى بل َعنَى به العرَب خاصة. وبـمثل الذي قلنا 

 هللا تعالـى بقوله: َجعََل ّللّاُ الَبْعبَةَ البَـْيَت الـَحَراَم قِـياما للنّاِس القوام علـى نـحو ما قلنا:

ـكك حككدثنا هنككاد, قككال: حككدثنا ابككن أبككـي زائككدة, قككال: أخبرنككا مككن سككمع َخصيفككـا يحككدّث عككن 10041  

 عَل ّللّاُ اْلَبْعبَةَ اْلبَـْيَت الـَحَراَم قِـيَاما ِللنّاِس قال: قواما للناس.مـجاهد فـي: ج

ـكك حككدثنا ابككن وكيككع, قككال: حككدثنا عبككـيد هللا, عككن إسرائيككـل, عككن خصككي , عككن سككعيد بككن 10042  

 جبـير: قِـياما للنّاِس قال: صالحا لدينهم.

أخبرنا داود, عن ابكن جكري , عكن مكـجاهد  ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال:10043  

فـي: َجعََل ّللّاُ اْلَبْعبَةَ اْلبَـْيَت الـَحراَم قـيَاما للنّاِس قال: حين ال يرجون جنة وال يرافون نكارا, فشكدّد 

 هللا ذل  بـاإلسالم.

ر, حدثنا هناد, قال: حدثنا ابكن أبكـي زائكدة, عكن إسرائيكـل, عكن أبكـي الهيكثم, عكن سكعيد بكن جبكـي   

 قوله: َجعََل ّللّاُ الَبْعبَةَ البَـْيَت الـَحَراَم قِـياما للنّاِس قال: شدّة لدينهم.

 حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن إسرائيـل, عن أبـي الهيثم, عن سعيد بن جبـير, مثله.   

ن أبـيه, عن ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, ع10044  

ابكن عبكـاس, قولكه: َجعَكَل ّللّاُ الَبْعبَكةَ البَكـْيَت الككـَحَراَم قِكـياما للنّكاِس قكال: قكـيامها أن يكأمن مكن توجككه 

 إلـيها.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عكن علكـّي, عكن ابكن 10045  

البَـْيَت الـَحَراَم قِـياما للنّاِس والّشْهَر الكـَحَراَم َوالَهكْدَي َوالقاَلئِكدَ يعنكـي عبـاس, قوله: َجعََل ّللّاُ الَبْعبَةَ 

 قـياما لدينهم, ومعالـم لـحجهم.
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ـكك حدثنككـي مككـحمد بككن الككـحسين, قككال: حككدثنا أحمككد بككن مفنككل, قككال: حككدثنا أسبككـاط, عككن 10046  

ـياما للنّاِس والّشْهَر الـَحَراَم والَهْدَي َوالقاَلئِدَ جعكل هللا هكذه السدّي: َجعََل ّللّاُ الَبْعبَةَ البَـْيَت الـَحَراَم قِ 

 األربعة قـياما للناس, هو قوام أمرهم.

وهذه األقكوال وإن اختلفكت مكن قائلهكا ألفكـاظها, فكإن معانكـيها آيكـلة إلكـى مكا قلنكا فكـي ذلك  مكن أن   

ومكن فكـي سككلطانه, ألنكه مككدبر  القكوام للشكيء هككو الكذي بككه صكالحه, كالكـمل  األعظككم قكوام رعيتككه

أمككرهم وحككاجز ظالككـمهم عككن مظلككومهم والككدافع عككنهم مبككروه مككن بغككاهم وعككاداهم. وكككذل  كانككت 

البعبة والشهر الـحرام والهدي والقالئد قكوام أمكر العكرب الكذي ككان بكه صكالحهم فكـي الـجاهلكـية, 

بلتهم التـي بـاستقبـالها يتـّم وهي فـي اإلسالم ألهله معالـم حجهم ومناسبهم ومتوجههم لصالتهم وق

 فرضهم.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذل  قالت جماعة أهل التأويـل. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا جامع بن حماد, قال: حدثنا يزيد بن زريكع, قكال: حكدثنا 10047  

َراَم قِككـياما للنّككاِس والّشككْهَر الككـَحَراَم والَهككْدَي سككعيد, عككن قتككادة, قولككه: َجعَككَل ّللّاُ الَبْعبَككةَ البَككـْيَت الككـحَ 

والقاَلئدَ حواجز أبقاها هللا بـين الناس فـي الـجاهلـية فبان الرجل لكو جكّر ككّل جريكرة ثكم لكـجأ إلكـى 

الـحرم لـم يُتناول ولـم يُقرب. وكان الرجل لو لقكـي قاتكل أبكـيه فكـي الشكهر الكـحرام لكـم يعكرض لكه 

ن الرجل إذا أراد البـيت تقلد قالدة مكن شكعر فأحمتكه ومنعتكه مكن النكاس, وككان إذا ولـم يقربه. وكا

نفر تقلد قالدة من اإلذخر أو من الـحاء الّسُمر, فمنعته مكن النكاس حتكـى يأتكـي أهلكه حكواجز أبقاهكا 

 هللا بـين الناس فـي الـجاهلـية.

د, فكـي قولكه: َجعَكَل ّللّاُ الَبْعبَكةَ ـ حدثنا يكونس, قكال: أخبرنكا ابكن وهكا, قكال: قكال ابكن زيك10048  

البَـْيَت الـَحَراَم قِكـياما للنّكاِس والّشكْهَر الكـَحَراَم والَهكْدَي والقاَلئِكدَ قكال: ككان النكاس كلهكم فكـيهم ملكوك 

تدفع بعنكهم عكن بعكض. قكال: ولكـم يبكن فكـي العكرب ملكوك تكدفع بعنكهم عكن بعكض, فجعكل هللا 

ما يدفع بعنهم عن بعض به, والشهر الـحرام كذل  يدفع هللا بعنهم تعالـى لهم البـيت الـحرام قـيا

عن بعض بـاألشهر الـحرم والقالئد. قال: ويـلقـى الرجكل قاتكل أخيكه أو ابكن عمكه فكال يعكرض لكه. 

 وهذا كله قد نسخ.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 10049  

ن عبـاس: َوالقاَلئِدَ ككان نكاس بتقلكدون لكـحاء الشكجر فكـي الـجاهلكـية إذا أرادوا الكـحّ , فكـيعرفون اب

 بذل .

وقد أتـينا علكـى البكـيان عكن ذككر الشكهر الكـحرام والهكدي والقالئكد فـيكـما منكى, بكـما أغنكى عكن   

 إعادته فـي هذا الـموضع.

لَـُموا أّن ّللّاَ يَْعلَكـُم مكا فِكـي الّسكَمَواِت َومكا فِكـي األْرِض وأّن القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ذَِلَ  ِلتَعْ   

 ّللّاَ بُِبّل َشْيٍء َعِلـيـم .

يعنككـي تعالككـى ذكككره بقولككه: ذَلككَ  تصيككـيره البعبككة البككـيت الككـحرام قككـياما للنككاس والشككهر الككـحرام   

قكـياما ككي تعلكـموا أن مكن أُحكِدث والهدي والقالئد. يقول تعالـى ذكره: َصيّرت لبم أيها الناس ذلك  

لبم لـمصالـح دنـياكم مكا أحكدث مكـما بكه قكوامبم, علكـما منكه بكـمنافعبم ومنكاّركم أنكه ككذل  يعلكـم 

جميع ما فـي السموات وما فـي األرض مـما فـيه صال  عاجلبم وآجلبم, ولتعلـموا أنه ببكّل شكيء 

و مـحصيها علـيبم حتـى يجازي الـمـحسن علـيـم, ال يرفـى علـيه شيء من أموركم وأعمالبم, وه

 منبم بإحسانه والـمسيء منبم بإساءته.

 98اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }اْعلَُمَواْ أَّن ّللّاَ َشِديدُ اْلِعقَاِب َوأَّن ّللّاَ َغفُور  ّرِحيم  {..

ا فكـي السكموات ومكا فكـي األرض, يقول تعالـى ذكره: اعلـموا أيها الناس أن رببم الكذي يعلكـم مك   

وال يرفـى علـيه شيء من سرائر أعمالبم وعالنـيتها, وهو يحصكيها علكـيبم لكـيجازيبم بهكا, شكديد 

عقابه من عصاه وتكـمّرد علكـيه علكـى معصكيته إيكاه, وهكو غفكور الكذنوب مكن أطاعكه وأنكاب إلكـيه 

ما سل  مكن ذنوبكه بعكد إنابتكه وتوبتكه فساتر  علـيه وتارك  فنيحته بها, رحيـم به أن يعاقـيه علـى 

 منها.
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 99اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }ّما َعلَى الّرُسوِل إِالّ اْلباَلَُغ َوّللّاُ يَْعلَُم َما تُْبدُوَن َوَما تَْبتُُموَن {..

ولنا الكذي وهذا من هللا تعالـى ذككره تهديكد لعبكـاده ووعيكد, يقكول تعالكـى ذككره: لكـيس علكـى رسك   

أرسلناه إلكـيبم أيهكا النكاس بإنكذاركم عقابنكا بكـين يكدي عكذاب شكديد وإعكذارنا إلكـيبم بكـما فكـيه قطكع 

حججبككم, إالّ أن يكككؤدي إلككـيبم رسكككالتنا, ثككم إلكككـينا الثككواب علكككـى الطاعككة, وعلكككـينا العقككاب علكككـى 

ر خفـّي علـينا الـمطيع منبم القابل رسكالتنا الـمعصية. َوّللّاُ يَْعلَـُم ما تُْبدُوَن َوما تَْبتُـُموَن يقول: وغي

العامل بـما أمرته بـالعمل به من العاصي التارك العمل بـما أمرته بكـالعمل بكه ألنكا نعلكـم مكا عملكه 

العامل منبم فأظهره بجوارحه ونطق به لسانه. َومكا تَْبتُكـُموَن يعنكـي: مكا تكـرفونه فكـي أنفسكبم مكن 

فـاق. يقول تعالـى ذكره: فمكن ككان ككذل  ال يرفكـى علكـيه شكيء مكن إيـمان وكفر أو يقـين وشّ  ون

ضكمائر الصكدور وظككواهر أعمكال النفكوس, مككـما فكـي السكموات ومككا فكـي األرض, وبكـيده الثككواب 

 والعقاب, فحقـيق أن يُتقَـى وأن يطان فال يعَصى.

 100اآلية : 
بِيُث َوالّطيُّا َولَْو أَْعَجبََ  َكثَْرةُ اْلَربِيكِث فَكاتّقُواْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قُل الّ يَْستَِوي اْلرَ 

 ّللّاَ يَأُْوِلي األْلبَاِب لَعَلُّبْم تُْفِلُحوَن {..

يقول تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صكلى هللا عليكه وسكلم: قكل يكا مكـحمد ال يعتكدل الكردىء والكـجيد,    

ْعَجبَككَ  َكثْككَرةُ الـَربِككـيِث يقككول: ال يعتككدل العاصككي والصالككـح والطالككـح, والككـمطيع والعاصككي. َولَككْو أ

والكككـمطيع هلل عنكككد هللا ولكككو كثكككر أهكككل الكككـمعاصي فعجبكككت مكككن كثكككرتهم, ألن أهكككل طاعكككة هللا هكككم 

الـمفلـحون الفـائزون بثكواب هللا يكوم القكـيامة وإن قلكوا دون أهكل معصكيته, وإّن أهكل معاصكيه هكم 

تعالـى ذككره لنبكـيه صكلى هللا عليكه وسكلم: فكال تعجكبّن مكن  األخسرون الـرائبون وإن كثروا. يقول

كثككرة مككن يعصككى هللا فـيككـمهله وال يعاجلككه بككـالعقوبة فككإن العقبككى الصالككـحة ألهككل طاعككة هللا عنككده 

 دونهم. كما:

ـكك حدثنككـي مككـحمد بككن الككـحسين, قككال: حككدثنا أحمككد بككن مفنككل, قككال: حككدثنا أسبككـاط, عككن 10050  

الـَربِكـيُث َوالّطيّكُا َولَكْو أْعَجبَكَ  َكثْكَرةُ الـَربِكـيِث قكال: الـربكـيث: هكم الكـمشركون السدّي: ال يَْستَِوي 

 والطيّا: هم الـمؤمنون.

وهذا البكالم وإن ككان مررجكه مركرا الكـرطاب لرسكول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم, فـالكـمراد بكه   

 األْلبـاِب لَعَلُّبْم تُْفِلـُحوَن. بعض أتبـاعه, يدّل علـى ذل  قوله: فـاتّقُوا ّللّاَ يا أُولـي

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فـاتّقُوا ّللّاَ يا أُولـي األْلبـاِب لَعَلُّبْم تُْفِلـُحوَن.  

يقول تعالـى ذكره: واتقوا هللا بطاعته فـيـما أمركم ونهاكم, واحذروا أن يستـحوذ علـيبم الشيطان   

ا منهم. يا أؤلـي األْلبـاِب يعنـي بذل : أهل العقول والـحجا, الذين بإعجاببم كثرة الـربـيث, فتصيرو

عقلككوا عككن هللا آياتككه, وعرفككوا مواقككع حججككه. لَعَلُّبككْم تُْفِلككـُحوَن يقككول: اتقككوا هللا لتفلككـحوا: أي كككي 

 تنـجحوا فـي طلبتبم ما عنده.

 101اآلية : 
آَمنُكواْ الَ تَْسكأَلُواْ َعكْن أَْشكيَآَء إِن تُْبكدَ لَُبكْم تَُسكْؤُكْم َوإِن  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }يَأَيَّها الّكِذينَ 

 تَْسأَلُواْ َعْنَها ِحيَن يُنَّزُل اْلقُْرآُن تُْبدَ لَُبْم َعفَا ّللّاُ َعْنَها َوّللّاُ َغفُور  َحِليم  {..

ل ككان يسكألها إيكاه ذكر أن هذه االَية أنزلكت علكـى رسكول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم بسكبا مسكائ   

أقوام, امتكـحانا لكه أحيانكا, واسكتهزاء أحيانكا, فكـيقول لكه بعنكهم: مكن أبكـي؟ ويقكول لكه بعنكهم إذا 

ضلت ناقته: أين ناقتـي؟ فقال لهم تعالـى ذكره: ال تسألوا عن أشياء مكن ذلك , كمسكألة عبكد هللا بكن 

أبكدينا لبكم حقكـيقة مكا تسكألون عنكه سكاءكم إبكداؤها حذافة إياه من أبوه, إْن تُْبدَ لَُبْم تَُسْؤُكْم يقول: إن 

 وإظهارها.

وبنـحو الذي قلنا فـي ذل  تظاهرت األخبـار عن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليكه وسكلم. ذككر   

 الرواية بذل :
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ـ حدثنا أبو كريكا, قكال: حكدثنا بعكض بنكـي نفـيكـل, قكال: حكدثنا زهيكر بكن معاويكة, قكال: 10051  

يرية, قال: قال ابن عبـاس ألعرابـي من بنـي سلـيـم: هكل تكدري فـيكـما أنزلكت هكذه حدثنا أبو الـجو

االَية يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تَْسأَلُوا َعْن أْشياَء إْن تُْبكدَ لَُبكْم تَُسكْؤُكْم؟ حتكـى فكرغ مكن االَيكة, فقكال: ككان 

: مكن أبكـي؟ والرجكل تنكّل قوم يسألون رسكول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم اسكتهزاء, فكـيقول الرجكل

 ناقته فـيقول: أين ناقتـي؟ فأنزل هللا فـيهم هذه االَية.

ـ حدثنكـي مكـحمد بكن الكـمثنى, قكال: حكدثنا أبكو عكامر وأبكو داود, قكاال: حكدثنا هشكام, عكن 10052  

قتادة, عن أنس, قال: سأل الناس رسكول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم حتكـى أحفكوه بـالكـمسألة, فصكعد 

قككال أنكس: فجعلككت أنظكر يككـمينا «. ال تَْسأَلُونِكـي َعككْن َشكْيٍء إالّ بَككـيّْنتُهُ لَُبكمْ »بر ذات يكوم, فقككال: الكـمن

وشماالً, فأرى كْل إنسان الفّـا ثوبه يببي فأنشأ رجل كان ذا الحى يدعى إلـى غيكر أبكـيه, فقكال: يكا 

قكال: رضكينا بكـاهلل ربّكـا وبكـاإلسالم قكال: فأنشكأ عمكر ف«. أبُوَك ُحذَافَكةُ »رسول هللا, من أبـي؟ فقال: 

دينا وبـمـحمد صلى هللا عليه وسلم رسوالً, وأعوذ بـاهلل مكن سكوء الفكتن فقكال رسكول هللا صكلى هللا 

لَـْم أَر فِـي الّشّر والـَرْيِر كالـيَْوم قَكّط, إنّكهُ ُصكّوَرْت ِلكـَي الكـَجنّةُ َوالنّكاُر حتكـى رأْيتُُهمكا »عليه وسلم: 

وكككان قتكادة يككذكر هكذا الككـحديث عنككد هكذه االَيككة: ال تَسكأَلُوا َعككْن أْشكياَء إْن تُْبككدَ لَُبككْم «. ائِطِ َوَراَء الكـح

 تَُسْؤُكْم.

ـ حدثنـي مـحمد بن معمر البحرانـي, قال: حدثنا رو  بن عبـادة, قال: حدثنا شعبة, قال: 10053  

أبُكوَك »هللا مكن أبكـي؟ قكال: أخبرنـي موسى بن أنس, قال: سمعت أنسا يقول: قال رجل: يا رسكول 

 قال: فنزلت: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تَْسألُوا َعْن أْشياَء إْن تُْبدَ لَُبْم تَُسْؤُكْم.«. فاُلن  

حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حكدثنا سكعيد, عكن قتكادة, فكـي قولكه: يكا أيّهكا    

ْن أْشياَء إْن تُْبدَ لَُبْم تَُسْؤُكْم قال: فُحدّثنا أن أنس بن مالك  حكدثهم: أن رسكول الِّذيَن آَمنُوا ال تَْسأَلُوا عَ 

هللا صلى هللا عليه وسلم سألوه حتـى أحفوه بـالـمسألة, فررا علـيهم ذات يوم فصعد الـمنبر, فقال: 

ول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم أن فأشفق أصكحاب رسك« ال تَْسأَلُونِـي الـيَْوَم َعْن َشْيٍء إالّ بَـيّْنتُهُ لَُبمْ »

يبون بـين يديه أمر قد حنكر, فجعلكت ال ألتفكت يكـمينا وال شكماالً إالّ وجكدت ككالّ الفكـاّ رأسكه فكـي 

أبُوَك »ثوبه يببي. فأنشأ رجل كان ياُلَحى فـيدعى إلـى غير أبـيه, فقال: يا نبـّي هللا من أبـي؟ قال: 

شكأ عمكر فقكال: رضكينا بكـاهلل ربّكـا وبكـاإلسالم دينكا وبـمكـحمد قال: ثم قام عمكر أو قكال: فأن«. ُحذَافة

صلى هللا عليه وسلم رسوالً عائذا بـاهلل أو قال: أعوذ بكـاهلل مكن سكوء الفكتن. قكال: وقكال رسكول هللا 

ـى لَكـْم أَر فِكـي الكـَرْيِر والّشكّر كالكـيَْوِم قَكّط, ُصكّوَرْت لكـَي الكـَجنّةُ والنّكاُر حتك»صلى هللا عليكه وسكلم: 

 «.رأْيتُُهما دُوَن الـحائِطِ 

ـ حدثنا أحمد بن هشام وسفـيان بن وكيع, قاال: حدثنا معكاذ, قكال: حكدثنا ابكن عكون, قكال: 10054  

سألت كرمة مولـى ابن عبـاس عن قوله: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تَْسأَلُوا َعْن أْشيَاَء إْن تُْبدَ لَُبْم تَُسكْؤُكْم 

« ال تَْسأَلُونِـي َعْن َشْيٍء إالّ أْخبَْرتُُبْم بِكهِ »ـيهم النبـي صلى هللا عليه وسلم, فقال: قال: ذاك يوم قام ف

« أبُكوَك ُحذَافَكة»قال: فقام رجل, فبره الـمسلـمون مقَامه يومئذ, فقال: يا رسول هللا من أبكـي؟ قكال: 

 قال: فنزلت هذه االَية.

عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, ـ حدثنا الـحسين بن يحيى, قال: أخبرنا 10055  

عن أبـيه قال: نزلت: ال تَْسأَلُوا َعْن أْشياَء إْن تُْبدَ لَُبْم تَُسْؤُكْم فـي رجل قال: يا رسول هللا من أبكـي؟ 

 «.أبُوك فالن»قال: 

ا النبكـي حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي سفكـيان, عكن معمكر, عكن قتكادة, قكال: سكألو   

صلى هللا عليه وسلم حتـى أكثروا علـيه, فقام مغنبـا خطيبـا, فقال: َسلُونـي فََوّللّاِ ال تَْسأَلُونِـي َعْن 

واشككتدّ « أبُككوَك ُحذَافَككة»فقككام رجككل فقككال: مككن أبككـي؟ قككال: « َشككْيٍء مككا دُْمككُت فككـي َمقككامي إالّ َحككدّثْتُُبمْ 

ل  كثر بباؤهم, فجثا عمر علـى ركبتـيه فقال: رضكينا فلـما رأى الناس ذ« َسلُونِـي»غنبه وقال: 

بـاهلل ربّـا, قال معمر: قال الزهري: قكال أنكس مثكل ذلك : فجثكا عمكر علكـى ركبتكـيه, فقكال: رضكينا 

بـاهلل ربـا, وبـاإلسالم دينا, وبـمـحمد صلى هللا عليه وسلم رسوالً, فقكال رسكول هللا صكلى هللا عليكه 

ِسي بِـيَِدِه, لَقَْد ُصّوَرْت لـَي الـَجنّةُ َوالنّاُر آنِفـا فِـي َعْرِض َهذَا الـحائِِط, فَلَكـْم أَر أَما َوالِّذي نَفْ »وسلم: 

قال الزهرّي: فقالت أّم عبد هللا بن ُحذافة: ما رأيت ولدا أعّق من  قّط, «. كالـيَْوِم فِـي الـَرْيِر والّشرّ 
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ة, فتفنحها علـى رؤوس النكاس فقكال: وهللا لكو أتأمن أن تبون أم  قارفت ما قارَ أهل الـجاهلـي

 ألـحقنـي بعبد أسود للـحقته.

ـكك حدثنككـي مككـحمد بككن الككـحسين, قككال: حككدثنا أحمككد بككن مفنككل, قككال: حككدثنا أسبككـاط, عككن 10056  

هللا صكلى هللا السدّي: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تَْسأَلُوا َعْن أْشيَاَء إْن تُْبدَ لَُبْم تَُسْؤُكْم قال: غنا رسكول 

« َسلُونِـي فإنُّبْم ال تَْسأَلُونِـي َعْن َشْيء إالّ أْنبَأْتُُبْم بِكهِ »عليه وسلم يوما من األيام فقام خطيبـا, فقال: 

فقام إلـيه رجل من قري, من بنـي َسْهم يقال له عبد هللا بن ُحذَاقة, وكان يُطعَن فكـيه, قكال: فقكال يكا 

فدعاه ألبـيه فقام إلـيه عمكر, فقبّكل رجلكه وقكال: يكا رسكول « وَك فاُلن  أبُ »رسول هللا من أبـي؟ قال: 

هللا, رضينا بـاهلل ربـا, وب  نبـيا, وبـاإلسالم دينا, وبكـالقرآن إمامكا, فكـاع  عنكا عفكـا هللا عنك  فلكـم 

 «.الَولَدُ للِفَراش وللعاِهِر الـَحَجرُ »يزل به حتـى رضي, فـيومئذ قال: 

رث, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: حدثنا قـيس, عن أبـي حصين, عن أبكـي ـ حدثنـي الـح10057  

صالـح, عن أبـي هريرة, قال: خرا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو غنبـان مـحماّر وجههُ, 

فقكام آخكر فقكال: مكن « فكـي النّكارِ »حتـى جلس علـى الـمنبر, فقام إلـيه رجل, فقال أيكن أبكـي؟ قكال: 

فقككام عمككر بككن الككـرطاب فقككال: رضككينا بككـاهلل ربككـا, وبككـاإلسالم دينككا, «. بُككوَك ُحذَافَككةُ أ»أبككـي؟ قككال: 

وبـمـحمد صلى هللا عليه وسلم نبـيا, وبـالقرآن إماما, إنا يا رسول هللا حديثو عهد بجاهلـية وشرك, 

 َ لُوا َعكْن أْشكيَاَء إْن تُْبكدَ وهللا يعلـم من آبـاؤنا. قال: فسبن غنبه, ونزلت: يا أيّهكا الّكِذيَن آَمنُكوا ال تَْسكأ

 لَُبْم تَُسْؤُكْم.

وقال آخرون: نزلت هذه االَية علـى رسول هللا صلى هللا عليه وسكلم مكن أجكل مسكألة سكائل سكأله   

 عن شيء فـي أمر الـحّ . ذكر من قال ذل :

بكد ـ حدثنا أبو كريكا, قكال: حكدثنا منصكور بكن وردان األسكدّي, قكال: حكدثنا علكـّي بكن ع10058  

األعلـى, قال: لـما نزلت هذه االَية: َوّوِ علـى النّاِس ِحّ  البَـْيِت َمكِن اْسكتَطاَن إلَكـْيِه َسبِكـيالً قكالوا: يكا 

ال, ولَككْو قُْلككُت نَعَككْم »رسككول هللا أفككـي كككّل عككام؟ فسككبت, ثككم قككالوا: أفككـي كككّل عككام؟ فسككبت, ثككم قككال: 

 الِّذيَن آَمنُوا ال تَْسأَلُوا َعْن أْشياَء إْن تُْبدَ لَُبْم تَُسْؤُكْم.فأنزل هللا هذه االَية: يا أيّها « لََوَجبَتْ 

ـكك حككدثنا أبككو كريككا, قككال: حككدثنا عبككد الككرحمن بككن سلـيككـمان, عككن إبراهيككـم بككن مسلككـم 10059  

إّن ّللّاَ »الَهَجرّي, عن ابن عيكاض, عكن أبكـي هريكرة, قكال: قكال رسكول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم: 

فقال رجل: أفـي كّل عام يا رسكول هللا؟ فكأعرض عنكه, حتكـى عكاد مّرتكـين أو « ـْيُبُم الـَح ّ َكتََا َعلَ 

والذي نَْفِسي بِـيَِدِه, لَْو قُْلُت نَعَْم لََوَجبَكْت, َولَكْو َوَجبَكْت »فقال فالن, فقال: « َمِن الّسائُِل؟»ثالثا, فقال: 

فأنزل هللا هذه االَية: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تَْسكأَلُوا َعكْن «. لََبفَْرتـمْ َعلَـْيُبْم ما أَطْقتُـموه, َولَْو تََرْكتُـُموهُ 

 أْشياَء إن تُْبدَ لَُبْم تَُسْؤُكْم حتـى ختـم االَية.

ـ حدثنـي مـحمد بن علـّي بن الـحسين بن شقـيق, قال سمعت أبـي, قال: أخبرنكا الكـحسين 10060  

سمعت أبـا هريرة يقول: خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بن واقد, عن مـحمد بن زياد, قال: 

فقام مـحصن األسدّي, فقال: أفـي كّل عام يا رسكول «. يا أيَّها النّاُس, َكتََا ّللّاُ َعلَـْيُبْم الـَح ّ »فقال: 

لَْلتُكـْم. اْسكُبتُوا َعنّكى مكا َسكَبّت أَما إنّـي لَْو قُْلُت نَعَكْم لََوَجبَكْت, ولَكْو َوَجبَكْت ثُكّم تََرْكتُكـْم لَنَ »هللا؟ فقال: 

فأنزل هللا تعالـى: يا أيّها الّكِذيَن « َعْنُبْم, فإنّـَما َهلََ  َمْن َكاَن قَْبلَُبْم بُِسَؤاِلِهْم واْختاِلفِِهْم علـى أْنبِـيائِهمْ 

 آَمنُوا ال تَْسأَلُوا َعْن أْشيَاَء إْن تُْبدَ لَُبْم تَُسْؤُكْم إلـى آخر االَية.

حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قكال: حكدثنا الكـحسين وقكد, عكن مكـحمد بكن زيكادة,    

قال: سمعت أبـا هريرة يقول: خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فذكر مثلكه, إال أنكه قكام: فقكام 

 ُعباشة ابِن مـْحَصن األسدّي.

: حكدثنا أبكو زيكد عبكد الكرحمن بكن أبكـي ـ حدثنا زكريا بن يحيى بن أبـان الـمصري, قكال10061  

العمر, قال: حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى, عن صفوان بن عمرو, قال: ثنـي سلـيـم بكن عكامر, 

ُكتِكَا »قال: سمعت أبـا أمامة البـاهلـي يقول: قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فـي النكاس فقكال: 

, فقال: أفـي كل عكام؟ قكال: فعكال ككالم رسكول هللا صكلى هللا فقام رجل من األعراب« َعلَـْيُبُم الـَح ّ 

فقككال « عليككه وسككلم وأسككبت وأغنككا واستغنككا. فمبككث طككويالً ثككم تبلككـم فقككال: َمككِن الّسككائُِل؟

َوْيَحككَ  مككاذَا يُْؤِمنُككَ  أْن أقُككوَل نَعَككْم, َولَككْو قُْلككُت نَعَككُم لََوَجبَككْت, َولَككْو َوَجبَككْت »األعرابككـّي: أنككا ذا, فقككال: 
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ا فِكـي األْرِض لََبفَْرتُـْم؟ أال إنّهُ إنّـَما أْهلََ  الِّذيَن قْبلَُبْم أئِّمةُ الـَحَراِ, َوّللّاُ لَْو أنّـي أْحلَْلُت لَُبْم َجِميَع مك

َمنُكوا قال: فأنزل هللا تعالـى عند ذل  يا أيّها الِّذيَن آ« َوَحّرْمُت َعلَـْيُبْم ِمْنها َمْوِضَع ُخّ  لََوقَْعتُـْم فِـيهِ 

 ال تَْسأَلُوا َعْن أْشياَء... إلـى آخر االَية.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 10062  

هللا ابن عبـاس, قوله: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ال تَْسكأَلُوا َعكْن أْشكيَاء إْن تُْبكدَ لَُبكْم تَُسكْؤُكْم وذلك  أن رسكول 

فقكام رجكل مكن بنكـي أسكد « يا قَْوِم, ُكتَِا َعلَـْيُبُم الكـَح ّ »صلى هللا عليه وسلم أذّن فـي الناس, فقال: 

فقال: يا رسول هللا, أفـي كّل عام؟ فأُْغِنَا رسول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم غنبكـا شكديدا, فقكال: 

َوَجبَْت, َولَْو َوَجبَْت مكا اْستََطْعتُكـْم, ِوإذَْن لََبفَْرتُكـْم فـاتُْرُكونِكـي َوالِّذي نَْفُس ُمـَحّمِد بَـيَِدِه لَْو قُْلُت نَعَْم لَ »

فكأنزل هللا تعالكـى: يكا «. ما تََرْكتُُبْم, فإذَا أَمْرتُُبْم بَِشْيٍء فـاْفعَلُوا, وإذَا نََهْيتُُبْم َعْن َشْيء فـانُتَُهوا َعْنكهُ 

ياَء إْن تُْبكدَ لَُبككْم تَُسكْؤُكْم. نهككاهم أن يسكألوا عكن مثككل الكذي سككألت أيّهكا الّكِذين آَمنُككوا ال تَْسكأَلُوا َعككْن أْشك

النصارى من الـمائدة, فأصبحوا بها كافرين فنهى هللا تعالـى عن ذل , وقكال: ال تسكألوا عكن أشكياء 

إن نزل القرآن فـيها بتغلـيظ ساءكم ذل , ولبن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنُّبْم ال تسألون عن شيء 

 وجدتـم تبـيانه. إال

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بكن صالكـح, قكال: حكدثنا علكـّي    

بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: يا أيّها الِّذين آَمنُكوا ال تَْسكأَلُوا َعكْن أْشكياَء إْن تُْبكدَ لَُبكْم تَُسكْؤُكْم 

نّزل القُْرآِن تُْبدَ لَُبْم قال: لـما أنزلت آية الـحّ , نكادى النبكـي صكلى هللا عليكه وإْن تَْسأَلُوا َعْنها ِحيَن يُ 

فقكالوا: يكا رسكول هللا, « يا أيّها النّاُس, إّن ّللّاَ قَْد َكتََا َعلَـْيُبْم الكـَحّ  فَُحّجكوا»وسلم فـي الناس, فقال 

« قُْلُت ُكّل عاٍم لََوَجبَْت, َولَكْو َوَجبَكْت لََبفَْرتُكـمْ  ال بَْل عاما َواِحدا, َولَوْ »أعاما واحدا أم كل عام؟ فقال 

ثم قال هللا تعالـى: يا أيّها الِّذين آَمنُوا ال تَْسأَلُوا َعْن أْشياَء إْن تُْبدَ لَُبْم تَُسْؤُكْم قال: سألوا النبـي صلى 

 هللا عليه وسلم عن أشياء فوعظهم, فـانتهوا.

قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عكن  ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو,10063  

مـجاهد, فـي قوله: يا أيّها الِّذين آَمنُوا ال تَْسأَلُوا َعْن أْشياَء إْن تُْبدَ لَُبكْم تَُسكْؤُكْم قكال: ذككر رسكول هللا 

تُهكا لََوَجبَكْت, ال, لَكْو قُلْ »صلى هللا عليه وسلم الـحّ , فقـيـل: أواجا هو يا رسول هللا كّل عكام؟ قكال: 

َسلُونِكـي فَكال يَْسأَلُنِكـي َرُجكل  فكـي َمكـْجِلِسي »ثم قكال: « َولَْو َوَجبَْت ما أَطْقتُـْم, َولَْو لَـْم تُِطيقُوا لََبفَْرتُـمْ 

أبُكوَك »فقكام إلكـيه رجكل, فقكال: مكن أبكـي؟ قكال: « َهذَا َعْن َشْيٍء إالّ أْخبَْرتُهُ, وإْن َسأَلَنِكـي َعكْن أبِكـيهِ 

فقام عمر, فقال: يكا رسكول اصكلى هللا عليكه وسكلم رضكينا بكـاهلل ربكـا, وبكـاإلسالم « ذَافَةُ ْبُن قَـْيٍس حُ 

 دينا, وبـمـحمد صلى هللا عليه وسلم نبـيا, ونعوذ بـاهلل من غنبه وغنا رسوله.

وقككال آخككرون: بككل نزلككت هككذه االَيككة مككن أجككل أنهككم سككألوا رسككول هللا صككلى هللا عليككه وسككلم عككن   

 بحيرة والسائبة والوصيـلة والـحامي. ذكر من قال ذل :ال

ـ حدثنـي إسحاق بكن إبراهيكـم بكن حبكـيا بكن الشكهيد, قكال: حكدثنا عتكاب بكن بشكير, عكن 10064  

خصي , عن مـجاهد, عن ابن عبـاس ال تَْسأَلُوا َعْن أْشياَء قكال: هكي البحيكرة والسكائبة والوصيكـلة 

ل : ما جعل هللا من كذا وال كذا؟ قال: وأما عبرمة فإنه قكال: إنهكم والـحام. أال ترى أنه يقول بعد ذ

كانوا يسألونه عن االَيات فنهوا عن ذل . ثم قال: قَْد َسأَلها قَكْوم  ِمكْن قَكْبِلُبْم ثُكّم أْصكبَُحوا بهكا َككافِريَن 

 قال: فقلت: قد حدثنـي مـجاهد برالَ هذا ابن عبـاس, فما ل  تقول هذا؟ فقال َهْيهَ.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يزيد بن هارون, عن ابن عون, عن عبرمة عن األعم,, 10065  

قال: هو الذي سأل رسول هللا صلى هللا عليكه وسكلم: مكن أبكـي؟. وقكال سكعيد بكن جبكـير: هكم الكذين 

 سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن البحيرة والسائبة.

قول من قال: نزلت هذه االَية من أجل إكثار السائلـين رسول  وأولـى األقوال بـالصواب فـي ذل   

إّن ّللّاَ »هللا صلى هللا عليه وسلم الـمسائل, كمسئلة ابن حذافة إياه مكن أبكوه, ومسكئلة سكائله إذ قكال: 

أفكـي ككّل عكام؟ ومكا أشكبه ذلك  مكن الكـمسائل, لتظكاهر األخبكـار بكذل  عكن «: فََرَض َعلَكـْيُبْم الكـَح ّ 

والتابعين وعامة أهل التأويـل, وأما القول الذي رواه مـجاهد عن ابن عبـاس, فقول غيكر الصحابة 

بعيد من الصواب, ولبن األخبـار الـمتظاهرة عن الصحابة والتابعين برالفه, وكرهنا القول به من 

نكت أجل ذل . علـى أنه غير مستنبر أن تبون الـمسئلة عن البحيرة والسائبة والوصيـلة والـحام كا
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فـيـما سألوا النبـي صلى هللا عليه وسلم عنه من الـمسائل التـي كره هللا لهم السؤال عنها, كمكا ككره 

هللا لهم الـمسئلة عن الـحّ , أكّل عام هو أم عاما واحدا؟ وكما ككره لعبكد هللا بكن حذافكة مسكئلته عكن 

ببعض ما نزلت االَيكة مكن أجلكه  أبـيه, فنزلت االَية بـالنهي عن الـمسائل لها, فأخبر كّل مربر منهم

وأجل غيكره. وهكذا القكول أولكـى األقكوال فكـي ذلك  عنكدي بكـالصحة, ألن مركارا األخبكـار بجميكع 

 الـمعانـي التـي ذُكرت إصحا , فتوجيهها إلـى الصواب من وجودها أْولـى.

آُن تُْبكدَ لَُبكْم َعفكـا ّللّاُ َعْنَهكا َوّللّاُ القول فـي تأويكـل قولكه تعالكـى: َوإْن تَْسكأَلُوا َعْنهكا ِحكيَن يُنَكّزُل القُكرْ   

:  َغفُور  َحِلـيـم 

يقول تعالـى ذكره للذين نهاهم من أصحاب رسول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم, عكن مسكألة رسكول   

هللا صلى هللا عليه وسلم, عما نهاهم عكن مسكألتهم إيكاه عنكه, مكن فكرائض لكـم يفرضكها هللا علكـيهم, 

لهم يحللها لهم, وتـحريـم أشكياء لكـم يحّرمهكا علكـيهم قبكل نكزول القكرآن بكذل : أيهكا وتـحلـيـل أمور 

الـمؤمنون السائلون عما سألوا عنه رسولـي مـما لـم أنزل به كتابـا وال حيا, ال تسكألوا عنكه, فكإنبم 

ه إن أظهككر ذلكك  لبككم تبككـيان بككوحي وتنزيككـل سككاءكم ألن التنزيككـل بككذل  إذا جككاءكم يجيككئبم بككـما فككـي

امتـحانبم واختبـاركم, إما بإيجاب عمل علـيبم, ولزوم فرض لبم, وفـي ذل  علكـيبم مشكقة ولكزوم 

مؤنة وكلفة وإما بتـحريـم ما لو لـم يأتبم بتـحريـمه وحي كنتـم من التقكدّم علكـيه فكـي فسكحة وسكعة 

نه حقا إلـى ما كنتـم وإما بتـحلـيـل ما تعتقدون تـحريـمه, وفـي ذل  لبم مساءة لنقلبم عما كنتـم ترو

ترونه بـاطالً, ولبنبم إن سألتـم عنها بعد نزول القرآن بهكا وبعكد ابتكدائبم شكأن أمرهكا فكـي كتابكـي 

إلـى رسولـي إلـيبم, بـين لبم ما أنزلته إلـيه من إتـيان كتابـي وتأويـل تنزيـلـي ووحي وذل  نظيكر 

 عليه وسلم, الذي: الـربر الذي ُروَي عن بعض أصحاب رسول هللا صلى هللا

ـ حدثنا به هناد بن السرّي, قال: حدثنا أبو معاوية, عن داود بن أبـي هنكد, عكن مبحكول, 10066  

إن هللا تعالـى فرض فرائض فال تنيعوها, ونهكى عكن أشكياء فكال »عن أبـي ثعلبة الـرشنـي, قال: 

 «. تبحثوا عنهاتنتهبوها, وحدّ حدودا فال تعتدوها, وعفـا عن أشياء من غير نسيان فال

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, قال: أخبرنا ابكن جكري , عكن عطكاء, قكال: ككان 10067  

عبـيد بن عمير يقول: إن هللا تعالـى أحّل وحكّرم, فمكا أحكّل فـاستكـحلوه ومكا حكّرم فكـاجتنبوه, وتكرك 

م يتلو: يا أيّهكا الّكِذين آَمنُكوا ال تَْسكأَلُوا من ذل  أشياء لـم يحلها ولـم يحّرمها فذل  عفو من هللا عفـاه ث

 َعْن أْشياَء إْن تُْبدَ لَُبْم تَُسْؤُكْم.

حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا النحاك, قال: أخبرنا ابن جري , قال: أخبرنـي عطاء, عن عبـيد    

 ابن عمير, أنه كان يقول: إن هللا حّرم وأحّل, ثم ذكر نـحوه.

ا ّللّاُ َعْنها فإنه يعنـي به: عفـا هللا لبم عن مسألتبم عكن األشكياء التكـي سألتكـم عنهكا وأما قوله: َعفـ  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي كره هللا لبكم مسكألتبم إيكاه عنهكا, أن يؤاخكذكم بهكا, أو يعكاقببم 

تاب منها, فتارك أن  علـيها, إن عرَ منها توبتبم وإنابتبم. َوّللّاُ َغفُور  يقول: وهللا ساتر ذنوب من

 يصفحه فـي االَخرة َحِلـيـم  أن يعاقبه بها لتغمده التائا منها برحمته وعفوه, عن عقوبته علـيها.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذل  ُروي الـربر عن ابن عبـاس الذي ذكرناه آنفـا. وذل  ما:  

, عن أبـيه, عكن ابكن عبكـاس: ـ حدثنـي به مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي أبـي10068  

ال تْسأَلُوا َعْن أْشيَاَء إن نزل القرآن فـيها بتغلـيظ ساءكم ذل , ولبن انتظروا فإذا نزل القرآن, فإنبم 

 ال تسألون عن شيء إال وجدتـم تبـيانه.

 102اآلية : 
 ُحواْ بَِها َكافِِريَن {..القول في تأويل قوله تعالى:    }قَْد َسأَلََها قَْوم  ّمن قَْبِلُبْم ثُّم أَْصبَ 

يقككول تعالككـى ذكككره: قككد سككأل االَيككات قككوم مككن قككبلبم: فلككـما آتاهموهككا هللا, أصككبحوا بهككا جاحككدين    

منبرين أن تبون داللة علـى حقـيقة ما احتـّ  بها علكـيهم, وبرهانكا علكـى صكحة مكا جعلكت برهانكا 

هم الناقكة آيكة عقروهكا, وكالكذين سكألوا علـى تصحيحه, كقوم صالـح الكذين سكألوا االَيكة فلكـما جكاءت

عيسى مائدة تنزل علـيهم من السكماء: فلكـما أُْعُطوهكا كفكروا بهكا ومكا أشكبه ذلك , فحكذّر هللا تعالكـى 

الـمؤمنـين بنبـيه صلى هللا عليه وسلم أن يسلبوا سبـيـل َمن قكبلهم مكن األمكـم التكـي هلبكت ببفكرهم 
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ا, فقال لهم: ال تسكألوا االَيكات, وال تبحثكوا عكن أشكياء إن تبكد بآيات هللا لـما جاءتهم عند مسألتهموه

 لبم تسؤكم, فقد سأل االَيات من قبلبم قوم فلـما أوتوها أصبحوا بها كافرين. كالذي:

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عكن 10069  

آَمنُوا ال تَْسأَلُوا َعكْن أْشكياَء إْن تُْبكدَ لَُبكْم تَُسكْؤُكْم نهكاهم أن يسكألوا عكن مثكل ابن عبـاس: يا أيّها الِّذيَن 

 الذي سألت النصارى من الـمائدة, فأصبحوا بها كافرين, فنهى هللا عن ذل .

ـكك حدثنككـي مككـحمد بككن الككـحسين, قككال: حككدثنا أحمككد بككن مفنككل, قككال: حككدثنا أسبككـاط, عككن 10070  

ا قَْوم  ِمْن قَْبِلُبْم قد سأل االَيات قوم من قبلبم, وذل  حين قـيكـل لكه: غيّكر لنكا الصفكـا السدّي: قَْد سأَلهَ 

 ذهبـا.

 103اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َمكا َجعَكَل ّللّاُ ِمكن بَِحيكَرةٍ َوالَ َسكآئِبٍَة َوالَ َوِصكيلٍَة َوالَ َحكاٍم َولَكـَِبّن 

 وَن َعلََى ّللّاِ اْلَبِذَب َوأَْكثَُرُهْم الَ يَْعِقلُوَن {..الِّذيَن َكفَُرواْ يَْفتَرُ 

يقول تعالـى ذكره: مكا بحكر هللا بحيكرة, وال سكيا سكائبة, وال وصكل وصيكـلة, وال حمكي حاميكا,    

 ولبنبم الذين فعلتـم ذل  أيها البفرة, فحّرمتـموه افتراء علـى رببم. كالذي:

بكن عبكد الكـحبم, قكال: ثنكـي أبكـي وشكعيا بكن اللكـيث, عككن  ـك حدثنكـي مكـحمد بكن عبكد هللا10071  

اللـيث, عن ابن الهاد: وحدثنـي يونس, قال: حدثنا عبد هللا بن يوس , قال: ثنـي اللـيث, قكال: ثنكـي 

ابن الهاد, عن ابن شهاب, عن سعيد بن الـمسيا, عن أبـي هريرة, قكال: سكمعت رسكول هللا صكلى 

َعْمَرو ْبَن عاِمٍر الـرَزاِعّي يَُجّر قُْصبَهُ فِـي النّاِر, وكاَن أّوَل َمْن َسيَّا رأْيُت »هللا عليه وسلم يقول: 

 «.الّسائِبَةَ 

ـ حدثنا هناد بن السرّي, قال: حدثنا يونس بن ببير, قال: حدثنا مكـحمد بكن إسكحاق, قكال: 10072  

سكمعت رسكول هللا  ثنـي مـحمد بن إبراهيـم بن الـحرث, عن أبكـي صالكـح, عكن أبكـي هريكرة, قكال:

ٍَ »صلى هللا عليه وسلميقول ألكثم بن الـجون:  يا أْكثَُم, رأْيُت َعْمكَرو بكَن لُكـَحّي ْبكِن قََمعَكةَ بكِن ِخْنكدَ

فقكال أككثم: أخشكى أن « يَُجّر قُْصبَهُ فِكـي النّكاِر, فََمكا رأْيكُت َرْجكالً أْشكبَهَ بَِرُجكٍل ِمْنكَ  بِكِه َوال بِكِه ِمْنك َ 

, إنّكهُ »رسول هللا. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ينّرنـي شبهه يا  ال, إنَّ  ُمْؤِمن  َوُهَو كافِر 

 «.أّوُل َمْن غير دين إسماعيـل وبّحر البحيرة, وسيا السائبة, وحمى الـحامي

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا يونس, قال: ثنـي هشام بن سعد, عكن زيكد بكن أسلكـم, أن رسكول 10073  

قَْد َعَرْفُت أّوَل َمْن بَّحَر البَحائِر َرُجكل  ِمكْن ُمْدِلكـ ٍ, كانَكْت لَكهُ ناقَتكاِن, » عليه وسلم قال: هللا صلى هللا

ِ, ثُّم اْحتاَا إلَـْيهما فََشِرَب أْلبـانَُهما َورَ  ِككَا فََجدََن آذَانَُهما َوَحّرَم أْلبـانَُهما وُظُهوَرُهما وقال: هاتاِن ِوّ

 «.فَلَقَْد رأْيتُهُ فِـي النّاِر يُْؤِذي أْهَل النّاِر ِريُح قُْصبِهِ »قاَل: « ُظُهوَرُهما

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا عبـيدة, عن مـحمد بن عمرو, عن أبـي سلـمة, عن أبـي هريرة, 10074  

اْبكِن  ُعِرَضْت علـّي النّاُر فَرأْيُت فِـيها َعْمكَرو اْبكَن فُكالن»قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ٍَ يَُجّر قُْصبَهُ فِـي النّاِر, َوُهَو أّوُل َمْن َغيَّر ِديَن إْبَراِهيـَم َوَسكيَّا الّسكائِبَةَ, وأْشكبَهُ  َمكْن  فاُلن اْبِن ِخْندَ

ال, ألنَّ  ُمْسِلـم , َوإنّهُ »فقال أكثم: يا رسول هللا, أينّرنـي شبههه؟ قال: «. رأْيُت بِِه أْكثَُم ْبُن الـَجْونِ 

 «.ر  كافِ 

ـكك حككدثنا الككـحسن بككن يحيككى, قككال: أخبرنككا عبككد الككرزاق, قككال: رأيككت عمككرو بككن عككامر 10075  

 الـرزاعي يجّر قصبه فـي النار, وهو أّول من سيا السوائا.

ـ حدثنا الـحسن بكن يحيكى, قكال: أخبرنكا عبكد الكرزاق, قكال: أخبرنكا معمكر, عكن زيكد بكن 10076  

َُ أّوَل َمكْن َسكيَّا الّسكَوائَا وأّوَل َمكْن »عليه وسلم: أسلـم, قال: قال رسول هللا صلى هللا  إنّـي ألَْعِر

َعْمُرو ْبُن لُـَحَي أُخو بَنِـي َكْعكٍا, لَقَكْد رأْيتُكهُ »قالُوا: َمْن ُهَو يا َرُسوَل ّللّاِ؟ قال: « َغيَّر َعْهدَ إْبَراِهيـمَ 

َُ أّوَل َمْن بَّحَر البَحائِرَ يَُجّر قُْصبَهُ فِـي النّاِر, يُْؤِذي ِريُحهُ أْهَل النّارِ  قالوا: من هكو «. . وإنّـي ألَْعِر

َرُجل  ِمْن بَنِـي ُمْدِلـ ٍ كانَْت لَهُ ناقَتاِن, فََجدََن آذَانَُهما َوَحّرَم أْلبـانَُهما, ثُكّم َشكِرَب »يا رسول هللا؟ قال: 

 «.َما يَعَّنانِِه بأْفَواِهِهما, ويَْربِطانِِه بأخْفـافِِهماأْلبـانَُهما بَْعدَ ذَِلَ , فَلَقَْد رأْيتُهُ فِـي النّاِر ُهَو وهُ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



والبحيككرة: الفَعيككـلة, مككن قككول القائككل: بَحككرُت أذَن هككذه الناقككة: إذا شككقها, أْبَحُرهككا بحككرا, والناقككة   

مبحورة, ثم تصرَ الـمفعولة إلـى فعَيـلة, فـيقال: هي بحيرة. وأما البَِحُر من اإلبكل: فهكو الكذي قكد 

 داء من كثرة شرب الـماء, يقال منه: بَِحَر البعير يبحُر بََحرا, ومنه قول الشاعر: أصابه

 ألَْعِلَطنَّ  َوَسما ال تُفـاِرقُُهبما يَُحّز بُحّمى الـِميَسِم البَِحُر  

 وبنـحو الذي قلنا فـي معنى البحيرة, جاء الـربر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.  

لـحميد بن بـيان, قال: أخبرنا مـحمد بن زيزيد, عن إسماعيـل بن أبـي خالد, ـ حدثنا عبد ا10077  

عن أبـي إسحاق عن أبـي األحون, عن أبـيه, قال: دخـلت علـى النبـّي صلى هللا عليه وسلم, فقال 

الكـُموَسى فَتَكـْجدَُعها  أرأْيَت إبِلََ  ألَْسَت تُْنتِكـُجها ُمَسلّكـَمةً آذَانُهكا, فَتأُْخكذُ »النبـّي صلى هللا عليه وسلم: 

فكإّن سكاِعدَ ّللّاِ أَشكدّ, َوُموَسكى ّللّاِ »قال: نعم, قكال: « تَقُوُل َهِذِه بَِحيَرة , َوتَُشّق آذَانَها تَقُوُل َهِذِه ُحُرم ؟

 «.أَحدّ, ُكّل ماِلَ  لََ  َحالل  ال يَُحّرُم َعلَـْيَ  ِمْنهُ َشْيء  

ا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عكن أبكـي إسكحاق, قكال: حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثن   

َهكْل تُْنتِكـُ  إبِكُل »سمعت أبـا األحون, عن أبـيه, قال أتـيت رسول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم فَقكال: 

, َوتَُشكقّها أْو تَُشكّق ُجلُودَهكا  قَْوِمَ  ِصَحاحا آذَانُها فَتَعِمدُ إلـى الـُموَسى فَتَْقَطُع آذَانَهكا فَتَقُكوُل َهكِذِه بُْحكر 

فإّن ما آتاَك ّللّاُ لََ  ِحّل, َوسكاِعدُ »قال: نعم. قال: « فَتَقُوُل َهِذِه ُحُرم , فَتُـَحّرُمها َعلَـْيَ  َوعلـى أْهِلَ ؟

 «.َساكَ َساِعدُ هللا أَشدّ ِمْن َساِعِدَك, وُموَسى هللا أَحدّ ِمْن ُمو»وربـما قال: « ّللّاُ أَشدّ, وُموَسى ّللّاِ أَحدّ 

وأما السائبة: فإنها الـمسيبة الـمرالة, وكانت الـجاهلـية يفعل ذل  أحدهم ببعض مواشكيه, فكـيحرم   

االنتفـان به علـى نفسه, كما ككان بعكض أهكل اإلسكالم يعتكق عبكده سكائبة فكال ينتفكع بكه وال بوالئكه. 

 : مرضية.بـمعنى«, ِعيَشة َراِضيَة»وأخرجت الـمسيبة بلفظ السائبة, كما قـيـل: 

وأما الوصيـلة, فإن األنثى من نعمهم فـي الـجاهلـية كانت إذا أتأمت بطنا بذكر وأنثكى, قـيكـل: قكد   

 وصلت األنثى أخاها, بدفعها عنه الذبح, فسموها وصيـلة.

وأمككا الككـحامي: فإنككه الفحككل مككن الككنعم يحمككى ظهككره مككن الركككوب, واالنتفككـان بسككبا تتككابع أوالد   

 ه.تـحدث من فِْحلَت

وقد اختل  أهل التأويـل فـي صفـات الـمسميات بهذه األسكماء ومكا السكبا الكذي مكن أجلكه كانكت   

 تفعل ذل . ذكر الرواية بـما قـيـل فـي ذل :

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة بن الفنل, عن ابن إسحاق, عن مـحمد بن إبراهيكـم 10078  

ن, حدثكه أنكه سكمع أبكـا هريكرة يقكول: سكمعت رسكول هللا بن الـحرث التـيـمي أن أبـا صالكـح السكما

يا أْكثَُم رأْيُت َعْمَر ْبَن لُـَحّي ْبكِن قََمعَكةَ ْبكِن »صلى هللا عليه وسلم يقول ألكثم بن الـجون الـرواعي: 

ٍَ يَُجّر قُْصبَهُ فِـي النّكاِر, فََمكا رأْيكُت ِمكْن َرُجكٍل أْشكبَهَ بَِرُجكٍل ِمْنكَ  بِكِه َوال بِك فقكال أككثم: « ِه ِمْنك َ ِخْندَ

, وإنّككهُ كككاَن أّوَل َمككْن َغيّككَر ِديككَن »أينّرنككـي شككبهه يككا نبككـّي هللا؟ قككال:  ال, ألنكك  ُمككْؤِمن  َوُهككَو كككافِر 

 «.إْسماِعيـَل َونََصَا األْوثاَن, َوَسيَّا الّسَوائِا فِـيِهمْ 

ـم يرككا ظهرهكا ولكـم يجكّز وذل  أن الناقة إذا تابعت ثنتـي عشرة إناثا لـيس فـيها ذكر سيبت, فلك  

وبرها ولـم يشرب لبنها إال ضي . فما نتـجت بعد ذل  مكن أنثكى ُشكّق أذنهكا ثكم خـلكـي سبـيكـلها مكع 

أمها فـي اإلبل, فلـم يركا ظهرها ولـم يجكّز وبرهكا ولكـم يشكرب لبنهكا إال ضكي , كمكا فُِعكل بأمهكا 

ت عشكر إنكاث متتابعكات فكـي خمسكة أبطكن فهي البحيرة ابنة السائبة. والوصيـلة: أن الشاة إذا نتـج

لـيس فـيهّن ذكر جعلت وصيـلة, قالوا: وصلت, فبان ما ولدت بعكد ذلك  لكذكورهم دون إنكاثهم, إال 

أن يـموت منها شيء فـيشتركون فـي أكله ذكورهم وإناثهم. والـحامي: أن الفحل إذا نتـ  لكه عشكر 

يركككا, ولكـم يجككّز وبككره, ويرـلكـى فككـي إبلككه  إنكاث متتابعككات لككـيس بكـينهّن ذكككر ُحِمككي ظهكره, ولككـم

ينرب فـيها, ال ينتفع به بغير ذل . يقول هللا تعالـى ذككره: مكا َجعَكَل ّللّاُ ِمكْن بَِحيكَرةٍ َوال سكائِبٍَة َوال 

 َوِصيـلٍَة َوال حاٍم.... إلـى قوله: َوالَ يْهتَدُوَن.

ثنا سفكـيان, عكن األعمك,, عكن أبكـي ـ حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن, قكال: حكد10079  

النحى, عن مسروق فـي هذه االَية: ما َجعَكَل ّللّاُ ِمكْن بَِحيكَرةٍ َوال سكائِبٍَة َوال َوِصيكـلٍَة َوال حكاٍم قكال 

أبو جعفر: سقط علـّي فـيـما أظّن كالم منكه قكال: فأتكـيت علقمكة فسكألته, فقكال: مكا تريكد إلكـى شكيء 

 كانت تصنعه أهل الـجاهلـية؟
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ـكك حدثنككـي يحيككى بككن إبراهيككـم الككـمسعودي, قككال: حككدثنا أبككـي, عككن أبككـيه, عككن جككده, عككن 10080  

األعم,, عن مسلـم, قال: أتكـيت علقمكة, فسكألته عكن قكول هللا تعالكـى: مكا َجعَكَل ّللّاُ ِمكْن بَِحيكَرةٍ َوال 

عكل الـجاهلكـية قكال: فأتكـيت سائِبٍَة َوال َوِصيـلٍَة َوال حاٍم فقال: وما تصنع بهذا؟ إنـما هذا شيء مكن ف

مسروقا, فسألته, فقال: البحيرة: كانت الناقة إذا ولدت بطنا خمسا أو سبعا, شقوا أذنها وقكالوا: هكذه 

بحيرة. قال: َوال سائبٍَة قال: ككان الرجكل يأخكذ بعكض مالكه, فكـيقول: هكذه سكائبة. قكال: َوال َوِصيكـلٍَة 

كور دون اإلناث, وإذا ولدت ذكرا وأنثى فكـي بطكن قكالوا: قال: كانوا إذا ولدت الناقة الذكر أكله الذ

وصلت أخاها, فال يأكلونهما قال: فإذا مات الكذكر, أكلكه الكذكور دون اإلنكاث. قكال: وال حكام, قكال: 

 كان البعير إذا ولد وولد ولده, قالوا: قد قنى هذا الذي علـيه, فلـم ينتفعوا بظهره, قالوا: هذا حام.

قال: حدثنا مـحمد بن عبـيد, عن األعم,, عكن مسلكـم بكن صبكـيح, قكال: سكألت  حدثنا ابن وكيع,   

علقمة, عن قوله: ما َجعََل ّللّاُ ِمْن بَِحيَرةٍ َوال سائِبٍَة قال: ما تصنع بهذا؟ هكذا شكيء ككان يفعلكه أهكل 

 الـجاهلـية.

ـل, عكن أبكـي ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يحيكى بكن يكـمان ويحيكى بكن آدم, عكن إسرائيك10081  

إسحاق, عن أبـي األحون: ما َجعََل ّللّاُ ِمْن بَِحيكَرةٍ قكال: البحيكرة: التكـي قكد ولكت خمسكة أبطكن ثكم 

 تركت.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير بن عبد الـحميد, عن مغيرة, عكن الشعبكـي: مكا َجعَكَل 10082  

ئِبٍَة والسككائبة: مككا سككيا للهككدي. والوصيككـلة: إذا ّللّاُ ِمكْن بَِحيككَرةٍ قككال: البحيككرة: الككـمرنرمة. َوال سكا

ولدت بعد أربعة أبطن فـيـما يرى جرير ثم ولكدت الكـرامس ذككرا وأنثكى وصكلت أخاهكا. والكـحام: 

 الذي قد ضرب أوالد أوالده فـي اإلبل.

حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جرير, عكن مغيكرة, عكن الشعبكـّي بنكـحوه, إال أنكه قكال: والوصيكـلة:    

التـي ولكدت بعكد أربعكة أبطكن ذككرا وأنثكى قكالوا وصكلت أخاهكا. وسكائر الكـحديث مثكل حكديث ابكن 

 حميد.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا إسحاق األزرق, عكن زكريكا, عكن الشعبكـي, أنكه سكئل عكن 10083  

بل والغنكـم البحيرة, فقال: هي التـي تـجدن آذانها. وسئل عن السائبة, فقال: كانوا يهدون الَلهتهم اإل

فـيتركونها عند آلهتهم لتذبح, فتـرـلط بغنـم الناس, فكال يشكرب ألبكـانها إال الرجكال, فكإذا مكات منهكا 

 شيء أكله الرجال والنساء جميعا.

ـ حدثنـي مكـحمد بكن عمكرو, قكال: حكدثنا أبكو عاصكم, قكال: حكدثنا عيسكى, عكن ابكن أبكـي 10084  

مكا َجعَكَل ّللّاُ ِمكْن بَِحيكَرةٍ ومكا معهكا: البحيكرة مكن اإلبكل, نـجيح, عن مكـجاهد, فكـي قكول هللا تعالكـى: 

يحّرم أهل الـجاهلـية وبرها وظهرها ولـحمها ولبنها إال علـى الرجال, فمكا ولكدت مكن ذككر وأنثكى 

فهو علـى هيئتها, وإن ماتت اشترك الرجال والنساء فـي أكل لـحمها, فإذا َضكَرب الكـجمل مكن ولكد 

والسائبة من الغنـم علـى نـحو ذل  إال أنها ما ولدت من ولد بـينها وبـين سكتة البحيرة فهو الـحامي 

أوالد كان علـى هيئتها, فإذا ولدت فـي السابع ذكرا أو أنثكى أو ذككرين, ذبحكوه فأكلكه رجكالهم دون 

 نسائهم وإن توأمت أنثى وذكرا فهي وصيـلة, ترك ذبح الذكر بـاألنثى, وإن كانتا أنثـيـين تركتا.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 10085  

ابن عبـاس: ما َجعََل ّللّاُ ِمْن بَِحيَرةٍ َوال سائِبٍَة فـالبحيرة: الناقة, كان الرجل إذا ولدت خمسة أبطكن, 

يجّز لها وبرا, وال يكذوق لهكا لبنكا, فتلك  فـيعمد إلـى الـرامسة, فما لـم يبن َسْقبـا, فـيبت  آذانها, وال 

البحيرة. َوال سائِبٍَة كان الرجل يسيا من ماله ما شاء. َوال َوِصيـلٍَة فهي الشاة إذا ولدت سبعا, عمد 

إلـى السابع, فكإن ككان ذككرا ذبكح, وإن كانكت أنثكى ترككت, وإن ككان فكـي بطنهكا اثنكان ذككر وأنثكى 

ركان جميعكا ال يكذبحان, فتلك  الوصيكـلة. وقولكه: َوال حكاٍم ككان فولدتهما, قالوا: وصلت أخاها, فكـيت

 الرجل يبون له الفحل فإذا لقح عشرا قـيـل: حام, فـاتركوه

ـ حدثنـي الـمثنى, قكال: حكدثنا عبكد هللا بكن صالكـح, قكال: حكدثنا معاويكة بكن صالكـح, عكن 10086  

ِمككْن بَِحيككَرةٍ َوال سككائِبٍَة لككـيسيبوها  علككـّي بككن أبككـي طلككـحة, عككن ابككن عبككـاس, قولككه: مككا َجعَككَل ّللّاُ 

 ألصنامهم. َوال َوِصيـلٍَة يقول: الشاة. َوال حاٍم يقول: الفحل من اإلبل.
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ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حكدثنا سكعيد, عكن قتكادة, قولكه: مكا 10087  

ٍة َوال حاٍم تشديد شدّده الشيطان علـى أهل الـجاهلكـية فكـي َجعََل ّللّاُ ِمْن بَِحيَرةٍ َوال سائِبٍَة َوال َوِصيـلَ 

أمكوالهم, وتغلككـيظ علكـيهم, فبانككت البحيكرة مثككل اإلبككل إذا نتكـ  الرجككل خمسكا مككن إبلكه نظككر الككبطن 

الككـرامس, فككإن كانككت سقبككـا ذبككح فأكلككه الرجككال دون النسككاء, وإن كككان ميتككة اشككترك فككـيه ذكككرهم 

األنثى تركت فبتبت أذنها, فلـم يجكّز لهكا وبكر ولكـم يشكرب لهكا لكبن وأنثاهم, وإن كانت حائالً وهي 

ولـم يركا لها ظهر ولـم يذكر هلل علـيها اسم. وكانت السائبة: يسيبون ما بدا لهم مكن أمكوالهم, فكال 

تكـمتنع مكن حكوض أن تشكرن فكـيه وال مكن حمككى أن ترتكع فكـيه. وكانكت الوصيكـلة مكن الشكاء: مككن 

جككديا ذبككح فأكلككه الرجككال دون النسككاء, وإن كككان ميتككة اشككترك فككـيه ذكككرهم الككبطن السككابع, إذا كككان 

وأنثاهم, وإن جاءت بذكر وأنثى قـيـل وصلت أخاها فمنعتكه الكذبح. والكـحام: ككان الفحكل إذا رككا 

 من بنـي بنـيه عشرة أو ولد ولده, قـيـل حام, حمى ظهره, فلـم يزم ولـم يرطم ولـم يركا.

بككن الككـحسين, قككال: حككدثنا أحمككد بككن مفنككل, قككال: حككدثنا أسبككـاط, عككن ـكك حدثنككـي مككـحمد 10088  

السدّي: ما َجعََل ّللّاُ ِمْن بَِحيَرةٍ َوال سائِبٍَة َوال َوِصيـلٍَة َوال حاٍم فـالبحيرة من اإلبل: كانكت الناقكة إذا 

نتـجت خمسكة أبطكن, إن ككان الكـرامس سقبكـا ذبحكوه فأهكدوه إلكـى آلهكتهم وكانكت أمكه مكن عكرض 

إلبل, وإن كانت ُربَعة استكـحيوها, وشكقوا أذن أمهكا, وجكّزوا وبرهكا, وخكـلوها فكـي البطحكاء, فلكـم ا

تَـُجْز لهم فـي دية, ولـم يحلبوا لها لبنا, ولـم يجّزوا لها وبرا, ولـم يحملوا علكـى ظهرهكا, وهكي مكن 

علكـى وجكه الشكبر  األنعام التـي حّرمت ظهورها. وأما السائبة: فهو الرجل يسيا من ماله ما شكاء

إن كثر ماله, أو برأ من وجع, أو ركا ناقة فأنـجح, فإنه يسمي السائبة يرسلها فال يعرض لها أحد 

من العرب إال أصابته عقوبكة فكـي الدنكـيا. وأمكا الوصيكـلة, فمكن الغنكـم, هكي الشكاة إذا ولكدت ثالثكة 

وإن كانت َعناقا استكـحيوها, وإن أبطن أو خمسة, فبان آخر ذل  جديا ذبحوه وأهدوه لبـيت االَلهة, 

كانت جديا وعناقكا استكـحيوا الكـجدي مكن أجكل العنكاق, فإنهكا وصيكـلة وصكلت أخاهكا. وأمكا لكـحام: 

فككـالفحل ينككرب فككـي اإلبككل عشككر سنككـين, ويقككال: إذا ضككرب ولككد ولككده قـيككـل: قككد حمككي ظهككره, 

و مككن األنعككام التككـي حرمككت فككـيتركونه ال يككـمّس, وال ينككـحر أبككدا, وال يككـمنع مككن كككإل يريككده, وهكك

 ظهورها.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبكد الكرزاق, قكال: أخبرنكا معمكر, عكن الزهكري, 10089  

عن ابن الـمسيا, فـي قوله: ما َجعََل ّللّاُ ِمكْن بَِحيكَرةٍ َوال سكائِبٍَة َوال َوِصيكـلٍَة َوال حكاٍم قكال: البحيكرة 

طواغيت. والسائبة من اإلبل: كانوا يسكيبونها لطكواغيتهم. والوصيكـلة من اإلبل التـي يـمنع دّرها لل

من اإلبل كانت الناقة تببر بكأنثى, ثكم تثنكـي بكأنثى, فكـيسمونها الوصيكـلة, يقولكون: وصكلت اثنتكـين 

لـيس بـينهما ذكر, فبانوا يجدعونها لطواغيتهم, أو يذبحونها, الشّ  من أبـي جعفر. والـحام: الفحل 

كان ينرب النراب الـمعدود, فكإذا بلكغ ذلك , قكالوا: هكذا حكام, قكد حمكى ظهكره فتكرك, من اإلبل, 

 فسموه الـحام. قال معمر, قال قتادة: إذا ضرب عشرة.

حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنكا معمكر, عكن قتكادة, قكال: البحيكرة    

فإن ككان الكـرامس ذككرا ككان للرجكال دون النسكاء, من اإلبل: كانت الناقة إذا نتـجت خمسة أبطن, 

وإن كانت أنثى بتبوا آذانها, ثم أرسلوها, فلـم ينـحروا لها ولدا, ولـم يشربوا لهكا لبنكا, ولكـم يركبكوا 

لها ظهرا. وأمكا السكائبة, فكإنهم ككانوا يسكيبون بعكض إبلهكم, فكال تكـمنع حوضكا أن تشكرن فكـيه, وال 

: الشاة: كانكت إذا ولكدت سكبعة أبطكن, فكإن ككان السكابع ذككرا ذبكح مرعى أن ترتع فـيه. والوصيـلة

 وأكله الرجال دون النساء, وإن كانت أنثى تركت.

ـ ُحدثت عن الـحسين بن الفرا, قال: سمعت أبـا معاذ الفنل بن خالد, قال: حدثنا عبكـيد 10090  

ٍة َوال َوِصيكـلٍَة َوال حكاٍم أمكا البحيكرة: بن سلكـمان, عكن النكحاك: مكا َجعَكَل ّللّاُ ِمكْن بَِحيكَرةٍ َوال سكائِبَ 

فبانت الناقة إذا نتـجوها خمسة أبطن نـحروا الكـرامس إن ككان سقبكـا, وإن ككان ُربَعكة شكقوا أذنهكا 

واستـحيوها, وهي بحيرة. وأمكا السكقا فكال يأككل نسكاؤهم منكه, وهكو خكالـ لرجكالهم, فكإن ماتكت 

ه سواء يأكلون منه. وأمكا السكائبة: فبكان يسكيا الرجكل الناقة أو نتـجوها ميتا فرجالهم ونساؤهم فـي

من ماله من األنعكام, فكـيهمل فكـي الكـحمى فكال ينتفكع بظهكره وال بولكده, وال بلبنكه, وال بشكعره, وال 

بصوفه. وأما الوصيـلة, فبانت الشاة إذا ولدت سكبعة أبطكن ذبحكوا السكابع إذا ككان جكديا, وإن ككان 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وعناقككا استككـحيوهما كلككـيهما, وقككالوا: إن الككـجدي وصككلته أختككه,  عناقككا استككـحيوه, وإن كككان جككديا

فحرمته علـينا. وأما الكـحامي: فكـالفحل إذا ركبكوا أوالد ولكده, قكالوا: قكد حمكى هكذا ظهكره, وأحكرز 

أوالد ولده, فكال يركبونكه, وال يكـمنعونه مكن حمكى شكجر, وال حكوض ّمكا شكرن فكـيه, وإن لكـم يبكن 

بلهم طائفة ال يذكرون اسكم هللا علكـيها فكـي شكيء مكن شكأنهم, ال إن الـحوض لصاحبه, وكانت من إ

ركبوا, وال إن حملوا, وال إن حلبوا, وال إن نتـجوا, وال إن بـاعوا, ففـي ذلك  أنكزل هللا تعالكـى: مكا 

 َجعََل ّللّاُ ِمْن بَِحيَرةٍ َوال سائِبٍَة... إلـى قوله: وأْكثَُرُهْم ال يَْعِقلُوَن.

ي يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قكال: قكال ابكن زيكد, فكـي قولكه: مكا َجعَكَل ّللّاُ ِمكْن ـ حدثنـ10091  

بَِحيَرةٍ َوال سائِبٍَة َوال َوِصيـلٍَة َوال حاٍم قال: هكذا شكيء كانكت تعمكل بكه أهكل الـجاهلكـية, وقكد ذهكا. 

 تكـحلا, وال قال: البحيرة: كان الرجل يجدن أذنى ناقتكه ثكم يعتقهكا, كمكا يعتكق جاريتكه وغالمكه, ال

تركا. والسائبة: يسيبها بغير تـجديع. والـحام: إذا نتكـ  لكه سكبع إنكاث متوالكـيات حمكت لكـحمها أن 

 يؤكل.

حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: حدثنا عبد هللا بن يوس , قال: حدثنا اللكـيث بكن سكعد,    

يا: السكائبة: التكـي كانكت تسكيا فكال قال: ثنـي ابن الهاد, عن ابن شهاب, قال: قال سعيد بكن الكـمس

يحمل علـيها شيء. والبحيرة: التـي يـمنع دّرها للطواغيت فال يحلبها أحد. والوصيـلة: الناقة الببر 

تببر أّول نتاا اإلبل بأنثى, ثم تثنـي بعد بأنثى, وكانوا يسمونها للطواغيت, يدعونها الوصيكـلة, إن 

ل اإلبكل ينكرب العشكر مكن اإلبكل, فكإذا نقكـ ضكرابه وصلت إحداهما بكـاألخرى. والكـحامي: فحك

 يدعونه للطواغيت, وأعفوه من الـحمل, فلـم يحملوا علـيه شيئا, وسموه الـحامي.

وهذه أمور كانت فـي الـجاهلـية فأبطلها اإلسكالم, فكال نعكرَ قومكا يعملكون بهكا الكـيوم. فكإذا ككان   

صكل إلكـى علكـمه إذ لكـم يبكن لكه فكـي اإلسكالم ذل  كذل , وككان مكا كانكت الـجاهلكـية تعمكل بكه ال يو

الـيوم أثر, وال فـي الشرك نعرفكه إال بربكر, وكانكت األخبكـار عمكا ككانوا يفعلكون مكن ذلك  مرتلفكة 

االختالَ الذي ذكرنا فـالصواب من القول فكـي ذلك  أن يقكال: أمكا معانكـي هكذه األسكماء, فمكا بكـينا 

وأمكا كيفكـية عمكل القكوم فكـي ذلك , فمكا ال علكـم لنكا بكه. وقكد  فـي ابتداء القول فـي تأويـل هذه االَية.

وردت األخبـار بوص  عملهم ذل  علـى ما قد حبينا, وغير ضائر الكـجهل بكذل  إذا ككان الكـمراد 

من علـمه الـمـحتاا إلـيه, موصالً إلـى حقـيقته, وهو أن القكوم ككانوا مكـحرمين مكن أنعكامهم علكـى 

اتبـاعا منهم خطوات الشيطان, فوبرهم هللا تعالـى بذل , وأخبكرهم أن ككّل أنفسهم ما لـم يحرمه هللا 

ـّ  ذل  حالل, فـالـحرام من كّل شيء عندنا, ما حّرم هللا تعالـى ورسوله صلى هللا عليكه وسكلم, بكن

 أو دلـيـل. والـحالل منه: ما أحلّه هللا ورسوله كذل .

 يَن َكفَُروا يَْفتَُروَن علـى ّللّاِ الَبِذَب وأْكثَُرُهْم ال يَْعِقلُوَن.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َولَِبّن الّذِ   

اختل  أهل التأويـل فـي الـمعنـّي بـالذين كفكروا فكـي هكذا الكـموضع والكـمراد بقولكه: وأْكثَكُرُهْم ال   

ألوثكان. ذككر مكن يَْعِقلُوَن. فقال بعنهم: الـمعنـّي بـالذين كفروا: الـيهود, وبـالذين ال يعقلون: أهل ا

 قال ذل :

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو أسامة, عن سفـيان, عن دواد بن أبـي هنكد, عكن مكـحمد 10092  

بن أبـي موسى: َولَِبّن الِّذيَن َكفَُروا يَْفتَُروَن علـى ّللّاِ الَبِذَب قال: أهل البتكاب. وأْكثَكُرُهْم ال يَْعِقلُكوَن 

 قال: أهل األوثان.

«: الككذين ال يعقلككون»الكـمتبوعون, و« الككـمفترين»آخككرون: بككل هكم أهككل ملككة واحكدة, ولبككن وقكال   

 األتبـان. ذكر من قال ذل :

ـ ُحدثت عن الـحسين بن الفرا, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: حدثنا خارجة, عكن داود بكن 10093  

وَن علكـى ّللّاِ الَبكِذَب وأْكثَكُرُهْم ال يَْعِقلُكوَن أبـي هند, عن الشعبـّي فـي قوله: َولَِبّن الِّذيَن َكفَكُروا يَْفتَكرُ 

 يعقلون أنهم افتروا.«, الذين افتروا»هم األتبـان. وأما 

وأولككـى األقككوال فككـي ذلكك  عنككدنا بككـالصواب أن يقككال: إن الـمعنـيككـين بقولككه: َولَِبككّن الّككِذيَن َكفَككُروا   

ر, وسككيبوا السككوائا, ووصككلوا الوصككائل, وحمككوا يَْفتَككُروَن علككـى ّللّاِ الَبككِذَب الككذين بحككروا البحككائ

الـحوامي مثل عمرو بن لـحي وأشباله, مـمن سنوا ألهكل الشكرك السكنن الرديئكة وغيكروا ديكن هللا 

دين الـحّق وأضافوا إلـى هللا تعالـى أنه هو الذي حّرم ما حّرموا وأحّل مكا أحلكوا, افتكراء علكـى هللا 
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اإلفكك  وهككم يعمهككون. فبككذّبهم هللا تعالككـى فككـي قـيككـلهم ذلكك ,  البككذب وهككم يعلككـمون, واختالقككا علككـيه

وإضافتهم إلـيه ما أضافوا من تـحلـيـل ما أحلوا وتـحريـم ما حرموا, فقال تعالـى ذكره: مكا جعلكت 

من بحيرة وال سائبة, ولبن البفـار هم الذين يفعلون ذل  ويفترون علكـى هللا البكذب. وأن يقكال: إن 

وأْكثَُرُهْم ال يَْعِقلُوَن هم أتبـان من سّن لهم هذه السنن من جهلة الـمشركين, فهكم ال الـمعنـيـين بقوله 

شّ  أنهم أكثر من الذين لهم سنوا ذل  فوصفهم هللا تعالـى بأنهم ال يعقلون, ألنهم لـم يبونوا يعقلون 

بكة, بكل ظنكوا أنهكم أن الذين سنوا لهم تل  السنن, وأخبروهم أنها من عند هللا كذبة فـي إخبكـارهم أف

فـيـما يقولون مـحقون فكـي إخبكـارهم صكادقون. وإنكـما معنكى البكالم: وأكثكرهم ال يعقلكون أن ذلك  

التـحريـم الذي حّرمه هؤالء الـمشركون وأضافوه إلـى هللا تعالـى كذب وبـاطل. وهكذا القكول الكذي 

ال: عنكـي بكـالذي كفكروا: أهكل قلنا فـي ذل  نظير قول الشعبـّي الذي ذكرناه, وال معنى لقول مكن قك

البتاب, وذل  أن النبير فـي ابتداء االَية من هللا تعالـى علـى مشركي العكرب, فـالـرتكـم بهكم أولكـى 

من غيرهم, إذ لـم يبن عرض فـي البالم ما يصرَ من أجله عنهم إلـى غيرهم. وبنـحو ذل  كان 

 يقول قتادة.

يزيد, قكال: حكدثنا سكعيد, عكن قتكادة, قولكه: وأْكثَكُرُهْم ال ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا 10094  

 يَْعِقلُوَن يقول: ال يعقلون تـحريـم الشيطان الذي يحّرم علـيهم, إنـما كان من الشيطان وال يعقلون.

 104اآلية : 
َوإِلَى الّرُسكوِل قَكالُواْ َحْسكبُنَا  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوإِذَا قِيَل لَُهْم تَعَالَْواْ إِلََى َمآ أَنَزَل ّللّاُ 

 َما َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاَءنَآ أََولَْو َكاَن آبَاُؤُهْم الَ يَْعلَُموَن َشْيئاً َوالَ يَْهتَدُوَن {..

يقول تعالـّى ذكره: وإذا قـيـل لهؤالء الذين يبحرون البحائر ويسيبون السكوائا الكذين ال يعقلكون    

م ذل  إلـى هللا تعالكـى يفتكرون علكـى هللا البكذب: تعكالوا إلكـى تنزيكـل هللا وآي أنهم بإضافتهم تـحريـ

كتابككه وإلككـى رسككوله, لبتبككـين لبككم كككذب قـيككـلبم فـيككـم تنككيفونه إلككـى هللا تعالككـى مككن تـحريككـمبم مككا 

ا تـحّرمون من هذه األشياء, أجابوا من دعاهم إلـى ذل , بأن يقولوا: حسبنا ما وجدنا علـيه من قبلنك

آبـاءنا يعملون به, ويقولون: نـحن لهم تبع وهم لنا أئمة وقادة, وقد اكتفـينا بـما أخذنا عنهم ورضينا 

بـما كانوا علـيه من تـحريـم وتـحلـيـل. قال هللا تعالـى ذكره لنبـيه مـحمد صلى هللا عليه وسلم: ولو 

: لكـم يبونكوا يعلكـمون أن مكا ينكيفونه كان آبـاء هؤالء القائلـين هذه الـمقالة ال يعلـمون شيئا, يقول

إلـى هللا تعالـى من تـحريـم البحيرة والسائبة والوصيكـلة والكـحام ككذب وفريكة علكـى هللا, ال حقكـيقة 

لذل  وال صحة ألنهم كانوا أتبـان الـمفترين ابتدءوا تـحريـم ذل  افتراء علـى هللا بقـيكـلهم مكا ككانوا 

الكـى مكا ينكيفون مكا ككانوا فـيكـما هكم بكه عكاملون مكن ذلك  علكـى يقولون مكن إضكافتهم إلكـى هللا تع

 استقامة وصواب, بل كانوا علـى ضاللة وخطأ.

 105اآلية : 
تُْم القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }يَأَيَّها الِّذيَن آَمنُواْ َعلَْيُبْم أَْنفَُسُبْم الَ يَُنّرُكْم ّمكن َضكّل إِذَا اْهتَكدَيْ 

 ِجعُُبْم َجِميعاً فَيُنَبّئُُبْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن {..إِلَى ّللّاِ َمرْ 

يقول تعالـى ذكره: يا أيّهكا الّكِذيَن آَمنُكوا َعلَكـْيُبْم أْنفَُسكُبْم فأصلكـحوها, واعملكوا فكـي خالصكها مكن    

ل: ال ينكّركم عقاب هللا تعالـى, وانظروا لها فـيـما يقّربها من ربها, فإنه الَ يَُنكّرُكْم َمكْن َضكّل يقكو

مككن كفككر وسككل  غيككر سبـيككـل الككـحّق إذا أنتككـم اهتديتككـم وآمنتككـم بككرببم وأطعتككـموه فـيككـما أمككركم بككه 

وفـيـما نهاكم عنه, فحّرمتـم حرامه وحللتـم حالله. ونصا قوله: أْنفَُسُبْم بـاإلغراء, والعرب تغري 

 «.إلـي »و« دون »و« عندك»و«, علـي »من الصفـات ب 

ل التأويـل فـي تأويـل ذل , فقال بعنهم: معناه: يا أيها الذين آمنوا علكـيبم أنفسكبم إذا واختل  أه  

 أمرتـم بـالـمعروَ ونهيتـم عن الـمنبر فلـم يُقبل منبم ذل . ذكر من قال ذل :

ـ حدثنا سّوار بن عبد هللا, قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا أبو األشها, عن الـحسن: أن هذه 10095  

قرئت علـى ابن مسعود: يا أيّها الِّذيَن آَمنُكوا َعلَكـْيُبْم أْنفَُسكُبْم الَ يَُنكّرُكْم َمكْن َضكّل إذَا اْهتَدَْيتُكـْم  االَية

 فقال ابن مسعود: لـيس هذا بزمانها, قولوها ما قبلت منبم فإذا ردّت علـيبم فعلـيبم أنفسبم.
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شكها, عكن الكـحسن, قكال: ذككر عكن ابكن حدثنا ابكن وكيكع, قكال: حكدثنا أبكو أسكامة, عكن أبكـي األ   

 مسعود يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا ثم ذكر نـحوه.

حدثنا يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن يونس, عن الـحسن, قال: قال رجكل البكن مسكعود: ألكـم    

اْهتَدَْيتُـْم؟ قال: لـيس هذا بزمانها, يقل هللا: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا َعلَـْيُبْم أْنفَُسُبْم الَ يَُنّرُكْم َمْن َضّل إذَا 

 قولوها ما قُبلت منبم فإذا ردّت علـيبم فعلـيبم أنفسبم.

ـ حدثنا الـحسن بن عرفة, قال: حدثنا شبـابة بكن سكّوار, قكال: حكدثنا الربكـيع بكن صبكـيح, 10096  

لكـم تنكه, فكإن هللا عن سفـيان بن عقال, قال: قـيـل البن عمر: لو جلسَت فـي هكذه األيكام فلكـم تكأمر و

تعالـى يقول: َعلَـْيُبْم أْنفَُسُبْم الَ يَُنّرُكْم َمْن َضكّل إذَا اْهتَدَْيتُكـْم فقكال ابكن عمكر: إنهكا لكـيست لكـي وال 

فبنككا نككـحن « أال فلككـيبلغ الشككاهد الغائككا»ألصحابككـي, ألن رسككول هللا صككلى هللا عليككه وسككلم قككال: 

 ة ألقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لـم يقبل منهم.الشهود وأنتـم الغَيَا, ولبن هذه االَي

ـ حدثنا أحمكد بكن الكـمقدام, قكال: حكدثنا الـمعتكـمر بكن سلـيكـمان, قكال: سكمعت أبكـي, قكال: 10097  

حدثنا قتادة, عن أبـي مازن قال: انطلقت علـى عهد عثمان إلـى الكـمدينة, فكإذا قكوم مكن الـمسلكـمين 

 َعلَـْيُبْم أْنفَُسُبْم فقال أكثرهم: لـم يجيْء تأويـل هذه االَية الـيوم. جلوس, فقرأ أحدهم هذه االَية:

حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عمرو بن عاصم, قال: حدثنا الـمعتـمر, عن أبـيه, عكن قتكادة,    

 عن أبـي مازن, بنـحوه.

: حدثنا عوَ, عن ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر وأبو عاصم, قاال10098  

سّوار بن شبـيا, قال: كنت عند ابن عمر, إذ أتاه رجل جلـيد  فـي العين, شديد اللسان, فقال: يا أبكـا 

عبد الرحمن نـحن ستة كلهم قد قكرءوا القكرآن فأسكرن فكـيه, وكلهكم مكـجتهد ال يكألو, وكلهكم بغكيض 

شرك. فقال رجكل مكن القكوم: وأي إلـيه أن يأتـي دناءة, وهم فـي ذل  يشهد بعنهم علـى بعض بـال

دناءة تريد أكثر من أن يشهر بعنكهم علكـى بعكض بكـالشرك؟ قكال: فقكال الرجكل: إنكـي لسكت إيكاك 

أسأل, أنا أسأل الشيخ. فأعاد علـى عبد هللا الـحديث, فقال عبكد هللا بكن عمكر: لعلك  تكرى ال أبكـا لك  

ـي  بنفس , فإن هللا تعالـى يقول: يا إنـي سآمرك أن تذها فتقتلهم؟ عظهم وانههم, فإن عصوك فعل

فَكـيُنَبّئُبْم أيّها الِّذيَن آَمنُوا َعلَـْيُبْم أْنفَُسكُبْم الَ يَُنكّرُكْم َمكْن َضكّل إذَا اْهتَدَْيتُكـْم إلكـى ّللّاِ َمكْرِجعُُبْم َجِميعكا 

 بِـَما ُكْنتُـْم تَْعَملُوَن.

ال: أخبرنكا معمكر, عكن الكـحسن: أن ابكن حدثنا الكـحسن بكن يحيكى, قكال: أخبرنكا عبكد الكرزاق, قك   

مسعود سأله رجل عكن قولكه: َعلَكـْيُبْم أْنفَُسكُبْم الَ يَُنكّرُكْم َمكْن َضكّل إذَا اْهتَدَْيتُكـْم قكال: إن هكذا لكـيس 

بزمانها, إنها الـيوم مقبولة, ولبنه قد أوش  أن يأتـي زمان تكأمرون بـالكـمعروَ فكـيصنع ببكم ككذا 

 منبم فحينئذ علـيبم أنفسبم, ال ينّركم من ضّل إذا اهتديتـم. وكذا أو قال: فال يقبل

حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, عن رجل قكال:    

كنت فـي خالفة عثمان بـالـمدينة فـي حلقة فـيهم أصكحاب النبكـّي صكلى هللا عليكه وسكلم, فكإذا فكـيهم 

ـيه, فقرأ رجل: َعلَـْيُبْم أْنفَُسكُبْم الَ يَُنكّرُكْم َمكْن َضكّل إذَا اْهتَدَْيتُكـْم فقكال الشكيخ: إنكـما شيخ يُْسنِدُون إل

 تأويـلها آخر الزمان.

حدثنا بشر بن معاذ, قكال: حكدثنا يزيكد بكن زريكع, قكال: حكدثنا سكعيد, عكن قتكادة, قكال: حكدثنا أبكو    

ال: انطلقكت فكـي حيكاة عثمكان إلكـى الكـمدينة, مازن رجكل مكن صالكـحي األزد مكن بنكـي الكـجدّان, قك

فقعدت إلـى حلقة فـيها أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فقرأ رجل مكن القكوم هكذه االَيكة ال 

يَُنّرُكْم َمْن َضّل إذَا اْهتَدَْيتُـْم قال: فقال رجل من أسّن القوم: دن هذه االَية, فإنـما تأويـلها فـي آخكر 

 الزمان.

حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا ابن فنالة, عن معاوية بكن صالكـح, عكن  ـ10099  

جبـير بن نفـير, قال: كنت فـي حلقة فـيها أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, وإنـي ألصكغر 

يا أيّها  القوم, فتذاكروا األمر بـالـمعروَ والنهي عن الـمنبر, فقلت أنا: ألـيس هللا يقول فـي كتابه:

 الِّذيَن آَمنُوا َعلَـْيُبْم أْنفَُسُبْم الَ يَُنّرُكْم َمْن َضّل إذَا اْهتَدَْيتُـْم؟ فأقبلوا علـّي بلسان واحد, وقالوا: تنزن

بآيككة مككن القككرآن ال تعرفهككا وال تككدري مككا تأويككـلها حتككـى تـمنككـيت أنككـي لككـم أكككن تبلككـمت. ثككم أقبلككوا 

لوا: إنك  غكالم حكدث السكّن, وإنك  نزعكت بآيكة ال تكدري مكا هكي, يتـحدثون فلـما حنر قـيامهم, قكا
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وعسككى أن تككدرك ذلكك  الزمككان إذا رأيككت شككّحا مطاعككا, وهككو متبعككا وإعجككاب كككل ذي رأي برأيككه, 

 فعلـي  بنفس  ال ينّرك من ضّل إذا اهتديت

فكر, ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا لـيث بن هارون, قال: حدثنا إسكحاق الكرازي, عكن أبكـي جع10100  

عن الربكـيع بكن أنكس, عكن أبكـي العالكـية, عكن عبكد هللا بكن مسكعود, فكـي قولكه: يكا أيّهكا الّكِذيَن آَمنُكوا 

ْنتُكـْم تَْعَملُكوَن َعلَـْيُبْم أْنفَُسُبْم الَ يَُنّرُكْم َمْن َضّل إذَا اْهتَدَْيتُـْم إلـى ّللّاِ َمْرِجعُُبْم جميعا فَكـيُنَبّئُُبْم بِكـَما كُ 

ند عبد هللا بن مسعود جلوسا, فبان بـين رجلـين مكا يبكون بكـين النكاس, حتكـى قكام ككّل قال: كانوا ع

واحد منهما إلـى صاحبه, فقال رجل من جلسكاء عبكد هللا: أال أقكوم فآمرهمكا بـالكـمعروَ وأنهاهمكا 

الَ يَُنكّرُكْم  عن الـمنبر؟ فقال آخر إلـى جنبه: علـي  بنفس , فكإن هللا تعالكـى يقكول: َعلَكـْيُبْم أْنفَُسكُبمْ 

َمْن َضّل إذَا اْهتَدَْيتُـْم قال: فسمعها ابن مسعود, فقال: َمْه لـم يجىء تأويـل هذه بعدُ, إن القرآن أنكزل 

حيث أنزل ومنه آي قد منكى تأويكـلهّن قبكل أن ينكزلن, ومنكه مكا وقكع تأويكـلهّن علكـى عهكد النبكـّي 

النبـّي صكلى هللا عليكه وسكلم بكـيسير, ومنكه آي  صلى هللا عليه وسلم, ومنه آي قد وقع تأويـلهّن بعد

يقع تأويـلهّن بعد الـيوم, ومنه آي يقع تأويـلهّن عند الساعة علـى ما ذكر من أمر الساعة, ومنه آي 

يقع تأويـلهّن يوم الـحساب علـى ما ذكر من أمر الـحساب والـجنة والنار فمكا دامكت قلكوببم واحكدة 

يعا ولـم يذق بعنبم بأس بعض, فأمروا وانهوا فإذا اختلفت القلوب وأهواؤكم واحدة ولـم تلبسوا ش

 واألهواء وألبستـم شيعا وذاق بعنبم بأس بعض, فـامرؤ ونفسه, فعند ذل  جاء تأويـل هذه االَية.

حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجكاا, عكن أبكـي جعفكر الكرازي, عكن الربكـيع بكن    

ـية, عن ابن مسعود: أنه كان بـين رجلكـين بعكض مكا يبكون بكـين النكاس, حتكـى أنس, عن أبـي العال

 قام كّل واحد منهما إلـى صاحبه, ثم ذكر نـحوه.

ـ حدثنـي أحمد بن الـمقدام, قال: حدثنا حرمي, قال: سمعت الـحسن يقول: تأّول أصحاب 10101  

آَمنُكوا َعلَكـْيُبْم أْنفَُسكُبْم الَ يَُنكّرُكْم َمكْن َضكّل إذَا النبـّي صلى هللا عليه وسلم هذه االَية: يكا أيّهكا الّكِذيَن 

 اْهتَدَْيتُـْم فقال بعض أصحابه: دعوا هذه االَية فلـيست لبم

ـ حدثنـي إسماعيـل بن إسرائيـل الالَل الرملـي, قال: حدثنا أيكوب بكن سكويد, قكال: حكدثنا 10102  

عن أبـي أمية الشعبـانـي, قال: سألت أبـا ثعلبة  عتبة بن أبـي حبيـم, عن عمرو بن جارية اللـرمّي,

الـرشنـي عن هذه االَية: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا َعلَـْيُبْم أْنفَُسُبْم فقال: لقد سألَت عنها خبـيرا, سألُت عنها 

, َوتَناَهْوا َعك»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فقال:  َِ ِن الكـُمْنَبِر, فكإذَا أبـا ثَْعلَبَةَ ائْتَـِمُروا بـالـَمْعُرو

رأْيَت دُْنـيا ُمْؤثََرةً وُشّحا ُمطاعا وإْعجاَب ُكّل ِذي رأي بِرأيِكِه, فَعَلَكـْيَ  نَْفَسكَ  أَرى ِمكْن بَْعكِد ُككْم أيّكاَم 

ل هللا, ككأجر قالوا: يا رسكو«. الّصبِر, للـُمتَـَمّسِ  يَْوَمئٍِذ بِـِمثِْل الِّذي أْنتُـْم َعلَـْيِه كأْجِر َخْمِسيَن عاِمالً 

 «.ال, كأْجِر َخْمِسيَن عاِمالً ِمْنُبمْ »خمسين عامالً منهم؟ قال: 

حدثنا علـّي بن سهل, قال: أخبرنا الولـيد بن مسلـم, عن ابن الـمبـارك وغيره, عن عتبة بن أبـي    

نكـي: حبيـم, )عن عمرو بن جارية اللـرمي( عن أبـي أمية الشعبـانـي, قال: سألت أبكـا ثعلبكة الـرش

و كي  نصنع بهذه االَية: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا َعلَـْيُبْم أْنفَُسُبْم الَ يَُنّرُكْم َمْن َضّل إذَا اْهتَدَْيتُـْم؟ فقال أب

ائْتَكككـِمُروا »ثعلبكككة: سكككألَت عنهكككا خبكككـيرا, سكككألُت عنهكككا رسكككول هللا صكككلى هللا عليكككه وسكككلم, فقكككال: 

, َوتَناَهْوا َعِن الـمُ  َِ ْنَبِر, حتـى إذَا رأْيَت ُشّحا ُمطاعا َوَهًوى ُمتّبَعا وإْعجاَب ُكّل ِذي رأي بـالـَمْعُرو

 بِرأيِِه, فَعَلَـْيَ  بُِرَوْيَصكِة نَْفِسكَ , َوذَْر َعكَواّمُهْم فكإّن َوَراَءُككْم أيّامكا أْجكُر العاِمكِل فِكـيها ككأْجِر َخْمِسكينَ 

 «.ِمْنُبمْ 

بطاعة هللا لـم ينّره من ضكّل بعكده وهلك . ذككر مكن  وقال آخرون: معنى ذل : أن العبد إذا عمل  

 قال ذل :

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 10103  

 ابككن عبككـاس, قولككه: يككا أيّهككا الّككِذيَن آَمنُككوا َعلَككـْيُبْم أْنفَُسككُبْم الَ يَُنككّرُكْم َمككْن َضككّل يقككول: إذا مككا العبككد

 أطاعنـي فـيـما أمرته من الـحالل والـحرام, فال ينّره من ضّل بعدُ إذا عمل بـما أمرته به.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـّي 10104  

َضككّل إذَا اْهتَدَْيتُككـْم يقككول:  بككن أبككـي طلككـحة, عككن ابككن عبككـاس, قولككه: َعلَككـْيُبْم أْنفَُسككُبْم الَ يَُنككّرُكْم َمككنْ 

 أطيعوا أمري, واحفظوا وصيتـي.
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ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا لـيث بن هارون, قكال: حكدثنا إسكحاق الكرازي, عكن أبكـي جعفكر 10105  

الرازي, عن صفوان بكن الكـجون, قكال: دخكـل علكـيه شكاب مكن أصكحاب األهكواء, فكذكر شكيئا مكن 

ـّ بهكا أولكـياءه يكا أيّهكا الّكِذيَن آَمنُكوا َعلَكـْيُبْم أمره, فقال صفوان: أال أدل  علـ ى خاصة هللا التـي خك

 أْنفَُسُبْم الَ يَُنّرُكْم َمْن َضّل... االَية.

ـ حدثنا عبد البريـم بن أبكـي عميكر, قكال: حكدثنا أبكو الكـمطرَ الكـمرزومّي, قكال: حكدثنا 10106  

أْنفَُسُبْم الَ يَُنّرُكْم َمْن َضّل إذَا اْهتَدَْيتُكـْم مكا لكـم  جويبر, عن النحاك, عن ابن عبـاس, قال: َعلَـْيُبمْ 

 يبن سي  أو سوط.

ـ حدثنا علـّي بن سهل, قال: حدثنا ضمرة بن ربـيعة, قال: تال الـحسن هذه االَية: يكا أيّهكا 10107  

ـْم فقال الـحسن: الكـحمد هلل بهكا والكـحمد هلل الِّذيَن آَمنُوا َعلَـْيُبْم أْنفَُسُبْم الَ يَُنّرُكْم َمْن َضّل إذَا اْهتَدَْيتُ 

 علـيها, ما كان مؤمن فـيـما منى وال مؤمن فـيـما بقـي إال وإلـى جانبه منافق يبره عمله.

وقال آخرون: بل معنى ذل : يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا َعلَـْيُبْم أْنفَُسُبْم فـاعملوا بطاعة هللا الَ يَُنّرُكْم َمْن   

 اْهتَدَْيتُـْم فأَمرتـم بـالـمعروَ ونهيتـم عن الـمنبر. ذكر من قال ذل :َضّل إذَا 

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حبام بن سلـم, عن عنبسة, عن سعد البقكال, عكن سكعيد بكن 10108  

 الككـمسيا: الَ يَُنككّرُكْم َمككْن َضككّل إذَا اْهتَدَْيتُككـْم قككال: إذا أمككرَت بـالككـمعروَ ونهيككت عككن الككـمنبر, ال

 ينّرك من ضّل إذا اهتديت.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يحيى بن يـمان, عن سفـيان, عكن أبكـي العمكيس, عكن أبكـي 10109  

 البرتري, عن حذيفة: َعلَـْيُبْم أْنفَُسُبْم الَ يَُنّرُكْم َمْن َضّل إذَا اْهتَدَْيتُـْم قال: إذا أمرتـم ونهيتـم.

ا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حكدثنا أبكـي, عكن ابكن أبكـي خالكد, ـ حدثنا هناد, قال: حدثن10110  

عن قـيس بن أبـي حازم, قال: قال أبو ببكر: تقكرءون هكذه االَيكة: الَ يَُنكّرُكْم َمكْن َضكّل إذَا اْهتَدَْيتُكـْم 

 وإن الناس إذا رأوا الظالـم قال ابن وكيع: فلـم يأخذوا علـى يديه, أوشَ  أن يعّمهم هللا بعقابه.

حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جرير وابن فنيـل, عن بـيان, عن قكـيس, قكال: قكال أبكو ببكر: إنبكم    

ذا تقرءون هذه االَية: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا َعلَـْيُبْم أْنفَُسُبْم الَ يَُنّرُكْم َمْن َضّل إذَا اْهتَدَْيتُكـْم وإن القكوم إ

 مهم هللا بعقابه.رأوا الظالـم فلـم يأخذوا علـى يديه, يع

حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن إسماعيـل, عن قـيس, عكن أبكـي ببكر, عكن النبكـّي صكلى    

 هللا عليه وسلم, فذكر نـحوه.

ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفنل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السكدّي, 10111  

ْيُبْم أْنفَُسُبْم الَ يَُنّرُكْم َمكْن َضكّل إذَا اْهتَدَْيتُكـْم يقكول: مكروا بـالكـمعروَ قوله: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا َعلَـ

وانهوا عن الـمنبر. قال أبو ببر بن أبـي قحافة: يا أيها النكاس ال تغتكّروا بقكول هللا: َعلكـيُبْم أْنفَُسكُبْم 

بر أو لتسككتعملّن علككـيبم فككـيقول أحككدكم علككـّي نفسككي. وهللا لتككأمرّن بـالككـمعروَ وتنهككوّن عككن الككـمن

 شراركم فلـيسومنبم سوء العذاب, ثم لـيدعون هللا خياركم فال يستـجيا لهم.

حدثنا أبو هشام الرفـاعي, قال: حدثنا ابن فنيـل, قال: حكدثنا بكـيان, عكن قكـيس بكن أبكـي حكازم,    

لـى غيكر موضكعها: الَ قال: قال أبو ببر وهو علـى الـمنبر: يا أيها الناس إنبم تقرءون هذه االَية ع

 يَُنّرُكْم َمْن َضّل إذَا اْهتَدَْيتُـْم وإن الناس إذا رأوا الظالـم فلـم يأخذوا علـى يديه, عمهم هللا بعقابه.

ـ حدثنـي الـحرث, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: ثنـي عيسى بن الـمسيا البجلكـي, حكدثنا 10112  

لصكدّيق رضكي هللا عنكه يقكرأ هكذه االَيكة: يكا أيّهكا الّكِذيَن قـيس بن أبـي حازم, قال: سمعت أبـا ببكر ا

آَمنُوا َعلَـْيُبْم أْنفَُسُبْم الَ يَُنّرُكْم َمْن َضّل إذَا اْهتَدَْيتُـْم فقال: سمعت رسول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم 

وا علكـى يَدَْيكِه, فَكـيُوِشُ  أْن يَعُّمُهكُم ّللّاُ إذَا رأى النّاُس الـُمْنَبَر فَلَـْم يُغَيُّروهُ والّظاِلـَم فَلَـْم يَأُْخذُ »يقول: 

 «.ِمْنهُ بِِعقابٍ 

حدثنا الربـيع, قال: حدثنا أسد بن موسكى, قكال: حكدثنا سكعيد بكن سالكـم, قكال: حكدثنا منصكور بكن    

دينار, عن عبد الكـمل  بكن ميسكرة, عكن قكـيس بكن أبكـي حكازم, قكال: صكعد أبكو ببكر الكـمنبر, منبكر 

 عليه وسلم, فحمد هللا وأثنى علـيه, ثم قال: يكا أيهكا النكاس إنبكم لتتلكون آيكة مكن رسول هللا صلى هللا

كتاب هللا, وتعدّونها رخصة وهللا ما أنزل هللا فـي كتابه أشدّ منها: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا َعلَـْيُبْم أْنفَُسُبْم 
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الكـمعروَ, ولتنهكوّن عكن الكـمنبر, أو لكـيعمنبم هللا الَ يَُنّرُكْم َمْن َضّل إذَا اْهتَدَْيتُكـْم وهللا لتكأمرّن بـ

 منه بعقاب.

حدثنا مـحمد بن سكيّار, قكال: حكدثنا إسكحاق بكن إدريكس, قكال: حكدثنا سكعيد بكن زيكد, قكال: حكدثنا    

مـجالد بن سعيد, عن قـيس بن أبـي حازم, قال: سمعت أبـا ببر يقول وهوي خطا الناس: يكا أيهكا 

ية, وال تدرون ما هي: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا َعلَـْيُبْم أْنفَُسُبْم الَ يَُنّرُكْم َمكْن الناس إنبم تقرءون هذه االَ 

إّن النّكاَس إذَا َرأْوا ُمْنَبكرا »َضّل إذَا اْهتَدَْيتُـْم وإنـي سمعت رسكول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم يقكول: 

 «.فَلَـْم يُغَيُّروهُ َعّمُهُم ّللّاُ بِِعقابٍ 

ن: بل معنى هذه االَية: ال ينكّركم مكن حكاد عكن قصكد السبـيكـل وكفكر بكـاهلل مكن أهكل وقال آخرو  

 البتاب. ذكر من قال ذل :

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن أبـي بشكر, عكن سكعيد بكن جبكـير, فكـي قولكه: الَ 10113  

 اب.يَُنّرُكْم َمْن َضّل إذَا اْهتَدَْيتُـْم قال: يعنـي: من ضّل من أهل البت

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفكر, قكال: حكدثنا شكعبة, عكن أبكـي بشكر, عكن سكعيد بكن    

 جبـير فـي هذه االَية: ال يَُنّرُكْم َمْن َضّل إذَا اْهتَدَْيتُـْم قال: أنزلت فـي أهل البتاب.

 وقال آخرون: عنـي بذل  كّل من ضّل عن دين هللا الـحّق. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثنـي يونس بن عبد األعلـى, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابن زيد, فـي قولكه: يكا 10114  

ه: أيّها الِّذيَن آَمنُوا َعلَـْيُبْم أْنفَُسُبْم الَ يَُنّرُكْم َمْن َضّل إذَا اْهتَدَْيتُـْم قال: كان الرجل إذا أسلـم, قالوا لك

آبكـاءك ككذا وككذا, ككان ينبغكي لك  أن تنصكرهم  سفّهت آبكـاءك وضكللّتهم, وفعلكت وفعلكت, وجعلكت

 وتفعل فقال هللا تعالـى: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا َعلَـْيُبْم أْنفَُسُبْم الَ يَُنّرُكْم َمْن َضّل إذَا اْهتَدَْيتُـْم.

وأولـى هذه األقوال, وأصّح التأويالت عندنا بتأويـل هكذه االَيكة مكا ُروي عكن أبكـي ببكر الصكدّيق   

ا, وهو: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا َعلَـْيُبْم أْنفَُسُبْم: الزموا العمكل بطاعكة هللا, وبكـما أمكركم بكه, وانتهكوا فـيه

عما نهاكم هللا عنه. الَ يَُنّرُكْم َمْن َضّل إذَا اْهتَدَْيتُـْم يقول: فإنه ال ينّركم ضالل من ضّل إذا أنتـم 

ضكّل مكن النكاس مكا ألكزمبم هللا بكه فكـيه مكن فكرض األمكر رمتـم العمكل بطاعكة هللا, وأدّيتكـم فـيكـمن 

بـالـمعروَ والنهي عن الـمنبر, الذي يركبكه أو يحكاول ركوبكه, واألخكذ علكـى يديكه إذا رام ظلكـما 

لـمسلـم أو معاهد ومنعه منه فأبى النزون عن ذل , وال ضير علـيبم فـي تـماديه فـي غيه وضالله 

 هللا تعالـى فـيه. إذا أنتـم اهتديتـم وأدّيتـم حقّ 

وإنـما قلنا ذل  أولـى التكأويالت فكـي ذلك  بكـالصواب, ألن هللا تعالكـى أمكر الـمؤمنكـين أن يقومكوا   

بـالقسط ويتعاونوا علـى البّر والتقوى ومكن القكـيام بكـالقسط: األخكذ علكـى يكد الظالكـم ومكن التعكاون 

اهرت به األخبـار عن رسول هللا صلى هللا علـى البّر والتقوى: األمر بـالـمعروَ. وهذا مع ما تظ

عليه وسلم من أمره بـاألمر بـالـمعروَ والنهي عن الكـمنبر ولكو ككان للنكاس تَكْرك ذلك , لكـم يبكن 

لألمر به معنى إال فـي الـحال التـي رخـ فـيه رسول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم تكرك ذلك , وهكي 

فـيبون مرخصا له تركه إذا قكام حينئكذ بكأداء فكرض حال العجز عن القـيام به بـالـجوار  الظاهرة 

هللا علـيه فـي ذل  بقلبكه. وإذا ككان مكا وصكفنا مكن التأويكـل بكـاالَية أولكـى, فبكـيّن أنكه قكد دخكـل فكـي 

معنى قوله: إذا اْهتَدَْيتُكـْم مكا قالكه حذيفكة وسكعيد بكن الكـمسيا, مكن أن ذلك : أذا أمرتكـم بـالكـمعروَ 

 معنى ما رواه أبو ثعلبة الـرشنـي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.ونهيتـم عن الـمنبر, و

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى: إلـى ّللّاِ َمْرِجعُُبْم َجِميعا فَـيُنَبّئُُبْم بِـَما ُكْنتُـْم تَْعَملُوَن.  

انتهكوا عمكا يقول تعالـى ذكره للـمؤمنكـين مكن عبكـاده: اعملكوا أيهكا الكـمؤمنون بكـما أمكرتبم بكه, و  

نهيتبم عنه, ومروا أهل الزيغ والنالل وما حاد عن سبـيـلـي بـالـمعروَ, وانهوهم عكن الكـمنبر 

فإن قبلكوا فلهكم ولبكم, وإن تكـمادوا فكـي غكيهم وضكاللهم فكإن إلكـّي مرجكع جمكيعبم ومصكيركم فكـي 

فريكق مكنبم بكـما  االَخرة ومصيرهم, وأنا العالـم بـما يعمل جميعبم من خير وشّر, فأُخبر هناك كلّ 

كان يعمله فـي الدنـيا ثم أجازيكه علكـى عملكه الكذي قكدم بكه علكـّي جكزاءه حسكا استكـحقاقه, فإنكه ال 

 يرفـى علـّي عمل عامل منبم من ذكر أو أنثى.

 106اآلية : 
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َر أََحكدَُكُم اْلَمكْوُت ِحكيَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }يِا أَيَّها الِّذيَن آَمنُكواْ َشكَهادَةُ بَْيكنُِبْم إِذَا َحَنك

ِصكيبَةُ اْلَوِصيِّة اثْنَاِن ذََوا َعْدٍل ّمْنُبْم أَْو آَخَراِن ِمْن َغْيكِرُكْم إِْن أَنكتُْم َضكَرْبتُْم فِكي األْرِض فَأََصكابَتُْبم مّ 

نَْشتَِري بِِه ثََمناً َولَْو َككاَن ذَا قُْربَكَى َوالَ اْلَمْوِت تَْحبُِسونَُهَما ِمن بَْعِد الّصالَةِ فَيُْقِسَماِن بِاّوِ إِِن اْرتَْبتُْم الَ 

ثِِميَن {.. ََ  نَْبتُُم َشَهادَةَ ّللّاِ إِنّآ إِذَاً لِّمَن االَ

يقول تعالـى ذكره للـمؤمنـين به: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا َشهادَةُ بَـْينُِبْم يقول: لـيشهد بكـينبم إذَا َحَنكَر    

الَوِصككيِّة يقككول: وقككت الوصككية, اثْنككاِن ذََوا َعككْدٍل ِمككْنُبْم يقككول: ذوا رشككد وعقككل  أَحككدَُكُم الككـَمْوُت ِحككينَ 

 وِحجا من الـمسلـمين. كما:

ـكك حككدثنا مككـحمد بككن بشككار, وعبككـيد هللا بككن يوسكك  الـجبككـيري, قككاال: حككدثنا مؤمككل بككن 10115  

ْشِهدُوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنُبْم إسماعيـل, قال: حدثنا شعبة, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيا, فـي قوله: وأ

 قال: ذوا عقل.

واختل  أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: ذََوا َعْدٍل ِمكْنُبْم فقكال بعنكهم: عنكـي بكه: مكن أهكل ملكتبم.   

 ذكر من قال ذل :

ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, عن سعيد, عن قتكادة, عكن سكعيد بكن 10116  

 شاهدان ذوا عدل منبم من الـمسلـمين. الـمسيا, قال:

ـ حدثنا عمروان بن موسى القّزاز, قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد, قال: حدثنا إسكحاق 10117  

 بن سويد, عن يحيى بن يعمر, فـي قوله: اثْناِن ذََوا َعْدٍل ِمْنُبْم من الـمسلـمين.

عكدّي, عكن سكعيد, عكن قتكادة, عكن سكعيد بكن  حدثنا ابن بشار وابن الـمثنى, قاال: حدثنا ابكن أبكـي   

 الـمسيا, فـي قوله: اثْناِن ذََوا َعْدٍل ِمْنُبْم قال: اثنان من أهل دينبم.

ـ حدثنا أبو كريا, قال: حدثنا ابن إدريس, عن أشعث, عن ابن سيرين, عن عبـيدة, قال: 10118  

 ل: من الـملة.سألته, عن قول هللا تعالـى: اثْناِن ذََوا َعْدٍل ِمْنُبْم قا

حدثنا أبو كريا, قال: حدثنا ابن إدريس, عن هشام, عن ابن سيرين, عن عبـيدة, بـمثله, إال أنكه    

 قال فـيه: من أهل الـملة.

حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن هشام, عن ابن سكيرين, قكال: سكألت عبكـيدة عكن هكذه    

 ل: من أهل الـملة.االَية: اثْناِن ذََوا َعْدٍل ِمْنُبْم قا

 حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن ابن عون, عن ابن سيرين, عن عبـيدة, مثله.   

حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا حسين, عن زائدة, عن هشام, عن ابكن سكيرين, قكال: سكألت عبكـيدة,    

 فذكر مثله.

أبكـي نكـجيح, وقكال: حكدثنا  ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن مهدي, عن حمكاد, عكن ابكن10119  

 مال  بن إسماعيـل, عن حماد بن زيد, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 10120  

 ابن عبـاس: ذََوا َعْدٍل ِمْنُبْم قال: ذوا عدل من أهل اإلسالم.

حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: ذََوا َعْدٍل ِمْنُبْم قال: ـ 10121  

 من الـمسلـمين.

حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قكال: ككان سكعيد بكن الكـمسيا    

 يقول: اثْناِن ذََوا َعْدٍل ِمْنُبْم: أي من أهل اإلسالم.

ل آخرون: عنـي بذل : ذوا عدل مكن حكّي الكـموصي, وذلك  قكول ُرِوي عكن عبرمكة وعبكـيدة وقا  

 وعدّة غيرهما.

واختلفوا فـي صفة االثنـين اللذين ذكرهما هللا فـي هذه االَية ما هي, وما هما؟ فقال بعنهم: همكا   

 شاهدان يشهدان علـى وصية الـموصي. وقال آخرون: هما وصيان.

زعمكوا أنهمكا شكاهدان, قولكه: َشكهادَةُ بَكـْينُِبْم لكـيشهد شكاهدان ذوا عكدل مكنبم علكـى وتأويـل الذين   

وصككيتبم. وتأويككـل الككذين قككالوا: همككا وصككيان ال شككاهدان, قولككه: َشككهادَةُ بَككـْينُِبْم بككـمعنى الككـحنور 

 والشهود لـما يوصيهما به الـمريض, من قول : شهدت وصية فالن, بـمعنى حنرته.
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ويـلـين بقوله: اثْناِن ذََوا َعْدٍل ِمْنُبْم تأويـل من تأّوله بـمعنى: أنهما من أهل الكـملة دون وأولـى التأ  

 من تأّوله أنهما من حّي الـموصي.

وإنـما قلنا ذل  أولـى التأويـلـين بـاالَية, ألن هللا تعالـى عم الـمؤمنـين برطابهم بذل  فـي قوله: يا   

ةُ بَكـْينُِبْم إذَا َحَنكَر أَحكدَُكُم الكـَمْوُت ِحكيَن الَوِصكيِّة اثْنكاِن ذََوا َعكْدٍل ِمكْنُبْم فغيكر أيّها الِّذيَن آَمنُكوا َشكهادَ 

جائز أن يُصرَ ما عمه هللا تعالـى إلكـى الكـرصون إال بحجكة يجكا التسلـيكـم لهكا. وإذ ككان ذلك  

 اء علـى العموم.كذل , فـالواجا أن يبون العائد من ذكرهم علـى العموم, كما كان ذكرهم ابتد

وأَْولَـى الـمعنـيـين بقوله: َشهادَةُ بَـْينُِبْم الـيـمين, ال الشهادة التـي يقوم بهكا مكن عنكده شكهادة لغيكره   

لـمن هي عنده علـى من هي علـيه عند الـحبام ألنّا ال نعلـم هلل تعالـى حبما يجا فـيه علـى الشاهد 

هذا الـموضع إلـى الشهادة التـي يقوم بها بعكض النكاس  الـيـمين, فـيبون جائزا صرَ الشهادة فـي

عند الـحبام واألئمة. وفـي حبم االَية فـي هكذه الـيكـمين علكـى ذوي العكدل, وعلكـى مكن قكام مقكامهم 

فـي الـيـمين بقوله: تَـْحبُِسَونُهما ِمْن بَْعِد الّصالةِ فَـيُْقسِماِن بـاّوِ أوضح الدلـيـل علكـى صكحة مكا قلنكا 

ذل  من أن الشهادة فـيه األيـمان دون الشكهادة التكـي يقنكي بهكا للكـمشهود لكه علكـى الكـمشهود  فـي

علـيه, وفساد ما خالفه.  فإن قكال قائكل: فهكل وجكدت فكي حبكم هللا تعكالى يمينكا تجكا علكى المكدّعي 

ى ما فتوجه قول  في الشهادة في هذا الموضع إلى الصحة؟ فإن قلت: ال, تبين فساد تأويل  ذل  عل

تأّولت, ألنه يجا على هذا التأويل أن يبون المقسمان في قوله: فإْن ُعثَرا علكى أنُّهمكا اْسكتََحقّا إثْمكا 

هادَتِِهما فآَخَراِن يَقُوماِن َمقاَمُهما ِمَن الِّذيَن اْستََحّق َعلَْيِهُم األَْولَياِن فَيُْقِسماِن باّوِ لَشهادَتُنا أَحّق ِمْن شَ 

إن قلت بلى, قيل ل : وفكي أّي حبكم هللا تعكالى وجكدت ذلك ؟ قيكل: وجكدنا ذلك  فكي هما المدعيين. و

أكثر المعاني, وذل  في حبم الرجل يدّعي قِبَل رجل ماالً, فيقّر به المدّعي عليكه قبلكه ذلك  ويكدعي 

قناءه, فيبون القول قول رّب الدين, والرجل يعترَ في يكد الرجكل السكلعة, فيكزعم المعتَرفكة فكي 

اشتراها من المدّعي أو أن المدّعي وهبها له, وما أشبه ذل  مما يبثر إحصكاؤه. وعلكى هكذا  يده أنه

الوجه أوجا هللا تعالى في هذا الموضع اليمين على المدّعيين اللذين عثرا على الجانيين فيما جنيكا 

 فيه.

ا َعكْدٍل ِمكْنُبْم. فقكال بعكض واختل  أهكل العربيكة فكي الرافكع قولكه: َشكهادَةُ بَْيكنُِبْم, وقولكه: اثْنكاِن ذَوَ   

نحويي البصرة: معنى قوله: َشهادَةُ بَْينُِبْم شهادة اثنين ذوي عكدل, ثكم ألقيكت الشكهادة وأقكيم االثنكان 

مقامها, فارتفعا بما كانت الشهادة به مرتفعة لو جعلت في البكالم. قكال: وذلك  فكي حكذَ مكا حكذَ 

َواسككأَِل القَْريَككةَ وإنمككا يريككد: واسككأل أهككل القريككة, منككه وإقامككة مككا أقككيم مقككام المحككذوَ, نظيككر قولككه: 

 «.االثنين»على « أو آخران»وانتصبت القرية بانتصاب األهل وقامت مقامه, ثم عط  قوله: 

وقال بعض نحويي البوفة: رفع االثنين بالشهادة: أي ليشهدكم اثنان من المسلمين, أو آخران من   

إذا »وقكال: إنمكا رفعكت بكذل  ألنكه قكال: «. إذا حنكر» غيركم. وقال آخر منهم: رفعت الشهادة ب

فجعلها شهادة محذوفة مستأنفة, ليست بالشهادة التي قد رفعت لبّل الرلق, ألنه قال تعالى «, حنر

 ذكره: أْو آَخَراِن ِمْن غيِرُكْم, وهذه شهادة ال تقع إال في هذا الحال, وليست مما ثبت.

لصكواب, قكول مكن قكال: الشكهادة مرفوعكة بقولكه: إذَا َحَنكَر وأولى هذه األقوال في ذل  عندي با  

ألن قوله: إذا َحَنَر بمعنى: عند حنور أحدكم المكوت, واالثنكان مرفكون بكالمعنى المتكوهم, وهكو 

 أن يشهد اثنان, فاكتفي من قيل أن يشهد بما قد جري من ذكر الشهادة في قوله: َشهادَةُ بَْينُِبْم.

لصواب, ألن الشكهادة مصكدر فكي هكذا الموضكع, واالثنكان اسكم, واالسكم ال وإنما قلنا ذل  أولى با  

يبون مصدرا, غير أن العرب قد تنع األسماء مواضع األفعال. فاألمر وإن ككان ككذل , فصكرَ 

 كل ذل  إلى أصّح وجوهه ما وجدنا إليه سبيالً أولى بنا من صرفه إلى أضعفها.

 ِمْن غيِرُكْم. القول في تأويل قوله تعالى: أْو آَخَرانِ   

يقول تعالى ذكره للمؤمنين: ليشهد بينبم إذا حنر أحدكم الموت عدالن من المسلمين, أو آخران   

 من غير المسلمين.

وقد اختل  أهل التأويل في تأويل قوله: أْو آَخَراِن ِمْن غيِرُكْم فقال بعنهم: معناه: أو آخران مكن   

 من قال ذل :غير أهل ملتبم نحو الذي قلنا فيه. ذكر 
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ـ حدثنا حميد بكن مسكعدة, وبشكر بكن معكاذ, قكاال: حكدثنا يزيكد بكن زريكع, عكن سكعيد, عكن 10122  

 قتادة, عن سعيد بن المسيا: أْو آَخَراِن ِمْن غيِرُكْم من أهل البتاب.

حدثنا محمد بن بشار, ومحمد بن المثنى, قاال: حكدثنا محمكد بكن جعفكر, قكال: حكدثنا شكعبة, قكال:    

 تادة يحدّث, عن سعيد بن المسيا: أْو آَخَراِن ِمْن غيِرُكْم: من أهل البتاب.سمعت ق

حدثني أبكو حفكـ الجبيكري عبيكد هللا بكن يوسك , قكال: حكدثنا مؤمكل بكن إسكماعيل, قكال: حكدثنا    

 شعبة, عن قتادة, عن سعيد بن المسيا, مثله.

 ن قتادة, عن سعيد, مثله.حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا ابن أبي عدّي, عن سعيد, ع   

ـ حدثني يعقوب, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيم وسليمان التيّمي, عن 10123  

 سعيد بن المسيا, أنهما قاال في قوله: أْو آَخَراِن ِمْن غيِرُكْم قاال: من غير أهل ملتبم.

, قكال: ثنكي مكن سكمع سكعيد بكن ـ حدثني يعقكوب, قكال: حكدثنا هشكيم, قكال: أخبرنكا مغيكرة10124  

 جبير, يقول, مثل ذل .

ـ حدثني يعقوب, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنكا التيمكي, عكن أبكي مجلكز, قكال: مكن غيكر 10125  

 أهل ملتبم.

ـكك حككدثنا ابككن بشككار, قككال: حككدثنا محمككد بككن جعفككر, قككال: حككدثنا شككعبة, عككن مغيككرة, عككن 10126  

 إبراهيم, مثله.

وكيع, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيم, قال: إن كان قربه أحد من ـ حدثنا ابن 10127  

 المسلمين أشهدهم, وإال أشهد رجلين من المشركين.

ـ حدثنا عمرو بن علّي, قال: حدثنا قتيبة, قال: حكدثنا هشكيم, عكن المغيكرة, عكن إبكراهيم, 10128  

 ال: من غير أهل ملتبم.وسعيد بن جبير, في قوله: أْو آَخَراِن ِمْن غيِرُكْم قا

حدثنا عمرو, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن سكعيد: أْو آَخكَراِن ِمكْن    

 غيِرُكْم قال: من أهل البتاب.

حدثنا عمرو, قال: حدثنا محمد بن سواء, قال: حكدثنا سكعيد, عكن قتكادة, عكن سكعيد بكن المسكيا,    

 مثله.

حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن شعبة, عن قتادة, عن سعيد  حدثنا هناد, قال:   

 بن المسيا, مثله.

ـ حدثنا عمكران بكن موسكى, قكال: حكدثنا عبكد الكوارث بكن سكعيد, قكال: حكدثنا إسكحاق بكن 10129  

وا مككن سككويد, عككن يحيككى بككن يعمككر, فككي قولككه: اثْنككاِن ذََوا َعككْدٍل ِمككْنُبْم مككن المسككلمين, فككإن لككم تجككد

 المسلمين, فمن غير المسلمين.

ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا عبد األعلى, قال: حدثنا داود, عن عامر, عن شريح, في هكذه 10130  

 ْنُبْم أوْ االَية: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا َشهادَةُ بَْينُِبْم إذَا َحَنَر أَحدَُكُم الَمْوُت ِحيَن الَوِصيِّة اثْناِن ذََوا َعْدٍل مِ 

آَخَراِن ِمْن غيِرُكْم قال: إذا كان الرجل بأرض غربكة ولكم يجكد مسكلما يشكهده علكى وصكيته, فأشكهد 

يهوديّكككا أو نصكككرانيا أو مجوسكككيا, فشكككهادتهم جكككائزة. فكككإن جكككاء رجكككالن مسكككلمان فشكككهدا بركككالَ 

 شهادتهما, أجيزت شهادة المسلمين, وأبطلت شهادة االََخَرْين.

دثنا هشيم, قال: أخبرنا األعم,, عكن إبكراهيم, عكن شكريح: أنكه ـ حدثني يعقوب, قال: ح10131  

كككان ال يجيككز شككهادة اليهككود والنصككارى علككى مسككلم إال فككي الوصككية, وال يجيككز شككهادتهما علككى 

 الوصية إال إذا كانوا في سفر.

حدثنا عمرو بن علّي, قال: حكدثنا أبكو معاويكة ووكيكع, قكاال: حكدثنا األعمك,, عكن إبكراهيم, عكن    

 , قال: ال تجوز شهادة اليهود والنصارى إال في سفر, وال تجوز في سفر إال في وصية.شريح

 حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن األعم,, عن إبراهيم, عن شريح, نحوه.   

ـ حدثنا عمرو بكن علكّي, قكال: حكدثنا محمكد بكن عبكد هللا بكن الزبيكر األسكدي, قكال: حكدثنا 10132  

إبراهيم, قال: كتكا هشكام بكن هبيكرة لمسكلمة عكن شكهادة المشكركين علكى سفيان, عن منصور عن 

المسلمين, فبتا: ال تجوز شهادة المشركين على المسلمين إال في وصية, وال يجوز في وصية إال 

 أن يبون الرجل مسافرا.
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ـ حدثنا أبو كريا, قال: حدثنا ابن إدريس, عن أشها, عن ابن سيرين, عن عبيدة, قكال: 10133  

 لته عن قول هللا تعالى: أْو آَخَراِن ِمْن غيِرُكْم قال: من غير الملة.سأ

 حدثنا أبو كريا, قال: حدثنا ابن إدريس, عن هشام, عن ابن سيرين, عن عبيدة, بمثله.   

حدثني يعقوب, قال: حدثنا ابن علية, عن هشكام, عكن ابكن سكيرين, قكال: سكألت عبيكدة, عكن ذلك     

 .فقال: من غير أهل الملة

حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن هشام, عن ابن سيرين, عكن عبيكدة, قكال: مكن غيكر أهكل    

 الصالة.

حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن إدريس, عن هشام, عن ابن سيرين, عكن عبيكدة, قكال: مكن غيكر    

 أهل دينبم.

رين, عن عبيدة, قكال: مكن حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا حسين, عن زائدة, عن هشام, عن ابن سي   

 غير أهل الملة.

حدثنا عمرو بن علّي, قكال: حكدثنا أبكو داود, قكال: حكدثنا أبكو حكّرة, عكن محمكد بكن سكيرين, عكن    

 عبيدة: أْو آَخَراِن ِمْن غيِرُكْم قال: من غير أهل ملتبم.

حمكد, قكال: حدثنا عمرو بن علّي, قكال: حكدثنا عبكد الكرحمن بكن عثمكان, قكال: حكدثنا هشكام بكن م   

 سألت سعيد بن جبير عن قول هللا: أْو آَخَراِن ِمْن غيِرُكْم قال: من غير أهل ملتبم.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا مال  بن إسماعيل, عن حماد بن زيد, عكن ابكن أبكي نجكيح, 10134  

 عن مجاهد, مثله.

ابكن أبكي نجكيح, عكن مجاهكد, حدثنا عمرو, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا حمكاد بكن زيكد, عكن    

 قال: من غير أهل ملتبم.

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيكه, عكن ابكن 10135  

 عباس: أْو آَخَراِن ِمْن غيِرُكْم قال: من غير أهل اإلسالم.

إسكحاق: أْو آَخكَراِن ِمكْن  ـ حدثنا أبو كريا, قال: حدثنا أبو ببر بكن عيكاش, قكال: قكال أبكو10136  

غيِرُكْم قال: من اليهود والنصارى. قال: قال شريح: ال تجوز شكهادة اليهكودّي والنصكرانّي إال فكي 

 وصية, وال تجوز في وصية إال في سفر.

ـكك حككدثني يعقككوب, قككال: حككدثنا هشككيم, قككال: أخبرنككا زكريككا, عككن الشككعبي: أن رجككالً مككن 10137  

قُوقَا, ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته, فأشهد رجلين من المسلمين حنرته الوفاة بدَ 

أهل البتاب. فقدما البوفة, فأتيكا األشكعري فكأخبراه, وقكدما بتركتكه ووصكيته, فقكال األشكعري: هكذا 

 أمر لم يبن بعد الذي كان في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فأحلفهما, وأمنى شهادتهما.

عمرو بن علّي, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا شعبة, عكن مغيكرة األزرق, عكن ـ حدثنا 10138  

 الشعبّي: أن أبا موسى قنى بها بَدقُوقا.

ـ حدثنا عمرو, قال: حدثنا عثمان بن الهيثم, قال: حدثنا عوَ, عن محمد, أنه كان يقكول 10139  

 يِرُكْم شاهدان من المسلمين وغير المسلمين.في قوله: اثْناِن ذََوا َعْدٍل ِمْنُبْم أْو آَخَراِن ِمْن غ

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابكن وهكا, قكال: قكال ابكن زيكد: أْو آَخكَراِن ِمكْن غيكِرُكْم: مكن 10140  

 غير أهل اإلسالم.

حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حكدثنا عبكد الكرحمن بكن سكعد, قكال: أخبرنكا أبكو حفكـ,    

 ل: من غير أهل اإلسالم.عن ليث, عن مجاهد, قا

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: أخبرني عبد هللا بن عياش, قال: قال زيد بن 10141  

أسلم في هذه االَية: َشهادَةُ بَْينُِبْم... االَية كلها. قال: كان ذلك  فكي رجكل تُكُوفَّي ولكيس عنكده أحكد مكن 

ب والنككاس كفككار, إال أن رسككول هللا صككلى هللا أهككل اإلسككالم, وذلكك  فككي أّول اإلسككالم واألرض حككر

عليككه وسككلم وأصككحابه بالمدينككة, وكككان النككاس يتوارثككون بالوصككية, ثككم نُسككرت الوصككية وفُرضككت 

 الفرائض, وعمل المسلمون بها.

 وقال آخرون: بل معنى ذل : أو آخران من غير َحيّبم وعشيرتبم. ذكر من قال ذل :  
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ل: حدثنا عثمان بن الهيكثم بكن الَجْهكم, قكال: حكدثنا عكوَ, عكن ـ حدثنا عمرو بن علّي, قا10142  

الحسن, في قوله: اثْناِن ذََوا َعْدٍل ِمكْنُبْم أْو آَخكَراِن ِمكْن غيكِرُكْم قكال: شكاهدان مكن قكومبم ومكن غيكر 

 قومبم.

ـ حدثنا عمرو, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا صالح بكن أبكي األخنكر, عكن الزهكرّي, 10143  

 نت السنة أن ال تجوز شهادة كافر في حنر وال سفر, إنما هي في المسلمين.قال: م

حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: كان الحسن يقكول: اثْنكاِن    

 ذََوا َعْدٍل ِمْنُبْم أي من عشيرته أْو آَخَراِن ِمْن غيِرُكْم قال: من غير عشيرته.

ثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو أسامة, عن ثابت بن زيد, عن عاصم, عكن عبرمكة: أْو ـ حد10144  

 آَخَراِن ِمْن غيِرُكْم قال: من غير أهل حيبم.

حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن مهدّي, عن ثابت بن زيد, عكن عاصكم, عكن عبرمكة: أْو آَخكَراِن    

 ِمْن غيِرُكْم قال: من غير حيبم.

ن علّي, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا ثابت بكن زيكد, عكن عاصكم األحكول, عكن حدثنا عمرو ب   

 عبرمة في قول هللا تعالى: أْو آَخَراِن ِمْن غيِرُكْم قال: من غير أهل حيه يعني من المسلمين.

حدثني الحرث بن محمد, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: حدثنا مبارك, عن الحسن: أْو آَخَراِن ِمكْن    

 يِرُكْم قال: من غير عشيرت , ومن غير قوم  كلهم من المسلمين.غ

ـ حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبكد الكرزاق, قكال: أخبرنكا معمكر, عكن أيكوب, عكن 10145  

 ابن سيرين, عن عبيدة, قوله: أْو آَخَراِن ِمْن غيِرُكْم قال: مسلمين من غير حيبم.

بكد هللا بكن صكالح, قكال: ثنكي الليكث, قكال: ثنكي عقيكل, قكال: ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا ع10146  

سألت ابن شهاب عن قول هللا تعالى: يكا أيّهكا الّكِذيَن آَمنُكوا َشكهادَةُ بَْيكنُِبْم إذَا َحَنكَر أَحكدَُكُم الَمكْوُت... 

يكر أهكل المكرء إلى قوله: َوّللّاُ ال يَْهكِدي القَكْوَم الفاِسكِقيَن قلكت: أرأيكت االثنكين اللكذين ذككر هللا مكن غ

الموصي أهما مكن المسكلمين أم همكا مكن أهكل البتكاب؟ وأرأيكت االَخكرين اللكذين يقومكان مقامهمكا, 

أتراهما من غير أهل المرء الموصي؟ أم هما من غير المسلمين؟ قال ابن شهاب: لم نسمع في هذه 

د كنا نتكذاكرها أناسكا االَية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال عن أئمة العامة سنة أذكرها, وق

من علمائنا أحيانا, فكال يكذكرون فيهكا سكنة معلومكة وال قنكاء مكن إمكام عكادل, ولبنكه يرتلك  فيهكا 

رأيهم. وكان أعجبهم فيها رأيا إلينا الذين كانوا يقولون: هي فيما بين أهكل الميكراث مكن المسكلمين, 

ده على مكا أوصكى بكه لكذوي يشهد بعنهم الميت الذي يرثونه ويغيا عنه بعنهم, ويشهد من شه

القربككى فيربككرون مككن غككاب عنككه مككنهم بمككا حنككروا مككن وصككية, فككإن سككلموا جككازت وصككيته وإن 

ارتابوا أن يبونوا بدّلوا قول الميت وآثكروا بالوصكية مكن أرادوا ممكن لكم يكون لهكم الميكت بشكيء 

ن ارتبككتم ال حلكك  اللككذان يشككهدان علككى ذلكك  بعككد الصككالة وهككي صككالة المسككلمين, فيقسككمان بككاهلل: إ

نشتري به ثمنكا ولكو ككان ذا قربكى, وال نبكتم شكهادة هللا, إنكا إذا لمكن االَثمكين فكإذا أقسكما علكى ذلك  

جازت شهادتهما وأيمانهما مكا لكم يعثكر علكى أنهمكا اسكتحقا إثمكا فكي شكيء مكن ذلك , فكإن عثكر قكام 

ّوالن المسكتحلفان آخران مقامهما من أهل الميراث من الرصم الكذين ينبكرون مكا شكهد بكه عليكه األ

أّول مّرة, فيقسمان باهلل: لشهادتنا على تبذيببما أو إبطال مكا شكهدتما بكه ومكا اعتكدينا, إنكا إذن لمكن 

 الظالمين ذل  أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها, أو يرافوا أن تردّ أيمان بعد أيمانهم... االَية.

أّوله: أو آخران من غير أهل اإلسكالم وذلك  وأولى التأويلين في ذل  عندنا بالصواب تأويل من ت  

أن هللا تعالى عّرَ عباده المؤمنين عند الوصية شهادة اثنين من عدول المؤمنين أو اثنين من غير 

المؤمنين, وال وجه ألن يقال في البالم صفة شكهادة مكؤمنين مكنبم أو رجلكين مكن غيكر عشكيرتبم, 

من غير عشيرتبم, أو رجلين من المؤمنين أو من وإنما يقال: صفة شهادة رجلين من عشيرتبم أو 

غير المؤمنين. فإذ كان ال وجه لذل  في البالم, فغيكر جكائز صكرَ مغلكق ككالم هللا تعكالى إال إلكى 

أحسن وجوهه. وقد دللنا قبل على أن قوله تعالى: ذََوا َعْدٍل ِمْنُبْم إنما هو من أهل دينبم وملتبم بما 

إذا صكّح ذلك  بمكا دللنكا عليكه, فمعلكوم أن معنكى قولكه: أْو آَخكَراِن ِمكْن فيه كفايكة لمكن وفكق لفهمكه. و

غيِرُكْم إنما هو: أو آخران من غير أهل ديكنبم وملكتبم. وإذ ككان ذلك  ككذل , فسكواء ككان االَخكران 

اللذان من غير أهل ديننا يهوديين كانا أو نصرانيين أو مجوسيين أو عابدي وثكن أو علكى أّي ديكن 
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 تعالى لم يرصـ آخرين من أهل ملة بعينها دون ملة بعد أالّ يبونكا مكن )غيكر( أهكل كانا, ألن هللا

 اإلسالم.

 القول في تأويل قوله تعالى: إْن أْنتُْم َضَرْبتُْم فِي األْرِض فَأَصابَتُْبْم ُمِصيبَةُ الَمْوِت.  

صكية, أن يشكهد يقول تعالى ذكره للمؤمنين: صفة شهادة بينبم إذا حنر أحكدكم المكوت وقكت الو  

اثنان ذوا عدل منبم أيها المؤمنون أو رجالن آخران من غير أهكل ملكتبم, إن أنكتم سكافرتم ذاهبكين 

وراجعككين فككي األرض. وقككد بينككا فيمككا منككى السككبا الككذي مككن أجلككه قيككل للمسككافر النككارب فككي 

يكل هكذا الموضكع إلكى األرض. فَأَصابَتُْبْم ُمِصيبَةُ الَمْوِت يقول: فنزل ببم الموت. ووجكه أكثكر التأو

معنى التعقيا دون التريير وقالوا: معناه: شهادة بينبم إذا حنر أحدكم الموت حين الوصية اثنكان 

ذوا عدل منبم, إن وجدا, فإن لم يوجكدا فكآخران مكن غيكركم, وإنمكا فعكل ذلك  مكن فعلكه, ألنكه وجكه 

توجا للقوم قيام صاحبها عند الحكاكم, معنى الشهادة في قوله: َشهادَةُ بَْينُِبْم إلى معنى الشهادة التي 

 أو يبطلها. ذكر بعض من تأّول ذل  كذل :

ـ حدثنا عمران بن موسى القّزاز, قال: حدثنا عبد الوارث بن سكعيد, قكال: حكدثنا إسكحاق 10147  

بن سويد, عن يحيى بن يعمر, في قوله: ذََوا َعْدٍل ِمْنُبْم من المسلمين, فإن لكم تجكدوا مكن المسكلمين 

 ن غير المسلمين.فم

ـ حدثنا محمد بن بشكار ومحمكد بكن المثنكى, قكاال: حكدثنا ابكن أبكي عكدي, عكن سكعيد, عكن 10148  

قتادة, عن سعيد بن المسيا في قوله: اثْناِن ذََوا َعْدٍل ِمْنُبْم أْو آَخَراِن ِمْن غيِرُكْم قال: اثنان من أهل 

 الد ال يجد غيرهم.دينبم, أو آخران من غيركم من أهل البتاب إذا كان بب

ـ حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا عبد األعلى, قال: حدثنا داود, عن عكامر, عكن شكريح فكي 10149  

هذه االَية: َشهادَةُ بَْينُِبْم... إلى قوله: أْو آَخَراِن ِمْن غيكِرُكْم قكال: إذا ككان الرجكل بكأرض غربكة ولكم 

 انيا أو مجوسيا, فشهادتهم جائزة.يجد مسلما يشهده على وصيته, فأشهد يهوديا أو نصر

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفنل, قال: حدثنا أسكباط, عكن السكدّي: 10150  

ال: هذا يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا َشهادَةُ بَْينُِبْم إذَا َحَنَر أَحدَُكُم الَمْوُت ِحيَن الَوِصيِّة اثْناِن ذََوا َعْدٍل ِمْنُبْم ق

نر, أْو آَخَراِن ِمْن غيِرُكْم في السفر, إْن أْنتُْم َضَرْبتَْم فِي األْرِض فَأَصابَتُْبْم ُمِصيبَةُ الَمكْوِت في الح

هكذا فككي الرجكل يدركككه المككوت فكي سككفره ولكيس بحنككرته أحككد مكن المسككلمين, فيكدعو رجلككين مككن 

 اليهود والنصارى والمجوس, فيوصي إليهما.

ثنا الحسين, قال: حدثنا هشيم, قكال: أخبرنكا مغيكرة, عكن إبكراهيم, ـ حدثنا القاسم, قال: حد10151  

وسعيد بن جبير, أنهما قاال في هذه االَية: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا َشكهادَةُ بَْيكنُِبْم... االَيكة, قكال: إذا حنكر 

 الرجَل الوفاة في سفر, فيشهد رجلين من المسلمين, فإن لم يجد رجلكين مكن المسكلمين فكرجلين مكن

 أهل البتاب.

ـك حككدثني المثنككى, قككال: حككدثنا عبككد هللا بككن صككالح, قككال: ثنككي معاويككة, عككن علككّي بككن أبككي 10152  

طلحة, عن ابن عباس: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا َشهادَةُ بَْينُِبْم...إلكى قولكه: ذََوا َعكْدٍل ِمكْنُبْم فهكذا لمكن مكات 

لين مكن المسكلمين. ثكم قكال: أْو آَخكَراِن ِمكْن وعنده المسكلمون, فكأمره هللا أن يشكهد علكى وصكيته عكد

غيِرُكْم إْن أْنتُْم َضَرْبتُْم فِي األْرِض فَأَصابَتُْبْم ُمِصيبَةُ الَمكْوِت فهكذا لمكن مكات ولكيس عنكده أحكد مكن 

 المسلمين, فأمره هللا تعالى بشهادة رجلين من غير المسلمين.

ا عني بالشهادة فكي هكذا الموضكع األيمكان علكى وَوّجه ذل  آخرون إلى معنى التريير, وقالوا: إنم  

الوصية التي أوصى إليهما وائتمان الميت إياهما على ما ائتمنهما عليه من مال ليؤدّياه إلى ورثتكه 

بعد وفاته إن ارتيا بهما. قالوا: وقد يكأمن الرجكل علكى مالكه مكن رآه موضكعا لألمانكة, مكن مكؤمن 

واية عن بعض من قال هذا القول فيمكا منكى, وسكنذكر وكافر, في السفر والحنر. وقد ذكرنا الر

 بقيته إن شاء هللا تعالى بعد.

القول في تأويل قوله تعالى: تَْحبُِسونَُهما ِمْن بَْعِد الّصالةِ فَيُْقِسماِن باّوِ إِن اْرتَْبتُْم النَْشتَِري بِِه ثََمنكا   

 َولَْو كاَن ذَا قُْربَى.

وبرسوله: شهادة بينبم إذا حنر أحدكم الموت, إن شهد اثنكان ذوا  يقول تعالى ذكره للمؤمنين به  

عككدل مككنبم, أو كككان أوصككى إليهمككا, أو آخككران مككن غيككركم, إن كنككتم فككي سككفر فحنككرتبم المنيككة 
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فأوصككيتم إليهمككا ودفعككتم إليهمككا مككا كككان معبككم مككن مككال وتركككة لككورثتبم, فككإذا أنككتم أوصككيتم إليهمككا 

ال فأصكابتبم مصكيبة المكوت, فأدّيكا إلكى ورثكتبم مكا ائتمنتموهكا ودفعتم إليهما مكا ككان معبكم مكن مك

وادّعككوا عليهمككا خيانككة خاناهككا ممككا ائتمنككا عليككه, فككإن الحبككم فيهمككا حينئككذ أن تحبسككوهما, يقككول: 

تستوقفونهما بعد الصالة. وفي البالم محذوَ اجتزىء بداللة ما ظهر منكه علكى مكا حكذَ, وهكو: 

م وصكيتبم إليهمكا ودفعكتم إليهمكا مكا ككان معبكم مكن مكال, فكإنبم فأصابتبم مصيبة الموت وقد أسندت

تحبسونهما من بعد الصالة. فَيُْقِسَماِن باهلل إِن اْرتَْبتُْم يقول: يحلفان باهلل إن اتهمتموهمكا بريانكة فيمكا 

َمنا ائتمنا عليه من تغيير وصية أوصى إليهما بها, أو تبديلها. واالرتياب: هو االتهام. النَْشتَري به ثَ 

يقول: يحلفان بكاهلل النشكتري بأيماننكا بكاهلل ثمنكا, يقكول: ال نحلك  ككاذبين علكى عكوض نأخكذه عليكه 

وعلى مال نذها به أو لحّق نجحده لهكؤالء القكوم الكذين أوصكى إلينكا وإلكيهم وصكيتهم. والهكاء فكي 

ل  ذكر القسكم بكه, من ذكر هللا, والمعني به الحل  والقََسم ولبنه لما كان قد جرى قبل ذ« بِهِ »قوله 

فيعرَ من معنى البالم, واكتفي به من إعادة ذكر القسم والحل . َولَْو كاَن ذَا قُْربَى يقول: يقسمان 

 باهلل ال نطلا بإقسامنا باهلل عوضا فنبذب فيها ألحد, ولو كان الذي نقسم به له ذا قرابة منا.

 من قال ذل :وبنحو الذي قلنا في ذل  ُرِوي الربر عن ابن عباس. ذكر   

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن علّي بكن 10153  

أبكي طلحككة, عكن ابككن عبككاس, قولكه: أْو آَخككَراِن ِمكْن غيككِرُكْم إْن أْنككتُْم َضكَرْبتُْم فِككي األْرِض فَأَصككابَتُْبْم 

لمسكلمين, فكأمره هللا بشكهادة رجلكين مكن غيكر ُمِصيبَةُ الَمْوِت فهذا لمن مكات ولكيس عنكده أحكد مكن ا

 المسلمين, فإن ارتيا في شهادتهما استحلفا بعد الصالة باهلل: لم نشتر بشهادتنا ثمنا قليالً.

وقوله: تَْحبُِسونَُهما ِمكْن بَْعكِد الّصكالةِ مكن صكالة االَخكرين. ومعنكى البكالم: أو آخكران مكن غيكركم   

 م بهما, فيقسمان باهلل ال نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربَى.تحبسونهما من بعد الصالة إن ارتبت

واختلفوا في الصالة التي ذكرها هللا تعالى في هذه االَية فقكال: تَْحبُِسكونَُهما ِمكْن بَْعكِد الّصكالةِ فقكال   

 بعنهم: هي صالة العصر. ذكر من قال ذل :

, عككن الشككعبي: أن رجككالً مككن ـكك حككدثني يعقككوب, قككال: حككدثنا هشككيم, قككال: أخبرنككا زكريككا10154  

المسلمين حنرته الوفاة بدقوقا, فلم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته, فأشهد رجلين مكن 

أهل البتاب. قال: فقدما البوفة, فأتيا األشكعرّي فكأخبراه, وقكدما بتركتكه ووصكيته, فقكال األشكعري: 

عليه وسلم. قال: فأحلفهمكا بعكد العصكر هذا أمر لم يبن بعد الذي كان في عهد رسول هللا صلى هللا 

باهللا: ما خانا وال ككذبا وال بكداّل وال كتمكا وال غيّكرا, وإنهكا لوصكية الرجكل وتركتكه. قكال: فأمنكى 

 شهادتهما.

ـ حدثنا ابن بشار وعمرو بن علّي, قاال: حدثنا محمكد بكن جعفكر, قكال: حكدثنا شكعبة, عكن 10155  

اِن ِمْن غيِرُكْم قكال: إذا ككان الرجكل بكأرض الشكرك فأوصكى أبي بشر, عن سعيد بن جبير: أْو آَخرَ 

 إلى رجلين من أهل البتاب, فإنهما يحلفان بعد العصر.

ـكك حككدثنا ابككن بشككار, قككال: حككدثنا محمككد بككن جعفككر, قككال: حككدثنا شككعبة, عككن مغيككرة, عككن 10156  

 إبراهيم, بمثله.

ن قتكادة, قولكه: يكا أيّهكا الّكِذيَن آَمنُكوا ـ حدثنا بشر, قكال: حكدثنا يزيكد, قكال: حكدثنا سكعيد, عك10157  

َشهادَةُ بَْيكنُبْم... إلكى: فَأَصكابَتُْبْم ُمِصكيبَةُ الَمكْوِت فهكذا رجكل مكات بغربكة مكن األرض وتكرك تركتكه 

وأوصى بوصيته وشهد على وصيته رجالن, فإن ارتيا في شهادتهما استحلفا بعد العصر. وككان 

 يقال عندها تصير األيمان.

حدثنا القاسم, قكال: حكدثنا الحسكين, قكال: ثنكي هشكيم, قكال: أخبرنكا مغيكرة, عكن إبكراهيم ـ 10158  

وسعيد بن جبير, أنهما قاال في هذه االَية: يا أيّهكا الّكِذيَن آَمنُكوا َشكهادَةُ بَْيكنُِبْم قكاال: إذا حنكر الرجكل 

ب, فإذا قدما بتركته, الوفاة في سفر, فليشهد رجلين من المسلمين, فإن لم يجد فرجلين من أهل البتا

فإن صدّقهما الورثة قبل قولهما, وإن اتهموهما أحلفا بعد صالة العصر: بكاهلل مكا ككذبنا, وال كتمنكا, 

 وال ُخنّا, وال َغيّرنا.
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حدثنا عمرو بن علّي, قال: حكدثنا يحيكى بكن القطكان, قكال: حكدثنا زكريكا, قكال: حكدثنا عكامر: أن    

يشهده على وصيته إالّ رجلين نصكرانيين مكن أهلهكا, فأحلفهمكا أبكو رجالً توفي بدقوقا, فلم يجد من 

 موسى دبر صالة العصر في مسجد البوفة: باهلل ما كتما وال َغيّرا, وإن هذه الوصية. فأجازها.

 وقال آخرون: بل يستحلفان بعد صالة أهل دينهما وملتهما. ذكر من قال ذل :  

نا أحمد بن مفنل, قال: حدثنا أسكباط, عكن السكدّي: ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدث10159  

يككا أيّهككا الّككِذيَن آَمنُككوا َشككهادَةُ بَْيككنُِبْم... إلككى قولككه: ذََوا َعككْدٍل ِمككْنُبْم قككال: هككذا فككي الوصككية عنككد المككوت 

يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ماله وعليه, قال: هذا في الحنر: أْو آَخكَراِن ِمكْن غيكِرُكْم 

إْن أْنتُْم َضَرْبتُْم فِي األْرِض فَأَصابَتُْبْم ُمِصيبَةُ الَمْوِت هذا الرجل يدركه الموت في سكفره في السفر 

وليس بحنرته أحد من المسلمين, فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس, فيوصي إليهما 

ترككوا  ويدفع إليهمكا ميراثكه, فيقكبالن بكه, فكإن رضكي أهكل الميكت الوصكية وعرفكوا مكال صكاحبهم

الرجلين, وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان, فذل  قوله: تَْحبُِسونَُهما مْن بَْعِد الّصكالةِ... إن اْرتَْبكتُْم. 

قال عبد هللا بن عباس: ككأني أنظكر إلكى الِعْلجكين حكين انتهكى بهمكا إلكى أبكي موسكى األشكعري فكي 

موسكى أن يسكتحلفهما بعكد العصكر, داره, ففتح الصحيفة فكأنبر أهكل الميكت وخّونوهمكا, فكأراد أبكو 

فقلت له: إنهما ال يباليان صالة العصر, ولبن استحلفهما بعد صالتهما في دينهما, فيوق  الرجالن 

بعد صالتهما في دينهما, ويحلفان باهلل ال نشتري ثمنا قليالً ولو كان ذا قربكى, وال نبكتم شكهادة هللا, 

ى, وإن هذه لتركته. فيقكول لهمكا اإلمكام قبكل أن يحلفكا: إنا إذن لمن االَثمين, أن صاحبهم لبهذا أوص

إنبما إن كنتما كتمتما أو خنتما فنحتبما في قومبما, ولم تجز لبما شهادة وعاقبتبما فإذا قال لهما 

 ذل , فإن ذل  أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها.

د صكالة العصكر ألن هللا وأولى القولين في ذل  بالصواب عندنا, قول من قال: تحبسونهما من بعك  

تعككالى عككّرَ الصككالة فككي هككذا الموضككع بإدخككال األلكك  والككالم فيهككا, وال تككدخلهما العككرب إالّ فككي 

معروَ, إما فكي جكنس, أو فكي واحكد معهكود معكروَ عنكد المتركاطبين. فكإذا ككان ككذل , وكانكت 

بكون مكرادا بهكا الصالة في هذا الموضع مجمعا على أنه لم يعن بها جميع الصكلوات, لكم يجكز أن ي

صالة المستحل  من اليهود والنصارى, ألن لهم صلوات ليست واحدة, فيبون معلوما أنها المعنية 

بذل . فإذ كان ذل  كذل , صّح أنها صالة بعينها من صلوات المسلمين. وإذ كان ذل  كذل , وككان 

ينهما بعكد العصكر دون النبّي صلى هللا عليه وسلم صحيحا عنه أنه إذ العن بين العجالنيين العن ب

غيرها من الصلوات, كان معلوما أن التي عنيت بقولكه: تَْحبُِسكونَُهما ِمكْن بَْعكِد الّصكالةِ هكي الصكالة 

التي كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتريرها الستحالَ من أراد تغليظ اليمين عليه. هكذا مكع 

به من غروب الشمس. وكان ابن زيد يقكول ما عند أهل البفر باهلل من تعظيم ذل  الوقت, وذل  لقر

 في قوله: ال نَْشتَري به ثََمنا ما:

ـ حدثني به يونس بن عبد األعلى, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابن زيد في قولكه: ال 10160  

 نَْشتَِري بِِه ثََمنا قال: نأخذ به رشوة.

  إنّا إذًا لَِمَن االَثِِميَن.القول في تأويل قوله تعالى: َوال نَْبتُُم َشهادَةَ ّللّاِ   

اختلفت القراءة في قراءة ذل , فقرأته عامة قّراء األمصار: َوال نَْبكتُُم َشكهادَةَ ّللّاِ بإضكافة الشكهادة   

إلى هللا, وخفض اسم هللا تعالى يعني: ال نبتم شهادة هللا عنكدنا. وذككر عكن الشكعبّي أنكه ككان يقكرؤه 

 كالذي:

يع, قال: حدثنا أبو أسامة, عكن ابكن عكون, عكن عكامر, أنكه ككان يقكرأ: َوال ـ حدثنا ابن وك10161  

 نَْبتُُم َشهادَةً آّوِ, إنّا إذًا لَِمَن االَثِِميَن بقطع األل  وخفض اسم هللا. هبذا حدثنا به ابن وكيع.

عنكدنا,  وكأن الشعبّي وجه معنى البالم إلى أنهما يقسمان باهلل ال نشتري به ثمنكا وال نبكتم شكهادة  

ثم ابتدأ يمينا باستفهام باهلل أنهما إن اشتريا بأيمانهما ثمنا أو كتما شهادته عنكدهما لمكن االَثمين.وقكد 

 ُرِوي عن الشعبّي في قراءة ذل  رواية ترال  هذه الرواية, وذل  ما:

بكاد, ـ حدثني أحمد بن يوس  الثعلبي, قال: حدثنا القاسم بن سالم, قال: حدثنا عباد بكن ع10162  

عن ابن عون, عن الشعبّي, أنكه قكرأ: َوال نَْبكتُُم َشكهادَةً ّللّاِ إنّكا إذا لَِمكَن االَثِِمكيَن. قكال أحمكد, قكال أبكو 
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علككى االتصككال. قكال: وقككد رواهككا بعنككهم بقطككع األلكك  علككى « هللا»عبيكد: تنككّون شككهادة, ويرفككض 

 االستفهام.

بتنككوين « َوال نَْبككتُُم َشككهادَةً ّللّاِ »بعنككهم:  وحفظككي أنككا لقككراءة الشككعبّي بتككرك االسككتفهام. وقرأهككا  

 بمعنى: وال نبتم هللا شهادة عندنا.«, هللا»الشهادة ونصا اسم 

وأولى القراءات في ذل  عندنا بالصواب, قراءة من قرأ: َوال نَْبتُُم َشهادَةَ ّللّاِ بإضافة الشهادة إلى   

ينككة فككي قككراءة األمصككار التككي ال يتنككاكر ألنهككا القككراءة المستف«, هللا»وخفككض اسككم « هللا»اسككم 

 صحتها األمة. وكان ابن زيد يقول في معنى ذل : وال نبتم شهادة هللا وإن كان صاحبها بعيدا.

 ـ حدثني بذل  يونس, قال: أخبرنا ابن زيد عنه.10163  

 107اآلية : 
آ إِثْماً فَآَخَراِن يِقُوَماُن َمقَاَمُهَما ِمَن الِّذيَن القول في تأويل قوله تعالى:    }فَإِْن ُعثَِر َعلََى أَنُّهَما اْستََحقّ 

ذاً لِّمكَن الّظكاِلِميَن اْستََحّق َعلَْيِهُم األْولَيَاِن فَيُْقِسَماِن بِاّوِ لََشَهادَتُنَا أََحّق ِمن َشَهادَتِِهَما َوَمكا اْعتَكدَْينَآ إِنّكا إِ 

..} 

طلع منهما, أو ظهر. وأصل العثر: الوقون على الشكيء يعني تعالى ذكره بقوله: فإْن ُعثَِر: فإن ا   

والسقوط عليه, ومن ذل  قولهم: عثرت إصبع فالن ببذا: إذا صدمته وأصابته, ووقعت عليه ومنه 

 قول األعشى ميمون بن قيس:

 بِذَاِن لَْوٍث َعفَْرناةً إذَا َعثََرتْفالتّْعُس أْدنى لَها ِمْن أْن أقوَل لَعا  

أصاب ميسكم خفهكا حجكر أو غيكره, ثكم يسكتعمل ذلك  فكي ككّل واقكع علكى «: ثرتع»يعني بقوله:   

 بمعنى: وقعت.«, َعثََرْت على الغزل بأََخَرة, فلم تَدَْن بنَْجٍد قََردَةً »شيء كان عنه خفيا, كقولهم: 

ر هللا وأما قوله: على أنُّهما اْستََحقّا إثْما فإنه يقول تعالى ذكره: فإن اطلع مكن الوصكيين اللكذين ذكك  

أمرهما في هذه االَية بعد حلفهما باهلل: ال نشتري بأيماننا ثمنكا, ولكو ككان ذا قُربكى, وال نبكتم شكهادة 

هللا على أنهما استحقا إثما, يقول: على أنهما استوجبا بأيمانهما التي حلفكا بهكا إثمكا, وذلك  أن يطلكع 

ا, وال َغيّرنكا, فكإن وجكدا قكد خانكا مكن مكال على أنهما كانا كاذبين في أيمانهما باهلل ما خنّكا, وال بكدّلن

الميت شيئا, أو َغيّرا وصيته, أو بداّل, فأثما بذل  من حلفهما بربهما فَآَخَراِن يَقُوماِن َمقاَمُهما يقول: 

 يقوم حينئٍذ مقامهما من ورثة الميت األوليان الموصى إليهما.

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

ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبي بشر, عن 10164  

سعيد بن جبير: أْو آَخَراِن ِمْن غيِرُكْم قال: إذا كان الرجل بأرض الشرك فأوصكى إلكى رجلكين مكن 

شكيئا, َحلَك  أوليكاء  أهل البتاب, فإنهما يحلفان بعد العصر, فإذا اطلع عليهما بعد حلفهما أنهما خانا

 الميت إنه كان كذا وكذا, ثم استحقّوا.

ـكك حككدثنا ابككن بشككار, قككال: حككدثنا محمككد بككن جعفككر, قككال: حككدثنا شككعبة, عككن مغيككرة, عككن 10165  

 إبراهيم, بمثله.

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن علّي بكن 10166  

ن عباس, في قوله: أْو آَخَراِن ِمْن غيِرُكْم من غير المسكلمين تحبسكونهما مكن بعكد أبي طلحة, عن اب

الصالة, فإن ارتِيَا في شكهادتهما, اسكتحلفا بعكد الصكالة بكاهلل: مكا اشكترينا بشكهادتنا ثمنكا قلكيالً فكإن 

إن شكهادة  اطلع األولياء على أن البافَِرين كذبا في شهادتهما, قام رجكالن مكن األوليكاء فحلفكا بكاهلل:

البافرين باطلة, وإنا لم نَْعتَِد فذل  قوله: فإْن ُعثَِر علكى أنُّهمكا اْسكتََحقّا إثْمكا يقكول: إن اطلكع علكى أن 

البافرين كذبا, فَآَخَراِن يَقُوماِن َمقاَمُهما يقول: من األولياء, فحلفكا بكاهلل: إن شكهادة البكافرين باطلكة, 

 وتجوز شهادة األولياء. وإنّا لم نعتد. فتردّ شهادة البافرين,

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: فكإْن ُعثِكَر علكى أنُّهمكا اْسكتََحقّا 10167  

 إثْما أي اطلع منهما على خيانة أنهما كذبا أو كتما.

لهكا إلكى واختل  أهل التأويل في المعنى الذي له حبم هللا تعالى ذكره على الشكاهدين باأليمكان فنق  

االَخرين بعد أن ُعثِر عليهما أنهما استحقا إثمكا. فقكال بعنكهم: إنمكا ألزمهمكا اليمكين إذا ارتيكا فكي 
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شهادتهما على الميت في وصيته أنه أوصى لغير الذي يجوز في حبم اإلسالم, وذل  أن يشهد أنكه 

 أوصى بماله كله, أو أوصى أن يفّنل بعض ولده ببعض ماله. ذكر من قال ذل :

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيكه, عكن ابكن 10168  

عباس: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا َشهادَةُ بَْينُِبْم إذَا َحَنَر أَحدَُكُم الَمْوُت... إلى قوله: ذََوا َعْدٍل ِمْنُبْم من أهل 

اإلسالم, إْن أْنتُْم َضَرْبتُْم فِكي األْرِض... إلكى: فَيُْقِسكماِن  اإلسالم, أْو آَخَراِن ِمْن غيِرُكْم من غير أهل

باّوِ يقول: فيحلفان باهلل بعد الصالة, فإن حلفا على شيء يرال  ما أنكزل هللا تعكالى مكن الفرينكة, 

 يعني اللّذَيِن ليسا من أهل اإلسالم, فآخران يقومان مقامهما من أولياء الميت, فيحلفان باهلل: ما ككان

 صاحبنا ليوِصَي بهذا, أو: إنهما لباذبان, ولشهادتنا أحّق من شهادتهما.

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفنل, قال: حدثنا أسكباط, عكن السكدّي, 10169  

قال: يوق  الرجالن بعد صالتهما في دينهما, يحلفان باهلل: ال نشتري به ثمنا ولو كان ذا قُربى وال 

ة هللا, إنّا إذن لمن االَثمين إن صاحببم لبهذا أوصى, وإن هكذه لتركتكه فكإذا شكهدا, وأجكاز نبتم شهاد

اإلمام شهادتهما على ما شهدا, قال ألولياء الرجكل: اذهبكوا فاضكربوا فكي األرض واسكألوا عنهمكا, 

ن, فكإن فإن أنتم وجدتم عليهما خيانة أو أحدا يطعن عليهما رددنا شهادتهما فينطلق األولياء فيسكألو

وجدوا أحدا يطعُن عليهما أو هما غير مرضيين عندهم, أو اّطلكع علكى أنهمكا خانكا شكيئا مكن المكال 

وجدوه عندهما, فأقبل األولياء فشهدوا عند اإلمام وحلفوا باهلل: لشهادتنا إنهما لرائنكان متهمكان فكي 

ه: فكإْن ُعثكَر علكى أنُّهمكا دينهما مطعون عليهما أحّق من شهادتهما بما شهدا, وما اعتدينا. فذل  قولك

 اْستََحقّا إثْما فَآَخَراِن يَقُوماِن َمقاَمُهما ِمَن الِّذيَن اْستََحّق َعلَْيِهُم األْولَياِن.

وقال آخرون: بل إنما ألزم الشاهدان اليمين, ألنهمكا ادّعيكا أنكه أوصكى لهمكا بكبعض المكال. وإنمكا   

 عواهما. ذكر من قال ذل :ينقل إلى االَخرين من أجل ذل  إذا ارتابوا بد

ـ حدثنا عمران بن موسى القّزاز, قال: حدثنا عبد الكوارث بكن سكعد, قكال: حكدثنا إسكحاق 10170  

بن سويد, عن يحيى بن يعمر في قوله: تَْحبُِسونَُهما ِمكْن بَْعكِد الّصكالةِ فَيُْقِسكماِن بكاّوِ قكال: زعمكا أنكه 

مكا اْسكتََحقّا إثْمكا أي بكدعواهما ألنفسكهما, فَكآَخَراِن يَقُومكاِن أوصى لهما ببذا وكذا, فإْن ُعثَِر على أنّهُ 

 َمقاَمُهما ِمَن الِّذيَن اْستََحّق َعلَْيِهُم األْولَياِن أّن صاحبنا لم يون إليبما بشيء مما تقوالن.

والصواب من القول في ذل  عندنا, أن الشاهدين ألزما اليمين في ذل  باتهام ورثة الميكت إياهمكا   

ما دفع إليهما الميت من ماله, ودعواهم قبلها خيانة مال معلوم المبلغ, ونقلت بعد إلى الورثة عنكد في

ظهور الريبة التي كانكت مكن الورثكة فيهمكا, وصكحة التهمكة عليهمكا بشكهادة شكاهد عليهمكا أو علكى 

إذا حقق أحدهما, فيحل  الوارث حينئٍذ مع شهادة الشاهد عليهما أو على أحدهما إنما صحح دعواه 

حقه, أو اإلقرار يبون من الشكهود بكبعض مكا ادّعكى عليهمكا الكوارث أو بجميعكه, ثكم دعواهمكا فكي 

الذي أقّرا به من مال الميت ما ال يقبل فيه دعواهما إالّ ببينة, ثم ال يبكون لهمكا علكى دعواهمكا تلك  

 بينة, فينقل حينئٍذ اليمين إلى أولياء الميت.

وال فكي ذلك  بالصكحة, ألنكا ال نعلكم مكن أحبكام اإلسكالم حبمكا يجكا فيكه وإنما قلنا ذل  أولكى األقك  

اليمين على الشهود ارتيا بشهادتهما أو لم يرتا بها, فيبون الحبم فكي هكذه الشكهادة نظيكرا لكذل . 

ولكم نجكد ذلك  ككذل  صكّح بربكر عككن الررسكول صكلى هللا عليكه وسكلم وال بإجمكان مكن األمككة, ألن 

موضع من حبم هللا تعالى, فيبون أصالً مسلما. والمقول إذا خكر  مكن استحالَ الشهود في هذا ال

أن يبون أصالً أو نظيرا ألصل فيما تنازعت فيه األمة, ككان واضكحا فسكاده. وإذا فسكد هكذا القكول 

بما ذكرناه, فالقول بأن الشاهدين استحلفا من أجكل أنهمكا ادّعيكا علكى الميكت وصكية لهمكا بمكال مكن 

أهل العلم ال خالَ بينهم في أن من حبكم هللا تعكالى أن مكدّعيا لكو ادّعكى فكي  ماله أفسد من أجل أن

مال ميت وصية أن القول قول ورثة المدّعي في ماله الوصكية مكع أيمكانهم, دون قكول مكدّعي ذلك  

مع يمينه, وذل  إذا لم يبن للمدّعي بينة. وقد جعل هللا تعالى اليمين في هكذه االَيكة علكى الشكهود إذا 

بهما, وإنما نقل اإليمان عنهم إلى أولياء الميت, إذا ُعثِر علكى أن الشكهود اسكتحقوا إثمكا فكي ارتيا 

أيمانهم فمعلوم بذل  فساد قول من قال: ألزم اليمكين الشكهود لكدعواهم ألنفسكهم وصكية أوصكى بهكا 

خبكار لهم الميت في ماله, على أن ما قلنا في ذل  عن أهكل التأويكل هكو التأويكل الكذي وردت بكه األ
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عن بعض أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, أن رسول هللا صلى هللا عليكه وسكلم قنكى بكه 

 حين نزلت هذه االَية بين الذين نزلت فيهم وبسببهم. ذكر من قال ذل :

ـ حدثني ابن وكيع, قال: حدثنا يحيى بن آدم, عن يحيى بن أبي زائدة, عن محمد بن أبكي 10171  

ل  بن سعيد بن جبير, عن أبيه, عن ابن عباس, قال: خرا رجل من بنكي سكهم القاسم, عن عبد الم

مع تميم الداّري وعدّي بن بداء, فمكات السكهمّي بكأرض لكيس فيهكا مسكلم, فلمكا قكدما بتركتكه, فقكدوا 

جاما من فنة مرّوصا بالكذها, فأحلفهمكا رسكول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم. ثكم ُوجكد الجكام بمبكة, 

من تميم الدارّي وعدّي بن بداء. فقكام رجكالن مكن أوليكاء السكهمّي فحلفكا: لشكهادتنا  فقالوا: اشتريناه

 أحّق من شهادتهما, وأن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم أنزلت: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا َشهادَةُ بَْينُِبْم.

ل: حكدثنا ـ حدثنا الحسن بن أبي شعيا الحراني, قال: حدثنا محمد بن سلمة الحرانكي, قكا10172  

محمد بن إسحاق, عن أبي الننر, عن زاذان مولى أّم هانىء ابنة أبي طالا, عن ابن عباس, عن 

تمم الدراّي في هكذه االَيكة: يكا أيّهكا الّكِذيَن آَمنُكوا َشكهادَةُ بَْيكنُِبْم إذَا َحَنكَر أحكدَُكُم الَمكْوُت قكال: بكرىء 

يرتلفان إلى الشام قبل اإلسالم, فأتيا الشام الناس منها غيري وغير عدّي بن بداء, وكانا نصرانيين 

لتجارتهما, وقدم عليهما مولى لبني سهم, يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة, ومعه جام فنكة يريكد 

بن المل , وهو عظم تجارته, فمرض, فأوصى إليهما وأمرهمكا أن يبلغكا مكا تكرك أهلكه. قكال تمكيم: 

درهكم فقسكمناه أنكا وعكدّي بكن بكداء, )فلمكا قكدمنا إلكى أهلكه فلما مات, أخذنا ذل  الجام, فبعنكاه بكأل  

دفعنا إليهم ما كان معنا, وفقدوا الجام فسألونا عنه( فقلنا: مكا تكرك غيكر هكذا, ومكا دفكع إلينكا غيكره. 

قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة تأثمت من ذل , فأتيت أهلكه 

أدّيت إليهم خمسمائة درهم, وأخبكرتهم أن عنكد صكاحبي مثلهكا, فكأتوا بكه رسكول فأخبرتهم الربر, و

هللا صلى هللا عليه وسلم, فسألهم البينة فلم يجدوا, فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه, 

أيَمان  بَْعدَ أيمانِِهْم فقكام  فحل , فأنزل هللا تعالى: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا َشهادَةُ بَْينُِبْم... إلى قوله: أْن تُّردّ 

 عمرو بن العان, ورحل آخر منهم, فحلفا, فنزعت الرمسمائة من عدّي بن بداء.

ـ حدثنا القاسم: حدثنا الحسين, قال: حدثنا أبو سفيان, عن معمر, عن قتكادة وابكن سكيرين 10173  

بعكض: يكا أيّهكا  وغيره. قال: وثنا الحجاا, عن ابن جري , عكن عبرمكة, دخكل حكديث بعنكهم فكي

الِّذيَن آَمنُوا َشهادَةُ بَْينُِبْم... االَية, قال: كان عدّي وتمكيم الكدارّي وهمكا مكن لركم نصكرانيان يتجكران 

إلى مبة في الجاهلية. فلما هاجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حّوال متجرهما إلى المدينكة, فقكدم 

يريد الشكام تكاجرا. فررجكوا جميعكا, حتكى إذا  ابن أبي مارية مولى عمرو بن العان المدينة, وهو

كانوا ببعض الطريق مرض ابكن أبكي ماريكة, فبتكا وصكيته بيكده ثكم دّسكها فكي متاعكه, ثكم أوصكى 

إليهما. فلما مات, فتحا متاعه, فأخذا ما أرادا. ثم قدما على أهلكه فكدفعا مكا أرادا, ففكتح أهلكه متاعكه, 

يئا فسكألوهما عنكه, فقكالوا: هكذا الكذي قبنكنا لكه ودفكع فوجدوا كتابه وعهده وما خرا به, وفقدوا شك

إلينا قال لهما أهلكه: فبكان شكيئا أو ابتاعكه؟ قكاال: ال. قكالوا: فهكل اسكتهل  مكن متاعكه شكيئا؟ قكاال: ال. 

قالوا: فهل تجَر تجارة؟ قاال: ال. قالوا: فإنا قد فقدنا بعنه فاتهما, فرفعوهمكا إلكى رسكول هللا صكلى 

زلت هذه االَية: يا أيّها الّكِذيَن آَمنُكوا َشكهادَةُ بَْيكنُِبْم إذَا َحَنكَر أحكدَُكُم الَمكْوُت... إلكى هللا عليه وسلم, فن

قوله: إنّا إذًا لَِمَن االَثِِميَن قال: فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يستحلفوهما فكي دبكر صكالة 

كتمنا قال: فمبثنا ما شكاء هللا أن نمبكث,  العصر: باهلل الذي ال إله إالّ هو, ما قبننا له غير هذا وال

ثم ظهر معهما على إناء من فنة منقوش ممّوه بذها, فقال أهله: هذا من متاعه, قاال: نعم, ولبنكا 

اشتريناه منه ونسينا أن نذكره حين حلفنا, فبرهنا أن نبكذّب أنفسكنا فترافعكوا إلكى رسكول هللا صكلى 

فإن ُعثَِر على أنُّهما اْستََحقّا إثْما فَآَخَراِن يَقُوماِن َمقاَمُهما ِمكَن هللا عليه وسلم, فنزلت االَية األخرى: 

الِّذيَن اْستََحّق َعلَْيِهُم األْولَياِن فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجلين من أهل الميكت أن يحلفكا 

 عليكه وسكلم, وككان على ما كتما وَغيّبا ويستحقانه. ثم إن تميما الدارّي أسلم وبكايع النبكّي صكلى هللا

 يقول: صدق هللا ورسوله, أنا أخذت اإلناء.

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابن زيد, فكي قولكه: يكا أيّهكا الّكِذيَن آَمنُكوا 10174  

الَيكة كلهكا, قكال: هكذا َشهادَةُ بَْينُِبْم إذَا َحَنكَر أَحكدَُكُم الَمكْوُت ِحكيَن الَوِصكيِّة اثْنكاِن ذََوا َعكْدٍل ِمكْنُبْم... ا

شيء حين لم يبن اإلسكالم إالّ بالمدينكة, وكانكت األرض كلهكا كفكرا, فقكال هللا تعكالى: يكا أيّهكا الّكِذيَن 
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آَمنُوا َشهادَةُ بَْيكنُِبْم إذَا َحَنكَر أَحكدَُكُم الَمكْوُت ِحكيَن الَوِصكيِّة اثْنكاِن ذََوا َعكْدل ِمكْنُبْم مكن المسكلمين, أْو 

ُكْم مكن غيكر أهكل اإلسكالم, إْن أْنكتُْم َضكَرْبتُْم فِكي األْرِض فَأَصكابَتُْبْم ُمِصكيبَةُ الَمكْوِت آَخَراِن ِمْن غيرِ 

قال: كان الرجل يررا مسافرا والعرب أهل كفكر, فعسكى أن يمكوت فكي سكفره فيسكند وصكيته إلكى 

كككذا, رجلككين مككنهم, فيقسككمان بككاهلل إن ارتبككتم فككي أمرهمككا إذا قككال الورثككة: كككان مككع صككاحبنا كككذا و

فيقسمان باهلل: ما كان معه إالّ هذا الذي قلنا. فإْن ُعثَِر على أنُّهما اْستََحقّا إثْما إنمكا حلفكا علكى باطكل 

ا وكذب. فَآَخَراِن يَقُوماِن َمقاَمُهما ِمكَن الّكِذيَن اْسكتََحّق َعلَكْيِهُم األَْولَيكاِن بالميكت فَيُْقِسكماِن بكاّوِ لََشكهادَتَنَ

تِِهما َومكا اْعتَكدَْينا إنّكا إذا لَِمكَن الّظكاِلِميَن ذكرنكا أنكه ككان مكع صكاحبنا ككذا وككذا, قكال أَحّق ِمكْن َشكهادَ 

هؤالء: لم يبن معه. قال: ثم عثكر علكى بعكض المتكان عنكدهما, فلمكا عثكر علكى ذلك  ردّت القََسكامة 

هادَةِ علكى َوْجِههكا أْو على وارثه, فأقسما, ثم ضمن هكذان. قكال هللا تعكالى: ذَِلكَ  أْدنَكى أْن يَكأْتُوا بالّشك

ين يَرافُوا أْن تَُردّ أيَمان  فتبطل أيمانُهم, َواتّقُوا ّللّاَ َواْسَمعوا َوّللّاُ ال يَْهِدي القَْوَم الفاِسِقيَن الباذبين الذ

يحلفون على البذب. وقال ابن زيد: قدم تميم الدارّي وصاحا له, وكانا يومئٍذ مشركين ولكم يبونكا 

أنهما أوصى إليهما رجل, وجاءا بتركته, فقكال أوليكاء الميكت: ككان مكع صكاحبنا ككذا أسلما, فأخبرا 

وكذا, وكان معه إبريق فنة وقال االَخران: لم يبن معه إالّ الذي جئنا به. فحلفا خل  الصكالة. ثكم 

عثر عليهما بعد واإلبريق معهما فلما عثر عليهما ردّت القسامة على أولياء الميت بالذي قكالوا مكع 

 صاحبهم, ثم ضمنها الذي حل  ليه األوليان.

ـ حدثنا الربيع, قال: حدثنا الشافعّي, قال: أخبرنا سعيد بن معاذ بن موسى الجعفرّي, عن 10175  

ببيككر بككن معككروَ, عككن مقاتككل بككن حيككان, قككال ببككر: قككال مقاتككل: أخككذت هككذا التفسككير عككن مجاهككد 

ِمْنُبْم أن رجلين نصرانيين من أهل دَاِرين, أحدهما  والحسن والنحاك في قول هللا: اثْناِن ذََوا َعْدلٍ 

تميمي واالَخر يماني, صاحبَهما مولى لقري, في تجارة, فركبوا البحكر ومكع القرشكّي مكال معلكوم 

قد علمه أوليكاؤه مكن بكين آنيكة وبكَز وِرقَكة. فمكرض القرشكّي, فجعكل وصكيته إلكى الكداريّين, فمكات. 

فعاه إلكى أوليكاء الميكت, وجكاءا بكبعض مالكه. وأنبكر القكوم قلكة وقبض الداريان المال والوصكية, فكد

المككال, فقككالوا للككداريّين: إن صككاحبنا قككد خككرا معككه بمككال أكثككر ممككا اتيتمونككا بككه, فهككل بككان شككيئا أو 

اشكترى شككيئا فُوِضككَع فيككه؟ أو هككل طككال مرضككه فككأنفق علككى نفسككه؟ قككاال: ال. قككالوا: فإنبمككا خنتمانككا 

ما إلى النبّي صلى هللا عليه وسلم, فأنزل هللا تعالى: يا أيّها الّكِذيَن آَمنُكوا فقبنوا المال ورفعوا أمره

َشهادَةُ بَْينُِبْم... إلى آخر االَية. فلما نزل: أن يُحبسا من بعد الصالة, أمر النبّي صلى هللا عليه وسكلم 

تينكاكم بكه, وإنكا ال فقاما بعد الصكالة, فحلفكا بكاهلل رّب السكموات مكا تكرك مكوالكم مكن المكال إالّ مكا أ

نشتري بأيماننا ثمنا قليالً من الدنيا ولو كان ذا قُربى, وال نبتم شهادة هللا, إنّا إذن لمن االَثمكين فلمكا 

حلفا ُخلّي سبيلهما. ثم إنهم وجدوا بعد ذل  إناء من آنية الميت, فأُِخكذ الكداريان فقكاال: اشكتريناه منكه 

قدرا عليها. فرفعوا ذل  إلى النبّي صلى هللا عليه وسلم, فأنزل هللا في حياته وكذبا, فُبلّفا البينة فلم ي

تعالى: فإن ُعثَِر يقول: فإن اّطلع على أنهما استحقا إثما, يعني الكداريّين إن َكتَمكا حقّكا, فكآخران مكن 

أولياء الميت يقومان مقامهما من الذين استحّق عليهم األوليان, فيقسمان باهلل إن مكال صكاحبنا ككان 

ذا وكككذا, وإن الككذي يُْطلَككا قِبَككل الككدار يّككين لحككّق, ومككا اعتككدينا, إنّككا إذن لمككن الظككالمين. هككذا قككول ككك

الشككاهدين أوليككاء الميككت, ذلكك  أدنككى أن يككأتوا بالشككهادة علككى وجههككا, يعنككي: الككداريين والنككاس أن 

 يعودوا لمثل ذل .

اضكح علكى صكحة مكا قلنكا مكن أن قال أبو جعفر: ففيما ذكرنا من هذه األخبار التكي روينكا دليكل و  

حبم هللا تعالى باليمين على الشاهدين في هذا الموضع, إنما هو من أجل دعوى ورثته على المسنَد 

إليهما الوصية خيانة فيما دفع الميت من ماله إليهما, أو غير ذل  مما ال يبرأ فيها المدّعي ذل  قبله 

ا أوجبه هللا تعالى بعد أن عثر علكى الشكاهدين أنهمكا إالّ بيمين, وإن نقل اليمين إلى ورثة الميت, بم

استحقّا إثما في أيمانهما, ثم ُظِهر على كذبهما فيها, إّن القوم ادّعوا فيما صّح أنه كان للميت دعوى 

من انتقال مل  عنه إليهما ببعض ما تزول بكه األمكالك, ممكا يبكون اليمكين فيهكا علكى ورثكة الميكت 

نة فيها على المدعي وفساد مكا خكال  فكي هكذه االَيكة مكا قلنكا مكن التأويكل. دون المدَّعى, وتبون البي

وفيها أينا البيان الواضح على أن معنى الشهادة التكي ذكرهكا هللا تعكالى فكي أّول هكذه القصكة إنمكا 

دَاُء إالّ هي اليمين, كما قال هللا تعالى في مواضع أخر: والّكِذيَن يَْرمكوَن أَْزَواَجُهكْم ولَكْم يُبكْن لُهكْم ُشكهَ 
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أْنفُُسُهْم فَشكهادَةُ أَحكِدِهْم أْربَكُع َشكهاداٍت بكاّوِ إنّكهُ لِمكَن الّصكادقيَن, فالشكهادة فكي هكذا الموضكع معناهكا 

القسم من قول القائل: أشهد باهلل إنه لمن الصادقين, وكذل  معنى قولكه: َشكهادَةُ بَْيكنُِبْم إنمكا هكو قََسكم 

ْوُت ِحيَن الَوِصيِّة أن يقسم اثْنكان ذََوا َعكْدٍل ِمكْنُبْم إن كانكا ائتمنكا علكى مكا بينبم, إذَا َحَنَر أَحدَُكُم المَ 

قال, فارتيكا بهمكا, أو ائكتمن آخكران مكن غيكر المكؤمنين فاتهمكا. وذلك  أن هللا تعكالى لّمكا ذككر نقكل 

أَحّق ِمْن َشهادَتِِهما.  اليمين من اللذين ظهر على خيانتهما إلى االَخرين, قال: فَيُْقِسماِن باّوِ لََشهادَتُنا

ومعلككوم أن أوليككاء الميككت المككدّعين قِبَككل اللككذين ظهككر علككى خيانتهمككا, غيككر جككائز أن يبككون شككهداء 

بمعنى الشهادة التي يؤخذ بها في الحبم حّق مدّعى عليكه لمكدّن, ألنكه ال يعلكم هلل تعكالى حبكم قنكى 

إقرار مكن المكدّعى عليكه وال برهكان. فكإذا فيه ألحد بدعواه, ويمينه على مدًّعى عليه بغير بينة وال 

كان معلوما أن قوله: لَشهادَتُنا أَحّق ِمْن َشهادَتِِهما إنما معنكاه: قسكمنا أحكّق مكن قسكمهما, وككان قسكم 

اللذين عثر على أنهما أثما هو الشهادة التي ذكر هللا تعكالى فكي قولكه: أَحكّق ِمكْن َشكهادَتِِهما صكح أن 

 نُِبْم بمعنى الشهادة في قوله: لََشهادَتُنا أَحّق ِمْن َشهادَتِِهما وأنها بمعنى القسم.معنى قوله: َشهادَةِ بَيْ 

واختلفت القّراء في قراءة قوله: ِمَن الِّذيَن اْستََحّق َعلَْيِهُم األْولَياِن فقرأ ذل  قّراء الحجاز والعراق   

م التاء. وُرِوي عن علكّي وأبكي بكن كعكا والحسكن بن« ِمَن الِّذيَن اْستُِحّق َعلَْيِهُم األْولَيانِ »والشام: 

 البصري أنهم قرءوا ذل : ِمَن الِّذيَن اْستََحّق َعلَْيِهُم بفتح التاء.

واختلفككت أينككا فككي قككراءة قولككه: األْولَيككاِن فقرأتككه عاّمككة قككّراء أهككل المدينككة والشككام والبصككرة:   

. وذكر عن الحسكن البصكري أنكه ككان يقكرأ «األولين»األْولَياِن, وقرأ ذل  عامة قّراء أهل البوفة: 

 «.ِمَن الِّذيَن اْستََحّق َعلَْيِهُم األَّوالنِ »ذل : 

قككراءة مككن قككرأ بنككّم التككاء, « ِمككَن الّككِذيَن اْسككتُِحّق َعلَككْيِهم»وأولككى القككراءتين بالصككواب فككي قولككه:   

لكه, وذلك  إجمكان إلجمان الحجة من القّراء عليه, مع مسكاعدة عاّمكة أهكل التأويكل علكى صكحة تأوي

عامتهم على أن تأويله: فآخران من أهل الميت الذين استحّق المؤتمنان على مال الميت اإلثم فيهم, 

يقومان مقام المستحّق اإلثم فيهما بريانتهما ما خانا من مكال الميكت. وقكد ذكرنكا قائكل ذلك  أو أكثكر 

 ذل .قائليه فيما منى قبل, ونحن ذاكروا باقيهم إن شاء هللا تعالى 

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبكي نجكيح, 10176  

عن مجاهد في قول هللا تعالى: َشهادَةُ بَْينُِبْم أن يموت المؤمن فيحنر موتكه مسكلمان أو ككافران ال 

هدان إن يحنره غير اثنين منهم, فإن رضي ورثته ما عاجل عليكه مكن تركتكه فكذاك, وحلك  الشكا

اتهمكا لصكادقان, فكإن عثكر وجكد لطكخ حلكك  االثنكان األوليكان مكن الورثكة, فاسكتحقا, وأبطكال أيمككان 

 الشاهدين.

وأحسا أن الذين قرءوا ذل  بفتح التاء, أرادوا أن يوجهوا تأويله إلكى: فَكآخران يقومكان مقامهمكا   

عليهمكا دعواهمكا قبلهمكا مكن مقام المؤتمنين اللكذين عثكر علكى خيانتهمكا فكي القسكم واالسكتحقاق بكه 

الذين استحّق على المؤتمنين على المكال علكى خيانتهمكا القيكام مقامهمكا فكي القسكم واالسكتحقاق فكي 

األوليان بالميت. وكذل  كانت قراءة من ُرِويت هذه القراءة عنه, فقرأ ذل : ِمَن الِّذيَن استََحّق بفكتح 

مذها صحيح وقراءة غير مدفوعكة صكحتها, غيكر التاء على معنى: األوليان بالميت وماله. وذل  

أنا نرتار األخرى إلجمان الحجة من القّراء عليها مع موافقتها التأويكل الكذي ذكرنكا عكن الصكحابة 

 والتابعين.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يحيى بن آدم, عن إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن أبكي عبكد 10177  

 «.ِمَن الِّذيَن اْستُِحّق َعلَْيِهُم األَْولَيانِ »قرأ: الرحمن وكريا عن علّي, أنه كان ي

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا مال  بن إسماعيل, عن حماد بن زيد, عن وائل مكولى أبكي 10178  

ِمَن الِّذيَن اْسكتُِحّق »عبيد, عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر, عن أبّي بن كعا, أنه كان يقرأ: 

 «.انِ َعلَْيِهُم األَْولَي

وأما أولى القراءات بالصواب في قوله: األَْولَياِن عندي, فقراءة من قرأ: األْولَياِن بصكحة معناهكا   

وأقكيم « اإلثكم»وذل  ألن معنى: فآخران يقومكان مقامهمكا مكن الكذين اسكتحق فكيهم اإلثكم, ثكم حكذَ 

اللذين استحقا اإلثم وعثكر  ألنهما هما اللذان ظلما وأثما فيهما بما كان من خيانة«, األوليان»مقامه 

عليهما بالريانة منهما فيما كان ائتمنهما عليه الميت, كما قد بينا فيمكا منكى مكن فعكل العكرب مثكل 
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ذل  من حذفهم الفعكل اجتكزاء باالسكم, وحكذفهم االسكم اجتكزاء بالفعكل. ومكن ذلك  مكا قكد ذكرنكا فكي 

َر أَحدَُكُم الَمْوُت ِحيَن الَوِصكيِّة اثْنكاِن ومعنكاه: أن تأويل هذه القصة, وهو قوله: َشهادَةُ بَْينُِبْم إذَا َحنَ 

فعاد بالهكاء علكى اسكم «, به»يشهد اثنان, وكما قال: فَيُْقِسمان باّوِ إِن اْرتَْبتُْم ال نَْشتَِري به ثََمنا فقال 

اد بكه: ال وإنما المعنى: ال نشتري بقسمنا باهلل, فاجتزىء بالعود على اسكم هللا بالكذكر, والمكر« هللا»

نشتري بالقسم باهلل استغناء بفهم السامع بمعناه عن ذكر اسم القسم. وكذل  اجتزىء بذكر األوليكين 

من ذكر اإلثم الذي استحقه الرائنان لريانتهما إياها, إذ ككان قكد جكرى ذككر ذلك  بمكا أغنكى السكامع 

َحقّا إثْمكا. وأمكا الكذين قكرءوا ذلك  عند سماعه إياه عن إعادته, وذل  قوله: فإْن ُعثَِر على أنُّهمكا اْسكتَ 

فأخرجوا ذلك  علكى وجكه الجمكع, «, الذين»فإنهم قصدوا في معناه إلى الترجمة به عن « األّولين»

مرفوضكا. وذلك  وجكه مكن التأويكل, غيكر أنكه إنمكا « الذين»جمعا وخفنا, إذ كان « الذين»إذ كان 

ن اسكتحّق علكيهم اإلثكم آخكرهم لكه أّول, بكل يقال للشيء أّول إذا كان له آخر هو له أّول, ولكيس للكذي

كانت أيمان الذين عثكر علكى أنهمكا اسكتحقا إثمكا قبكل إيمكانهم, فهكم إلكى أن يبونكوا إذ كانكت أيمكانهم 

آخرا أولى أن يبونوا آخرين من أن يبونوا أّولكين وأيمكانهم آخكرة ألولكى قبلهكا. وأمكا القكراءة التكي 

مكن القكّراء شكاذّة, وكفكى بشكذوذها عكن قكراءتهم دلكيالً  حبيت عن الحسن, فقراءة عن قراءة الحجة

 على بعدها من الصواب.

واختل  أهل العربية فكي الرافكع لقولكه: األْولَيكاِن إذا قكرىء ككذل , فقكال بعكض نحكويي البصكرة:   

في قوله: فآَخَراِن يَقوماِن َمقاَمُهمكا وقكال: إنمكا جكاز أن يبكدل « آخران»يزعم أنه رفع ذل  بدالً من 

ألوليان وهو معرفة من آخران وهو نبرة, ألنه حين قال: يَقُوماِن َمقامهَما ِمَن الِّذيَن اْستحّق َعلَْيِهم ا

فكأجرى المعرفكة عليهمكا «, األْولَيكانِ »كان كأنه قد حدّهما حتى صارا كالمعرفة في المعنى, فقكال: 

 ه ذل  بقول الراجز:بدالً. قال: ومثل هذا مما يجري على المعنى كثير. واستشهد لصحة قول

 َعلَّي يْوَم يْمِلُ  األُموَراَصْوَم ُشهوٍر َوَجبْت نُذوَراوبَاِدنا ُمقَلّدا َمْنحوَرا  

 ألنه في المعنى قد أوجا.«, علّي واجا»قال: فجعله   

« آخكران»بكدالً مكن « األوليكان»وكان بعض نحويي البوفة ينبر ذل  ويقول: ال يجوز أن يبكون   

في قوله: فَآَخَراِن يَقُوماِن  فلم يتّم الربكر عنكد مكن « يقومان»على « فيقسمان»نََسق من أجل أنه قد 

وزيكد « مكررت برجكل قكام زيكد وقعكد»قال: ال يجوز اإلبدال قبل إتمام الربر, كما قال: غير جكائز 

 بدل من رجل.

, وهو قولكه: مرفوعان بما لم يسّم فاعله« األوليان»والصواب من القول في ذل  عندي أن يقال:   

وأنهما موضع الربر عنهما, فعمل فيهما ما كان عامالً في الربر عنهما وذل  أن « اْستُِحّق َعلَْيِهم»

« األوليكان»معنى البالم: فآخران يقومان مقامهما من الذين استحّق علكيهم اإلثكم بالريانكة, فوضكع 

الحاّا وِعماَرةَ الَمْسِجِد الَحكَرام كَمكْن كما قال تعالى في موضع آخر: أَجعَْلتُْم سقايَةَ « اإلثم»موضع 

آَمَن باّوِ واليَْوِم االَِخِر ومعناه: أجعلتم سقاية الحاا وعمكارة المسكجد الحكرام كإيمكان مكن آمكن بكاهلل 

 واليوم االَخر؟ وكما قال: وأُْشِربُوا فِي قُلُوبِِهُم الِعْجَل بُِبْفِرِهْم, وكما قال بعض الهذليين:

 نَنا حانُوُت َخْمٍرِمَن الُرْرِس الّصَراِصَرةِ الِقطاِط يَُمّشي بَيْ  

وهو يعني صاحا حانوت خمر, فأقام الحانوت مقامه ألنكه معلكوم أن الحكانوت ال يمشكي, ولبكن   

لما كان معلوما عنده أنكه ال يرفكى علكى سكامعه مكا قصكد إليكه مكن معنكاه حكذَ الصكاحا, واجتكزأ 

إنمكا هكو مكن الكذين اسكتحّق « الّكِذيَن اْسكتُِحّق َعلَكْيِهُم األَْولَيكانِ  ِمكنَ »بذكر الحانوت منه, فبذل  قوله: 

مقامهككا, فعمككل فيهمككا مككا كككان يعمككل فككي « المرتانككان»وأقككيم « الريانككة»فككيهم خيانتهمككا, فحككذفت 

فكي هكذا الموضكع, فكإن معناهكا: فكيهم, كمكا قكال تعكالى: « علكيهم»المحذوَ ولو ظهر. وأمكا قولكه: 

لُوا الّشياِطيُن علكى ُمْلكِ  ُسكلَْيماَن يعنكي: فكي ملك  سكليمان, وكمكا قكال: وألَُصكلّبَنُّبْم فِكي َواتّبَعُوا ما تَتْ 

ككل واحكدة منهمكا « فكي»فكي موضكع « علكى»و «, علكى»توضكع موضكع « في»ُجذُونِ النّْرِل َ 

 تعاقا صاحبتها في البالم, ومنه قول الشاعر:

 َعلَق  نَِفيُث  َمتَى ما تُْنِبُروها تَْعِرفُوهاعلى أْقطاِرها 
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فكإْن ُعثَكر علكى أنُّهمكا اْسكتََحقّا إثْمكا فَكآَخَراِن »وقد تأّولت جماعة من أهكل التأويكل قكول هللا تعكالى:   

أنهما رجالن آخكران مكن المسكلمين, أو رجكالن « يَقُوماِن َمقاَمُهما ِمَن الِّذيَن اْستُِحّق َعلَْيِهُم األَْولَيانِ 

 ن. ذكر من قال ذل :أعدل من الُمقِسَمين األّولي

ـ حكدثنا محمكد بكن المثنكى, قكال: حكدثنا عبكد األعلكى, قكال: حكدثنا داود بكن أبكي هنكد, عكن 10179  

عامر, عن شكريح فكي هكذه االَيكة: يكا أيّهكا الّكِذيَن آَمنُكوا َشكهادَةُ بَْيكنُِبْم إذَا َحَنكَر أَحكدَُكُم الَمكْوُت ِحكيَن 

أْو آَخكَراِن ِمكْن غيكِرُكْم قكال: إذا ككان الرجكل بكأرض ُغْربكة, ولكم يجكد الَوِصيّة اثْناِن ذََوا َعْدٍل ِمكْنُبْم 

مسككلما يشككهده علككى وصككيته, فأشككهد يهوديككا أو نصككرانيا أو مجوسككيا, فشككهادتهم جككائزة. فككإن جككاء 

 رجالن مسلمان, فشهدا برالَ شهادتهم, أجيزت شهادة المسلمين وأبطلت شهادة االَخرين.

قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سكعيد, عكن قتكادة: فكإْن ُعثِكَر أي اطلكع ـ حدثنا بشر بن معاذ, 10180  

منهما على خيانة على أنهما كذبا أو كتما, فشهد رجالن هما أعدل منهما بركالَ مكا قكاال, أجيكزت 

 شهادة االَخرين وأبطلت شهادة األّولين.

ل: ككان ابكن عبكاس ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن عبكد الملك , عكن عطكاء, قكا10181  

أرأيكت لكو ككان األوليكان «, األَْولَيكان»قكال: كيك  يبكون « ِمَن الِّذيَن اْسكتُِحّق َعلَكْيِهُم األّولَكْينِ »يقرأ: 

 صغيرين؟

حدثنا هناد وابن وكيع, قال: حدثنا عبدة, عن عبد المل , عن عطاء, عكن ابكن عبكاس, قكال: ككان    

قككال: وقككال: أرأيككت لككو كككان األوليككان صككغيرين, كيكك  « ُم األّولَككْينِ ِمككَن الّككِذيَن اْسككتُِحّق َعلَككْيهِ »يقككرأ: 

 يقومان مقامهما؟

قال اإلمام أبو جعفر: فذها ابن عباس فيما أرى إلى نحو القول الذي حبيكت عكن شكريح وقتكادة,   

من أن ذل  رجالن آخران مكن المسكلمين يقومكان مقكام النصكرانِييّن, أو َعكْدالن مكن المسكلمين همكا 

أجوز شهادة من الشاهدين األّولين أو الُمقِسكَمين. وفكي إجمكان جميكع أهكل العلكم علكى أن ال أعدل و

حبم هلل تعالى يجا فيه على شاهد يمين فيمكا قكام بكه مكن الشكهادة, دليكل واضكح علكى أن غيكر هكذا 

 أولى به. التأويل الذي قاله الحسن ومن قال بقوله في قول هللا تعالى: فَآَخَراِن يَقُوماِن َمقاَمُهما

وأما قوله األْولَياِن فإن معناه عندنا: األولى بالميت من المقسمين األّولين فاألولى, وقد يحتمل أن   

والعكرب تفعكل ذلك  فتقكول: فكالن « منهمكا»يبون معناه: األولى باليمين منهمكا فكاألولى, ثكم حكذَ 

موقع االسكم وأدخلكت أفنل, وهي تريد أفنل من , وذل  إذا وضع أفعل موضع الربر. وإن وقع 

فيككه األلكك  والككالم, فعلككوا ذلكك  أينككا إذا كككان جوابككا لبككالم قككد منككى, فقككالوا: هككذا األفنككل, وهككذا 

 األشرَ يريدون هو األشرَ من . وقال ابن زيد: معنى ذل : األوليان بالميت.

 ـ حدثني يونس, عن ابن وها, عنه.10182  

ّوِ لََشكهادَتُنا أَحكّق ِمكْن َشكهادتِِهم َومكا اْعتَكدَْينا إنّكا إذَْن لَِمكَن القول في تأويل قوله تعالى: فَيُْقِسكماِن بكا  

 الّظاِلِميَن.

يقول تعالى ذكره: فيُقسم االَخران اللذان يقومان مقام اللذين عثر على أنهما استحقا إثما بريانتهما   

َشهادَتِِهما يقكول: أليماننكا أحكّق  مال الميت األوليان باليمين والميت من الرائنين: لََشهادَتُنا أَحّق ِمنْ 

من أيمان المقسمين المستحقين اإلثم وأيمانهما الباذبة في أنهما قد خانا في كذا وكذا من مال ميتنا, 

وكذا في أيمانهما التي حلفا بها. َوما اْعتَدَْينا يقول: وما تجاوزنا الحّق في أيماننا. وقد بينا أن معنى 

شكيء حكدّه. إنّكا إذَْن لَِمكَن الّظكاِلِميَن يقكول: إنكا إن كنكا اعتكدينا فكي أيماننكا, االعتداء: المجكاوزة فكي ال

فحلفنا مبطلين فيها ككاذبين, لِمكَن الّظكاِلِميَن  يقكول: لَِمكْن ِعكدَاِد َمكْن يأخكذ مكا لكيس لكه أخكذه, ويقتطكع 

 بأيمانه الفاجرة أموال الناس.

 108اآلية : 
أَْدنََى أَن يَأْتُواْ بِالّشَهادَةِ َعلَكَى َوْجِهَهكآ أَْو يََركافَُواْ أَن تُكَردّ أَْيَمكان   القول في تأويل قوله تعالى:    }ذَِل َ 

 بَْعدَ أَْيَمانِِهْم َواتّقُوا ّللّاَ َواْسَمعُواْ َوّللّاُ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقيَن {..

اء إذا ارتبككتم فككي أمككرهم يعنككي تعككالى ذكككره بقولككه: ذلككَ : هككذا الككذي قلككت لبككم فككي أمككر األوصككي   

واتهمتموهم بريانكة المكال مكن أوصكى إلكيهم مكن َحْبسكهم بعكد الصكالة, واسكتحالفبم إيكاهم علكى مكا 

ادّعى قِبَلهم أولياء الميت أْدنى لَُهكم أْن يَكأْتُوا بالّشكهادَةِ علكى وجِههكا يقكول: هكذا الفعكل إذا فعلكتم بهكم 
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ويقّروا بالحّق, وال يرونوا. أْو يَرافُوا أْن تَُردّ أيَمكان   أقرب لهم أن يصدقُوا في أيمانهم, وال يبتموا,

بَْعدَ أيَمانِِهْم يقول أو يرافوا هؤالء األوصياء إن ُعثِر عليهم أنهم استحقوا إثما فكي أيمكانهم بكاهلل, أن 

بَلهم تردّ أيمانهم على أولياء الميت بعد أيمانهم التي عثر عليها أنها كذب, فيستحقوا بها ما ادّعكوا قِك

من حقوقهم, فيصدقوا حينئٍذ في أيمانهم وشهادتهم مرافة الفنيحة على أنفسهم وحكذرا أن يسكتحّق 

 عليهم ما خانوا فيه أولياء الميت وورثته.

وبنحو الذي قلنا فكي ذلك  قكال أهكل التأويكل وقكد تقكدمت الروايكة بكذل  عكن بعنكهم, نحكن ذاككرو   

 الرواية في ذل  عن بعض من بقي منهم.

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن علّي بكن 10183  

أبي طلحة, عن ابن عباس: فإن ُعثَِر على أنُّهما اْستََحقّا إثْما يقول: إن اطلع على أن البافرين كذبا, 

البافرين باطلة وأنّا لم نعتِد, فتكردّ  فآَخَراِن يَقُوَماِن َمقَاَمُهَما يقول: من األولياء, فحلفا باهلل أن شهادة

شهادة البافرين وتجوز شهادة األولياء. يقول تعكالى ذككره: ذلك  أدنكى أن يكأتي البكافرون بالشكهادة 

على وجهها, أو يرافوا أن تردّ أيمان بعد أيمانهم. وليس على شهود المسلمين أقسام, وإنما األقسكام 

 إذا كانوا كافرين.

بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قولكه: ذَِلكَ  ـ حدثنا بشر 10184  

 أْدنَى أْن يَأْتُوا بالّشهادَةِ... االَية, يقول: ذل  أحرى أن يصدقوا في شهادتهم, وأن يرافوا العقاب.

ْن تُكَردّ ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قكال ابكن زيكد, فكي قولكه: أْو يَركافُوا أ10185  

 أيَمان  بَْعدَ أيَمانِِهْم قال: فتبطل أيمانهم, وتؤخذ أيمان هؤالء.

وقال آخرون: معنى ذل : تحبسونهما من بعد الصالة, ذل  أدنى أن يأتوا بالشكهادة علكى وجههكا,   

 وعلى أنهما استحقا إثما, فآخران يقومان مقامهما. ذكر من قال ذل :

قال: حدثنا أحمد بن مفنل, قال: حدثنا أسكباط, عكن السكدّي,  ـ حدثني محمد بن الحسين,10186  

قال: يوق  الرجالن بعد صكالتهما فكي دينهمكا, فيحلفكان بكاهلل ال نشكتري بكه ثمنكا قلكيالً ولكو ككان ذا 

قُربى, وال نبتم شهادة هللا, إنا إذن لمن االَثمين, إّن صاحببم لبهذا أوصى, وإن هكذه لتركتكه فيقكول 

ن يحلفا: إنبما إن كنتما كتمتما أو خنتما فنحتبما في قومبما ولم أجز لبما شهادة لهما اإلمام قبل أ

 وعاقبتبما. فإن قال لهما ذل , فإن ذل  أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها.

 القول في تأويل قوله تعالى: َواتّقُوا ّللّاَ َواسَمعُوا َوّللّاُ ال يَهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقيَن.  

تعالى ذكره: وخافوا هللا أيها الناس, وراقبوه في أيمانبم أن تحلفوا بها كاذبة وأن تذهبوا بها يقول   

مككال مككن يحككرم علككيبم مالككه, وأن ترونككوا مككن ائتمككنبم. واسككَمعُوا يقككول: اسككمعوا مككا يقككال لبككم ومككا 

ل: وهللا ال يوفكق مكن فسكق توعظون به, فاعملوا به وانتهوا إليه. َوّللّاُ ال يَْهكِدي القَكْوَم الفاِسكِقيَن يقكو

 عن أمر ربه فرالفه وأطان الشيطان وعصى ربه.

 وكان ابن زيد يقول: الفاسق في هذا الموضع: هو الباذب.  

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابن زيد: َوّللّاُ ال يَْهكِدي القَكْوَم الفاسكِقيَن: 10187  

 الباذبين يحلفون على البذب.

لذي قال ابن زيد من ذل  عندي بمدفون, إالّ أن هللا تعكالى عكّم الربكر بأنكه ال يهكدي جميكع وليس ا  

الفساق, ولم يرصـ منهم بعنا دون بعض بربر وال عقل, فذل  علكى معكاني الفسكق كلهكا حتكى 

 يرصـ شيئا منها ما يجا التسليم له فيسلم له.

نسكوخ, أو هكو محبكم ثابكت؟ فقكال بعنكهم: ثم اختل  أهل العلم في حبم هاتين االَيتين, هل هكو م  

 هو منسوخ. ذكر من قال ذل :

ـ حدثنا أبو كريا, قال: حدثنا ابن إدريس, عن رجل, قد سماه, عن حمكاد, عكن إبكراهيم, 10188  

 قال: هي منسوخة.

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيكه, عكن ابكن 10189  

 : هي منسوخة. يعني هذه االَية: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا َشهادَةُ بَْينُِبْم... االَية.عباس قال

 وقال جماعة: هي محبمة وليست بمنسوخة. وقد ذكرنا قول أكثرهم فيما منى.  
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والصواب من القول في ذل  أن حبم االَية منسوخ, وذل  أن من حبم هللا تعالى ذكره الكذي عليكه   

من لدن بعث هللا تعالى ذكره نبيه محمدا صلى هللا عليه وسلم, إلى يومنا هذا, أن مكن  أهل اإلسالم,

ادِّعَي عليه دعوى مما يملبكه بنكو آدم أن المكدّعى عليكه ال يبرئكه ممكا ادِّعكَي عليكه إالّ اليمكين إذا لكم 

لكه دون  يبن للمدّعي بينة تصحح دعواه, وأنه إن اعترَ وفي يدي المدّعى سلعة لكه, فكادّعى أنهكا

الذي في يده, فقال الذي هي في يده: بل هي لي اشتريتها من هذا المدّعي, أن القول قكول مكن زعكم 

الذي هي في يده أنه اشتراها منه دون من هي في يده مع يمينه إذا لكم يبكن للكذي هكي فكي يكده بينكة 

العلم, وكانت االَيتان تحقق به دعواه الشراء منه. فإذ كان ذل  حبم هللا الذي ال خالَ فيه بين أهل 

اللتان ذكر هللا تعالى ذكره فيهما أمر وصية الموصي إلى عدلين من المسكلمين أو إلكى آخكَرْين مكن 

غيرهم, إنما ألَزم النبّي صكلى هللا عليكه وسكلم فيمكا ذككر عنكه الوصكيين اليمكين حكين ادّعكى عليهمكا 

, حتككى اعترفكت الورثكة فكي أيكديهما مككا الورثكة مكا ادّعكوا ثكم لكم يُلككزم المكدّعى عليهمكا شكيئا إذ حلفكا

اعترفوا من الجام أو اإلبريق أو غير ذل  من أموالهم فزعما أنهما اشترياه من ميتهم, فحينئٍذ ألكزم 

النبّي صلى هللا عليه وسلم ورثة الميت اليمين, ألن الوصيين تحّوال مدِّعيَين بدعواهما ما وجدا في 

ا ذل  منه فصارا مقّرين بالمكال للميكت مكدّعيين منكه الشكراء, أيديهما من مال الميت أنه لهما اشتري

فاحتاجا حينئٍذ إلى بينة تصحح دعواهما وورثة الميت رّب السلعة أولى باليمين منهمكا, فكذل  قولكه 

ُم األْولَيكاِن تعالى: فإْن ُعثَر على أنُّهما اْستََحقّا إثْما فآَخَراِن يَقُوماِن َمقاَمُهما ِمكَن الّكِذيَن اْسكتََحّق َعلَكْيهِ 

فَيُْقِسماِن باّوِ لََشهادَتُنا أَحّق ِمْن َشهادَتِِهما... االَية. فإذ كان تأويل ذل  كذل  فكال وجكه لكدعوى مكدّن 

أن هذه االَية منسوخة, ألنه غير جائز أن يقنى على حبم من أحبام هللا تعكالى ذككره أنكه منسكوخ 

عنكد رسكوله صكلى هللا عليكه وسكلم, أو بكورود النقكل إالّ بربر يقطكع العكذر إمكا مكن عنكد هللا أو مكن 

المسككتفيض بككذل , فأمككا وال خبككر بككذل , وال يككدفع صككحته عقككل, فغيككر جككائز أن يقنككى عليككه بأنككه 

 منسوخ.

 109اآلية : 
لَنَكآ إِنّكَ  أَنكَت القول في تأويل قوله تعالى:    }يَْوَم يَْجَمُع ّللّاُ الّرُسَل فَيَقُكوُل َمكاذَآ أُِجْبكتُْم قَكالُواْ الَ ِعْلكَم 

 َعالُّم اْلغُيُوِب {..

يقول تعالى ذكره: واتقوا هللا أيها الناس, واسمعوا وعظه إياكم وتذكيره لبم, واحذروا يوم يجمع    

 واكتفى بقوله: َواتّقُوا ّللّاَ واسَمعُوا عن إظهاره, كما قال الراجز:« واحذروا»هللا الرسل. ثم حذَ 

 باِرداحتى َغدَْت َهّمالَةً َعْيناها  َعلَْفتُها تِْبنا َوماءً  

مكن إظهكار سكقيتها, إذ ككان السكامع إذا « علفتهكا تبنكا»يريد: وسكقيتها مكاء بكاردا, فاسكتغنى بقولكه   

لعلكم السكامع معنكاه, « واحكذروا»سمعه عرَ معناه. فبذل  في قوله: يَْوَم يَْجَمكُع ّللّاُ الّرُسكَل حكذَ 

 اسَمعُوا إذ كان ذل  تحذيرا من أمر هللا تعالى خلقه عقابه على معاصيه.اكتفاء بقوله: واتّقُوا ّللّاَ و

وأما قوله: ماذَا أُوِجْبتُْم فإنه يعني بكه: مكا الكذي أجكابتبم بكه أممبكم حكين دعوتمكوهم إلكى توحيكدي   

 واإلقرار بي والعمل بطاعتي واالنتهاء عن معصيتي؟ قالوا: ال علم لنا.

ذل , فقال بعنهم: معنى قولهم: ال ِعْلَم لَنا لم يبن ذلك  مكن الرسكل  اختل  أهل التأويل في تأويل  

إنبارا أن يبونوا كانوا عالمين بما عملت أممهم, ولبنهم ذهلوا عن الجواب من هول ذل  اليوم, ثم 

 أجابوا بعد أن ثابت إليهم عقولهم بالشهادة على أممهم. ذكر من قال ذل :

ل: حدثنا أحمد بن مفنل, قال: حدثنا أسكباط, عكن السكدّي: ـ حدثني محمد بن الحسين, قا10190  

يَْوَم يَْجَمُع ّللّاُ الّرُسَل فَيَقُوُل ماذَا أُِجْبتُْم قالُوا ال ِعْلكَم لَنكا قكال: ذلك  أنهكم لمكا نزلكوا منكزالً ذهلكت فيكه 

 العقول, فلما سئلوا, قالوا: ال علم لنا. ثم نزلوا منزالً آخر, فشهدوا على قومهم.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حبام, عن عنبسة, قال: سمعت الحسن يقول, في قوله: يَْوَم 10191  

 يَْجَمُع ّللّاُ الّرُسَل.... االَية, قال: من هول ذل  اليوم.

ـ حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنكا الثكورّي, عكن األعمك,, 10192  

يَْجَمككُع ّللّاُ الّرُسككَل فَيَقُككوُل مككاذَا أُِجْبككتُْم فيفزعككون, فيقككول: مككاذا أجبككتم؟ عككن مجاهككد فككي قولككه: يَككْوَم 

 فيقولون: ال ِعْلَم لَنا.

 وقال آخرون: معنى ذل : ال علم لنا إال ما علمتنا. ذكر من قال ذل :  
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ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفيان, عن األعم,, عكن مجاهكد, 10193  

ْنكَت في قوله: يَْوَم يَْجَمُع ّللّاُ الّرُسَل فَيَقُوُل ماذَا أُِجْبتُْم فيقولكون: قكالُوا ال ِعْلكَم لَنكا إالّ مكا َعلّْمتَنكا إنّكَ  أ

 َعالُّم الغُيُوِب.

 وقال آخرون: معنى ذل : قالوا ال علم لنا إال علم أنت أعلم به منا. ذكر من قال ذل :  

ل: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن علّي بكن ـ حدثني المثنى, قا10194  

أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: يَْوَم يَْجَمُع ّللّاُ الّرُسكَل فَيَقُكوُل مكاذَا أُِجْبكتُْم قكالُوا ال ِعْلكَم لَنكا إال علكم 

 أنت أعلم به منا.

 وماذا أحدثوا؟. ذكر من قال ذل : وقال آخرون: معنى ذل  ماذَا أُِجْبتُْم: ماذا عملوا بعدكم؟  

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاا, عن ابن جري , قوله: يَْوَم يَْجَمُع ّللّاُ 10195  

الّرُسَل فَيَقُوُل مكاذَا أُِجْبكتُْم: مكاذا عملكوا بعكدكم, ومكاذا أحكدثوا بعكدكم؟ قكالوا: قكالُوا ال ِعْلكَم لَنكا إالّ َمكا 

 نَّ  أْنَت َعالُّم الغُيُوِب.َعلّْمتَنا إ

وأولى األقوال بالصواب قول مكن قكال: معنكاه: ال علكم لنكا إال علكم أنكت أعلكم بكه منكا, ألنكه تعكالى   

ذكره أخبر عنهم أنهم قالوا: ال ِعْلَم لَنا إالّ َما َعلّْمتَنَا إنَّ  أْنَت َعالُّم الغُيُوِب: أي أن  ال يرفى عليك  

 غيره من خفي العلوم وجليهكا. فإنمكا نفكي القكوم أن يبكون لهكم بمكا سكئلوا ما عندنا من علم ذل  وال

عنه من ذل  علم ال يعلمه هو تعالى ذكره, ال أنهم نفوا أن يبونكوا علمكوا مكا شكاهدوا, كيك  يجكوز 

أن يبككون ذلكك  كككذل  وهككو تعككالى ذكككره يربككر عككنهم أنهككم يربككرون بمككا أجككابتهم بككه األمككم وأنهككم 

الرسككالة شككهداء, فقككال تعككالى ذكككره: وَكككذَِلَ  َجعَْلنككاُكْم أُّمككةً َوَسككطا ِلتَُبونُككوا سيشككهدون علككى تبلككيغهم 

 ُشَهدَاَء على النّاِس َويَُبوَن الّرُسوُل َعلَْيُبْم َشِهيدا.

وأما الذي قاله ابن جري  من أن معناه: ماذا عملت األمم بعدكم؟ ومكاذا أحكدثوا؟ فتأويكل ال معنكى   

ن عندها من العلم بما يحدث بعدها إال ما أعلمها هللا من ذل , وإذا سئلت عمكا له, ألن األنبياء لم يب

عملت األمم بعدها واألمر كذل  فإنما يقال لها: ماذا عّرفناك أنه كائن منهم بعدك؟ وظاهر خبر هللا 

 تعالى ذكره عن مسألته إياهم يدّل على غير ذل 

 110اآلية : 
قَاَل ّللّاُ يَِعيَسكى اْبكَن َمكْريََم اْذُككْر نِْعَمتِكي َعلَْيكَ  َوَعلَكَى َواِلكدَتَِ  إِْذ  القول في تأويل قوله تعالى:    }إِذْ 

َواإِلْنِجيكَل َوإِْذ  أَيّدتَّ  بُِرو ِ اْلقُدُِس تَُبلُّم النّاَس فِي اْلَمْهِد َوَكْهالً َوإِْذ َعلّْمتَُ  اْلِبتَاَب َواْلِحْبَمةَ َوالتّْوَراةَ 

يِن َكَهْيئَِة الّطْيِر بِإِْذنِي فَتَنفُُخ فِيَها فَتَُبوُن َطْيراً بِإِْذنِي َوتُْبِرىُء األْكَمهَ َواألْبَرَن بِإِْذنِي تَْرلُُق ِمَن الطّ 

ُرواْ ِمكْنُهْم إِْن َن َكفَ َوإِْذ تُْرِرُا اْلَموتََى بِإِْذنِيِ َوإِْذ َكفَْفُت بَنَِي إِْسَرائِيَل َعنَ  إِْذ ِجئْتَُهْم بِاْلبَيّنَاِت فَقَاَل الِّذي

 َهـَذَا إِالّ ِسْحر  ّمبِين  {..

يقول تعالى ذكره لعباده: احذروا يوم يجمع هللا الرسل فيقول لهم: ماذا أجكابتبم أممبكم فكي الكدنيا    

مكن « إذْ »دُِس َ إذ قاَل ّللّاُ يا عيَِسى اْبَن َمْريََم اْذُكْر نِْعَمتِي َعلَْيَ  وَعلى َواِلدَتَِ  إْذ أيّدتَُ  بُِرو ِ القُك

 كأن معناها: ماذا أجابت عيسى األمم التي أرسل إليها عيسى.«, أجبتم»صلة 

فإن قال قائكل: وكيك  سكئلت الرسكل عكن إجابكة األمكم إياهكا فكي عهكد عيسكى, ولكم يبكن فكي عهكد   

ل عيسى من الرسل إال أقّل ذل ؟ قيل: جائز أن يبون هللا تعالى عنى بقوله: فيقول ماذا أجبتم الرسك

الذين كانوا أرسلوا في عهد عيسى. فررا الربر مررا الجميع, والمكراد مكنهم مكن ككان فكي عهكد 

عيسى, كما قال تعالى: الِّذيَن قاَل لَُهُم النّاُس إّن النّاَس قَْد َجَمعُوا لَُبْم والمراد: واحد من الناس, وإن 

 كان مررا البالم على جميع الناس.

 حين قال يا ِعيَسى اْبَن َمْريََم اْذُكْر نِْعَمتِي َعلَْيَ  َوَعلكى َواِلكدَتَِ  إْذ أيّكْدتَُ  ومعنى البالم: إْذ قاَل ّللّاُ   

 بُِرو ِ القُدُِس يقول: يا عيسى, اذكر أيادّي عندك وعند والدت , إذ قّويت  برو  القدس وأعنت  به.

علتك , كمكا فكي قولك : وقد اختل  أهل العربية فكي أيكدت  مكا هكو مكن الفعكل, فقكال بعنكهم: هكو ف  

 قّويت  فعلت من القّوة.

بمعنكى: أفعلتك  « إْذ آيَكْدتُ َ »وقال آخرون: بل هو فاعلت  من األيد. وُرِوي عكن مجاهكد أنكه قكرأ:   

من القّوة واأليد. وقوله: بُِرو ِ القُدِس يعني بجبريل, يقول: إذ أعنت  بجبريل. وقد بينت معنى ذل  

 ما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.وما معنى القُدُس فيما منى ب

This file was downloaded from QuranicThought.com



القول في تأويل قوله تعالى: تَُبلّكُم النّكاَس فِكي الَمْهكِد وَكْهكالً َوإْذ َعلّْمتُكَ  الِبتكاَب والِحْبَمكةَ والتّكْوَراةَ   

ْذنِي َوتُْبكِرىُء األَْكَمكهَ واإلْنِجيَل َوإْذ تَْرلُُق ِمَن الّطيِن َكَهْيئَِة الّطْيِر بإْذنِي فَتَكْنفُُخ فِيهكا فَتَُبكوُن َطْيكرا بكإ

 واألَْبَرَن بكإْذنِي َوإْذ تُْركِرُا الَمكْوتَى بكإْذنِي َوإْذ َكفَْفكُت بَنِكي إْسكَرائِيَل َعْنكَ  إْذ ِجئْكتَُهْم بالبَيّنكاِت فقكالَ 

.  الِّذيَن َكفَُروا ِمْنُهْم إْن َهذَا إالّ ِسْحر  ُمبِين 

ُكْر نِْعَمتِي َعلَْيَ  َوَعلى َواِلدَتَِ  إْذ أيّْدتَُ  بُِرو ِ القُدُِس يقول تعالى ذكره مربرا عن قِيله لعيسى: اذْ   

في حال تبليم  الناس في المهد وكهالً. وإنما هذا خبر من هللا تعكالى ذككره أنكه أيّكده بكرو  القُكدس 

ألن معنى ذل : صكغيرا, كمكا « المهد»على قوله في « البهل»صغيرا في المهد وكهالً كبيرا, فردّ 

هللا تعالى ذكره: دَعانا ِلَجْنبِِه أْو قاِعكدا أو قائمكا. وقولكه: َوإْذ َعلّْمتُكَ  الِبتكاَب والِحْبَمكةَ والتّكْوَراةَ  قال

واإلْنِجيَل يقول: واذككر أينكا نعمتكي عليك  إذ علمتك  البتكاب: وهكو الركط, والحبمكة: وهكي الفهكم 

ُق ِمكَن الّطكيِن َكَهْيئَكٍة الّطْيكِر يقكول: كصكورة بمعاني البتاب الذي أنزلته إلي  وهو اإلنجيل. َوإْذ تَْرلُك

الطير, بإْذنِي يعني بقوله تَْرلُُق: تعمل وتصلح من الطين, َكِهْيئَكِة الّطْيكِر بكإْذنِي يقكول: بعكوني علكى 

ذل  وعلم مني. فَتَْنفُُخ فِيها يقول: فتنفخ فكي الهيئكة, فتبكون الهيئكة والصكورة َطْيكرا بكإْذنِي وتُْبكِرىُء 

َمككهَ يقككول: وتشككفي األكمككه: وهككو األعمككى الككذي ال يبصككر شككيئا المطمككوس البصككر, واألْبككَرَن األَكْ 

بإْذنِي. وقد بينت معاني هكذه الحكروَ فيمكا منكى مكن كتابنكا هكذا مفسكرا بشكواهده بمكا أغنكى عكن 

 إعادته في هذا الموضع.

يّنكاِت يقكول: واذككر أينكا نعمتكي عليك , بّبفكي وقوله: َوإْذ َكفَْفُت بَنِي إْسَرائِيَل َعْنَ  إْذ ِجئْكتَُهْم بالبَ   

عنكك  بنككي إسككرائيل إذ كففككتهم عنكك  وقككد ّهمككوا بقتلكك , إْذ ِجئْككتَُهْم بالبَيّنَككاِت يقككول: إذ جئككتهم باألدلككة 

واألعالم المعجزة علكى نبّوتك  وحقيكة مكا أرسكلت  بكه إلكيهم. فَقكاَل الّكِذيَن َكفَكُروا ِمكْنُهْم يقكول تعكالى 

.ذكره: فقال الذين   جحدوا نبّوت  وكذّبوك من بني إسرائيل: إْن َهذَا إالّ ِسْحر  ُمبِين 

واختلفت القّراء في قراءة ذل , فقرأته قّراء أهل المدينكة وبعكض أهكل البصكرة: إْن َهكذَا إالّ ِسكْحر    

ُمبِين  يعني: يبين عمكا أتكى بكه لمكن رآه ونظكرا إليكه أنكه سكحر ال حقيقكة لكه. وقكرأ ذلك  عاّمكة قكراء 

بمعنكى: مكا هكذا, يعنكي بكه عيسكى, إال سكاحر مبكين, يقكول: يبكين « إْن َهذَا إالّ ساِحر  ُمبِين  »بوفة: ال

 بأفعاله وما يأتي به من هذه األمور العجيبة عن نفسه أنه ساحر ال نبّي صادق.

والصواب من القول في ذل  أنهما قراءتان معروفتان صكحيحتا المعنكى متفقتكان غيكر مرتلفتكين,   

أن كّل من كان موصوفا بفعل السكحر فهكو موصكوَ بأنكه سكاحر, ومكن ككان موصكوفا بأنكه وذل  

سكككاحر فإنكككه موصكككوَ بفعكككل السكككحر, فالفعكككل داّل علكككى فاعلكككه والصكككفة تكككدّل علكككى موصكككوفها, 

والموصوَ يدّل على صفته والفاعل يدّل على فعله فبأّي ذل  قرأ القارىء فمصيا الصكواب فكي 

 قراءته.

 111اآلية : 

فككي تأويككل قولككه تعككالى:    }َوإِْذ أَْوَحْيككُت إِلَككى اْلَحككَواِريّيَن أَْن آِمنُككواْ بِككي َوبَِرُسككوِلي قَككالَُواْ آَمنّككا  القككول

 َواْشَهْد بِأَنّنَا ُمْسِلُموَن {..

يقول تعالى ذكره: واذكر أينا يا عيسى إذ ألقيت إلى الحواريين, وهم وزراء عيسى على دينه.    

 ولم قيل لهم الحواريون فيما منى بما أغنى عن إعادته.وقد بينا معنى ذل  

وقد اختل  ألفاظ أهل التأويل في تأويل قوله: َوإْذ أْوَحْيُت وإن كانت متفقة المعاني, فقال بعنكهم   

 بما:

ـكك حككدثني بككه محمككد بككن الحسككين, قككال: حككدثنا أحمككد بككن مفنككل, قككال: حككدثنا أسككباط, عككن 10196  

 إلى الَحَواِريّيَن يقول قذفت في قلوبهم.السدّي: َوإْذ أْوَحْيُت 

 وقال آخرون: معنى ذل : ألهمتهم.  

فتأويل البالم إذن: وإذ ألقيت إلكى الحكواريين أن صكدّقوا بكي وبرسكولي عيسكى, فقكالوا: آّمنكا: أي   

خاضكعون صدّقنا بما أمرتنا أن نؤمن يا ربنا. واْشَهْد علينا بأنّنا ُمْسِلُموَن يقكول: واشكهد علينكا بأننكا 

 ل  بالذلة سامعون, مطيعون ألمرك.

 112اآلية : 
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القول في تأويل قوله تعالى:    }إِْذ قَكاَل اْلَحَواِريّكوَن يَِعيَسكى اْبكَن َمكْريََم َهكْل يَْسكتَِطيُع َربّكَ  أَن يُنَكّزَل 

 َعلَْينَا َمآئِدَةً ّمَن الّسَمآِء قَاَل اتّقُواْ ّللّاَ إِن ُكْنتُم ّمْؤِمنِيَن {..

يقول تعالى ذكره: واذكر يا عيسى أينا نعمتكي عليك , إذ أوحيكت إلكى الحكواريين أن آمنكوا بكي    

« إذ»وبرسولي, إذ قالوا لعيسى ابن مريم: َهْل يَْستَِطيُع َربّكَ  أْن يُنَكّزَل َعلَْينكا مائِكدَةً ِمكَن الّسكماِء َ 

 «.أوحيت»الثانية من صلة 

َهكْل »تَِطيُع َربّكَ  فقكرأ ذلك  جماعكة مكن الصكحابة والتكابعين: واختلفت القّراء في قراءة قولكه: يَْسك  

بالنصكا, بمعنكى: هكل تسكتطيع أن تسكأل ربك , وهكل تسكتطيع أن تكدعو « َربّك َ »بالتكاء « تَْستَِطييِعُ 

رب  أو هل تستطيع وترى أن تدعوه؟ وقالوا: لم يبن الحواريون شكاّكين أن هللا تعكالى ذككره قكادر 

 ما قالوا لعيسى: هل تستطيع أنت ذل ؟أن ينزل عليهم ذل , وإن

ـ حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا محمد بن بشر, عن نافع, عن ابن عمر, عن ابن أبي مليبة, 10197  

قال: قالت عائشكة: ككان الحواريكون ال يشكّبون أن هللا قكادر أن ينكزل علكيهم مائكدة, ولبكن قكالوا: يكا 

 عيسى, هل تستطيع ربّ ؟

يوس  الثعلبي, قال: حدثنا القاسم بن سالم, قال: حدثنا ابن مهدي, عن  ـ حدثني أحمد بن10198  

َهْل تَْستَِطيُع »جابر بن يزيد بن رفاعة, عن حيان بن مرارق, عن سعيد بن جبير أنه قرأها كذل : 

 وقال: تستطيع أن تسأل رب ؟ وقال: أال ترى أنهم مؤمنون؟« َربّ َ 

َهْل يَْستَِطيُع بالياء َربَّ  بمعنى: أن ينكّزل علينكا ربّك , كمكا وقرأ ذل  عامة قراء المدينة والعراق:   

يقول الرجل لصاحبه: أتستطيع أن تنهض معنا في كذا؟ وهو يعلكم أنكه يسكتطيع, ولبنكه إنمكا يريكد: 

أتنهض معنا فيه؟ وقد يجوز أن يبون مراد قارئه كذل : هل يسكتجيا لك  ربك  ويطيعك  أن تنكّزل 

 علينا؟

عنككدي بالصككواب قككراءة مككن قككرأ ذلكك : َهككْل يَْسككتَِطيُع باليككاء َربّككَ  برفككع الككرّب,  وأولككى القككراءتين  

 بمعنى: هل يستجيا ل  إن سألته ذل  ويطيع  فيه؟

وإنما قلنا ذل  أولى القراءتين بالصواب لمكا بينكا قبكل مكن أن قولكه: إْذ قكاَل الَحَواِريّكوَن مكن صكلة   

لكككى الحكككواريين أن آمنكككوا بكككي وبرسكككولي إْذ قكككاَل وأن معنكككى البكككالم: وإذ أوحيكككت إ«, إذ أوحيكككت»

الَحَواِريّوَن يا عيَِسى اْبَن َمْريََم َهْل يَْسكتَِطيُع َربّكَ . فبكين إذ ككان ذلك  ككذل , أن هللا تعكالى ذككره قكد 

كره منهم ما قالوا من ذل  واستعظمه, وأمرهم بالتوبة ومراجعة اإليمان من قكيلهم ذلك , واإلقكرار 

كّل شيء, وتصديق رسوله فيما أخبرهم عن ربهم من األخبار. وقد قال عيسى لهم هلل بالقدرة على 

عند قيلهم ذل  له استعظاما منه لما قالوا: اتّقُوا ّللّاَ إْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن ففكي اسكتتابة هللا إيكاهم, ودعائكه 

واسكتعظام نبكّي هللا لهم إلى اإليمان به وبرسوله صلى هللا عليه وسلم عند قكيلهم مكا قكالوا مكن ذلك , 

صلى هللا عليه وسلم كلمتهم, الداللة البافيكة مكن غيرهكا علكى صكحة القكراءة فكي ذلك  باليكاء ورفكع 

الرّب إذ كان ال معنى في قولهم لعيسى لو كانوا قالوا له: هل تستطيع أن تسأل رب  أن ينّزل علينا 

 مائدة من السماء؟ أن تستببر هذا االستببار.

ن قولهم ذل  له إنما هو استعظام منهم, ألن ذلك  مكنهم ككان مسكألة آيكة, فكإن االَيكة فإن ظّن ظاّن أ  

إنما يسألها األنبياء من كان بها مبذّبا, ليتقّرر عنده حقيقة ثبوتها وصكحة أمرهكا, كمكا كانكت مسكألة 

أله قري, نبينا محمدا صلى هللا عليه وسلم أن يحّول لهم الصفا ذهبا ويفّجر فجاا مبة أنهارا من س

من مشركي قومه, وكما كانت مسألة صالح الناقة من مبذّبي قومه, ومسألة شعيا أن يسكقط ِكْسكفا 

من السماء من كفار من أرسل إليهم. وكان الذين سألوا عيسى أن يسأل ربه أن ينكّزل علكيهم مائكدة 

لكرّب محكالّ من السماء, على هذا الوجه كانت مسألتهم, فقد أحلهم الذين قرءوا ذل  بالتكاء ونصكا ا

أعظم من المحّل الذي ظنوا أنهم نّزهوا ربهم عنه, أو يبونوا سألوا ذل  عيسكى وهكم موقنكون بأنكه 

هلل نبّي مبعوث ورسول مرسل, وأن هللا تعالى على ما سألوا من ذلك  قكادر. فكإن ككانوا سكألوا ذلك  

كان فقيكرا أن يسكأل لكه  وهم كذل , وإنما كانت مسألتهم إياه ذل  على نحو ما يسأل أحدهم نبيه, إذا

ربه أن يغنيه, وإن عرضت به حاجة أن يسأل له ربه أن يقنكيها, فكأنّي ذلك  مكن مسكألة االَيكة فكي 

شيء؟ بل ذل  سؤال ذي حاجة عرضت له إلى ربه, فسأل نبيه مسكألة ربكه أن يقنكيها لكه. وخبكر 

لهككم: اتّقُككوا ّللّاَ إْن ُكْنككتُْم هللا تعكالى عككن القككوم ينبككىء برككالَ ذلكك , وذلكك  أنهككم قككالوا لعيسككى, إذ قككال 

This file was downloaded from QuranicThought.com



نهكم لكم ُمْؤِمنِيَن قَالُوا نُِريدُ أْن نَأُكَل ِمْنها َوتَْطَمئِّن قُلُوبُنا َونَْعلََم أْن قَْد َصدَْقتَنا. فقد أنبأ هذا من قكيلهم أ

يبونوا يعلمون أن عيسى قد صدقهم, وال اطمأنت قلوبهم إلى حقيقة نبّوتكه, فكال بيكان أبكين مكن هكذا 

بالم في أن القوم كانوا قد خالطوا قلوبهم مرض وشّ  في دينهم وتصديق رسولهم, وأنهكم سكألوا ال

 ما سألوا من ذل  اختبارا.

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

ـكك حككدثنا القاسككم, قككال: حككدثنا الحسككين, قككال: ثنككي حجككاا, عككن ليككث, عككن عقيككل, عككن ابككن 10199  

نه كان يحدّث عن عيسى صلى هللا عليه وسلم أنه قال لبني إسرائيل: هل لبم أن تصكوموا عباس, أ

هلل ثالثين يوما, ثم تسألوه فيعطيَبم ما سألتم؟ فإن أجر العامل على من عمل له ففعلكوا ثكم قكالوا: يكا 

نكا, ولكم معلم الرير, قلت لنا: إن أجر العامل على من عمل له, وأمرتنا أن نصكوم ثالثكين يومكا ففعل

نبن نعمل ألحد ثالثين يوما إال أطعمنا حين نفرغ طعاما فََهكْل يَْسكتَِطيُع َربّكَ  أْن يُنَكّزَل َعلَْينكا مائِكدَةً 

 ْعلََم أْن قَدْ ِمَن الّسماِء قال عيسى اتّقُوا ّللّاَ إْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن قالُوا نُِريدُ أْن نَأُْكَل ِمْنها َوتَْطِمئَّن قُلُوبُنا َونَ

َصدَْقتَنا َونَبوَن َعلَْيها ِمَن الّشاِهِديَن... إلى قوله: ال أَعذّبُهُ أَحكدا ِمكَن العَكاِلميَن قكال: فأقبلكت المالئبكة 

تطير بمائدة من السماء عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفكة, حتكى وضكعتها بكين أيكديهم, فأككل منهكا 

 آخر الناس كما أكل منها أّولهم.

ن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفنل, قال: حدثنا أسكباط, عكن السكدّي: ـ حدثني محمد ب10200  

َهْل يَْسكتَِطيُع َربّكَ  أْن يُنَكّزَل َعلَْينكا مائِكدَةً ِمكَن الّسكماِء قكالوا: هكل يطيعك  ربك  إن سكألته؟ فكأنزل هللا 

 عليهم مائدة من السماء فيها جميع الطعام إال اللحم فأكلوا منها.

 الفاعلة, من ماد فالن القوم يَِميدُهم َمْيدا: إذا أطعمهم ومارهم ومنه قول رؤبة: وأما المائدة فإنها  

 نُْهِدي ُرُءوَس الُمتَْرفِيَن األْنداْدإلى أِميِر الُمْؤِمنِيَن الُمْمتاْد  

بذل , ألنها تطعم االَكل ممكا « الِروانَ »يعني بقوله: الممتاد: الُمْستَْعَطي, فالمائدة المطِعمة سميت   

 عليها. والمائد: المداُر به في البحر, يقال: ماد يَِميدُ َمْيدا.

وأمككا قولككه: قككاَل اتّقُككوا ّللّاَ إْن ُكْنككتُْم ُمككْؤِمنِيَن فإنككه يعنككي: قككال عيسككى للحككواريين القككائلين لككه: َهككْل   

, وخكافوا أن ينكزل ببكم مكن هللا يَْستَِطيُع َربَّ  أْن يُنَّزَل َعلَْينا مائِدَةً ِمَن الّسماِء: راقبكوا هللا أيهكا القكوم

عقوبة على قولبم هذا, فإن هللا ال يعجزه شيء أراده, وفي شببم في قدرة هللا على إنزال مائدة من 

السكماء كفككر بككه, فككاتقوا هللا أن ينككزل ببككم نقمتككه إن كنككتم مككؤمنين يقككول: إن كنككتم مصككدقّي علككى مككا 

 ْستَِطيُع َربَّ  أْن يُنَّزَل َعلَْينا مائِدَةً ِمَن الّسماِء.أتوعدكم به من عقوبة هللا إياكم على قولبم: َهْل يَ 

 113اآلية : 

القككول فككي تأويككل قولككه تعككالى:    }قَككالُواْ نُِريككدُ أَن نّأُْكككَل ِمْنَهككا َوتَْطَمككئِّن قُلُوبُنَككا َونَْعلَككَم أَن قَككْد َصككدَْقتَنَا 

 َونَُبوَن َعلَْيَها ِمَن الّشاِهِديَن {..

ذكره بذل : قال الحواريون مجيبي عيسى على قوله لهم: اتّقُكوا ّللّاَ إْن ُكْنكتُْم ُمكْؤِمنِيَن  يعني تعالى   

في قولبم َهْل يَْستَِطيُع َربَّ  أْن يُنَّزَل َعلَْينا مائِدَةً ِمَن الّسماِء: أنّا إنما قلنا ذل  وسكألناك أن تسكأل لنكا 

شيء وتَْطَمئِّن قُلُوبُنا يقول: وتسبن قلوبنا وتستقّر  ربنا لنأكل من المائدة, فنعلم يقينا قدرته على كلّ 

على وحدانيته وقدرته على كّل ما شاء وأراد, ونعلم أن قد صدقتنا, ونعلم أن  لم تبذّبنا فكي خبكرك 

أن  هلل رسول مرسل ونبّي مبعوث. ونَُبوَن َعلَْيها يقول: ونبون على المائدة, ِمَن الّشكاِهِديَن يقكول: 

هللا أنزلها حجة لنفسه علينا في توحيده وقدرتكه علكى مكا شكاء ولك  علكى صكدق  فكي ممن يشهد أن 

 نبّوت .

 114اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:    }قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم اللُّهّم َربّنَآ أَنِزْل َعلَْينَا َمآئِدَةً ّمَن الّسَمآِء تَُبكونُ 

 يَةً ّمْنَ  َواْرُزْقنَا َوأَنَت َخْيُر الّراِزقِيَن {..لَنَا ِعيداً ألّوِلنَا َوآِخِرنَا َوآ

وهذا خبر من هللا تعالى ذكره عن نبيه عيسى صلى هللا عليه وسلم أنه أجاب القوم إلى ما سكألوه    

 من مسألة ربه مائدة تنزل عليهم من السماء.
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وآِخِرنكا فقكال بعنكهم: معنكاه: نتركذ ثم اختل  أهل التأويل في تأويل قوله: تَُبوُن لَنكا ِعيكدا ألَّوِلنكا   

 اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا. ذكر من قال ذل :

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عن السدّي, 10201  

 ه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا.قوله: تَُبوُن لَنَا ِعيدا ألَّوِلنا وآِخِرنا يقول: نترذ اليوم الذي نزلت في

ـ حدثنا بشر بن معاذ,قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: تَُبكوُن لَنكا ِعيكدا 10202  

 اِلَءّوِلنا وآِخِرنا قال: أرادوا أن تبون لعقبهم من بعدهم.

: أْنكِزْل َعلَْينكا ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاا, عكن ابكن جكري , قولكه10203  

 مائِدةً ِمَن الّسماِء تَُبوُن لَنا ِعيدا ألَّوِلنا قال: الذين هم أحياء منهم يومئذ وآِخِرنا َمن بعدهم منهم.

ـ حدثني الحرث, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: قال سكفيان: تَُبكوُن لَنكا ِعيكدا قكالوا: نصكلي 10204  

 فيه نزلت مّرتين.

 نأكل منها جميعا. ذكر من قال ذل :وقال آخرون: معناه:   

ـكك حككدثنا القاسككم, قككال: حككدثنا الحسككين, قككال: ثنككي حجككاا, عككن ليككث, عككن عقيككل, عككن ابككن 10205  

عباس, أنه قكال: أككل منهكا يعنكي مكن المائكدة حكين وضكعت بكين أيكديهم آخكر النكاس كمكا أككل منهكا 

 أّولهم.

 لينا حجة وبرهانا.وقال آخرون: معنى قوله ِعيدا عائدة من هللا تعالى ع  

وأولى األقوال بالصواب قول من قال: معناه: تبون لنا عيدا, نعبد ربنا في اليكوم الكذي تنكزل فيكه   

ونصلي له فيه, كما يعيّد الناس فكي أعيكادهم. ألن المعكروَ مكن ككالم النكاس المسكتعمل بيكنهم فكي 

 علينا وتوجيه معاني كالم هللا إلكى العيد ما ذكرنا دون القول الذي قاله من قال معناه: عائدة من هللا

 المعروَ من كالم من خوطا به أولى من توجيهه إلى المجهول منه ما وجد إليه السبيل.

وأما قوله: ألَّوِلنا وآِخِرنا فإن األولى من تأويله بالصواب قول من قال: تأويله لألحيكاء منكا اليكوم   

 : تَُبوُن لَنا ِعيدا ألن ذل  هو األغلا من معناه.ومن يجيء بعدنا منا للعلة التي ذكرناها في قوله

وأما قوله: وآيَةً ِمْنكَ  فكإن معنكاه: وعالمكة وحجكة منك  يكا رّب علكى عبكادك فكي وحكدانيت , وفكي   

صدق على أني رسول إليهم بما أرسلتني به. َواْرُزْقنا وأْنَت َخْيكُر الكّراِزقِيَن: وأعطنكا مكن عطائك , 

 وأجود من تفّنل, ألنه ال يدخل عطاءه مّن وال نبد. فإن  يا رّب خير من يعطي

 

وقد اختلك  أهكل التأويكل فكي المائكدة, هكل أنزلكت علكيهم أم ال؟ ومكا كانكت؟ فقكال بعنكهم: نزلكت   

وكانت حوتا وطعاما, فأككل القكوم منهكا, ولبنهكا رفعكت بعكد مكا نزلكت بأحكداث مكنهم أحكدثوها فيمكا 

  :بينهم وبين هللا تعالى. ذكر من قال ذل

ـ حدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبي إسكحاق, 10206  

 عن أبي عبد الرحمن السلمي, قال: نزلت المائدة خبزا وسمبا.

ـك حككدثني الحسككين بككن علكّي الصككدائي, قككال: حككدثنا أبككي, عكن الفنككيل, عككن عطيككة, قككال: 10207  

 .المائدة سمبة فيها طعم كّل طعام

حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا عبيد هللا, عن فنيل, عن مسروق, عن عطيكة, قكال: المائكدة: سكم     

 فيه من طعم كّل طعام.

حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يحيى بن آدم, عن إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن أبي عبد الكرحمن,    

 قال: نزلت المائدة خبزا وسمبا.

قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيكه, عكن ابكن ـ حدثني محمد بن سعد, 10208  

عباس, قال: نزلت على عيسى ابن مكريم والحكواريين خكوان عليكه خبكز وسكم  يكأكلون منكه أينمكا 

 نزلوا إذا شاءوا.

ـ حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنكا المنكذر بكن النعمكان, أنكه 10209  

منبه يقول في قوله: أْنِزْل َعلَْينكا مائِكدةً ِمكَن الّسكماِء تَُبكوُن لَنكا ِعيكدا قكال: نكزل علكيهم سمع وها بن 

قِرَصة مكن شكعير وأحكوات. قكال الحسكن: قكال أبكو ببكر: فحكدّثت بكه عبكد الصكمد بكن معقكل, فقكال: 
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البركة, سمعت وهبا وقيل له: وما كان ذل  يغني عنهم؟ فقال: ال شيء ولبن هللا حثا بين أضعافهّن 

 فبان قوم يأكلون ثم يررجون, ويجيء آخرون فيأكلون ثم يررجون, حتى أكلوا جميعهم وأفنلوا.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا عبيد هللا, عن إسرائيل, عكن أبكي يحيكى, عكن مجاهكد, قكال: 10210  

 هو الطعام ينزل عليهم حيث نزلوا.

اصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبكي نجكيح, ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو ع10211  

عن مجاهد, في قول هللا تعالى: مائدَةً ِمَن الّسماِء قال: مائدة عليها طعام أبَْوهكا حكين عكرض علكيهم 

 العذاب إن كفروا فأبوا أن تنزل عليهم.

 ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاا, عن أبي معشر, عن إسحاق بن عبد10212  

هللا: أن المائدة نزلت على عيسى ابكن مكريم, عليهكا سكبعة أرغفكة وسكبعة أحكوات, يكأكلون منهكا مكا 

 شاءوا. قال: فسرق بعنهم منها, وقال: لعلها ال تنزل غدا فرفعت.

ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا عبد األعلى, قال: حدثنا داود, عن سماك بن حرب, عن رجل 10213  

ى جنا عمار بكن ياسكر, فلمكا فكرغ, قكال: هكل تكدري كيك  ككان شكأن من بني عجل قال: صليت إل

مائدة بني إسرائيل؟ قال: فقلت ال. قال: إنهم سألوا عيسى ابن مريم مائدة يبون عليها طعام يأكلون 

منه ال ينفد, قكال: فقيكل لهكم: فإنهكا مقيمكة لبكم مكا لكم تربئكوا أو ترونكوا أو ترفعكوا, فكإن فعلكتم فكإني 

أعذّبه أحدا من العالمين. قال: فمكا تكّم يكومهم حتكى خبئكوا ورفعكوا وخكانوا, فعُكذّبوا  أعذّببم عذابا ال

عذابا لم يعذّبه أحدا من العالمين. وإنبم معشر العرب كنتم تتبعكون أذنكاب اإلبكل والشكاء, فبعكث هللا 

فيبم رسوالً من أنفسكبم تعرفكون حسكبه ونسكبه, وأخبكركم علكى لسكان نبكيبم أنبكم سكتظهرون علكى 

رب, ونهاكم أن تبنزوا الذها والفنة, وايم هللا ال يذها الليل والنهار حتى تبنزوهما ويعذّببم الع

 عذابا أليما

ـ حدثنا الحسن بن قزعة البصرّي, قال: حدثنا سفيان بكن حبيكا, قكال: حكدثنا سكعيد, عكن 10214  

يككه وسككلم: قتككادة, عككن حككالس بككن عمككرو, عككن عمككار بككن ياسككر, قككال: قككال رسككول هللا صككلى هللا عل

نََزلَِت الَمائدَةُ ُخْبزا ولَْحمكا, وأُِمكُروا أْن ال يَُرونُكوا َوال يَكدِّخُروا َوال يَْرفَعُكوا ِلغَكد, فَركانُوا َوادَّخكُروا »

 «.َوَرفَعُوا, فَُمِسُروا قَِردَةً َوَخناِزيرَ 

ن مالك , عكن حدثني محمد بن عبد هللا بن بزيع, قال: حدثنا يوس  بكن خالكد, قكال: حكدثنا نكافع بك   

عبرمة عن ابن عباس في المائدة, قال: كانت طعاما ينزل عليهم من السماء حيثما نزلوا. ذكر مكن 

 قال ذل :

ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا ابن أبي عدّي, عن سعيد, عكن قتكادة, عكن خكالس بكن 10215  

أن ال يربئوا وال يرونكوا  عمرو, عن عمار, قال: نزلت المائدة, وعليها ثمر من ثمر الجنة, فأمروا

 وال يدّخروا. قال: فران القوم وخبئوا وادخروا, فحّولهم هللا قردة وخنازير.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: ذكر لنا أنها كانت مائكدة 10216  

يكدّخروا لغكد, بكالء ابكتالهم  ينزل عليها الثمر من ثمار الجنة, وأمروا أن ال يربئوا وال يرونكوا وال

 هللا به, وكانوا إذا فعلوا شيئا من ذل  أنبأهم به عيسى, فران القوم فيه فربئوا وادّخروا لغد.

 وقال آخرون: كان عليها من كّل طعام إال اللحم. ذكر من قال ذل :  

ضكعت ـ حدثنا أبو كريا, قال: حدثنا جريكر, عكن عطكاء, عكن ميسكرة, قكال: كانكت إذا و10217  

 المائدة لبني إسرائيل, اختلفت عليها األيدي ببّل طعام.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يحيى بن آدم, عن شري , عن عطاء, عن ميسكرة وزاذان, 10218  

 قاال: كانت األيدي ترتل  عليها ببل طعام.

السكائا, عكن  حدثني الحرث, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: حدثنا سفيان الثورّي, عن عطكاء بكن   

زاذان وميسرة في: َهْل يَْستَِطيُع َربّكَ  أْن يُنَكّزَل َعلَْينكا مائِكدَةً ِمكَن الّسكماِء قكاال: رأوا األيكدي ترتلك  

 عليها ببّل شيء إال اللحم.

وقال آخرون: لم ينزل هللا على بني إسرائيل مائدة: ثم اختل  قائلو هذه المقالة فقال بعنهم: إنما   

  تعالى لرلقه نهاهم به عن مسألة نبّي هللا االَيات. ذكر من قال ذل :هذا مثل ضربه هللا
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ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يحيى بن آدم, عن شري , عن ليث, عن مجاهد, فكي قولكه: 10219  

 أْنِزْل َعلَْينا مائِدةً ِمَن الّسماِء قال: مثل ضرب, لم ينزل عليهم شيء.

لهكم: فََمكْن يَْبفُكْر بَْعكدُ ِمكْنُبْم فكإنّي أَُعذّبُكهُ َعكذَابا ال أعذّبُكه أَحكدا ِمكَن  وقال آخرون: إن القوم لمكا قيكل  

 العالَِميَن استْعفَوا منها فلم تنزل. ذكر من قال ذل :

ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عكن قتكادة, قكال: ككان 10220  

 يَْبفُْر بَْعدُ ِمْنُبْم.... إلى آخر االَية, قالوا: ال حاجة لنا فيها فلم تنزل. الحسن يقول لما قيل لهم: فََمنْ 

حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا محمد بكن جعفكر, قكال: حكدثنا شكعبة, عكن منصكور بكن زاذان, عكن    

 الحسن أنه قال في المائدة: لم تنزل.

دثنا حجكاا, عكن ابكن جكري , عكن ـ حدثني الحرث, قال: حدثنا القاسكم بكن سكالم, قكال: حك10221  

 مجاهد, قال: مائدة عليها طعام أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا, فأبَْوا أن تنزل عليهم.

والصواب من القول عندنا في ذل  أن يقال: إن هللا تعالى أنكزل المائكدة علكى الكذين سكألوا عيسكى   

  عككن رسككول هللا صككلى هللا عليككه وسككلم مسككألته ذلكك  ربككه. وإنمككا قلنككا ذلكك  للربككر الككذي روينككا بككذل

وأصحابه وأهل التأويل من بعدهم غير مكن انفكرد بمكا ذكرنكا عنكه. وبعكد, فكإن هللا تعكالى ال يرلك  

وعده وال يقع في خبره الرل , وقد قال تعكالى مربكرا فكي كتابكه عكن إجابكة نبيكه عيسكى صكلى هللا 

ا َعلَكْيُبْم, وغيكر جكائز أن يقكول تعكالى ذككره إنكي عليه وسلم حين سأله ما سأله من ذل : إنّي ُمنَّزلُهَ 

منزلها عليبم, ثم ال ينزلها ألن ذل  منه تعالى خبر, وال يبون منكه خكالَ مكا يربكر. ولكو جكاز أن 

يقول: إني منزلها عليبم, ثم ال ينزلها عليهم, جاز أن يقول: فََمْن يَْبفُْر بَْعدُ ِمكْنُبْم فكإنّي أَُعذّبُكهُ َعكذَابا 

ذّبُهُ أَحدا ِمن العالَِميَن ثم يبفر منهم بعد ذل  فال يعذّبه, فال يبون لوعده وال لوعيده حقيقكة وال ال أُعَ 

 صحة, وغير جائز أن يوص  ربنا تعالى بذل .

وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة, فأن يقال: كان عليها مأكول, وجائز أن يبون كان   

ن ثمرا من ثمر الجنة وغير نافع العلم به وال ضكاّر الجهكل بكه إذا سمبا وخبزا, وجائز أن يبون كا

 أقّر تالي االَية بظاهر ما احتمله التنزيل.

 115اآلية : 

ذَاباً الّ القول في تأويل قوله تعالى:     }قَاَل ّللّاُ إِنّي ُمنَّزلَُها َعلَْيُبْم فََمن يَْبفُْر بَْعدُ ِمنُبْم فَإِنَّي أَُعذّبُهُ عَ 

 ذّبُهُ أََحداً ّمَن اْلعَالَِميَن {..أُعَ 

وهذا جواب من هللا تعالى القوم فيما سألوا نبيهم عيسى مسألة ربهم من إنزاله مائدة عليهم, فقال    

تعالى ذكره: إني منزلها عليبم أيها الحواريون فمطعبموها. فََمْن يَْبفُْر بَْعدُ ِمْنُبْم يقول: فمكن يجحكد 

امبموها منبم رسكالتي إليكه وينبكر نبكّوة نبكي عيسكى صكلى هللا عليكه وسكلم بعد إنزالها عليبم وإطع

ويرال  طاعتي فيما أمرته ونهيته, فإني أعذّبه عذابا ال أعذّبه أحدا من عالمي زمانه. ففعل القكوم, 

فجحدوا وكفروا بعد ما أنزلت عليهم فيما ذككر لنكا, فعكذّبوا فيمكا بلغنكا بكأن مسكروا قكردة وخنكازير. 

 كالذي:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عكن قتكادة, قولكه: إنّكي ُمنَّزلَُهكا َعلَكْيُبْم.... 10222  

 االَية, ذكر لنا أنهم حّولوا خنازير.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب ومحمد بن أبي عدّي, ومحمكد بكن جعفكر, عكن 10223  

هللا بن عمرو, قال: إن أشدّ الناس عذابا ثالثة: المنافقون,  عوَ, عن أبي المغيرة القّواس, عن عبد

 ومن كفر من أصحاب المائدة, وآل فرعون.

حدثنا الحسن بن عرفة, قكال: حكدثنا المعتمكر بكن سكليمان, عكن عكوَ, قكال: سكمعت أبكا المغيكرة    

مككن أصككحاب  القككّواس يقككول: قككال عبككد هللا بككن عمككرو: إن أشككدّ النككاس عككذابا يككوم القيامككة: َمككْن كفككر

 المائدة, والمنافقون, وآل فرعون.

ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفنكل, قكال: حكدثنا أسكباط, عكن السكدّي, 10224  

ل: قوله: فََمْن يَْبفُْر بَْعدُ ِمْنُبْم بعد ما جاءته المائدة, فإنّي أَُعذّبُهُ َعذَابا ال أَُعذّبُهُ أَحدا ِمَن العالَِميَن يقكو

 عذّبه بعذاب ال أعذّبه أحدا من العالمين غير أهل المائدة.أ
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 116اآلية : 

القول في تأويكل قولكه تعكالى:    }َوإِْذ قَكاَل ّللّاُ يَِعيَسكى اْبكَن َمكْريََم أَأَنكَت قُلكَت ِللنّكاِس اتِّركذُونِي َوأُّمكَي 

أَقُوَل َما لَْيَس ِلي بَِحّق إِن ُكنُت قُْلتُهُ فَقَْد َعِلْمتَهُ تَْعلَكُم  إِلَـََهْيِن ِمن دُوِن ّللّاِ قَاَل ُسْبَحانََ  َما يَُبوُن ِلَي أَنْ 

 َما فِي نَْفِسي َوالَ أَْعلَُم َما فِي نَْفِسَ  إِنَّ  أَنَت َعالُّم اْلغُيُوِب {..

يقول تعالى ذكره: يوم يجمع هللا الرسل, فيقول ماذا أجبتم, إذ قكال هللا يكا عيسكى ابكن مكريم أأنكت    

ت للناس اترذوني وأمي إلهين من دون هللا؟ وقيل: إن هللا قال هذا القول لعيسكى حكين رفعكه إليكه قل

 في الدنيا. ذكر من قال ذل :

ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفنكل, قكال: حكدثنا أسكباط, عكن السكدّي: 10225  

للنّاِس اتِّرذُونِي وأُّمَي إلََهْيِن َمْن دُوِن ّللّاِ قال: لما رفع هللا َوإْذ قاَل ّللّا يا ِعيَسى اْبَن َمْريََم أأْنَت قُْلَت 

عيسى ابن مريم إليه, قالت النصارى ما قالت, وزعموا أن عيسكى أمكرهم بكذل , فسكأله عكن قولكه, 

هُ تَْعلَكُم مكا فِكي نَْفِسكي َ قاَل ُسْبحانََ  ما يَُبوُن لي أْن أقُوَل ما لَْيَس لي بَِحَق إْن ُكْنكُت قُْلتُكهُ فَقَكْد َعِلْمتَك

 َوال أْعلَُم ما فِي نَْفِسَ  إنَّ  أْنَت َعالُّم الغُيُوِب.... إلى قوله: وأْنَت على ُكّل َشْيء َشِهيد .

وقال آخرون: بل هذا خبر من هللا تعالى ذكره عن أنه يقول لعيسى ذل  في القيامة. ذكر من قكال   

 ذل :

نا الحسكين, قكال: ثنكي حجكاا, عككن ابكن جكري : َوإْذ قكاَل ّللّاُ يككا ـك حكدثنا القاسكم, قكال: حككدث10226  

ِعيَسى اْبَن َمْريَم أأْنَت قُْلَت للنّاِس اتِّرذُونِي وأُّمَي إلََهْيِن ِمْن دُوِن ّللّاِ قال: والناس يسمعون, فراجعه 

إنمكا ككان  بما قد رأيت, وأقّر له بالعبودية على نفسه, فعلكم مكن ككان يقكول فكي عيسكى مكا يقكول أنكه

 يقول باطالً.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عطاء, عن ميسرة, قال: قاَل ّللّاُ يكا ِعيَسكى اْبكَن 10227  

َمْريَم أأْنَت قُْلَت للنّاِس اتِّركذُونِي وأُّمكَي إلََهكْيِن ِمكْن دُوِن ّللّاِ فأرعكدت مفاصكله, وخشكي أن يبكون قكد 

 ُبوُن ِلي أْن أقُوَل َما لَْيَس ِلي بَِحَق إْن ُكْنُت قُْلتُهُ فَقَْد َعِلْمتَهُ... االَية.قال, َ قَاَل ُسْبحانََ  َما يَ 

ـ حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنكا عبكد الكرزاق, قكال: أخبرنكا معمكر, عكن قتكادة, فكي 10228  

ِن ِمْن دُوِن ّللّاِ متى يبون ذلك ؟ قكال: قوله: يا ِعيَسى اْبَن َمْريَم أأْنَت قُْلَت للنّاِس اتِّرذُونِي وأُّمَي إلََهيْ 

 يوم القيامة, أال ترى أنه يقول: َهذَا يَوُم يَْنفَُع الّصادقِيَن ِصْدقُُهْم.

كمككا قككال فككي «, وإذا»بمعنككى « وإذْ »فعلككى هككذا التأويككل الككذي تأّولككه ابككن جككري  يجككا أن يبككون   

 قال أبو النجم: موضع آخر: َولَْو تََرى إْذ فَِزُعوا, بمعنى: يفزعون. وكما

 ثُّم َجَزاهُ ّللّاُ َعنّا إْذ َجَزىَجنّاِت َعْدٍن فِي العاَللّي العاُل  

 والمعنى: إذا جزى. وكما قال األسود:  

 فاالََن إْذ هاَزْلتُُهّن فإنَّمايَقُْلْن أال لم يْذَهِا الّشيُخ َمْذَهبا  

  هذا, وّجه تأويل االَية إلى: فََمْن يَْبفُْر بمعنى: إذا هازلتهّن. وكأّن من قال في ذل  بقول ابن جري  

بعدُ ِمْنُبْم فَإنّي أَُعذّبُهُ َعذَابا الَ أَُعذّبُهُ أََحدا ِمَن اْلعَاِلميَن فكي الكدنيا وأعذّبكه أينكا فكي االَخكرة, إْذ قكاَل 

 دُوِن ّللّاِ. ّللّاُ يا ِعيَسى اْبَن َمْريَم أأْنَت قُْلَت للنّاِس اتِّرذُونِي وأُّمَي إلََهْيِن ِمنْ 

وأولى القولين عندنا بالصواب في ذل , قول من قكال بقكول السكدّّي: وهكو أن هللا تعكالى قكال ذلك    

إنمكا تصكاحا فكي « إذ»لعيسى حين رفعه إليه, وأن الربكر خبكر عمكا منكى لعلتكين: إحكداهما: أن 

ها أحيانا في موضع األغلا من كالم العرب المستعمل بينها الماضي من الفعل, وإن كانت قد تدخل

الربكر عمكا يحكدث إذا عكرَ السككامعون معناهكا وذلك  غيكر فككاٍش وال فصكيح فكي كالمهكم, فتوجيككه 

معاني كالم هللا تعالى إلكى األشكهر األعكرَ مكا وجكد إليكه السكبيل أولكى مكن توجيههكا إلكى األجهكل 

لمشكرك مكات علكى األنبر. واألخرى: أن عيسى لم يشكّ  هكو وال أحكد مكن األنبيكاء أن هللا ال يغفكر 

شركه, فيجوز أن يتوهم على عيسى أن يقول في االَخرة مجيبا لربه تعالى: إن تعكذّب مكن اتركذني 

 وأمي إلهين من دون  فإنهم عبادك, وإن تغفر لهم فإن  أنت العزيز الحبيم.

فإن قال قائل: وما كان وجه سؤال هللا عيسكى: أأنكت قلكت للنكاس اتركذوني وأمكي إلهكين مكن دون   

, وهو العكالم بكأن عيسكى لكم يقكل ذلك ؟ قيكل: يحتمكل ذلك  وجهكين مكن التأويكل: أحكدهما: تحكذير هللا

عيسى عن قيل ذل  ونهيه, كما يقول القائل الَخكر: أفعلكت ككذا وككذا؟ ممكا يعلكم المقكول لكه ذلك  أن 
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إعالمه  على وجه النهي عن فعله والتهديد له فيه. واالَخر:« أفعلته»القائل يستعظم فعل ما قال له: 

أن قومه الذين فارقهم قد خالفوا عهده وبدّلوا ديكنهم بعكده, فيبكون بكذل  جامعكا إعالمكه حكالهم بعكده 

 وتحذيره له قيله.

وأما تأويل البالم: فإنه: أأنت قلت للناس اترذوني وأمي إلهين, أي معبودين تعبكدونهما مكن دون   

ل  أو أتبلم به, ما يبون لي أن أقول ما لكيس هللا؟ قال عيسى: تنزيها ل  يا رّب وتعظيما أن أفعل ذ

لي بحّق يقول: ليس لي أن أقول ذل  ألنهكي عبكد مرلكوق وأمكي أمكة لك , فهكل يبكون للعبكد واألمكة 

ادّعاء ربوبية؟ إْن ُكْنُت قُْلتُهُ فَقَْد َعِلْمتَهُ, يقول: إن  ال يرفى علي  شيء, وأنت عالم أني لم أقل ذل  

 ولم آمرهم به.

 ي تأويل قوله تعالى: تَْعلَُم ما فِي نَْفِسي َوال أْعلَُم ما فِي نَْفِسَ  إنَّ  أْنَت َعالُّم الغُيُوِب.القول ف  

يقول تعالى ذكره مربرا عن نبيه عيسى صلى هللا عليه وسلم أنه يبرأ إليه مما قالت فيه وفي أمه   

انََ  َمكا يَُبكوُن ِلكي أْن أقُكوَل َمكا البفرة من النصارى أن يبون دعاهم إليكه أو أمكرهم بكه, فقكال: ُسكْبح

لَْيَس ِلي بَِحَق إْن ُكْنُت قُْلتُهُ فَقَْد َعِلْمتَهُ ثم قال: تَْعلَُم ما فِي نَْفِسي يقول: إن  يا رّب ال يرفي علي  مكا 

أضككمرته نفسككي ممككا لككم أنطلككق بككه ولككم أظهككره بجككوارحي, فبيكك  بمككا قككد نطقككت بككه وأظهرتككه 

د قلت للناس أترذوني وأمي إلهكين مكن دون هللا كنكت قكد علمتكه, ألنك  بجوارحي؟ يقول: لو كنت ق

تعلم ضمائر النفوس مما لم تنطق به فبي  بما قد نطقت به. َوال أْعلَُم ما فِي نَْفِسَ  يقول: وال أعلكم 

يُكوِب أنا ما أخفيته عني فلم تطلعني عليه, ألني إنما أعلم من األشياء ما أعلمتنيه إنَّ  أْنَت َعكالُّم الغُ 

 يقول: إن  أنت العالم برفيات األمور التي ال يطلع عليها سواك وال يعلمها غيرك.

 117اآلية : 
القول في تأويل قوله تعالى:    }َما قُْلُت لَُهْم إِالّ َمآ أََمْرتَنِي بِِه أَِن اْعبُدُواْ ّللّاَ َربّي َوَربُّبْم َوُكنُت 

 فَلَّما تََوفّْيتَنِي ُكنَت أَنَت الّرقِيَا َعلَْيِهْم َوأَنَت َعلََى ُكّل َشْيٍء َشِهيد  {.. َعلَْيِهْم َشِهيداً ّما دُْمُت فِيِهمْ 

وهذا خبر من هللا تعالى ذكره عن قول عيسى, يقول: ما قلت لهم إال الذي أمرتني به من القول    

ْيِهْم َشِهيدا يقول: وكنت على ما أن أقوله لهم, وهو أن قلت لهم اْعبُدُوا هللا َربّي وَربُّبْم وُكْنُت َعلَ 

يفعلونه وأنا بين أظهرهم شاهدا عليهم وعلى أفعالهم وأقوالهم. فَلّما توفّْيتَني يقول: فلما قبنتني 

إلي , ُكْنُت أْنَت الّرقِيَا َعلَيِهْم يقول: كنت أنت الحفيظ عليهم دوني, ألني إنما شهدت من أعمالهم 

 ما عملوه وأنا بين أظهرهم.

في هذا تبيان أن هللا تعالى إنما عّرفه أفعال القوم ومقالتهم بعد ما قبنه إليه وتوفاه بقوله: أأْنَت و  

قُْلَت للنّاِس اتِّرذُونِي وأُّمَي إلََهْيِن ِمْن دُوِن ّللّاِ... وأْنَت على ُكّل َشْيء َشِهيد  يقول: وأنت تشهد على 

ما شهدت بعض األشياء, وذل  ما عاينت وأنا مقيم كل شيء, ألنه ال يرفى علي  شيء, وأما أنا فإن

 بين أَظْهُر القوم, فإنما أنا أشهد على ذل  الذي عاينت ورأيت وشهدت.

 وبنحو الذي قلنا في قوله: ُكْنَت أْنَت الّرقِيَا َعلَْيِهْم قال أهل التأويل. ذكر من قال ذل :  

فنل, قال: حدثنا أسباط, عن السدّي: ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن م10229  

 ُكْنَت أْنَت الّرقِيَا َعلَْيِهْم أما الرقيا: فهو الحفيظ.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاا, عن ابن جري : ُكْنَت أْنَت الّرقِيَا 10230  

 َعلَْيِهْم قال: الحفيظ.

الذي أجاب به ربه من هللا تعالى توقيفا وكانت جماعة من أهل العلم تقول: كان جواب عيسى   

 منه له فيه. ذكر من قال ذل :

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن يمان, عن سفيان, عن معمر, عن ابن طاوس, عن 10231  

ْن أقُوَل َما لَْيَس أبيه: أأْنَت قُْلَت للنّاِس اتِّرذُونِي وأُّمَي إلََهْيِن ِمْن دُوِن ّللّاِ قاَل ُسْبحانََ  َما يَُبوُن ِلي أ

 ِلي بَِحَق قال: هللا وقّفه.

حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو داود الحفري, قال: قرىء على سفيان, عن معمر, عن ابن    

طاوس, عن أبيه طاوس, قال: احتّ  عيسى وهللا وقّفه: أأْنَت قُْلَت للنّاِس اتِّرذُونِي وأُّمَي إلََهْيِن ِمْن 

 الَية.دُوِن ّللّاِ... ا
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ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جري , عن عطاء, عن ميسرة, قال: قال هللا تعالى: يا 10232  

ِعيَسى اْبَن َمْريَم أأْنَت قُْلَت للنّاِس اتِّرذُونِي وأُّمَي إلََهْيِن ِمْن دُوِن ّللّاِ؟ قال: فأرعدت مفاصله, 

ِلي أْن أقُوَل َما لَْيَس ِلي بَِحَق إْن ُكْنُت قُْلتُهُ فَقَْد  وخشي أن يبون قد قالها, َ قاَل ُسْبحانََ  َما يَُبونُ 

 َعِلْمتَهُ تَْعلَُم ما فِي نَْفِسي َوال أْعلَُم ما فِي نَْفِسَ  إنَّ  أْنَت َعالُّم الغُيُوبِ 

 118اآلية : 

 ُهْم فَإِنَّ  أَنَت اْلعَِزيُز اْلَحِبيُم {..القول في تأويل قوله تعالى:    }إِن تُعَذّْبُهْم فَإِنُّهْم ِعبَادَُك َوإِن تَْغِفْر لَ 

يقول تعالى ذكره: إن تعذّب هؤالء الذين قالوا هذه المقالة بإماتت  إياهم عليها, فإنهم عبادك,    

مستسلمون ل , ال يمتنعون مما أردت بهم وال يدفعون عن أنفسهم ضّرا وال أمرا تنالهم به. وإن 

توبة منها فتستر عليهم, فإن  أنت العزيز في انتقامه ممن أراد تغفر لهم بهدايت  إياهم إلى ال

االنتقام منه ال يقدر أحد يدفعه عنه, الحبيم في هدايته من هدى من خلقه إلى التوبة وتوفيقه من 

 وفق منهم لسبيل النجاة من العقاب. كالذي:

أسباط, عن السدّي في ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفنل, قال: حدثنا 10233  

قوله: إْن تُعَذّْبُهْم فإنُّهْم ِعبادَُك َوإْن تَْغِفْر لَُهْم فتررجهم من النصرانية وتهديهم إلى اإلسالم, فإنَّ  

 أْنَت العَِزيُز الَحِبيُم وهذا قول عيسى في الدنيا.

ن قتادة, في ـ حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, ع10234  

قوله: إْن تُعَذّْبُهْم فإنُّهْم ِعبادَُك َوإْن تَْغِفْر لَُهْم فإنَّ  أْنَت العَِزيُز الَحِبيُم قال: وهللا ما كانوا طعّانين 

 وال لعّانين.

 119اآلية : 

ْم َجنّات  تَْجِري ِمن القول في تأويل قوله تعالى:    }قَاَل ّللّاُ َهـَذَا يَْوُم يَنفَُع الّصاِدقِيَن ِصْدقُُهْم لَهُ 

 تَْحتَِها األْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَهآ أَبَداً ّرِضَي ّللّاُ َعْنُهْم َوَرُضواْ َعْنهُ ذَِلَ  اْلفَْوُز اْلعَِظيُم {..

اختلفت القّراء في قراءة قوله: َهذَا يَْوُم يَْنفَُع الّصاِدقِيَن فقرأ ذل  بعض أهل الحجاز والمدينة:    

وقرأ بعض أهل الحجاز وبعض أهل المدينة وعاّمة «. يوم»بنصا « يَْنفَُع الّصاِدقِينَ  َهذَا يَْومَ »

اسما, « يوم»قّراء أهل العراق: َهذَا يَْوُم يَْنفَُع الّصاِدقِيَن برفع يوم. فمن رفعه رفعه بهذا, وجعل 

لعرب وإن كانت إضافته غير محنة, ألنه صار كالمنعوت. وكان بعض أهل العربية يزعم أن ا

يعملون في إعراب األوقات مثل اليوم والليلة عملهم فيما بعدها, إن كان ما بعدها رفعا رفعوها, 

كقولهم: هذا يوُم يركا األمير, وليلةُ يصدر الحاا, ويوُم أخوك منطلق وإن كان ما بعدها نصبا 

ل , وإن كان نصبوها, وكذل  كقولهم: هذا يوَم خرا الجي, وسار الناس, وليلةَ قتل زيد ونحو ذ

وكأّن من قرأ هذا هبذا رفعا وجه البالم إلى أنه من قيل هللا «. إذا»و«, إذ»معناها في الحالين: 

 يوم القيامة, وكذل  كان السدّي يقول في ذل .

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفنل, قال: حدثنا أسباط, عن السدّي: 10235  

 يَْنفَُع الّصاِدقِيَن ِصْدقُُهْم هذا فصل من كالم عيسى, وهذا يوم القيامة.قاَل ّللّاُ َهذَا يَْوُم 

أن قوله: ُسْبحانََ  َما يَُبوُن ِلي أْن أقُوَل َما « هذا فصل من كالم عيسى»يعني السدي بقوله:     

عيسى أنه قاله في  لَْيَس ِلي بَِحَق... إلى قوله: فإنَّ  أْنَت العَِزيُز الَحِبيُم من خبر هللا عّز وجّل عن

الدنيا بعد أن رفعه إليه, وأن ما بعد ذل  من كالم هللا لعباده يوم القيامة. وأما النصا في ذل , فإنه 

ما لم تبن إلى اسم تجعله نصبا, ألن اإلضافة غير « يوم»يتوجه من وجهين: أحدهما: أن إضافة 

ير اليوم في ذل  الحين محنة, وإنما تبون اإلضافة محنة إذا أضي  إلى اسم صحيح. ونظ

 والزمان وما أشبههما من األزمنة, كما قال النابغة:

 على ِحيَن عاتَْبُت الَمِشيَا على الّصباوقَْلُت أَلّما أْصُح والّشْيُا َواِزنُ  

فيبون اليوم « يَْوَم يَْنفَُع الّصاِدقِينَ »والوجه االَخر: أن يبون مرادا بالبالم هذا األمر وهذا الشأن,   

 ينئذ منصوبا على الوقت والصفة, بمعنى: هذا األمر في يَْوَم يَْنفَُع الّصاِدقِيَن ِصْدقُُهْم.ح

بنصا اليوم على أنه « َهذَا يَْوَم يَْنفَُع الّصاِدقِينَ »وأولى القراءتين في ذل  عندي بالصواب:   

ال: ُسْبحانََ  َما منصوب على الوقت والصفة, ألن معنى البالم: أن هللا تعالى أجاب عيسى حين ق
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يُم يَُبوُن ِلي أْن أقُوَل َما لَْيَس ِلي بَِحَق إْن ُكْنُت قُْلتُهُ فَقَْد َعِلْمتَهُ.... إلى قوله: فإنَّ  أْنَت العَِزيُز الَحبِ 

فقال له عّز وجّل: هذا القول النافع أو هذا الصدق النافع يَْوَم يَْنفَُع الّصاِدقِيَن ِصْدقُُهْم فاليوم وقت 

 لقول والصدق النافع.ا

؟ قيل رفع فإن قال: فأين رافعه؟ قيل منمر, وكأنه قال: قال «هذا»فإن قال قائل: فما موضع   

 هللا عّز وجّل: هذا, هذا يَْوَم يَْنفَُع الّصاِدقِيَن ِصْدقُُهْم, كما قال الشاعر:

  أما تََرى الّسحاَب َكْيَ  يَْجِريَهذَا َوال َخْيلَُ  يا اْبَن بِْشرِ  

 يريد: هذا هذا, وال خيل .  

فتأويل البالم إذا كان األمر على ما وصفنا لما بينا: قال هللا لعيسى: هذا القول النافع في يَْوَم يَْنفَُع   

الّصاِدقِيَن في الدنيا ِصْدقُُهْم ذل  في االَخرة عند هللا. لَُهْم َجنّات  تَْجِري ِمْن تَْحتِها األنهاُر يقول: 

الدنيا جنات  تجري من تحتها األنهار في االَخرة ثوابا لهم من هللا عّز وجّل, على ما  للصادقين في

كان من صدقهم الذي صدقوا هللا فيما وعدوه, فوفوا به هلل, فوفي هللا عّز وجّل لهم ما وعدهم من 

ا نعيم ال ينتقل ثوابه. خاِلِديَن فِيها أبَدا يقول: باقين في الجنات التي أعطاهموها أبدا دائما لهم فيه

 عنهم وال يزول. وقد بينا فيما منى أن معنى الرلود: الدوام والبقاء.

 القول في تأويل قوله تعالى: َرِضَي ّللّاُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ذَِلَ  الفَْوُز العَِظيُم.  

من  يقول تعالى ذكره: رضي هللا عن هؤالء الصادقين الذين صدقوا في الوفاء له بما وعدوه  

العمل بطاعته واجتناب معاصيه, وَرُضوا َعْنهُ يقول: ورضوا هم عن هللا تعالى في وفائه لهم بما 

وعدهم على طاعتهم إياه, فيما أمرهم ونهاهم من جزيل ثوابه. ذلَ  الفَْوُز العَِظيُم يقول: هذا الذي 

ا عنهم, وراضين عن أعطاهم هللا من الجنات التي تجري من تحتها األنهار, خالدين فيها, مرضيّ 

ربهم, هو الظفر العظيم بالّطِلبة وإدراك الحاجة التي كانوا يطلبونها في الدنيا, ولها كانوا يعملون 

 فيها, فنالوا ما طلبوا وأدركوا ما أملوا.

 120اآلية : 

لَكَى ُككّل َشكْيٍء قَكِدير  القول في تأويل قوله تعالى:    }ّوِ ُمْلُ  الّسَماَواِت َواألْرِض َوَما فِكيِهّن َوُهكَو عَ 

..} 

ِ ُمْلككُ  الّسككَمَواِت واألْرِض يقككول: لككه سككلطان السككموات     يقككول تعككالى ذكككره: أيهككا النصككارى ِوّ

واألرض, َومككا فِككيِهّن دون عيسككى الككذين تزعمككون أنككه إلهبككم ودون أمككه, ودون جميككع مككن فككي 

يهّن وعيسكى وأمكه مكن السموات ومكن فكي األرض فكإن السكموات واألرض خلكق مكن خلقكه ومكا فك

بعض ذل  بالحلول واالنتقال, يدالن ببونهما في المبان الذي هما فيه بالحلول فيه واالنتقكال أنهمكا 

عبدان مملوكان لمن له مل  السموات واألرض وما فيهّن. ينبههم وجميع خلقه على موضع حجتكه 

ِدير  يقكول تعكالى ذككره: وهللا الكذي لكه عليهم ليدبروه ويعتبروه, فيعقلوا عنه. َوُهَو على ُكّل َشكْيٍء قَك

مل  السموات واألرض وما فيهّن, قادر على إفنكائهن وعلكى إهالكهكن وإهكالك عيسكى وأمكه ومكن 

في األرض جميعا كما ابتدأ خلقهم, ال يعجزه ذل  وال شيء أراده ألن قدرته القدرة التي ال يشبهها 

 لبة.قدرة وسلطانه السلطان الذي ال يشبهه سلطان وال مم

 

 

 

 سورة  األنعام

 سورة األنعام مبية

 وآياتها خمس وستون ومائة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 1اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:
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َن لُو}اْلَحْمدُ ّوِ الِّذي َخلََق الّسَماَواِت َواألْرَض َوَجعََل الّظلَُماِت َوالنّوَر ثّْم الِّذيَن َكفَُرواْ بِكَربِّهْم يَْعكدِ    

.} 

يعنككي تعككالى ذكككره بقولككه الَحْمككدُ ّوِ: الحمككد البامككل هلل وحككده ال شككري  لككه, دون جميككع األنككداد    

واالَلهة, ودون ما سواه مما تعبكده كفكرة خلقكه مكن األوثكان واألصكنام. وهكذا ككالم مررجكه مركرا 

اس وخلكق السكموات الربر يُْنَحى به نحو األمر, يقول: أخلصوا الحمد والشبر للذي خلقبكم أيهكا النك

واألرض, وال تشركوا معه في ذل  أحدا شيئا, فإنه المستوجا عليبم الحمد بأياديكه عنكدكم ونعمكة 

عليبم, ال من تعبدونه من دونه وتجعلونه لكه شكريبا مكن خلقكه. وقكد بينكا الفصكل بكين معنكى الحمكد 

 والشبر بشواهده فيما منى قبل.

 الّظلَُماِت والنّوَر.القول في تأويل قوله تعالى: َوَجعََل   

 يقول تعالى ذكره: الحمد هلل الذي خلق السموات واألرض, وأظلم الليل وأنار النهار. كما:  

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفنل, قال: حدثنا أسكباط, عكن السكدّي: 10236  

 نور النهار.َوَجعََل الّظلَُماِت والنّوَر قال: الظلمات: ظلمة الليل, والنور: 

ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عكن قتكادة, أمكا قولكه: 10237  

الَحْمدُ ّوِ الِّذي َخلََق الّسَمَواِت واألْرَض َوَجعََل الّظْلَمكاِت والنّكوِر فإنكه خلكق السكموات قبكل األرض, 

 والظلمة قبل النور, والجنة قبل النار.

؟ قيل: إن العرب تجعلها ظرفكا للربكر والفعكل, فتقكول: «َجعَلَ »قائل: فما معنى قوله إذن  فإن قال  

علكى اتصكال الفعكل, كمكا تقكول: علقكت « جعلكت»جعلت أفعل كذا, وجعلت أقوم وأقعد, تدّل بقولها 

أفعل كذا, ال أنها في نفسها فعل, يدّل على ذل  قول القائل: جعلت أقوم, وأنكه ال جعكل هنكاك سكوى 

 على اتصال الفعل ودوامه, ومن ذل  قول الشاعر:« جعلت»لقيام, وإنما دّل بقوله ا

ََ تْسلُُ  فَاِرداوالَمْوُت ُمْبتَنِع  َطِريقَْي قاِدِر    وَزَعْمَت أنَّ  سْو

 فاْجعَْل تََحلّْل ِمْن يَِمينَِ  إنَّماِحْنُث اليَِميِن على اللّئِيِم الفاِجِر  

نى: تحلل شيئا بعد شيء, ال أن هناك جعالً من غير التحليل. فبذل  كّل بمع« فاجعل تحلّل»يقول   

جعل في البالم إنما هو دليل علكى فعكل لكه اتصكال, ال أن لكه خطكا فكي معنكى الفعكل فقولكه: َوَجعَكَل 

 الّظلُماِت والنّوَرإنما هو أظلم ليلهما وأنار نهارهما.

 وا بَِربِّهْم يَْعِدلُوَن.القول في تأويل قوله تعالى: ثُّم الِّذيَن َكفَرُ   

يقول تعالى ذكره معّجبا خلقه المكؤمنين مكن كفكرة عبكاده ومحتّجكا علكى البكافرين: إن اإللكه الكذي   

يجككا علككيبم أيهككا النككاس حمككده هككو الككذي خلككق السككموات واألرض, الككذي جعككل منهمككا معايشككبم 

م الغيكث وفيهكا تجكري الشكمس وأقواتبم وأقوات أنعامبم التي بها حياتبم, فمن السموات ينزل عليب

والقمر باعتقاب واختالَ لمصالحبم ومنافعبم بها. والكذين يجحكدون نعمكة هللا علكيهم بمكا أنعكم هللا 

عليهم بما أنعم به عليهم من خلق ذل  لهم ولبم أيها الناس بربهم الذي فعكل ذلك  وأحداثكه يَْعكِدلُوَن: 

الَلهكة واألنكداد واألصكنام واألوثكان, ولكيس منهكا يجعلون له شريبا في عبادتهم إياه, فيعبدون معه ا

شيء شركه في خلق شيء من ذل  وال في إنعامه عليهم بما أنعم بكه علكيهم, بكل هكو المنفكرد بكذل  

كله, وهم يشركون في عبادتهم إياه غيره. فسبحان هللا ما أبلغها من حجة وأوجزها من عظة, لمكن 

 ها فاتحة التوراة.فّبر فيها بعقل وتدبرها بفهم ولقد قيل إن

ـ حدثنا سفيان بن وكيع, قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العّمكي, عكن أبكي عمكران 10238  

الجونّي, عن عبد هللا بن ربا , عن كعا, قال: فاتحكة التكوراة فاتحكة األنعكام: الَحْمكدُ ّوِ الّكِذي َخلَكَق 

 ّم الِّذيَن َكفَُروا بَِربِّهْم يَْعِدلُوَن.الّسَمَواِت واألْرَض وَجعََل الّظلُماِت والنّوَر ثُ 

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حكدثنا زيكد بكن حبكاب, عكن جعفكر بكن سكليمان, عكن أبكي عمكران 10239  

 الجونّي, عن عبد هللا ابن ربا , عن كعا, مثله. وزاد فيه: وخاتمة التوراة خاتمة هود.

ساويته به عدالً. وأما في الحبكم إذا أنصكفت  يقال من مساواة الشيء بالشيء: عدلت هذا بهذا, إذا  

 فيه, فإن  تقول: َعدَْلت فيه أعدل عدالً.

 وينحو الذي قلنا في تأويل قوله: يَْعِدلُوَن قال أهل التأويل.  

 ذكر من قال ذل :  
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ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبكي نجكيح, 10240  

 يَْعِدلُوَن قال: يشركون.عن مجاهد: 

 ثم اختل  أهل التأويل فيمن ُعنِي بذل , فقال بعنهم: ُعنِي به أهل البتاب.  

 ذكر من قال ذل :  

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يعقوب القمى, عن جعفر بن أبي المغيكرة, عكن ابكن أبكزى, 10241  

ّوِ الِّذي َخلَكَق الّسكَمَواِت واألْرَض وَجعَكَل  قال: جاءه رجل من الروارا يقرأ عليه هذه االَية: الَحْمدُ 

الّظلَُماِت والنّوِر ثُّم الِّذيَن َكفَُروا بَِربِّهْم يَْعِدلُوَن قال له: أليس الذين كفروا بربهم يعدلون؟ قال: بلى. 

قال: وانصرَ عنه الرجل, فقال له رجل من القوم: يا ابن أبزى, إن هذا قد أراد تفسكير هكذه غيكر 

ا, إنه رجل من الروارا فقال: ردّوه علّي فلما جاءه قال: هل تدري فيمن نزلت هذه االَية؟ قكال: هذ

 ال. قال إنها نزلت في أهل البتاب, اذها وال تنعها على غير حدّها.

 وقال آخرون: بل ُعنى بها المشركون من عبدة األوثان.  

 ذكر من قال ذل :  

دثنا يزيد بن زريع, قال: حكدثنا سكعيد, عكن قتكادة: ثُكّم الّكِذيَن ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: ح10242  

 َكفَُروا بَِربِّهْم يَْعِدلُوَن قال: هؤالء أهل صراحة.

ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفنل, قال: حدثنا أسباط, عن السدي: ثُّم 10243  

 ركون.الِّذيَن َكفَُروا بَِربِّهْم يَْعِدلُوَن قال: هم المش

ـ حدثني يونس, قكال: أخبرنكا ابكن وهكا, قكال: قكال ابكن زيكد, فكي قولكه: ثُكّم الّكِذيَن َكفَكُروا 10244  

بَِربِّهْم يَْعِدلُوَن قال: االَلهة التي عبدوها عدلوها باهلل قال: وليس باهلل ِعْدل وال ندّ, ولكيس معكه آلهكة, 

 وال اترذ صاحبة وال ولدا.

صككواب عنككدي أن يقككال: إن هللا تعككالى أخبككر أن الككذين كفككروا بككربهم وأولككى األقككوال فككي ذلكك  بال  

يعدلون, فعّم بذل  جميع البفار, ولم يرصـ منهم بعنا دون بعض, فجمكيعهم داخلكون فكي ذلك : 

 يهودهم, ونصاراهم, ومجوسهم, وعبدة األوثان منهم ومن غيرهم من سائر أصناَ البفر.

 2اآلية : 
}ُهَو الِّذي َخلَقَُبْم ّمن ِطيٍن ثُّم قََنَى أََجالً َوأََجل  ّمسّمى ِعندَهُ ثُّم أَنتُْم    القول في تأويل قوله تعالى:  

 تَْمتَُروَن {..

يعني تعالى ذكره بقوله: ُهَو الِّذي َخلَقَُبْم ِمْن ِطكيٍن أن هللا الكذي خلكق السكموات واألرض, وأظلكم    

بكافرون, وعكدلوا بكه مكن ال يكنفعهم وال ينكّرهم. ليلهما وأنار نهارهم, فبفر به مع إنعامه علكيهم ال

هو الذي خلقبم أيها الناس من طين وإنما يعني بذل  تعالى ذكره أن الناس َولَدُ َمن َخلَقه من طكين, 

 فأخرا ذل  مررا الرطاب لهم, إذ كانوا َولَدَه.

 وبنحو الذي قلنا في ذل  قال أهل التأويل.  

 ذكر من قال ذل :  

بشكر بكن معكاذ, قكال: حكدثنا يزيكد, قكال: حكدثنا سكعيد, عكن قتكادة, قولكه: ُهكَو الّكِذي  ـ حدثنا10245  

 َخلَقَُبْم ِمْن ِطيٍن بدء الرلق خلق هللا آدم من طين.

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهكد: 10246  

 هو آدم.ُهَو الِّذي َخلَقَُبْم ِمْن ِطيٍن قال: 

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفنل, قال: حدثنا أسكباط, عكن السكدّي: 10247  

 أما َخلَقبم من طين: فآدم.

ـ حدثنا القاسكم, قكال: حكدثنا الحسكين, قكال: حكدثنا أبكو تميلكة, عكن عبيكد بكن سكليمان, عكن 10248  

 ساللة من ماء مهين. النحاك بن مزاحم, قال: خلق آدم من طين, وخلق الناس من

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابن زيد في قوله: َخلَقَُبْم ِمْن ِطكيٍن قكال: 10249  

 خلق آدم من طين, ثم خلقنا من آدم حين أخذنا من ظهره.

 القول في تأويل قوله تعالى: ثُّم قََنى أَجالً وأَجل  ُمَسّمى ِعْندَهُ.  
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ل في تأويل ذل , فقال بعنهم: معنى قوله: ثُّم قََنكى أَجكالً: ثكم قنكى لبكم أيهكا اختل  أهل التأوي  

الناس أجالً, وذل  ما بين أن يُرلق إلى أن يموت وأَجل  ُمَسّمى ِعْندَهُ وذل  ما بين أن يموت إلى أن 

 يبعث. ذكر من قال ذل :

: حكدثنا أبكي, عكن أبكي ببكر ـ حدثنا ابن وكيع, وهناد بن السكرّي, قكاال: حكدثنا وكيكع, قكال10250  

الهذلّي, عن الحسن, في قوله: قََنى أَجالً قال: ما بين أن يرلق إلى أن يموت. وأَجكل  ُمَسكّمى ِعْنكدَهُ 

 قال: ما بين أن يموت إلى أن يبعث.

ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حكدثنا سكعيد, عكن قتكادة, قولكه: ثُكّم 10251  

 وأَجل  ُمَسّمى ِعْندَهُ كان يقكول: أجكَل حياتك  إلكى أن تمكوت وأَجكل موتك  إلكى أن تبعكث, قََنى أَجالً 

 فأنت بين أجلين من هللا تعالى.

ـ حدثنا القاسكم, قكال: حكدثنا الحسكين, قكال: حكدثنا أبكو تميلكة, عكن عبيكد بكن سكليمان, عكن 10252  

ل: قنكى أجكل المكوت, وككّل نفكس أجلهكا النحاك بكن مكزاحم: قََنكى أَجكالً وأَجكل  ُمَسكّمى ِعْنكدَهُ قكا

الموت. قال: َولَْن يَُؤّخَر ّللّاُ نَْفسا إذَا َجاَء أَجلُها. وأَجل  ُمَسّمى ِعْندَهُ يعني: أجل الساعة ذهاب الكدنيا 

 واإلفناء إلى هللا.

 وقال آخرون: بل معنى ذل : ثم قنى الدنيا وعنده االَخرة. ذكر من قال ذل :  

ن وكيع, قال: حدثنا يحيى بن آدم, عن سفيان, عن أبكي حصكين, عكن سكعيد بكن ـ حدثنا اب10253  

 جبير, عن ابن عباس قوله: أَجالً قال: الدنيا. وأَجل  ُمَسّمى ِعْندَهُ االَخرة.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو عاصم, عن زكريا بن إسحاق, عن ابن أبي نجيح, عن 10254  

 خرة عنده. وأَجل  ُمَسّمى الدنيا.مجاهد: قََنى أَجالً قال: االَ 

حكدثنا محمكد بكن عمككرو, قكال: حكدثنا أبكو عاصككم, قكال: حكدثنا عيسكى, عككن ابكن أبكي نجكيح, عككن    

 مجاهد: أَجالً قال: االَخرة عنده. وأَجل  ُمَسّمى قال: الدنيا.

 حكدثنا محمكد بكن عمككرو, قكال: حكدثنا أبكو عاصككم, قكال: حكدثنا عيسكى, عككن ابكن أبكي نجكيح, عككن   

 مجاهد: أَجالً قال: االَخرة عنده. وأَجل  ُمَسّمى قال: الدنيا.

ـ حدثنا محمد بن عبد األعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتكادة والحسكن: 10255  

ثُّم قََنكى أَجكالً وأَجكل  ُمَسكّمى ِعْنكدَهُ قكاال: قنكى أجكل الكدنيا مكن حكين خلقك  إلكى أن تمكوت. وأَجكل  

 هُ يوم القيامة.ُمَسّمى ِعْندَ 

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن إسرائيل, عن جابر, عن مجاهد وعبرمكة: ثُكّم قََنكى 10256  

 أَجالً وأَجل  ُمَسّمى ِعْندَهُ قال: قنى أجل الدنيا. وأَجل  ُمَسّمى ِعْندَهُ قال: هو أجل البعث.

بر, عكن مجاهكد وعبرمكة: ثُكّم ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حكدثنا أبكي, عكن إسكرائيل, عكن جكا10257  

 قََنى أَجالً قال: الموت. وأَجل  ُمَسّمى ِعْندَهُ االَخرة.

حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبكد الكرزاق, قكال: أخبرنكا معمكر, عكن قتكادة والحسكن, فكي    

أن تمكوت, وأجكل قوله: ثُّم قََنى أَجالً وأَجل  ُمَسّمى ِعْندَهُ قاال: قنى أجل الدنيا منذ يوم خلقت إلى 

 مسمى عنده يوم القيامة.

حدثنا ابن وكيع وابن حميد, قاال: حدثنا جرير, عن منصور, عن مجاهد: قََنى أَجالً قكال: أجكل    

 الدنيا. وأَجل  ُمَسّمى ِعْندَهُ قال: البعث.

, حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بكن صكالح, عكن علكّي بكن طلحكة   

عككن ابككن عبككاس: ثُككّم قََنككى أَجككالً وأَجككل  ُمَسككّمى ِعْنككدَهُ يعنككي: أجككل المككوت. واألجككل المسككمى: أجككل 

 الساعة, الوقوَ عند هللا.

ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قكال: حكدثنا أسكباط, عكن السكدّي 10258  

 ُمَسّمى ِعْندَهُ يوم القيامة.قََنى أَجالً قال: أما قنى أجالً: فأجل الموت. وأَجل  

 وقال آخرون في ذل  بما:  

ـ حدثني به محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثنكي أبكي, عكن أبيكه, عكن 10259  

ابن عباس, في قوله: ثُّم قََني أَجالً وأَجل  ُمَسّمى ِعْندَهُ قال: أما قوله: قََني أَجالً فهو النوم تقكبض 

 ترجع إلى صاحبها حين اليقظة. وأَجل  ُمَسّمى ِعْندَهُ: هو أجل موت اإلنسان. فيه الرو  ثم
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 وقال آخرون بما:  

ـ حدثني به يونس, قال: أخبرنا ابن وها, في قوله: ُهَو الِّذي َخلَقَُبكْم ِمكْن ِطكيٍن ثُكّم قََنكى 10260  

آدم من طين, ثم خلقنا من آدم, أخذنا من ظهكره, أَجالً وأَجل  ُمَسّمى ِعْندَهُ ثُّم أْنتُْم تَْمتَُروَن قال: خلق 

 ثم أخذ األجل والميثاق في أجل واحد مسمى في هذه الحياة الدنيا.

وأولى األقوال في ذل  عندي بالصكواب قكول مكن قكال: معنكاه: ثكم قنكى أجكل هكذه الحيكاة الكدنيا,   

 وأََجل  ُمَسّمى ّعْهدَهُ وهو أجل البعث عنده.

بالصواب, ألنه تعالى نبه خلقه على موضكع حجتكه علكيهم مكن أنفسكهم, فقكال وإنما قيل ذل  أولى   

لهم: أيها الناس, إن الكذي يعكدل بكه كفكاركم االَلهكة واألنكداد هكو الكذي خلقبكم فابتكدأكم وأنشكأكم مكن 

طين, فجعلبم صورا أجساما أحياء بعد إذ كنتم طينا جمادا, ثم قنى آجال حياتبم لفنائبم ومماتبم, 

ابككا وطينككا كالككذي كنككتم قبككل أن ينشككأكم ويرلقبككم. وأََجككل  ُمَسككّمى ِعْنككدَهُ إلعككادتبم أحيككاء ليعيككدكم تر

وأجساما كالذي كنتم قبل مماتبم. وذل  نظيكر قولكه: َكْيكَ  تَْبفُكُروَن بكاّوِ وُكْنكتُْم أْمكوات فأْحيَكاُكْم ثُكّم 

 يُِمْيتُُبْم ثُّم يُُحيِيُبْم ثُّم إلَْيِه تُْرَجعُوَن.

 في تأويل قوله تعالى: ثُّم أْنتُْم تَْمتُُروَن.القول   

يقول تعالى ذكره: ثم أنتم تشبون في قدرة من قدر على خلكق السكموات واألرض, وإظكالم الليكل   

وإنارة النهار, وخلقبم من طين حتى صيركم بالهيئة التي أنتم بها على إنشائه إياكم من بعد مماتبم 

. والمرية في كالم العرب هي الشّ , وقد بينت ذل  بشواهده فكي وفنائبم, وإيجاده إياكم بعد عدمبم

 غير هذا الموضع فيما منى قبل بما أغنى عن إعادته. وقد:

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابكن زيكد: ثُكّم أْنكتُْم تَْمتَكُروَن قكال: الشكّ . 10261  

 ّ  منه.قال: وقرأ قول هللا: فِي ِمْريٍَة مْنهُ قال: في ش

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عن السدّي: 10262  

 ثُّم أْنتُْم تَْمتَُروَن بمثله.

 3اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:

 َما تَْبِسبُوَن {..}َوُهَو ّللّاُ فِي الّسَماَواِت َوفِي األْرِض يَْعلَُم ِسّرُكْم َوَجْهَرُكْم َويَْعلَُم     

يقول تعالى ذكره: إن الذي له األلوهة التكي ال تنبغكي لغيكره المسكتحق علكيبم إخكالن الحمكد لكه    

بآالئككه عنككدكم أيهككا النككاس الككذي يعككدل بككه كفككاركم مككن سككواه, هككو هللا الككذي هككو فككي السككموات وفككي 

رببم الككذي يسككتحّق علككيبم الحمككد األرض, ويَْعلَككُم ِسككّرُكْم وَجْهككَرُكْم فككال يرفككى عليككه شككيء, يقككول: فكك

ويجا عليبم إخالن العبادة له, هو هذا الذي صفته, ال من يقدر لبم على ضّر وال نفع وال يعمكل 

 شيئا وال يدفع عن نفسه سواء أريد بها.

وأما قوله: َويَْعلَُم ما تَْبَسبُوَن يقول: ويعلم ما تعملون وتجرحون, فيحصي ذل  عليبم ليجازيبم به   

 عادكم إليه.عند م

 4اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:     }َوَما تَأْتِيِهم ّمْن آيٍَة ّمْن آيَاِت َربِّهْم إِالّ َكانُواْ َعْنَها ُمْعِرِضيَن {..

يقول تعالى ذكره: وما تأتي هؤالء البفار الذين بربهم يعدلون أوثانهم وآلهتهم آيٍة ِمْن آياِت َربِّهْم    

المكة وداللكة مكن حجك  ربهكم ودالالتكه وأعالمكه علكى وحدانيتكه وحقيقكة نبّوتك  يكا يقول: حجة وع

محمد وصدق ما أتيتهم به من عندي, إالّ كانُوا َعْنها ُمْعِرِضيَن يقول: إال أعرضوا عنها, يعني عن 

االَية, فصدّوا عن قبولهكا واإلقكرار بمكا شكهدت علكى حقيقتكه ودلكت علكى صكحته, جهكالً مكنهم بكاهلل 

 ارا بحلمه عنهم.واغتر

 5اآلية : 
ََ يَكأْتِيِهْم أَْنبَككاُء َمكا َكككانُواْ بِككِه  القكول فككي تأويكل قولككه تعكالى:     }فَقَككْد َككذّبُواْ بِككاْلَحّق لَّمككا َجكآَءُهْم فََسككْو

 يَْستَْهِزُءوَن {..
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لى يقول تعالى ذكره: فقد كذب هؤالء العادلون باهلل الحّق لما جاءهم, وذل  الحكّق هكو محمكد صك   

هللا عليه وسلم, كذّبوا به, وجحدوا نبّوته لما جاءهم قال هللا لهم متوعدا على تبذيبهم إياه وجحودهم 

نبّوته: سوَ يأتي المبذبين ب  يا محمد مكن قومك  وغيكرهم أْنبكاُء مكا َككانُوا بِكِه يَْسكتَْهِزُءوَن يقكول: 

أدلتكي التكي آتيكتهم. ثكم وفكى لهكم سوَ يأتيهم أخبار استهزائهم بما كانوا به يستهزءون من آياتي و

 بوعيده لما تمادوا في غيهم وعتَْوا على ربهم, فقتلهم يوم بدر بالسي .

 6اآلية : 
 ذكر من قال ذل :

 َمآءَ }أَلَْم يََرْواْ َكْم أَْهلَْبنَكا ِمكن قَكْبِلِهم ّمكن قَكْرٍن ّمّبنّكاُهْم فِكي األْرِض َمكا لَكْم نَُمّبكن لُّبكْم َوأَْرَسكْلنَا الّسك    

ْم قَْرنكاً آَخكِريَن َعلَْيِهم ّمْدَراراً َوَجعَْلنَا األْنَهاَر تَْجِري ِمن تَْحتِِهْم فَأَْهلَْبنَاُهْم بِذُنُوبِِهْم َوأَْنَشكأْنَا ِمكن بَْعكِدهِ 

..} 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمكد صكلى هللا عليكه وسكلم: ألكم يكر هكؤالء المبكذّبون بآيكاتي الجاحكدون    

أهلبت من قبلهم من القرون, وهم األمم الذين وطأت لهم البالد واألرض وطأة لم نبّوت , كثرة من 

 أوطئها لبم, وأعطيتهم فيها ما لم أعطبم. كما:

ـ حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنكا عبكد الكرزاق, قكال: أخبرنكا معمكر, عكن قتكادة, فكي 10263  

 يقول: أعطيناهم ما لم نعطبم. قوله: َمّبنّاُهْم فِي األْرِض َما لَْم نَُمّبْن لَُبمْ 

قال أبو جعفر: أمطكرت فأخرجكت لهكم األشكجار ثمارهكا, وأعطكتهم األرض َرْيكع نباتهكا, وجكابوا   

صرور جبالها, ودّرت عليهم السماء بأمطارها, وتفجرت من تحتهم عيون الميكاه بينابيعهكا بكإذني, 

بغكوا حتكى ُحكّق علكيهم قكولي, فغمطوا نعمة ربهكم وعصكوا رسكول خكالقهم وخكالفوا أمكر بكارئهم, و

فأخذتهم بما اجترحوا من ذنوبهم وعاقبتهم بما اكتسبت أيديهم, وأهلبت بعنهم بالرجفكة وبعنكهم 

 بالصيحة وغير ذل  من أنوان العذاب.

غزيكرة دائمكة. «: مكدرارا»ومعنى قولكه: وأْرَسكْلنَا الّسكماَء َعلَكْيِهْم ِمكدَرارا المطكر, ويعنكي بقولكه:   

 ِمَن بَْعِدِهْم قَْرنا آَخِريَن يقول وأحدثنا من بعدهم الذين أهلبناهم قرنا آخرين فابتدأنا سواهم.وأْنَشأْنَا 

فإن قال قائل: فما وجه قوله: َمبنّاُهْم فَي األْرِض ما لَْم نَُمّبْن لَُبْم ومن المراطكا بكذل ؟ فقكد ابتكدأ   

م أْهلَْبنَا ِمْن قَْبِلِهْم ِمْن قَْرٍن؟ قيل: إن المراطكا الربر في أّول االَية عن قوم غيا بقوله: ألَْم يََرْوا كَ 

بقوله: ما لَْم نَُمّبْن لَُبْم هو المربكر عكنهم بقولكه: ألَكْم يَكَرُوا َككْم أْهلَْبنكا ِمكْن قَكْبِلِهْم ِمكْن قَكْرٍن ولبكن فكي 

ألَكْم يَكَرْوا َككْم  الربر معنى القول, ومعناه: قل يا محمد لهؤالء القوم الذين ككذّبوا بكالحّق لمكا جكاءهم:

أْهلَْبنا ِمْن قَْبِلِهْم ِمْن قَْرٍن َمَبنّاُهْم في األْرِض ما لَْم نُْمّبْن لَُبْم. والعرب إذا أخبرت خبرا عكن غائكا 

وأدخلت فيه قوالً فعلت ذل  فوجهكت الربكر أحيانكا إلكى الربكر عكن الغائكا, وأحيانكا إلكى الرطكاب, 

لت لعبد هللا: ما أكرم , وتربر عنه أحيانا على وجه الربر عكن فتقول: قلت لعبد هللا: ما أكرمه, وق

الغائا ثم تعود إلى الرطاب, وتربر على وجه الرطاب له ثم تعود إلكى الربكر عكن الغائكا. وذلك  

في كالمها وأشعارها كثير فاش وقد ذكرنا بعض ذلك  فيمكا منكى بمكا أغنكى عكن إعادتكه فكي هكذا 

يقول في ذل : كأنكه أخبكر النبكي صكلى هللا عليكه وسكلم ثكم الموضع. وقد كان بعض نحوي البصرة 

خاطبه معهم وقال: حتى إذَا ُكْنتُْم فِي الفُْلِ  َوَجَرْيَن بِِهْم بِِريحٍ َطيّبٍَة فجاء بلفظ الغائا وهو يراطا, 

 ألنه المراطا.

 7اآلية : 
ي قِْرَطكاٍس فَلََمُسكوهُ بِأَْيكِديِهْم لَقَكاَل الّكِذيَن القول في تأويل قوله تعكالى:      }َولَكْو نَّزْلنَكا َعلَْيكَ  ِكتَابكاً فِك

 َكفَُرواْ إِْن َهـَذَآ إِالّ ِسْحر  ّمبِين  {..

وهذا إخبار من هللا تعالى ذكره نبيه محمدا صلى هللا عليه وسلم عن هكؤالء القكوم الكذين يعكدلون    

ن االَيات, أم كي  يستدلون على بربهم األوثان واالَلهة واألصنام. يقول تعالى ذكره: وكي  يتفقّهو

بطالن ما هم عليه مقيمون مكن البفكر بكاهلل وجحكود نبّوتك  بحجك  هللا وآياتكه وأدلتكه, وهكم لعنكادهم 

الحككّق وبعككدهم مككن الرشككد, لككو أنزلككت عليكك  يككا محمككد الككوحي الككذي أنزلتككه عليكك  مككع رسككولي فككي 

معلقا بين السماء واألرض بحقيقة  قرطاس يعاينونه ويمّسونه بأيديهم وينظرون إليه ويقرءونه منه
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ما تدعوهم إليه وصحة ما تأتيهم به من توحيدي وتنزيلي, لقال الذين يعدلون بي غيري فيشكركون 

في توحيدي سواي: إْن َهذَا إالّ ِسْحر  ُمبِين: أي ما هذا الذي جئتنكا بكه إال سكحر سكحرت بكه أعيننكا, 

 تدبره وتأمله أنه سحر ال حقيقة له. ليست له حقيقة وال صحة ُمبِين  يقول: مبين لمن

 وبنحو الذي قلنا في ذل  قال جماعة من أهل التأويل. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: ثنكي عيسكى, عكن ابكن أبكي نجكيح, 10264  

ال: فمسككوه ونظككروا إليككه لككم عككن مجاهككد فككي قككول هللا تعككالى: ِكتابككا فككي قِْرطككاٍس فَلََمُسككوهُ بأْيككِديِهْم قكك

 يصدّقوا به.

ـ حدثنا بشر بن معكاذ, قكال: حكدثنا يزيكد, قكال: حكدثنا سكعيد, عكن قتكادة, قولكه: َولَكْو نَّزْلنكا 10265  

َعلَْيَ  ِكتابا في قِْرطاٍس فَلََمُسوهُ بأيِديِهْم يقول: فعكاينوه معاينكة لقكال الكذين كفكروا: إْن َهكذَا إالّ ِسكْحر  

.  ُمبِين 

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيكه, عكن ابكن 10266  

عباس, قوله: َولَْو نَّزْلنَا َعلَْيَ  ِكتابا فِي قِْرطاٍس فَلََمُسوهُ بأْيِديِهْم يقكول: لكو نزلنكا مكن السكماء صكحفا 

 فيها كتاب فلمسوه بأيديهم, لزادهم ذل  تبذيبا.

مد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عن السدّي: ـ حدثني مح10267  

 َولَْو نَّزْلنا َعلَْيَ  ِكتابا في قِْرطاٍس: الصح .

حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرّزاق, قكال: أخبرنكا معمكر, عكن قتكادة, فكي قولكه: فكي    

.قِْرطاٍس يقول: في صحيفة, فَلََمُسوهُ بأْيديهِ   ْم لقال الذين كفروا: إْن َهذَا إالّ ِسْحر  ُمبِين 

 8اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:

 }َوقَالُواْ لَْوآل أُنِزَل َعلَْيِه َملَ   َولَْو أَنَزْلنَا َملَباً لّقُِنَي األْمُر ثُّم الَ يُنَظُروَن {..    

ون بكي األنكداد واالَلهكة: يكا محمكد لك  لكو يقول تعكالى ذككره: قكال هكؤالء المبكذّبون بآيكاتي العكادل   

دعوتهم إلى توحيدي واإلقرار بربوبيتي, وإذا أتيتهم مكن االَيكات والعبكر بمكا أتيكتهم بكه واحتججكت 

عليهم بما احتججت عليهم ممكا قطعكت بكه عكذرهم: هكالّ نكزل عليك  ملك  مكن السكماء فكي صكورته 

أن هللا أرسل  إلينا كمكا قكال تعكالى مربكرا  يصدقّ  على ما جئنا به, ويشهد ل  بحقيقة ما تدّعي من

عن المشركين في قيلهم لنبّي هللا صلى هللا عليه وسلم: وقَالُوا ما ِلَهذَا الّرُسوِل يَأُْكُل الّطعاِم ويَْمِشكي 

ألْمكُر ثُكّم ال يَْنُطكُروَن فِي األْسَواِق لَْوال أُْنكِزَل إلَْيكِه َملَك   فَيَُبكوَن َمعَكهُ نَكِذيرا َولَكْو أْنَزْلنَكا َملَبكا لَقُِنكَي ا

يقول: ولو أنزلنا َملَبا على ما سألوا ثكم كفكروا ولكم يؤمنكوا بكي وبرسكولي, لجكاءهم العكذاب عكاجالً 

غير آجل, ولم ينظروا فيؤخروا بالعقوبة مراجعة التوبة, كما فعلت بمن قبلهم من األمم التي سألت 

 إلنظار. كما:االَيات ثم كفرت بعد مجيئها من تعجيل النقمة وترك ا

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفنل, قال: حدثنا أسكباط, عكن السكدّي: 10268  

 َولَْو أْنَزْلنَا َملَبا لَقُِنَي األْمُر ثُّم ال يَْنُطُروَن يقول: لجاءهم العذاب.

ْلنَا َملَبا لَقُِنكَي األْمكُر ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: َولَْو أْنزَ 10269  

 ثُّم ال يَْنُطُروَن يقول: ولو أنهم أنزلنا إليهم ملبا ثم لم يؤمنوا لم ينظروا.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبكي نجكيح, 10270  

صكورته, َولَكْو أْنَزْلنَكا َملَبكا لَقُِنكَي األْمكُر عن مجاهد, في قول هللا تعالى: لَكْوال أُْنكِزَل َعلَْيكِه َملَك   فكي 

 لقامت الساعة.

ـ حدثنا ابن وكيع, عن أبيه, قال: حدثنا أبو أسامة, عن سكفيان, عكن سكفيان الثكوري, عكن 10271  

 عبرمة: لقُِنَي األْمُر قال: لقامت الساعة.

عن قتادة: َولَْو أْنَزْلنَكا َملَبكا  حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر,   

 لَقُِنَي األْمُر قال: يقول: لو أنزل هللا َملَبا ثم لم يؤمنوا, لعجل لهم العذاب.

 وقال آخرون في ذل  بما.  
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ـ حدثنا أبو كريا, قال: حدثنا عثمان بن سعيد, قكال: أخبرنكا بشكر, عكن عمكار, عكن أبكي 10272  

ه: َولَكْو أْنَزْلنَكا َملَبكا لَقُِنكَي األْمكُر ثُكّم ال يَْنُطكُروَن قكال: لكو روق, عن النحاك, عن ابن عباس, قول

 أتاهم مل  في صورته لماتوا, ثم لم يؤخروا طرفة عين.

 9اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:

 .}َولَْو َجعَْلنَاهُ َملَباً لَّجعَْلنَاهُ َرُجالً َولَلَبَْسنَا َعلَْيِهم ّما يَْلبُِسوَن {.    

يقول تعالى ذكره: ولو جعلنا رسكولنا إلكى هكؤالء العكادلين بكي, القكائلين: لكوال أنكزل علكى محمكد    

مل  بتصديقه ملبا ينزل عليهم من السماء, ويشهد بتصكديق محمكد صكلى هللا عليكه وسكلم ويكأمرهم 

ن أن يكروا الملك  باتباعه, لََجعَْلنَاهُ َرُجالً يقول: لجعلناه في صورة رجل من البشر, ألنهكم ال يقكدرو

في صورته. يقول: وإذا كان ذل  كذل , فسواء أنزلت عليهم بذل  ملبا أو بشرا, إذ كنت إذا أنزلت 

عليهم َملَبا إنما أنزله بصورة إنسّي, وحججي فكي كلتكا الحكالتين علكيهم ثابتكه بأنك  صكادق وأن مكا 

 جئتهم به حّق.

 ر من قال ذل :وبنحو الذي قلنا في ذل  قال بعض أهل التأويل. ذك  

ـ حدثنا أبكو كريكا, قكال: حكدثنا عثمكان بكن سكعيد, قكال: حكدثنا بشكر بكن عمكار, عكن أبكي 10273  

روق, عن النحاك, عن ابن عباس: ولَْو َجعَْلنَاهُ َملَبا لََجعَْلناه َرُجالً يقول: ما أتكاهم إال فكي صكورة 

 رجل, ألنهم ال يستطيعون النظر إلى المالئبة.

حمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبكي نجكيح, ـ حدثني م10274  

 عن مجاهد: ولَْو َجعَْلنَاهُ َملَبا لََجعَْلناه َرُجالً في صورة رجل في خلق رجل.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سكعيد, عكن قتكادة, قولكه: ولَكْو َجعَْلنَكاهُ 10275  

 ْلناه َرُجالً يقول: لو بعثنا إليهم ملبا لجعلناه في صورة آدمي.َملَبا لََجعَ 

حدثني محمد بن عبد األعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: ولَكْو َجعَْلنَكاهُ َملَبكا    

 لََجعَْلناه َرُجالً يقول: في صورة آدمّي.

 ل: أخبرنا معمر, عن قتادة, مثله.حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, حدثنا قا   

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابكن وهكا, قكال: قكال ابكن زيكد, فكي قولكه: ولَكْو َجعَْلنَكاهُ َملَبكا 10276  

 لََجعَْلناه َرُجالً قال: لجعلنا ذل  المل  في صورة رجل, لم نرسله في صورة المالئبة.

 ْم ما يَْلبُِسوَن.القول في تأويل قوله تعالى: َوللَبَْسنا َعلَْيهِ   

يعني تعالى ذكره بقوله: َوللَبَْسنا َعلَْيِهْم: ولو أنزلنا ملبا من السماء مصدّقا ل  يا محمد, شاهدا ل    

عند هؤالء العادلين بي الجاحدين آيات  على حقيقة نبّوت , فجعلناه في صورة رجل من بني آدم إذ 

ه بهكا, التكبس علكيهم أمكره فلكم يكدروا ملك  هكو أم كانوا ال يطيقون رؤية الملَ  بصكورته التكي خلفتك

أنسّي, فلم يوقنوا به أنه مل  ولم يصدّقوا به, وقالوا: ليس هذا ملبا, وللبسنا عليهم ما يلبسونه علكى 

أنفسهم من حقيقية أمرك وصحة برهان  وشاهدك على نبّوت . يقال منه: لَبَْسُت عليهم األمر أْلبُِسهُ 

 م, ولَبِْسُت الثوَب أْلبَُسهُ لُْبسا, واللّبُوس: اسم الثياب.لَْبسا: إذا خلطته عليه

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

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن علي بكن 10277  

 ما يَْلبُِسوَن يقول: لشبهنا عليهم. أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: َوللَبَْسنا َعلَْيِهمْ 

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيكد, قكال: حكدثنا سكعيد, عكن قتكادة: َوللَبَْسكنا َعلَكْيِهْم مكا يَْلبُِسكوَن 10278  

 يقول: ما لبس قوم على أنفسهم إال لبس هللا عليهم واللبس: إنما هو من الناس.

د بن المفنل, قال: حدثنا أسكباط, عكن السكدّي: ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحم10279  

 َوللَبَْسنا َعلَْيِهْم ما يَْلبُِسوَن يقول: شبّهنا عليهم ما يشبهون على أنفسهم.

 وقد ُروي عن ابن عباس في ذل  قول آخر, وهو ما:  

ـ حدثني به محمد بن سعيد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عكن أبيكه, عكن 10280  

ن عباس, قوله: َوللَبَْسكنا َعلَكْيِهْم مكا يَْلبُِسكوَن فهكم أهكل البتكاب فكارقوا ديكنهم وككذّبوا رسكلهم, وهكو اب

 تحري  البالم عن مواضعه.
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ـ حدثت عن الحسين, قال: سمعت أبكا معكاذ, قكال: حكدثنا عبيكد بكن سكليمان, قكال: سكمعت 10281  

وَن يعنككي التحريكك : هككم أهككل البتككاب, فّرقككوا وديككنهم النككحاك, فككي قولككه: َوللَبَْسككنا َعلَككْيِهْم مككا يَْلبُِسكك

 وكذّبوا رسلهم, فلبس هللا عليهم ما لبسوا على أنفسهم.

وقد بينا فيما منى قبل أن هذه االَيات من أّول السكورة بكأن تبكون فكي أمكر المشكركين مكن عبكدة   

 ته.األوثان أشبه منها بأمر أهل البتاب من اليهود والنصارى, بما أغنى عن إعاد

 10اآلية : 
القول في تأويل قوله تعكالى:     }َولَقَكِد اْسكتُْهِزىَء بُِرُسكٍل ّمكن قَْبِلكَ  فََحكاَق بِالّكِذيَن َسكِرُرواْ ِمكْنُهْم ّمكا 

 َكانُواْ بِِه يَْستَْهِزُءوَن {..

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم مسليا عنكه بوعيكده المسكتهزئين بكه عقوبكة مكا    

يلقى منهم من أذى االستهزاء به واالسترفاَ في ذات هللا: هّون علي  يكا محمكد مكا أنكت ال ق مكن 

هؤالء المستهزئين ب  المسترفين بحق  فّي وفكي طكاعتي, وامكض لمكا أمرتك  بكه مكن الكدعاء إلكى 

توحيككدي واإلقككرار بككي واإلذعككان لطككاعتي فككإنهم إن تمككادوا فككي غككيهم وأصككّروا علككى المقككام علككى 

, نسل  بهم سبيل أسالفهم من سائر األمم غيرهم من تعجيل النقمة لهم وحلول المثالث بهم, كفرهم

فقد استهزأت أمم من قبل  برسل أرسلتهم إليهم بمثل الذي أرسلت  به إلى قوم , وفعلوا مثكل فعكل 

لكه: فحكاَق فنكزل وأحككاط قومك  بك , فََحكاَق بالّكِذيَن َسكِرُروا ِمكْنُهْم مكا َككانُوا بِكِه يَْسكتَْهِزُءوَن يعنكي بقو

بالذين هزئوا برسلهم وما كانُوا بِِه يَْستْهِزئُوَن يقول: العذاب الذي ككانوا يهكزءون بكه وينبكرون أن 

يبون واقعا بهم على ما أنكذرتهم رسكلهم. يقكال منكه: حكاق بهكم هكذا األمكر يَِحيكُق بهكم َحْيقكا وُحيُوقكا 

 وَحيَقانا.

 من أهل التأويل. ذكر من قال ذل :وبنحو الذي قلنا في ذل  قال جماعة   

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عن السدّي: 10282  

فَحككاَق بالّككِذيَن َسككِرُروا ِمككْنُهْم مككن الرسككل, مككا َكككانُوا بِككِه يَْسككتَْهِزُءوَن يقككول: وقككع بهككم العككذاب الككذي 

 استهزءوا به.

 11اآلية : 
 أويل قوله تعالى:القول في ت

 }قُْل ِسيُرواْ فِي األْرِض ثُّم اْنُظُرواْ َكْيَ  َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَبذّبِيَن {..    

يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤالء العادلين بي األوثان واألنداد المَبذّبيَن ب  الجاحدين حقيقة    

ي بكالد المبكذبين رسكلهم الجاحكدين آيكاتي ما جئتم به من عندي: ِسيُروا فِي األْرِض يقول: جولوا ف

من قبلهم من ُضَربائهم وأشبالهم من الناس. ثُّم اْنُظُروا َكْيَ  َكاَن عاقِبَةُ الْمَبذّبِيَن يقول: ثم انظروا 

كي  أعقبهم تبذيبهم ذل  الهالك والعطا وخزي الدنيا وعارها, وما حّل بهم من سرط هللا علكيهم 

فّو االَثار. فاعتبروا به, إن لكم تكنهبم حلكومبم, ولكم تزجكركم حجك  هللا من البور وخراب الديار وع

عليبم, فما أنتم مقيمون عليه من التبذيا, فاحذروا مثل مصارعهم واتقكوا أن يحكّل ببكم مثكل الكذي 

 حّل بهم. وكان قتادة يقول في ذل  بما:

قتادة, قوله: قُْل ِسكيُروا فِكي ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن 10283  

 األْرِض ثُّم اْنُظُروا َكْيَ  َكاَن عاقِبَةُ الْمَبذّبِيَن دمر هللا عليهم وأهلبهم ثم صيرهم إلى النار.

 12اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:

َمكِة الَ }قُل لَّمن ّما فِي الّسَماَواِت َواألْرِض قُل ّوِ َكتََا َعلََى نَْفِسِه الّرْحَمةَ لَيَْجَمعَنُّبْم إِلََى يَْوِم اْلِقيَا    

 َرْيَا فِيِه الِّذيَن َخِسُرَواْ أَْنفَُسُهْم فَُهْم الَ يُْؤِمنُوَن {..

قكل يكا محمكد لهكؤالء العكادلين بكربهم: لمكن مكا فكي يقول تعالى ذكره لنبيه صلى هللا عليكه وسكلم:    

السموات واألرض؟ يقول: لمن مل  ما في السموات واألرض. ثم أخبرهم أن ذل  هلل الذي استعبد 

كّل شيء وقهر كل شيء بملبه وسلطانه, ال لألوثكان واألنكداد وال لمكا يعبدونكه ويترذونكه إلهكا مكن 

 دفع عنها ضّرا.األصنام التي ال تمل  ألنفسها نفعا وال ت
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وقوله: َكتََا على نَْفِسكِه الّرْحَمكةَ يقكول: قنكي أنكه بعبكاده رحكيم, ال يعجكل علكيهم بالعقوبكة ويقبكل   

منهم اإلنابة والتوبة. وهذا من هللا تعالى ذكره استعطاَ للمعرضين عنه إلى اإلقبكال إليكه بالتوبكة, 

  يا محمد, إن تكابوا وأنكابوا قبلكت تكوبتهم, يقول تعالى ذكره: أن هؤالء العادلين بي الجاحدين نبّوت

 وإني قد قنيت في خلقي أن رحمتي وسعت كل شيء. كالذي:

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبكو أحمكد, قكال: حكدثنا سكفيان, عكن األعمك,, عكن ذككوان, 10284  

ِق َكتَكَا ِكتابكا: إّن لَّمكا فَكَرَغ ّللّاُ ِمكَن الَرْلك»عن أبكي هريكرة, عكن النبكي صكلى هللا عليكه وسكلم, قكال: 

 «.َرْحَمتي َسبَقَْت َغَنبِي

ـ حدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن أبي عثمان, عكن 10285  

إن هللا تعالى لما خلق السماء واألرض, خلق مائة رحمكة, ككل رحمكة مكلء مكا بكين »سليمان, قال: 

ن رحمكة, وقّسكم رحمكةً بكين الرالئكق فبهكا يتعكاطفون وبهكا السماء إلى األرض, فعنده تسكع وتسكعو

تشككرب الككوح, والطيككر المككاء, فككإذا كككان يككوم القيامككة قصككرها هللا علككى المتقككين وزادهككم تسككعا 

 «.وتسعين

حدثنا ابن المثنى, قال: حدثنا ابن أبي عدّي, عن داود, عن أبي عثمان, عن سلمان نحكوه, إال أن    

 حديثه وبها تشرب الوح, والطير الماء.ابن أبي عدّي لم يذكر في 

ـ حدثنا محمد بكن عبكد األعلكى, قكال: حكدثنا محمكد بكن ثكور, عكن معمكر, عكن عاصكم بكن 10286  

سككليمان, عككن أبككي عثمككان عككن سككليمان, قككال: نجككد فككي التككوراة عطفتككين: أن هللا خلككق السككموات 

م خلق الرلق فوضع بينهم واألرض, ثم خلق مئة رحمة أو: جعل مئة رحمة قبل أن يرلق الرلق, ث

رحمككة واحككدة, وأمسكك  عنككده تسككعا وتسككعين رحمككة, قككال: فيهككا يتراحمككون, وبهككا يتبككاذلون, وبهككا 

يتعاطفون, وبها يتزاورون, وبها تحّن الناقة, وبها تَْنئِ  البقرة, وبها تيعر الشاة, وبها تتّكابع الطيكر, 

جمكع هللا تلك  الرحمكة إلكى مكا عنكده, ورحمتكه وبها تتّابع الحيتان في البحر فكإذا ككانوا يكوم القيامكة 

 أفنل وأوسع.

حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الكرزاق, قكال: أخبرنكا معمكر, عكن عاصكم بكن سكليمان,    

عن أبي عثمان الهدى, عن سلمان, في قولكه: َكتَكَا علكى نَْفِسكِه الّرْحَمكةَ... االَيكة, قكال: أنكا نجكد فكي 

 وبها تتّابع الطير, وبها تتّابع الحيتان في البحر.»نحوه, إال أنه ما قال:  التوراة عطفتين, ثم ذكر

ـ حدثنا محمد بن األعلى, قال: حدثنا محمد بن ثكور, عكن معمكر, قكال: قكال ابكن طكاوس, 10287  

عن أبيه: إن هللا تعالى لما خلق الرلق, لم يعط  شيء على شيء, حتكى خلكق مئكة رحمكة, فوضكع 

 فعط  بعض الرلق على بعض.بينهم رحمة واحدة, 

حدثني الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبيه    

 بمثله.

ـ حدثنا ابن عبد األعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, قال: وأخبرنكي الحبكم بكن 10288  

من القناء بكين خلقكه, أخكرا كتابكا مكن  أبان, عن عبرمة حسبته أسنده قال: إذا فرغ هللا عّز وجلّ 

قكال: فيركرا مكن النكار مثكل « إن رحمتي سبقت غنبي, وأنا أرحم الكراحمين»تحت العرش فيه: 

وأما مثل فكال أشكّ  مبتوبكا هكا هنكا, «, مثال»أهل الجنة, أو قال مثالً أهل الجنة, وال أعلمه إال قال: 

برمكة: يكا أبكا عبكد هللا, فكإن هللا يقكول: يُِريكدُوَن أْن وأشار الحبم إلى نحره, عتقاء هللا. فقال رجكل لع

 يَْرُرُجوا ِمَن النّاِر وَما ُهْم بَراِرجيَن ِمْنها ولَُهْم َعذَاب  ُمِقيم  قال: ويل  أولئ  أهلها الذين هم أهلها.

حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنكا معمكر, عكن الحبكم بكن أبكان, عكن    

رمة حسبت أنه أسنده قال: إذا كان يوم القيامة أخرا هللا كتابا من تحت العرش, ثم ذككر نحكوه, عب

غير أنه قال: فقال رجل: يا أبا عبد هللا, أرأيت قوله: يُِريدُوَن أْن يَْرُرُجوا ِمَن النّاِر وسكائر الحكديث 

 مثل حديث ابن عبد األعلى.

الرزاق, قال: أخبرنكا معمكر, عكن همكام بكن منبكه, قكال: حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد    

لَّما قََنى ّللّاُ الَرْلكَق َكتَكَا فِكي ِكتكاٍب »سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 «.فَُهَو ِعْندَهُ فَْوَق العَْرِش: إّن َرْحَمتِي َسبَقَْت َغَنبِي
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يد بن زريع, قال: حكدثنا سكعيد, عكن قتكادة, عكن أبكي ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يز10289  

أيوب, عن عبد هللا بن عمرو, أنه كان يقول: إن هلل مئة رحمة, فأهبط رحمة إلى أهل الدنيا يتراحم 

بها الجّن واإلنس وطائر السماء وحيتان الماء ودواّب األرض وهواّمهكا ومكا بكين الهكواء واختكزن 

ن يوم القيامة اختل  الرحمة التي كان أهبطها إلى أهل الكدنيا, عند تسعا وتسعين رحمة, حتى إذا كا

 فحواها إلى ما عنده, فجعلها في قلوب أهل الجنة وعلى أهل الجنة.

ـ حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قكال: أخبرنكا معمكر, عكن قتكادة, قكال: 10290  

إلكى األرض رحمكة واحكدة يتكراحم بهكا الجكن  قال عبد هللا بن عمرو: أن هللا مئة رحمة, أهبط منهكا

 واإلنس والطير والبهائم وهّوام األرض.

ـ حدثنا محمد بن عوَ, قال: أخبرنا أبو المغيكرة عبكد القكدوس بكن الحجكاا, قكال: حكدثنا 10291  

صفوان بن عمرو, قال: ثنكي أبكو المركارق زهيكر بكن سكالم, قكال: قكال عمكر لبعكا: مكا أّول شكيء 

خلقه؟ فقال كعا: كتا هللا كتابا لكم يبتبكه بقلكم وال مكداد, ولبنكه كتكا بأصكبعه يتلوهكا ابتداه هللا من 

 «.أنا هللا ال إله إال أنا سبقت رحمتي غنبي»الزبرجد واللؤلؤ والياقوت: 

 القول في تأويل قوله تعالى: لَيَْجَمعَنُّبْم إلى يَْوِم الِقيَاَمِة ال َرْيَا فِيِه.  

ولكه: لَيَْجَمعَكنُّبْم الم قسكم. ثكم اختلك  أهكل العربيكة فكي جالبهكا, فبكان بعكض وهذه الكالم التكي فكي ق  

نحويي البوفة يقول: إن شئت جعلت الرحمة غاية ككالم, ثكم اسكتأنفَت بعكدها: لَيَْجَمعَكنُّبْم, قكال: وإن 

أنّهُ َمْن َعِمَل شئت جعلته في موضع نصا, يعني كتا لَيَْجَمعَنُّبْم كما قال: َكتََا على نَْفِسِه الّرْحَمةَ 

ِمْنُبْم ُسوًءا بَِجهالٍَة يريد: كتا أنكه مكن عمكل مكنبم. قكال: والعكرب تقكول فكي الحكروَ التكي يصكلح 

معهككا جككواب كككالم األيمككان بككأن المفتوحككة وبككالالم, فيقولككون: أرسككلت إليككه أن يقككوم, وأرسككلت إليككه 

وا االَيكاِت ليَْسكُجنُنّهُ حتكى ِحكيٍن. قكال وهكو فكي ليقومّن. قال: وككذل  قولكه: ثُكّم بَكدَا لَُهكْم ِمكْن بَْعكِدما َرأُ 

القرآن كثير إال ترى أن  لو قلت: بدا لهم أن يسكجنوه, لبكان صكوابا؟ وككان بعكض نحكوي البصكرة 

 يقول: نصبت الم لَيَْجَمعَنُّبْم ألن معنى كتاب كأنه قال: وهللا ليجمعنبم.

علكى نَْفِسكِه الّرْحَمكةَ غايكة, وأن يبكون  والصواب من القول فكي ذلك  عنكدي أن يبكون قولكه: َكتَكاَ   

قوله: لَيَْجَمعَنُّبْم خبر مبتدإ, ويبون معنى البالم حينئد: ليجمعنبم هللا أيها العادلون باهلل ليوم القيامكة 

 الذي ال ريا فيه لينتقم منبم ببفركم به.

ن قوله: َكتَكَا قكد عمكل فكي وإنما قلت: هذا القول أولى بالصواب من إعمال كتا في لَيَْجَمعَنُّبْم أل  

 الرحمة, فغير جائز وقد عمل في الرحمة أن يعمل في: لَيَْجَمعَنُّبْم ألنه ال يتعدى إلى اثنين.

فإن قال قائل: فما أنت قائل في قراءة من قرأ: َكتََا على نَْفِسِه الّرْحَمةَ أنه بفتح أن؟ قيل: إن ذلك    

ترجمكة عنهكا, ألن معنكى البكالم: كتكاب علكى نفسكه بيكان عكن الرحمكة و« أن»إذ قرىء كذل , فإن 

الرحمة أن يرحم )من تاب( من عباده بعكد اقتكراَ السكوء بجهالكة, ويعفكو والرحمكة يتكرجم عنهكا, 

ويبين معناها بصفتها, وليس من صفة الرحمة لَيَْجَمعَنُّبْم إلى يَْوِم الِقيَاَمِة فيبون مبينا به عنها. فكإن 

 أن ينصا بنية تبرير كتا مرة أخرى معكه, وال ضكرورة بكالبالم إلكى كان ذل  كذل , فلم يبق إال

 ذل  فتوجه إلى ما ليس بموجود في ظاهر.

وأما تأويل قول ال َرْيَا فِيِه فإنه ال يشّ  فيه, يقول: في أن هللا يجمعبم إلى يوم القيامكة فيحشكركم   

 .إليه جميعا, ثم يؤتى كّل عامل منبم أجر ما عمل من حسن أوسيّىء

 القول في تأويل قوله تعالى: الِّذيَن َخِسُروا أْنفَُسُهْم فَُهْم ال يْؤِمنُوَن.  

يعني تعالى ذكره بقوله: الِّذيَن َخِسُروا أْنفَُسُهْم العادلين بكه األوثكان واألصكنام يقكول تعكالى ذككره:   

ئهم هلل النكدّ والعكديل, ليجمعّن هللا الذين خسروا أنفسهم, يقول: الذين أهلبكوا أنفسكهم وغبنوهكا بادعكا

فأبقوها بإيجابهم سرط هللا وأليم عقابه في المعاد. وأصل الرسكار: الغَكْبن, يقكال منكه: خسكر الرجكل 

 في البيع: إذا غبن, كما قال األعشى:

 ال يأُخذُ الّرْشَوةَ فَي ُحْبِمِهوال يُبَالي َخَسَر الراِسِر  

فكي قولكه: الّكِذيَن « الكذين»إعادتكه. وموضكون  وقد بينا ذل  في غير هذا الموضكع بمكا أغنكى عكن  

َخِسُروا أْنفَُسُهْم نصا على الكردّ علكى البكاَ والمكيم فكي قولكه: لَيَْجَمعَكنُّبْم علكى وجكه البيكان عنهكا. 

وذل  أن الذين خسروا أنفسهم, هم الذين خوطبوا بقوله: لَيَْجَمعَكنُّبْم. وقولكه: فَُهكْم ال يُْؤِمنُكوَن يقكول: 
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م أنفسككهم وغبككنهم إيككاه حظهككا ال يؤمنككون, أي ال يوحككدون هللا وال يصككدّقون بوعككده فهككم ألهالكهكك

 ووعيده وال يقرون بنبّوة محمد صلى هللا عليه وسلم.

 13اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:     }َولَهُ َما َسَبَن فِي اْللّْيِل َوالنَّهاِر َوُهَو الّسِميُع اْلعَِليُم {..

كككره: ال يككؤمن هككؤالء العككادلون بككاهلل األوثككان, فيرلصككوا لككه التوحيككد ويفككردوا لككه يقككول تعككالى ذ   

الطاعة ويقّروا باأللوهية جهالً. َولَهُ ما َسَبَن فِي اللّْيكِل والنّهكاِر يقكول: ولكه ملك  ككل شكيء, ألنكه ال 

الّسكِميُع مكا  شيء من خلق هللا إال وهو ساكن الليل والنهار, فمعلوم بذل  أن معناه ما وصكفنا. َوُهكوَ 

يقول هؤالء المشركون فيه من ادّعائهم له شريبا, و مكا يقكول غيكرهم مكن خكالَ ذلك . العَِلكيُم بمكا 

ينمرونه في أنفسهم وما يظهرونه بجوارحهم, ال يرفى عليه شيء من ذل , فهو يحصكيه علكيهم, 

 ليوفي كّل إنسان ثواب ما اكتسا وجزاء ما عمل.

 قوله: َسَبَن قال أهل التأويل. ذكر من قال ذل :وبنحو الذي قلنا في تأويل   

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عن السدّي: 10292  

 َولَهُ ما َسَبَن فِي اللّْيِل والنّهاِر يقول: ما استقّر في الليل والنهار.

 14اآلية : 
َغْيَر ّللّاِ أَتِّرذُ َوِليّكاً فَكاِطِر الّسكَماَواِت َواألْرِض َوُهكَو يُْطِعكُم َوالَ القول في تأويل قوله تعالى:    }قُْل أَ 

 يُْطعَُم قُْل إِنَّي أُِمْرُت أَْن أَُكوَن أَّوَل َمْن أَْسلََم َوالَ تَُبونَّن ِمَن اْلُمْشِرَكيَن {.

المشركين العادلين بربهم يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: قل يا محمد لهؤالء    

األوثان واألصنام, والمنبرين علي  إخالن التوحيد لربك , الكداعين إلكى عبكادة االَلهكة واألوثكان: 

 أشياء غير هللا تعالى أترذ وليا وأستنصره وأستعينه على النوائا والحوادث؟ كما:

ا أسياط, عن السدّي: ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثن10293  

 قُْل أَغْيُر ّللّاِ أتِّرذُ َوِليّا قال: أما الولّي: فالذي يتولونه ويقرون بالربوبية.

فككاِطِر الّسككَمَواِت واألْرِض يقككول أشككيئا غيككر هللا فككاطر السككموات واألرض أترككذ وليككا؟ ففككاطر   

اِت واألْرِض مبتكدعهما السموات من نعكت هللا وصكفته ولكذل  خفكض. ويعنكي بقولكه: فكاِطِر الّسكَمو

 ومبتدئهما وخالقهما. كالذي:

ـ حدثنا به ابن وكيع, قكال: حكدثنا يحيكى بكن سكعيد القطكان, عكن سكفيان, عكن إبكراهيم بكن 10294  

مهاجر, عن مجاهد, قكال: سكمعت ابكن عبكاس يقكول: كنكت ال أدري مكا فكاطر السكموات واألرض, 

 ا لصاحبه: أنا فطرتها, يقول: أنا ابتدأتها.حتى أتاني أعرابيان يرتصمان في بئر, فقال أحدهم

ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسكباط, عكن السكدّي: 10295  

 فاِطِر الّسَمَواِت واألْرِض قال: خالق السموات واألرض.

ن قتكادة, فكي ـ حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنكا عبكد الكرزاق, قكال: أخبرنكا معمكر, عك10296  

 قوله: فاِطِر الّسَمَواِت واألْرِض قال: خالق السموات واألرض.

يقال من ذل : فطرها هللا يَْفُطُرها ويَْفِطُرها فَْطرا وفُُطورا, ومنه قوله: َهْل تَرى ِمْن فُُطوٍر يعني:   

 :شقوقا وصدوعا, يقال: سي  فَُطار: إذا كثر فيه التشقق, وهو عيا فيه ومنه قول عنترة

 وَسْيِفي كالعقيقِة فهو ِكْمِعيِسالحي ال أفّل وال فُطاَرا  

ومككن يقككال: فََطككر نككاُب الجمككل: إذا تشككقق اللحككم فرككرا ومنككه قولككه: تَبككادُ الّسككَمَواِت يَتَفَّطككْرَن ِمككْن   

 فَْوقِِهّن: أي يتشقّقن ويتصدعن.

 خلقه وال يُْرَزق. كما: وأما قوله: َوُهَو يُْطِعُم َوال يُْطعَُم فإنه يعني: وهو يَْرُوق  

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عن السدّي: 10297  

 َوُهَو يُْطِعُم َوال يُْطعَُم قال: يَْرُزق, وال يُْرَزق.

يأككل هكو.  وقد ذكر عن بعنهم أنه كان يقول ذل : َوُهَو يُْطِعُم َوال يُْطعَُم أي أنه يطعم خلقكه, وال  

 وال معنى لذل  لقلة القراءة به.

 القول في تأويل قوله تعالى: قُْل إنّي أُِمْرُت أْن أُكوَن أّوَل َمْن أْسلََم َوال تَُبونَّن ِمَن الُمْشِركيَن.  
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يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: قل يا محمكد للكذين يكدعون  إلكى اتركاذ االَلهكة   

ن هللا ويحثّونكك  علككى عبادتهككا: أغيككر هللا فككاطر السككموات واألرض, وهككو يرزقنككي أوليككاء مككن دو

وغيري, وال يرزقه أحد, أترذ وليا هو له عبد مملوك وخلق مرلوق؟ وقل لهكم أينكا: إنكي أمرنكي 

ربي أن أكون أّول من أسلم, يقول: أّول من خنع له بالعبودية وتكذلل ألمكره ونهيكه وانقكاد لكه مكن 

ني. َوال تَُبونَّن ِمَن الْمُشِرِكيَن يقول: وقل: وقيل لي ال تبونّن مكن المشكركين بكاهلل أهل دهري وزما

ألن قولكه: أُِمكْرُت «, قيكل لكي»الذين يجعلون االَلهة واألنداد شكركاء وجعكل قولكه: أُِمكْرُت بكدالً مكن 

كين فكاجتزىء معناه: قيل لي, فبأنه قيل: قل إني قيل لي: كن أّول من أسكلم, وال تبكونّن مكن المشكر

 بذكر األمر من ذكر القول, إذ كان األمر معلوما أنه قول.

 15اآلية : 
َُ إِْن َعَصْيُت َربّي َعذَاَب يَْوٍم َعِظيٍم {..  القول في تأويل قوله تعالى:      }قُْل إِنَّي أََخا

اهلل الكذين يقول تعالى ذكره لنبيكه محمكد صكلى هللا عليكه وسكلم: قكل لهكؤالء المشكركين العكادلين بك   

يدعون  إلى عبادة أوثانهم: إن ربي نهاني عن عبكادة شكيء سكواه, وإنكي أخكاَ إن عصكيت ربكي, 

فعبدتها عذاب يكوم عظكيم, يعنكي عكذاب يكوم القيامكة. ووصكفه تعكالى بكالعظم لعظكم هولكه وفظاعكة 

 شأنه.

 16اآلية : 
َْ َعْنهُ يَْوَمئٍِذ فَ   قَْد َرِحَمهُ َوذَِلَ  اْلفَْوُز اْلُمبِيُن {..القول في تأويل قوله تعالى:      }ّمن يُْصَر

َْ َعْنكهُ     اختل  القّراء في قراءة ذل , فقرأتكه عاّمكة قكراء الحجكاز والمدينكة والبصكرة: َمكْن يُْصكَر

يَْوَمئٍِذ بنم الياء وفتح الراء, بمعنى: من يصرَ عنه العذاب يومئد. وقرأ ذل  عامة قكراء البوفكة 

َْ َعْنهُ »  بفتح الياء وكسر الراء, بمعنى: من يصرَ هللا عنه العذاب يومئد.« َمْن يُْصَر

َْ َعْنكهُ »وأولى القراءتين في ذل  بالصواب عنكدي, قكراءة مكن قكرأه:    بفكتح اليكاء وكسكر « يَْصكِر

الراء, لداللة قوله: فَقَْد َرِحَمهُ على صحة ذل , وأن القكراءة فيكه بتسكمية فاعلكه. ولكو كانكت القكراءة 

َُ على وجه ما لم يسّم فاعله, كان الوجكه فكي قولكه: فَقَكْد َرِحَمكهُ أن يقكال:  في قوله: فقكد »َمْن يُْصَر

غير مسمى فاعله وفي تسمية الفاعل في قوله: فَقَْد َرِحَمهُ دليل علكى بكين أن ذلك  ككذل  فكي « ُرِحم

َُ َعْنهُ »قوله:  َْ وإذا كان ذل  هو الوجكه األولكى بكالقراءة, فتأويك«. َمْن يَْصِر ل البكالم: َمكْن يَْصكِر

َعْنهُ من خلقه يَْوِمئٍِذ عذابه فَقَْد َرِحَمهُ وذَِلَ  ُهَو الفَْوُز الُمبِيُن. ويعني بقوله: ذَِلَ : وصكرَ هللا عنكه 

العذاب يوم القيامة, ورحمته إياه الفَْوُز أي النجاة من الهلبة والظفر بالطلبة الُمبِيُن يعني الكذي بكين 

 ر بالحاجة وإدراك الطلبة.لمن رآه أنه الظف

َْ َعْنهُ يَْوَمئٍِذ قال أهل التأويل. ذكر من قال ذل :    وبنحو الذي قلنا في قوله: َمْن يَْصِر

ـ حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنكا عبكد الكرزاق, قكال: أخبرنكا معمكر, عكن قتكادة, فكي 10298  

َْ َعْنهُ يَْوَمئٍِذ فَقَْد َرِحَمهُ ق  ال: من يصرَ عنه العذاب.قوله َمْن يُْصَر

 17اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:

 }َوإِن يَْمَسْسَ  ّللّاُ بُِنّر فاَلَ َكاِشَ  لَهُ إِالّ ُهَو َوإِن يَْمَسْسَ  بَِرْيٍر فَُهَو َعلََى ُكّل َشْيٍء قَدُير  {..    

 بنّر, يقكول: بشكدّة وشكظ  يقول تعالى ذكر لنبيه صلى هللا عليه وسلم: يا محمد, إن يصب  هللا   

فكي عيشكك  وضكيق فيككه, فلككن يبشك  ذلكك  عنكك  إال هللا الكذي أمككرك أن تبككون أّول مكن أسككلم ألمككره 

ونهيه, وأذعن له من أهل زمان , دون ما يدعوك العادلون بكه إلكى عبادتكه مكن األوثكان واألصكنام 

يصب  برير: أي برخاء في عكي, ودون كّل شيء سواها من خلقه. َوإْن يَْمَسْسَ  بَِرْيٍر يقول: وإن 

وسعة في الرزق وكثرة في المكال فتقكّر أنكه أصكاب  بكذل , فَُهكَو علكى ُككّل َشكْيٍء قَكِدير  يقكول تعكالى 

ذكره: وهللا الذي أصاب  بذل  فهو على كل شيء قدير, هو القادر على نفعك  وضكّرك, وهكو علكى 

شيء طلبه, ليس كاالَلهة الذليلكة المهينكة كّل شيء يريده قادر, ال يعجزه شيء يريده وال يمتنع منه 

التي ال تقدر على اجتالب نفع على أنفسها وال غيرها وال دفع ضكر عنهكا وال غيرهكا يقكول تعكالى 
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ذككره: فبيك  تعبككد مكن كككان هبكذا؟ أم كيك  ال ترلككـ العبكادة, وتقككّر لمكن ككان بيككده النكّر والنفككع 

 اهرة؟والثواب والعقاب وله القدرة الباملة والعّزة الظ

 18اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:     }َوُهَو اْلقَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِه َوُهَو اْلَحِبيُم اْلَربِيُر {..

نفسكه يقكول: وهللا القكاهر فكوق عبكاده. ويعنكي بقولكه: القكاِهُر: « وهكو»يعني تعكالى ذككره بقولكه:    

ألنككه وصك  نفسككه تعكالى بقهككره «, ق عبكادهفكو»المكذلل المسكتعبد خلقككه العكالي علككيهم. وإنمكا قككال: 

 إياهم, ومن صفة كّل قاهر شيئا أن يبون مستعليا عليه.

فمعنى البالم إذن: وهللا الغالا عباده, المذلّلهم, العالي عليهم بتذليله لهم وخلقه إياهم, فهكو فكوقهم   

عبكاده وقهكره إيكاهم بقدرتكه  بقهره إياهم, وهم دونه. وُهَو الَحِبيُم يقول: وهللا الحبيم في علّكوه علكى

وفككي سككائر تككدبيره, الربيككر بمصككالح األشككياء ومنككاّرها, الككذي ال يرفككى عليككه عواقككا األمككور 

 وبواديها, وال يقع في تدبيره خلل, وال يدخل حبمه دخل.

 19اآلية : 
بِْينِكي َوبَْيكنَُبْم َوأُوِحكَي إِلَكّي القول في تأويل قوله تعالى:     }قُْل أَّي َشْيٍء أَْكبَُر َشكَهادةً قُكِل ّللّاِ َشكِهيد  

قُْل إِنَّمكا ُهكَو إِلَكـَه   َهـَذَا اْلقُْرآُن الُنِذَرُكْم بِِه َوَمن بَلََغ أَئِنُّبْم لَتَْشَهدُوَن أَّن َمَع ّللّاِ آِلَهةً أُْخَرَى قُل الّ أَْشَهدُ 

 َواِحد  َوإِنّنِي بَِريء  ّمّما تُْشِرُكوَن {..

ه لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: قل يا محمد لهؤالء المشركين الكذين يبكذبون يقول تعالى ذكر   

ويجحدون نبّوت  من قوم : أّي شيء أعظم شهادة وأكبر, ثم أخبرهم بأن أكبكر األشكياء شكهادة هللا 

الذي ال يجوز أن يقع في شهادته مكا يجكوز أن يقكع فكي شكهادة غيكره مكن خلقكه مكن السكهو والرطكأ 

ب, ثم قل لهم: إن الذي هو أكبكر األشكياء شكهادة شكهيد بينكي وبيكنبم, بكالمحّق منكا مكن والغلط والبذ

 المبطل والرشيد منا في فعله وقوله من السفيه, وقد رضينا به حبما بيننا.

 وبنحو الذي قلنا في ذل  قال جماعة أهل التأويل. ذكر من قال ذل :  

صم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبكي نجكيح, ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عا10299  

عن مجاهد في قول هللا تعالى: أّي َشْيٍء أْكبَُر َشكهادَةً قكال: أمكر محمكد أن يسكأل قريشكا, ثكم أمكر أن 

 يربرهم فيقول: ّللّاُ َشِهيد  بَْينِي َوبَْينَُبْم.

 عن مجاهد, نحوه.حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح,    

 القول في تأويل قوله تعالى: وأُوِحَي إلّي َهذَا القُرآُن ألُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلََغ.  

يقول تعكالى ذككره لنبيكه محمكد صكلى هللا عليكه وسكلم: قكل لهكؤالء المشكركين الكذين يبكذّبون : ّللّاُ   

اِلْنكِذَرُكْم بكِه عقابكه, وأنكذر بكه مكن بلغكه مكن سكائر النكاس  َشِهيد  بَْينِي َوبَْينَُبْم وأُِحَي إلكّي َهكذَا القُكْرآنُ 

غيركم, إن لم ينته إلى العمل بما فيه وتحليل حالله وتحريم حرامه واإليمكان بجميعكه, نكزوَل نقمكة 

 هللا به.

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

حدثنا سعيد, عن قتكادة, قولكه: أّي َشكْيٍء أْكبَكُر َشكهادَةً ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: 10300  

ى هللا قُِل ّللّاُ َشِهيد  بَْينِي َوبَْينَُبْم وأُِحَي إلّي َهذَا القُرآُن اِلْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلَكَغ ذككر لنكا أن نبكّي هللا صكل

اِب هللا, فإنّهُ َمْن بَلَغَهُ آيَة  ِمْن ِكتاِب ّللّاِ فقد يا أيّها النّاُس بَلّغُوا َولَْو آيَةً ِمْن ِكت»عليه وسلم كان يقول: 

 «.بلغه أْمُر ّللّاِ, أَخذَهُ, أْو تََرَكهُ 

حككدثنا الحسككن بككن يحيككى, قككال: أخبرنككا عبككد الككرزاق, قككال: أخبرنككا معمككر, عككن قتككادة, فككي قولككه:    

بَلّغُوا َعِن ّللّاِ, فََمْن بَلَغَهُ آيَة  ِمْن ِكتاِب ّللّاِ, »اِلْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلََغ أن النبّي صلى هللا عليه وسلم قال: 

 «.فَقَْد بَلَغَهُ أْمُر ّللّاِ 

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن موسى بكن عبيكدة, 10301  

رآن فبأنما رأى النبّي صكلى هللا عن محمد بن كعا القرظي: اِلْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلََغ قال: من بلغه الق

 عليه وسلم. ثم قرأ: َوَمْن بَلََغ أئِنُّبْم لَتَْشَهدُوَن.
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ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا حميد بن عبد الكرحمن, عكن حسكن بكن صكالح, قكال: سكألت 10302  

نكذير. ليثا: هل بقي أحد لم تبلغه الدعوة؟ قال: كان مجاهد يقول: حيثما يأتي القكرآن فهكو دان وهكو 

 ثم قرأ: ألُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلََغ أئِنُّبْم لَتَْشَهدُوَن.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبكي نجكيح, 10303  

 عن مجاهد: َوَمْن بَلََغ: من أسلم من العجم وغيرهم.

 شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا    

حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا خالد بن يزيد, قكال: حكدثنا أبكو معشكر, عكن محمكد    

 بن كعا في قوله:اِلْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلََغ قال: من بلغه القرآن, فقد أبلغه محمد صلى هللا عليه وسلم.

ل: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن علّي بكن ـ حدثني المثنى, قا10304  

أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: وأُِحَي َهذَا القُكرآُن اِلْنكِذَرُكْم بِكِه يعنكي أهكل مبكة, َوَمكْن بَلَكَغ يعنكي: 

 ومن بلغه هذا القرآن فهو له نذير.

وّري يحككدّث, ال أعلمككه إالّ عككن حككدثنا يككونس, قككال: أخبرنككا ابككن وهككا, قككال: سككمعت سككفيان الثكك   

 مجاهد, أنه قال في قوله: وأُِحَي َهذَا القُرآُن اِلْنِذَرُكْم بِِه العرب َوَمْن بَلََغ العجم.

ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسكباط, عكن السكدّي: 10305  

 فمن بلغه القرآن فهو له نذير.«: من بلغ»اِلْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلََغ أما 

ـ حدثني يونس بن عبد األعلى, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابن زيد في قوله: وأُِحَي 10306  

َهذَا القُرآُن اِلْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلََغ قال: يقول: مكن بلغكه القكرآن فأنكا نكذيره. وقكرأ: يكا أيّهكا النّكاُس إنّكي 

 َجِميعا قال: فمن بلغه القرآن, فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم نذيره. َرُسوُل ّللّاِ إلَْيُبمْ 

فمعنى هذا البالم: ألنذركم بالقرآن أيها المشركون, وأنكذر مكن بلغكه القكرآن مكن النكاس كلهكم, َ   

« َمنْ »في صلته, وأسقطت الهاء العائدة على « بلغ»عليه, و « أنذر»موضع نصا بوقون « َمنْ »

 «.من, وما, والذي»الستعمال العرب ذل  في صالت « غَ بَلَ »في قوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: أئِكنُّبْم لَتَْشكَهدُوَن أّن َمكَع ّللّاِ آِلَهكةً أُْخكَرى قُكْل ال أْشكَهدُ قُكْل إنَّمكا ُهكَو إلَكه    

 َواِحد  َوإنّنِي بَِرىء  ِمّما تُْشِرُكوَن.

ليككه وسككلم: قككل لهككؤالء المشككركين الجاحككدين نبّوتكك , يقككول تعككالى ذكككره لنبيككه محمككد صككلى هللا ع  

العادلين باهلل ربا غيره: أئنبم أيها المشركون لتشهدون أن مع هللا آلهكة أخكرى, يقكول: تشكهدون أن 

واالَلهكة جمكع, ألن « أخكر»ولكم يقكل: « أُْخكَرى»معه معبودات غيره من األوثان واألصنام. وقال: 

«. األّولكين»وال «, األَُول»عالى: فََما باُل القُُروِن األُولى ولم يقكل الجمون يلحقها التأنيث, كما قال ت

ثم قال لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: قل يا محمد, ال أشهد بما تشكهدون أن مكع هللا آلهكة أخكرى, 

بل أجحد ذل  وأنبره. إنّما ُهَو إلَه  َواِحد  يقكول: إنمكا هكو معبكود واحكد, ال شكري  لكه فيمكا يسكتوجا 

لى خلقه من العبادة. َوإنّنِي بَِرىء  ِمّما تُْشِرُكوَن يقول: قل وإنني بريء من كّل شري  تدعونكه هلل ع

وتنيفونه إلى شركته وتعبدونه معه, ال أعبد سوى هللا شيئا وال أدعو غيره إلها. وقد ذكر أن هكذه 

 االَية نزلت في قوم من اليهود بأعيانهم من وجه لم تثبت صحته. وذل  ما:

ـ حدثنا به هناد بن السرّي وأبو كريا, قاال: حدثنا يونس بكن ببيكر, قكال: ثنكي محمكد بكن 10307  

إسحاق قال: ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت, قال: ثني سعيد بن جبير أو عبرمة, عن 

لم مع ابن عباس, قال: جاء النحام بن زيد وقردم بن كعا وبحرّي بن عمير, فقالوا: يا محمد أما تع

« ال إلَهَ إالّ ّللّاُ بِذَِلَ  بُِعثْكُت, َوإلكى ذلكَ  أْدُعكو»هللا إلها غيره؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

فأنزل هللا تعالى فيهم وفي قولهم: قُْل أّي َشْيٍء أْكبَُر َشهادَةً قُكِل ّللّاُ َشكِهيد  بَْينِكي َوبَْيكنَُبْم إلكى قولكه: ال 

 يْؤِمنون.

 02اآلية : 
َواْ القول في تأويل قوله تعالى:     }الِّذيَن آتَْينَاُهُم اْلِبتَاَب يَْعِرفُونَهُ َكَما يَْعِرفُوَن أَْبنَآَءُهُم الّكِذيَن َخِسكرُ 

 أَْنفَُسُهْم فَُهْم الَ يُْؤِمنُوَن {..

ال جماعكة يقول تعالى ذكره: الذين آتيناهم البتاب التوراة واإلنجيل, يعرفون أنمكا هكو إلكه واحكد    

االَلهككة, وأن محمككدا نبككّي مبعككوث, كمككا يعرفككون أبنككاءهم. وقولككه: الّككِذيَن َخِسككروا أْنفَُسككُهْم مككن نعككت 
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األولى, ويعني بقوله: َخِسُروا أْنفَُسُهْم أهلبوها وألقوها في نار جهنم بإنبكارهم محمكدا أنكه « الذين»

َن يقكول: فهكم برسكارتهم بكذل  أنفسكهم ال هلل رسول مرسل, وهم بحقيقة ذل  عارفون فَُهْم ال يُْؤِمنُكو

يؤمنون. وقد قيل: إن معنى خسارتهم أنفسهم: أن كل عبد له منزل في الجنة ومنزل فكي النكار فكإذا 

كان يوم القيامة جعل هللا ألهل الجنة منكازل أهكل النكار فكي الجنكة, وجعكل ألهكل النكار منكازل أهكل 

يعهم منكازلهم مكن الجنكة بمنكازل أهكل الجنكة مكن الجنة في النار, فكذل  خسكران الراسكرين مكنهم لبك

النار, بما فرط منهم في الدنيا من معصيتهم هللا وظلمهم أنفسهم, وذل  معنى قول هللا تعالى: الّكِذيَن 

 يَِرثُوَن الِفْردَْوِس ُهْم فِيها خاِلدُونَ 

ما يَْعِرفُوَن أْبناَءهم قال أهل التأويل. وبنحو ما قلنا في معنى قوله: الِّذيَن آتْيناُهُم الِبتاِب يَْعِرفُونَهُ ك  

 ذكر من قال ذل :

ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتكادة, قولكه: الّكِذيَن آتَْينكاُهُم 10308  

, يجدونكه الِبتاٍب يَْعِرفُونَهُ َكما يَْعِرفُوَن أْبناَءُهْم يعرفون أّن اإلسالم دين هللا, وأن محمكدا رسكول هللا

 مبتوبا عندهم في التوراة واإلنجيل.

حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, عن معمر, عن قتادة, فكي قولكه: الّكِذيَن آتَْينكاُهُم    

الِبتككاَب يَْعِرفُونَككهُ كمككا يَْعِرفُككوَن أْبنككاَءُهْم النصككارى واليهككود, يعرفككون رسككول هللا فككي كتككابهم, كمككا 

 يعرفون أبناءهم.

ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسكباط, عكن السكدّي: 10309  

 الِّذيَن آتَْيناُهُم الِبتاَب يَْعِرفُونَهُ كما يَْعِرفُوَن أْبناَءُهمْ 

 ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاا, عن ابن جري , قوله: الّكِذيَن آتَْينكاُهمُ 10310  

الِبتاَب يَْعِرفُونَهُ كما يَْعِرفُوَن أْبناَءُهْم: يعني النبّي صلى هللا عليه وسلم قال: زعم أهكل المدينكة عكن 

أهل البتاب ممن أسلم, أنهم قالوا: وهللا لنحن أعكرَ بكه مكن أبنائنكا مكن أجكل الصكفة والنعكت الكذي 

 نجده في البتاب وأما أبناؤنا فال ندري ما أحدث النساء.

 21 اآلية :
ُح القول في تأويل قوله تعالى:     }َوَمْن أَْظلَُم ِمّمكِن اْفتَكَرَى َعلَكى ّللّاِ َككِذباً أَْو َككذَّب بِآيَاتِكِه إِنّكهُ الَ يُْفِلك

 الّظاِلُموَن {..

يقول تعالى ذكره: ومن أشدّ اعتداء وأخطأُ فعالً وأخطل قوالً ِمّمِن اْفتَكَرى علكى ّللّاِ َككِذبا, يعنكي:    

اختلق على هللا قيل باطل, واخترق من نفسه عليكه ككذبا, فكزعم أن لكه شكريبا مكن خلقكه وإلهكا ممن 

يعبككد مككن دونككه كمككا قالككه المشككركون مككن عبككدة األوثككان, أو ادّعككى لككه ولككدا أو صككاحبة كمككا قالتككه 

 النصارى. أْو َكذَّب بآياتِِه يقول: أو كذّب بحججه وأعالمه وأدلتكه التكي أعطاهكا رسكله علكى حقيقكة

نبّوتهم ككذّبت بهكا اليهكود. إنّكه ال يُْفِلكُح الّظكاِلُموَن يقكول: إنكه ال يفلكح القكائلون علكى هللا الباطكل, وال 

 يدركون البقاء في الجنان, والمفترون عليه البذب والجاحدون بنبّوة أنبيائه.

 22اآلية : 
نَقُوُل ِللِّذيَن أَْشَرُكواْ أَْيَن ُشكَرَكآُؤُكُم الّكِذيَن القول في تأويل قوله تعالى:     }َويَْوَم نَْحُشُرُهْم َجِميعاً ثُّم 

 ُكنتُْم تَْزُعُموَن {..

يقول تعالى ذكره: إن هؤالء المفترين على هللا كذبا والمبذّبين بآياته, ال يفلحون اليكوم فكي الكدنيا    

ما ظهر عمكا  وال يوم نحشرهم جميعا, يعني: وال في االَخرة. ففي البالم محذوَ قد استغني بذكر

 حذَ.

ويككوم »وتأويككل البككالم: إنككه ال يفلككح الظككالمون اليككوم فككي الككدنيا َويَككْوَم نَْحُشككُرُهْم َجِميعككا فقولككه:   

مردود على المراد في البالم, ألنه وإن كان محكذوفا منكه فبأنكه فيكه لمعرفكة السكامعين «, نحشرهم

يقكول: ثكم نقكول إذا حشكرنا هكؤالء المفتكرين علكى هللا  بمعناه. ثم نَقُوُل للِّذيَن أْشَرُكوا أْيَن ُشكَركاُؤُكم

البذب بادّعائهم له في سلطانه شريبا والمبكذّبين بآياتكه ورسكله, فجمعنكا جمكيعهم يكوم القيامكة: أْيكَن 

ُشَركاُؤُكُم الِّذيَن ُكْنتُْم تَْزُعُموَن أنهم لبم آلهة من دون هللا, افتراء وكذبا, وتدعونهم من دونه أربابكا, 

 بهم إن كنتم صادقين. فأتوا
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 23اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:     }ثُّم لَْم تَُبْن فِتْنَتُُهْم إِالّ أَن قَالُواْ َوّللّاِ َربّنَا َما ُكنّا ُمْشِرِكيَن {..

يقول تعالى ذكره: ثم لم يبن قولهم إذ قلنا لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون إجابة منهم لنكا    

لنا إياهم ذل  إذ فتناهم فاختبرنكاهم, إالّ أْن قكالُوا َوّللّاِ َربّنكا مكا ُكنّكا ُمْشكِرِكيَن ككذبا مكنهم فكي عن سؤا

 أيمانهم على قيلهم ذل .

ثُكّم »ثم اختل  القراء في قراءة ذل , فقرأته جماعة من قّراء المدينة والبصرة وبعكض البكوفيين:   

لم يبن اختبارنا لهم إالّ قيلهم َوّللّاِ َربّنا ما ُكنّا ُمْشِرِكيَن غير أنهكم  بالنصا, بمعنى:« لَْم تَُبْن فِتْنَتَُهمْ 

يقرءون تَُبْن بالتاء على التأنيث وإن كانت للقول ال للفتنة لمجاورته الفتنكة وهكي خبكر, وذلك  عنكد 

 أهل العربية شاذّ غير فصيح في البالم وقد ُرِوي بيت للبيد بنحو ذل , وهو قوله:

 قَدَّمها وكانَْت عادَةًمنهُ إذا هَي َعّردَْت إْقداُمها فََمَنى وَ  

 بتأنيث اإلقدام لمجاورته قوله: عادة.« وكانت»فقال:   

بالنصكا إالّ أْن قكالُوا بنحكو « فِتْنَكتَُهمْ »باليكاء « ثكّم لَكْم يَُبكنْ »وقرأ ذل  جماعة من قكّراء البكوفيين:   

هم, غير أنهم ذكروا يبون لتذكير أن وهكذه القكراءة المعنى الذي قصده االَخرون الذين ذكرنا قراءت

 أثبت في المعرفة من الفتنة.« أنْ »عندنا أولى القراءتين بالصواب, ألن 

واختل  أهل التأويل في تأويل قوله: ثُّم لَْم تَُبْن فِتْنَتُُهْم فقال بعنهم: معناه: ثم لم يبن قولهم. ذكر   

 من قال ذل :

يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, قال: قال قتادة في ـ حدثنا الحسن بن 10311  

 قوله: ثُّم لَْم تَُبْن فِتْنَتُُهْم قال: مقالتهم. قال معمر: وسمعت غير قتادة يقول: معذرتهم.

ـكك حككدثنا القاسككم, قككال: حككدثنا الحسككين, قككال: ثنككي حجككاا, عككن ابككن جككري , عككن عطككاء 10312  

 س, قوله: ثُّم لَْم تَُبْن فِتْنَتُُهْم قال: قولهم.الرراساني, عن ابن عبا

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبكي, عكن أبيكه, عكن ابكن عبكاس,    

 قوله: ثُّم لَْم تَُبْن فِتْنَتُُهْم إالّ أْن قالُوا... االَية, فهو كالمهم, قالوا: وّللّاِ َربّنَا ما ُكنَا ُمْشِرِكيَن.

ـ ُحدثت عن الحسين بن الفرا, قال: سمعت أبا معاذ الفنل بن خالكد يقكول: حكدثنا عبيكد 10313  

 بن سليمان, قال سمعت النحاك: ثُّم لَْم تَُبْن فِتْنَتُُهْم يعني كالمهم.

 وقال آخرون: معنى ذل  معذرتهم. ذكر من قال ذل :  

مد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عكن قتكادة: ـ حدثنا ابن بشار وابن المثنى, قاال: حدثنا مح10314  

 ثُّم لَْم تَُبْن فِتْنَتُُهْم قال: معذرتهم.

حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: ثُّم لَْم تَُبكْن فِتْنَكتُُهْم إالّ أْن قكالُوا    

 البذب.َوّللّاِ َربّنا ما ُكنّا ُمْشِرِكيَن يقول: اعتذارهم بالباطل و

والصواب من القول في ذل  أن يقال معناه: ثم لم يبن قيلهم عنكد فتنتنكا إيكاهم اعتكذارا ممكا سكل    

منهم من الشرك باهلل, إال أْن قالُوا َوّللّاِ َربّنا ما ُكنّا ُمْشِرِكيَن فوضعت الفتنكة موضكع القكول لمعرفكة 

ولبن لما كان الجواب من القوم غير واقكع  السامعين معنى البالم. وإنما الفتنة: االختبار واالبتالء,

 هنال  إالّ عند االختبار, وضعت الفتنة التي هي االختبار موضع الربر عن جوابهم ومعذرتهم.

واختلفت القّراء أينا فكي قكراءة قولكه: َوّللّاِ َربّنكا مكا ُكنّكا ُمْشكِرِكيَن فقكرأ ذلك  عامكة قكّراء المدينكة   

نعكت هلل. وقكرأ ذلك  جماعكة مكن « الكرب» َربّنا خفنا علكى أن وبعض البوفيين والبصريين: َوّللّاِ 

 بالنصا بمعنى: وهللا يا ربنا, وهي قراءة عامة قّراء أهل البوفة.« وّللّاِ َربّنا»التابعين: 

بنصكا الكرّب, بمعنكى: يكا « َوّللّاِ َربّنا»وأولى القراءتين عندي بالصواب في ذل  قراءة من قرأ:   

جواب من المسئولين المقول لهم: أْيَن ُشَركاُؤُكُم الِّذيَن ُكْنتُْم تَْزُعموَن وككان مكن  ربنا. وذل  أن هذا

جواب القوم لربهم: وهللا يا ربنا مكا كنكا مشكركين, فنفكوا أن يبونكوا قكالوا ذلك  فكي الكدنيا. يقكول هللا 

ا يفتكرون, تعالى لمحمد صلى هللا عليه وسلم: انظر كي  كذبوا علكى أنفسكهم وضكّل عكنهم مكا ككانو

 ويعني بقوله: ما ُكنّا ُمْشِرِكيَن ما كنا ندعو ل  شريبا وال ندعو سواك.

 24اآلية : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 القول في تأويل قوله تعالى:     }انُظْر َكْيَ  َكذَبُواْ َعلََى أَنفُِسِهْم َوَضّل َعْنُهْم ّما َكانُواْ يَْفتَُروَن {..

سككلم: انظككر يكا محمككد فككاعلم كيك  كككذب هككؤالء يقكول تعككالى ذكككره لنبيكه محمككد صككلى هللا عليكه و   

المشركون العادلون بربهم األوثان واألصنام في االَخرة, عند لقاء هللا على أنفسكهم بقكيلهم: وهللا يكا 

ربنككا مككا كنككا مشككركين, واسككتعملوا هنالكك  األخككالق التككي كككانوا بهككا مترلقككين فككي الككدنيا مككن البككذب 

 والفرية.

النظر بالقلا ال النظكر بالبصكر, وإنمكا معنكاه: تبكين, فكاعلم كيك   ومعنى النظر في هذا الموضع:  

ومعناه: يبذبون, ألنه لما ككان الربكر قكد منكى فكي االَيكة قبلهكا «, كذبوا»كذبوا في االَخرة. وقال: 

صار كالشيء الذي قد كان ووجد. وَضّل َعْنُهْم ما كانُوا يَْفتَُروَن يقكول: وفكارقهم األنكداد واألصكنام 

منها, فسلبوا غير سبيلها ألنها هلبت, وأعيد الذين كانوا يعبكدونها اجتكزاء, ثكم أخكذوا بمكا  وتبّرءوا

كانوا يفترونه من قيلهم فيها على هللا وعبادتهم إياه وإشراكهم إياها فكي سكلطان هللا, فنكلّت عكنهم, 

وقد ذكر وعوقا عابدوها بفريتهم. وقد بينا فيما منى أن معنى النالل: األخذ على غير الهدى. 

 أن هؤالء المشركين يقولون هذا القول عند معاينتهم سعة رحمة هللا يومئٍذ. ذكر الرواية بذل .

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حكدثنا حبكام, قكال: حكدثنا عمكرو, عكن مطكرَ, عكن المنهكال بكن 10315  

مكا ُكنّكا ُمْشكِرِكيَن عمرو, عن سعيد بن جبير, قال: أتى رجل ابكن عبكاس, فقكال: قكال هللا: َوّللّاِ َربّنكا 

فإنه لما رأوا أنه ال يدخل الجنة إالّ أهل اإلسالم فقالوا: تعالو لنجحد قالُوا َوّللّاِ َربّنا ما ُكنّا ُمْشِرِكيَن 

 فرتم هللا على أفواههم وتبلمت أيديهم وأرجلهم َوال يَْبتُُموَن ّللّاَ َحِديثا.

اصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبكي نجكيح, ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو ع10316  

عن مجاهد, في قول هللا تعالى: َوّللّاِ َربّنا ما ُكنّا ُمْشِرِكيَن قال: قول أهل الشرك حكين رأوا الكذنوب 

 تغفر, وال يغفر هللا لمشرك, انظر كي  كذبوا على أنفسهم بتبذيا هللا إياهم.

 حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, بنحوه.حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال:    

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن علّي بكن 10317  

أبككي طلحككة, عككن ابككن عبككاس, قولككه: َوّللّاِ َربّنككا مككا ُكنّككا ُمْشككِرِكيَن ثككم قككال: وال يَْبتُمككوَن هللا َحككِديثا 

 بجوارحهم.

ثنا ابن وكيع, قال حدثنا أبي, عن حمزة الزيات, عن رجل يقال له هشام, عكن سكعيد ـ حد10318  

 بن جبير: ثُّم لَْم تَُبْن فِتْنَتُُهْم إالّ أْن قالُوا َوّللّاِ َربّنا ما ُكنّا ُمْشِرِكيَن قال: حلفوا واعتذروا, قكالوا: وهللا

 ربنا.

ثنا سفيان, عن سعيد بن جبيكر, قكال: أقسكموا حدثني المثنى, قال: حدثنا قبيصة بن عقبة, قال: حد   

 واعتذروا: وهللا ربنا.

حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن حمزة الزيات, عن رجل يقكال لكه هشكام, عكن سكعيد بكن جبيكر    

 بنحوه.

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو معاوية, عن سفيان بن زياد العصفري, عن سعيد بن جبير, 10319  

 َربّنا ما ُكنّا ُمْشِرِكيَن قال: لما أمر بإخراا رجال من النار من أهل التوحيد, قال مكن في قوله: َوّللّاِ 

فيهككا مككن المشككركين: تعككالوا نقككول: ال إلككه إالّ هللا, لعلنككا نرككرا مككع هككؤالء قككال: فلككم يصككدّقوا, قككال: 

َككذَبُوا علكى أْنفُِسكِهْم َوَضكّل َعكْنُهْم مكا فحلفوا: َوّللّاِ َربّنا ما ُكنّا ُمْشكِرِكيَن قكال: فقكال هللا: اْنُظكْر َكْيكَ  

 كانُوا يَْفتَُروَن.

ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: َوَضّل َعْنُهْم ما كانُوا 10320  

 يَْفتَُروَن: أي يشركون به.

عكن سكعيد بكن جبيكر, عكن حدثنا الحرث, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: حدثنا المنهال بن عمكرو,    

ابن عباس, في قولكه: َوّللّاِ َربّنكا مكا ُكنّكا ُمْشكِرِكيَن قكال: لمكا رأى المشكركون أنكه ال يكدخل الجنكة إالّ 

مسككلم, قككالوا: تعككالوا إذا سككئلنا قلنككا َوّللّاِ َربّنككا مككا ُكنّككا ُمْشككِرِكيَن. فسككئلوا, فقككالوا ذلكك , فرككتم هللا علككى 

بأعمالهم, فودّ الذين كفروا حين رأوا ذل  لَْو تَُسّوى بِِهُم األْرُض أفواههم وشهدت عليهم جوارحهم 

 َوالَ يَْبتُُموَن ّللّاَ َحِديثا.
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حدثني الحرث, قال: ثني عبد العزيز, قال: حدثنا مسلم بن خل , عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد    

يُْغفكر لهكم, فيقولكوا: َوّللّاِ قال: يأتي على الناس يوم القيامة ساعة لما رأى أهل الشرك أهل التوحيد 

 َربّنا ما ُكنّا ُمْشِرِكيَن قال: اْنُظْر َكْيَ  َكذَبُوا على أْنفُِسِهْم َوَضّل َعْنُهْم ما كانُوا يَْفتَُروَن.

حدثني الحرث, قال: حدثنا عبد العزيز, قال حدثنا سفيان عن رجل, عن سعيد بن جبير, أنه كان    

نّا ُمْشِرِكيَن يرفنها. قال: أقسموا واعتكذروا. قكال الحكرث: قكال عبكد العزيكز, يقول: َوّللّاِ َربّنا ما كُ 

 قال سفيان مّرة أخرى, ثني هشام, عن سعيد بن جبير.

 25اآلية : 
َوفِكَي القول في تأويل قوله تعالى:     }َوِمْنُهْم ّمن يَْستَِمُع إِلَْيَ  َوَجعَْلنَا َعلَكَى قُلُكوبِِهْم أَِكنّكةً أَن يَْفقَُهكوهُ 

ُرَواْ إِْن َهكـَذَآ آذَانِِهْم َوْقراً َوإِن يََرْواْ ُكّل آيٍَة الّ يُْؤِمنُواْ بَِها َحتَّى إِذَا َجآُءوَك يَُجاِدلُونَكَ  يَقُكوُل الّكِذيَن َكفَك

 إِالّ أََساِطيُر األّوِليَن {..

محمكد مكن يسكتمع  يقول تعالى ذكره: ومن هؤالء العادلين بربهم األوثان واألصنام من قوم  يكا   

إلي , يقول: من يستمع القرآن من , ويستمع ما تدعوه إليه من توحيد رب  وأمكره ونهيكه, وال يفقكه 

ما تقول وال يوعيه قلبه, وال يتدبره وال يصغي لكه سكمعه ليتفقهكه فكيفهم حجك  هللا عليكه فكي تنزيلكه 

ا تقكول ألن هللا قكد جعكل الذي أنزله علي , إنما يسمع صوت  وقراءت  وكالمك , وال يعقكل عنك  مك

على قلبه أكنّة. وهي جمع كنان, وهو الغطاء مثل سنان وأسنة, يقال منه: أكننت الشيء فكي نفسكي 

 باألل , وكنَنَُت الشيء إذا غطيته, ومن ذل  بَْيض  َمْبنُون  وهو الغطاء, ومنه قول الشاعر:

 تَْحَت َعْيٍن ِكنانُناِظّل بُْرٍد ُمَرّحُل  

 الذي يبنّهم. يعني غطاءهم  

وفِككي آذَانِهككْم َوْقككرا يقككول تعككالى ذكككره: وجعككل فككي آذانهككم ثقككالً وصككمما عككن فهككم مككا تتلككو علككيهم   

في األذن: وهو الثقل فيها, وتبسكرها « الَوْقر»واإلصغاء لما تدعوهم إليه. والعرب تفتح الواو من 

ة فهككي ُمككوقَرة, ومككن السككمع: فككي الحمككل, فتقككول: هككو ِوْقككر الدابككة, ويقككال مككن الِحمككل: أوقككرت الدابكك

 وقرت سمعه فهو موقور, ومنه قول الشاعر:

 )ولي هاَمة  قَْد َوقََر الّنْرُب َسْمعَها (

وقد ذكر سماعا منهم: وقََرْت أذنه: إذا ثقلت, فهي موقورة, وأوقَرت النرلة فهي ُموقر, كمكا قيكل:   

 أوقرهكا قيكل مكوقرة. وقكال تعكالى امرأة طامث وحائض, ألنكه الحكّظ فيكه للمكذكر, فكإذا أريكد أن هللا

ذكره: َوَجعَْلنا على قُلوبِِهْم أِكنّةً أْن يَْفقَُهوهُ بمعنكى: أن ال يفقهكوه, كمكا قكال: يُبَكيُّن ّللّاُ لَُبكْم أْن تَِنكلّوا 

 بمعنى: أن ال تنلوا, ألن البّن إنما جعل على القلا لئال يفقهه ال ليفقهه.

 هل التأويل. ذكر من قال ذل :وبنحو الذي قلنا في ذل  قال أ  

ـ حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: َوَجعَْلنا 10321  

علكى قُلكوبِِهْم أِكنّككةً أْن يَْفقَُهكوهُ وفِكي آذَانِِهككْم َوْقكرا قكال: يسككمعونه بكآذانهم وال يعكون منككه شكيئا, كمثككل 

 تدري ما يقال لها. البهيمة التي تسمع النداء وال

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل قال: حدثنا أسباط, عكن السكدّي: 10322  

َوَجعَْلنا علكى قُلكوبِِهْم أِكنّكةً أْن يَْفقَُهكوهُ وفِكي آذَانِِهكْم َوْقكرا أمكا أكنكة: فالغطكاء, أككّن قلكوبهم ال يفقهكون 

 .الحّق, وفِي آذَانِِهْم َوْقرا قال صمم

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبكي نجكيح, 10323  

 عن مجاهد في قول هللا: َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمُع إلَْيَ  قال: قري,.

 حدثني المثنى, قال: حدثنا حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.   

وله تعالى: َوإْن يََرْوا ُكّل آيٍَة ال يُْؤِمنُوا بِها حتى إذَا َجاُءَك يُجاِدلُونََ  يَقُوُل الّكِذيَن القول في تأويل ق  

 َكفَُروا إْن َهذَا إالّ أساِطيُر األّوِليَن.

يقول تعالى ذكره: وإن هؤالء العادلون بربهم األوثان واألصنام, الذين جعلكت علكى قلكوبهم أكنكة   

معون من , ُككّل آيَكٍة: يقكول: ككل حجكة وعالمكة تكدّل أهكل الِحجكا والفهكم علكى أن يفقهوا عن  ما يس

توحيد هللا وصدق قول  وحقيقة نبّوت  ال يُْؤِمنُوا بِها يقكول: ال يصكدّقون بهكا وال يقكّرون بأنهكا دالكة 

االَيات  على ما هي عليه دالة. حتى إذَا َجاُءوَك يُجاِدلُونََ  يقول: حتى إذا صاروا إلي  بعد معاينتهم
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الدالة على حقيقة ما جئتهم به يجادلون , يقول: يراصمون . يَقُكوُل الّكِذيَن َكفَكُروا يعنكي بكذل  الكذين 

جحدوا آيات هللا وأنبروا حقيقتها, يقولون لنبّي هللا صلى هللا عليكه وسكلم إذا سكمعوا حجك  هللا التكي 

ِطيُر األّوِلكيَن أي مكا هكذا إالّ أسكاطير األّولكين. احتّ  بها عليهم وبيانه الذي بينه لهم: إْن َهكذَا إالّ أسكا

واألساطير: جمع إْسطارة وأُْسطورة مثل أفبوهة وأضحوكة, وجائز أن يبون الواحد أسطارا مثل 

أبيات وأبابيت وأقوال وأقاويل, من قول هللا تعالى: وِكتاٍب َمْسُطوٍر مكن َسكَطَر يَْسكُطْر َسكْطرا. فكإن 

ما هذا إالّ ما كتبه األّولون. وقكد ذككر عكن ابكن عبكاس وغيكره أنهكم ككانوا كان من هذا, فإن تأويله: 

 يتأّولونه بهذا التأويل, ويقولون معناه: إن هذا إالّ أحاديث األّولين.

ـ حدثني بذل  المثنى بن إبراهيم, قال: حدثنا عبد هللا بكن صكالح, قكال: ثنكي معاويكة, عكن 10324  

 علّي بن أبي طلحة, عن ابن عباس.

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفنل, قال: حدثنا أسكباط, عكن السكدّي, 10325  

 أما: أساِطيُر األّوِليَن فأساجيع األّولين.

وكككان بعككض أهككل العلككم وهككو أبككو عبيككدة معمككر بككن المثنككى ببككالم العككرب يقككول: اإلسككطارة: لغككة   

واحكده أسكطورة, وقكال بعنكهم: إسكطارة  الررافات والتّرهات. وكان األخف, يقول: قال بعنكهم:

قككال: وال أراه إالّ مككن الجمككع الككذي لككيس لككه واحككد, نحككو العبابيككد والمككذاكير واألبابيككل. قككال: وقككال 

بعنهم: واحد األبابيل: إبّيل وقال بعنهم: إبّْول, مثل ِعّجكْول, ولكم أجكد العكرب تعكرَ لكه واحكدا, 

اطيط, فكإنهم يزعمكون أن واحكده ِشكْمطاط, قكال: وككّل وإنما هو مثل عباديد ال واحد لها. وأما الشكم

هذه لها واحكد, إالّ أنكه لكم يسكتعمل ولكم يكتبلم بكه, ألن هكذا المثكال ال يبكون إالّ جمعكا قكال: وسكمعت 

العرب الفصحاء تقول: أرسل خيله أبابيل, تريد جماعات, فال تتبلم بهكا موحكدة. وكانكت مجكادلتهم 

 تي ذكرها هللا في هذه االَية فيما ذكر, ما:رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال

ـ حدثني به محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثنكي أبكي, عكن أبيكه, عكن 10326  

ابن عباس, قوله: حتى إذَا َجاُءوَك يُجاِدلُونََ ... االَية: قكال: هكم المشكركون يجكادلون المسكلمين فكي 

لتم فتأكلون, وأمكا مكا قتكل هللا فكال تكأكلون, وأنكتم تتبعكون أمكر هللا الذبيحة, يقولون: أما ما ذبحتم وقت

 تعالى.

 26اآلية : 
القككول فككي تأويككل قولككه تعككالى:     }َوُهككْم يَْنَهككْوَن َعْنككهُ َويَْنككأَْوَن َعْنككهُ َوإِن يُْهِلُبككوَن إِالّ أَنفَُسككُهْم َوَمككا 

 يَْشعُُروَن {..

ْم يَْنَهكْوَن َعْنكهُ ويَنكأْوَن َعْنكهُ فقكال بعنكهم: معنكاه: هكؤالء اختل  أهل التأويل في تأويل قوله: َوهُ    

المشركون المبذّبون بآيات هللا, ينهون الناس عن اتبان محمكد صكلى هللا عليكه وسكلم والقبكول منكه, 

 وينأون عنه: يتباعدون عنه. ذكر من قال ذل :

د, عن حجاا, عكن سكالم, ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا حفـ بن غياث وهانيء بن سعي10327  

عن ابن الحنفية: َوُهْم يَْنَهْوَن َعْنهُ ويَْنأَْوَن َعْنكهُ قكال: يترلفكون عكن النبكّي صكلى هللا عليكه وسكلم وال 

 يجيبونه, وينهون الناس عنه.

ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بن صكالح, عكن علكّي بكن 10328  

بن عباس, قوله: َوُهْم يَْنَهْوَن َعْنهُ ويَْنأَْوَن َعْنهُ يعنكي: ينهكون النكاس عكن محمكد أن أبي طلحة, عن ا

 يؤمنوا به. ويَْنأَْوَن َعْنهُ يعني: يتباعدون عنه.

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عن السدّي: 10329  

 َ  ْوَن َعْنهُ أن يتبع محمد ويتباعدون هم منه.َوُهْم يَْنَهْوَن َعْنهُ ويَْنأ

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيكه, عكن ابكن 10330  

 عباس, قوله: َوُهْم يَْنَهْوَن َعْنهُ ويَْنأَْوَن َعْنهُ يقول: ال يلقونه, وال يدعون أحدا يأتيه.

را, قكال: سكمعت أبكا معكاذ يقكول فكي قولكه: َوُهكْم يَْنَهكْوَن َعْنكهُ ـ ُحدثت عن الحسين بن الف10331  

 يقول: عن محمد صلى هللا عليه وسلم.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: َوُهْم يَْنَهْوَن َعْنهُ ويَْنأَْوَن 10332  

 َعْنهُ جمعوا النهي والنأي. والنأي: التباعد.
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نهم: بل معناه: َوُهْم يَْنَهْوَن َعْنهُ عن القرآن أن يُسكمع لكه ويعمكل بمكا فيكه. ذككر مكن قكال وقال بع  

 ذل :

ـ حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنكا عبكد الكرزاق, قكال: أخبرنكا معمكر, عكن قتكادة, فكي 10333  

وسكلم. ويَْنكأَْوَن َعْنكهُ قوله: َوُهكْم يَْنَهكْوَن َعْنكهُ قكال: ينهكون عكن القكرآن, وعكن النبكّي صكلى هللا عليكه 

 ويتباعدون عنه.

ـ حدثنا محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسكى, عكن ابكن أبكي نجكيح, 10334  

 عن مجاهد, قوله: َوُهْم يَْنَهْوَن َعْنهُ قال قري, عن الذكر. ويَْنأَْوَن َعْنهُ يقول يتباعدون.

قكال: حكدثنا شكبل, عكن ابكن أبكي نجكيح, عكن مجاهكد: َوُهكْم  حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفكة,   

 يَْنَهْوَن َعْنهُ ويَْنأَْوَن َعْنهُ قري, عن الذكر, ينأون عنه: يتباعدون.

حدثنا محمد بن عبد األعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عن معمكر, عكن قتكادة: َوُهكْم يَْنَهكْوَن َعْنكهُ    

 قرآن وعن النبّي صلى هللا عليه وسلم, ويتباعدون عنه.ويَْنأَْوَن َعْنهُ قال: ينهون عن ال

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابكن وهكا, قكال: قكال ابكن زيكد, فكي قولكه: يَْنكأَْوَن َعْنكهُ قكال: 10335  

 ينأون عنه: يبعدون.

وقككال آخككرون: معنككى ذلكك : وهككم ينهككون عككن أذى محمككد صككلى هللا عليككه وسككلم, وينككأون عنككه:   

 واتباعه. ذكر من قال ذل : يتباعدون عن دينه

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع وقبيصة, وحدثنا ابن وكيع, قكال: حكدثنا أبكي, عكن سكفيان, 10336  

عن حبيا بن أبي ثابت, عمن سمع ابن عباس يقول: نزلت في أبكي طالكا, ككان ينهكى عكن محمكد 

 أن يُْؤذَي وينأي عما جاء به أن يؤمن به.

حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن حبيا بن أبي ثابت, قكال: ثنكي  حدثنا ابن بشار, قال:   

من سمع ابن عباس يقول: َوُهْم يَْنَهْوَن َعْنهُ ويَْنأَْوَن َعْنكهُ قكال: نزلكت فكي أبكي طالكا ينهكي عنكه أن 

 يؤذي, وينأي عما جاء به.

ن حبيا بن أبي ثابت, عمن حدثنا الحسن بن يحيى, أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثورّي, ع   

سمع ابن عباس: َوُهْم يَْنَهْوَن َعْنهُ ويَْنأَْوَن َعْنهُ قال: نزلت في أبكي طالكا ككان ينهكي المشكركين أن 

 يؤذوا محمدا, وينأي عما جاء به.

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا عبدة, عن إسماعيل بن أبي خالد, عن القاسم بكن مريمكرة, قكال: 10337  

 ينهي عن النبّي صلى هللا عليه وسلم وال يصدّقه. كان أبو طالا

ـ حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي ومحمد بن بشر, عن إسماعيل بن أبي خالد, عن القاسم 10338  

بن مريمرة, في قوله: َوُهْم يَْنَهْوَن َعْنهُ ويَْنأَْوَن َعْنهُ قال: نزلت في أبي طالا. قال ابكن وكيكع: قكال 

 ينهي عن النبّي صلى هللا عليه وسلم أن يؤذي, وال يصدّق به. بشر: كان أبو طالا

حدثنا هناد, قال: حدثنا يونس بن ببير, عن أبي محمد األسكدّي, عكن حبيكا بكن أبكي ثابكت, قكال:    

ثني من سمع ابن عباس يقول في قول هللا تعالى: َوُهْم يَْنَهْوَن َعْنهُ ويَْنأَْوَن َعْنهُ نزلت في أبي طالا 

 هي عن أذى محمد, وينأى عما جاء به أن يتبعه.كان ين

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن إسماعيل بن أبي خالد, عكن القاسكم بكن مريمكرة, فكي 10339  

 قوله: َوُهْم يَْنَهْوَن َعْنهُ ويَْنأَْوَن َعْنهُ قال: نزلت في أبي طالا.

عن عبد العزيز بن سكياه, عكن حبيكا,  ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا عبيد هللا بن موسى,10340  

 قال: ذاك أبو طالا, في قوله: َوُهْم يَْنَهْوَن َعْنهُ ويَْنأَْوَن َعْنهُ.

ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: ثني سعيد بن أبي أيوب, قال: قكال عطكاء بكن 10341  

أنها نزلت في أبي طالا, أنه كان ينهى الناس عن دينار في قوله هللا: َوُهْم يَْنَهْوَن َعْنهُ ويَْنأَْوَن َعْنهُ 

 إيذاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وينأى عما جاء به من الهدى.

وأولى هذه األقوال بتأويل االَية, قول من قال: تأويله: َوُهْم يَْنَهْوَن َعْنهُ عن اتبان محمد صكلى هللا   

ه. وذلك  أن االَيكات قبلهكا جكرت بكذكر جماعكة عليه وسلم من سواهم من الناس, وينأْوَن عكن اتباعك

المشككركين العككادلين بككه, والربككر عككن تبككذيبهم رسككول هللا صككلى هللا عليككه وسككلم واإلعككراض عمككا 

جاءهم به من تنزيل هللا ووحيه, فالواجا أن يبون قوله: َوُهْم يَْنَهْوَن َعْنهُ خبرا عنهم, إذ لم يأتنا ما 
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غيرهم, بل ما قبل هذه االَية وما بعدها يدّل على صحة ما قلنكا يدّل على انصراَ الربر عنهم إلى 

من أن ذل  خبر عن جماعة مشركي قوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دون أن يبون خبكرا عكن 

 خاّن منهم.

وإذ كان ذل  كذل , فتأويل االَية: وإن ير هؤالء المشركون يا محمد كّل آية ال يؤمنكوا بهكا, حتكى   

ادلون , يقولون: إن هذا الذي جئتنكا بكه إال أحاديكث األّولكين وأخبكارهم, وهكم ينهكون إذا جاءوك يج

عن استمان التنزيل وينأون عن , فيبعدون من  ومن اتباعك . وإْن يُْهِلُبكوَن إالّ أَْنفَُسكُهْم يقكول: ومكا 

وذلك  يهلبون بصدّهم عن سبيل هللا وإعراضهم عن تنزيلكه وكفكرهم بكربهم إال أنفسكهم ال غيرهكا, 

أنهم يبسبونها بفعلهم ذل  سرط هللا وأليم عقابه وما ال قبل لها به. َوما يَْشعُُروَن يقول: وما يدرون 

ما هم مبسبوها من الهالك والعطا بفعلهم. والعرب تقول لبكّل مكن بعكد عكن شكيء: قكد نكأي عنكه, 

أبعدت  عني, قالوا: أنأيت . فهو ينأي نأيا, ومسمون منهم: نَأَْيتُ  بمعنى نأيت عن  وأما إذا أرادوا: 

 ومن نأيت  بمعنى نأيت عن  قول الحطيئة:

 نَأَتَْ  أُماَمةُ إال ُسَؤاالَوأْبَصْرَت ِمْنها بَطْيٍ  َخياالَ  

 27اآلية : 
ذَّب بِآيَكاِت القول في تأويل قوله تعالى:     }َولَْو تََرَى إِْذ ُوقِفُكواْ َعلَكى النّكاِر فَقَكالُواْ يَلَْيتَنَكا نُكَردّ َوالَ نَُبك

 َربّنَا َونَُبوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن {..

يقول تعالى ذكره لنبيه محمكد صكلى هللا عليكه وسكلم: َولَكْو تَكَرى يكا محمكد هكؤالء العكادلين بكربهم    

األصنام واألوثان الجاحدين نبّوت  الذين وصفت ل  صفتهم, إْذ ُوقِفُوا يقول: إذ حبسوا, على النّكاِر 

كمكا قكال: َواتّبَعُكوا مكا تَتْلُكوا الّشكياِطيُن علكى ُمْلكِ  « فكي»موضكع « علكى», فوضعت يعني في النار

َسلَْيماَن بمعنى في مل  سليمان. وقيل: َولَكْو تَكَرى إْذ ُوقِفُكوا ومعنكاه: إذا وقفكوا لمكا وصكفنا قبكل فيمكا 

تصاحا أن « إذ»وإن كان حّظ «, إذ»مبان « إذا»و«, إذا»مبان « إذ»منى أن العرب قد تنع 

أن تصاحا من األخبكار مكا لكم يوجكد, ولبكن ذلك  كمكا « إذا»من األخبار ما قد وجد فقنى, وحّظ 

 قال الراجز وهو أبو النجم:

 مدّ لنا في ُعْمِرِه رّب َطَهثّم َجَزاهُ ّللّاُ َعنّا إْذ َجَزى جنّاِت َعْدٍن في العاللّي العاُل  

«, أوقفوا»ولم يقل « ُوقِفوا»وقيل: «. إذا»مبان « إذ»فوضع «, ثم جزاه هللا عنا إذ جزى»فقال:   

ألن ذل  هو الفصيح من كالم العرب, يقكال: وقفكت الدابكة وغيرهكا بغيكر ألك  إذا حبسكتها, وككذل  

 وقفت األرض إذا جعلتها صدقة حبيسا, بغير أل . وقد:

عكن أبكي  ـ حدثني الحارث, عكن أبكي عبيكد, قكال: أخبرنكي اليزيكدّي واألصكمعّي كالهمكا,10342  

بكاألل . قكال: إال أنكي لكو رأيكت « أوقفكت الشكيء»عمرو, قال: ما سمعت أحكدا مكن العكرب يقكول: 

رجالً بمبان, فقلت: ما أوقف  هاهنا؟ بكاألل  لرأيتكه حسكنا. فَقَكالُوا يكا لَْيتَنَكا نُكَردّ يقكول: فقكال هكؤالء 

تكوب ونراجكع طاعكة هللا, َوال المشركون بربهم إذ حبسوا في النكار: يكا ليتنكا نكردّ إلكى الكدنيا حتكى ن

نَُبذَّب بآياِت َربّنا يقول: وال نبذّب بحج  ربنا وال نجحدها, َونَُبوَن ِمَن الُمْؤِمنِيَن يقول: ونبون من 

 المصدّقين باهلل وحججه ورسله, متبعي أمره ونهيه.

يا لَْيتَنكا نُكَردّ َوال » واختلفت القّراء في قراءة ذل , فقرأته عامة قّراء الحجاز والمدينة والعراقيين:  

بمعنى: يا ليتنا نردّ, ولسنا نبكذّب بآيكات ربنكا ولبكن نبكون « نَُبذُّب بآياِت َربّنا َونَُبوُن ِمَن الُمْؤِمنِينَ 

من المؤمنين. وقرأ ذل  بعض قّراء البوفة: يا لَْيتَنا نَُردّ َوال نَُبذَّب بآياِت َربّنا َونَُبوَن ِمَن الُمْؤِمنِيَن 

 يا ليتنا نردّ, وأن ال نبذّب بآيات ربنا ونبون من المؤمنين.بمعنى 

 وتأّولوا في ذل  شيئا:  

ـ حدّثنيه أحمد بن يوس , قال: حدثنا القاسم بن سكالم, قكال: حكدثنا حجكاا, عكن هكارون, 10343  

 بالفاء.« يا لَْيتَنا نَُردّ فاَل نَُبذّبَ »قال: في حرَ ابن مسعود: 

بالرفع ونَُبكوَن بالنصكا. « يا لَْيتَنا نَُردّ َوال نَُبذّبُ »الشام أنه قرأ ذل :  وذكر عن بعض قّراء أهل  

كأنه وجه تأويله إلكى أنهكم تمنكوا الكردّ وأن يبونكوا مكن المكؤمنين, وأخبكروا أنهكم ال يبكذّبون بآيكات 

 ربهم إن ردّوا إلى الدنيا.
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ويي البصكرة: َوال نَُبكذَّب واختل  أهل العربية في معنى ذل  منصوبا ومرفوعكا, فقكال بعكض نحك  

بآياِت َربّنا َونَُبوَن ِمَن الُمْؤِمنِيَن نصا ألنه جواب للتمني, وما بعد الواو كمكا بعكد الفكاء. قكال: وإن 

شئت رفعت وجعلته على غير التمنكي, ككأنهم قكالوا: وال نبكذّب وهللا بآيكات ربنكا, ونبكون وهللا مكن 

نقطعكا مككن األّول. قككال: والرفكع وجككه البككالم, ألنككه إذا المكؤمنين هككذا إذا كككان علكى ذا الوجككه كككان م

نصكا جعلهككا واو عطكك , فككإذا جعلهككا واو عطكك , فبكأنهم قككد تمنككوا أن ال يبككذبوا وأن يبونككوا مككن 

المؤمنين. قال: وهكذا وهللا أعلكم ال يبكون, ألنهكم لكم يتمنكوا هكذا, إنمكا تمنكوا الكردّ, وأخبكروا أنهكم ال 

« نبكون»و « نبكذّب»وكان بعض نحويي البوفة يقول: لو نصكا يبذّبون ويبونون من المؤمنين. 

كمكا تجيكا بالفكاء, يقولكون: «, ثكم»على الجواب بالواو لبان صوابا قكال: والعكرب تجيكا بكالواو و

ليت لي ماالً فأعطي , وليت لي ماالً وأعطي  وثم أعطي . قكال: وقكد تبكون نصكبا علكى الصكرَ, 

 كقول : ال يسعني شيء ويعجز عن .

ل آخر منهم: ال أحّا النصكا فكي هكذا, ألنكه لكيس بكتمّن مكنهم, إنمكا هكو خبكر أخبكروا بكه عكن وقا  

أنفسهم أال ترى أن هللا تعالى قد كذبهم فقال: َولَكْو ُردّوا لَعَكادُوا ِلَمكا نُُهكوا َعْنكهُ وإنمكا يبكون التبكذيا 

اء, وكان يقول: إنما للربر ال للتمني. وكان بعنهم ينبر أن يبون الجواب بالواو, وبحرَ غير الف

الواو موضع حال, ال يسعني شيء وينيق عن : أي وهو ينيق عن . قال: وكذل  الصكرَ فكي 

جميع العربية. قال: وأما الفاء فجواب جزاء, ما قمت فآتي : أي لكو قمكت ألتينكاك. قكال: فهكذا حبكم 

الوا: يكا ليتنكا نكردّ فكي غيكر الصرَ والفاء. قال: وأما قوله: َوال نَُبذَّب ونُبكوَن فإنمكا جكاز, ألنهكم قك

الحال التي وقُِفْنا فيها على النار, فبان وقفهم فكي تلك , فتمنكوا أن ال يبونكوا وقفكوا فكي تلك  الحالكة. 

وكأن معنّى صاحا هذه المقالة في قوله هذا: ولو ترى إذ ُوقِفوا على النار, فقالوا: قكد وقفنكا عليهكا 

إليها فنوق  عليها غير مبذّبين بآيات ربنا وال كفكارا. وهكذا  مبذّبين بآيات ربنا كفارا, فيا ليتنا نردّ 

تأويل يدفعه ظاهر التنزيل, وذلك  قكول هللا تعكالى: َولَكْو ُردّوا لَعَكادُوا ِلَمكا نُُهكوا َعْنكهُ وإنُّهكم لبكاِذبُوَن 

لكة فأخبر هللا تعالى أنهم في قيلهم ذل  كذبة, والتبكذيا ال يقكع فكي التمنكي, ولبكن صكاحا هكذه المقا

يكا لَْيتَنكا »أظّن به أنه لم يتدبر التأويل ولزم سنن العربية. والقراءة التي ال أختكار غيرهكا فكي ذلك : 

بكالرفع فكي كليهمكا, بمعنكى: يكا ليتنكا نكردّ, ولسكنا « نَُردّ َوال نَُبذَّب بآياِت َربّنا َونَُبكوَن ِمكَن الُمكْؤِمنِينَ 

منين علكى وجكه الربكر مكنهم عمكا يفعلكون إن هكم نبذّب بآيات ربنا إن رددنا, ولبنا نبون مكن المكؤ

ردّوا إلى الدنيا, ال على التمني منهم أن ال يبذّبوا بآيات ربهم ويبونوا من المؤمنين ألن هللا تعكالى 

ذكره قد أخبر عنهم أنهم لو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه, وأنهكم كذبكة فكي قكيلهم ذلك . ولكو ككان قكيلهم 

تبذيبهم فيه, ألن التمني ال يبذّب, وإنما يبكون التصكديق والتبكذيا  ذل  على وجه التمني الستحال

في األخبار. وأما النصا في ذل , فإني أظّن بقارئه أنه برجاء تأويل قراءة عبكد هللا التكي ذكرناهكا 

لكى وجكه ع« يكا لَْيتَنكا نُكَردّ فَكال نَُبكذَّب بآيكاِت َربّنكا َونَُبكوَن ِمكَن الُمكْؤِمنِينَ »عنه, وذلك  قراءتكه ذلك : 

جواب التمنكي بالفكاء. وهكو إذا قكرىء بالفكاء ككذل  ال شكّ  فكي صكحة إعرابكه, ومعنكاه فكي ذلك  أن 

تأويله إذا قرىء كذل : لو أنا ُرددنا إلى الدنيا ما ككذّبنا بآيكات ربنكا, ولبنكا مكن المكؤمنين. فكإن يبكن 

الفكاء صكحيحا, فكال كهئيكة الجكواب ب« ثكم»الذي َحَبي عن العرب من السماء منهم الجواب بالواو و

شّ  في صحة قراءة من قكرأ ذلك : يكا لَْيتَنكا نُكَردّ َوال نَُبكذَّب بآيكاِت َربّنكا َونَُبكوَن نصكبا علكى جكواب 

التمني بالواو, على تأويل قراءة عبد هللا ذل  بالفاء, وإال فإن القراءة بذل  بعيدة المعنكى مكن تأويكل 

بككل المعككروَ مككن كالمهككا الجككواب بالفككاء  التنزيككل. ولسككت أعلككم سككمان ذلكك  مككن العككرب صككحيحا,

 والصرَ بالواو.

 28اآلية : 
ْنهُ القول في تأويل قوله تعالى:     }بَْل بَدَا لَُهْم ّما َكانُواْ يُْرفُوَن ِمن قَْبُل َولَْو ُردّواْ لَعَادُواْ ِلَما نُُهواْ عَ 

 َوإِنُّهْم لََباِذبُوَن {..

عادلين بكربهم الجاحكدين نبّوتك  يكا محمكد فكي قكيلهم إْذ وقفكوا يقول تعالى ذكره: ما قصد هؤالء ال   

على النار: يا ليتنا نردّ وال نبذّب بآيات ربنا ونبون من المؤمنين, األسي والندَم على ترك اإليمان 

باهلل والتصديق ب  لبن بهم اإلشفاق مما هو نازل بهكم مكن عقكاب هللا وألكيم عذابكه علكى معاصكيهم 

عن أعين الناس ويسترونها منهم, فأبداها هللا منهم يكوم القيامكة وأظهرهكا علكى  التي كانوا يرفونها
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رءوس األشكهاد, ففنككحهم بهككا ثككم جككازاهم بهككا جككزاءهم. يقككول: بَككْل بَككدَا لَُهككْم مككا كككانُوا يُْرفُككوَن مككن 

ولو ردّوا إلى أعمالهم السيئة التي كانوا يرفونها, ِمْن قَْبُل ذل  في الدنيا, فظهرت. َولَْو ُردّوا يقول: 

الدنيا فأمهلوا لَعَادُوا ِلَما نُُهوا َعْنهُ يقول: لرجعوا إلى مثل العمل الذي كانوا يعملونكه فكي الكدنيا قبكل 

ذل  من جحود آيات هللا والبفر به والعمكل بمكا يسكرط علكيهم ربهكم. وإنُّهكْم لَبكاِذبُوَن فكي قكيلهم: لكو 

 , ألنهم قالوه حين قالوه خشية العذاب ال إيمانا باهلل.ُرددنا لم نبذّب بآيات ربنا وكنا من المؤمنين

 وبالذي قلنا في ذل  قال أهل التأويل. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عن السدّي: 10344  

 م أعمالهم في االَخرة التي أخفوها في الدنيا.بَْل بَدَا لَُهْم ما كانُوا يُْرفُوَن ِمْن قَْبُل يقول: بدت له

ـ حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنكا عبكد الكرزاق, قكال: أخبرنكا معمكر, عكن قتكادة, فكي 10345  

 قوله: بَْل بَدَا لَُهْم ما كانُوا يُْرفُوَن ِمْن قَْبُل قال: من أعمالهم.

ا سكعيد, عكن قتكادة, قولكه: َولَكْو ُردّوا ـ حدثنا بشر بكن معكاذ, قكال: حكدثنا يزيكد, قكال: حكدثن10346  

 لَعَادُوا ِلَما نُُهوا َعْنهُ يقول: ولو وصل هللا لهم دنيا كدنياهم, لعادوا إلى أعمالهم أعمال السوء.

 29اآلية : 
 {.. القول في تأويل قوله تعالى:     }َوقَالَُواْ إِْن ِهَي إِالّ َحيَاتُنَا الدّْنيَا َوَما نَْحُن بَِمْبعُوثِينَ 

وهذا خبر من هللا تعالى ذكره عن هكؤالء المشكركين العكادلين بكه األوثكان واألصكنام الكذين ابتكدأ    

هككذه السككورة بككالربر عككنهم, يقككول تعككالى ذكككره: َوقككالُوا إْن ِهككَي إالّ َحياتُنككا الككدّنْيا يربككر عككنهم أنهككم 

ات وال بعكث وال نشكور بعكد ينبرون أن هللا يحي خلقه بعد أن يميكتهم, ويقولكون: ال حيكاة بعكد الممك

الفناء. فهم بجحودهم ذل  وإنبارهم ثواب هللا وعقابه في الدار االَخرة, ال يبالون ما أتوا وما ركبوا 

من إثم ومعصية ألنهم ال يرجون ثوابا على إيمان باهلل وتصديق برسوله وعمل صالح بعكد مكوت, 

ل يعملونكه. وككان ابكن زيكد يقكول: هكذا وال يرافون عقابا على كفرهم باهلل ورسوله وسيّىء من عم

خبر من هللا تعالى عن هؤالء البفرة الذين ُوقفوا على النار, أنهم لو ردّوا إلى الدنيا لقكالوا: إْن ِهكَي 

 حيَاتُنا الدّنيَا َوما نَْحُن بَِمْبعُوثِيَن.

ُردّوا لَعَكادُوا ِلَمكا ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابن زيد, في قولكه: َولَكْو 10347  

 نُُهوا َعْنهُ وقالوا حين يردّون: إْن ِهَي إالّ حياتُنا الدّْنيا َوما نَْحُن بَِمْبعُوثِيَن.

 30اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:     }َولَكْو تَكَرَى إِْذ ُوقِفُكواْ َعلَكَى َربِّهكْم قَكاَل أَلَكْيَس َهكـَذَا بِكاْلَحّق قَكالُواْ بَلَكىَ 

 بّنَا قَاَل فَذُوقُواْ العَذَاَب بَِما ُكنتُْم تَْبفُُروَن {..َورَ 

يقول تعالى ذكره: لَْو تََرى يا محمد هؤالء القائلين: ما هي إال حياتنا الكدنيا ومكا نحكن بمبعكوثين,    

ذَا إْذ ُوقِفُكوا يككوم القيامككة: أي حبسككوا, علكى َربِّهككْم يعنككي: علككى حبككم هللا وقنكائه فككيهم. قككاَل ألَككْيَس َهكك

بالَحّق يقول: فقيل لهم: ألكيس هكذا البعكث والنشكر بعكد الممكات الكذي كنكتم تنبرونكه فكي الكدنيا حقكا؟ 

فأجابوا فقالُوا بَلى وهللا إنه لحّق. قاَل فَذُوقُوا العَذَاَب يقول: فقال هللا تعالى ذكره لهم: فذوقوا العذاب 

وَن يقكول: بتبكذيببم بكه وجحودكمكوه الكذي ككان مكنبم الذي كنتم به في الدنيا تبذّبون, بَِما ُكْنتُْم تَْبفُرُ 

 في الدنيا.

 31اآلية : 
الُواْ القول في تأويل قوله تعالى:     }قَْد َخِسَر الِّذيَن َكذّبُواْ بِِلقَآِء ّللّاِ َحتَّى إِذَا َجآَءتُْهُم الّسكاَعةُ بَْغتَكةً قَك

 لُوَن أَْوَزاَرُهْم َعلََى ُظُهوِرِهْم أاَلَ َسآَء َما يَِزُروَن {..يََحْسَرتَنَا َعلََى َما فَّرْطنَا فِيَها َوُهْم يَْحمِ 

يعني تعالى ذكره بقوله:قَْد َخِسَر الِّذيَن َكذّبُوا بِِلقاِء ّللّاِ قد هلك  ووككس فكي بكيعهم اإليمكان بكالبفر    

لجنكة والنكار, مكن الذين كذّبوا بلقاء هللا, يعني: الذين أنبروا البعث بعد الممات والثواب والعقكاب وا

مشركي قري, ومن سل  سبيلهم في ذل . حتى إذَا جاَءتُْهُم الّساَعةُ يقول: حتى إذا جكاءتهم السكاعة 

ألنهكا معروفكة «, السكاعة»التي يبعث هللا فيها الموتى من قبورهم. وإنما أدخلت األلك  والكالم فكي 

صفت. ويعني بقوله: بَْغتَةً: فجكأة المعنى عند المراطبين بها, وأنها مقصود بها قصد الساعة التي و

من غير علم َمن تفجؤه بوقت مفاجأتها إياه, يقكال منكه: بغتّكه أبغتكه بَْغتَكة: إذا أخذتَكه, ككذل  قكالُوا يكا 
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َحْسَرتَنا على ما فَّرْطنا فِيهكا يقكول تعكالى ذككره: وككس الكذين ككذّبوا بلقكاء هللا, ببكيعهم منكازلهم مكن 

له من أهل الجنة من النار, فإذا جاءتهم الساعة بغتة, قالوا إذا عاينوا الجنة بمنازل من اشتروا مناز

ما باعوا وما اشكتروا وتبيّنكوا خسكارة صكفقة بكيعهم التكي سكلفت مكنهم فكي الكدنيا تنكدما وتلهفكا علكى 

عظيم الغبن الذي َغبنوه أنفسهم وجليكل الرسكران الكذي ال خسكران أجكّل منكه: يكا َحْسكَرتَنا علكى مكا 

يها يقول: يا ندامتنا على ما ضيعنا فيها يعني فكي صكفقتهم تلك . والهكاء واأللك  فكي قولكه: فَّرْطنا فِ 

فِيها من ذكر الصفقة, ولبن اكتفى بداللة قوله: قَْد َخِسَر الِّذيَن َكذّبُوا بِِلقاِء ّللّاِ عليهكا مكن ذكرهكا, إذ 

ى البالم: قد وكس الكذين كان معلوما أن الرسران ال يبون إال في صفقة بيع قد خسرت. وإنما معن

كذّبوا بلقاء هللا, ببيعهم اإليمان الذي يستوجبون به من هللا رضوانه وجنته بالبفر الكذي يسكتوجبون 

به منكه سكرطه وعقوبتكه, وال يشكعرون مكا علكيهم مكن الرسكران فكي ذلك  حتكى تقكوم السكاعة, فكإذا 

حينئذ تنكدما. يكا َحْسكَرتَنا علكى مكا  جاءتهم الساعة بغتة فرأوا ما لحقهم من الرسران في بيعهم قالوا

 فَّرْطنا فِيها.

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

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عن السدّي, 10348  

نكدامتنا علكى مكا فّرطنكا فيهكا فنكيعنا مكن ف«: يكا حسكرتنا»قوله: يا َحْسَرتَنا على ما فَّرْطنا فِيها أمكا 

 عمل الجنة.

ـ حدثنا محمد بن عمارة األسدّي, قكال: حكدثنا يزيكد بكن مهكران, قكال: حكدثنا أبكو ببكر بكن 10349  

عياش, عن األعم,, عن أبي صالح, عن أبي سعيد, عن النبّي صلى هللا عليه وسلم, فكي قولكه: يكا 

 «.َمناِزلَُهْم ِمَن الَجنِّة فَيَقُولُوَن يا َحْسَرتَنايََرى أْهُل النّاِر »َحْسَرتَنا قال: 

 القول في تأويل قوله تعالى: َوُهْم يَْحِملُوَن أْوَزاَرُهْم على ُظُهوِرِهْم أال ساَء ما يَِزُروَن.  

ُهْم من يقول تعالى ذكره: وهؤالء الذين كذّبوا بلقاء هللا يَْحِملُوَن أْوَزاَرُهْم على ُظُهوِرِهْم. وقوله وَ   

ذكرهم. يَْحِملُوَن أْوَزاَرُهْم يقول: آثكامهم وذنكوبهم, واحكدها ِوْزر, يقكال منكه: َوَزَر الرجكل يَكِزُر: إذا 

أثم, فإن أريد أنهم أثموا قيل: قد ُوِزَر القوم فهم يُكوَزُروَن وهكم مكوزورون. وقكد زعكم بعنكهم: أن 

ن روايكة ثقكة عكن العكرب. وقكال الوزر: الثقل والحمل. ولسكت أعكرَ ذلك  ككذل  فكي شكاهد وال مك

تعالى ذكره: على ُظُهوِرِهْم ألن الحمل قكد يبكون علكى الكرأس والمنبكا وغيكر ذلك , فبّكين موضكع 

 حملهم ما يحملون من ذل , وذكر أن حملهم أوزارهم يومئذ على ظهورهم نحو الذي:

عمكرو بكن قكيس ـ حدثنا ابن حميكد, قكال: حكدثنا الحبكم بكن بشكير بكن سكلمان, قكال: حكدثنا 10350  

المالئي, قال: إن المؤمن إذا خرا من قبره استقبله عمله فكي أحسكن صكورة وأطيبكه ريحكا, فيقكول 

له: هل تعرفنكي؟ فيقكول: ال, إال أن هللا قكد طيكا ريحك  وحسكن صكورت . فيقكول: ككذل  كنكت فكي 

نَْحُشكُر الُمتِّقكيَن إلكى الدنيا, أنا عمل  الصالح, طالما ركبت  في الدنيا فاركبني أنت اليكوم وتكال: يَكْوَم 

الّرْحَمِن َوْفدا. وإن البافر يستقبله أقبح شيء صورة وأنتنه ريحكا, فيقكول: هكل تعرفنكي؟ فيقكول: ال 

إال أن هللا قد قبّح صكورت  وأنكتن ريحك . فيقكول: ككذل  كنكت فكي الكدنيا, أنكا عملك  السكيىء طالمكا 

 ِملُوَن أْوَزاَرُهْم على ُظُهوِرِهْم أال ساَء ما يَِزُروَن.ركبتني في الدنيا فأنا اليوم أركب  وتال: َوُهْم يَحْ 

ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسكباط, عكن السكدّي: 10351  

َوُهْم يَْحِملُوَن أْوَزاَرُهْم على ُظُهوِرِهْم قال: ليس من رجكل ظكالم يمكوت فيكدخل قبكره إال جكاء رجكل 

سود اللون منتن الريح عليه ثياب دنسة, حتى يدخل معه قبره, فإذا رآه قال له: ما أقبح قبيح الوجه أ

وجه  قال: كذل  كان عمل  قبيحا. قال: ما أنتن ريح  قال: كذل  كان عمل  منتنا. قال: ما أدنس 

ثياب  قال: فيقول: إن عمل  كان دنسا. قال: من أنكت؟ قكال: أنكا عملك . قكال: فيبكون معكه فكي قبكره 

فإذا بعث يوم القيامة, قال له: إني كنت أحمل  فكي الكدنيا باللكذات والشكهوات, فأنكت اليكوم تحملنكي. 

 قال: فيركا على ظهره فيسوقه حتى يدخله النار فذل  قوله: يَْحِملُوَن أْوَزاَرُهْم على ُظُهوِرِهْم.

ي يككزرون: أي اإلثكم الككذي وأمكا قولكه تعككالى: أال سكاَء مكا يَككِزُروَن فإنكه يعنكي: أال سككاء الكوزر الكذ  

 يأثمونه ببفرهم بربهم. كما:

ـ حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنكا عبكد الكرزاق, قكال: أخبرنكا معمكر, عكن قتكادة, فكي 10352  

 قوله: أال ساَء ما يَِزُروَن قال: ساء ما يعملون.
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 32اآلية : 
 لَِعا  َولَْهكو  َولَلكدّاُر االَِخكَرةُ َخْيكر  لّلّكِذيَن يَتّقُكوَن القول في تأويل قوله تعالى:     }َوَما اْلَحيَاةُ الدّْنيَآ إِالّ 

 أَفاَلَ تَْعِقلُوَن {..

وهذا تبذيا من هللا تعالى ذكره هؤالء البفار المنبرين البعث بعد الممات فكي قكولهم إْن ِهكَي إالّ    

هكم فكي قكيلهم ذلك : مكا الَحيكاةُ الكدّْنيا أيهكا َحياتُنا الدّْنيا َوما نَْحُن بَِمْبعُوثِيَن, يقول تعالى ذككره مبكذبا ل

الناس, إالّ لَِعا  َولْهكو  يقكول: مكا بكاغي لكذّات الحيكاة التكي أدنيكت لبكم وقّربكت مكنبم فكي دارككم هكذه 

ونعيمها وسرورها فيها والمتلذّذ بها والمنافس عليها, إال في لعا ولهو ألنها عمكا قليكل تكزول عكن 

مالذها, أو تأتيه األيام بفجائعها وصروفها فتُِمّر عليه وتبكدُر كالالعكا المستمتع بها والمتلذّذ فيها ب

الالهي الذي يسرن اضكمحالل لهكوه ولعبكه عنكه, ثكم يعقبكه منكه نكدما ويورثكه منكه ترحكا. يقكول: ال 

قككول: تغتكّروا أيهككا النككاس بهكا, فككإن المغتككّر بهكا عمككا قليككل ينكدم. وللككدّاُر االَِخككَرةُ َخْيكر  للّككِذيَن يَتّقُككوَن ي

وللعمل بطاعته واالستعداد للكدار االَخكرة بالصكالح مكن األعمكال التكي تبقكي منافعهكا ألهلهكا ويكدوم 

سرور أهلها فيها, خير من الدار التي تفني فال يبقكى لعمالهكا فيهكا سكرور وال يكدوم لهكم فيهكا نعكيم. 

والمسكارعة إلكى رضكاه.  للِّذيَن يَتّقُوَن يقول: للذين يرشكون هللا فيتقونكه بطاعتكه واجتنكاب معاصكيه

أفاَل تَْعِقلُوَن يقول: أفال يعقل هؤالء المبذّبون بالبعث حقيقة ما نربرهم به من أن الحياة الدنيا لعكا 

ولهو, وهم يرون من يُْرترم منهم ومن ينهل  فيموت ومن تنوبكه فيهكا النوائكا وتصكيبه المصكائا 

ركون إليها واسكتعباد الكنفس لهكا, ودليكل وتفجعه الفجائع؟ ففي ذل  لمن عقل مدّكر ومزدجر عن ال

 واضح على أن لها مدبرا ومصرفا يلزم الرلَق إخالُن العبادة له بغير إشراك شيء سواه معه.

 33اآلية : 
القككول فككي تأويككل قولككه تعككالى:     }قَككْد نَْعلَككُم إِنّككهُ لَيَْحُزنُككَ  الّككِذي يَقُولُككوَن فَككإِنُّهْم الَ يَُبككذّبُونََ  َولَككـَِبّن 

 الّظاِلِميَن بِآيَاِت ّللّاِ يَْجَحدُوَن {..

يقول تعالى ذكره لنبيكه محمكد صكلى هللا عليكه وسكلم: قكد نعلكم يكا محمكد إنكه ليحزنك  الكذي يقكول    

 المشركون, وذل  قولهم له: إنه كذّاب, فإنهم ال يبذّبون .

مكن وحكي هللا, وال يكدفعون  واختلفت القّراء في قراءة ذل  بمعنى: أنهم ال يبذّبون  فيما أتيتهم بكه  

أن يبون ذل  صكحيحا بكل يعلمكون صكحته, ولبكنهم يجحكدون حقيقتكه قكوالً فكال يؤمنكون بكه. وككان 

بعض أهل العلم ببالم العرب يحبي عن العرب أنهم يقولون: أكذبت الرجكل: إذا أخبكرت أنكه جكاء 

ة مككن قككّراء المدينككة بالبككذب ورواه. قككال: ويقولككون: كذبتككه: إذا أخبككرت أنككه كككاذب. وقرأتككه جماعكك

والعراقيين والبوفة والبصكرة: فكإنُّهْم ال يَُبكذّبونََ  بمعنكى: أنهكم ال يبكذّبون  علمكا, بكل يعلمكون أنك  

 صادق, ولبنهم يبذّبون  قوالً, عنادا وحسدا.

والصواب من القول في ذل  عندي أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان قد قكرأ ببكّل واحكدة منهمكا   

قّراء, ولبل واحدة منهما في الصكحة مركرا مفهكوم. وذلك  أن المشكركين ال شكّ  أنكه جماعة من ال

كان منهم قوم يبذّبون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويدفعونه عما ككان هللا تعكالى خصكه بكه مكن 

النبّوة فبان بعنهم يقول: هو شاعر, وبعنهم يقول: هو كاهن, وبعنهم يقول: هو مجنون وينفي 

بون الذي أتاهم به من وحي السماء ومن تنزيل رّب العالمين قوالً. وككان بعنكهم قكد جميعهم أن ي

فإنهم ال »تبين أمره وعلم صحة نبّوته, وهو في ذل  يعاند ويجحد نبّوته حسدا له وبغيا. فالقارىء: 

يعني به: أن الذين ككانوا يعرفكون حقيقكة نبّوتك  وصكدق قولك  فيمكا تقكول, يجحكدون أن « يُْبِذبُون 

يبكون مككا تتلككوه علككيهم مككن تنزيككل هللا ومككن عنككد هللا قككوالً, وهككم يعلمككون أن ذلكك  مككن عنككد هللا علمككا 

. لمككا ذكرنككا مككن أنككه قككد كككان فككيهم مككن هككذه صككفته. وفككي قككول هللا تعككالى فككي هككذه  صككحيحا مصككيا 

لكدليل علكى أنكه قكد ككان فكيهم السورة: الِّذيَن آتَْيناُهْم الِبتاَب يَْعِرفُونَهُ كَمكا يَْعِرفكوَن أْبنكاَءُهْم أوضكح ا

العناد فكي جحكود نبّوتكه صكلى هللا عليكه وسكلم, مكع علكم مكنهم بكه وصكحة نبّوتكه. وككذل  القكارىء: 

يعنككي: أنهككم ال يبككذّبون رسككول هللا صككلى هللا عليككه وسككلم إال عنككادا ال جهككالً «: فككإنهم ال يَُبككذّبُونَ َ »

. لما ذكرنا من أنكه قكد ككان فكيهم َمكن هكذه صكفته. وقكد ذهكا إلكى ككّل  بنبّوته وصدق لهجته مصيا 

 واحد من هذين التأويلين جماعة من أهل التأويل.
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ذكر من قال: معنى ذل : فإنهم ال يبذّبون , ولبنهم يجحكدون الحكّق علكى علكم مكنهم بأنك  نبكّي هلل   

 صادق.

, فكي ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو معاويكة, عكن إسكماعيل بكن أبكي خالكد, عكن أبكي صكالح10353  

قوله: قَْد نَْعلَُم إنّهُ لَيَْحُزنَُ  الِّذي يَقُولُوَن فإنُّهْم ال يَُبذّبُونََ  قال: جاء جبريل إلى النبّي صلى هللا عليه 

قككال: فقككال لككه «. كككذّبني هككؤالء»وسككلم ذات يككوم وهككو جككالس حككزين, فقككال لككه: مككا يحزنكك ؟ فقككال: 

 لَِبّن الّظاِلِميَن بآياِت ّللّاِ يَْجَحدُوَن.جبريل: إنهم ال يبذّبون  هم يعلمون أن  صادق, وَ 

حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو معاوية, عن إسكماعيل, عكن أبكي صكالح, قكال: جكاء جبريكل إلكى    

فقال لكه «. كذّبني َهؤالءِ »النبّي صلى هللا عليه وسلم وهو جالس حزين, فقال له: ما يحزن ؟ فقال: 

 يعلمون أن  صادق, َولَِبّن الّظاِلِميَن بآياِت ّللّاِ يَْجَحدُوَن.جبريل: إنهم ال يبذّبون , إنهم ل

ـ حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنكا عبكد الكرزاق, قكال: أخبرنكا معمكر, عكن قتكادة, فكي 10354  

 قوله: َولَِبّن الّظاِلِميَن بآياِت ّللّاِ يَْجَحدُوَن قال: يعلمون أن  رسول هللا ويجحدون.

حمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسكباط: عكن السكدّي, ـ حدثنا م10355  

َحدُوَن لمكا في قوله: قَْد نَْعلَُم إنّهُ لَيَْحُزنَُ  الِّذي يَقُولُوَن فإنُّهْم ال يَُبذّبونََ  َولَِبّن الّظاِلِميَن بآياِت ّللّاِ يَجْ 

ي زهكرة, إن محمكدا ابكن أخكتبم, فكأنتم أحكّق كان يوم بدر, قال األخنس بن شريق لبني زهرة: يا بنك

من كّ  عنه فإنه إن كان نبيا لم تقاتلونه اليوم؟ وإن كان كاذبا كنكتم أحكّق مكن ككّ  عكن ابكن أختكه, 

قفوا ههنا حتى ألقي أبكا الحبكم, فكإن غلكا محمكد صكلى هللا عليكه وسكلم رجعكتم سكالمين, وإن ُغلكا 

سمي األخنس, وكان اسمه أبّي. فالتقى األخنس وأبو محمد فإن قومبم ال يصنعون ببم شيئا فيؤمئذ 

جهل, فرال األخنس بأبي جهل, فقال: يا أبا الحبم, أخبرني عكن محمكد أصكادق هكو أم ككاذب؟ فإنكه 

ليس ههنكا مكن قكري, أحكد غيكري وغيكرك يسكمع كالمنكا. فقكال أبكو جهكل: ويحك , وهللا إن محمكدا 

بكاللواء والحجابكة والسكقاية والنبكّوة, فمكاذا  لصادق, وما كذب محمكد قكّط, ولبكن إذا ذهكا بنوقصكيّ 

يبون لسكائر قكري,؟ فكذل  قولكه: فكإنُّهْم ال يَُبكذّبُونََ  َولَِبكّن الّظكاِلِميَن بآيكاِت ّللّاِ يَْجَحكدُوَن فآيكات هللا 

 محمد صلى هللا عليه وسلم.

لم األفطكس, ـ حدثني الحرث بن محمد, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: حدثنا قيس, عن سكا10356  

عككن سككعيد بككن جبيككر: فككإنُّهْم ال يَُبككذّبُونََ  قككال: لككيس يبككذّبون محمككدا, َولَِبككّن الّظككاِلِميَن بآيككاِت ّللّاِ 

 يَْجَحدُوَن.

 ذكر من قال ذل  بمعنى: فإنهم ال يبذّبون  ولبنهم يبذّبون ما جئت به:  

ال: حكدثنا سكفيان, عكن أبكي ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قك10357  

إسحاق, عن ناجية, قال: قال أبو جهل للنبّي صلى هللا عليه وسلم: ما نتهم , ولبن نتهم الذي جئت 

 به. فأنزل هللا تعالى: فإنُّهْم ال يَُبذّبُونََ  َولَِبّن الّظاِلِميَن بآياِت ّللّاِ يَْجَحدُوَن.

سفيان, عن أبي إسحاق, عن ناجية بكن كعكا: أن  حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يحيى بن آدم, عن   

أبا جهل قال للنبّي صلى هللا عليه وسلم: إنا ال نبذّب , ولبن نبذّب الذي جئت به. فأنزل هللا تعكالى: 

 فإنُّهْم ال يَُبذّبُونََ  َولَِبّن الّظاِلِميَن بآياِت ّللّاِ يَْجَحدُوَن.

 جئتهم به. ذكر من قال ذل :وقال آخرون: معنى ذل : فإنهم ال يبطلون ما   

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا إسحاق بن سليمان, عن أبي معشكر, عكن محمكد بكن كعكا: 10358  

 فإنُّهْم ال يَُبذّبُونََ  قال: ال يبطلون ما في يدي .

  هللا وآي وأما قوله: َولَِبّن الّظاِلِميَن بآيكاِت ّللّاِ يَْجَحكدُوَن فإنكه يقكول: ولبكن المشكركين بكاهلل بحجك  

كتابه ورسوله يجحدون, فينبرون صحة ذلك  كلكه. وككان السكدّي يقكول: االَيكات فكي هكذا الموضكع 

 معنّي بها محمد صلى هللا عليه وسلم, وقد ذكرنا الرواية بذل  عنه قبل.

 34اآلية : 
َى َمكا ُككذّبُواْ َوأُوذُواْ َحتّكَى القول في تأويل قوله تعالى:     }َولَقَْد ُكذّبَْت ُرُسل  ّمن قَْبِلكَ  فََصكبَُرواْ َعلَك

 أَتَاُهْم نَْصُرنَا َوالَ ُمبَدَّل ِلَبِلَماِت ّللّاِ َولَقْد َجآَءَك ِمن نّبَإِ اْلُمْرَسِليَن {..

وهذا تسلية من هللا تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم, وتعزية له عما ناله من المساءة    

ءهم به من الحّق من عند هللا. يقكول تعكالى ذككره: إن يبكذّب  يكا محمكد بتبذيا قومه إياه على ما جا
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هؤالء المشركون من قوم , فيجحدوا نبّوت , وينبروا آيكات هللا أنهكا مكن عنكده, فكال يحزنك  ذلك , 

واصبر على تبذيبهم إياك وما تلقى منهم من المبروه في ذات هللا, حتى يأتي نصر هللا, فقكد ُككذّبت 

سلتهم إلى أممهم فنالوهم بمبكروه, فصكبروا علكى تبكذيا قكومهم إيكاهم ولكم يثكنهم رسل من قبل  أر

ذل  من المنّي ألمكر هللا الكذي أمكرهم بكه مكن دعكاء قكومهم إليكه, حتكى حبكم هللا بيكنهم وبيكنهم وال 

عليكه  ُمبَدَّل لَبِلَماِت هللا وال مغير لبلمات هللا. وكلماته تعالى: ما أنزل هللا إلى نبيكه محمكد صكلى هللا

وسلم من وعده إياه النصر على من خالفه وضادّه, والظفر على من تولى عنه وأدبر. ولَقَكْد َجكاَءَك 

ِمْن نَبَإ الُمْرَسِليَن يقول: ولقد جاءك يا محمد من خبر من كان قبلك  مكن الرسكل وخبكر أممهكم, ومكا 

« من»لداللة « أنباء»صنعُت بهم حين جحدوا آياتي وتمادوا في غيهم وضاللهم أنباء. وترك ذكر 

عليها, يقول تعالى ذكره: فانتظر أنت أينا من النصرة والظفر مثل الذي كان مني ككان قبلك  مكن 

 الرسل, إذ كذّبهم قوم , واقتد بهم في صبرهم على ما لقوا من قومهم.

 وبنحو ذل  تأّول من تأّول هذه االَية من أهل التأويل. ذكر من قال ذل :  

شر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: َولَقَكْد ـ حدثنا ب10359  

ُكككذّبَْت ُرُسككل  ِمككْن قَْبِلككَ  فََصككبُروا علككى مككا ُكككذّبُوا يعككزي نبيككه صككلى هللا عليككه وسككلم كمككا تسككمعون, 

 ويربره أن الرسل قد كذبت قبله فصبروا على ما كذّبوا حتى حبم هللا وهو خير الحاكمين.

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حكدثنا أبكو زهيكر, عكن جكويبر, عكن النكحاك: 10360  

 َولَقَْد ُكذّبَْت ُرُسل  ِمْن قَْبِلَ  قال: يعزي نبيه صلى هللا عليه وسلم.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجكاا, عكن ابكن جريكر: َولَقَكْد ُككذّبَْت ُرُسكل  10361  

 قَْبِلَ ... االَية, قال: يعّزي نبيه صلى هللا عليه وسلم. ِمنْ 

 35اآلية : 
القول في تأويل قوله تعالى:     }َوإِن َكاَن َكبَُر َعلَْيكَ  إِْعَراُضكُهْم فَكإِن اْسكتََطْعَت أَن تَْبتَِغكَي نَفَقكاً فِكي 

َء ّللّاُ لََجَمعَُهْم َعلَى اْلُهكدََى فَكالَ تَُبكونَّن ِمكَن اْلَجكاِهِليَن األْرِض أَْو ُسلّماً فِي الّسَمآِء فَتَأْتِيَُهْم بِآيٍَة َولَْو َشآ

..} 

يقول تعالى ذكره: إن كان عظم علي  يا محمد إعراض هؤالء المشركين عن  وانصرافهم عكن    

تصديق  فيما جئتهم به من الحّق الذي بعثت  به, فشّق ذل  علي  ولم تصبر لمبروه ما ينال  مكنهم 

ْستََطْعَت أْن تَْبتَِغَي نَفَقا فِي األْرِض يقول: فإن استطعت أن تترذ َسَريا في األرض, مثل نافقاء فَإِن ا

اليربون, وهي أحد ِجَحَرتِه, فتذها فيه أْو ُسكلّما فِكي الّسكماِء يقكول: أو مصكعدا تصكعد فيكه كالكدرا 

 وما أشبهها, كما قال الشاعر:

 َواليُْبنَي لَهُ في الّسَمَواِت الّسالليُم  ال يُْحِرُز الَمْرَء أْحجاُء البالدِ  

 فَتَأْتِيَُهْم بآيٍَة يعني بعالمة وبرهان على صحة قول  غير الذي أتيت , فافعل.  

 وبنحو الذي قلنا في ذل  قال بعض أهل التأويل. ذكر من قال ذل :  

صكالح, عكن علكّي بكن  ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بن10362  

أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: َوإْن كاَن َكبَُر َعلَْيَ  إْعَراُضكُهْم فكإِن اْسكتََطْعَت أْن تَْبتَِغكَي نَفَقكا فِكي 

األْرِض أْو ُسلّما فِي الّسماِء والنفق: السرب, فتذها فيه فتأتيهم بآية, أو تجعل ل  سلما في السماء, 

 مما أتيناهم به فافعل. فتصعد عليه فتأتيهم بآية أفنل

ـ حدثنا الحسن بن يحيكى, قكال: أخبرنكا عبكد الكرزاق, قكال: أخبرنكا معمكر, عكن قتكادة فكي 10363  

 قوله: فإِن اْستََطْعَت أْن تَْبتَِغَي نَفَقا فِي األْرِض قال: سربا, أْو ُسلّما فِي الّسماِء قال: يعني الدرا.

ا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عن السدّي: ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثن10364  

َوإْن كاَن َكبُكَر َعلَْيكَ  إْعَراُضكُهْم فكإِن اْسكتََطْعَت أْن تَْبتَِغكَي نَفَقكا فِكي األْرِض أْو ُسكلّما فِكي الّسكماِء أمكا 

 النفق: فالسرب, وأما السلم: فالمصعد.

ا, عككن ابككن جككري , عككن عطككاء ـكك حككدثنا القاسككم, قككال: حككدثنا الحسككين, قككال: ثنككي حجككا10365  

 الرراساني, عن ابن عباس, قوله: نَفَقا فِي األْرِض قال: سربا.

وترك جواب الجزاء, فلم يكذكر لداللكة البكالم عليكه ومعرفكة السكامعين بمعنكاه, وقكد تفعكل العكرب   

ذل  فيما كان يفهم معناه عند المركاطبين بكه, فيقكول الرجكل مكنهم للرجكل: إن اسكتطعت أن تكنهض 
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عنككا فككي حاجتنككا إن قككدرت علككى معونتنككا, ويحككذَ الجككواب, وهككو يريككد: إن قككدرت علككى معونتنككا م

فافعل, فأما إذا لم يعرَ المراطا والسامع معنى البكالم إال بإظهكار الجكواب لكم يحكذفوه, ال يقكال: 

إن تقم, فتسبت وتحذَ الجواب ألن المقول ذل  لكه ال يعكرَ جوابكه إال بإظهكاره, حتكى يقكال: إن 

م تصا خيرا, أو: إن تقم فحسن, وما أشبه ذل . ونظير ما في االَية مما حذَ جوابه وهكو مكراد تق

 لفهم المراطا لمعنى البالم قول الشاعر:

 فَبَحَظ ِمّما نَِعيُ, وال تَْذَهْا بِ  التّّرهاُت في األْهَواِل  

 والمعنى: فبحّظ مما نعي, فعيشي.  

 شاَء ّللّاُ لََجَمعَُهْم على الُهدَى فاَل تَُبونَّن ِمَن الجاِهِليَن. القول في تأويل قوله تعالى: َولَوْ   

يقول تعالى ذكره: إن الذين يبذّبون  من هؤالء البفار يا محمكد فيحزنك  تبكذيبهم إيكاك, لكو أشكاء   

أن أجمعهم على استقامة من الدين وصواب مكن محجكة اإلسكالم حتكى تبكون كلمكة جمكيعبم واحكدة 

واحدة, لجمْعتهم على ذل , ولم يبن بعيدا علّي ألني القادر على ذل  بلطفي, ولبني وملتبم وملتهم 

لم أفعل ذل  لسابق علمي في خلقي ونافذ قنائي فكيهم مكن قبكل أن أخلقهكم وأصكّور أجسكامهم. فَكال 

مكن  تَُبونَّن يا محمد ِمَن الجاِهِليَن يقول: فال تبونّن ممكن ال يعلكم أن هللا لكو شكاء لجمكع علكى الهكدى

البافرين به اختيارا ال اضطرارا, فإن  إذا علمت صحة ذل  لم يببر عليك  إعكراض مكن أعكرض 

 من المشركين عما تدعوه إليه من الحّق وتبذيا من كذّب  منهم.

 وبنحو الذي قلنا في ذل  قال بعض أهل التأويل. ذكر من قال ذل :  

قال: ثني معاوية بن صالح, عن علّي بكن  ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح,10366  

 أبي طلحة, عن ابن عباس: يقول هللا سبحانه: لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين.

وفككي هككذا الربككر مككن هللا تعككالى الداللككة الواضككحة علككى خطككإ مككا قككال أهككل التفككويض مككن القدريككة   

بهكا لكه حتكى يهتكدي للحكّق,  المنبرون أن يبون عند هللا لطائ  لمكن شكاء توفيقكه مكن خلقكه, يُلطك 

فينقاد له وينيا إلى الرشكاد, فيكذعن بكه ويكؤثره علكى النكالل والبفكر بكاهلل وذلك  أنكه تعكالى ذككره 

أخبر أنه لو شاء الهداية لجميع من كفر به حتى يجتمعوا على الهدى فعل, وال شّ  أنه لو فعل ذل  

 شكّ  أن ككونهم مهتكدين ككان خيكرا لهكم. بهم كانوا مهتدين ال ضالالً, وهم لو كانوا مهتكدين ككان ال

وفي تركه تعالى ذكره أن يجمعهم على الهدى ترك منه أن يفعل بهم في دينهم بعكض مكا هكو خيكر 

لهم فيه مما هو قادر على فعله بهم وقد ترك فعله بهم, وفي تركه فعل ذل  بهم أوضح الدليل أنه لم 

 يتسببون بها إلى اإليمان.يعطهم كّل األسباب التي بها يصلون إلى الهداية و

 36اآلية : 
َجعُكوَن القول في تأويل قوله تعالى:     }إِنَّما يَْستَِجيُا الِّذيَن يَْسَمعُوَن َواْلَمْوتََى يَْبعَثُُهُم ّللّاُ ثُّم إِلَْيِه يُرْ 

..} 

ين يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: ال يببرّن علي  إعكراض هكؤالء المعرضك   

عنكك  وعككن االسككتجابة لككدعائ  إذا دعككوتهم إلككى توحيككد ربهككم واإلقككرار بنبّوتكك , فإنككه ال يسككتجيا 

لدعائ  إلى ما تدعوه إليه من ذل  إال الذين فتح هللا أسماعهم لإلصغاء إلى الحّق وسكّهل لهكم اتبكان 

لحكّق إال مكا تفقكه الرشد, دون من ختم هللا على سمعه فال يفقه من دعائك  إيكاه إلكى هللا وإلكى اتبكان ا

األنعام من أصوات رعاتها, فهم كما وصفهم به هللا تعالى: ُصّم بُْبم  ُعْمي  فَُهْم ال يَْعِقلُوَن. والَمكْوتَى 

يَْبعَكثُُهُم ّللّاُ يقكول: والبفككار يبعكثهم هللا مكع المككوتى, فجعلهكم تعككالى ذككره فكي عككداد المكوتى الككذين ال 

فقهكون قكوالً, إذ كككانوا ال يتكدبرون ححك  هللا وال يعتبككرون يسكمعون صكوتا وال يعقلكون دعككاء وال ي

 آياته وال يتذكرون فينزجرون عما هم عليه من تبذيا رسل هللا وخالفهم.

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

نجكيح, ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبكي 10367  

عن مجاهد: إنّما يَْسكتَِجيُا الّكِذيَن يَْسكَمعُوَن المؤمنكون للكذكر. والَمكْوتَى البفكار, حكين يَْبعَكثُُهُم ّللّاُ مكع 

 الموتى.

 حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.   
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, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: إنّما يَْسكتَِجيُا ـ حدثني بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد10368  

الِّذيَن يَْسَمعُوَن قال: هذا مثل المؤمن سمع كتاب هللا فانتفع به وأخذ به وعقله, والكذين ككذّبوا بآياتنكا 

 صّم وببم, وهذا مثل البافر أصّم أببم, ال يبصر هدى وال ينتفع به.

و أسامة, عن سفيان الثورّي, عن محمد بكن جحكادة, عكن ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أب10369  

 الحسن: إنّما يَْستَِجيُا الِّذيَن يَْسَمعُوَن المؤمنون. والَمْوتَى قال: البفار.

حدثني ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن محمد بن جحادة, قال: سمعت    

 ِذيَن يَْسَمعُوَن والَمْوتَى يَْبعَثُُهْم ّللّاُ قال: البفار.الحسن يقول في قوله: إنّما يَْستَِجيُا الّ 

وأما قوله: ثُّم إلَْيِه يُْرَجعُوَن فإنه يقول تعالى: ثكم إلكى هللا يرجعكون, المؤمنكون الكذين اسكتجابوا هلل   

 والرسول, والبفار الذين يحول هللا بينهم وبين أن يفقهوا عن  شيئا, فيثيا هذا الؤمن على ما سل 

من صالح عمله في الدنيا بما وعد أهل اإليمان به من الثكواب, ويعاقكا هكذا البكافر بمكا أوعكد أهكل 

 البفر به من العقاب, ال يظلم أحدا منهم مثقال ذّرة.

 37اآلية : 
ر  َعلَكَى أَن يُنَكّزٍل القول في تأويل قوله تعالى:     }َوقَالُواْ لَْوالَ نُّزَل َعلَْيِه آيَة  ّمن ّربّكِه قُكْل إِّن ّللّاَ قَكادِ 

 آيَةً َولَـَِبّن أَْكثََرُهْم الَ يَْعلَُموَن {..

يقول تعالى ذكره: وقال هؤالء العادلون بكربهم المعرضكون عكن آياتكه: لَكْوال نُكّزَل َعلَْيكِه آيَكة  ِمكْن    

 َربِّه يقول: قالوا: هال نزل على محمد آية من ربه كما قال الشاعر:

 نّيِا أْفَنَل َمْجِدُكْمبني َضْوَطَري لَْوال الَبِمّي الُمقَنّعا تَعُدّوَن َعْقَر ال 

بمعنى: ّهال البّمي. واالَية العالمة, وذل  أنهكم قكالُوا: مكا ِلَهكذَا الّرُسكوِل يأُْككُل الّطعَكاَم َوْيمِشكي فِكي   

ِه َكْنز  أْو تَُبوُن لَهُ َجنّة  يأُْكُل ِمْنها. قكال هللا األْسَواِق لَْوالَ أُْنِزَل إلَْيِه َملَ   فيبوَن َمعَهُ نَِذيرا أْو يُْلقَي إلَي

تعالى لنبيه محمد صلى هللا عليه وسكلم: قكل يكا محمكد لقكائلي هكذه المقالكة لك : إن هللا قكادر علكى أن 

ينزل آية, يعني: ُحجة على ما يريدون ويسألون َولَِبّن أْكثََرُهْم ال يَْعلَُمكوَن يقكول: ولبكن أكثكر الكذين 

ن ذل  فيسألون  آية, ال يعلمون ما عليهم في االَية إّن نْزلهكا مكن الكبالء, وال يكدرون مكا وجكه يقولو

ترك إنزال ذل  علي , ولو علموا السبا الذي من أجله لم أنّزلها علي  لم يقولوا ذل  ولم يسألوكه, 

 ولبن أكثرهم ال يعلمون ذل .

 38اآلية : 
ِمن دَآبٍّة فِي األْرِض َوالَ َطائٍِر يَِطيُر بَِجنَاَحْيِه إِالّ أَُمم  أَْمثَكالُُبْم القول في تأويل قوله تعالى:     }َوَما 

 ّما فَّرْطنَا فِي الِبتَاِب ِمن َشْيٍء ثُّم إِلََى َربِّهْم يُْحَشُروَن {..

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: قل لهؤالء المعرضكين عنك  المبكذّبين بآيكات    

: أيها القوم, ال تحسبّن هللا غكافالً عمكا تعملكون, أو أنكه غيكر مجكازيبم علكى مكا تبسكبون, وكيك  هللا

يغفل عكن أعمكالبم أو يتكرك مجكازاتبم عليهكا وهكو غيكر غافكل عكن عمكل شكيء دّب علكى األرض 

صغير أو كبير وال عمل طائر طار بجناحيه في الهواء؟ بل جعل ذل  كله أجناسا مجنسة وأصنافا 

تعرَ كما تعرفكون وتتصكّرَ فيمكا سكُررْت لكه كمكا كمكا تتصكّرفون, ومحفكوظ عليهكا مكا مصنفة, 

عملت من عمل لها وعليها, ومثبت كّل ذل  من أعمالها في أّم البتاب, ثكم أنكه تعكالى ذككره مميتهكا 

ثم منشرها ومجازيها يوم القيامة جزاء أعمالها. يقول: فالرّب الذي لكم ينكيع حفكظ أعمكال البهكائم 

اّب في األرض والطير في الهواء حتى حفظ عليها حركاتها وأفعالها وأثبت ذلك  منهكا فكي أّم والدو

البتاب وحشرها ثكم جازاهكا علكى مكا سكل  منهكا فكي دار الكبالء, أحكرى أن ال ينكيع أعمكالبم وال 

يفرط في حفظ أفعالبم التي تجترحونها أيها الناس حتى يحشركم فيجازيبم على جميعهكا, إن خيكرا 

ا وإن شّرا فشّرا, إذ كان قد خصبم من نعمه وبسط عليبم من فنله ما لم يعّم بكه غيكركم فكي فرير

الدنيا, وكنتم بشبره أحّق وبمعرفة واجبه عليبم أولى لما أعطاكم مكن العقكل الكذي بكه بكين األشكياء 

 تميزون والفهم الذي لم يعطه البهائم والطير الذي به بين مصالحبم ومناّركم تفّرقون.

 بنحو الذي قلنا في ذل  قال أهل التأويل. ذكر من قال ذل :و  
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ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبكي نجكيح, 10370  

 عن مجاهد, في قوله: أَُمم  أْمثالُُبْم أصناَ مصنفة تعرَ بأسمائها.

 ل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شب   

ـ حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنكا عبكد الكرزاق, قكال: أخبرنكا معمكر, عكن قتكادة, فكي 10371  

قوله: َوَما ِمْن دَابٍّة فِي األْرِض َوال طائٍِر يَِطيُر بَِجناَحْيِه إالّ أَُمم  أْمثالُُبْم يقكول: الطيكر أمكة, واإلنكس 

 أمة, والجّن أمة.

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفنل, قال: حدثنا أسكباط, عكن السكدّي, 10372  

 قوله: إالّ أَُمم  أْمثالُُبْم يقول: إالّ خلق  أمثالُبم.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاا, عن ابن جكري , فكي قولكه: َوَمكا ِمكْن 10373  

طائٍِر يَِطيُر بَِجناَحْيِه إالّ أَُمم  أْمثالُُبْم قال: الذّرة فوقها من ألوان ما خلق هللا من دَابٍّة فِي األْرِض َوال 

 الدواّب.

 وأما قوله: ما فَّرْطنا فِي الِبتاِب ِمْن َشْيٍء فإن معناه: ما ضيعنا إثبات شيء منه. كالذي:  

معاوية بن صالح, عن علّي بكن ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني 10374  

أبككي طلحككة, عككن ابككن عبككاس: مككا فَّرْطنككا فِككي الِبتككاٍب ِمككْن َشككْيٍء مككا تركنككا شككيئا إالّ قككد كتبنككاه فككي أّم 

 البتاب.

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابن زيد في قوله: ما فَّرْطنا فِكي الِبتكاِب 10375  

 ما من شيء إالّ وهو في البتاب. ِمْن َشْيٍء قال: لم نغفل البتاب,

وحدثني به يونس مّرة أخرى, قال في قوله: ما فَّرْطنا فِي الِبتكاِب ِمكْن َشكْيٍء قكال: كلهكم مبتكوب    

 في أّم البتاب.

وأما قوله: ثُّم إلى َربِّهْم يُْحَشُروَن فإن أهل التأويل اختلفوا في معنى حشرهم الذي عناه هللا تعكالى   

 . فقال بعنهم: َحْشُرها َمْوتها. ذكر من قال ذل :في هذا الموضع

ـ حدثني محمد بن عمكارة األسكدّي, قكال: حكدثنا عبيكد هللا بكن موسكى, عكن إسكرائيل, عكن 10376  

سككعيد, عككن مسككروق, عككن عبرمككة, عككن ابككن عبككاس: َوَمككا ِمككْن دَابّككٍة فِككي األْرِض َوال طككائٍِر يَِطيككُر 

 قال ابن عباس: موت البهائم َحْشُرها. بَِجناَحْيِه إالّ أَُمم  أْمثالُُبمْ 

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عكن أبيكه, عكن ابكن عبكاس:    

 ثُّم إلى َربِّهْم يُْحَشُروَن قال: يعني بالحشر: الموت.

نا عبيكد ـ ُحدثت عن الحسين بن الفرا, قال: سمعت أبا معاذ الفنكل بكن خالكد, قكال: حكدث10377  

 بن سليم, قال: سمعت النحاك يقول في قوله: ثُّم إلى َربِّهْم يُْحَشُروَن يعني بالحشر: الموت.

وقال آخرون: الحشر في هذا الموضع يعني به الجمع لبعث الساعة وقيكام القيامكة. ذككر مكن قكال   

 ذل :

وحكدثنا الحسكن بكن  ـ حدثنا محمد بن عبد األعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عكن معمكر,10378  

يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن جعفر بن برقان, عن يزيد بن األصّم, عن 

أبي هريرة, في قوله: إالّ أَُمم  أْمثالُُبْم ما فَّرْطنا فِي الِبتكاِب ِمكْن َشكْيٍء ثُكّم إلكى َربِّهكْم يُْحَشكُروَن قكال: 

لبهائم, والدواّب, والطير, وكّل شيء, فيبلغ مكن عكدل هللا يومئكٍذ يحشر هللا الرلق كلهم يوم القيامة, ا

 أن يأخذ للجماء من القرناء, ثم يقول: كوني ترابا, فذل  يقول البافر: يا لَْيتَني ُكْنُت تُرابا.

ـ حدثنا محمد بن عبد األعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عكن معمكر, وحكدثنا الحسكن بكن 10379  

عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر عن األعم,, ذكره عكن أبكي ذّر, قكال: بينكا أنكا يحيى, قال: أخبرنا 

عند رسول هللا صلى هللا عليكه وسكلم, إذ انتطحكت عنكزان, فقكال رسكول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم: 

 «.لَِبِن ّللّاُ يَْدِري, َوَسيَْقِني بَْينَُهما»؟ قالوا: ال ندري, قال: «أتَْدُروَن فِيما اْنتََطحتَا»

حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق بن سليم, قال: حدثنا مطر بن خليفكة, عكن منكذر الثكوري, عكن    

يككا أبككا ذَّر أتَككْدِري فِككيَم »أبككي ذّر قككال: انتطحككت شككاتان عنككد النبككّي صككلى هللا عليككه وسككلم, فقككال لككي: 

قكال أبكو ذّر: لقكد تركنكا رسكول هللا «. الَِبكِن ّللّاُ يَكْدِري َوَسيَْقِنكي بَْينَُهمك»؟ قلكت: ال, قكال: «اْنتََطحتَا

 صلى هللا عليه وسلم, وما يقلا طائر جناحيه في السماء إالّ ذكرنا منه علما.
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والصواب من القول في ذل  عندي أن يقال: إن هللا تعالى أخبر أن كّل دابة وطائر محشور إليكه,   

به حشر الموت, وجكائز أن يبكون وجائز أن يبون معنيا بذل  حشر القيامة, وجائز أن يبون معنيا 

معنيا به الحشران جميعا. وال داللة في ظاهر التنزيل وال في خبر عن النبّي صلى هللا عليكه وسكلم 

أّي ذل  المراد بقوله: ثُّم إلى َربِّهْم يُْحَشُروَن إذ كان الحشر في كالم العرب: الجمع, ومن ذل  قول 

لَهُ أّواب  يعني مجموعة: فإذ كان الجمع هو الحشر وكان هللا تعالى هللا تعالى: والّطْيَر َمْحُشوَرةً ُكّل 

جامعا خلقه إليه يوم القيامة وجامعهم بالموت, كان أصوب القول في ذلك  أن يُعكّم بمعنكى االَيكة مكا 

عمه هللا بظاهرها, وأن يقال: كّل دابة وكّل طائر محشور إلى هللا بعد الفنكاء وبعكد بعكث القيامكة, إذ 

  تعالى قد عّم بقوله: ثُّم إلى َربِّهْم يُْحَشُروَن ولم يرصـ به حشرا دون حشر.كان هللا

فإن قال قائل: فما وجه قوله: َوال طائٍِر يَِطيكُر بَِجناَحْيكِه وهكل يطيكر الطكائر إالّ بجناحيكه؟ فمكا فكي   

لى أنكزل هكذا الربر عن طيرانه بالجناحين من الفائدة؟ قيل: قكد قكدمنا القكول فيمكا منكى أن هللا تعكا

البتاب بلسان قكوم وبلغكاتهم ومكا يتعارفونكه بيكنهم ويسكتعملونه فكي مكنطقهم خكاطبهم, فكإذ ككان مكن 

كالمهم إذا أرادوا المبالغة في البالم أن يقولوا: كلمت فالنا بفمي, ومشكيت إليكه برجلكي, وضكربته 

ومككن ذلك  قولككه  بيكدي خكاطبهم تعككالى بنظيكر مكا يتعارفونككه فكي كالمهكم ويسككتعملونه فكي خطكابهم,

 تعالى: إّن َهذَا أخي لَهُ تْسع  َوتِْسعُوَن نَْعَجةً ولي نَْعَجة  َواِحدَة .

 39اآلية : 
القول في تأويل قوله تعالى:     }َوالِّذيَن َككذّبُواْ بِآيَاتِنَكا ُصكّم َوبُْبكم  فِكي الّظلَُمكاِت َمكن يََشكإِ ّللّاُ يُْنكِلْلهُ 

 ِصَراٍط ّمْستَِقيٍم {.. َوَمن يََشأْ يَْجعَْلهُ َعلَىَ 

يقول تعالى ذكره: والذين كذبوا بحج  هللا وأعالمه وأدلته, صّم عن سمان الحق ببكم  عكن القيكل    

به في الّظلَُماِت يعني: في ظلمة البفر حكائر فيهكا, يقكول: هكو مكرتطم فكي ظلمكات البفكر, ال يبصكر 

وأحبكم تكدبيره وقكدّره أحسكن تقكدير وأعطكاه  آيات هللا فيعتبر بها, ويعلم أن الذي خلقه وأنشأه فدبره

القّوة وصحح لكه آلكة جسكمه, لكم يرلقكه عبثكا ولكم يرككه سكدى, ولكم يعطكه مكا أعطكاه مكن االاَلت إالّ 

السككتعمالها فككي طاعتككه ومككا يرضككيه دون معصككيته ومككا يسككرطه, فهككو لحيرتككه فككي ظلمككات البفككر 

البتاب وما هو بكه فاعكل يكوم يحشكر إليكه مكع وتردّده في غمراتها, غافل عما هللا قد أثبت له في أّم 

سائر األمم. ثم أخبر تعالى أنه المنّل من يشاء إضالله من خلقه عن اإليمكان إلكى البفكر والهكادي 

إلى الصراط المسكتقيم مكنهم مكن أحكّا هدايتكه فموفقكه بفنكله وطولكه لإليمكان بكه وتكرك البفكر بكه 

خلقه أحد إالّ من سكبق لكه فكي أّم البتكاب السكعادة,  وبرسله وما جاءت به أنبياؤه, وأنه ال يهتدي من

وال ينّل منهم أحد إالّ من سبق له فيها الشقاء, وأن بيكده الريكر كلكه, وإليكه الفنكل كلكه, لكه الرلكق 

 واألمر.

 وبنحو الذي قلنا في ذل  قال قتادة.  

ْبكم هكذا مثكل البكافر ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حكدثنا سكعيد, عكن قتكادة: ُصكّم وبُ 10380  

أصّم أببم, ال يبصر هدى وال ينتفع بكه, صكّم عكن الحكّق فكي الظلمكات ال يسكتطيع منهكا خروجكا لكه 

 متسبع فيها.

 40اآلية : 
وَن ْدعُ القول في تأويل قوله تعالى:     }قُْل أََرأَْيتُُبم إِْن أَتَاُكْم َعكذَاُب ّللّاِ أَْو أَتَكتُْبْم الّسكاَعةُ أََغْيكَر ّللّاِ تَك

 إِن ُكنتُْم َصاِدقِيَن {..

اختل  أهل العربية في معنى قوله: أرأْيتَُبْم فقال بعكض نحكويّي البصكرة: البكاَ التكي بعكد التكاء    

من قوله: أرأْيتَُبْم إنما جاءت للمراطبة, وتركت التكاء مفتوحكة كمكا كانكت للواحكد, قكال: وهكي مثكل 

لباَ ليس لها موضع مسمى بحكرَ ال رفكع نصكا, كاَ ُرَويدك زيدا, إذا قلت: أرود زيدا, هذه ا

وإنما هكي فكي المراطبكة مثكل ككاَ ذاك, ومثكل ذلك  قكول العكرب: أبصكرك زيكدا, يكدخلون البكاَ 

 للمراطبة.

وقال آخرون منهم: معنى: أرأْيتَُبْم إْن أتاُكْم أرأيتم, قال: وهذه الباَ تدخل للمراطبة مع التوكيد,   

دخلت الباَ التي تفّرق بين الواحد واالثنين والجميع فكي المراطبكة والتاء وحدها هي االسم, كما أ
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كقولهم: هذا, وذاك, وتل , وأولئ , فتدخل الباَ للمراطبة وليست باسم, والتاء هكو االسكم للواحكد 

والجميع, تُِرَكْت على حال واحدة, ومثل ذل  قكولهم: ليسك  ثكم إالّ زيكد, يكراد: لكيس وال ِسكيّ  زيكد, 

ما زيد, وبالك, فيراد بلى, في معنكى: ولبئسك  رجكالً ولنعمك  رجكالً وقكالوا: انظكرك فيراد: وال سي

زيدا ما أصنع به, وأبصرك ما أصنع به, بمعنى أبصُره. وحبكى بعنكهم: أبصكركم مكا أصكنع بكه, 

يراد: أبصروا, وانظركم زيدا: أي انظروا. وحبي عن بعض بني ككالب: أتعلمك  ككان أحكد أشكعر 

البكاَ. وقكال بعكض نحكّويي البوفكة: أرأيتك  عمكرا أكثكُر البكالم, فيكه تكرك من ذي الرمكة؟ فأدخكل 

الهمكز. قككال: والبكاَ مككن أرأيتكك  فكي موضككع نصكا, كككأن األصككل: أرأيكت نفسكك  علكى غيككر هككذه 

الحال؟ قال: فهذا يثنى ويجمع ويؤنكث, فيقكال: أرأيتمكا كمكا وأرأيتمكوكم وأَرْيتُكنُّبّن أوقكع فعلكه علكى 

كثر به البكالم حتكى ترككوا التكاء موحكدة للتكذكير والتأنيكث والتثنيكة والجمكع, نفسه, وسأله عنها, ثم 

فقككالوا: أرأيككتبم زيككدا مككا صككنع, وأرأيككتبن زيككدا مككا صككنع, فوحككدوا التككاء وثّنُككوا البككاَ وجمعوهككا 

اكتفكى فجعلوها بدالً من التاء, كما قال: هاُؤُم اْقَرُءوا ِكتابِيَْه وهاَء يا رجل, وهاُؤما, ثم قالوا: هاكم, 

بالباَ والميم مما كان يثنى ويجمع, فبأن الباَ في موضكع رفكع إذ كانكت بكدالً مكن التكاء, وربمكا 

وحدت للتثنية والجمع والتذكير والتأنيث, وهي كقول القائل: علي  زيدا, الباَ في موضع خفض, 

ل: أرأيت  زيدا هل والتأويل رفع. فأما ما يجلا فأكثر ما يقع على األسماء, ثم تأتي باالستفهام, فيقا

قككام, ألنهككا صككارت بمعنككى: أخبرنككي عككن زيككد, ثككم بككين عمككا يسككتربر, فهككذا أكثككر البككالم, ولككم يككأت 

االستفهام ثنيها, لم يقل: أرأيت  هل قمت, ألنهم أرادوا أن يبينكوا عمكن يسكأل, ثكم تبكين الحالكة التكي 

هكل يأتينكا, وأرأيتك  أينكا,  يسأل عنهكا, وربمكا جكاء بكالرير ولكم يكأت باالسكم, فقكالوا: أرأيكت زيكدا

 وأرأيت زيدا إن أتيته هل يأتينا إذا كانت بمعنى أخبرني, فيقال باللغات الثالث.

وتأويل البالم: قل يا محمد لهؤالء العادلين باهلل األوثان واألصنام, أخبروني إن جاءكم أيها القوم   

رجفكة, وبعنكهم بالصكاعقة, أو عذاب هللا, كالذي جكاء مكن قكبلبم مكن األمكم الكذين هلك  بعنكهم بال

جكاءتبم السكاعة التككي تنشكرون فيهكا مككن قبكوركم وتبعثككون لموفكق القيامكة, أغيككر هللا هنكاك تككدعون 

لبش  ما نزل ببم من الكبالء أو إلكى غيكره مكن آلهكتبم تفزعكون لينجكيبم ممكا نكزل ببكم مكن عظكيم 

وزعمبم أن آلهتبم تدعونها مكن دون هللا البالء إْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن يقول: إن كنتم محقّين في دعواكم 

 تنفع أو تنّر.

 41اآلية : 
القككول فككي تأويككل قولككه تعككالى:     }بَككْل إِيّككاهُ تَككْدُعوَن فَيَْبِشككُ  َمككا تَككْدُعوَن إِلَْيككِه إِْن َشككآَء َوتَنَسككْوَن َمككا 

 تُْشِرُكوَن {..

أيهكا المشكركون بكاهلل االَلهكة واألنكداد يقول تعالى ذكره مبذّبا لهؤالء العادلين به األوثان: ما أنتم    

إن أتاكم عذاب هللا أو أتتبم الساعة بمستجيرين بشيء غير هللا في حال شدّة الهول النكازل ببكم مكن 

آلهة ووثن وصنم, بل تدعون هناك رببم الذي خلقبم وبه تستغيثون وإليه تفزعون دون ككل شكيء 

يفّرا عنبم عنكد اسكتغاثتبم بكه وتنكّرعبم إليكه عظكيم الكبالء غيره. فَيَْبِشُ  ما تَْدُعوَن إلَْيِه يقول: ف

النازل ببم إن شاء أن يفّرا ذل  عنبم, ألنه القادر على كّل شيء ومال  كّل شيء دون ما تدعونه 

إلها من األوثان واألصنام. وتَْنَسْوَن مكا تُْشكِرُكوَن يقكول: وتنسكون حكين يكأتيبم عكذاب هللا أو تكأتيبم 

ما تشركونه مع هللا في عبادتبم إياه, فتجعلونه له ندّا من وثَكن َوَصكنم, وغيكر ذلك  الساعة بأهوالها 

 مما تعبدونه من دونه وتدعونه إلها.

 42اآلية : 
لُّهكْم القول في تأويل قوله تعالى:     }َولَقَْد أَْرَسلنَآ إِلََى أَُمٍم ّمن قَْبِلكَ  فَأََخكْذنَاُهْم بِاْلبَأَْسكآِء َوالّنكّرآِء لَعَ 

 يَتََنّرُعوَن {..

يقول تعالى ذكره متوعدا لهؤالء العادلين به األصنام, ومحذّرهم أن يسل  بهم إن هم تمادوا فكي    

ضاللهم سبيل من سل  سبيلهم من األمم قبلهم في تعجيكل هللا عقوبتكه لهكم فكي الكدنيا, ومربكرا نبيكه 

الرسل: َولَقَْد أْرَسْلنا يا محمد إلكى عن سنته في الذين خلوا قبلهم من األمم على منهاجهم في تبذيا 

أَُمٍم يعنكي: إلكى جماعكات وقكرون, ِمكْن قَْبِلكَ  فأَخكْذناُهْم بالبَأْسكاِء يقكول: فأمرنكاهم ونهينكاهم, فبكذّبوا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



رسلنا وخالفوا أمرنا ونهينا, فامتحناهم بكاالبتالء بالبأسكاء, وهكي شكدّة الفقكر والنكيق فكي المعيشكة 

لعلل العارضة في األجسكام. وقكد بينكا ذلك  بشكواهده ووجكوه إعرابكه فكي والّنّراء وهي األسقام وا

سورة البقرة بما أغني عن إعادته في هذا الموضع. وقوله: لَعَلُّهْم يَتََنّرُعوَن يقول: فعلنا ذلك  بهكم 

ليتنّرعوا إلّي, ويرلصوا لي العبادة, ويفردوا رغبتهم إلّي دون غيكري بالتكذلل مكنهم لكي بالطاعكة 

انة منهم إلّي باإلنابة. وفي البالم محذوَ قد استغني بما دّل عليه الظاهر عن إظهاره مكن واالستب

قوله: َولَقَْد أْرَسْلنا إلى أَُمٍم ِمْن قَْبِلَ  فَأَخْذناُهْم. وإنما كان سبا أخذه إياهم تبكذيبهم الرسكل وخالفهكم 

البالم: ولقد أرسلنا إلى أمم مكن  أمره, ال إرسال الرسل إليهم. وإذ كان ذل  كذل , فمعلوم أن معنى

قبلككك  رسكككالً فبكككذّبوهم, فأخكككذناهم بالبأسكككاء. والتنكككّرن: هكككو التفعكككل مكككن النكككراعة, وهكككي الذلكككة 

 واالستبانة.

 43اآلية : 
ُم القول في تأويل قوله تعالى:     }فَلَكْوآل إِْذ َجكآَءُهْم بَأُْسكنَا تََنكّرُعواْ َولَكـَِبن قََسكْت قُلُكوبُُهْم َوَزيّكَن لَُهك

 الّشْيَطاُن َما َكانُواّ يَْعَملُوَن {..

وهذا أينا من البالم الذي فيه متروك استغني بداللة الظاهر عن ذكر ما ترك, وذل  أنه تعكالى    

ذكره أخبر عن األمم التي كذّبت رسلها أنه أخذهم بالبأساء والنّراء ليتنرعوا, ثكم قكال: فلكوال إذ 

 ما كان منهم من الفعل عند أخذه إياهم بالبأسأء والنّراء.جاءهم بأسنا تنّرعوا, ولم يربر ع

ومعنى البالم: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك  فأخكذناهم بالبأسكاء والنكّراء لعلهكم يتنكّرعون فلكم   

يتنّرعوا, فلكوال إذا جكاءهم بأسكنا تنكّرعوا. ومعنكى: فَلَكْوالَ فكي هكذا الموضكع: فهكالّ, والعكرب إذ 

وعكا جعلكت مكا بعكدها خبكرا وتلقتهكا بكاألمر, فقالكت, فلكوال أخكوك لزرتك , اسكما مرف« لكوال»أْولت 

ولككوال أبككوك لنككربت , وإذا أْولتهككا فعككالً, أو لككم تولهككا اسككما, جعلوهككا اسككتفهاما, فقككالوا: لككوال جئنككا 

فنبرم , ولوال زرت أخاك فنزورك, بمعنى هكالّ. كمكا قكال تعكالى: لَكْوال أّخْرتَنِكي إلكى أَجكٍل قَِريكٍا 

 «.لوال»مثل فعلها ب « لوما»ق وكذل  تفعل ب فأّصدّ 

فتأويل البالم إذن: فهال إذ جاء بأسنا هؤالء األمم المبذّبة رسلها الذين لم يتنّرعوا عند أخذناهم   

بالبأساء والنّراء, تنّرعوا فاستبانوا لربهم وخنعوا لطاعته, فيصكرَ ربهكم عكنهم بأسكه وهكو 

ا الموضون بما أغنى عكن إعادتكه فكي هكذا الموضكع. َولَِبكْن عذابه وقد بينا معنى البأس في غير هذ

قََسْت قُلُكوبُُهْم يقكول: ولبكن أقكاموا علكى تبكذيبهم رسكلهم, وأصكروا علكى ذلك  واسكتببروا عكن أمكر 

ربهم, استهانة بعقاب هللا واسترفافا بعذابه وقساوة قلا منهم. َوَزيَّن لَُهُم الّشْيَطاُن ما َككانُوا يَْعَملُكوَن 

 وحسن لهم الشيطان ما كانوا يعملون من األعمال التي يبرهها هللا ويسرطها منهم يقول:

 44اآلية : 
القول في تأويل قوله تعكالى:     }فَلَّمكا نَُسكواْ َمكا ذُّككُرواْ بِكِه فَتَْحنَكا َعلَكْيِهْم أَْبكَواَب ُككّل َشكْيٍء َحتّكَى إِذَا 

 فَإِذَا ُهْم ّمْبِلُسوَن {.. فَِرُحواْ بَِمآ أُوتَُواْ أََخْذنَاُهْم بَْغتَةً 

يعني تعالى ذكره بقوله: فَلَّما نَُسكوا مكا ذُّككُروا بِكِه فلمكا ترككوا العمكل بمكا أمرنكاهم بكه علكى ألسكن    

 رسلنا. كالذي:

ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بن صكالح, عكن علكي بكن 10381  

 له: فَلَّما نَُسوا ما ذُّكُروا بِِه يعني: تركوا ما ذَّكروا به.أبي طلحة, عن ابن عباس, قو

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا قال: الحسين, قال: ثني حجاا, عن ابن جري , قوله: نَُسوا مكا 10382  

 ذُّكُروا بِِه قال: ما دعاهم هللا إليه ورسِلِه, أبوه وردّوه عليهم.

َشُيٍء يقول: بدلنا مبان البأساء الرخاء والسعة في العي, ومبان النكراء  فَتَْحنَا َعلَْيِهْم أْبَواَب ُكلّ   

 الصحة والسالمة في األبدان واألجسام استدراجا منّا لهم. كالذي:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: ثني عيسى, وحدثني المثنى, قكال: 10383  

بي نجيح, عن مجاهد في قوله هللا: فَتَْحنَا َعلَكْيِهْم أْبكَواَب حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أ

 ُكّل َشُيٍء قال: رخاء الدنيا ويسرها على القرون األولى.
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ـ حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنكا عبكد الكرزاق, قكال: أخبرنكا معمكر, عكن قتكادة, فكي 10384  

 عني الرخاء وسعة الرزق.قوله: فَتَْحنَا َعلَْيِهْم أْبَواَب ُكّل َشُيٍء قال: ي

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفنل, قال: حدثنا أسكباط. عكن السكدّي, 10385  

 قوله: فَتَْحنَا َعلَْيِهْم أْبَواَب ُكّل َشُيٍء يقول: من الرزق.

بكاب الرحمكة وبكاب فإن قال لنا قائل: وكيك  قيكل: فَتَْحنَكا َعلَكْيِهْم أْبكَواَب ُككّل َشكُيٍء وقكد علمكت أن   

التوبة لم يفتح لهم, وأبواب أخر غيره كثيرة؟ قيل: إن معنى ذل  على غير الوجه الذي ظننكت مكن 

معناه, وإنما معنى ذل : فتحنا علكيهم اسكتدراجا منكا لهكم أبكواب ككّل مكا كنكا سكددنا علكيهم بابكه عنكد 

أمكر هللا. ألن آخكر هكذا البكالم  أخذنا إياهم بالبأساء والنّراء, ليتنّرعوا, إذ لم يتنكّرعوا وترككوا

مردود على أوله, وذل  كما قال تعالى في موضع آخر من كتابه: وَما أْرَسْلنا فِي قَْريٍَة ِمْن نَبِكّي إالّ 

قَكْد  أَخْذنا أْهلَها بالبأْساِء والنّراِء لَعَلُّهْم يَتَنّرُعوَن ثُّم بَدّْلنَا َمَبان الّسيّئَِة الَحَسنَةَ حتكى َعفَكْوا وقكالُوا

َمّس آباَءنَا الّنّراُء والّسّراُء فَأَخْذنَاُهْم بَْغتَةً َوُهْم ال يَْشعُُروَن ففتح هللا على القوم الذين ذكر في هكذه 

االَية )أنهم نسوا ما( ذكرهم بقوله: فَلَّما نَُسوا ما ذُّكُروا بِِه فَتَْحنَا َعلَْيِهْم أْبَواَب ُككّل َشكُيٍء هكو تبديلكه 

ئة التي كانوا فيها في حال امتحانه إياهم من ضيق العي, إلى الرخاء والسكعة, ومكن لهم مبان السي

النّر في األجسام إلى الصحة والعافية, وهو فتح أبواب كّل شيء كان أغلق بابه عليهم مما جرى 

اَب ُكّل َشكُيٍء عليكه. ويعنكي ذكره قبل قوله: فَتَْحنَا َعلَْيِهْم أْبَواَب ُكّل َشُيٍء فرد قوله: فَتَْحنَا َعلَْيِهْم أْبوَ 

تعالى بقوله: حتى إذَا فَِرُحوا بَِما أُتُكوا يقكول: حتكى إذا فكر  هكؤالء المبكذّبون رسكلهم بفتحنكا علكيهم 

 أبواب السعة في المعيشة والصحة في األجسام. كالذي:

دي: ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عن الس10386  

 حتى إذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا من الرزق.

ـ حدثنا الحرث, قال: حدثنا القاسم بن سالم, قال: سمعت عبد الرحمن بكن مهكدي, يحكدث 10387  

عن حماد بن زيد, قال: كان رجل يقول: رحم هللا رجالً تال هذه االَيكة ثكم فبكر فيهكا مكاذا أريكد بهكا: 

 ْذناُهْم بَْغتَةً.حتى إذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أخَ 

ـ حدثني الحرث, قال: حدثنا القاسم, قال: حدثنا ابن أبي رجكاء مكن أهكل الثغكر, عكن عبكد 10388  

 هللا بن المبارك, عن محمد بن الننر الحارثي, في قوله: أَخْذناُهْم بَْغتَةً قال: أمهلوا عشرين سنة.

بالعكذاب فجكأة وهكم غكاّرون ال يشكعرون أن ذلك  ويعني تعالى ذكره بقولكه أَخكْذناُهْم بَْغتَكةً أتينكاهم   

 كائن وال هو بهم حال. كما:

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاا, عن ابن جري : حتى إذَا فَِرُحوا بَِمكا 10389  

 أُوتُوا أَخْذناُهْم بَْغتَةً قال: أعجا ما كانت إليهم وأغّرها لهم.

, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قكال: حكدثنا أسكباط, عكن السكدّي ـ حدثنا محمد بن الحسين10390  

 أَخْذناُهْم بَْغتَةً يقول: أخذهم العذاب بغتة.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبكي نجكيح, 10391  

 عن مجاهد: أَخْذناُهْم بَْغتَةً وقال: فجأة آمنين.

ْم ُمْبِلُسكوَن فكإنهم هكالبون, منقطعكة حججهكم, نكادمون علكى مكا سكل  مكنهم مكن وأما قولكه: فكإذَا ُهك  

 تبذيبهم رسلهم. كالذي:

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عن السدّي: 10392  

 فإذَا ُهْم ُمْبِلُسوَن قال: فإذا هم مهلبون متغير حالهم.

قال: حدثنا عبد العزيز, قال: حدثنا شيخ, عن مجاهد: فكإذَا ُهكْم ُمْبِلُسكوَن  ـ حدثني الحرث,10393  

 قال: فإذا هم مهلبون.

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابن زيد, في قوله: فإذَا ُهْم ُمْبِلُسوَن قال: 10394  

تبين, وقكرأ: فََمكا اْسكتَبانُوا المبلّس: الكذي قكد نكزل بكه الشكّر الكذي ال يدفعكه, والمكبلس أشكدّ مكن المسك

ِلَربِّهْم َوما يَتََنّرُعوَن وكان أّول مّرة فيه معاتبة وتقيّة, وقرأ قول هللا: أَخكْذناُهْم بالبأْسكاء والّنكّراِء 

َملُوَن ثكم لَعَلُّهْم يَتََنّرُعوَن فَلَْوال إْذ جاَءُهْم بأُسنا تََنّرُعوا حتى بلغ: َوَزيَّن لَُهُم الّشْيطاُن ما كانُوا يَعْ 
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جاء أمر ليس فيه تقية, وقرأ: حتى إذَا فَِرُحوا بِما أُوتُكوا أَخكْذناُهْم بَْغتَكةً فكإذَا ُهكْم ُمْبِلُسكوَن فجكاء أمكر 

 ليس فيه تقية, وكان األّول لو أنهم تنّرعوا كش  عنهم.

ة بكن ـ حدثني سعيد بن عمرو السبوني, قال: حدثنا بقية بن الوليد, عن أبي شريح ضكبار10395  

مال , عن أبي الصلت, عن حرملة أبي عبد الرحمن, عن عقبة بن مسلم, عن عقبة بن عامر, قال: 

ثم تال « إذَا رأَْيَت ّللّاَ يُْعِطي َعْبدَهُ فِي دُْنياه, إنَّما ُهَو اْستِْدَراا  »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ِ َرّب العالَِميَن.هذه االَية: فَلَّما نَُسوا ما ذُّكُروا بِِه إلى ق  وله: والَحْمدُ ِوّ

وّحدث بهذا الحديث عكن محمكد بكن حكرب, عكن ابكن لهيعكة, عكن عقبكة بكن مسكلم, عكن عقبكة بكن    

إذَا َرأَْيككَت ّللّاَ تَعككالى يُْعِطكي الِعبككادَ مككا يَْسككأَلُوَن علككى »عكامر, أن النبككّي صككلى هللا عليككه وسكلم, قككال: 

ثم تال: فَلَّما نَُسوا ما ذُّكُروا بِِه فَتَْحنا َعلَكْيِهْم أْبكَواَب ُككّل « اْستِْدَراا  ِمْنهُ لَُهمْ  معَاِصيِهم إيّاهُ, فإنَّما ذل َ 

 َشْيٍء... االَية.

وأصل اإلبالس في كالم العرب عند بعنهم: الحكزن علكى الشكيء والنكدم عليكه. وعنكد بعنكهم:   

رشككون, وقككالوا: هككو المرككذول انقطككان الُحجككة والسككبوت عنككد انقطككان الحجككة. وعنككد بعنككهم: ال

 المتروك, ومنه قول العجاا:

َُ َرْسما ُمْبَرَساقاَل نَعَْم أْعِرفُهُ وأْبلََسا    يا َصا ِ َهْل تَْعِر

عند الذين زعموا أن اإلبالس: انقطان الحجة والسبوت عنده, بمعنى: أنه « وأبلسا»فتأويل قوله:   

ن, وترك أهله إياه مقيما بمبانكه. واالَخكرون: بمعنكى لم يحر جوابا. وتأّوله االَخرون بمعنى الرشو

 الحزن والندم, يقال منه: أبلس الرجل إبالسا, ومنه قيل إلبليس: إبليس.

 45اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:      }فَقُِطَع دَابُِر اْلقَْوِم الِّذيَن َظلَُمواْ َواْلَحْمدُ ّوِ َرّب اْلعَالَِميَن {..

عالى ذكره بقوله: فَقُطَع دَابَِر القَْوِم الّكِذيَن َظلَُمكوا فاستؤصكل القكوم الكذين عتكوا علكى ربهكم يعني ت   

وكذّبوا رسله وخالفوا أمره عكن آخكرهم, فلكم يتكرك مكنهم أحكد إالّ أهلك  بغتكة, إذ جكاءهم عكذاب هللا 

 وبنحو الذي قلنا في ذل , قال جماعة من أهل التأويل. ذكر من قال ذل :

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عن السدّي: 10396  

 فَقُِطَع دابُِر القَْوِم الِّذيَن َظلَُموا يقول: فقطع أصل الذين ظلموا.

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهكا, قكال: قكال ابكن زيكد, فكي قولكه: فَقُِطكَع دابِكُر القَكْوِم 10397  

 لَُموا. قال: استُْؤصلوا.الِّذيَن ظَ 

ودابر القوم: الذي يدبرهم, وهو الذي يبون في أدبارهم وآخرهم, يقال فكي البكالم: قكد دبكر القكوم   

 فالن يدبرهم دبرا ودبورا إذا كان آخرهم, ومنه قول أمية:

ـّ دابَِرُهْمفما اْستطاُعوا له َصْرفا وال اْنتََصُروا    فأُْهِلُبوا بعَذَاٍب َح

ِ َرّب العالَِميَن يقكول: والثنكاء البامكل, والشكبر التكاّم هلل رّب العكالمين علكى إنعامكه علكى والَحمْ    دُ ِوّ

رسله وأهل طاعته, بإظهار حججهم على من خالفهم من أهل البفر, وتحقيكق عكداتهم مكا وعكدوهم 

 على كفرهم باهلل وتبذيبهم رسله, من نقم هللا وعاجل عذابه.

 46اآلية : 
ويل قوله تعالى:      }قُْل أََرأَْيتُْم إِْن أََخذَ ّللّاُ َسْمعَُبْم َوأَْبَصكاَرُكْم َوَخكتََم َعلَكَى قُلُكوبُِبْم ّمكْن القول في تأ

َُ االَيَاِت ثُّم ُهْم يَْصِدفُوَن {..  إِلَـَه  َغْيُر ّللّاِ يَأْتِيُبْم بِِه اْنُظْر َكْيَ  نَُصّر

 عليكه وسكلم: قكل يكا محمكد لهكؤالء العكادلين بكي األوثكان يقول تعالى ذكره لنبيكه محمكد صكلى هللا   

واألصنام المبذّبين ب : أرأيتم أيها المشركون باهلل غيره إن أصمبم هللا فذها بأسماعبم وأعمالبم 

فذها بأبصاركم, َوَختََم َعلى قُلُوبُِبْم فطبع عليها حتى ال تفقهوا قوالً وال تبصروا حجة وال تفهموا 

غير هللا الذي له عبادة كل عابد يأتيبم به يقول: يردّ عليبم ما ذها هللا به منبم من  مفهوما, أّي إله

األسمان واألبصار واألفهام فتعبدوه أو تشركوه في عبادة رببم الذي يقدر علكى ذهابكه بكذل  مكنبم 

 وعلى ردّه عليبم إذا شاء.
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ه: قل لهم: إن الذين تعبكدونهم مكن وهذا من هللا تعالى تعليم نبيه الحجة على المشركين به, يقول ل  

دون هللا ال يملبككون لبككم ضككّرا وال نفعككا, وإنمككا يسككتحّق العبككادة علككيبم مككن كككان بيككده النككّر والنفككع 

والقبض والبسط, القادر على كل ما أراد ال العاجز الكذي ال يقكدر علكى شكيء. ثكم قكال تعكالى لنبيكه 

َ االَيكاِت يقكول: انظكر كيك  نتكابع علكيهم الحجك  محمد صكلى هللا عليكه وسكلم: اْنُظكْر َكْيكَ  نَُصكرّ 

وننرب لهم األمثال والعبر ليعتبروا ويذكروا فينيبوا. ثّم ُهكْم يَْصكِدفُوَن يقكول: ثكم هكم مكع متابعتنكا 

عليهم الحج  وتنبيهنا إياهم بالعبر عن االدّكار واالعتبار يعرضون, يقال منه: صكدَ فكالن عنكي 

َُ ُصدوفا وصَ   دفا: أي عدل وأعرض, ومنه قول ابن الرقان:بوجهه فهو يَْصِد

  َُ  إذا ذََكْرَن حِديثا قُْلَن أْحَسنَهوُهّن عْن ُكّل ُسوٍء يُتّقَى ُصدُ

 وقال لَبيد:  

 يُْرِوي قَواِمَح قبَل اللّْيِل َصاِدفَةًأشباهَ ِجَن َعلَْيها الّرْيط واألُُزُر  

يَكإِتِيُبْم بِكِه فوحكد الهكاء, وقكد منكى الكذكر قبكل بكالجمع  فإن قال قائل: وكي  قيل: َمْن إلَه  غيُر ّللّاِ   

فقال: أرأْيتُْم إْن أَخذَ ّللّاُ َسكْمعَُبْم وأْبَصكاَرُكْم َوخكتََم علكى قُلُكوبُِبْم؟ قيكل: جكائز أن تبكون الهكاء عائكدة 

 على السمع, فتبون موحدة لتوحيد السمع, وجائز أن تبكون معنيكا بهكا: مكن إلكه غيكر هللا يكأتيبم بمكا

والعكرب تفعكل ذلك  إذا كنكت «, ما»أخذ منبم من السمع واألبصار واألفئدة, فتبون موحدة لتوحيد 

عككن األفعككال وحككدت البنايككة وإن كثككر مككا يبنككى بهككا عنككه مككن األفاعيككل, كقولككه: إقبالكك  وإدبككارك 

 يعجبني. وقد قيل: إن الهاء التي في به كناية عن الهدى.

 ِدفُوَن قال أهل التأويل. ذكر من قال ذل :وينحو ما قلنا في تأويل قوله يَصْ   

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبكي نجكيح, 10398  

 عن مجاهد, في قوله: يَْصِدفُوَن قال: يعرضون.

 .حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله   

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن علّي بكن 10399  

 أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: يَْصِدفُوَن قال: يعدلون.

ـ حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الكرزاق, قكال: قأخبرنكا معمكر, عكن قتكادة, فكي 10400  

 ُهْم يَْصِدفُوَن قال: يعرضون عنها. قوله: نَُصّرَ االَياِت ثمّ 

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حكدثنا أسكباط, السكدّي: ثُكّم 10401  

 ُهْم يَْصِدفُوَن قال: يصدّون.

 47اآلية : 
أَْو َجْهَرةً َهكْل يُْهلَكُ  إِالّ اْلقَكْوُم  القول في تأويل قوله تعالى:      }قُْل أََرأَْيتَُبْم إِْن أَتَاُكْم َعذَاُب ّللّاِ بَْغتَةً 

 الّظاِلُموَن {..

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: قل يكا محمكد لهكؤالء العكادلين بكربهم األوثكان    

المبذّبين بأن  لكي رسكولي إلكيهم, أخبرونكي إن أتكاكم عكذاب هللا وعقابكه علكى مكا تشكركون بكه مكن 

وتبذيببم إياي بعد الذي قد عاينتم من البرهان على حقيقة قولي. بَْغتَةً يقول: فجأة  األوثان واألنداد,

على غّرة ال تشعرون. أْو َجْهَرةً يقول: أو أتاكم عذاب هللا وأنتم تعاينونه وتنظرون إليه. َهكْل يُْهلَك  

مكن يسكتحّق علينكا العبكادة  إالّ القَْوم الّظاِلُموَن يقول: هل يهل  هللا منا ومنبم إالّ من ككان يعبكد غيكر

وترك عبادة من يستحق علينا العبادة. وقد بينا معنى الَجْهرة في غير هكذا الموضكع بمكا أغنكى عكن 

 إعادته وأنها من اإلجهار, وهو إظهار الشيء للعين. كما:

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبكي نجكيح, 10402  

 هد: َجْهَرةً قال: وهم ينظرون.عن مجا

حدثني المثنكى, قكال: حكدثنا أبكو حذيفكة, قكال: حكدثنا شكبل, عكن ابكن أبكي نجكيح, عكن مجاهكد: قُكْل    

 أَرأْيتَُبْم إْن أتاُكْم َعذَاُب ّللّاِ بَْغتَةً فجأة آمنين, أْو َجْهَرةً وهم ينظرون.

 48اآلية : 
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ِسُل اْلُمْرَسِليَن إِالّ ُمبَّشِريَن َوُمنِذِريَن فََمْن آَمَن َوأَْصكلََح فَكالَ القول في تأويل قوله تعالى:     }َوَما نُرْ 

َ  َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُوَن {..  َخْو

يقول تعالى ذكره: وما نرسل رسلنا إالّ ببشارة أهل الطاعة لنا بالجنة والفوز المبين يوم القيامة,    

ن عصكانا وخكال  أمرنكا, عقوبتنكا إيكاه علكى معصكيتنا يكوم جزاء منا لهكم علكى طاعتنكا, وبانكذار مك

القيامة, جزاء منا على معصيتنا, لنعذر إليه, فيهل  إن هل  عن بينة. فََمْن آَمَن وأْصلََح يقول: فمكن 

صدّق من أرسلنا إليه من رسلنا إنذارهم إياه, وقبل منهم مكا جكاءوه بكه مكن عنكد هللا وعمكل صكالحا 

  َ َعلَْيِهْم عند قدومهم على ربهم من عقابه وعذابه الكذي أعكدّه هللا ألعدائكه وأهكل  في الدنيا, فاَل َخْو

 معاصيه: َوال ُهْم يَْحَزنُوَن عند ذل  على ما خلفوا وراءهم في الدنيا.

 49اآلية : 
 واْ يَْفُسقُوَن {..القول في تأويل قوله تعالى:     }َوالِّذيَن َكذّبُواْ بِآيَاتِنَا يََمّسُهُم اْلعَذَاُب بَِما َكانُ 

يقول تعالى ذكره: وأما الذين ككذّبوا بمكن أرسكلنا إليكه مكن رسكلنا وخكالفوا أمرنكا ونهينكا ودافعكوا    

حجتنا, فإنهم يباشرهم عذابنا وعقابنا على تبذيبهم ما كذّبوا به من حججنا بَِما كانُوا يَْفُسقُوَن يقول: 

 في القرآن, فمعناه البذب. بما كانوا يبذبون. وكان ابن زيد يقول: كل فسق

 ـ حدثني بذل  يونس, قال: أخبرنا ابن وها عنه.10403  

 50اآلية : 
القول في تأويل قوله تعالى:      }قُل الّ أَقُوُل لَُبْم ِعنِدي َخكَزآئُِن ّللّاِ َوآل أَْعلَكُم اْلغَْيكَا َوآل أَقُكوُل لَُبكْم 

 إِلَّي قُْل َهْل يَْستَِوي األْعَمَى َواْلبَِصيُر أَفاَلَ تَتَفَّبُروَن {.. إِنّي َملَ   إِْن أَتّبُِع إِالّ َما يُوَحىَ 

يقككول تعككالى ذكككره: قككل لهككؤالء المنبككرين نبّوتكك : لسككت أقككول لبككن إنككي الككرّب الككذي لككه خككزائن    

السموات واألرض وأعلم غيوب األشياء الرفية التي ال يعلمها إالّ الرّب الذي ال يرفى عليه شيء, 

بوني فيم أقول من ذل  ألنه ال ينبغي أن يبون ربّكا إالّ مكن لكه ملك  ككّل شكيء وبيكده ككّل شكيء فتبذّ 

ومن ال يرفى عليه خافية, وذل  هكو هللا الكذي ال إلكه غيكره. َوال أقُكوُل لَُبكْم إنّكي َملَك   ألنّكه ال ينبغكي 

من ذل . إْن أتّبُِع إالّ لمل  أن يبون ظاهرا بصورته ألبصار البشر في الدنيا, فتجحدوا ما أقول لبم 

ما يُوَحى إلّي يقول: قل لهكم: مكا أتبكع فيمكا أقكول لبكم وأدعكوكم إليكه إالّ وحكي هللا الكذي يوحيكه إلكّي 

وتنزيله الذي ينزله علّي, فأمني لوحيه وأئتمر ألمره, وقد أتيتبم بالحج  القاطعة من هللا عكذركم 

بر في عقولبم وال مستحيل كونكه بكل ذلك  على صحة قولي في ذل , وليس الذي أقول من ذل  بمن

مع وجود البرهكان علكى حقيقتكه هكو الحبمكة البالغكة, فمكا وجكه إنبكاركم لكذل ؟ وذلك  تنبيكه مكن هللا 

تعالى نبيه صلى هللا عليه وسلم على موضع حجته على منبري نبّوته من مشكركي قومكه. قُكْل َهكْل 

قككل يككا محمككد لهككم: هككل يسككتوي األعمككى عككن الحككّق يَْسككتَِوي األْعَمككى والبَِصككيُر يقككول تعككالى ذكككره: 

والبصككير بككه؟ واألعمككى هككو البككافر الككذي قككد عمككى عككن حجكك  هللا فككال يتبينهككا فيتبعهككا. والبصككير: 

المؤمن الذي قد أبصر آيات هللا وحججه فاقتدى بها واستناء بنيائها. أفاَل تَتَفَّبُروَن يقول لهؤالء 

ن فيما أحتّ  عليبم به أيها القوم من هكذه الحجك , فتعلمكوا صكحة الذي كذّبوا بآيات هللا: أفال تتفبرو

مككا أقككول وأدعككوكم إليككه مككن فسككاد مككا أنككتم عليككه مقيمككون مككن إشككراك األوثككان واألنككداد بككاهلل رببككم 

وتبذيببم إياي, مع ظهور حج  صدقي ألعيكنبم, فتَكدَُعوا مكا أنكتم عليكه مكن البفكر مقيمكون إلكى مكا 

 لذي به تفوزون؟أدعوكم إليه من اإليمان ا

 وبنحو الذي قلنا في تأويل ذل  قال جماعة من أهل التأويل. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبكي نجكيح, 10404  

 مهتدى.عن مجاهد, في قول هللا تعالى: قُْل َهْل يَْستَِوي األْعَمى والبَِصيُر قال: الناّل وال

 حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.   

ـ حدثنا بشر, قال: حكدثنا يزيكد, قكال: حكدثنا سكعيد, عكن قتكادة, فكي قولكه: قُكْل َهكْل يَْسكتَِوي 10405  

هللا وأمككره ونعمككه عليككه  األْعَمككى والبَِصككيُر... االَيككة قككال: األعمككى: البككافر الككذي قككد عمككي عككن حككقّ 

والبصير: العبد المؤمن الذي أبصر بصرا نافعا, فوحكد هللا وحكده, وعمكل بطاعكة ربكه, وانتفكع بمكا 

 آتاه هللا.
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 51اآلية : 
ِه القول في تأويل قوله تعالى:      }َوأَنِذْر بِِه الِّذيَن يََرافُوَن أَن يُْحَشُرَواْ إِلََى َربِّهْم لَْيَس لَُهْم ّمكن دُونِك

 َوِلّي َوالَ َشِفيع  لّعَلُّهْم يَتّقُوَن {..

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صكلى هللا عليكه وسكلم: وأْنكِذْر يكا محمكد بكالقرآن الكذي أنزلنكاه إليك     

القككوم الّككِذيَن يَرككافُون أْن يْحَشككروا إلككى َربِّهككْم علمككا مككنهم بككأن ذلكك  كككائن فهككم مصككدّقون بوعككد هللا 

يرضي هللا, دائمون في السعي فيمكا ينقكذهم فكي معكادهم مكن عكذاب هللا. لَكْيَس ووعيده, عاملون بما 

لَُهْم ِمْن دُونِه َولّي أي ليس لهكم مكن عكذاب هللا إن عكذّبهم ولكّي ينصكرهم فيسكتنقذهم منكه. َوال َشكِفيع  

 فكي أنفسكهم, يشفع لهم عند هللا تعالى فيرلصهم من عقابه. لَعَلُّهْم يَتّقُوَن يقول: أنذرهم ككي يتقكوا هللا

فيطيعوا ربهم ويعملوا لمعادهم, ويحذروا سرطه باجتناب معاصيه. وقيل: وأْنِذْر بِِه الِّذيَن يَركافُوَن 

ألن خوفهم ككان « العلم»موضع « المرافة»أْن يُْحَشروا ومعناه: يعلمون أنهم ْيْحَشروَن, فوضعت 

هكذا أمكر مكن هللا تعكالى نبيكه من أجل علمهم بوقكون ذلك  ووجكوده مكن غيكر شكّ  مكنهم فكي ذلك . و

محمدا صلى هللا عليه وسلم بتعليم أصحابه مكا أنكزل هللا إليكه مكن وحيكه وتكذكيرهم واإلقبكال علكيهم 

باإلنذار وصدّه عن المشركين به بعد اإلعذار إليهم وبعكد إقامكة الحجكة علكيهم, حتكى يبكون هللا هكو 

 الحاكم في أمرهم بما يشاء من الحبم فيهم.

 52اآلية : 
القول في تأويل قوله تعالى:      }َوالَ تَْطُرِد الِّذيَن يَْدُعوَن َربُّهْم بِاْلغَدَاةِ َواْلعَِشّي يُِريكدُوَن َوْجَهكهُ َمكا 

 َعلَْيَ  ِمْن ِحَسابِِهم ّمن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِ  َعلَْيِهْم ّمن َشْيٍء فَتَْطُردَُهْم فَتَُبوَن ِمَن الّظاِلِميَن {..

كككر أن هككذه االَيككة نزلككت علككى رسككول هللا صككلى هللا عليككه وسككلم فككي سككبا جماعككة مككن ضككعفاء ذُ    

 المسلمين قال المشركون له: لو طردت هؤالء عن  لغشيناك وحنرنا مجلس . ذكر من قال ذل :

ـ حدثنا هناد بن السرّي, قال: حدثنا أبو زيد, عن أشعث, عن ُككردوس الثعلبكي, عكن ابكن 10406  

مّر المأل من قري, بالنبّي صلى هللا عليه وسلم وعنده صهيا وعمار وبالل وخباب  مسعود, قال:

ونحوهم من ضعفاء المسلمين, فقالوا: يا محمكد أرضكيت بهكؤالء مكن قومك , هكؤالء الكذين مكّن هللا 

عليهم من بيننا, أنحن نبون تبعا لهؤالء؟ اطردهم عنك , فلعلك  إن طكردتهم أن نتبعك  فنزلكت هكذه 

ال تَْطُرِد الِّذيَن يَْدُعوَن َربُّهْم بالغَدَاةِ َوالعَِشّي يُِريكدوَن َوْجَهكه وَككذَِلَ  فَتَنّكا بَْعَنكُهْم بِكبَْعٍض... االَية: وَ 

 إلى آخر االَية.

حدثنا جرير, عن أشكعث, عكن ككردوس الثعلبكي, عكن عبكد هللا, قكال: مكّر المكأل مكن قكري, علكى    

 نحوه.رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, ثم ذكر 

ـ حدثني أبو السائا, قال: حدثنا حفكـ بكن غيكاث, عكن أشكعث, عكن ككردوس, عكن ابكن 10407  

 عباس, قال: مر على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مأل من قري,, ثم ذكر نحوه.

ـ حدثني الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي, قال: حكدثنا أبكي, قكال: حكدثنا أسكباط, عكن 10408  

عيد األزدّي وكان قارىء األزد عن أبي البنود, عن خباب, فكي قكول هللا تعكالى: السدّي, عن أبي س

ال: َوال تَْطُرِد الِّذيَن يَْدُعوَن َربُّهْم بالغَدَاةِ َوالعَِشّي يُِريدُوَن َوْجَههُ... إلى قوله: فَتَُبوَن ِمَن الّظاِلميَن قك

ا النبكّي صكلى هللا عليكه وسكلم جاء األقرن بن حكابس التميمكي وعيينكة بكن حصكن الفكزاري, فوجكدو

قاعككدا مككع بككالل وصككهيا وعمككار وخبككاب, فككي أنككاس مككن ضككعفاء المككؤمنين, فلمككا رأوهككم حولككه 

حقروهم, فأتوه فقالوا: إنا نحّا أن تجعل لنكا منك  مجلسكا تعكرَ لنكا العكرب بكه فنكلنا, فكإن وفكود 

ك فكأقمهم عنكا, فكإذا نحكن العرب تأتي  فنستحيي أن ترانا العرب مع هؤالء األعبد, فكإذا نحكن جئنكا

قكالوا: فاكتكا لنكا عليك  بكذل  كتابكا قكال: فكدعا بالصكحيفة, « نَعَكمْ »فرغنا فاقعد معهم إن شئت قال: 

ودعا عليّا ليبتا, قال: ونحن قعود في ناحية, إذ نزل جبريل بهكذه االَيكة: َوال تَْطكُرِد الّكِذيَن يَكْدُعوَن 

َوْجَههُ ما َعلَْيَ  ِمْن ِحسابِِهْم ِمْن َشْيٍء َوما ِمْن ِحسابَِ  َعلَْيِهْم ِمْن َشْيء  َربُّهْم بالغَدَاةِ َوالعَِشّي يُِردُونَ 

لَْيِهْم ِمْن فَتَْطُردَُهْم فَتَُبوَن ِمَن الّظاِلِميَن, ثم قال: وكذَِلَ  فَتَنّا بَْعَنُهْم بِبَْعٍض ِليَقُولُوا أُهَؤالِء َمّن ّللّاُ عَ 

ْعلََم بالّشكاِكِريَن, ثكم قكال: َوإذا جكاَءَك الّكِذيَن يُْؤِمنُكوَن بآياتِنكا فَقُكْل َسكالم  َعلَكْيُبْم َكتَكَا بَْينِنا ألَْيَس ّللّاُ بكأ

َربُّبْم على نَْفِسِه الّرْحَمةَ. فألقى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصحيفة من يده, ثكم دعانكا, فأتينكاه 
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نَْفِسِه الّرْحَمةَ. فبنا نقعد معه, فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا, وهو يقول: َسالم  َعلَْيُبْم َكتََا َربُّبْم على 

فأنزل هللا تعكالى: َواْصكبِْر نَْفَسكَ  َمكَع الّكِذيَن يَكْدُعوَن َربُّهكْم بالغَكدَاةِ َوالعَِشكّي يُِريكدُوَن َوْجَهكهُ َوال تَْعكدُ 

هللا صلى هللا عليه وسلم يقعكد معنكا بعكد, فكإذا  َعْيناَك َعْنُهْم تُِريدُ ِزينَةَ الحيَاةِ الدّْنيا قال: فبان رسول

 بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم.

حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عن السدّي, عن أبكي    

 أنه قال في سعيد األزدّي, عن أبي البنود, عن خباب بن األرق, بنحو حديث الحسين بن عمرو إالّ 

حديثه: فلما رأوهم حوله نَفّروهم, فأتوه فَرلَوا به. وقال أينا: فَتَُبوَن ِمَن الّظاِلِميَن, ثم ذكر األقرن 

َسكالم  »وصاحبه, فقال: وَكذَلَ  فَتَنّا بَْعَنُهْم بِبَْعٍض... االَية. وقال أينا: فدعانا فأتيناه وهكو يقكول: 

 تى وضعنا ركبنا على ركبتيه, وسائر الحديث نحوه.فدنونا منه يومئٍذ ح« َعلَْيُبمْ 

ـ حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, وحدثنا 10409  

محمد بن عبد األعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة والبلبكي: أن ناسكا مكن كفكار 

لم: إن َسّرَك أن نتبع  فاطرد عنا فالنا وفالنا ناسا من ضعفاء قري, قالوا للنبّي صلى هللا عليه وس

 المسلمين. فقال هللا تعالى: َوال تَْطُرِد الِّذيَن يَْدُعوَن َربُّهْم بالغَدَاةِ َوالعَِشّي يُِريدوَن َوْجَهه.

ِذيَن يَْدُعوَن ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: َوال تَْطُرِد الّ 10410  

َربُّهْم بالغَدَاةِ َوالعَِشّي... إلى قوله: وَككذَِلَ  فَتَنّكا بَْعَنكُهْم بِكبَْعٍض... االَيكة, قكال: وقكد قكال قكائلون مكن 

الناس لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: يا محمد إن سّرك أن نتبع  فاطرد عنا فالنا وفالنكا ألنكاس 

 مشركون. فأنزل هللا تعالى هذه االَية إلى آخرها.كانوا دونهم في الدنيا ازدراهم ال

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبكي نجكيح, 10411  

عن مجاهد: َوال تَْطُرِد الِّذيَن يَْدُعوَن َربُّهْم بالغَدَاةِ َوالعَِشّي بالل وابكن أّم عبكد كانكا يجالسكان محمكدا 

وسلم, فقالت قري, محقرتهما: لوالهما وأمثالهما لجالسناه فنهي عن طردهم, حتكى صلى هللا عليه 

 قوله: ألَْيَس ّللّاُ بأْعلََم بالّشاِكِريَن قال: قل سالم عليبم فيما بين ذل  في هذا.

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفكة, قكال: حكدثنا سكفيان, عكن المقكدام بكن شكريح, عكن 10412  

ل سعيد: نزلت هذه االَية في ستة من أصكحاب النبكّي صكلى هللا عليكه وسكلم, مكنهم ابكن أبيه, قال: قا

مسعود, قال: كنا نسبق إلى النبّي صلى هللا عليه وسلم, وندنو منه ونسمع منه, فقالت قري,: يُكْدني 

 هؤالء دوننا؟ فنزلت: َوال تَْطُرِد الِّذيَن يَْدُعوَن َربُّهْم بالغَدَاةِ َوالعَِشّي.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: حدثنا حجاا, عن ابن جري , عكن عبرمكة, فكي 10413  

قوله: وأْنِذْر بِِه الِّذيَن يَرافُوَن أْن يُْحَشُروا إلى َربِّهْم... االَية. قكال: جكاء عتبكة بكن ربيعكة وشكيبة بكن 

أشراَ من بني عبد ربيعة ومطعم بن عدّي والحرث بن نوفل وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل في 

مناَ من البفار إلى أبي طالا, فقالوا: يا أبا طالا لو أن ابن أخيك  يطكرد عنكه موالينكا وحلفاءنكا, 

فإنما هم عبيدنا وعسفاؤنا, كان أعظم في صدورنا وأطون له عندنا وأدنى التباعنكا إيكاه وتصكديقنا 

ي كلموه به, فقال عمر بكن الرطكاب: له قال: فأتى أبو طالا النبّي صلى هللا عليه وسلم, فحدثه بالذ

لو فعلت ذل  حتى تنظر ما الكذي يريكدون وإالم يصكيرون مكن قكولهم فكأنزل هللا تعكالى هكذه االَيكة: 

 َوال وأْنِذْر بِِه الِّذيَن يَرافُون أْن يُْحَشُروا إلى َربِّهْم لَكْيس لَُهكْم ِمكْن دُونِكِه َوِلكّي َوال َشكِفيع  لَعَلُّهكْم يَتّقُكونَ 

ِد الِّذيَن يَْدُعوَن َربُّهْم بالغَدَاةِ َوالعَِشّي يُِريدُوَن َوْجَهكهُ... إلكى قولكه: ألَكْيَس ّللّاُ بكأْعلََم بالّشكاِكِريَن. تَْطرُ 

قال: وكانوا: بالالً وعمار بن ياسر وسالما مولى أبي حذيفة وصبيحا مولى أسيد ومن الحلفاء: ابن 

اري, وواقكد بكن عبكد هللا الحنظلكي, وعمكرو بكن عبكد مسعود, والمقداد بن عمرو, ومسعود, ابن القك

عمككر ذو الشككمالين, ومرثككد بككن أبككي مرثككد, وأبككو مرثككد مككن غنككّي حليكك  حمككزة بككن عبككد المطلككا, 

وأشباههم من الحفاء. ونزلكت فكي أئمكة البفكر مكن قكري, والمكوالي والحلفكاء: وَككذَِلَ  فَتَنّكا بَْعَنكُهْم 

ّللّاُ َعلَْيِهْم ِمْن بَْينِنا... االَية فلما نزلت أقبل عمر بن الرطاب فاعتذر مكن بِبَْعٍض ِليَقُولُوا أَهُؤالِء َمّن 

 مقالته, فأنزل هللا تعالى: َوإذَا جاَءَك الِّذيَن يُْؤِمنُوَن بآياتِنا فَقُْل َسالم  َعلَْيُبْم... االَية.

زيد: قال رجل للنّي ـ حدثني يونس بن عبد األعلى, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابن 10414  

صلى هللا عليكه وسكلم: إنكي أسكتحيي مكن هللا أن يرانكي مكع سكلمان وبكالل وذويهكم, فكاطردهم عنك  

وجككالس فالنككا وفالنككا قككال: فنككزل القككرآن: َوال تَْطككُرِد الّككِذيَن يَككْدُعوَن َربُّهككْم بالغَككدَاةِ والعَِشككّي يُِريككدُوَن 
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ِلِميَن ما بين  وبين أن تبون من الظكالمين إالّ أن تطكردهم. ثكم َوْجَههُ فقرأ حتى بلغ: فَتَُبوَن ِمَن الّظا

بالّشكاِكِريَن.  قال: وَكذَِلَ  فَتَنّا بَْعَنُهْم بِبَْعٍض ِليَقُولُوا أَهُؤالِء َمّن ّللّاُ َعلَْيِهْم ِمْن بَْينِنكا ألَكْيَس ّللّاُ بكأْعلَمَ 

وبّشكرهم, وأخبكرهم أنكي قكد غفكرت  ثم قال: وهؤالء الذين أمروك أن تطردهم فأبلغهم منى السكالم

تى لهم وقرأ: َوإذَا جاَءَك الِّذيَن يُْؤِمنُوَن بآياتِنا فَقُْل َسالم  َعلَْيُبْم َكتََا َربُّبْم على نَْفِسِه الّرْحَمةَ فقرأ ح

 بلغ: وكذَِلَ  نُفّصُل االَياِت وِلتَْستَبِيَن َسبِيُل الُمْجِرِميَن قال: لتعرفها.

أويل في الدعاء الذي كان هؤالء الرهط الذين نهى هللا نبيه صكلى هللا عليكه وسكلم واختل  أهل الت  

 عن طردهم يدعون ربهم به, فقال بعنهم: هي الصلوات الرمس. ذكر من قال ذل :

ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بن صكالح, عكن علكّي بكن 10415  

قولكه: َوال تَْطكُرِد الّكِذيَن يَكْدُعوَن َربُّهكْم بالغَكدَاةِ والعَِشكّي يعنكي: يعبكدون أبي طلحة, عن ابكن عبكاس, 

 ربهم بالغداة والعشّي, يعني الصلوات المبتوبة.

ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا الحجاا بن المنهكال, قكال: حكدثنا حمكاد, عكن أبكي حمكزة, عكن 10416  

اةِ والعَِشككّي يُِريككدُوَن َوْجَهككهُ قككال: هككي الصككلوات الرمككس إبككراهيم, فككي قولككه: يَككْدُعوَن َربُّهككْم بالغَككدَ 

 الفرائض, ولو كان يقول القّصان هل  من لم يجلس إليهم.

ـ حدثنا هناد بن السرّي وابن وكيع, قاال: حدثنا ابن فنكيل, عكن األعمك,, عكن إبكراهيم: 10417  

 يُِريدُوَن َوْجَههُ قال: هي الصالة. َوال تَْطُرِد الِّذيَن يَْدُعوَن َربُّهْم بالغَدَاةِ والعَِشيّ 

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهكد: 10418  

 َوال تَْطُرِد الِّذيَن يَْدُعوَن َربُّهْم بالغَدَاةِ والعَِشّي الصالة المفروضة: الصبح والعصر.

بندي, قال: حدثنا حسن الجعفكي, قكال: أخبرنكي حمكزة ـ حدثني موسى بن عبد الرحمن ال10419  

بن المغيرة, عن حمزة بن عيسى, قال: دخلت على الحسن فسألته, فقلت: يا أبا سكعيد, أرأيكت قكول 

هللا: َواْصبِْر نَْفَسَ  َمَع الِّذيَن يَْدُعوَن َربُّهْم بالغَدَاةِ َوالعَِشكّي أهكم هكؤالء القّصكان؟ قكال: ال, ولبكنهم 

 على الصلوات في الجماعة. المحافظون

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبكو عاصكم, قكال: حكدثنا عيسكى, وحكدثني الحكرث, 10420  

قال: حدثنا الحسين قال: حدثنا ورقاء جميعا, عكن ابكن أبكي نجكيح, عكن مجاهكد فكي قكول هللا: الّكِذيَن 

 .يَْدُعوَن َربُّهْم بالغَدَاةِ والعَِشّي قال: الصالة المبتوبة

ـ ُحدثت عن الحسين بن الفرا, قكال: سكمعت أبكا معكاذ, قكال: أخبرنكا عبيكد, قكال: سكمعت 10421  

النحاك يقول في قوله: يَكْدُعوَن َربُّهكْم بالغَكدَاةِ َوالعَِشكّي قكال: يعبكدون ربهكم بالغكداة والعشكّي يعنكي 

 الصالة المفروضة.

عن قتادة, قوله: َواْصبِْر نَْفَسَ  َمَع الِّذيَن ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, 10422  

 يَْدُعوَن َربُّهْم بالغَدَاةِ َوالعَِشّي هما الصالتان: صالة الصبح وصالة العصر.

ـ حدثني ابن البرقي, قال: حدثنا ابن أبي مريم, قال: حكدثنا يحيكى بكن أيكوب, قكال: حكدثنا 10423  

مر في هكذه االَيكة: َواْصكبِْر نَْفَسكَ  َمكَع الّكِذيَن يَكْدُعوَن محمد بن عجالن, عن نافع, عن عبد هللا بن ع

 َربُّهْم بالغَدَاةِ َوالعَشّي... االَية, أنهم الذين يشهدون الصلوات المبتوبة.

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عن منصور, عكن مجاهكد 10424  

 الِّذيَن يَْدُعوَن َربُّهْم بالغَدَاةِ َوالعَشّي قاال: الصلوات الرمس. وإبراهيم: َواْصبِْر نَْفَسَ  َمعَ 

 حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى, عن سفيان, عن منصور, عن مجاهد, مثله.   

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قكال: ثنكي حجكاا, عكن ابكن جكري , عكن مجاهكد: َوال 10425  

َربُّهككْم بالغَككدَاةِ َوالعَِشككّي قككال: المصككلين المككؤمنين بككالل وابككن أّم عبككد. قككال ابككن تَْطكُرِد الّككِذيَن يَككْدُعوَن 

جري : وأخبرني عبد هللا بن كثير, عن مجاهد, قال: صليت الصبح مع سعيد بن المسيا, فلما سلم 

ا اإلمام ابتدر الناس القاّن, فقال سعيد: ما أسرعهم إلى هذا المجلس قال مجاهد: فقلت: يتأّولون مك

قال هللا تعالى. قال: وما قال؟ قلت: َوال تَْطُرِد الِّذيَن يَْدُعوَن َربُّهْم بالغَدَاةِ َوالعَِشّي قال: وفي هذا ذا؟ 

 إنما ذاك في الصالة التي انصرفنا عنها االَن, إنما ذاك في الصالة.

ور, عكن عبكد ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: حدثنا وكيكع, عكن أبيكه, عكن منصك10426  

 الرحمن بن أبي عمرة, قال: الصالة المبتوبة.
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ـكك حككدثنا المثنككى, قككال: حككدثنا إسككحاق, قككال: حككدثنا وكيككع, عككن إسككرائيل, عككن جككابر, عككن 10427  

 عامر, قال: هي الصالة.

حدثنا المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا وكيع, عن أبيه, عن إسرائيل, عن عامر, قال: هكي    

 الصالة.

حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عكن قتكادة, قولكه: َوال تَْطكُرِد الّكِذيَن يَكْدُعوَن َربُّهكْم    

 بالغَدَاةِ َوالعَِشّي يُِريدُوَن َوْجَههُ يقول: صالة الصبح وصالة العصر.

من ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن مجاهد, قال: صلى عبكد الكرح10428  

في مسجد الرسول, فلما صلى قام فاستند إلى حجرة النبّي صلى هللا عليه وسلم, فانثال الناس عليه, 

فقال: يا أيها الناس إليبم فقيل: يرحم  هللا, إنما جاءوا يريدون هذه االَية: َواْصبِْر نَْفَسكَ  َمكَع الّكِذيَن 

 بهذا إنما هو في الصالة. يَْدُعوَن َربُّهْم بالغَدَاةِ َوالعَشّي فقال: وهذا ُعني

وقال آخرون: هكي الصكالة ولبكن القكوم لكم يسكألوا رسكول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم طكرد هكؤالء   

النككعفاء عككن مجلسككه وال تككأخيرهم عككن مجلسككه, وإيمككا سككألوه تككأخيرهم عككن الصككّ  األّول حتككى 

 يبونوا وراءهم في الصّ . ذكر من قال ذل :

ثنكي أبكي, قكال: ثنكي عمكي, قكال: ثنكي أبكي, عكن أبيكه, عكن ابكن ـ حدثني محمد بكن سكعد, 10429  

عباس, قوله: وَكِذِلَ  فَتَنّا بَْعَنُهْم بِبَْعٍض... االَية, فهم أنكاس ككانوا مكع النبكّي صكلى هللا عليكه وسكلم 

من الفقراء, فقال أناس من أشراَ الناس: نؤمن ل , وإذا صلينا فأخّر هؤالء الكذين معك  فليصكلوا 

 خلفنا

 ال آخرون: بل معنى دعائهم كان ذكرهم هللا تعالى. ذكر من قال ذل :وق  

ـك حككدثنا ابككن وكيكع, قككال: حككدثنا أبككي, وحكدثنا هنككاد, قككال: حككدثنا وكيكع, عككن سككفيان, عككن 10430  

 منصور, عن إبراهيم, قوله: َوال تَْطُرِد الِّذيَن يَْدُعوَن َربُّهْم بالغَدَاةِ َوالعَِشّي قال: أهل الذكر.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن منصور: َوال تَْطُرِد الِّذيَن يَْدُعوَن َربُّهكْم بالغَكدَاةِ 10431  

 َوالعَِشّي قال: هم أهل الذكر.

حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جريكر, عكن منصكور, عكن إبكراهيم: َوال تَْطكُرِد الّكِذيَن يَكْدُعوَن َربُّهكْم    

 : ال تطردهم عن الذكر.بالغَدَاةِ َوالعَِشّي قال

 وقال آخرون: بل كان ذل  تعلمهم القرآن وقراءته. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا وكيع, عن إسرائيل, عن جابر, عكن أبكي 10432  

قكال: ككان يقكرئهم القكرآن النبكي  جعفر, قوله: َواْصبِْر نَْفَسَ  َمَع الِّذيَن يَْدُعوَن َربُّهْم بالغَدَاةِ َوالعَشكيّ 

 صلى هللا عليه وسلم.

 وقال آخرون: بل َعنَى بدعائهم ربهم عبادَتهم إياه. ذكر من قال ذل :  

ـ ُحدثت عن الحسين, قال: سمعت أبكا معكاذ, قكال: حكدثنا عبيكد بكن سكليمان, قكال: سكمعت 10433  

شّي قال: يعني: يعبدون, أال تر أنه قكال: ال َجكَرَم النحاك يقول في قوله: يَْدُعوَن َربُّهْم بالغَدَاةِ َوالعَ 

 أنّما تَْدُعونَنِي إلَْيِه يعني: تعبدونه.

والصواب مكن القكول فكي ذلك  أن يقكال: إن هللا تعكالى نهكى نبيكه محمكدا صكلى هللا عليكه وسكلم أن   

نكاء عليكه قكوالً يطرد قوما كانوا يدعون ربهم بالغداة والعشّي والدعاء هلل يبون بذكره وتمجيده والث

وكالما, وقد يبون بالعمل له بالجوار  األعمال التي كان عليهم فرضها وغيرها من النوافكل التكي 

ترضي والعامل له عابده بما هو عامل لكه وقكد يجكوز أن يبكون القكوم ككانوا جكامعين هكذه المعكاني 

العبكادة دعكاء, فقكال تعكالى:  كلها, فوصفهم هللا بذل  بأنهم يدعونه بالغداة والعشّي, ألن هللا قد سكمى

 َوقاَل َربُّبُم اْدُعونِي أْسكتَِجْا لَُبكْم إّن الّكِذيَن يَْسكتَْببُِروَن َعكْن ِعبكادَتِي َسكيَْدُخلُوَن َجَهكنَّم دَاِخكِريَن. وقكد

يجوز أن يبون ذل  على خاّن مكن الكدعاء, وال قكول أولكى بكذل  بالصكحة مكن وصك  القكوم بمكا 

نوا يدعون ربهم بالغداة والعشّي فيعّمون بالصفة التي وصكفهم بهكا ربهكم وصفهم هللا به من أنهم كا

وال يرصون منها بشيء دون شيء. فتأويكل البكالم إذن: يكا محمكد أنكذر القكرآن الكذي أنزلتكه إليك , 

الذين يعلمون أنهم إلى ربهم محشورون, فهم مكن خكوَ ورودهكم علكى هللا الكذي ال شكفيع لهكم مكن 

مل له دائبون إذ أعرض عن إنذارك واستمان ما أنزل هللا علي  المبكذّبون دونه وال نصير, في الع
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باهلل واليوم اخر من قوم  استببارا على هللا. وال تطردهم وال تُْقِصهم, فتبون ممن وضَع اإلقصاء 

في غير موضعه فأقصى وطرد من لم يبن له طرده وإقصاؤه, وقّرب من لم يبن له تقديمكه بقربكه 

لككذين نهيتكك  عككن طككردهم هككم الككذين يككدعون ربهككم فيسككألون عفككوه ومغفرتككه لصككالح وإدنككاَءه فككإن ا

أعمالهم وأداء مكا ألكزمهم مكن فرائنكه ونوافكل تطكّوعهم وذككرهم إيكان بألسكنتهم بالغكداة والعشكّي, 

 يلتمسون بذل  القربة إلى هللا والدنّو من رضاه. ما َعلَْيَ  ِمْن ِحسابِِهْم ِمْن َشيٍء, يقول: ما علي  من

حساب ما رزقتهم من الرزق من شيء, وما علكيهم مكن حسكاب مكا رزقتك  مكن الكرزق مكن شكيء, 

فتطردهم حذار محاسبتي إياك بما خّولتهم في الدنيا من الرزق. وقوله: فَتَْطُردَُهْم: جواب لقوله: ما 

ه: فَتَُبكوَن ِمكَن الّظكاِلِميَن جكواب َعلَْيَ  ِمْن ِحسابِِهْم ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِ  َعلْيِهم ِمْن َشكيٍء. وقولك

 لقوله: َوال تَْطُرِد الِّذيَن يَْدُعوَن َربُّهْم.

 53اآلية : 
القول في تأويل قوله تعالى:      }َوَككذَِلَ  فَتَنّكا بَْعَنكُهْم بِكبَْعٍض لّيَقُولكَواْ أََهكـَُؤآلِء َمكّن ّللّاُ َعلَكْيِهم ّمكن 

 بِالّشاِكِريَن {.. بَْينِنَآ أَلَْيَس ّللّاُ بِأَْعلَمَ 

 يعني تعالى ذكره بقوله: وَكذَِلَ  فَتَنّا بَْعَنُهْم بِبَْعٍض وكذل  اختبرنا وابتلينا. كالذي:   

ـ حدثنا محمد بن عبد األعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, وحكدثنا الحسكين بكن 10434  

ة: َوَككذَِلَ  فَتَنّكا بَْعَنكُهْم بِكبَْعٍض يقكول: يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتاد

 ابتلينا بعنهم ببعض.

وقد دللنا فيما منى من كتابنكا هكذا علكى معنكى الفتنكة, وأنهكا االختبكار واالبكتالء, بمكا أغنكى عكن   

إعادته في هذا الموضع. وإنما فتنة هللا تعالى بعض خلقه ببعض, مرالفته بيكنهم فيمكا قسكم لهكم مكن 

األخالق, فجعل بعنا غنيا وبعنا فقيرا وبعنا قويكا وبعنكا ضكعيفا, فكأحوا بعنكهم األرزاق و

 إلى بعض, اختبارا منه لهم بذل .

 وبنحو الذي قلنا في ذل  قال جماعة من أهل التأويل. ذكر من قال ذل :  

ن ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن علّي بك10435  

أبككي طلحككة, عككن ابككن عبككاس, قولككه: وَكككذَِلَ  فَتَنّككا بَْعَنككُهْم بِككبَْعٍض يعنككي أنككه جعككل بعنككهم أغنيككاء 

وبعنهم فقراء, فقال األغنياء للفقراء: أهؤالء مّن هللا عليهم من بيننا يعني: هداهم هللا. وإنما قكالوا 

 ذل  استهزاء وسررية.

 َعلَْيِهْم ِمْن بَْينِنا يقول تعالى: أختبرنا الناس بالغنى والفقر والعّز وأما قوله: ِليَقُولُوا أَهُؤالِء َمّن ّللّاُ   

والذّل والقّوة والنع  والهدى والنالل, كي يقول مكن أضكله هللا وأعمكاه عكن سكبيل الحكّق للكذين 

هداهم هللا ووفقهم: أهؤالء مّن هللا عليهم بالهدى والرشد وهم فقكراء ضكعفاء أذالء مكن بيننكا ونحكن 

ياء أقوياء استهزاء بهم, ومعاداة لإلسالم وأهله. يقول تعكالى: ألَكْيَس ّللّاُ بكأْعلََم بالّشكاكِريَن وهكذا أغن

منه تعالى إجابة لهؤالء المشركين الذين أنبروا أن يبون هللا هدى أهكل المسكبنة والنكع  للحكّق, 

متي ممن هو لهكا ككافر, وخذلهم عنه وهم أغنياء, وتقرير لهم أنا أعلم بمن كان من خلقي شاكرا نع

فمنّي على من مننت عليه منهم بالهداية جزاء شكبره إيكاي علكى نعمتكي, وتركذلي مكن خكذلت مكنهم 

عككن سككبيل الرشككاد عقوبككة كفرانككه إيككاي نعمتككي ال لغنككى الغنككّي مككنهم وال لفقككر الفقيككر ألن الثككواب 

فقكره, ألن الغنكى والفقكر والعقاب ال يستحقه أحد إالّ جزاء على عملكه الكذي اكتسكبه ال علكى غنكاه و

 والعجز والقّوة ليس من أفعال خلقي.

 54اآلية : 
لَكَى القول في تأويل قوله تعالى:     }َوإِذَا َجآَءَك الِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِآيَاتِنَا فَقُْل َسالَم  َعلَْيُبْم َكتََا َربُّبْم عَ 

 َهالٍَة ثُّم تَاَب ِمن بَْعِدِه َوأَْصلََح فَأَنّهُ َغفُور  ّرِحيم  {..نَْفِسِه الّرْحَمةَ أَنّهُ َمن َعِمَل ِمنُبْم ُسَوًءا بِجَ 

اختل  أهل التأويل في الذين عنى هللا تعالى بهذه االَيكة: فقكال بعنكهم: َعنَكى بهكا الكذين نهكّي هللا    

 نبيه عن طردهم, وقد منت الرواية بذل  عن قائليه.

صلى هللا عليكه وسكلم فكي ذنكوب أصكابوها عظكام, فلكم  وقال آخرون: عنى بها قوما استفتوا النبيّ   

 يؤيسهم هللا من التوبة. ذكر من قال ذل :
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ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, قال: حدثنا سكفيان, عكن مجمكع, قكال: 10436  

ان: سمعت ماهان, قال: جاء قوم إلى النبّي صلى هللا عليه وسلم قد أصابوا ذنوبكا عظامكا. قكال ماهك

فما إخاله ردّ علكيهم شكيئا. قكال: فكأنزل هللا هكذه االَيكة: َوإذَا جكاَءَك الّكِذيَن يُْؤِمنُكوَن بآياتِنكا فَقُكْل َسكالم  

 َعلَْيُبْم... االَية.

حدثنا هناد, قال: حدثنا قيصكة, عكن سكفيان, عكن مجمكع, عكن ماهكان: أن قومكا جكاءوا إلكى النبكّي    

حمد إنا أصبنا ذنوبا عظاما فما إخاله ردّ علكيهم شكيئا, فانصكرفوا, صلى هللا عليه وسلم, فقالوا: يا م

فأنزل هللا تعالى: َوإذَا جاَءَك الِّذيَن يْؤِمنُوَن بآياتِنا فَقُْل َسكالم  َعلَكْيُبْم َكتَكَا َربُّبكْم علكى نَْفِسكِه الّرْحَمكة 

 قال: فدعاهم, فقرأها عليهم.

حدثنا سكفيان, عكن مجمكع التميمكي, قكال: سكمعت ماهكان  حدثنا المثنى, قال: حدثنا أبو نعيم, قال:   

 يقول, فذكر نحوه.

وقال آخرون: بل ُعني بها قوم من المؤمنين كانوا أشاروا على النبّي صلى هللا عليه وسلم بطكرد   

القوم الذين نهاه هللا عن طردهم, فبكان ذلك  مكنهم خطيئكة, فغفرهكا هللا لهكم وعفكا عكنهم, وأمكر نبيكه 

ه وسلم إذا أتوه أن يبشرهم بأن قد غفر لهم خطيئتهم التي سلفت منهم بمشورتهم على صلى هللا علي

النبككّي صككلى هللا عليككه وسككلم بطككرد القككوم الككذين أشككاروا عليككه بطككردهم. وذلكك  قككول عبرمككة وعبككد 

 الرحمن بن زيد, وقد ذكرنا الرواية عنهما بذل  قبل.

مككن قككال: المعنيككون بقولككه: َوإذَا جككاَءَك الّككِذيَن وأولككى األقككوال فككي ذلكك  عنككدي بتأويككل االَيككة, قككول   

يُْؤِمنُوَن بآياتِنا فَقُْل َسالم  َعلَْيُبْم غيكر الكذين نُهكي هللا النبكّي صكلى هللا عليكه وسكلم عكن طكردهم, ألن 

قوله: َوإذَا جاَءَك الِّذيَن يُْؤِمنُوَن بآياتنا خبر مستأن  بعد تقني الربر عن الذين نهى هللا نبيه صلى 

وفكي ابتكداء هللا «, وإذا جكاءوك فقكل سكالم علكيبم» عليه وسلم عن طردهم, ولو كانوا هم لقيكل: هللا

 الربر عن قصة هؤالء وتركه وصل البالم بالربر عن األّولين ما ينبىء عن أنهم غيرهم.

 فتأويل البالم إذ كان األمر على مكا وصكفنا: وإذا جكاءك يكا محمكد القكوم الكذين يصكدّقون بتنزيلنكا  

وأدلتنا وحججنا فيقّرون بذل  قوالً وعمالً, مسترشدي  عن ذنوبهم التي سكلفت مكنهم بينكي وبيكنهم, 

هل لهم منها توبة؟ فال تؤيسهم منهكا, وقكل لهكم: سكالم علكيبم: أمنكة هللا لبكم مكن ذنكوببم أن يعكاقببم 

م الرحمكة برلقكه, أنّكه َمكْن عليها بعد توبتبم منها, َكتََا َربُّبْم علكى نَْفِسكِه الّرْحَمكة يقكول: قنكى رببك

 َعِمَل ِمْنُبْم ُسوًءا بَِجهالٍَة ثّم تاَب ِمْن بَْعِدِه وأْصلََح فإنّه َغفُور  َرحيم .

واختلفت القراء في قراءة ذل , فقرأته عامكة قكراء المكدنيين: أنّكه َمكْن َعِمكَل ِمكْنُبْم ُسكوًءا فيحعلكون   

علكى « تاَب ِمْن بَْعِدِه وأْصلََح فإنّه َعفُكور  َرِحكيم   ثمّ »منصوبة على الترجمة بها عن الرحمة, « أنّ »

بعد الفاء فيبسرونها ويجعلونها أداة ال موضع لها, بمعنى: فهكو لكه غفكور رحكيم, أو « إنه»ائتناَ 

فله المغفرة والرحمة. وقرأهما بعض البوفيين بفتح األل  منهما جميعا, بمعنكى: كتكا رببكم علكى 

لكه: أنّكه َمكْن َعِمكَل ِمكْنُبْم ُسكوًءا بَِجهالَكٍة عكن الرحمكة فإنّكهُ َغفُكور  َرحكيم , نفسه الرحمة, ثكم تكرجم بقو

األولى, ويجعلهما اسكمين منصكوبين علكى مكا بينكت. وقكرأ ذلك  « أنه»الثانية على « فأنه»فيعط  

« فإنكه»و « إنكه»بعض المبيين وعامة قّراء أهكل العكراق مكن البوفكة والبصكرة ببسكر األلك  مكن 

 داء, وعلى أنهما أداتان ال موضع لهما.على االبت

َكتَكَا َربُّبكْم علكى نَْفِسكِه »وأولى القراءات في ذل  عنكدي بالصكواب, قكراءة مكن قرأهمكا بالبسكر:   

على ابتداء البالم, وأن الربر قد انتهى عند قولكه: َكتَكَا َربُّبكْم علكى نَْفِسكِه الّرْحَمكةَ ثكم « الّرْحَمةَ إنّهُ 

و فاعكل تعكالى ذككره بمكن عمكل سكوءا بجهكال ثكم تكاب وأصكلح منكه. ومعنكى استؤن  الربر عما ه

قولكه: أنّكهُ َمكْن َعِمكَل ِمككْنُبْم ُسكوًءا بَِجهالَكٍة: أنكه مككن اقتكرَ مكنبم ذنبكا, فجهككل باقترافكه إيكاه. ثُكّم تككاَب 

لكى مكا وأْصلََح فأنه َغفُور  لذنبه إذا تاب وأناب وراجع بطاعة هللا وترك العود إلى مثله مكع النكدم ع

 فرط منه. َرِحيم  بالتائا أن يعاقبه على ذنبه بعد توبته منه. ذكر من قال ذل :

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو خالد األحمر, عن عثمان, عن مجاهكد: َمكْن َعِمكَل ِمكْنُبْم 10437  

 ُسوًءا بَِجهالٍَة قال: من جهل أنه ال يعلم حالالً من حرام, ومن جهالته ركا األمر.

 ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو خالد, عن جويبر, عن النحاك, مثله.10438  
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حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن ليث, عن مجاهد: يَْعَملُوَن الّسوَء بَِجهالَكٍة قكال: مكن عمكل    

 بمعصية هللا, فذاك منه جهل حتى يرجع.

بكر بكن خنكيس, عكن ليكث, عكن مجاهكد, فكي حدثني الحرث, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: حدثنا ب   

 قوله: َمْن َعِمَل ِمْنُبْم ُسوًءا بَِجهالٍَة قال: كّل من عمل برطيئة فهو بها جاهل.

ـ حدثني الحرث, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: حدثنا خالكد بكن دينكار أبكو خلكدة, قكال: كنكا 10439  

يُْؤِمنُوَن بآياتِنكا فَقُكْل َسكالم  َعلَكْيُبْم َكتَكَا َربُّبكْم علكى  إذا دخلنا على أبي العالية قال: َوإذَا جاَءَك الِّذينَ 

 نَْفِسه الّرْحَمةَ.

 55اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:      }َوَكذَِلَ  نفَّصُل االَيَاِت َوِلتَْستَبِيَن َسبِيُل اْلُمْجِرِميَن {..

وكمككا فصكلنا لكك  فكي هككذه السكورة مككن ابتككدائها  يعنكي تعككالى ذككره بقولككه: وَككذَِلَ  نُفَّصككُل االَيكاتِ    

وفاتحها يا محمد إلى هذا الموضع حجتنا على المشركين مكن عبكدة األوثكان وأدلتنكا, وميزناهكا لك  

وبينّاهككا, كككذل  نفصككل لكك  أعالمنككا وأدلتنككا فككي كككّل حككّق ينبككره أهككل الباطككل مككن سككائر أهككل الملككل 

 حيحه من سقيمه.غيرهم, فنبينها ل  حتى تبين حقه من باطله وص

واختلفت القّراء في قكراءة قولكه: وِلتَْسكتَبِيَن َسكبِيُل الُمْجكِرِميَن فقكرأ ذلك  عامكة قكّراء أهكل المدينكة:   

خطاب للنبّي صلى هللا عليه « تستبين»بنصا السبيل, على أن « َسبِيل الُمْجِرِمينَ »وِلتَْستَبِيَن بالتاء 

محمككد سككبيل المجككرمين. وكككان ابككن زيككد يتككأّول ذلكك : وسككلم كككأن معنككاه عنككدهم: ولتسككتبين أنككت يككا 

ولتستبين أنت يكا محمكد سكبيل المجكرمين الكذين سكألوك طكرد النفكر الكذين سكألوه طكردهم عنكه مكن 

 أصحابه.

« َوِلتَْستبِيَن َسكبِيل الُمْجكِرِمينَ »ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابن زيد: 10440  

 هؤالء. قال: الذين يأمرون  بطرد

وقرأ ذل  بعض المبيين وبعض البصريين: وِلتَْستَبِيَن بالتاء َسكبِيُل الُمْجكِرِميَن برفكع السكبيل علكى   

أن القصد للسكبيل, ولبنكه يؤنثهكا. وككأن معنكى البكالم عنكدهم: وككذل  نفّصكل االَيكات ولتتنكح لك  

باليككاء َسكككبِيُل « بِينَ وِلتَْسككتَ »وللمككؤمنين طريككق المجككرمين. وقككرأ ذلكك  عامككة قككراء أهككل البوفككة: 

الُمْجككِرِميَن برفككع السككبيل علككى أن الفعككل للسككبيل ولبككنهم يذكرونككه. ومعنككى هككؤالء فككي هككذا البككالم, 

ومعنى مكن قكرأ ذلك  بالتكاء فكي: وِلتَْسكتَبِيَن ورفكع السكبيل واحكد , وإنمكا االخكتالَ بيكنهم فكي تكذكير 

 السبيل وتأنيثها.

الرفع, ألن هللا تعالى ذكره فّصل آياته فكي كتابكه « السبيل»وأولى القراءتين بالصواب عندي في   

وتنزيلككه, ليتبَككيّن الحككّق بهككا مككن الباطككل جميككع مككن خوطككا بهككا, ال بعككض دون بعككض. ومككن قككرأ 

بالنصا, فإنما جعل تبيين ذل  محصورا على النبّي صلى هللا عليه وسكلم. وأمكا القكراءة « السبيل»

ِرئت بالتاء أو بالياء, ألن من العرب من يذكر السكبيل وهكم تمكيم وأهكل في قوله: َوِلتَْستَبِيَن فسواء قُ 

نجد, ومنهم من يؤنكث السكبيل وهكم أهكل الحجكاز, وهمكا قراءتكان مستفينكتان فكي قكّراء األمصكار 

ولغتان مشهورتان من لغات العرب, وليس في قراءة ذل  بإحكداهما خكالَ لقراءتكه بكاألخرى وال 

 خرى بعد أن يرفع السبيل للعلة التي ذكرنا.وجه الختيار إحداهما على األ

 وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله: نُفّصُل االَياِت قال أهل التأويل.  

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا إسكحاق, قكال: حكدثنا عبكد الكرزاق, قكال: أخبرنكا معمكر, عكن 10441  

 قتادة: وكذَِلَ  نُفَّصُل االَياِت نبين االَيات.

 يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابن زيد في: نُفَّصُل االَياِت: نبين. ـ حدثني10442  

 56اآلية : 
القول فكي تأويكل قولكه تعكالى:      }قُكْل إِنّكي نُِهيكُت أَْن أَْعبُكدَ الّكِذيَن تَكْدُعوَن ِمكن دُوِن ّللّاِ قُكْل الّ أَتّبِكُع 

 اْلُمْهتَِديَن {.. أَْهَوآَءُكْم قَْد َضلَْلُت إِذاً َوَمآ أَنَاْ ِمنَ 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمكد صكلى هللا عليكه وسكلم: قكل يكا محمكد لهكؤالء المشكركين بكربهم مكن    

قوم , العادلين به األوثان واألنداد, الذين يدعون  إلى موافقتهم على دينهم وعبادة األوثان: إن هللا 
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دعونني إليه من ذل  وال أوافقبم عليكه, نهاني أن أعبد الذين تدعون من دونه, فلن أتبعبم على ما ت

وال أعطيبم محبتبم وهواكم فيه, وإن فعلت ذل  فقد تركت محجة الحّق وسلبت على غير الهكدى, 

لغتان: فكتح الكالم وكسكرها, واللغكة « ضللت»فصرت ضاالّ مثلبم على غير استقامة. وللعرب في 

ر, وبها نقرأ لشهرتها في العكرب وأمكا الفصيحة المشهورة هي فتحها, وبها قرأ عامة قراء األمصا

البسر فليس بالغالا في كالمها والقراء بها قليلون, فمن قكال َضكلَْلُت قكال أِضكّل, ومكن قكال َضكِلْلُت 

 قال في المستقبل أََضّل, وكذل  القراءة عندنا في سائر القرآن: وقالوا أئِذا َضلَْلنا بفتح الالم.

 57اآلية : 
الى:     }قُْل إِنّي َعلََى بَيّنٍَة ّمن ّربّي َوَكذّْبتُم بِِه َمكا ِعنكِدي َمكا تَْسكتَْعِجلُوَن بِكِه القول في تأويل قوله تع

ـّ اْلَحّق َوُهَو َخْيُر اْلفَاِصِليَن {..  إِِن اْلُحْبُم إِالّ ّوِ يَقُ

لداعين ل  إلى يقول تعالى ذكره لنبيه صلى هللا عليه وسلم: قُْل يا محمد لهؤالء العادلين بربهم, ا   

اإلشراك برب : إنّي على بَيّنٍَة ِمْن ربي أي إني على بيان قد تبينته وبرهان قد وضح لي من ربكي, 

يقككول: مككن توحيككده, ومككا أنككا عليككه مككن إخككالن عبوديتككه مككن غيككر إشككراك شككيء بككه وكككذل  تقككول 

 اعر:العرب: فالن على بينة من هذا األمر: إذا كان على بيان منه, ومن ذل  قول الش

 أبَيّنَةً تَْبغُوَن بَعدَ اْعتَِرافِِهوقَْوِل ُسَوْيٍد قْد َكفَْيتُُبْم بِْشَرا  

من ذكر الرّب جل وعّز. مكا ِعْنكِدي مكا « به»وَكذّْبتُْم بِِه يقول: وكذبتم أنتم برببم. والهاء في قوله   

وال أنكا علكى ذلك  بقكادر. وذلك  تَْستَْعِجلُوَن بِِه يقول: ما الذي تستعجلون من نقكم هللا وعذابكه بيكدي, 

أنهم قالوا حين بعث هللا نبيكه محمكدا صكلى هللا عليكه وسكلم بتوحيكده, فكدعاهم إلكى هللا وأخبكرهم أنكه 

رسوله إليهم: َهْل َهذَا إالّ بََشر  ِمكثْلُُبْم أفَتكأْتوَن الّسكْحَر وأْنكتُْم تُْبِصكُروَن وقكالوا للقكرآن: هكو أضكغاث 

اختالق اختلقه. وقال آخرون: بل محمد شاعر, فليأتنا بآية كمكا أرسكل أحالم. وقال بعنهم: بل هو 

األّولون فقال هللا لنبيه صلى هللا عليه وسلم: أجبهم بأن االَيات بيد هللا ال بيكدك, وإنمكا أنكت رسكول, 

وليس علي  إالّ البالغ لمكا أرسكلت بكه, وإن هللا يقنكي الحكّق فكيهم وفيك  ويفصكل بكه بينك  وبيكنهم 

محّق منبم والمبطل. وُهَو َخْيُر الفاصِليَن: أي وهو خير من بين وميز بين المحّق والمبطل فيتبين ال

وأعدلهم, ألنه ال يقع في حبمه وقنائه حي  إلى أحكد لوسكيلة لكه إليكه وال لقرابكة وال مناسكبة, وال 

. وقكد في قنائه جور ألنه ال يأخذ الرشوة في األحبام فيجوز, فهكو أعكدل الحبكام وخيكر الفاصكلين

 «.وُهَو أْسَرُن الفَاِصلين»ذكر لنا في قراءة عبد هللا: 

ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبي بشر, عن 10443  

 «.يقني الحّق وهو أسرن الفاصلين»سعيد بن جبير أنه قال: في قراءة عبد هللا: 

فقرأه عامة قّراء الحجاز والمدينة وبعكض قكّراء « ِني الَحقّ يَقْ »واختلفت القراء في قراءة قوله:   

ـّ الَحّق بالصاد بمعنى القصكـ, وتكأّولوا فكي ذلك  قكول  ِ يَقُ أهل البوفة والبصرة: إن الُحْبُم إالّ ِوّ

. وذكر ذل  عن ابن عباس. ـِ ـّ َعلَْيَ  أْحَسَن القََص  هللا تعالى: نَْحُن نَقُ

ال: حكدثنا ابكن عيينكة, عكن عمكرو بكن دينكار, عكن عطكاء, عكن ابكن ـ حكدثنا ابكن وكيكع, قك10444  

. ـِ ـّ َعلَْيَ  أْحَسَن القََص ـّ الَحّق, وقال: نَْحُن نَقُ  عباس, قال: يَقُ

ِ يَْقِني الَحقّ »وقرأ ذل  جماعة من قّراء البوفة والبصرة:    بالناد من القنكاء « إن الُحْبُم إالّ ِوّ

واعتبروا صحة ذل  بقوله: َوُهَو َخْيكُر الفاصكِليَن وأن الفصكل بكين بمعنى الحبم والفصل بالقناء. 

 المرتلفين إنما يبون بالقناء ال بالقصـ.

وهذه القراءة عندنا أولى القراءتين بالصواب لما ذكرنا ألهلهكا مكن العلكة. فمعنكى البكالم إذن: مكا   

بينبم, إالّ هللا الذي ال يجور في الحبم فيما تستعجلون به أيها المشركون من عذاب هللا وفيما بيني و

 حبمه, وبيده الرلق واألمر, يقني الحّق بيني وبينبم, وهو خير الفاصلين بيننا بقنائه وحبمه.

 58اآلية : 
القول في تأويل قوله تعالى:     }قُل لّْو أَّن ِعنِدي َما تَْستَْعِجلُوَن بِِه لَقُِنَي األْمكُر بَْينِكي َوبَْيكنَُبْم َوّللّاُ 

 أَْعلَُم بِالّظاِلِميَن {..
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يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليكه وسكلم: قكل يكا محمكد لهكؤالء العكادلين بكربهم االَلهكة    

واألوثان المبذّبي  فيما جئتهم به, السائلي  أن تأتيهم بآية استعجاالً مكنهم بالعكذاب: لكو أن بيكدي مكا 

نبم ففصكل ذلك  أسكرن الفصكل بتعجيلكي لبكم مكا تستعجلون به مكن العكذاب لقنكي األمكر بينكي وبيك

تسألوني من ذل  وتستعجلونه, ولبن ذل  بيد هللا الذي هو أعلم بوقت إرساله علكى الظكالمين الكذين 

ينككعون عبككادتهم التككي ال تنبغككي أن تبككون إالّ هلل فككي غيككر موضككعها فيعبككدون مككن دونككه االَلهككة 

قناء بيني وبينهم. وقد قيل: معنكى قولكه: لَقُِنكَي واألصنام, وهو أعلم بوقت االنتقام منهم وحال ال

 األْمُر بَْينِي َوبَْينَُبْم الذبح للموت.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبكو خالكد األحمكر, عكن ابكن جكري , قكال: بلغنكي فكي قولكه: 10445  

 لَقُِنَي األْمُر قال: ذبح الموت.

يَْوَم الَحْسَرةِ إْذ قُِنكَي األْمكُر َوُهكْم فِكي َغْفلَكٍة فإنكه  وأحسا أن قائل هذا النون نزن لقوله: وأْنِذْرُهمْ   

ُروي عن النبّي صلى هللا عليه وسلم في ذل  قصة تكدّل علكى معنكى مكا قالكه هكذا القائكل فكي قنكاء 

األمر, وليس قوله: لَقُِنَي األْمُر بَْينِي َوبَْينَُبْم من ذل  في شيء, وإنما هذا أمكر مكن هللا تعكالى نبيكه 

مدا صلى هللا عليه وسلم أن يقول لمن استعجله فصل القناء بينكه وبيكنهم مكن قولكه بآيكة يكأتيهم مح

بها: لو أن العذاب واالَيات بيدي وعندي لعاجلتبم بالذي تسألوني من ذل , ولبنه بيد مكن هكو أعلكم 

 بما يصلح خلقه مني ومن جميع خلقه.

 59اآلية : 
ندَهُ َمفَاتُِح اْلغَْيِا الَ يَْعلَُمَهآ إِالّ ُهكَو َويَْعلَكُم َمكا فِكي اْلبَكّر َواْلبَْحكِر القول في تأويل قوله تعالى:      }َوعِ 

ّمبِيٍن  َوَما تَْسقُُط ِمن َوَرقٍَة إِالّ يَْعلَُمَها َوالَ َحبٍّة فِي ُظلَُماِت األْرِض َوالَ َرْطٍا َوالَ يَابٍِس إِالّ فِي ِكتَابٍ 

..} 

ُح الغَْيِا والمفاتح: جمع ِمْفتَح, يقال فيكه: ِمْفكتَح وِمْفتَكا , فمكن قكال ِمْفكتَح جمعكه يقول: َوِعْندَهُ َمقاتِ    

 َمفَاتح, ومن قال ِمْفتا  جمعه َمفَاتِيح.

 ويعني بقوله: َوِعْندَهُ َمفاتُِح الغَْيِا خزائن الغيا, كالذي:  

ثنا أسباط, عن السدّي: ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حد10446  

 َوِعْندَهُ َمفاتُِح الغَْيِا قال: يقول: خزائن الغيا.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن مسعر, عن عمرو بن مّرة, عن عبد هللا بن سلمة, 10447  

 عن ابن مسعود, قال: أعطي نبيبم كّل شيء إالّ مفاتح الغيا.

سككين, قككال: ثنككي حجككاا, عككن ابككن جككري , عككن عطككاء ـكك حككدثنا القاسككم, قككال: حككدثنا الح10448  

الرراساني, عن ابن عباس: َوِعْندَهُ مفاتُِخ الغَْيِا قال: هّن خمكس: إّن ّللّاَ ِعْنكدَهُ ِعْلكُم الّسكاَعِة ويُنَكّزُل 

.  الغَْيَث... إلى: إّن ّللّاَ َعِليم  َخبِير 

مستحقوه وما هو بهم صكانع, فكإن عنكده  فتأويل البالم إذن: وهللا أعلم بالّظالمين من خلقه وما هم  

علم ما غاب علمه عن خلقه, فلم يطلعوا عليه ولم يدركوه ولكم يعلمكوه ولكن يكدركوه. ويَْعلَكُم مكا فكي 

البَّر والبَْحِر يقول: وعنده علم ما لم يغا أينا عنبم, ألن ما في البّر والبحر مما هو ظكاهر للعكين 

د هللا علم ما غاب عنبم أيها الناس مما ال تعلمونه ولن تعلموه يعلمه العباد. فبان معنى البالم: وعن

مما استأثر بعلمه نفسه, ويعلم أينا مع ذل  جميع ما يعلمه جميعبم, ال يرفكى عليكه شكيء, ألنكه ال 

شيء إال ما يرفى عن الناس أو ما ال يرفى علكيهم. فكأخبر هللا تعكالى أن عنكده علكم ككل شكيء ككان 

 لم يبن بعد, وذل  هو الغيا. ويبون وما هو كائن مما

القول في تأويكل قولكه تعكالى: َومكا تَْسكقُُط ِمكْن َوَرقَكٍة إالّ يَْعلُمهكا َوال َحبّكٍة فِكي ُظلُمكاِت األْرِض َوال   

 َرْطٍا َوال يابٍِس إالّ فِي ِكتاٍب ُمبِيٍن.

إال هللا  يقول تعكالى ذككره: وال تسكقط ورقكة فكي الصكحاري والبكراري وال فكي األمصكار والقكرى  

يعلمها. َوال َحبٍّة فِي ُظلُماِت األْرِض َوال َرْطٍا َوال يابٍِس إالّ فِي ِكتاِب ُمبِيٍن يقول: وال شيء أينكا 

مما هو موجود أو مما سيوجد ولم يوجد بعد, إال وهو مثبت في اللو  المحفكوظ, مبتكوب ذلك  فيكه 

فني فيها. ويعني بقولين ُمبِين: أنه يبين ومرسوم عدده ومبلغه والوقت الذي يوجد فيه والحال التي ي

 عن صحة ما هو فيه بوجود ما رسم فيه على ما رسم.
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فإن قال قائل: وما وجه إثباته في اللو  المحفوظ والبتاب المبين ما ال يرفى عليه, وهكو بجميعكه   

تحانكا منكه عالم ال يراَ نسيانه؟ قيل له: هلل تعالى فعل مكا شكاء, وجكائز أن يبكون ككان ذلك  منكه ام

لحفظتككه واختبككارا للمتككوكلين ببتابككة أعمككالهم, فككإنهم فيمككا ذكككر مككأمورون ببتابككة أعمككال العبككاد ثككم 

بعرضها على ما أثبته هللا من ذل  في اللو  المحفوظ, حتى أثبكت فيكه مكا أثبكت ككل يكوم وقيكل: إن 

يبون ذلك  لغيكر ذلك  ممكا هكو أعلكم بكه,  ذل  معنى قوله: إنّا ُكنّا نَْستَْنِسُخ ما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن وجائز أن

 إما بحجة يحتّ  بها على بعض مالئبته وأما على بني آدم وغير ذل . وقد:

ـ حدثني زياد بن يحيى الحساني أبكو الرطكاب, قكال: حكدثنا مالك  بكن سكعير, قكال: حكدثنا 10449  

شكجرة وال  األعمك,, عكن يزيكد بكن أبكي زيكاد, عكن عبكد هللا بكن الحكرث, قكال: مكا فكي األرض مكن

 كمغرز إبرة, إال عليها مل  موكل بها يأتي هللا, يعلمه يبسها إذا يبست ورطوبتها إذا رطبت.

 60اآلية : 
فِيكِه القول في تأويل قوله تعالى:     }َوُهَو الِّذي يَتََوفّاُكم بِاللّْيِل َويَْعلَُم َما َجكَرْحتُم بِالنَّهكاِر ثُكّم يَْبعَكثُُبْم 

 ّمَسّمى ثُّم إِلَْيِه َمْرِجعُُبْم ثُّم يُنَبّئُُبم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن {..ِليُْقَنَى أََجل  

يقول تعالى ذكره لنبيه صلى هللا عليه وسكلم: وقكل لهكم يكا محمكد, وهللا أعلكم بالظكالمين: وهللا هكو    

يقول: ويعلم مكا كسكبتم الذي يتوفى أرواحبم بالليل فيقبنها من أجسادكم, َويَْعلَُم ما َجَرْحتُْم بالنّهاِر 

 من األعمال بالنهار. ومعنى التوفّي في كالم العرب: استيفاء العدد, كما قال الشاعر:

 إّن بني األدرِد لَْيُسوا ِمْن أَحْدَوال تََوفّاُهْم قَُرْي,  فِي العَدَْد  

و رجله أو بمعنى: لم تدخلهم قري, في العدد. وأما االجترا  عند العرب: فهو عمل الرجل بيده أ  

فمه, وهكي الجكوار  عنكدهم جكوار  البكدن فيمكا ذككر عكنهم, ثكم يقكال لبكل مبتسكا عمكالً: جكار , 

الستعمال العرب ذل  في هذه الجوار , ثم كثر ذل  فكي البكالم حتكى قيكل لبكّل مبتسكا كسكبا بكأّي 

 أعناء جسمه اكتسا: مجتر .

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

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عن السدّي: 10450  

يعلكم مكا »ففي النكوم, وأمكا «: يتوفاكم بالليل»َوُهَو الِّذي يَتََوفّاُكْم باللّْيِل َويَْعلَُم ما َجَرْحتُْم بالنّهاِر أما 

 فيقول: ما اكتسبتم من اإلثم.« جرحتم بالنهار

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن علّي بكن 10451  

أبي طلحة, عن ابن عباس: َوُهَو الِّذي يَتََوفّاُكْم باللّْيِل َويَْعلَُم ما َجَرْحتُْم بالنّهاِر يعني: ما اكتسبتم من 

 اإلثم.

مد بن ثور, قال: حدثنا معمر, عن قتادة: ما ـ حدثنا محمد بن عبد األعلى, قال: حدثنا مح10452  

 َجَرْحتُْم بالنّهاِر قال: ما عملتم بالنهار.

 حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, مثله.   

َو ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: َوهُ 10453  

الِّذي يَتََوفّاُكْم باللّْيِل يعني بذل : نومهم ويَْعلَُم ما َجَرْحتُْم بالنّهاِر: أي ما عملتم من ذنكا فهكو يعلمكه, 

 ال يرفى عليه شيء من ذل .

ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبكي نجكيح, عكن مجاهكد: 10454  

مكا »باللّْيِل َويَْعلَُم ما َجَرْحتُْم بالنّهكاِر قكال: أمكا وفاتكه إيكاهم بالليكل فمنكامهم, وأمكا  َوُهَو الِّذي يَتََوفّاُكمْ 

 فيقول: ما اكتسبتم بالنهار.« جرحتم بالنهار

وهذا البالم وإن كان خبرا من هللا تعالى عن قدرته وعلمه, فإن فيه احتجاجا علكى المشكركين بكه   

ائهم بعد مماتهم وبعثهم بعد فنكائهم, فقكال تعكالى محتّجكا علَكيهم: الذين كانوا ينبرون قدرته على إحي

: فالكذي َوُهَو الِّذي يَتََوفّاُكْم باللّْيِل َويَْعلَُم ما َجَرْحتُْم بالنّهاِر ثُّم يَْبعَثُُبْم فِيكِه ِليُْقَنكى أَجكل  ُمَسكّمى يقكول

تم تَكَرْون ذلك  وتعلمكون صكحته, يقبض أرواحبم بالليل ويبعثبم في النهار, لتبلغوا أجالً مسّمى وأنك

غير منبر له القدرة على قبض أرواحبم وإفنائبم ثم ردّها إلى أجسادكم وإنشائبم بعد ممكاتبم, فكإن 

ذل  نظير ما تعاينون وتشاهدون, وغير منبر لمن قدر على ما تعاينون من ذل  القدرة على ما لكم 

 ما رأيتم وعاينتم.تعاينوه, وإن الذي لم تروه ولم تعاينوه من ذل  شبيه 
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ْنكتُْم القول في تأويل قوله تعالى: ثُّم يَْبعَثُُبْم فيِه ِليُْقَنى أَجل  ُمَسّمى ثُّم إلَْيِه َمْرِجعُُبْم ثُّم يُنَبّئُُبْم بَِمكا كُ   

 تَْعَملُوَن.

: يعني تعالى ذكره: ثم يبعثبم, يثيركم ويوقظبم من منامبم فيه, يعني في النهار. والهكاء التكي فكي  

راجعة على النهار. ِليُْقَنى أَجل  ُمَسّمى يقول: ليقني هللا األجل الذي سماه لحيكاتبم, وذلك  « فيه»

الموت, فيبلغ مدته ونهايته. ثُّم إلَْيِه َمْرِجعُُبْم يقول: ثم إلى هللا معادكم ومصيركم. ثُّم يُنَبّئُُبْم بَِما ُكْنتُْم 

ملون في حياتبم الدنيا, ثم يجازيبم بذل , إن خيكرا فريكر وإن تَْعَملُوَن يقول: ثم يربركم بما كنتم تع

 شّرا فشّر.

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

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبكي نجكيح, 10455  

 ار.عن مجاهد: ثُّم يَْبعَثُُبْم فِيِه قال: في النه

ـ حدثنا محمد بن عبد األعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, قال: حدثنا معمر, عن قتادة: ثُكّم 10456  

 يَْبعَثُُبْم فِيِه في النهار, والبعث: اليقظة.

 حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, مثله.   

ل: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسكباط, عكن السكدّي: ـ حدثنا محمد بن الحسين, قا10457  

 ثُّم يَْبعَثُُبْم فِيِه قال: في النهار.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاا, عن ابن جري , قال: قال عبد هللا بن 10458  

 كثير: ثُّم يَْبعَثُُبْم فِيِه قال: يبعثبم في المنام.

 ُمَسّمى وذل  الموت. ذكر من قال ذل :ِليُْقَنى أَجل    

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهكد: 10459  

 ِليُْقَنى أَجل  ُمَسّمى وهو الموت.

ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفنكل, قكال: حكدثنا أسكباط, عكن السكدّي: 10460  

 ل  ُمَسّمى قال: هو أجل الحياة إلى الموت.ِليُْقَنى أجَ 

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاا, عن ابن جري , قال: قال عبد هللا بن 10461  

 كثير: ِليُْقَنى أَجل  ُمَسّمى قال: مدتهم.

 61اآلية : 
ْرِسُل َعلَْيُبم َحفََظةً َحتَّى إِذَا َجآَء أََحكدَُكُم القول في تأويل قوله تعالى:     }َوُهَو اْلقَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِه َويُ 

 اْلَمْوُت تََوفّتْهُ ُرُسلُنَا َوُهْم الَ يُفَّرُطوَن {..

يقول تعالى ذكره: َوُهَو القاِهُر: وهللا الغالا خلقه العالي علكيهم بقدرتكه, ال المقهكور مكن أوثكانهم    

ُل َعلَكْيُبْم َحفََظكةً وهكي مالئبتكه الكذين يتعكاقبونبم لكيالً وأصنامهم المذلل المغلوب عليه لذلته. َويُْرِسك

 ونهارا, يحفظون أعمالبم ويحصونها, وال يفّرطون في حفظ ذل  وإحصائه وال ينيعون.

 وبنحو ما قلنا في ذل  قال أهل التأويل. ذكر من قال ذل :  

ثنا أسكباط, عكن السكدّي, ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حد10462  

 قوله: ويُْرِسُل َعلَْيُبْم َحفََظةً قال: هي المعقبات من المالئبة, يحفظونه ويحفظون عمله.

ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: َوُهَو 10463  

حتى إذَا جاَء أَحكدَُكْم الَمكْوُت تََوفّتْكهُ ُرُسكلُنا َوُهكْم ال يُفَّرُطكوَن  القاِهُر فَْوَق ِعباِدِه َويُرِسُل َعلَْيُبْم َحفََظةً 

يقول: حفظة يا ابكن آدم يحفظكون عليك  عملك  ورزقك  وأجلك  إذا توفيكت ذلك  قبنكت إلكى ربك . 

حفظبكم حتى إذا جاَء أَحكدَُكُم الَمكْوُت تََوفّتْكهُ ُرُسكلُنا َوُهكْم ال يُفَّرطكوَن. يقكول تعكالى ذككره: إن رببكم ي

برسل يعقا بينها يرسلهم إليبم بحفظبم, وبحفظ أعمالبم إلى أن يحنركم الموت وينزل ببكم أمكر 

هللا, فككإذا جككاء ذلكك  أحككدكم توفككاه أمالكنككا الموكلككون بقككبض األروا  ورسككلنا المرسككلون بككه وهككم ال 

 يفّرطون في ذل  فينيعونه.

بي  قيكل: تََوفّتْكهُ ُرُسكلُنا والرسكل جملكة فإن قال قائل: أو ليس الذي يقبض األروا  مل  الموت, ف  

وهو واحد؟ أو ليس قد قال: قُْل يَتََوفّاُكْم َملَُ  الَمْوِت الِّذي ُوّكَل بُِبْم؟ قيل: جكائز أن يبكون هللا تعكالى 

منكافا, وإن « التكوفّي»أعان مل  الموت بأعوان من عنده, فيتولون ذل  بأمر مل  الموت, فيبون 
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ان مل  الموت إلى مل  المكوت, إذ ككان فعلهكم مكا فعلكوا مكن ذلك  بكأمره كمكا كان ذل  من فعل أعو

يناَ قَتْل مكن قَتَكل أعكواُن السكلطان وجلكد مكن جلكدوه بكأمر السكلطان إلكى السكلطان, وإن لكم يبكن 

السلطان باشر ذل  بنفسه وال َوِليَه بيده. وقد تأول ذل  كذل  جماعة من أهل التأويل. ذكر من قكال 

 ذل :

ـ حدثنا أبو كريا, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا الحسن بن عبيد هللا, عكن إبكراهيم, 10464  

في قوله: حتى إذا جاَء أَحدَُكُم الَمْوُت تََوفّتْهُ ُرُسلُنا َوُهْم ال يُفَّرُطوَن قال: كان ابن عباس يقول: لمل  

 الموت أعوان من المالئبة.

إدريس, عن الحسن بن عبيد هللا, في قوله: تََوفّتْهُ ُرُسكلُنا َوُهكْم  حدثني أبو السائا, قال: حدثنا ابن   

 ال يُفَّرُطوَن قال: سئل ابن عباس عنها, فقال: إن لمل  الموت أعوانا من المالئبة.

ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: سكفيان, عكن الحسكن بكن عبيكد هللا, 10465  

 فّتْهُ ُرُسلُنا َوُهْم ال يُفَّرُطوَن قال: أعوان مل  الموت.عن إبراهيم في قوله: تَوَ 

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفيان, عكن منصكور, عكن إبكراهيم: تََوفّتْكهُ    

 ُرُسلُنا َوُهْم ال يُفَّرُطوَن قال: الرسل توفي األنفس, ويذها بها مل  الموت.

حدثنا حفـ, عن الحسن بن عبيد هللا, عن إبكراهيم, عكن ابكن عبكاس: ـ حدثنا هناد, قال: 10466  

 تََوفّتْهُ ُرُسلُنا َوُهْم ال يُفَّرُطوَن قال: الرسل توفي األنفس, ويذها بها مل  الموت.

حدثنا هناد, قال: حدثنا حفـ, عكن الحسكن بكن عبيكد هللا, عكن ابكن عبكاس: تََوفّتْكهُ ُرُسكلُنا َوُهكْم ال    

 ال: أعوان مل  الموت من المالئبة.يُفَّرُطوَن ق

حدثنا هناد, قال: حدثنا قبيصة, عن سفيان, عن الحسن بن عبيكد هللا, عكن إبكراهيم: تََوفّتْكهُ ُرُسكلُنا    

 قال: هم المالئبة أعوان مل  الموت.

ـ حدثنا محمد بن عبد األعلى, قال: حدثنا محمد بكن ثكور, قكال: حكدثنا معمكر, عكن قتكادة: 10467  

تْهُ ُرُسلُنا قال: إن مل  الموت له رسل فيرسل ويرفع ذل  إليه. وقال البلبي: إن مل  الموت هكو تََوفّ 

 يلي ذل , فيدفعه إن كان مؤمنا إلى مالئبة الرحمة, وإن كان كافرا إلى مالئبة العذاب.

َوفّتْكهُ ـ حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عكن قتكادة: تَ 10468  

 ُرُسلُنا قال: يلي قبنها الرسل, ثم يدفعونها إلى مل  الموت.

ـ حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قكال: أخبرنكا الثكورّي, عكن منصكور, 10469  

عن إبراهيم في قوله: تََوفّتْهُ ُرُسكلُنا قكال: يتوفكاه الرسكل, ثكم يقكبض مكنهم ملك  المكوت األنفكس. قكال 

خبرني الحسن بن عبيد هللا, عن إبكراهيم, قكال: هكم أعكوان لملك  المكوت. قكال الثكوري: الثوري: وأ

وأخبرني رجل عن مجاهد, قال: جعلت األرض لمل  الموت مثل الطسكت يتنكاول مكن حيكث شكاء, 

 وجعلت له أعوان يتوفون األنفس ثم يقبنها منهم.

هللا, عن إبراهيم, عكن ابكن عبكاس,  حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن إدريس, عن الحسن بن عبيد   

 في قوله: تََوفّتْهُ ُرُسلُنا قال: أعوان مل  الموت من المالئبة.

حككدثنا ابككن وكيككع, قككال: حككدثنا أبككي, عككن سككفيان, عككن الحسككن بككن عبيككد هللا, عككن إبككراهيم, قككال:    

 المالئبة أعوان مل  الموت.

منصكور, عكن إبكراهيم: تََوفّتْكهُ ُرُسكلُنا قكال: حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا قبيصة, عن سفيان, عكن    

 يتوفونه, ثم يدفعونه إلى مل  الموت.

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد هللا بن أبي جعفر, قال: سألت الربيع 10470  

بن أنس, عن مل  الموت, أهو وحده الذي يقبض األروا ؟ قال: هكو الكذي يلكي أمكر األروا , ولكه 

وان على ذل , أال تسمع إلى قول هللا تعالى: حتى إذَا جاَءتُْهْم ُرُسلُنا يَتََوفّْونَُهْم وقال: تََوفّتْهُ ُرُسلُنا أع

َوُهْم ال يُفَّرُطوَن غير أن مل  الموت هو الذي يسير كّل خطو منه من المشرق إلى المغرب. قلكت: 

 أين تبون أروا  المؤمنين؟ قال: عند السدرة في الجنة.

ـ حدثنا الحسن بن يحيكى, قكال: أخبرنكا عبكد الكرزاق, قكال: أخبرنكا محمكد بكن مسكلم, عكن 10471  

إبراهيم بن ميسرة, عن مجاهد, قال: ما من أهل بيكت شكعر وال مكدر إال وملك  المكوت يطيك  بهكم 

 كّل يوم مّرتين.
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 في هذا الموضع. وقد بينا أن معنى التفريط: التنييع, فيما منى قبل. وكذل  تأّوله المتأّولون  

ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بن صكالح, عكن علكّي بكن 10472  

 أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: َوُهْم ال يُفَّرُطوَن يقول: ال ينيعون.

: ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عن السديّ 10473  

 َوُهْم ال يُفَّرُطوَن قال: ال ينيعون.

 62اآلية : 
بِيَن القول في تأويل قوله تعالى:     }ثُّم ُردَّواْ إِلََى ّللّاِ َمْوالَُهُم اْلَحّق أاَلَ لَهُ اْلُحْبُم َوُهكَو أَْسكَرُن اْلَحاِسك

..} 

حهكم إلكى هللا سكيدهم يقول تعالى ذكره: ثكم ردّت المالئبكة الكذين توفكوهم فقبنكوا نفوسكهم وأروا   

الحككّق. أال لَككهُ الُحْبككُم يقككول: أال لككه الحبككم والقنككاء دون مككن سككواه مككن جميككع خلقككه. َوُهككَو أْسككَرُن 

الحاِسككبِيَن يقككول: وهككو أسككرن مككن حسككا عككددكم وأعمككالبم وآجككالبم وغيككر ذلكك  مككن أمككوركم أيهككا 

ولبنكه يعلكم ذلك  وال يرفكى الناس, وأحصاها وعرَ مقاديرها ومبالغهكا, ألنكه ال يحسكا بعقكد يَكٍد, 

عليه منه خافية, و ال يَْعُزُب َعْنهُ ِمثْقَاُل ذَّرةٍ في الّسَمَواِت وال في األَْرِض وال أْصكغَُر ِمكْن ذَِلكَ  وال 

 أَْكبَُر إالّ في ِكتَاٍب ُمبِيٍن.

 63اآلية : 
َواْلبَْحكِر تَْدُعونَكهُ تََنكّرعاً َوُخْفيَكةً  القول في تأويل قوله تعالى:     }قُْل َمن يُنَّجيُبْم ّمكن ُظلَُمكاِت اْلبَكرّ 

 لّئِْن أَنَجانَا ِمْن َهـَِذِه لَنَُبونَّن ِمَن الّشاِكِريَن {..

يقول تعالى ذكره لنبيه صلى هللا عليه وسلم: قل يا محمد لهؤالء العادلين بربهم الداعين لك  إلكى    

لتم فيككه فتحككريتم فككأظلم علككيبم الهككدى عبككادة أوثككانهم: مككن الككذين ينجككيبم مككن ظلمككات البككّر إذا ضككل

والمحجككة؟ ومككن ظلمككات البحككر إذا ركبتمككوه فأخطككأتم فيككه المحجككة فككأظلم علككيبم فيككه السككبيل فككال 

تهتدون له, غير هللا الذي مفزعبم حينئذ بالدعاء تنّرعا منبم إليه واستبانة جهكرا وخفيكة؟ يقكول: 

ئِن أْنَجْيتَنَا ِمْن َهِذِه يا رّب: أي من هذه الظلمكات وإخفاء للدعاء أحيانا, وإعالنا وإظهارا, تقولون: لَ 

التي نحن فيها, لَنَُبونَّن ِمَن الّشاِكريَن يقول: لنبونّن ممن يوحدك بالشبر ويرلكـ لك  العبكادة دون 

 من كنا نُشركه مع  في عبادت . وبنحو ما قلنا في ذل  قال أهل التأويل. ذكر من قال ذل :

سعيد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابكن  ـ حدثني محمد بن10474  

عبككاس, قولككه: قُككْل َمككْن يُنَّجككيُبْم ِمككْن ُظلُمككاِت البَككّر والبَْحككِر تَْدُعونَككهُ تََنككّرعا َوُخْفيَككةً يقولككه: إذا أضككّل 

 الرجل الطريق دعا هللا لئن أنجينا من هذه لنبونّن من الشاكرين.

ر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: قُْل َمْن يُنَّجكيُبْم ـ حدثنا بش10475  

 ِمْن ُظلُماِت البَّر والبَْحِر يقول: من كرب البّر والبحر.

 64اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:

 َن {..}قُِل ّللّاُ يُنَّجيُبْم ّمْنَها َوِمن ُكّل َكْرٍب ثُّم أَنتُْم تُْشِرُكو    

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: قل لهؤالء العادلين بربهم سواه من االَلهة إذا    

أنت استفهمتهم عمن به يستعينون عند نزول البرب بهم في البكّر والبحكر: هللا القكادر علكى فكرجبم 

َم النكالل وخكوَ عند حلكول البكرب ببكم, ينجكيبم مكن عظكيم النكازل ببكم فكي البكّر والبحكر مكن َهك

الهالك ومن كرب كّل سوى ذل  وهم, ال آلهكتبم التكي تشكركون بهكا فكي عبادتكه, وال أوثكانبم التكي 

تعبدونها من دونه, التي ال تقدر لبم على نفع ال ضّر, ثم أنتم بعد تفنيله عليبم ببش  النازل ببكم 

فتشركونها في عبادتبم إياه,  من البرب ودفع الحال ببم من جسم الهّم تعدلون به آلهتبم وأصنامبم

 وذل  منبم جهل بواجا حقه عليبم وكفر ألياديه عندكم وتعّرض منبم إلنزال عقوبته عاجال ببم.

 65اآلية : 
القول في تأويل قوله تعالى:      }قُْل ُهَو اْلقَاِدُر َعلََى أَن يَْبعََث َعلَْيُبْم َعذَاباً ّمن فَْوقُِبْم أَْو ِمكن تَْحكِت 

َُ االَيَاِت لَعَلُّهْم يَْفقَُهوَن أَْرجُ   {..ِلُبْم أَْو يَْلبَِسُبْم ِشيَعاً َويُِذيَق بَْعَنُبْم بَأَْس بَْعٍض اْنُظْر َكْيَ  نَُصّر
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يقككول تعككالى ذكككره لنبيككه صككلى هللا عليككه وسككلم: قككل لهككؤالء العككادلين بككربهم غيككره مككن األصككنام    

البّر والبحكر ومكن ككّل ككرب ثكم تعكودون لإلشكراك  واألوثان يا محمد: إن الذي ينجيبم من ظلمات

به, وهو القادر على أن يرسل عليبم عذابا من فوقبم أو مكن تحكت أرجلبكم, لشكركبم بكه وادّعكائبم 

 معه إلها آخر غيره وكفرانبم نعمه مع إسباغه عليبم آالءه ومننه.

قكوم أن يبعثكه علكيهم مكن وقد اختلك  أهكل التأويكل فكي معنكى العكذاب الكذي توعكد هللا بكه هكؤالء ال  

فوقهم أو من تحت أرجلهم, فقال بعنهم: أما العذاب الكذي توعكدهم بكه أن يبعثكه عليكه مكن فكوقهم: 

 فالرجم وأما الذي توعدهم أن يبعثه عليهم من تحتهم: فالرس . ذكر من قال ذل :

فيان, عكن ـ حدثنا محمد بكن بشكار وابكن وكيكع, قكاال: حكدثنا عبكد الكرحمن, قكال: حكدثنا سك10476  

السدّي, عن أبي مال : قُْل ُهَو القَاِدُر علكى أْن يَْبعَكَث َعلَكْيُبْم َعكذَابا ِمكْن فَكْوقُِبْم أْو ِمكْن تَْحكِت أْرُجِلُبكْم 

 قال: الرس .

ـ حدثنا سفيان, قال: حدثنا يحيى بن آدم, عن األشجعي, عن سفيان, عن السدّي, عن أبي 10477  

 مال  وسعيد بن جبير, مثله.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا قال: أبو سلمة, عن شبل, عن ابكن نجكيح, عكن مجاهكد: قُكْل 10478  

 ُهَو القَاِدُر على أْن يَْبعََث َعلَْيُبْم َعذَابا ِمْن فَْوقُِبْم أْو ِمْن تَْحِت أْرُجِلُبْم قال الرس .

ثنا أسكباط, عكن السكدّي: ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حد10479  

قُْل ُهَو القَاِدُر على أْن يَْبعََث َعلَْيُبْم َعذَابا ِمْن فَكْوقُِبْم فعكذاب السكماء, أْو ِمكْن تَْحكِت أْرُجِلُبكْم فيرسك  

 ببم األرض.

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابن زيد في قوله: قُْل ُهَو القَاِدُر على أْن 10480  

َعلَْيُبْم َعذَابا ِمْن فَْوقُِبْم أْو ِمْن تَْحِت أْرُجِلُبْم قال: كان ابن مسعود يصيح وهو في المجلس أو  يَْبعَثَ 

على المنبر: أال أيها الناس إنه نزل ببم, إن هللا يقول: قُْل ُهَو القَاِدُر على أْن يَْبعََث َعلَْيُبْم َعذَابا ِمكْن 

لم يبق منبم أحكدا, أْو ِمكْن تَْحكِت أْرُجِلُبكْم لكو خسك  ببكم األرض فَْوقُِبْم لو جاءكم عذاب من السماء 

 أهلببم ولم يبق منبم أحدا, أْو يَْلبَِسُبْم ِشيَعا َويُِذيَق بَْعَنُبْم بأَْس بَْعٍض أال إنه نزل ببم أسوأ الثالث.

لةَ النكاس. وقال آخرون: َعنَى بالعذاب من فوقبم: أئمة السكوء, أو مكن تحكت أرجلبكم: الَركدََم وسكف  

 ذكر من قال ذل :

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: سمعت خالدا يقول: سكمعت عكامر بكن عبكد 10481  

الرحمن يقول: إن ابن عبكاس ككان يقكول فكي هكذه: قُكْل ُهكَو القَكاِدُر علكى أْن يَْبعَكَث َعلَكْيُبْم َعكذَابا ِمكْن 

لعذاب من فكوقبم: فأئمكة السكوء. وأمكا العكذاب مكن تحكت أرجلبكم: فَْوقُِبْم أْو ِمْن تَْحِت أْرُجِلُبْم فأما ا

 فردم السوء.

حدثني المثنى, قال: حكدثنا عبكد هللا بكن صكالح, قكال: ثنكي معاويكة بكن صكالح, عكن علكّي بكن أبكي    

رائبم, أْو طلحة, عن ابن عباس: قُْل ُهَو القَاِدُر على أْن يَْبعََث َعلَْيُبْم َعذَابا ِمْن فَْوقُِبْم يعنكي: مكن أمك

 ِمْن تَْحِت أْرُجِلُبْم يعني: سفلتبم.

وأولككى التككأويلين فككي ذلكك  بالصككواب عنككدي قككول مككن قككال: عنككى بالعككذاب مككن فككوقهم الككرجم أو   

الطوفان وما أشبه ذل  مما ينزل عليهم من فوق رءوسهم, ومن تحت أرجلهم: الرس  وما أشبهه. 

األرجكل, هكو ذلك  دون غيكره, « تحكت»و  «فكوق»وذل  أن المعروَ في كالم العرب مكن معنكى 

وإن كان لما ُروي عن ابن عباس في ذل  وجه صحيح, غير أن البالم إذا تنوزن في تأويله فحمله 

على األغلا األشهر من معناه أحّق وأولى من غيره ما لم يأت حجة مانعة مكن ذلك  يجكا التسكليم 

 لها.

 ِشيَعا َويُِذيَق بَْعَنُبْم بأَْس بَْعٍض.القول في تأويل قوله تعالى: أْو يَْلبَِسُبْم   

يقكول تعكالى ذككره: أو يرلطبككم شكيعا: فرقكا, واحككدتها شكيعة, وأمكا قولكه: يَْلبَِسككُبْم فهكو مكن قولكك :   

لَبَْسُت عليه األمر, إذا خلطت, فأنا ألبُِسه. وإنما قلت إن ذلك  ككذل , ألنكه ال خكالَ بكين القكّراء فكي 

يل بَيّن  على أنكه مكن لَكبََس يَْلكبُِس, وذلك  هكو معنكى الرلكط. وإنمكا عنكى ذل  ببسر الباء, ففي ذل  دل

 بذل : أو يرلطبم أهواء مرتلفة وأحزابا مفترقة.

 وبنحو الذي قلنا في ذل  قال أهل التأويل. ذكر من قال ذل :  
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 ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو أسامة, عن شبل, عكن ابكن أبكي نجكيح, عكن مجاهكد: أوْ 10482  

 يَْلبَِسُبْم ِشيَعا األهواء المفترقة.

ـ حدثنا حدثنا محمد بن الحسين, قال: حكدثنا أحمكد بكن المفنكل, قكال: حكدثنا أسكباط, عكن 10483  

 السدّي: أْو يَْلبَِسُبْم ِشيَعا قال: يفّرق بينبم.

حدثني محمد بن عمكرو, قكال: حكدثنا أبكو عاصكم, قكال: حكدثنا عيسكى, عكن ابكن أبكي نجكيح, عكن    

 جاهد: أْو يَْلبَِسُبْم ِشيَعا قال: ما كان منبم من التفّرق واالختالَ.م

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابن زيد في قوله: أْو يَْلبَِسُبْم ِشكيَعا قكال: 10484  

 الذي فيه الناس اليوم من االختالَ واألهواء وسف  دماء بعنهم بعنا.

, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيكه, عكن ابكن ـ حدثني محمد بن سعد10485  

 عباس, قوله: أْو يَْلبَِسُبْم ِشيَعا قال: األهواء واالختالَ.

حدثني المثنى, قال: حكدثنا عبكد هللا بكن صكالح, قكال: ثنكي معاويكة بكن صكالح, عكن علكّي بكن أبكي    

 لشيع: األهواء المرتلفة.طلحة, عن ابن عباس: أْو يَْلبَِسُبْم ِشيَعا يعني با

وأما قوله: َويُِذيَق بَْعَنُبْم بأَْس بَْعٍض فإنه يعني: بقتل بعنبم بيكد بعكض, والعكرب تقكول للرجكل   

ينال بسال  فيقتله به: قد أذاق فالن فالنكا المكوت وأذاقكه بأسكه. وأصكل ذلك  مكن ذوق الطعكام وهكو 

ذّة وحالوة أو مكرارة ومبكروه وألكم. وقكد يطعمه, ثم استعمل ذل  في كّل ما وصل إلى الرجل من ل

 بينت معنى البأس في كرم العرب فيما منى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

 وبنحو ما قلنا في ذل  قال أإهل التأويل. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عن السدّي: 10486  

 ِذيَق بَْعَنبْم بَأَْس بَْعٍض بالسيوَ.َويُ 

ـكك حككدثني المثنككى, قككال: حككدثنا أبككو النعمككان عككارم, قككال: حككدثنا حمككاد, عككن أبككي هككارون 10487  

العبدي, عن عوَ الببالي, أنكه فكي قولكه: َويُكِذيَق بَْعَنكبْم بَكأَْس بَْعكٍض قكال: هكي وهللا الرجكال فكي 

 أيديهم الحراب يطعنون في خواصركم.

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن علّي بكن 10488  

أبكي طلحككة, عككن ابككن عبككاس: َويُككِذيَق بَْعَنككبْم بَككأَْس بَْعككٍض قككال: يسككلط بعنككبم علككى بعككض بالقتككل 

 والعذاب.

جاهد, قال: ـ حدثنا سعيد بن الربيع الرازي, قال: حدثنا سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن م10489  

عذاب هذه األمة أهل اإلقكرار بالسكي , أْو يَْلبُِسكُبْم ِشكيَعا َويُكِذيَق بَْعَنكبْم بَكأَْس بَْعكٍض وعكذاب أهكل 

 التبذيا: الصيحة والزلزلة.

ثم اختل  أهل التأويكل فكيمن ُعنكي بهكذ االَيكة, فقكال بعنكهم: ُعنكي بهكا المسكلمون مكن أمكة محمكد   

 ت. ذكر من قال ذل :صلى هللا عليه وسلم, وفيهم نزل

ـ حدثني محمد بن عيسى الدامغاني, قال: أخبرنا ابن المبارك, عن الربيع بكن أنكس, عكن 10490  

أبي العالية, في قوله: قُْل ُهَو القاِدُر على أْن يَْبعََث َعلَْيُبْم َعذَابا ِمْن فَْوقُِبْم... االَيكة, قكال: فهكّن أربكع 

د وفاة رسول هللا صلى هللا عليكه وسكلم برمكس وعشكرين سكنة, وكلهّن عذاب, فجاء منهّن اثنتان بع

فألبسككوا شككيعا وأذيككق بعنككهم بككأس بعككض, وبقيككت اثنتككان, فهمككا ال بككدّ واقعتككان, يعنككي: الرسكك  

 والمسخ.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبكي نجكيح, 10491  

ُبْم أْو ِمكْن تَْحكِت أْرُجِلُبكْم ألمكة محمكد صكلى هللا عليكه وسكلم, وأعفكاكم عن مجاهد, في قوله: ِمْن فَْوقِ 

 منه, وأعفاكم منه. أْو يَْلبَِسُبْم ِشيَعا قال: ما كان فيبم من الفتن واالختالَ.

 حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.   

, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: قُْل ُهَو القكاِدُر علكى أْن يَْبعَكَث ـ حدثنا بشر10492  

َعلَْيُبْم َعذَابا... االَية, ذكر لنا أن رسول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم صكلى ذات يكوم الصكبح فأطالهكا, 

َرْغبَكٍة َوَرْهبَكٍة, إنّهكا َصكالة »فقال له بعض أهله: يا نبّي هللا لقد صليت صالة ما كنت تصليها قكال: 

وإنّي سكأْلُت ربّكي فِيهكا ثاَلثكا: سكأْلتُه أْن ال يَُسكلّط علكى أّمتكي َعكدّوا ِمكْن غيكِرِهْم فَكيُْهِلَبُهْم فَأْعطانِيهكا 
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بَكأَْس وسأْلتُهُ أْن ال يَُسلَّط على أُّمتِي الّسنَةَ فأْعطانِيها وسكأْلتُهُ أْن ال يَْلبَِسكُهْم ِشكيَعا َوالَ يُكِذيَق بَْعَنكُهْم 

ال تَكَزال طائفَكة  ِمكْن أّمتِكي »ذُكر لنا أن نبّي هللا صلى هللا عليه وسكلم ككان يقكول: «, بَْعٍض, فََمنَعنِيها

 «.يُقاتِلُوَن على الَحّق ظاهَريَن ال يَُنّرُهْم َمْن َخذَلَُهْم حتى يَأتَِي أْمَر ّللّاِ 

لكرازي, قكاال: حكدثنا سكفيان بكن عيينكة ـ حدثنا أحمد بن الوليد القرشّي وسعيد بن الربيكع ا10493  

عن عمرو, سمع جابرا يقول: لما أنزل هللا تعالى على النبي صكلى هللا عليكه وسكلم: قُكْل ُهكَو القكاِدُر 

 أْو يَْلبَِسكُبْم ِشكيَعا«, أُعكوذ بَِوْجِهك َ »على أْن يَْبعََث َعلَْيُبْم َعذَابا ِمْن فَْوقُِبْم أْو ِمْن تَْحِت أْرُجِلُبْم قال: 

 «.أْهَونُ »أو «, َهاتَاِن أْيَسر  »َويُِذيَق بَْعَنبْم بَأَْس بَْعٍض قال: 

حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن عيينة, عكن عمكرو, عكن جكابر, قكال: لمكا نزلكت: قُكْل ُهكَو القكاِدُر    

أْو يَْلبَِسكُبْم « وذ بِكَ , نَعُكوذ بِك َ نَعُك»على أْن يَْبعََث َعلَْيُبْم َعذَابا ِمْن فَكْوقُِبْم أْو ِمكْن تَْحكِت أْرُجِلُبْمقكال: 

 «.ُهَو أْهَون  »ِشيعا قال: 

ـ حدثني زياد بن عبيد هللا المزني, قال: حكدثنا مكروان بكن معاويكة الفكزارّي, قكال: حكدثنا 10494  

أبو مال , قال ثني نكافع بكن خالكد الرزاعكي, عكن أبيكه: أن النبكي صكلى هللا عليكه وسكلم خفيفكة تامكة 

قَكْد َكانَكْت َصكالةَ َرْغَسكٍة َورْهبَكٍة, فَسكأْلُت ّللّاَ فِيهكا ثاَلثكا فأْعَطكانِي اثْنَتَكْيِن, »د فقكال: الركون والسجو

وبَِقككَي َواِحككدَة . سككأْلُت ّللّاَ أْن ال يُِصككيبَُبْم بِعَككذَاِب أَصككاَب بِككِه َمككْن قَككْبلَُبْم فأْعطانيهككا, وسككأْلُت ّللّاَ أْن ال 

تَبِيُح بَْيَنككتَُبْم فأْعطانِيهككا, وسككأْلتُهُ أْن ال يَْلبُِسككُبْم ِشككيَعا َويُككِذيَق بَْعُنككُبْم بككأَْس يَُسككلَّط َعلَككْيُبْم َعككدّوا يَْسكك

قال أبو مال : فقلكت لكه: أبكوك سكمع هكذا مكن رسكول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم؟ «. بَْعٍض, فََمنَعنِيها

 عليه وسلم. فقال: نعم سمعته يحدث بها القوم أنه سمعها من في رسول هللا صلى هللا

ـ حدثني محمد بن عبد األعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر, عن أيوب, عن أبي 10495  

قالبة, عن أبي األشعث, عن أبكي أسكماء الّرحبكّي, عكن شكدّاد بكن أوس يرفعكه إلكى النبكي صكلى هللا 

غَاِربَهككا, َوإّن ُمْلككَ  أُّمتككي إّن ّللّاَ َزَوى لككَي األْرَض حتككى رأْيككُت َمشككاِرقَها ومَ »عليككه وسككلم, أنككه قككال: 

َسيَْبلَُغ ما ُزِوَي لي ِمْنها, وإنّكي أُْعِطيكُت الَبْنكَزْيِن األْحَمكَر واألْبكيََض, وإنّكي سكأْلُت َربكي أْن ال يُْهلَكَ  

إذَا قََنْيُت  قَْومي بَِسنٍَة عاّمٍة وأْن ال يَْلبََسُهْم ِشيَعا َوال يُِذيَق بَْعَنُهْم بأَْس بَْعٍض, فقال: يا محمد, إنّي

ْن قََنككاًء فإنّككهُ ال يُككَردّ, وإنّككي أْعَطْيتُككَ  ألُّمتِككَ  أْن ال أُْهِلَبُهككْم بَِسككنٍَة عاّمككٍة َوال أَُسككلَّط َعلَككْيهْم َعككدُّوا ِمّمكك

يَْسككبِي ِسككَواُهْم فَككيُْهِلَبُهْم بِعاّمككِة حتككى يَُبككوَن بَْعُنككُهم يُْهِلككُ  بَْعنككا وبَْعُنككُهْم يَْقتُككُل بَْعنككا وبَْعُنككُهْم 

َُ علكى أُّمتِكي اإلئّمككةَ الُمنكلّيَن, فكإذا ُوِضككَع »فقكال النبكي صككلى هللا عليكه وسكلم: «, بَْعنكا إنّككي أخكا

 «.الّسيُُ  فِي أُّمتِي لَْم يَْرفَْع َعْنُهْم إلى يَْوِم الِقياَمةِ 

عكن  حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمكر, قكال: أخبرنكي أيكوب,   

أبي قالبة, عكن أبكي األشكعث, عكن أبكي أسكماء الرحبكي, عكن شكدّاد بكن أوس, قكال: قكال رسكول هللا 

َُ »صلى هللا عليه وسلم, فذكر نحكوه, إال أنكه قكال: وقكال النبكي صكلى هللا عليكه وسكلم:  إنّكي ال أخكا

 «.على أُّمتِي إالّ األئّمةَ الُمِنلّينَ 

حدثنا محمد بن ثور, قال: حدثنا معمر, عن الزهري, ـ حدثنا محمد بن عبد اوعلى, قال: 10496  

قال: راقا خباب بن األَرّث, وكان بدريا, النبي صكلى هللا عليكه وسكلم وهكو يصكلي, حتكى إذا فكرغ 

أَجكْل, »وكان في الصبح قال له: يا رسول هللا, لقد رأيت  تصلي صالة ما رأيت  صليت مثلها قال: 

ُت َربكي ثَكالَث ِخَصكاٍل فأْعَطكانِي اثْنَتَكْيِن وَمنَعَنِكي َواِحكدَةً سكأْلتُهُ أْن ال إنّها َصالةُ َرَغَا َوَرَهٍا, سكألْ 

يَْلبِْسكنَا  يُْهِلَبنَا بَِما أْهلََ  بِِه األَمَم فأْعَطانِي, وسأْلتُهُ أْن ال يَُسلَّط َعلَْينَكا َعكدُّوا فأْعَطكانِي, وَسكأَْلتُهُ أْن ال

 «.ِشيَعا, فََمنَعَنِي

ن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, في قولكه: أْو حدثنا الحس   

يُْلبَِسكُبْم ِشكيَعا قكال: راقكا خبكاب بكن األرث, وكككان بكدريا, رسكول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم, فككذكر 

 «.نحوه, إال أنه قال: ثاَلَث خصالتٍ 

أخبرنا معمر, عن عمرو بن دينار, قكال:  حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال:   

سمعت جابر بن عبد هللا يقول: لما نزلت على النبي صلى هللا عليكه وسكلم: قُكْل ُهكَو القكاِدُر علكى أْن 

أْو ِمْن تَْحِت أْرُجِلُبْم « أُعوذُ بَِوْجِه َ »يَْبعََث َعلَْيُبْم َعذَابا ِمْن فَْوقُِبْم قال النبي صلى هللا عليه وسلم: 

 «.َهِذِه أْهَونْ »أْو يَْلبَِسُبْم ِشيَعا قال: « النبي صلى هللا عليه وسلم: أُعوذُ بَِوْجِه َ  قال
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ـ حدثني يعقكوب بكن إبكراهيم, قكال: حكدثنا ابكن عليكة, عكن يكونس, عكن الحسكن: أن النبكي 10497  

تُهُ أْن ال يَُسلَّط علكى أُّمتِكي سأْلُت َربي فأُْعِطيُت ثاَلثا َوُمنِْعُت َواِحدَاةً سألْ »صلى هللا عليه وسلم قال: 

ّن. َعدُّوا ِمْن َغيرِهْم يَْستَبِيُح بَْيَنكتَُهْم, َوالَ يَُسكلّْط َعلَكْيِهْم ُجوعكا, َوالَ يَْجَمعُُهكْم علكى َضكاللٍَة فكأُْعِطيتُهُ 

 «.وسأْلتُهُ أْن ال يَْلبَِسُهْم ِشيَعا َويُِذيَق بَْعَنُهْم بَأَْس بَْعٍض, فَُمنِْعتُ 

حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عن السدّي,  ـ10498  

إنّي سأْلُت َربي ِخَصاالً, فأْعَطانِي ثاَلثا َوَمنَعَنِي َواِحدَةً, »قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

تُهُ ال يُْظِهكككَر َعلَكككْيِهْم َعكككدُّوا ِمكككْن غيكككِرِهْم سكككأْلتُهُ أْن ال تَْبفُكككَر أُّمتِكككي َصكككْفقَةً َواحكككدَةً فأْعطانِيهكككا, وسكككألْ 

أَْسكُهْم فأْعطانيها, وسأْلتُهُ أْن ال يُعَذّبَُهْم بَِما َعذَّب بِِه األَمَم ِمْن قَْبِلِهْم فأَْعطانِيها, وسأْلتُهُ أْن ال يَْجعَكَل بَ 

 «.بَْينَُهْم, فََمنَعَنِيها

ال: ثني حجاا, عن أبي ببر, عن الحسن, قكال: لمكا ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, ق10499  

نزلت هذه االَية, قوله: َويُِذيَق بَْعَنبْم بَأَْس بَْعٍض قال الحسن: ثم قال لمحمكد صكلى هللا عليكه وسكلم 

َُ االَياِت لَعَلُّهْم يَْفقَُهوَن فقام رسول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم,  وهو يشهده عليهم: اْنُظْر َكْيَ  نَُصّر

ضأ, فسأل ربه أن ال يرسل عليهم عكذابا مكن فكوقهم أو مكن تحكت أرجلهكم وال يلكبس أمتكه شكيعا فتو

ويذيق بعنم بأس بعض كما أذاق بني إسرائيل, فهبط إليه جبريل عليه السالم فقال: يا محمكد إنك  

سألت رب  أربعا, فأعطاك اثنتين ومنع  اثنتين: لن يأتيهم عذاب من فوقهم وال مكن تحكت أرجلهكم 

تأصلهم فإنهما عذابان لبّل أمة اجتمعت على تبذيا نبيها وردّ كتاب ربها ولبكنهم يلبسكهم شكيعا يس

ويككذيق بعنككهم بككأس بعككض, وهككذان عككذابان ألهككل اإلقككرار بالبتككاب والتصككديق باألنبيككاء, ولبككن 

متك , أْو نُِريَنّكَ  الّكِذي يعذّبون بذنوبهم وأوحي إليه: فإّما نَْذَهبَّن بَِ  فإنّكا ِمكْنُهْم ُمْنتَِقُمكوَن يقكول: مكن أ

َوَعْدنَاُهْم من العذاب العذاب وأنت حّي, فإنّكا َعلَكْيِهْم ُمْقتَكِدُروَن. فقكام نبكي هللا صكلى هللا عليكه وسكلم, 

وأُوحكي إليكه: الكم « أّي ُمِصكيبٍَة أَشكدّ ِمكْن أْن أَرى أُّمتِكي يُعَكِذُب بَْعُنكها بَْعنكا؟»فراجع ربه, فقكال: 

 يُتِْرُكوا أْن يَقُولُوا آَمنّا َوُهْم ال يُْفتِنُوَن َولَقَْد فَتَنّكا الّكِذيَن ِمكْن قَكْبِلِهْم فَْلكيَْعلََمّن ّللّاُ الّكِذينَ  أَحِسَا النّاُس أنْ 

ـّ دون األمككم بككالفتن, وأنهككا سككتُبلى كمككا ابتليككت  َصككدَقُوا َوْلككيَْعلََمّن البككاِذبيَن فأعلمككه أن أمتككه لككم تركك

ّب إما تُِريَنّي ما يُوَعدُوَن َرّب فاَلَ تَْجعَلَنِي فِي القَْوِم الّظاِلِميَن فتعكّوذ نبكّي األمم. ثم أنزل عليه: قُْل رَ 

هللا, فأعاذه هللا, لم ير من أمته إال الجماعة واأللفة والطاعة. ثم أنزل عليكه آيكة حكذّر فيهكا أصكحابه 

ـّ بها ناس مكنهم دون نكاس, فقكال: واتّقُكوا فِ  تْنَكةً ال تُِصكْيبَّن الّكِذيَن َظلَُمكوا الفتنة, فأخبره أنه إنما ير

ـّ بها أقواما من أصحاب محمد صلى هللا عليه وسلم  ِمْنُبْم خاّصةً َواْعلَُموا أّن ّللّاَ َشِديدُ الِعقَاِب فر

 بعده وعصم بها أقواما.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاا, عن أبي جعفر, عن الربيع بن أنس, 10500  

عن أبي العالية قال: لما جاء جبريل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فأخبره بما يبكون فكي أمتكه مكن 

 «.اللهّم أْظِهْر َعلَْيِهْم أْفَنلَُهْم تَِقيّةً »الفرقة واالختالَ, فشّق ذل  عليه, ثم دعا فقال: 

ن خالكد بكن يزيكد, عكن ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو األسود, قال: أخبرنا ابن لهيعة, عك10501  

أبي الزبير, قال: لما نزلكت هكذه االَيكة: قُكْل ُهكَو القكاِدُر علكى أْن يَْبعَكَث َعلَكْيُبْم َعكذَابا ِمكْن فَكْوقُِبْم قكال 

أعكوذُ بكاّوِ »قكال: أْو ِمكْن تَْحكِت أْرُجِلُبْمقكال « أُعوذُ باّوِ ِمْن ذَِلك َ »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 ولو استعاذه ألعاذه.« َهِذِه أْيَسرُ »ال أْو يَْلبَِسُبْم ِشيَعا قال: ق« ِمْن ذَِل َ 

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا المؤمل البصرّي, قال: أخبرنا يعقوب بن 10502  

إسماعيل بن يسار المديني, قال: حدثنا زيد بن أسلم, قال: حدثنا زيد بن أسكلم, قكال: لمكا نزلكت: قُكل 

لقَاِدُر على أن يَْبعََث َعلَْيُبْم َعذَابا ِمن فَوقُِبم أو ِمن تَْحِت أْرُجِلُبْم أو يَْلبَِسُبم ِشيَعا ويُِذيَق بَْعَنُبْم ُهَو ا

ال تَرِجعُوا بَْعكدي ُكفّكارا يَْنكِرُب بَْعُنكُبْم ِرقكاَب »بَأَْس بَْعٍض قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 َِ فقكال بعكض « نعكم»نحن نشكهد أن ال إلكه إال هللا وأنك  رسكول هللا؟ قكال: فقالوا: و« بَْعٍض بالّسيو

الناس: ال يبون هذا أبدا فأنزل هللا: اْنُظْر َكْيَ  نَُصّرَ االَياِت لَعَلُّهم يَْفقَُهوَن وَكذَّب بِِه قَوُمَ  َوُهكَو 

ََ تَ   ْعلَُموَن.الَحّق قُل لَْسُت َعلَْيُبْم بَِوِكيٍل ِلُبّل نَبَإٍ ُمْستَقَّر َوَسو

 وقال آخرون: ُعنى ببعنها أهل الشرك وببعنها أهل اإلسالم. ذكر من قال ذل :  
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ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قكال: أخبرنكا ابكن المبكارك, عكن هكارون بكن 10503  

َعذَابا ِمن  موسى, عن حفـ بن سليمان, عن الحسن, في قوله: قُل ُهَو القَاِدُر على أن يَْبعََث َعلَْيُبمْ 

فَوقُِبم أو ِمن تَْحِت أْرُجِلُبْم قال: هذا للمشركين, أو يَْلبَِسُبم ِشيَعا ويُِذيَق بَْعَنُبْم بَأَْس بَْعٍض قال هذا 

 للمسلمين.

والصواب من القول عندي أن يقال: إن هللا تعالى توعده بهذه االَية أهل الشرك به منعبدة األوثان   

بكين إخبكارهم عكنهم وخطكاب لهكم, وذلك  أنهكا تتلكو قولكه: قُكْل يُنَّجكيُبْم ِمكْن  وإياهم خاطا بها, ألنها

 يُْنّجيُبْم ُظلَُماِت البَّر والبَْحِر تَْدُعونَهُ تََنّرعا َوُخْفيَةً لَئِْن أنجانا ِمْن َهِذِه لَنَُبونَّن ِمَن الّشاِكِريَن قُِل ّللّاُ 

ُكوَن ويتلوهكا قولكه: وَككذَّب بِكِه قَْوُمكَ  َوُهكَو الَحكّق وغيكر جكائز أن ِمنُها َوِمْن ُكّل َكْرٍب ثُّم أْنكتُْم تُْشكرِ 

يبون المؤمنون كانوا به مبذّبين. فإذا كان غير جائز أن يبكون ذلك  ككذل , وكانكت هكذه االَيكة بكين 

هاتين االَيتين, كان بينا أن ذل  وعيد لمن تقدّم وص  هللا إياه بالشرك وتأخر الربر عنه بالتبذيا, 

من لم يجر له ذكر غير أن ذل  وإن كان كذل  فإنه قد عّم وعيده بذل  كل من سل  سبيلهم مكن ال ل

أهل الرالَ على هللا وعلى رسوله والتبذيا بآيات هللا من هذه وغيرها. وأما األخبار التي ُرِويت 

ِن َوَمنَعَنِكي َواِحكدَةً سكأْلُت َربكي ثاَلثكا, فأْعَطكانِي اثْنَتَكيْ »عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قكال: 

فجائز أن هذه االَية نزلت في ذل  الوقت وعيدا لمن ذكرت من المشركين ومن كان على منهاجهم 

من المرالفين ربهم, فسأل رسول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم ربكه أن يعيكذ أمتكه ممكا ابتلكى بكه األمكم 

فأعكاذهم بدعائكه إيكاه ورغبتكه إيكاه مكن الذين استوجبوا من هللا تعالى بمعصيتهم إياه هذه العقوبكات 

المعاصي التي يستحقون بها من هذه الرالل األربع من العقوبات أغلظها, ولكم يعكذهم مكن ذلك  مكا 

يستحقون به اثنتين منها. وأما الذين تأّولوا أنه عني بجميع ما في هذه االَية هذه األمة, فكإني أراهكم 

صكي هللا ورككوب مكا يسكرط هللا نحكو الكذي رككا مكن تأّولون أن في هذه األمة من سيأتي مكن معا

قككبلهم مككن األمككم السككالفة مككن خالفككه والبفككر بككه, فيحككّل بهككم مثككل الككذي حككّل بمككن قككبلهم مككن الككثالث 

والنِّقمات وكذل  قال أبو العالية ومن قال بقولكه: جكاء مكنهّن اثنتكان بعكد رسكول هللا صكلى هللا عليكه 

َ   َسيَُبوُن فِي َهِذهِ »وسلم أنه قال:  وأّن قَْوما ِمْن أُّمتِِه َسيَبِيتُوَن علكى لَْهكٍو « األُّمِة َخْس   َوَمْسخ  َوقَْذ

َولَِعٍا ثُّم يُْصبُِحوَن قَِردَةً َوَخناِزيَر وذل  إذا كان, فال شّ  أنه نظير الذي في األمم الذين عتوا على 

 عالية, عن أبّي.ربهم في التبذيا وجحدوا آياته. وقد ُرِوي نحو الذي روي عن أبي ال

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا سفيان, قال: أخبرنا أبي, عن أبي جعفكر الكرازي, 10504  

عن الربيع, عن أبي العالية, عن أبّي بن كعا: قُل ُهَو القَاِدُر على أن يَْبعََث َعلَْيُبْم َعذَابا ِمن فَكوقُِبم 

ِشيَعا قال: أربع خالل, وكلهّن عذاب, وكلهّن واقع قبل يكوم القيامكة, أو ِمن تَْحِت أْرُجِلُبْم أو يَْلبَِسُبم 

فمنت اثنتكان بعكد وفكاة النبكي صكلى هللا عليكه وسكلم برمكس وعشكرين سكنة: أُلبسكوا شكيعا, وأذيكق 

 بعنهم بأس بعض, وثنتان واقعتان ال محالة: الرس , والرجم.

 الَياِت لَعَلُّهم يَْفقَُهوَن.القول في تأويل قوله تعالى: اْنُظْر َكْيَ  نَُصّرَ ا  

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: انظر يا محمد بعين قلب  إلى ترديكدنا حججنكا   

على هؤالء المبذّبين بربهم الجاحكدين نعمكه وتصكريفناها فكيهم. لَعَلُّهكْم يَْفقَُهكوَن يقكول: ليفقهكوا ذلك  

ه مقيمككون ممككا يسككرطه هللا مككنهم مككن عبككادة األوثككان ويعتبككروه, فيككذكروا ويزدجككروا عمككا هككم عليكك

 واألصنام, والتبذيا ببتاب هللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم.( ذكر من قال ذل 

 67-66اآلية : 
ََ تأويل قوله تعالى:    }َوَكذَّب بِِه قَْوُمَ  َوُهَو اْلَحّق قُل لّْسُت َعلَْيُبْم بَِوِكيٍل *  لُّبّل نَبَإٍ ّمْستَقَ  ّر َوَسْو

 تَْعلَُموَن {..

يقول تعالى ذكره: َوَكذَّب يا محمد قَْوُمَ  بما تقول وتربر وتوعد من الوعيكد. َوُهكَو الَحكّق يقكول:    

والوعيد الذي أوَعْدناهم على ُمقامهم على شركهم من بعث العذاب من فوقهم أو من تحكت أرجلهكم 

الذي ال شّ  فيه أنه واقع, إن هم لم يتوبوا وينيبوا  أو لَْبسهم شيعا, وإذاقة بعنهم بأس بعض, الحقّ 

مما هم عليه مقيمون من معصية هللا والشرك به إلى طاعة هللا واإليمان به. قُْل لَْسُت َعلَْيُبْم بَِوكيكٍل 

يقول: قل لهم يا محمد: لست عليبم بحفيظ وال رقيكا, وإنمكا رسكول أبلغبكم ممكا أرسكلت بكه إلكيبم. 

تَقَر  يقول: لبكل خبكر ُمْسكتقَّر, يعنكي قَكرار يسكتقّر عنكده ونهايكة ينتهكي إليهكا, فيتبكين حقكه ِلُبّل نَبَإٍ ُمسْ 
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ََ تَْعلَُموَن يقول: وسوَ تعلمون أيها المبذبون بصحة مكا أخبكركم  وصدقه من كذبه وباطله. َوَسْو

ه فقكتلهم به من وعيد هللا إيكاكم أيهكا المشكركون وحقيتكه عنكد حلكول عذابكه ببكم. فكرأوا ذلك  وعكاينو

 يومئذ بأوليائه من المؤمنين.

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

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عن الّسدّي: 10505  

وهكو الحكّق. وأمكا الوكيكل: فكالحفيظ: وأمكا َوَكذَّب بِِه قَْوُمَ  َوُهَو الَحّق يقول: كذبت قري, بكالقرآن, 

: فبان نبأ القرآن استقر يوم بدر بما كان يعدهم من العذاب.  ِلُبّل نَبَإٍ ُمْستَقَر 

ـ حدثني المثني قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبكي نجكيح عكن مجاهكد لبكل 10506  

ة وسكوَ تعلمكون مكا ككان فكي الكدنيا فسكوَ نبأ مستقر ببل نبأ حقيقة أما في الدنيا وأمكا فكي االَخكر

 ترونه, وما كان في االَخرة فسوَ يبدو لبم.

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, عن معاوية, عن علّي بن أبي طلحة, عن 10507  

 ابن عباس, قوله: ِلُبّل نَبَإٍ ُمْستَقَر  يقول: حقيقة.

أبي, قال: حدثنا عمي, قال: ثني أبكي, عكن أبيكه, عكن  ـ حدثني محمد بن سعد, قال: حدثنا10508  

ََ تَْعلَُموَن يقول: فعل وحقيقة, ما كان منه في الدنيا وما كان  ابن عباس, قوله: ِلُبّل نَبَإٍ ُمْستَقَر  َوَسْو

 منه في االَخرة.

 لم.وكان الحسن يتأّول في ذل  أن الفتنة التي كانت بين أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وس  

ـ حدثني المثنى, قال: حكدثنا سكويد بكن نصكر, قكال: أخبرنكا ابكن المبكارك, عكن جعفكر بكن 10509  

حيككان, عككن الحسككن أنككه قككرأ: ِلُبككّل نَبَككإٍ ُمْسككتَقَر  قككال: ُحبَِسككت عقوبهككا حتككى إذا عمككل ذنبهككا أرسككلت 

 عقوبتها.

 68اآلية : 
يَُروُضككوَن فِككَي آيَاتِنَككا فَككأَْعِرْض َعككْنُهْم َحتّككَى  القككول فككي تأويككل قولككه تعككالى:     }َوإِذَا َرأَْيككَت الّككِذينَ 

 {..يَُروُضواْ فِي َحِديٍث َغْيِرِه َوإِّما يُنِسيَنَّ  الّشْيَطاُن فاَلَ تَْقعُْد بَْعدَ الذّْكَرَى َمَع اْلقَْوِم الّظاِلِميَن 

لمشككركين الّككِذيَن يقككول تعككالى ذكككره لنبيككه محمككد صككلى هللا عليككه وسككلم: وإذَا رأْيككَت يككا محمككد ا   

كككان « خوضككهم فيهككا»يَُروُضككوَن فِككي آياتِنَككا التككي أنزلناهككا إليكك , ووحْينككا الككذي أوحينككاه إليكك , و 

اسككتهزاءهم بهككا وَسككبّهم مككن أنزلهككا وتبلككم بهككا وتبككذيبهم بهككا. فككأْعِرْض َعككْنُهْم يقككول: فُصككدّ عككنهم 

يِرِه يقول: حتى يأخذوا في حكديث بوجه , وقم عنهم وال تجلس معهم, حتى يَُروُضوا فِي َحِديٍث غ

غير االستهزاء بآيات هللا من حديثهم بينهم. وإّما يُْنِسيَنَّ  الّشْيَطاُن يقوله: وإن أنساك الشيطان نَهْينا 

إياك عن الجلوس معهم واإلعراض عنهم في حال خوصهم فكي آياتنكا ثكم ذككرت ذلك , فقهكم عكنهم 

الككذين خاضكوا فككي غيككر الككذي لهككم الرككوض فيككه لمككا  وال تقعكد بعككد ذكككرك ذلكك  مككع القككوم الظككالمين

 خاضوا به فيه وذل  هو معنى ظلمهم في هذا الموضع.

 وينحو ما قلنا في ذل  قال أهل التأويل. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنكا عبكد الكرزاق, قكال: أخبرنكا معمكر, عكن قتكادة, فكي 10510  

َن يَُروُضوَن فِي آياتِنَكا فكأْعِرْض َعكْنُهْم حتكى يَُروُضكوا فِكي َحكِديٍث غيكِرِه قكال: قوله: وإذَا رأْيَت الِّذي

نهاه هللا أن يجلس مع الذين يروضون في آيات هللا يبذّبون بها, فإن نسي فال يقعد بعد الكذكرى مكع 

 القوم الظالمين.

ن أبكي مالك  وسكعيد بكن حدثنا ابن بشار, قال: حكدثنا مؤمكل, قكال: حكدثنا سكفيان, عكن السكدّي, عك   

 جبير, في قوله: وإذَا رأْيَت الِّذيَن يَُروُضوَن فِي آياتِنَا قال: الذين يبذبون بآياتنا.

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عن السدّي: 10511  

ْم حتى يَُروُضوا فِكي َحكِديٍث غيكِرِه وإّمكا يُْنِسكيَنَّ  وإذَا رأْيَت الِّذيَن يَُروُضوَن فِي آياتِنَا فأْعِرْض َعْنهُ 

الّشْيَطاُن فاَل تَْقعُْد بَْعدَ الذّْكَرى َمَع القَْوِم الّظاِلميَن قال: كان المشركون إذا جالسكوا المكؤمنين وقعكوا 

تكى في النبي صلى هللا عليه وسلم والقرآن فسبّوه واستهزءوا به, فكأمرهم هللا أن ال يقعكدوا معهكم ح

 يروضوا في حديث غيره.

 : وإّما يُْنِسيَنَّ  الّشْيَطاُن يقول: نَِسيَت فتقعد معهم, فإذا ذكرت فقم.  
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ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهكد: 10512  

 يُروُضوَن فِي آياتِنَا قال: يبذّبون بآياتنا.

طلحة اليربوعي, قكال: حكدثنا فُنكيل بكن عيكاض, عكن ليكث, عكن أبكي ـ حدثني يحيى بن 10513  

 جعفر, قال ال تجالسوا أهل الرصومات, فإنهم الذين يروضون في آيات هللا.

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو صالح, قال: حدثنا معاوية بن صكالح, عكن علكّي بكن أبكي 10514  

يَُروُضككوَن فِكي آياتِنَككا, وقولكه: الّككِذيَن فَّرقُكوا ِديككنَُهْم  طلحكة, عككن ابكن عبككاس, قولكه: وإذَا رأْيككَت الّكِذينَ 

وَكانُوا ِشكيَعا, وقولكه: َوالَ تَُبونُكوا كالّكِذيَن تَفَّرقُكوا َواْختَلَفُكوا ِمكْن بَْعكِد مكا جكاَءُهُم البَيّنكاُت, وقولكه: أْن 

المكؤمنين بالجماعكة ونهكاهم عكن  أقِيُموا الدّيَن َوال تَتَفَّرقُوا فِيه, ونحو هكذا فكي القكرآن قكال: أمكر هللا

 االختالَ والفُْرقة, وأخبرهم أنه إنما هل  من كان قبلهم بالِمراء والرصومات في دين هللا.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين قال: ثني حجاا, عكن ابكن جكري , عكن مجاهكد, قولكه: 10515  

ءون بهكا. قكال: نهكى رسكول هللا صكلى هللا عليكه وإذَا رأْيَت الِّذيَن يَُروُضكوَن فِكي آياتِنَكا قكال: يسكتهز

وسلم أن يقعد معهم إال أن ينسى فإذا ذكر فليقم. فذل  قولكه: وإذَا رأْيكَت الّكِذيَن يَُروُضكوَن فِكي آياتِنَكا 

ى َمكَع فأْعِرْض َعْنُهْم حتى يَُروُضكوا فِكي َحكِديٍث غيكِرِه وإّمكا يُْنِسكيَنَّ  الّشكْيَطاُن فَكال تَْقعُكْد بَْعكدَ الكذّْكرَ 

القَْوِم الّظاِلميَن. قال ابن جري : كان المشركون يجلسون إلى النبي صلى هللا عليه وسلم يُحبّكون أن 

يسككمعوا منككه, فككإذا سككمعوا اسككتهزءوا فنوزلككت: وإذَا رأْيككَت الّككِذيَن يَُروُضككوَن فِككي آياتِنَككا فككأْعِرْض 

 َعْنُهْم... االَية.

: حدثنا سفيان, عن منصور, عن مجاهد: وإذَا رأْيكَت الّكِذيَن حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, قال   

 يَُروُضوَن فِي آياتِنَا قال: يبذّبون.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا عبد هللا, عن إسكرائيل, عكن السكدي, عكن أبكي مالك , قولكه: 10516  

وا فِككي َحككِديٍث غيككِرِه يعنككي: وإذَا رأْيككَت الّككِذيَن يَُروُضككوَن فِككي آياتِنَككا فككأْعِرْض َعككْنُهْم حتككى يَُروُضكك

المشركين. وإّما يُْنِسيَنَّ  الّشْيَطاُن فاَل تَْقعُكْد بَْعكدَ الكذّْكَرى َمكَع القَكْوِم الّظكاِلميَن إن نسكيت فَكذََكرت فكال 

 تجلس معهم.

 69اآلية : 
ٍء َولَكـَِبن ِذْككَرَى لَعَلُّهكْم القول في تأويل قوله تعالى:     }َوَما َعلَى الِّذيَن يَتّقُوَن ِمْن ِحَسابِِهم ّمن َشكيْ 

 يَتّقُوَن {..

يقول تعالى ذكره: ومن اتقى هللا فرافه فأطاعه فيما أمكره بكه واجتنكا مكا نهكاه عنكه, فلكيس عليكه    

بترك اإلعراض عن هؤالء الرائنين في آيات هللا في حال خوضهم في آيكات هللا شكيء مكن تبعكه 

اإلعراض عنهم رضا بما هم فيكه وككان هللا بحقوقكه متقيكا, وال  فيما بينه وبين هللا, إذا لم يبن تركه

عليككه مككن إثمهككم بككذل  حككرا, ولبككن ِليُْعِرضككوا عككنهم حينئككذ. ِذْكككَرى ألمككر هللا. لَعَلُّهككْم يَتّقُككوَن يقككول: 

ليتقوا. ومعنى الكذكرى: الكذكُر, والكذكر والكذكرى بمعنكى وقكد يجكوز أن يبكون ذككرى فكي موضكع 

ى مكا وصكفت مكن تأويكل: ولبكن ليعرضكوا عكنهم ذككري وأمكا الرفكع فعلكى ورفع فأمكا النصكا فعلك

تأويل: وما على الذين يتقون من حسابهم شيء بترك اإلعراض, ولبن إعراضهم ذكرى ألمكر هللا 

لعلهم يتقون. وقد ذكر أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما أمر بالقيام عن المشركين إذا خاضوا فكي 

نهم كان مما يبرهونه, فقال هللا له: إذا خاضوا في آيات هللا فقكم عكنهم ليتقكوا آيات هللا, ألنه قيامه ع

 الروض فيها ويتركوا ذل . ذكر من قال ذل :

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاا, عنا بن جري , قال: كان المشركون 10517  

ه, فكإذا سكمعوا اسكتهزءوا, فنزلكت: يجلسون إلى النبي صلى هللا عليكه وسكلم يحبكون أن يسكمعوا منك

وإذَا رأْيَت الِّذيَن يَُروُضوَن فِي آياتِنَا فأَْعِرْض َعْنُهْم حتى يَُروُضوا فِي َحِديٍث غيكِرِه... االَيكة, قكال: 

فجعل إذا استتهزءوا قام فحذروا وقالوا: ال تستهزءوا فيقوم فذل  قولكه: لَعَلُّهكْم يَتّقُكوَن أن يروضكوا 

َوَما َعلَى الِّذيَن يَتّقُوَن ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َشْيٍء إن قعدوا معهم, ولمن ال تقعدوا. ثم نسخ فيقوم. ونزل: 

ُهكْم ذل  قوله بالمدينة: َوقَْد نَكَزَل َعلَكْيُبْم فِكي الِبتَكاِب أْن إذَا َسكِمْعتُْم آيكاِت ّللّاِ يُْبفَكُر بِهكا فَكال تَْقعُكدُوا َمعَ 

ِه إنُّبْم إذًا ِمثْلُُهْم, فنسخ قوله: َوَما َعلَى الّكِذيَن يَتّقُكوَن ِمكْن ِحَسكابِِهْم ِمكْن حتى يَُروُضوا فِي َحديٍث غيرِ 

 َشْيٍء... االَية.
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ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عن السدّي, 10518  

َشْيٍء يقوله: من حساب البفار من شيء. َولَِبْن ِذْكَرى  قوله: َوَما َعلَى الِّذيَن يَتّقُوَن ِمْن ِحَسابِِهْم ِمنْ 

يقول: إذا ذكرُت فقم. لَعَلُّهْم يَتّقُوَن مساءتبم إذا رأوكم ال تجالسونهم, استحيوا منبم فبفوا عكنبم. ثكم 

ِمْعتُْم آيكاِت نسرها هللا بعد, فنهاهم أن يجلسوا معهم أبدا, قال: َوقَكْد نَكَزَل َعلَكْيُبْم فِكي الِبتَكاِب أْن إذَا َسك

 ّللّاِ يُْبفَُر بِها... االَية.

ـ حدثني محمد بن عروة, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابكن أبكي نجكيح, 10519  

 عن مجاهد: َوَما َعلَى الِّذيَن يَتّقُوَن ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َشْيٍء إن قعدوا, ولبن ال تقعد.

 حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله. حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو   

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا عبيكد هللا, عكن إسكرائيل, عكن السكدي, عكن أبكي مالك : َوَمكا 10520  

 َعلَى الِّذيَن يَتّقُوَن ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َشْيٍء َولَِبْن ِذْكَرى قال: وما عليك  أن يروضكوا فكي آيكات هللا إذا

 فعلت ذل .

 70اآلية : 
ّكْر بِِه القول في تأويل قوله تعالى:     }َوذَِر الِّذيَن اتَّرذُواْ ِدينَُهْم لَِعباً َولَْهواً َوَغّرتُْهُم اْلَحيَاةُ الدّْنيَا َوذَ 

ُككّل َعكْدٍل الّ يُْؤَخكْذ ِمْنَهكآ  أَن تُْبَسَل نَْفس  بَِما َكَسكبَْت لَكْيَس لََهكا ِمكن دُوِن ّللّاِ َوِلكّي َوالَ َشكِفيع  َوإِن تَْعكِدلْ 

 .أُْولَـَئَِ  الِّذيَن أُْبِسلُواْ بَِما َكَسبُواْ لَُهْم َشَراب  ّمْن َحِميٍم َوَعذَاب  أَِليم  بَِما َكانُواْ يَْبفُُروَن {.

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: ذر هؤالء الذين اترذوا دين هللا وطاعتهم إياه    

لعبا ولهكوا, فجعلكوا حظكوظهم مكن طكاعتهم إيكاه اللعكا بآياتكه واللهكو واالسكتهزاء بهكا إذا سكمعوها 

وتليت عليهم, فأعرض عنهم, فإني لهم بالمرصاد, وإني لهم من وراء االنتقكام مكنهم والعقوبكة لهكم 

لمصكير إليكه على ما يفعلون وعلى اغترارهم بزينة الحياة الدنيا ونسيانهم المكدار إلكى هللا تعكالى وا

 بعد الممات. كالذي:

ـ حدثني محمد بن عروة, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابكن أبكي نجكيح, 10521  

 عن مجاهد, في قوله هللا: َوذَِر الِّذيَن اتَّرذُوا ِدينَُهْم لَِعبا ولَْهوا قال: كقوله: ذَْرنِي َوَمْن َخلَْقُت َوِحيدا.

 حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.حدثني المثنى, قال:    

وقد نسخ هللا تعالى هذه االَية بقوله: فاْقتُلُوا الُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدتُُموُهْم وكذل  قكال عكدد مكن أهكل   

 التأويل. ذكر من قال ذل :

دثنا همكام بكن يحيكى, عكن قتكادة: ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا حجاا بكن المنهكال, قكال: حك10522  

 َوذَِر الِّذيَن اتَّرذُوا ِدينَُهْم لَِعبا ولَْهوا ثم أنزل في سورة براءة, فأمر بقتالهم.

حدثنا ابكن وكيكع, قكال: حكدثنا عبكدة بكن سكليمان, قكال: قكرأت علكي بكن أبكي عروبكة, فقكال: هبكذا    

ِعبا ولَْهوا ثم أنزل هللا تعالى ذكره بكراءة, وأمكر بقتكالهم, سمعته من قتادة: َوذَِر الِّذيَن اتَّرذُوا ِدينَُهْم لَ 

 فقال: فاْقتُلُوا الُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدتُُموُهْم.

وأما قوله: َوذَّكر بِِه أْن تُْبَسَل نَْفس  بَِما َكَسبَْت فإنكه يعنكي بكه: وذككر يكا محمكد بهكذا القكرآن هكؤالء   

عنى: أن ال تبسل, كما قال: يُبَيُّن ّللّاُ لَُبْم أْن تَِنلّوا بمعنكى: أن المولين عن  وعنه أن تُْبَسل نَْفس  بم

ال تنلوا. وإنما معنى البالم: وذكر به ليؤمنوا ويتبعوا ما جاءهم من عند هللا من الحّق, فكال تُْبَسكل 

 لداللة البالم علها.« ال»أنفسهم بما كسبت من األوزار ولبن حذفت 

ويل قوله: أْن تُْبَسَل نَْفس  فقال بعنهم: معنى ذلك : أن تُْسكلَم. ذككر مكن واختل  أهل التأويل في تأ  

 قال ذل :

ـ حدثنا حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حكدثنا الحسكين بكن واقكد, عكن 10523  

 يزيد النحوّي, عن عبرمة, قوله: أْن تُْبَسَل نَْفس  بَِما َكَسبَْت قال: تسلم.

محمد بن عبد األعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عكن معمكر, عكن الحسكن: أْن ال  ـ حدثنا10524  

 تُْبَسَل نَْفس  قال: أن تِْسلَم.

 حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الحسن, مثله.   

ابن أبكي نجكيح, ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن 10525  

 عن مجاهد في قوله هللا تعالى ذكره: أْن تُْبَسَل قال: تسلم.
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حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: أْن تُْبَسكَل    

 نَْفس  قال: تسلم.

 الِّذيَن أُْبِسلُوا أسلموا. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حبلم, عن عنبسة, عن ليث, عن مجاهد: أولَئِ َ    

 وقال آخرون: بل معنى ذل : تحبس. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثنا محمد بن عبد األعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتكادة: أْن تُْبَسكَل 10526  

 نَْفس  قال: تؤخذ فتحبس.

 مر, عن قتادة, مثله.حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا مع   

ـكك حككدثني يككونس, قككال: أخبرنككا ابككن وهككا, قككال: ابككن زيككد, فككي قولككه: أْن تُْبَسككَل نَْفككس  بَِمككا 10527  

 َكَسبَْت: أن تؤخذ نفس بما كسبت.

 وقال آخرون: معناه: تفنح. ذكر من قال ذل :  

ة, عكن ابكن عبكاس: ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, عن علّي بن أبي طلح10528  

 َوذَّكْر بِِه أْن تُْبَسَل نَْفس بَِما َكَسبَْت يقول: تفنح.

 وقال آخرون: معناه: أن تجزى. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضكح, قكال: حكدثنا الحسكين بكن واقكد, قكال: قكال 10529  

 البلبي: أْن تُْبَسَل: أن تجزى.

 لتحريم, يقال منه: أبسلت المبان: إذا حرمته فلم تقر به ومنه قوله الشاعر:وأصل اإلبسال: ا  

 بََبَرْت تَلُوُمَ  بَْعدَ َوْهٍن فِي النّدَىبَْسل  َعلَْيَ  َمالََمتِي َوِعتابي  

أي حرام ومنه قولهم: وعتابي أسد آسد, ويراد به: ال يقربه شيء, فبأنه قد حرم نفسكه. ثكم يجعكل   

يد يُتحامى لشدّته, ويقال: أعط الراقي بُْسكلَتَهُ, يكراد بكذل : أجرتكه, شكراب بسكيل: ذل  صفة لبل شد

بمعنى متروك, وكذل  المبسل بالجريرة, وهو المرتهن بها, قيل له مبسل ألنه محّرم من كّل شيء 

 إال مما رهن فيه وأسلم به ومنه قول عوَ بن األحون البالبي:

 ْوناهُ َوال بدٍَم ُمَراِق وإْبسالي بَنِّي بغَْيِر ُجْرٍمبَعَ  

 وقال الّشْنفََري:  

 ُهناِلَ  ال أْرُجو حيَاةً تَُسّرنِيَسِميَر اللّيالي ُمْبَسالً بالَجرائِِر  

فتأويل البالم إذن: وذّكر بالقرآن هؤالء الذين يروضون في آياتنا وغيَرهم ممن سل  سبيلهم من   

ها, وترتهن فتغلق بما كسبت من إجرامها في عذاب المشركين, كيال تبسل نفي بذنوبها وكفرها برب

هللا. لَكْيَس لَهكا ِمككْن دُوِن ّللّاِ يقكول: لككيس لهكا حككين تسكلم بككذنوبها فتكرتهن بمككا كسكبت مككن آيامهكا أحككد 

 ينصرها فينقذها من هللا الذي جازاها بذنوبها جزاءها, وال شفيع يشفع لها, لوسيلة له عنده.

 َوإْن تَْعِدْل ُكّل َعْدٍل ال يُْؤَخْذ ِمْنها. القول في تأويل قوله تعالى:  

يقول تعالى ذكره: َوإْن تَْعِدْل النفس التكي أبسكلت بمكا كسكبت, يعنكي وإن تعكدل ُككّل َعكْدٍليعني: ككّل   

فداء, يقال منه: َعدََل يعِدُل: إذا فدى, َعْدالً. ومنه قول هللا تعالى ذكره: أْو َعْدُل ذلَ  ِصياما وهو مكا 

 ن غير نوعه.عادله م

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

ـ حدثنا محمد بن عبد األعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: َوإْن تَْعِدْل 10530  

 ُكّل َعْدٍل ال يُْؤَخْذ ِمْنها قال: لو جاءت بملء األرض ذهبا لم يُقبل منها.

د بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قكال: حكدثنا أسكباط, عكن السكدّي ـ حدثنا محم10531  

في قوله: َوإْن تَْعِدْل ُكّل َعْدٍل ال يُْؤَخْذ ِمْنها فما يَْعِدلها, لو جاءت بملء األرض ذهبكا لتفتكدى بكه مكا 

 قُبِل منها.

إْن تَْعِدْل ُكّل َعْدٍل ال ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابن زيد في قوله: وَ 10532  

يُْؤَخْذ ِمْنها قال: وأن تعكدل: وإن تفتكد يبكون لكه الكدنيا ومكا فيهكا يفتكدي بهكا ال يؤخكْذ منكه َعكداَلً عكن 

 نفسه, ال يقبل منه.

وقد تأّول ذل  بعض أهل العلم بالعربية بمعنى: وإن تَْقِسط كّل قِْسط ال يُقبل منها وقال إنها التوبة   

 وليس لما قال من ذل  معنى, وذل  أن كّل تائا في الدنيا فإن هللا تعالى يقبل توبته.في الحياة. 
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القول في تأويل قوله تعالى: أُولَئَِ  الِّذيَن أُْبَسلُوا بَِما َكَسبُوا لَُهْم َشَراب  ِمْن َحِمكيٍم َوَعكذَاب  أِلكيم  بَِمكا   

 َكانُوا يَْبفُُروَن.

ن إن فدوا أنفسهم من عذاب هللا يوم القيامة كّل فداء لم يؤخذ منهم, يقول تعالى ذكره: وهؤالء الذي  

هم الِّذيَن أُْبِسلُوا بَِما َكَسبُوا يقول: أسلموا لعذاب هللا, فُرهنوا به جزاء بما كسبوا في الدنيا من االَثام 

محموم ُصكرَ إلكى واألوزار. لَُهْم َشَراب  ِمْن َحِميٍم والحميم: هو الحاّر في كالم العرب, وإنما هو 

 فعيل, ومنه قيل للحّمام: حمام, إلسرانه الجسم ومنه قول مرق,:

 في ُكّل ُمْمًسى لََها ِمْقِطَرة فِيها ِكباء  ُمعَدّ وَحِميْم  

 يعني بذل  ماًء حاّرا ومنه قول أبي ذويا الُهذلي في صفة فرس:  

 نّهُ يَتَبَّنُع تَأْبَى بِِدْرتِها إذَا ما اْستُْغِنبَتْإالّ الَحِميَم فإ 

يعني بالحميم: عرق الفرس. وإنما جعل تعالى ذكره لهؤالء الذين وصك  صكفتهم فكي هكذه االَيكة   

شرابا من حميم, ألن الحاّر مكن المكاء ال يُكرِوي مكن عطك,, فكأخبر أنهكم إذا عطشكوا فكي جهكنم لكم 

اب  أِليم  يقكول: ولهكم يغاثوا بماء يرويهم, ولبن بما يزيدون به عطشا على ما بهم من العط,, وَعذَ 

أينا مع الشراب الحميم من هللا العذاب األليم والهوان المقيم. بَِما كانُوا يَْبفُُروَن يقول: بما كان من 

 كفرهم في الدنيا باهلل وإنبارهم توحيده وعبادتهم معه آلهة دونه.

أسككباط, عككن  ـكك حككدثني محمككد بككن الحسككين, قككال: حككدثنا أحميككد بككن المفنككل, قككال: حككدثنا10533  

 السدّي: أُولَئَِ  الِّذيَن أُْبِسلُوا بَِما َكَسبُوا قال: يقال: أسِلموا.

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن علّي بكن 10534  

 أبي طلحة, عن ابن عباس: أُولَئَِ  الِّذيَن أُْبِسلُوا قال: فنحوا.

, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابن زيكد فكي قولكه: أُولَئِكَ  الّكِذيَن أُْبِسكلُوا ـ حدثني يونس10535  

 بَِما َكَسبُوا قال: أخذوا بما كسبوا.

 71اآلية : 
 نَكاالقول في تأويل قوله تعالى:     }قُْل أَنَْدُعواْ ِمن دُوِن ّللّاِ َما الَ يَنفَعُنَا َوالَ يَُنّرنَا َونَُردّ َعلََى أَْعقَابِ 

ى ائْتِنَكا بَْعدَ إِْذ َهدَانَا ّللّاُ َكالِّذي اْستَْهَوتْهُ الّشيَاِطيُن فِي األْرِض َحْيَراَن لَهُ أَْصكَحاب  يَْدُعونَكهُ إِلَكى اْلُهكدَ 

 قُْل إِّن ُهدَى ّللّاِ ُهَو اْلُهدََى َوأُِمْرنَا ِلنُْسِلَم ِلَرّب اْلعَالَِميَن {..

ه نبيه صلى هللا عليه وسلم على حجته على مشركي قومه من عبدة وهذا تَنبيه من هللا تعالى ذكر   

األوثان, يقول له تعالى ذكره: قل يا محمكد لهكؤالء العكادلين بكربهم األوثكان واألنكداد واالَمكرين لك  

باتبككان ديككنهم وعبككادة األصككنام معهككم, أنككدعو مككن دون هللا حجككرا أو خشككبا ال يقككدر علككى نفعنككا أو 

ة دون هللا, ونكدن عبكادة الكذي بيكده النكّر والنفكع والحيكاة والمكوت, إن كنكتم ضّرنا, فنرصه بالعبكاد

تعقلون فتميزون بين الرير والشّر, فال شّ  أنبم تعلمون أن خدمة مكا يرتجكى نفعكه ويرهكا ضكّره 

أحّق وأولى وأولى من خدمة من ال يرجى نفعه وال يرشى ضّره. ونَُردّ علكى أَْعقَابِنَكا يقكول: ونكردّ 

ارنا فنرجع القهقري خلفنا لم نظفر بحاجتنا. وقكد بينكا معنكى الكردّ علكى العقكا, وأن العكرب إلى أدب

تقككول لبككّل طالككا حاجككة لككم يظفككر بهككا ردّ علككى عقبيككه فيمككا منككى بمككا أغنككى عككن إعادتككه فككي هككذا 

الموضع. وإنما يراد به في هذا الموضع: ونرد من اإلسكالم إلكى البفكر بعكد إذ هكدانا هللا فوفقنكا لكه, 

فيبككون مثَلنككا فككي ذلكك  مثَككل الرجككل الككذي اْسككتتبعه الشككيطان يهككوى فككي األرض حيككران. وقولككه: 

اْستَْهَوتْهُ: استفعلته, مكن قكول القائكل: هكوى فكالن إلكى ككذا يهكوي إليكه, ومكن قكول هللا تعكالى ذككره: 

حيران: فإنه فعكالن مكن قكول فاْجعَْل أْفئِدَةً ِمَن النّاِس تَْهِوي إلَْيِهْم بمعنى: تنزن إليهم وتريدهم. وأما 

القائل: قد حار فالن في الطريق فهو يحار فيه َحْيكرةً وَحيَرانكا وَحْيكُروَرةً, وذلك  إذا ضكّل فلكم يهتكد 

للمحجككة لككه أصككحاب يدعونككه إلككى الهككدى, يقككول: لهككذا الحيككران الككذي قككد اسككتهوته الشككياطين فككي 

محجة لطريق الهدى الذي هم عليه, األرض أصحاب على المحجة واستقامة السبيل, يدعونه إلى ال

ممككا أنثككاه « فعككالن»وكككل اسككم كككان علككى «, فعككالن»يقولككون لككه: ائتنككا وتككرك إجككراء حيككران, ألن 

فإنه ال يُجرى في كالم العرب في معرفة وال نبرة. وهذا مثل ضربه هللا تعكالى لمكن كفكر « فعلى»

به الذين كانوا أصحابه في حال إسالمه باهلل بعد إيمانه فاتبع الشياطين من أهل الشرك باهلل وأصحا

المقيمككون علككى الككدين الحككّق يدعونككه إلككى الهككدى الككذي هككم عليككه مقيمككون والصككواب الككذي هككم بككه 
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متمسبون, وهو له مفارق وعنه زائل, يقولون له: ائْتنا, فبن معنا على اسكتقامة وهكدى وهكو يكأبى 

 ذل , ويتبع دواعي الشيطان ويعبد االَلهة واألوثان.

بمثل الذي قلنا في ذل  قال جماعة من أهل التأويل, وخال  في ذل  جماعة. ذكر من قال ذلك : و  

 مثل ما قلنا

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عن السدّي: 10536  

لكى أْعقابِنكا بَْعكدَ إْذ َهكدَانا ّللّاُ كالّكِذي اْسكتَْهَوتْهُ قُْل أنَْدُعو ِمْن دُوِن ّللّاِ ما ال يَْنفَعُنا َوال يَُنّرنا َونُكَردّ ع

الّشياِطيُن فِي األْرِض َحْيَراَن لَهُ أصَحاب  يَْدُعونَهُ إلى الُهدَى ائْتِنكا قكال: قكال المشكركون للمكؤمنين: 

ثكل الكذي اتبعوا سبيلنا وال ينّرنا هذه االَلهكة ونكردّ علكى أعقابنكا بعكد إذ هكدانا هللا, فيبكون مثلنكا كم

استهوته الشياطين في األرض, يقول: مثلبم إن كفرتم بعد اإليمان كمثكل رجكل ككان مكع قكوم علكى 

الطريق, فنّل الطريق, فحيرته الشياطين واستهوته في األرض, وأصحابه على الطريق, فجعلوا 

د المعرفكة يدعونه إليهم, يقولون ائتنا فإنا على الطريكق, فكأبى أن يكأتيهم. فكذل  مثكل مكن يتكبعبم بعك

 بمحمد, ومحمد الذي يدعو إلى الطريق, والطريق هو اإلسالم.

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عكن علكّي بكن أبكي طلحكة, عكن 10537  

مثككل ابككن عبككاس, قولككه: أنَككْدُعو ِمككْن دُوِن ّللّاِ مككا ال يَْنفَعُنككا َوال يَُنككّرنا َونُككَردّ علككى أْعقابِنككا قككال: هككذا 

ضربه هللا لالَلهة ومن يدعو إليها وللدعاة الذين يدعون إلى هللا, كمثل رجل ضكّل عكن الطريكق, إذ 

ناداه مناد: يا فالن ابن فالن هلّم إلى الطريق وله أصحاب يدعونه: يكا فكالن هلكّم إلكى الطريكق فكإن 

الهكدى اهتكدى إلكى اتبع الداعي األّول انطلق به حتى يلقيكه فكي الهلبكة, وإن أجكاب مكن يكدعوه إلكى 

الطريق, وهذه الداعية التي تدعو في البريكة مكن الغكيالن, يقكول: مثكل مكن يعبكد هكؤالء االَلهكة مكن 

دون هللا, فإنه يرى أنه في شيء حتى يأتيه الموت فيستقبل الهلبة والندامة. وقوله: كالِّذي اْسكتَْهَوتْهُ 

سكم أبيكه واسكم جكدّه, فيتبعهكا فيكرى أنكه فكي الّشياِطيُن فِي األْرِض: وهكم الغكيالن يدعونكه باسكمه وا

شيء فيصبح وقد ألقته في الهلبة وربما أكلته, أو تلقيه فكي منكلة مكن األرض يهلك  فيهكا عطشكا, 

 فهذا مثل من أجاب االَلهة التي تعبد من دون هللا عّز وجّل.

عكن قتكادة:  ـ حدثنا محمد بن عبد األعلى, قال: حدثنا محمد بكن ثكور, قكال: حكدثنا معمكر,10538  

 اْستَْهَوتْهُ الّشياِطيُن فِي األْرِض قال: أضلته في األرض حيران.

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى عكن ابكن أبكي نجكيح, 10539  

 عن مجاهد, في قوله: ما ال يَْنفَعُنا َوال يَُنّرنا قال: األوثان.

حكدثنا أبكو عاصكم, قكال: حكدثنا عيسكى, وحكدثني المثنكى,  ـ حدثني محمد بن عمرو, قكال:10540  

قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قول هللا تعكالى: اْسكتَْهَوتْهُ 

الّشياِطيُن فِي األْرِض َحْيَراَن قال: رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق, كذل  مثل مكن ينكّل 

 بعد إذ هدى.

محمككد بككن عبككد األعلككى, قككال: حككدثنا محمككد بككن ثككور, عككن معمككر, قككال: حككدثنا رجككل, عككن  حككدثنا   

مجاهد, قال: حيران هذا مثل ضربه هللا للبافر, يقول: البافر حيران يدعوه المسكلم إلكى الهكدى فكال 

 يجيا.

دُوِن ّللّاِ  ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: قُكْل أنَكْدُعو ِمكنْ 10541  

ما ال يَْنفَعُنا َوال يَُنّرنا حتى بلغ: ِلنُْسِلَم ِلَرّب العالَِميَن علّمهكا هللا محمكدا وأصكحابه يراصكمون بهكا 

 أهل الناللة.

 وقال آخرون في تأويل ذل , بما:  

ـ حدثني به محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثنكي أبكي, عكن أبيكه, عكن 10542  

عباس, قوله: كالِّذي اْستَْهَوتْهُ الّشياِطيُن فِي األْرِض َحْيَراَن لَهُ أصَحاب  يَْدُعونَهُ إلى الُهدَى فهكو  ابن

الرجل الذي ال يستجيا لهدى هللا, وهو رجل أطان الشيطان وعمل فكي األرض بالمعصكية وحكار 

رونه هدى, يقول هللا عن الحّق وضّل عنه, وله أصحاب يدعونه إلى الهدى ويزعمون أن الذي يأم

 ذل  ألوليائهم من اإلنس: إن الهدى هدى هللا, والناللة ما تدعو إليه الجّن.
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فبأن ابن عباس على هذه الرواية يرى أن أصحاب هذا الحيران الذين يدعونكه إنمكا يدعونكه إلكى   

لُهدَى ال ما يدعوه إليه النالل ويزعمون أن ذل  هدى, وأن هللا أكذبهم بقوله: قُْل إّن ُهدَى ّللّاِ ُهَو ا

 أصحابه.

وهذا تأويل له وجه لو لم يبن هللا سمى الذي دعا الحيران إليه أصحاب هدى, وككان الربكر بكذل    

عن أصحابه الدعاة له إلى ما دعوه إليه, أنهكم هكم الكذين سكموه, ولبكن هللا سكماه هكدى, وأخبكر عكن 

هللا النالل هدى ألن ذلك  ككذب, وغيكر  أصحاب الحيران أنهم يدعونه إليه. وغير جائز أن يسمي

جائز وص  هللا بالبذب ألن ذلك  وصكفه بمكا لكيس مكن صكفته. وإنمكا ككان يجكوز توجيكه ذلك  إلكى 

الصواب لو كان ذل  خبرا من هللا عن الداعي الحيران أنهكم قكالوا لكه: تعكال إلكى الهكدى فأمكا وهكو 

 وا يدعونه إلى النالل.قائل: يدعونه إلى الهدى, فغير جائز أن يبون ذل  وهم كان

وأما قوله: ائْتِنا فإن معناه: يقولون: ائتنا هلّم إلينا فحذَ القول لداللة البالم عليه. وذكر عكن ابكن   

 «.يدعونه إلى الهدى بينا»مسعود أنه كان يقرأ ذل : 

ـ حدثنا بذل  ابن وكيع, قال: حدثنا غندر, عن شعبة, عكن أبكي إسكحاق, قكال: قكراءة عبكد 10543  

 «.يدعونه إلى الهدى بينا»هللا: 

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاا, عن ابكن جكري , قكال: أخبرنكي عبكد 10544  

«. لهُ أصحاب  يدعونهُ إلكى الهكدَى بينكا»هللا بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول: في قراءة ابن مسعود: 

 قال: الهدى: الطريق, أنه بين.

ل , كان البين من صكفة الهكدى, ويبكون نصكا البكين علكى القطكع مكن الهكدى, وإذا قرىء ذل  كذ  

لمكا حكذفت األلك  والكالم, وصكار نبكرة مكن « البكين»كأنه قيل: يدعونه إلى الهدى البين, ثم نصا 

صككفة المعرفككة. وهككذه القككراءة التككي ذكرناهككا عككن ابككن مسككعود تؤيككد قككول مككن قككال: الهككدى فككي هككذا 

 قيقة.الموضع: هو الهدى, على الح

 القول في تأويل قوله تعالى: قُْل إّن ُهدَى ّللّاِ ُهَو الُهدَى وأُِمْرنا لَنُْسِلَم ِلَرّب العالَِميَن.  

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسكلم: قكل يكا محمكد لهكؤالء العكادلين بكربهم األوثكان   

هدى: ليس األمر كما زعمكتم إّن ُهكدَى  القائلين ألصحاب : اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم فإنا على

ّللّاِ ُهو الهدَى يقول: إن طريق هللا الذي بينه لنا وأوضحه وسبيلنا الكذي أمَرنكا بلزومكه ودينكه الكذي 

شرعه لنا فبينه, هو الهدى واالستقامة التي ال شّ  فيها, ال عبادة األوثكان واألصكنام التكي ال تنكّر 

الباطل. وأُِمْرنا ِلنُْسِلَم ِلكَرّب العكالَِميَن يقكول: وأمرنكا ربنكا ورّب ككّل وال تنفع, فال نترك الحّق ونتبع 

شيء, تعالى وجهه, لنسلم له: لنرنع له بالذلة والطاعة والعبودية, فنرلـ ذل  لكه دون مكا سكواه 

من األنداد واالَلهة. وقد بينا معنى اإلسالم بشواهده فيمكا منكى مكن كتابنكا بمكا أغنكى عكن إعادتكه, 

« ككي»: وأُِمْرنا ِلنُْسِلَم بمعنى: وأمرنا كي نسكلم, وأن نسكلم لكرّب العكالمين, ألن العكرب تنكع وقيل

 مبانها.« أن»و « أن»مبان « كي»والالم التي بمعنى 

 72اآلية : 
 .القول في تأويل قوله تعالى:     }َوأَْن أَقِيُمواْ الّصالةَ َواتّقُوهُ َوُهَو الِّذَي إِلَْيِه تُْحَشُروَن {.

« أن»يقول تعالى ذككره: وأمرنكا أن أقيمكوا الصكالة. وإنمكا قيكل: وأْن أقِيُمكوا الّصكالةَ فعطك  ب    

معنكاه: أن نسكلم, فكردّ قولكه: وأْن أقِيُمكوا علكى معنكى: «, لنسكلم»ألن قولكه: « ِلنُْسكِلمَ »على الالم من 

ستقبل مكن األفعكال, وكانكت الما ال تصحا إالّ الم«, لنسلم»إذ كانت الالم التي في قوله: «, لنسلم»

فعط  بها عليها التفاق «, لنسلم»من الحروَ التي تدّل على االستقبال داللة الالم التي في « أن»

في موضع نصكا بكالردّ علكى الكالم. وككان بعكض نحكويي البصكرة « أن»معنييهما فيما ذكرت َ 

الة, يقول: أمرنا كي نسلم, كما يقول: إما أن يبون ذل : أمرنا لنسلم لرّب العالمين, وأن أقيموا الص

قال: وأُِمْرُت أْن أُكوَن ِمَن الُمْؤِمنِيَن: أي إنما أمرت بذل , ثكم قكال: وأْن أقِيُمكوا الّصكالةَ واتقكوه: أي 

أُِمْرنا أن أقيموا الصالة أو يبون أوصل الفعل بالالم, والمعنى: أمرت أن أكون, كما أوصكل الفعكل 

ْم يَْرَهبُوَن. فتأويكل البكالم: وأمرنكا بإقامكة الصكالة, وذلك  أداؤهكا بحكدودها بالالم في قوله: ُهْم لَربّهِ 

التي فرضت علينا. َواتّقُكوهُ يقكول: واتقكوا رّب العكالمين الكذي أمرنكا أن نسكلم لكه, فركافوه واحكذروا 

ِه سرطه بأداء الصالة المفروضة عليبم واإلذعان له بالطاعة وإخالن العبكادة لكه. َوُهكَو الّكِذي إلَْيك
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تُْحَشُروَن يقول: ورببم رّب العالمين هو الذي إليكه تحشكرون فتجمعكون يكوم القيامكة, فيجكازي ككّل 

 عامل منبم بعمله, وتوفّى كل نفس ما كسبت.

 73اآلية : 
وُن القول في تأويل قوله تعالى:     }َوُهَو الِّذي َخلََق الّسَماَواِت َواألْرَض بِاْلَحّق َويَْوَم يَقُوُل ُكن فَيَبُ 

 .قَْولُهُ اْلَحّق َولَهُ اْلُمْلُ  يَْوَم يُنفَُخ فِي الّصَوِر َعاِلُم اْلغَْيِا َوالّشَهادَةِ َوُهَو اْلَحِبيُم اْلَربِيُر {.

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: قل يكا محمكد لهكؤالء العكادلين بكربهم األنكداد,    

لنسلم لرّب العالمين الكذي خلكق السكموات بكالحّق, ال مكن ال ينفكع الداعي  إلى عبادة األوثان: أمرنا 

 وال ينّر وال يسمع وال يبصر.

واختل  أهل التأويل في تأويل قوله: بالَحّق فقال بعنهم: معنى ذل : وهكو الكذي خلكق السكموات   

ْرَض َومككا واألرض حقّكا وصككوابا, ال بككاطالً وخطككأ, كمككا قككال تعككالى ذكككره: َومككا َخلَْقنككا الّسككماَء واأل

بَْينَُهما باِطالً قالوا: وأدخلت فيه الباء واألل  والالم, كما تفعل العرب في نظائر ذل , فتقول: فكالن 

يقول بالحّق, بمعنى أنه يقول الحّق. قالوا: وال شيء في قوله بالحّق غير إصكابته الصكواب فيكه, ال 

القكول ككان القائكل موصكوفا بكالقول  أن الحّق معنى غير القول, وإنما هكو صكفة للقكول إذا ككان بهكا

بككالحّق وبقككول الحككّق. قككالوا: فبككذل  خلككق السككموات واألرض حبمككة مككن حبككم هللا, فككاهلل موصككوَ 

 بالحبمة خلقهما وخلق ما سواهما من سائر خلقه, ال أن ذل  حّق سوى َخْلِقِهما َخلَقَُهما به.

ه لهمكا: ائْتِيكا َطْوعكا أْو َكْرهكا. وقال آخكرون: معنكى ذلك : خلكق السكموات واألرض ببالمكه وقولك  

قالوا: فالحّق في هذا الموضع معنّى به كالمه. واستشهدوا لقيلهم ذل  بقوله: َويَْوَم يَقُوُل ُكْن فَيَُبكوُن 

قَْولُهُ الَحّق الحّق هو قوله وكالمه. قالوا: وهللا خلق األشياء ببالمه وقيله كما خلق بكه األشكياء غيكر 

 إذ كان ذل  كذل , وجا أن يبون كالم هللا الذي خلق به الرلق غير مرلوق.المرلوقة. قالوا: ف

وفي معنى « يَْوَم يَقُولُ »وأما قوله: َويَْوَم يَقُوُل ُكْن فَيَُبوُن فإن أهل العربية اختلفوا في العامل في   

قال: وهو نصا وليس «, يقول كن فيبون»مناَ إلى « اليوم»ذل  فقال بعض نحويي البصرة: 

واذككر يكوم »ه خبر ظاهر, وهللا أعلم, وهو على ما فسرت ل . كأنه يعنكي بكذل  أن نصكبه علكى: ل

قال: وكذل : يَكْوَم يُكْنفَُخ فِكي الّصكوِر, قكال: وقكال بعنكهم: يكوم يكنفخ فكي الصكور « يقول كن فيبون

 عالم الغيا والشهادة. وقال بعنهم: يقول كن فيبون, للّصور خاصة.

ويلهم: يوم يقول للصور ككن فيبكون قولكه الحكق, يكوم يكنفخ فيكه عكالم الغيكا فمعنى البالم على تأ  

والحّق بالقول. وقوله: يَْوَم يَقُكوُل ُككْن فَيَُبكوُن «, الحقّ »حينئٍذ مرفوعا ب « القول»والشهادة فيبون 

 «.الحقّ »َو يَْوَم يُْنفَُخ فِي الّصوِر صلة 

كّل ما كان هللا معيكده فكي االَخكرة بعكد إفنائكه ومنشكئه  وقال آخرون: بل قوله: ُكْن فَيَُبوُن معنّى به  

 بعد إعدامه. فالبالم على مذها هؤالء متناه عند قوله: ُكْن فَيَُبوُن وقوله: قَْولُهُ الَحّق خبر مبتدأ.

وتأويلككه: وهككو الككذي خلككق السككموات واألرض بككالحّق, ويككوم يقككول لألشككياء: كككن فيبككون, خلقهمككا   

م ابتدأ الربر عن قوله ووعده خلقه أنه معيدهما بعد فنائهما عن أنه حّق, فقال: بالحّق بعد فنائهما. ث

قوله هذا الحّق الذي ال شّ  فيه, وأخبر أن له المل  يوم ينفخ في الصور, َ يوم يُنفخ فكي الصكور 

فِي  وقد يجوز على هذا التأويل أن يبون قوله: يَْوَم يُْنفَخُ «. الُمل »يبون على هذا التأويل من صلة 

 «.الحقّ »الّصوِر من صلة 

فيبككون قولككه الحككّق, فجعككل القككول « كككن»وقكال آخككرون: بككل معنككى البككالم: ويككوم يقككول لمكا فنككي:   

للقول محالّ, وقوله: يَْوَم يُْنفَُخ فِكي « كن فيبون»مرفوعا بقوله: َويَْوَم يَقُوُل ُكْن فَيَُبوُن وجعل قوله: 

أويل ذل  إلى: ويومئذ قوله الحّق يوم يُْنفخ في الصور. وإن كأنه وّجه ت«. الحقّ »الّصوِر من صلة 

جعل على هذا التأويل: يوم ينفخ في الصور, بيانا عن اليوم األّول, كان وجها صكحيحا, ولكو جعكل 

قوله: قَْولُهُ الَحّق مرفوعا بقوله: يَْوَم يُْنفَُخ فِي الّصكوِر وقولكه: يَكْوَم يُكْنفَُخ فكي الصكوِر محكالّ وقولكه: 

 يَْوَم يَقُوُل ُكْن فَيَُبوُن من صلته كان جائزا.وَ 

والصواب من القول في ذل  عندي أن يقال: إن هللا تعالى ذكره أخبر أنه المنفرد برلق السكموات   

واألرض دون كّل ما سواه, معّرفا من أشرك به من خلقه جهله في عبادة األوثان واألصنام وخطأ 

ينّر وال ينفع وال يقكدر علكى اجكتالب نفكع إلكى نفسكه وال دفكع  ما هم عليه مقيمون من عبادة ما ال
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ضّر عنها, ومحتّجا عليهم في إنبكارهم البعكث بعكد الممكات والثكواب والعقكاب بقدرتكه علكى ابتكدان 

ذل  ابتداء, وأن الذي ابتدن ذل  غير متعذّر عليه إفناؤه ثم إعادته بعد إفنائه, فقال: وهو الذي خلق 

من ال ينفع وال ينكّر وال يقكدر علكى شكيء, السكمواِت واألرَض بكالحّق, حجكة  أيها العادلون بربهم

على خلقه, ليعرفوا بها صانعها وليسكتدلوا بهكا علكى عظكيم قدرتكه وسكلطانه, فيرلصكوا لكه العبكادة. 

ككن »َويَْوَم يَقُوُل ُكْن فَيَُبوُن يقول: ويوم يقول حكين تبكدّل األرض غيكر األرض والسكموات ككذل : 

فيبون متناهيكا. وإذا «, كن»كما شاء تعالى ذكره, فتبون األرض غير األرض عند قوله «, فيبون

كان كذل  معناه وجا أن يبون في البالم محذوَ يدّل عليه الظاهر, ويبكون معنكى البكالم: ويكوم 

يقككول لككذل  كككن فيبككون تبككدّل غيككر السككموات واألرض, ويككدّل علككى ذلكك  قولككه: َوُهككَو الّككِذي َخلَككَق 

اِت واألْرَض بالَحّق ثم ابتدأ الربر عن القول فقال: قَْولُهُ الَحّق بمعنكى: وعكده هكذا الكذي وعكد الّسَموَ 

تعالى ذكره من تبديلكه السكموات واألرض غيكر األرض والسكموات, الحكّق الكذي ال شك  فيكه, َولَكهُ 

ويبكون معنكى «, الملك »صكلة  الُمْلُ  يَْوَم يُْنفَُخ فِي الّصوِر فيبون قوله: يَكْوَم يُكْنفَُخ فِكي الّصكوِر مكن

البالم: وهلل المل  يومئذ ألن النفرة الثانية في الصور حال تبديل هللا السموات واألرض وغيرهما. 

وجائز أن يبون القول, أعنى قوله:الَحّق مرفوعا بقوله: ويَْوَم يَقُوُل ُككْن فَيَُبكوُن, ويبكون قولكه: ُككْن 

ويل البالم: وهو الذي خلكق السكموات واألرض بكالحّق, ويكوم فَيَُبوُن محالّ للقول مرافعا. فيبون تأ

 يبدّلها غير السموات واألرض فيقول لذل  كن فيبون قوله الحّق.

ـّ بالربر عن ملبه يومئكذ, وإن ككان الُملك  لكه    وأما قوله: َولهُ الُمْلُ  يَْوَم يُْنفَُخ فِي الّصوِر فإنه َخ

نه عنى تعالى ذكره أنه ال منازن له فيه يومئذ وال مكدّعى خالصا في كّل وقت في الدنيا واالَخرة أل

له, وأنه المنفرد به دون كّل من كان ينازعه فيه في الدنيا من الجبابرة فأذعن جميعهم يومئذ له به, 

 وعلموا أنهم كانوا من دعواهم في الدنيا في باطل.

فيكه نفرتكان: إحكداهما  واختل  في معنى الصور في هذا الموضع, فقكال بعنكهم: هكو قكرن يكنفخ  

لفنكاء مكن ككان حيّككا علكى األرض, والثانيكة لنشكر كككّل ميكت. واعتلكوا لقكولهم ذلكك  بقولكه: َونُِفكَخ فِككي 

الّصوِر فَصِعَق َمْن فِي الّسَمَواِت َوَمْن فِي الّسكَمَواِت َوَمكْن فِكي األْرِض إالّ َمكْن شكاَء ّللّاُ ثُكّم نُِفكَخ فِيكِه 

يَْنُظُروَن وبكالربر الكذي روى عكن رسكول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم أنكه قكال إْذ  أُْخَرى فإذَا ُهْم قِيام  

وقال آخرون: الصور في هذا الموضع: جمع صورة ينفخ «. ُهَو قَْرن  يُْنفَُخ فِيهِ »سئل عن الصور: 

 فيها روحها فتحيا, كقولهم ُسور لسور المدينة, وهو جمع سورة, كما قال جرير:

 والِجباُل الُرّشُع ()ُسوُر الَمِدينَِة 

 والعرب تقول: نفخ في الصور, ونفخ الصوَر. ومن قولهم: نفخ الصور, قول الشاعر:  

 لَْوال ابُن َجْعدَة لم تُْفتَح قُُهْندُُزُكْمَوال ُخَراساُن حتى يُْنفََخ الّصوُر  

ليكه وسكلم, والصواب من القول في ذل  عندنا ما تظاهرت به األخبار عن رسول هللا صلى هللا ع  

الّصكوُر »وأنكه قكال: « إّن إْسَرافِيَل قَِد اْلتَقََم الّصوَر َوَحنَى َجْبَهتَهُ يَْنتَِظُر َمتَى يُْوَمُر فَيُكْنفَخُ »أنه قال: 

وذكر عن ابن عباس أنه ككان يقكول فكي قولكه: يَكْوَم يُكْنفَُخ فِكي الّصكوِر عكاِلُم الغَْيكِا «. قَْرن  يُْنفَُخ فِيهِ 

 عني: أن عالم الغيا والشهادة هو الذي ينفخ في الصور.َوالّشهادَةِ ي

ـ حدثني به المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: حدثنا معاويكة, عكن علكّي بكن أبكي 10545  

طلحة, عن ابن عباس, في قوله: عكاِلُم الغَْيكِا والّشكهادَةِ يعنكي: أن عكالم الغيكا والشكهادة هكو الكذي 

 ينفخ في الصور.

بن عباس تأّول في ذل  أن قوله: عاِلُم الغَْيِا َوالّشهادَةِ اسم الفاعل الكذي لكم يسكّم فكي قولكه: فبأن ا  

يَْوَم يُْنفَُخ فِي الّصوِر وأن معنى البالم: يوم ينفخ هللا في الصكور عكالم الغيكا والشكهادة, كمكا تقكول 

بما لم يسّم آكلكه. وذلك  وإن العرب: أُكل طعاُم  عبد هللا, فتظهر اسم االَكل بعد أن قد جرى الربر 

كان وجها غير مدفون, فإن أحسن من ذل  أن يبون قوله: عاِلُم الغَْيِا َوالّشهادَةِ مرفوعكا علكى أنكه 

فكي قولكه: َوُهكَو الّكِذي َخلَكَق الّسكَمَواِت واألْرَض بكالَحّق. وُرِوي عنكه أينكا أنكه ككان « نعت ل الذي

 ى.يقول: الصور في هذا الموضع: النفرة األول

ـ حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيكه, عكن ابكن 10546  

عباس, قوله: يَْوَم يُْنفَُخ فِي الّصوِر عاِلُم الغَْيِا والّشهادَةِ يعنكي بالصكور: النفركة األولكى, ألكم تسكمع 
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َمْن فِكي األْرِض إالّ َمكْن شكاَء هللا ثكّم نُِفكَخ فِيكِه أنه يقول: َونُِفخ فِي الّصوِر فََصِعَق َمْن فِي الّسَمَواِت وَ 

 أُْخَرى يعني الثانية, فإذَا ُهْم قِيام  يَْنُظُروَن.

ويعنككي بقولككه: عككاِلُم الغَْيككِا والّشككهادَةِ عككالم مككا تعككاينون أيهككا النككاس, فتشككاهدونه, ومككا يغيككا عككن   

دبيره وتصكريفه خلقكه مكن حكال حواسبم وأبصاركم فال تحسونه وال تبصرونه, وهو الحبكيم فكي تك

الوجود إلى العدم, ثم من حال العدم والفناء إلى الوجود, ثم في مجازاتهم بما يجازيهم به من ثواب 

أو عقاب, خبير ببّل ما يعملونه ويبسبونه من حسن وسيء, حافظ ذل  عليهم, ليحكازيهم علكى ككل 

ه, فإنه عليم ببّل ما تأتون وتذرون, وهو ذل . يقول تعالى ذكره: فاحذروا أيها العادلون برببم عقاب

 لبم من وراء الجزاء على ما تعلمون.

 74اآلية : 
َ  القول في تأويل قوله تعالى:     }َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم ألبِيِه آَزَر أَتَتِّركذُ أَْصكنَاماً آِلَهكةً إِنّكَي أََراَك َوقَْوَمك

 فِي َضالٍَل ّمبِيٍن {..

نبيكه محمكد صكلى هللا عليكه وسكلم: واذككر يكا محمكد لحجاجك  الكذي تحكاّا بكه يقول تعالى ذككره ل   

قومكك  وخصككومت  إيككاهم فككي آلهككتهم ومككا تككراجعهم فيهككا, ممككا نلقيككه إليكك  ونعلمبككه مككن البرهككان, 

والداللة على باطل ما عليه قوم  مقيمون وصحة ما أنت عليه مقيم من الدين وحقية ما نت عليهم 

يلي قومكه, ومراجعتكه إيكاهم فكي باطكل مكا ككانوا عليكه مقيمكين مكن عبكادة محت , حجاَا إبراهيم خل

األوثان, وانقطاعه إلى هللا والرضا به واليا وناصرا دون األصنام فاتِركْذهُ إمامكا واْقتَكِد بكه, واجعكل 

سيرته في قوم  لنفس  مثاالً, إذ قال ألبيه مفارقا لدينه وعائبا عبادته األصنام دون بارئه وخالقكه: 

 آزر. يا

ثم اختل  أهل العلم في المعنّي بآزر, وما هو؟ اسكم أم صكفة؟ وإن ككان اسكما, فمكن المسكمى بكه؟   

 فقال بعنهم: هو اسم أبيه. ذكر من قال ذل :

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عن السدّي: 10547  

 قال: اسم أبيه آزر. َوإْذ قاَل إْبراِهيُم ألَبِيِه آَزرَ 

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلمة بن الفنكل, قكال: ثنكي محمكد بكن إسكحاق, قكال: آزر: 10548  

 أبو إبراهيم. وكان فيما ذكر لنا وهللا أعلم رجالً من أهل ُكوثَى, من قرية بالسواد, سواد البوفة.

ال: سمعت سعيد بكن عبكد العزيكز ـ حدثني ابن البرقي, قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة, ق10549  

 يذكر, قال: هو آزر, وهو تار , مثل إسرائيل ويعقوب.

 وقال آخرون: إنه ليس أبا إبراهيم. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثنا محمد بن حميد وسفيان بن وكيع, قاال: حدثنا جرير, عن ليث, عكن مجاهكد, قكال: 10550  

 ليس آزر أبا إبراهيم.

ني عبكد العزيكز, قكال: حكدثنا الثكورّي, قكال: أخبرنكي رجكل, عكن ابكن أبكي حدثني الحرث, قال: ث   

 نجيح عن مجاهد: َوإْذ قاَل إْبراِهيُم ألَبيِه آَزَر قال: آزر لم يبن بأبيه إنما هو صنم.

حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يحيىبن يمان, عن سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قال: آزر:    

 اسم صنم.

حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسكباط, عكن السكدّي,  ـ10551  

قال: َوإْذ قاَل إْبَراِهيُم ألَبِيِه آَزَر قال: اسم أبيه. ويقال: ال, بل اسمه تكارا, واسكم الصكنم آزر يقكول: 

 أتترذ آزر أصناما آلهة.

كأنكه تكأّول أنكه عابكه بزيغكه واعوجاجكه وقال آخرون: هو سّا وعيا ببالمهم, ومعنكاه: معكوّا.   

 عن الحّق.

واختلفت القكّراء فكي قكراءة ذلك , فقرأتكه عامكة قكّراء األمصكار: َوإْذ قكاَل إْبكَراِهيُم ألَبيكِه آَزَر بفكتح   

على إتباعه األب في الرفض, ولبنه لما كان اسما أعجميا فتحوه إذ لم يجّروه وإن كان في « آزر»

«, آزرُ »زيككد المككديني والحسككن البصككري أنهمككا كانككا يقككرآن ذلكك : موضككع خفككض. وذكككر عككن أبككي 

فأمكا الكذي ذككر عكن السكدّي مكن حبايتكه أن آزر اسكم صكنم, «. يا آزرُ »بالرفع على النداء, بمعنى: 

أتترذ آزر أصناما آلهة, فقول من الصواب مكن جهكة العربيكة بعيكد وذلك  أن »وإنما نصبه بمعنى: 
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حككرَ االسككتفهام, ال تقككول: أخككاك أكلمككت, وهككي تريككد: أكلمككت العككرب ال تنصككا اسككما بفعككل بعككد 

 أخاك.

على إتباعكه إعكراب «, آزر»والصواب من القراءة في ذل  عندي, قراءة من قرأ بفتح الراء من   

وأنه في موضع خفض, ففُتح إذ لم يبن جاريا ألنه اسم عجمّي. وإنما أجيزت قراءة ذلك  «, األب»

 عليه. كذل  إلجمان الحجة من القراء

وإذ كان ذل  هو الصواب من القراءة وكان غير جائز أن يبون منصوبا بالفعل الذي بعكد حكرَ   

االستفهام, صّح ل  فتحه من أحد وجهين: إما أن يبون اسما ألبي إبراهيم صلوات هللا عليه وعلكى 

ه لمكا جميع أنبيائه ورسله, فيبون في موضع خفض ردّا علكى األب, ولبنكه فكتح لمكا ذككرت مكن أنك

كان اسما أعجميّا ترك إجراؤه, ففتح كما فكتح العكرب فكي أسكماء العجكم. أو يبكون نعتكا لكه, فيبكون 

أينا خفنا بمعنى تبرير الالم عليه, ولبنه لما خرا مررا أحمر وأسود ترك إجكراؤه وفعكل لكه 

اما آلهكة؟ وإن كما يفعل بأشباله. فيبون تأويل البالم حينئذ: وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر: أتترذ أصكن

لم يبون له وجهة في الصواب إالّ أحد هذين الوجهين, فأولى القولين بالصواب منهما عندي, قكول 

من قال: هو اسم أبيه ألن هللا تعالى أخبر أنه أبكوه. وهكو القكول المحفكوظ مكن قكول أهكل العلكم دون 

 القول االَخر الذي زعم قائله أنه نعت.

اب إنمككا ينسككبون إبككراهيم إلككى تككار , فبيكك  يبككون آزر اسككما لككه فككإن قككال قائككل: فككإن أهككل األنسكك  

والمعروَ به من االسم تار ؟ قيل له: غير محال أن يبون لكه اسكمان, كمكا لبثيكر مكن النكاس فكي 

 دهرنا هذا, وكان ذل  فيما منى لبثير منهم. وجائز أن يبون لقبا, وهللا تعالى أعلم.

 أْصناما آِلَهة إنّي أَراَك َوقَْوَمَ  فِي َضالٍل ُمبِيٍن. القول في تأويل قوله تعالى: أتَتِّرذُ   

وهذا خبر مكن هللا تعكالى ذككره عكن قيكل إبكراهيم ألبيكه آزر أنكه قكال: أتتركذ أصكناما آلهكة تعبكدها   

وتترذها ربّا دون هللا الذي خلق  فسّواك ورزق  واألصنام: جمع صنم, التمثال من حجر أو خشا 

إنسان, وهو الوثن. وقد يقال للصورة المصكّورة علكى صكورة اإلنسكان أو من غير ذل  في صورة 

في الحائط غيره: صنم ووثن. إنّي أَراَك َوقَْوَمَ  فِي َضالٍل ُمبِكيٍن يقكول: إنكي أراك يكا آزر وقومك  

الذين يعبدون مع  األصنام ويترذونها آلهة في َضالٍل يقول: في زوال عن محجكة الحكق, وعكدول 

بِين يقول: يتبين لمن أبصكره أنكه جكور عكن قصكد السكبيل وزوال عكن محجكة عن سبيل الصواب مُ 

الطريق القويم. يعنكي بكذل : أنكه قكد ضكّل هكو وهكم عكن توحيكد هللا وعبادتكه الكذي اسكتوجا علكيهم 

 إخالن العبادة له بآالئه عندهم, دون غيره من االَلهة واألوثان.

 75اآلية : 
ذَِلَ  نُكِرَي إِْبكَراِهيَم َملَُبكوَت الّسكَماَواِت َواألْرِض َوِليَُبكوَن ِمكَن القول في تأويل قولكه تعكالى:     }َوَكك

 اْلُموقِنِيَن {..

يعني تعالى ذكره بقوله: وَكذَِلَ : وكما أريناه البصيرة في دينه والحّق في خالَ مكا ككانوا عليكه    

زيككدت فككي  مككن النككالل, نريككه ملبككوت السككموات واألرض, يعنككي ملبككه وزيككدت فيككه التككاء كمككا

مكن الجبكر, وكمكا قيكل: رهبكوت خيكر مكن رحمكوت, بمعنكى: رهبكة خيكر مكن رحمكة. « الجبروت»

 وحبي عن العرب سماعا: له ملبوت اليمن والعراق, بمعنى: له مل  ذل .

واختل  أهكل التأويكل فكي تأويكل قولكه: نُكِري إْبكَراِهيَم َملَُبكوَت الّسكَمَواِت واألْرِض فقكال بعنكهم:   

 ريه خلق السموات واألرض. ذكر من قال ذل :معنى ذل : ن

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: حدثنا معاويكة بكن صكالح, عكن علكّي 10552  

بن أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: نُِري إْبَراِهيَم َملَُبوَت الّسَمَواِت واألْرِض: أي خلكق السكموات 

 واألرض.

اذ, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: وَكذَِلَ  نُِري إْبَراِهيَم َملَُبوَت الّسَمَواِت ـ حدثنا بشر بن مع10553  

 واألْرِض: أي خلق السموات واألرض, وليبون من الموقنين.

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عكن أبيكه, عكن ابكن عبكاس:    

الّسَمَواِت واألْرِض يعني بملبوت السموات واألرض: خلق السكموات  وَكذَِلَ  نُِري إْبَراِهيَم َملَُبوتَ 

 واألرض.
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 وقال آخرون: معنى الملبوت: المل  بنحو التأويل الذي أّولناه. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثنا ابن حميد, قكال: حكدثنا يحيكى بكن واضكح, قكال: حكدثنا عمكر بكن أبكي زائكدة, قكال: 10554  

قوله: َوَكذَِلَ  نُِرى إْبكَراِهيَم َملَُبكوَت الّسكَمَواِت واألْرِض قكال: هكو  سمعت عبرمة, وسأله رجل عن

 «.ملبوتَا»المل , غير أنه ببالم النبَط 

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن ابن أبي زائدة, عكن عبرمكة, قكال: هكي بالنبطيكة: 10555  

 «.ملبوتا»

 ذكر من قال ذل :وقال آخرون: معنى ذل : آيات السموات واألرض.   

ـ حدثنا هناد بن السرّي, قال: حدثنا وكيع, عن سكفيان, عكن منصكور, عكن مجاهكد: نُكِرى 10556  

 إْبَراِهيَم َملَُبوَت الّسَمَواِت واألْرِض قال: آيات السموات واألرض.

حدثني محمد بن عمكرو, قكال: حكدثنا أبكو عاصكم, قكال: حكدثنا عيسكى, عكن ابكن أبكي نجكيح, عكن    

 في قول هللا تعالى ذكره: وَكذَِلَ  نُِرى إْبَراِهيَم َملَُبوَت الّسَمَواِت واألْرِض قال: آيات. مجاهد,

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهكد: 10557  

بككراهيم السككموات السككبع. حتككى وَكككذَِلَ  نُككِرى إْبككَراِهيَم َملَُبككوَت الّسككَمَواِت واألْرِض قككال: تفّرجككت إل

 العرش, فنظر فيهن. وتفّرجت له األرضون السبع, فنظر فيهّن.

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط عكن السكدّي: 10558  

لكى صكررة, وفتحكت لكه وَكذَِلَ  نُِرى َملَُبوَت الّسَمَواِت واألْرِض َوِليَُبوَن ِمَن الُموقِنِيَن قكال: أقكيم ع

السموات, فنظر إلى ُمل  هللا فيها حتى نظر إلى مبانه في الجنة وفتحكت لكه األرضكون حتكى نظكر 

إلى أسفل األرض, فذل  قوله: وآتَْيناه أْجَرهُ فِي الدّْنيا يقول: آتينكاه مبانكه فكي الجنكة. ويقكال: أجكره: 

 الثناء الحسن.

: ثني حجاا, عن ابن جري , عن القاسم بن أبي بكّزة, عكن حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال   

مجاهد, قوله: وَكذَِلَ  نُِرى إْبَراِهيَم َملَُبوَت الّسَمَواِت واألْرِض قال: فرجت له السموات فنظكر إلكى 

 ما فيهن حتى انتهى بصره إلى العرش وفّرجت له األرضون السبع فنظر ما فيهن.

ثنا حبام, عن عنبسة, عن سالم, عكن سكعيد بكن جبيكر: وَككذَِلَ  ـ حدثنا ابن حميد, قال: حد10559  

نُِرى إْبَراِهيَم َملَُبكوَت الّسكَمَواِت واألْرِض قكال: كشك  لكه عكن أديكم السكموات واألرض حتكى نظكر 

 إليهّن على صررة, والصررة على حوت, والحوت على خاتم رّب العّزة ال إله إالّ هللا.

, قككاال: حككدثنا أبككو معاويككة, عككن عاصككم, عككن أبككي عثمككان, عككن ـكك حككدثنا هنككاد وابككن وكيككع10560  

سلمان, قال: لما رأى إبراهيم ملبوت السموات واألرض, رأى عبدا على فاحشة, فدعا عليه فهلك  

ثم رأى آخر على فاحشة, فدعا عليه فهل  ثم رأى آخر على فاحشة, فدعا عليه فهل , فقال: أنزلوا 

 عبدى ال يهل  عبادي

نا هناد, قال: حدثنا قبيصة, عن سفيان, عن طلحة بن عمرو, عكن عطكاء, قكال: لمكا ـ حدث10561  

رفع هللا إبراهيم فكي الملبكوت فكي السكموات, أشكرَ فكرأى عبكدا يزنكى, فكدعا عليكه فهلك  ثكم رفكع 

فأشرَ فرأى عبدا يزنى, فدعا عليه فهل  ثم رفع فأشرَ فرأى عبكدا يزنكى, فكدعا عليكه, فنكودي: 

اهيم فإن  عبد مستجاب ل  وإني من عبدى على ثالث: إما أن يتوب إلّي فكأتوب على َرْسل  يا إبر

 عليه, وإما أن أخرا منه ذّرية طيبة, وإما أن يتمادى فيما هو فيه, فأنا من ورائه

ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن أبي عدّي وحمد بن جعفر, وعبد الوهكاب, عكن عكوَ, 10562  

الرحمن حدّث نفسه أنه أرحم الرلق, وأن هللا رفعه حتى أشرَ علكى  عن أسامة: أن إبراهيم خليل

أهل األرض, فأبصر أعمالهم فلما رآهم يعملون بالمعاصي, قال: اللهّم دّمر عليهم فقال له ربه: أنا 

 أرحم بعبادي من , اهبط فلعلهم أن يتوبوا إلّي ويرجعوا

النجكوم والقمكر والشكمس. ذككر مكن قكال  وقال آخرون: بل معنى ذل  ما أخبر تعالى أنكه أراه مكن  

 ذل :

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو خالد األحمر, عن جويبر, عن النكحاك: وَككذَِلَ  نُكِرى 10563  

 إْبَراِهيَم َملَُبوَت الّسَمَواِت واألْرِض قال: الشمس والقمر والنجوم.
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ا سفان, عن منصور, عكن مجاهكد: ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثن10564  

 وَكذَِلَ  نُِرى إْبَراِهيَم َملَُبوَت الّسَمَواِت واألْرِض قال: الشمس والقمر.

ـ حدثنا المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية, عن علّي بن أبي طلحكة, 10565  

َمَواِت واألْرِض يعنكي بكه: نريكه الشكمس عن ابكن عبكاس, قولكه: وَككذَِلَ  نُكِرى إْبكَراِهيَم َملَُبكوَت الّسك

 والقمر والنجوم.

ـ حدثنا محمد بن عبكد األعلكى, قكال: حكدثنا محمكد بكن ثكور, عكن معمكر, عكن قتكادة, قكال: 10566  

ـّ أصكبعا  ُخبِىء إبراهيُم عليه السالم من جبار من الجبابرة, فُجعل له رزقكه فكي أصكابعه, فكإذا مك

خرا أراه هللا ملبوت السموات واألرض فبان ملبوت السموات: من أصابعه وجد فيها رزقا. فلما 

 الشمس والقمر والنجوم, وملبوت األرض: الجبال والشجر والبحار.

حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: ذكر لنا أن نبّي هللا إبراهيم عليه السكالم فُكّر بكه    

ـّ أصكبعا مكن أصكابعه من جبار مترَ, فجعل في َسَرب, وجعل رزقه فكي أط رافكه, فجعكل ال يُمك

إالّ وجككد فيهككا رزقككا فلمككا خككرا مككن ذلكك  الّسككَرب أراه هللا ملبككوت السككموات, فككأراه شمسككا وقمككرا 

ونجوما وسحابا وخلقا عظيما وأراه ملبكوت األرض, فكأراه جبكاالً وبحكورا وأنهكارا وشكجرا ومكن 

 كّل الدواب, وخلقا عظيما.

  بالصواب, قول من قال: عنى هللا تعالى بقوله: وَكذَِلَ  نُِرى إْبَراِهيَم وأولى األقوال في تأويل ذل  

َملَُبككوَت الّسككَمَواِت واألْرِض أنككه أراه ملكك  السككموات واألرض, وذلكك  مككا خلككق فيهمككا مككن الشككمس 

والقمر والنجوم والشجر والدواّب وغير ذلك  مكن عظكيم سكلطانه فيهمكا, وجلّكى لكه بكواطن األمكور 

 ذكرنا قبل من معنى الملبوت في كالم العرب فيما منى قبل. وظواهرها لما

وأمككا قولككه: َوِليَُبككوَن ِمككَن الُمككوقِنِيَن فإنككه يعنككي: أنككه أراه ملبككوت السككموات واألرض ليبككون ممككن   

يتوحد بتوحيد هللا, ويعلم حقيكة مكا هكداه لكه وبصكره إيكاه مكن معرفكة وحدانيتكه ومكا عليكه قومكه مكن 

 اتراذهم آلهة دون هللا تعالى.الناللة من عبادتهم و

 وكان ابن عباس يقول في تأويل ذل , ما:  

ـ حدثني به محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثنكي أبكي, عكن أبيكه, عكن 10567  

ابن عباس, قوله: َوِليَُبوَن ِمَن الُموقِنِيَن أنه جلى له األمر سّره وعالنيته, فلم يَر  عليكه شكيء مكن 

ل الرالئق فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب, قكال هللا: إنك  ال تسكتطيع هكذا, فكردّه هللا كمكا ككان أعما

 قبل ذل .

فتأويل ذل  على هذا التأويل: أريناه ملبوت السموات واألرض, ليبون ممن يوقن علم كّل شكيء   

 حّسا ال خبرا.

أبككو جككابر, قككال: وحككدثنا ـكك حككدثني العبككاس بككن الوليككد, قككال: أخبرنككي أبككي, قككال: حككدثنا 10568  

األوزاعي أينا قال: ثني خالد بن اللجالا, قال: سمعت عبد الكرحمن بكن عيكاش يقكول: صكلى بنكا 

َومكالي »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات غداة, فقال له قائل: ما رأيكت أسكعد منك  الغكداة قكال: 

ُم المألُ األْعلَى يا ُمَحّمدُ؟ قُْلُت: أْنَت أْعلَُم فَوَضَع َوقَْد أتانِي َربي فِي أْحَسِن ُصوَرةٍ, فقال: فِفيَم يَْرتَِص 

ثم تال هذه االَيكة: وَككذَِلَ  نُكِري إْبكَراِهيَم َملَُبكوَت «. يَدَهُ بيَن َكتِفَّي, فَعَِلْمُت ما فِي الّسَمَواِت واألْرِض 

 الّسَمَواِت واألْرِض َوِليَُبوَن ِمَن الُموقِنِيَن.

 76اآلية : 
ويل قوله تعالى:      }فَلَّما َجّن َعلَْيكِه اْللّْيكُل َرأَى َكْوَكبكاً قَكاَل َهكـَذَا َربّكي فَلَّمكآ أَفَكَل قَكاَل آل القول في تأ

 أُِحّا االَفِِليَن {..

يقول تعالى ذكره: فلما واراه الليل وَجنّةُ, يقال منه: جّن عليكه الليكل, وجنّكه الليكل, وأجنّكه, َوأَجكّن    

أفصكح مكن « أجنكه الليكل»ككان البكالم بكاألل  أفصكح منكه بغيكر األلك , « علكى»عليه, وإذا ألقيكت 

وكل ذل  مقبول مسمون من العرب. وَجنّكه «, جنّه»أفصح من « جّن عليه الليل»و «, أجن عليه»

الليل في أسد وأجنّه وجنّه في تميم, والمصدر من جّن عليه َجنّا وُجنُونا وَجنَانا, ومكن أجكّن إْجنانكا, 

ى فالن في ِجّن الليل, والجّن من ذل , ألنهم استَجنّوا عن أعين بني آدم فال يَُرْون وكّل ما ويقال: أت

 توارى عن أبصار الناس فإن العرب تقول فيه: قد َجّن ومنه قول الُهذلّي:
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َُ األْدَهُم    َوماٍء َوَرْدُت قُبَْيَل الَبَرىَوقَْد َجنّهُ الّسدَ

 وقال َعبِيد:  

ٍَ إذا ما َجنّهُ اللّْيُل َمْرُهوِب  َوَخْرٍق تَِصيحُ    البوُم فِيِه مَع الّصدَىَمُرو

ومنه: أجننت الميت: إذا واريته في اللحكد, وجننتكه. وهكو نظيكر جنكون الليكل فكي معنكى: غطيتكه.   

 ومنه قيل للترس: ِمَجّن, ألنه يَُجّن من استجّن به فيغطيه ويواريه.

ا حين طلع قاَل َهذَا َربي. فكُروي عكن ابكن عبكاس فكي ذلك , وقوله: َرأى َكْوَكبا يقول: أبصر كوكب  

 ما:

ـ حدثني به المثنى, قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن علّي بكن أبكي 10569  

 طلحة, عن ابن عباس, قوله: وَكذَِلَ  نُِري إْبَراِهيَم َملَُبوَت الّسَمَواِت واألْرِض َوِليَُبوَن ِمَن الُموقِنِينَ 

يعني به: الشمس والقمر والنجوم. فَلَّما َجّن َعلَْيِه اللّْيُل َرأى َكْوَكبا قاَل َهذَا َربكي فعبكده حتكى غكاب, 

فلما غاب قال: ال أحّا االَفلين فلما رأى القمكر بازغكا قكال: هكذا ربكي فعبكده حتكى غكاب فلمكا غكاب 

لشكمس بازغكة قكال: هكذا ربكي, هكذا قال: لئن لم يهدني ربي ألكونّن من القوم النكالّين. فلمكا رأى ا

 أكبر فعبدها حتى غابت فلما غابت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون.

ـ حدثني بشر, قال: حدثنا يزيد, قكال: حكدثنا سكعيد, عكن قتكادة: فَلَّمكا َجكّن َعلَْيكِه اللّْيكُل رأى 10570  

علم أن ربه دائم ال يزول فقرأ حتى بلغ: َهذَا َربكي  َكْوَكبا قاَل َهذَا َربي فَلَّما أفََل قاَل ال أُِحّا االَفِِلينَ 

 َهذَا أْكبَُر رأى خلقا هو أكبر من الرلقين األّولين وأنور.

 وكان سبا قيل إبراهيم ذل , ما:  

ـ حدثني به محمد بن حميد, قال: حدثنا سلمة بن الفنل, قال: ثني محمد بن إسحاق, فيما 10571  

ان رجالً من أهل ُكوثَى من قرية بالسكواد سكواِد البوفكة, وككان إذ ذاك ذكر لنا وهللا أعلم: أن آزر ك

ُمْل  المشرق لنمرود بن كنعان فلما أراد هللا أن يبعث إبراهيم ُحّجة على قومه ورسوالً إلى عبكاده, 

ولم يبن فيما بين نو  وإبراهيم نبّي إالّ هود وصكالح فلمكا تقكارب زمكان إبكراهيم الكذي أراد هللا مكا 

أتى أصحاُب النجوم نمرود, فقالوا له: تعلّْم أنا نجد في ِعْلمنكا أن غالمكا يولكد فكي قريتك  هكذه  أراد,

يقال له إبراهيم, يفارق ديكنبم ويبسكر أوثكانبم فكي شكهر ككذا وككذا مكن سكنة ككذا وككذا. فلمكا دخلكت 

عنكده, السنة التي وص  أصحاب النجوم لنمرود, بعث نمرود إلى كّل امرأة حبلى بقريته, فحبسها 

إالّ ما كان من أّم إبراهيم امرأة آزر, فإنه لم يعلم بحبلها, وذل  أنها كانت امرأة َحدَثَة فيما يُكْذَكر لكم 

يعرَ الحبل في بطنها. ولما أراد هللا أن يبلغ بولدها أراد أن يقتل كّل غالم ولد في ذل  الشهر من 

ذل  الشهر من تل  السنة إالّ أمر به فكذُبح تل  السنة حذَرا على ملبه, فجعل ال تلد امرأة غالما في 

فلمككا َوَجككدت أّم إبككراهيم الّطْلككق, خرجككت لككيالً إلككى مغككارة كانككت قريبككا منهككا, فولككدت فيهككا إبككراهيم, 

وأصلحت من شأنه ما يُْصنَع مع المولود, ثم سكدّت عليكه المغكارة, ثكم رجعكت إلكى بيتهكا. ثكم كانكت 

ـّ إبهامه, يزعمون وهللا أعلكم أن هللا جعكل رزق تطالعه في المغارة, فتنظر ما فعل, فتجد ه حيّا يم

إبراهيم فيها وما يجيئه من مصه. وكان آزر فيمكا يزعمكون, سكأل أّم إبكراهيم عكن حملهكا مكا فعكل؟ 

فقالككت: ولككدت غالمككا فمككات. فصككدّقها, فسككبت عنهككا. وكككان اليككوم فيمككا يككذكرون علككى إبككراهيم فككي 

لبكث إبكراهيم فكي المغكارة إالّ خمسكة عشكر شكهرا, حتكى قكال الشباب كالشهر والشهر كالسكنة, فلكم ي

ألمه: أخرجيني أنظر فأخرجته ِعشاء, فنظر وتفبر فكي خلكق السكموات واألرض, وقكال: إن الكذي 

خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لربي, ما لي إله غيره ثم نظر في السماء فرأى كوكبا, قال: هذا 

ب, فلما أفل: ال أحكّا االَفلكين ثكم طلكع القمكر فكرآه بازغكا, ربي ثم أتبعه ينظر إليه ببصره, حتى غا

قال: هكذا ربكي ثكم أتبعكه بصكره حتكى غكاب, فلمكا أفَكَل قكال: لكئن لكم يهكدني ربكي ألككونّن مكن القكوم 

النالين فلما دخل عليه النهار وطلعت الشمس, أَْعَظَم الشمس, ورأى شيئا هو أعظم نورا من ككّل 

ربي, هذا أكبر فلما أفلت قال: يا قوم إنكي بكرىء ممكا تشكركون, إنكي شيء رآه قبل ذل , فقال: هذا 

وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفا وما أنا من المشركين. ثم رجع إبراهيم إلى أبيه 

آزر وقد استقامت وجهته وعرَ ربه وبرىء من دين قومكه, إالّ أنكه لكم يبكادئهم بكذل . وأخبكر أنكه 

م أنه ابنه, وأخبرته بما كانت صنعت من شأنه, فُسّر بذل  آزر وفر  فرحا ابنه, وأخبرته أّم إبراهي

شديدا. وكان آزر يصنع أصنام قومه التي يعبدونها, ثم يعطيها إبراهيَم يبيعها, فيذها بهكا إبكراهيم 
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فيما يذكرون, فيقكول: مكن يشكتري مكا ينكّره وال ينفعكه؟ فكال يشكتريها منكه أحكد, وإذا بكارت عليكه, 

لى نهر فنرب فيه رءوسها, وقال: اشربي استهزاًء بقومه وما هم عليكه مكن النكاللة وذها بها إ

 حتى فشا عيبه إياها واستهزاؤه بها في قومه وأهل قريته, من غير أن يبون ذل  بلغ نُمرود المل .

وأنبر قوم من غير أهل الرواية هذا القول الذي ُروي عن ابن عبكاس, وعمكن ُرِوي عنكه مكن أن   

قال للبوكا أو للقمر: هذا ربي وقكالوا: غيكر جكائز أن يبكون هلل نبكّي ابتعثكه بالرسكالة أتكى  إبراهيم

عليه وقت من األوقات وهو بالغ إالّ وهو هلل موحد وبه عارَ ومن كّل ما يعبكد مكن دونكه بكرىء. 

قالوا: ولو جاز أن يبون قد أتى عليه بعض األوقكات وهكو بكه ككافر لكم يجكز أن يرتصكه بالرسكالة, 

نه ال معنى فيه إالّ وفي غيره من أهل البفر به مثله, ولكيس بكين هللا وبكين أحكد مكن خلقكه مناسكبة أل

فيحابيه باختصاصه بالبرامة. قالوا: وإنما أكرم من أكرم منهم لفنله فكي نفسكه, فأثابكه السكتحقاقه 

وكا أو القمر أو الثواب بما أثابه من البرامة. وزعموا أن خبر هللا عن قيل إبراهيم عند رؤيته الب

لم يبن لجهله بأن ذل  غيكر جكائز أن يبكون ربكه وإنمكا قكال ذلك  علكى وجكه «, هذا ربي»الشمس: 

اإلنبار منه أن يبون ذل  ربه, وعلى العيا لقومه فكي عبكادتهم األصكنام, إذ ككان البوككا والقمكر 

فلكة زائلكة غيكر والشمس أضكوأَ وأْحَسكَن وأبهكَ  مكن األصكنام, ولكم تبكن مكع ذلك  معبكودة, وكانكت آ

دائمة, واألصنام التي دونها في الحسن وأصغر منها في الجسم, أحّق أن ال تبون معبودة وال آلهة. 

قالوا: وإنما قال ذل  لهم معارضة, كما يقول أحد المتناظرين لصاحبه معارضا لكه فكي قكول باطكل 

فاسكدين عنكده اللكذين يصكحح قال به بباطل من القول على وجه مطالبته إياه بالفرقان بين القولين ال

خصمه أحدهما ويدّعي فساد االَخر. وقال آخرون منهم: بل ذل  ككان منكه فكي حكال طفوليتكه وقبكل 

قيام الحجة عليه, وتل  حال ال يبون فيها كفر وال إيمان. وقال آخرون مكنهم: وإنمكا معنكى البكالم: 

قد تفعل العرب مثل ذلك , فتحكذَ أهذا ربي على وجه اإلنبار والتوبيخ أي ليس هذا ربي. وقالوا: 

 األل  التي تدّل على معنى االستفهام. وزعموا أن من ذل  قول الشاعر:

 رفُونِي وقالُوا يا ُخَويِلدُ ال تَُرْعفقلُت وأنبْرُت الُوُجوهَ ُهُم ُهُم  

 ؟ قالوا: ومن ذل  قول أوس:«أهم هم»يعني:   

 ْيُث بُن َسْهٍم أْم ُشعَْيُث ابُن ِمْنقَِر لَعَْمُرَك ما أْدِري وإْن ُكْنَت دَاِرياُشعَ  

فكي قولكه: فَلَّمكا رأى « هكذا»بمعنى: أشعيث بن سهم؟ فحذَ األولك . ونظكائر ذلك . وأمكا تكذكير   

 الشْمَس باِزَغةً قاَل َهذَا َربي فإنما هو على معنى: هذا الشيء الطالع ربي.

ئِْن لَككْم يَْهككِدنِي َربككي ألَُكككونَّن ِمككَن القَككْوِم وفككي خبككر هللا تعككالى عككن قيككل إبككراهيم حككين أفككل القمككر: لَكك  

الّنالّيَن الدليل على خطأ هذه األقوال التي قالهكا هكؤالء القكوم. وأن الصكواب مكن القكول فكي ذلك : 

 اإلقرار بربر هللا تعالى الذي أخبر به عنه واإلعراض عما عداه.

 :وأما قوله فَلَّما أفََل فإن معناه: فلما غاب وذها. كما  

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلمة بن الفنل, قكال: قكال ابكن إسكحاق: األفكول: الكذهاب, 10572  

 يقال منه: أفََل النجم يأفُُل ويأْفُِل أُفُوالً وأَْفالً: إذا غاب ومنه قول ذي الّرمة.

 مصابيُح لَْيَسْت باللَّواتِي يَقُودُهانُُجوم  َوال باالَفالِت الدَّواِلِ   

 ل: أين أفلت عنا؟ بمعنى: أين غبت عنا.ويقا  

 77اآلية : 
ي القول في تأويل قوله تعالى:      }فَلَّمآ َرأَى اْلقََمَر بَاِزغاً قَاَل َهـَذَا َربّي فَلَّمآ أَفََل قَكاَل لَكئِن لّكْم يَْهكِدنِ 

 َربّي ألُكونَّن ِمَن اْلقَْوِم الّنالّيَن {..

فكرآه إبكراهيم طالعكا وهكو بزوغكه, يقكال منكه: بزغكت الشكمس  يقول تعالى ذكره: فلما طلع القمر   

تبُزغ بُزوغا إذا طلعت, وكذل  القمر. قاَل َهذَا َربي فَلَّما أفََل يقول: فلما غاب, قاَل إبراهيم: لَكئْن لَكْم 

ين يَْهِدنِي َربكي ويكوفقني إلصكابة الحكّق فكي توحيكده ألَُككونّن ِمكَن القَكْوِم الّنكالّيَن: أي مكن القكوم الكذ

أخطئوا الحّق في ذل , فلم يصيبوا الهدى, وعبدوا غير هللا. وقكد بينكا معنكى النكالل فكي غيكر هكذا 

 الموضع بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

 78اآلية : 
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 القول في تأويل قوله تعالى:

لَْت قَاَل يَقَْوِم إِنّي بَكِرَيء  ّمّمكا تُْشكِرُكوَن }فَلَماّ َرأَى الّشْمَس بَاِزَغةً قَاَل َهـَذَا َربّي َهـَذَآ أَْكبَُر فَلَّمآ أَفَ     

..} 

يعني تعالى ذكره )بقوله(: فَلَّما رأى الّشْمَس باِزَغكةً فلمكا رأى إبكراهيم الشكمس طالعكة, قكاَل َهكذا    

لداللكة البكالم عليكه. فَلَّمكا « ذل »الطالع َربي َهذَا أْكبَُر يعني: هذا أكبر من البوكا والقمر, فحذَ 

لَْت يقول: فلما غابت, قاَل إبراهيم لقومه: يا قَْوَم إنّي بَكِريء  ِمّمكا تُْشكِرُكوَن: أي مكن عبكادة االَلهكة أفَ 

 واألصنام ودعائه إلها مع هللا تعالى.

 79اآلية : 
َمكآ أَنَكاْ القول في تأويل قوله تعالى:     }إِنّي َوّجْهُت َوْجِهَي ِللِّذي فََطَر الّسكَماَواِت َواألْرَض َحنِيفكاً وَ 

 ِمَن اْلُمْشِرِكيَن {..

وهذا خبر من هللا تعالى ذكره عن خليله إبراهيم عليه السالم, أنه لما تبين له الحّق وعرفه, شهد    

شهادة الحّق, وأظهر خالَ قومه أهل الباطل وأهل الشرك باهلل, ولم يأخذه في هللا لومكة الئكم, ولكم 

ع خالَ جميع قومه لقوله وإنبارهم إياه عليه, وقكال لهكم: يستوح, من قيل الحّق والثبات عليه, م

يا قوم إني بريء مما تشركون مع هللا الذي خلقني وخلقبم في عبادتكه مكن آلهكتبم وأصكنامبم, إنكي 

وجهت وجهي في عبادتي إلى الذي خلكق السكموات واألرض, الكدائم الكذي يبقكى وال يفنكى ويحيكي 

ويزول وال يدوم وال ينّر وال ينفع. ثم أخبرهم تعالى ذكره أن ويميت, ال إلى الذي يفنَى وال يبقَى 

توجيهه وجهه لعبادته بإخالن العبادة له واالستقامة في ذل  لربكه علكى مكا يجكا مكن التوحيكد, ال 

على الوجه الذي يوجه له وجهه من ليس بحني , ولبنه بكه مشكرك, إذ ككان توجيكه الوجكه ال علكى 

ّره ومهلبه. َوما أنا ِمكَن الُمْشكِرِكيَن يقكول: ولسكت مكنبم أي لسكت التحني  غير نافع موجهه بل ضا

 ممن يدين دينبم ويتبع ملتبم أيها المشركون.

 وبنحو الذي قلنا في ذل  كان ابن زيد يقول.  

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابن زيد في قول قوم إبراهيم إلبكراهيم: 10573  

: إنّي َوّجْهُت َوْجِهَي للِّذي فََطَر الّسكَمَواِت واألْرَض فقكالوا: مكا جئكت بشكيء تركت عبادة هذه؟ فقال

 ونحن نعبده ونتوجهه, فقال: الَحنِيفا قال: مرلصا, ال أشركه كما تشركون.

 80اآلية : 
َُ َمكا القول في تأويكل قولكه تعكالى:     }َوَحآّجكهُ قَْوُمكهُ قَكاَل أَتَُحكاّجَونّي فِكي ّللّاِ َوقَكْد َهكدَانِ  ي َوالَ أََخكا

 تُْشِرُكوَن بِِه إِالّ أَن يََشآَء َربّي َشْيئاً َوِسَع َربّي ُكّل َشْيٍء ِعْلماً أَفاَلَ تَتَذَّكُروَن {..

يقول تعالى ذكره: وجادل إبراهيم قومه في توحيكد هللا وبراءتكه مكن األصكنام وككان جكدالهم إيكاه    

إلهه. قاَل إبراهيم: أتُحاّجونِي فِي ّللّاِ يقول: أتجادلونني في قولهم: إن آلهتهم التي يعبدونها خير من 

توحيدي هللا وإخالصي العمل له دون ما سواه من آلهة, َوقَْد َهدَاِن يقول: وقكد وفقنكي ربكي لمعرفكة 

َُ مككا  وحدانيتككه, وبّصككرني طريككق الحككّق حتككى أِلْفككُت أن ال شككيء يسككتحّق أن يُْعبككد سككواه. وال أَخككا

ِه يقول: وال أرها من آلهتبم التكي تكدعونها مكن دونكه شكيئا ينكالني فكي نفسكي مكن سكوء تُْشِرُكوَن بِ 

ومبروه وذَل  أنهكم قكالوا لكه: إنكا نركاَ أن تمسك  آلهتنكا بسكوء مكن بَكَرن أو َخْبكل, لكذكرك إياهكا 

ها بسوء فقال لهم إبراهيم: ال أخاَ ما تشركون باهلل من هذه االَلهة أن تنالني بنّر وال مبروه, ألن

ال تنفع وال تَنّر إالّ أْن يَشاَء َربي َشْيئا يقكول: ولبكن خكوفي مكن هللا الكذي خلقنكي وخلكق السكموات 

واألرض, فإنه إن شاء أن ينالني في نفسي أو مالي بما شاء من فناء أو بقاء أو زيادة أو نقصان أو 

 غير ذل  نالني به, ألنه القادر على ذل .

 ابن جري  يقول.وبنحو الذي قلنا في ذل  كان   

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاا, عن ابكن ُجكَري : َوحاّجكهُ قَْوُمكهُ قكال 10574  

أتُحاّجونِي فِي ّللّاِ َوقَْد َهدَاِن قال: دعا قومه مع هللا آلهة, وخّوفوه بآلهتهم أن يصيبه منها خبل, فقال 

َُ ما تُْشِرُكوَن بِِه.إبراهيم: أتُحاّجونِي فِي ّللّاِ َوقَْد هَ   دَاِن قال: قد عرفت ربي, ال أخا
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َوِسَع َربي ُكّل َشْيٍء ِعْلما يقول: وعلم ربي كّل شيء فال يرفى عليه شيء, ألنه خالق ككّل شكيء,   

وليس كاالَلهة التي ال تنّر وال تنفع وال تفهم شيئا, وإنما هي خشبة منحوتكة وصكورة ممثّلكة. أفَكال 

ول: أفال تعتبرون أيها الجهلة فتعقلوا خطكأ مكا أنكتم عليكه مقيمكون مكن عبكادتبم صكورة تَتَذَّكُروَن يق

مصّورة وخشبة منحوتة, ال تقدر على ضّر وال على نفع وال تفقكه شكيئا وال تعقلكه, وتكركبم عبكادة 

 من خلقبم وخلق كّل شيء, وبيده الرير وله القدرة على كّل شيء والعالم لبّل شيء.

 81اآلية : 
َُ َمآ أَْشَرْكتُْم َوالَ تََرافُوَن أَنُّبْم أَْشَرْكتُم بِاّوِ َما لَْم يُنَّزْل  القول في تأويل قوله تعالى:     }َوَكْيَ  أََخا

 بِِه َعلَْيُبْم ُسْلَطاناً فَأَّي اْلفَِريقَْيِن أََحّق بِاألْمِن إِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن {..

ه من آلهتهم أن تمسه لذكره إياها بسوء في نفسه بمبكروه, وهذا جواب إبراهيم لقومه حين خّوفو   

فقال لهم: وكي  أخاَ وأرها ما أشركتموه في عبادتبم رببكم فعبكدتموه مكن دونكه وهكو ال ينكّر 

وال ينفع ولو كانت تنفع أو تنكّر لكدفعت عكن أنفسكها كسكرى إياهكا وضكربى لهكا بالفكأس, وأنكتم ال 

لقادر على نفعبم وضّركم في إشراكبم فكي عبكادتبم إيكاه مكا ترافون هللا الذي خلقبم ورزقبم وهو ا

لَْم يُنَّزْل بِِه َعلَْيُبْم ُسْلطانا يعني: ما لم يعطبم علكى إشكراكبم إيكاه فكي عبادتكه حجكة, ولكم ينكع لبكم 

عليه برهانا, ولم يجعل لبم به عذرا. فَأّي الفَِريقَْيِن أَحّق بكاألَْمِن يقكول: أنكا أحكّق بكاألمن مكن عاقبكة 

عبادتي ربي مرلصكا لكه العبكادة حنيفكا لكه دينكي بريئكا مكن عبكادة األوثكان واألصكنام, أم أنكتم الكذين 

تعبككدون مككن دون هللا أصككناما لككم يجعككل هللا لبككم بعبككادتبم إياهككا برهانككا وال حجككة؟ إْن ُكْنككتُْم تَْعلَُمككوَن 

خبرونكي أّي الفكريقين يقول: إن كنتم تعلمون صدق ما أقول وحقيقة مكا أحكتّ  بكه علكيبم, فقولكوا وأ

 أحّق باألمن.

 وبنحو الذي قلنا في ذل , كان محمد بن إسحاق يقول فيما:  

  10575 َُ ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا َسلَمة, قال: قال محمد بن إسحاق, فكي قولكه: وَكْيكَ  أخكا

تعبكدون مكن دون هللا ال ينكّر وال ما أْشَرْكتُْم َوال تَرافُوَن أنُّبْم أْشرْكتُْم باّوِ يقول: كي  أخاَ وثنا 

ينفع, وال ترافون أنتم الذي ينّر وينفع, وقد جعلتم معكه شكركاء ال تنكّر وال تنفكع. فَكأّي الفَكِريقَْيِن 

أَحّق باألْمِن إْن ُكْنتُْم تَْعلَُمكوَن: أي بكاألمن مكن عكذاب هللا فكي الكدنيا واالَخكرة الكذي يعبكد, الكذي بيكده 

بد ما ال ينّر وال ينفع؟ ينرب لهم األمثال, ويصّرَ لهم العبر, ليعلموا النّر والنفع؟ أم الذي يع

 أن هللا هو أحّق أن يُراَ ويعبد مما يعبدون من دونه.

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا إسكحاق, قكال: حكدثنا عبكد هللا بكن أبكي جعفكر, عكن أبيكه, عكن 10576  

َُ مككا أْشككَرْكتُْم َوال الربيككع, قككال: أفلكك  هللا إبككراهيم عليككه السككالم حككين خاصككم هم, فقككال: وَكْيككَ  أخككا

تَْعلَُمكوَن.  تَرافوَن أنّبْم أْشَرْكتُْم باّوِ ما لَْم يُنَّزْل بِِه َعلَْيُبْم ُسْلطانا فَأّي الفَِريقَْيِن أَحكّق بكاألْمِن إْن ُكْنكتُمْ 

 ثم قال: َوتِْلَ  ُحّجتُنا آتَْيناها إْبَراِهيَم على قَْوِمِه.

ثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة مالك  قكال: حكدثنا شكبل, عكن ابكن أبكي نجكيح, عكن ـ حد10577  

 مجاهد: قول إبراهيم حين سألهم: أّي الفَِريقَيِن أَحّق باألْمِن هي حجة إبراهيم عليه السالم.

حدثني محمد بن عمكرو, قكال: حكدثنا أبكو عاصكم, قكال: حكدثنا عيسكى, عكن ابكن أبكي نجكيح, عكن    

ل هللا تعكالى عكن إبكراهيم حكين سكألهم: فَكأّي الفَكِريقَْيِن أَحكّق بكاألْمِن قكال: وهكي حجكة مجاهد فكي قكو

 إبراهيم عليه السالم.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاا, عن ابن جري , قكال: فَكأّي الفَكِريقَْيِن 10578  

دا, أم من يعبد أربابا كثيرة؟ يقول قومه: الذين آمنوا أَحّق باألَْمِن إْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن أمن يعبد ربا واح

 برّب واحد.

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابن زيد, فكي قولكه: فَكأّي الفَكِريقَْيِن أَحكّق 10579  

 باألَْمِن إْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن أمن خاَ غيكر هللا ولكم يرفكه؟ أم مكن خكاَ هللا ولكم يرك  غيكره؟ فقكال هللا

 تعالى: الِّذيَن آَمنُوا َولْم يَْلبُِسوا إيَمانَُهْم بُِظْلٍم... االَية.

 82اآلية : 
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ْم القكول فكي تأويككل قولكه تعككالى:      }الّكِذيَن آَمنُككواْ َولَكْم يَْلبُِسككَواْ إِيَمكانَُهْم بُِظْلككٍم أُْولَكـَئَِ  لَُهككُم األْمكُن َوُهكك

 ّمْهتَدُوَن {..

لذي أخبر تعالى ذكره عنه أنكه قكال هكذا القكول, أعنكي: الّكِذيَن آَمنُكوا َولكْم اختل  أهل التأويل في ا   

يَْلبُِسوا إيَمانَُهْم بُِظْلٍم... االَية. فقال بعنهم: هذا فصل القناء من هللا بين إبراهيم خليله عليه السالم 

 َُ مكا أْشكَرْكتُْم َوال وبين من حاّجه من قومه من أهل الشرك بكاهلل, إذ قكال لهكم إبكراهيم: وَكْيكَ  أخكا

 تَْعلَُمكوَن؟ تَرافُوَن أنُّبْم أْشَرْكتُْم باّوِ ما لَْم يُنَّزْل بِِه َعلَْيُبْم ُسْلطانا فَأّي الفَِريقَْيِن أَحق بكاألْمِن إْن ُكْنكتُمْ 

إيكاه  فقال هللا تعالى فاصالً بينه وبينهم: الذين صدّقوا هللا, وأخلصوا له العبادة, ولم يَْرِلطوا عبادتهم

وتصديقهم له بظلم, يعني: بشرك, ولم يشركوا في عبادته شيئا, ثم جعلوا عبكادتهم هلل خالصكا أحكّق 

بكاألمن مككن عقابككه مبككروه عبادتكه مككن الككذين يشككركون فككي عبكادتهم إيككاه األوثككان واألصككنام, فككإنهم 

هللا بهم, وأما  الرائفون من عقابه مبروه عبادتهم أما في عاجل الدنيا فإنهم وجلون من حلول ُسْرط

 في االَخرة فإنهم الموقنون بأليم عذاب هللا. ذكر من قال ذل :

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلمة بن الفنل, قال: حدثنا أحمكد بكن إسكحاق, قكال: يقكول 10580  

ن إبكراهيم صكلى هللا تعالى ذكره: الِّذيَن آَمنُوا ولَْم يَْلبُِسوا إيَمانَُهْم بُِظْلكٍم: أي الكذين أخلصكوا ككإخال

هللا عليككه وسككلم لعبككادة هللا وتوحيككده. ولككم يَْلبُِسككوا إيمككانَُهْم بُظْلككٍم أي بشككرك, أُولَئِككَ  لَُهككُم األْمككُن َوُهككْم 

ُمْهتَدُوَن األمن من العذاب والهكدى فكي الحجكة بالمعرفكة واالسكتقامة يقكول هللا تعكالى: َوتِْلكَ  ُحّجتُنكا 

 ِه نَْرفَُع دََرجاٍت َمْن نَشاُء إّن َربَّ  َحِبيم  َعليم .آتَْيناها إْبَراِهيَم على قَْومِ 

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا بن وها, قال: قكال بكن زيكد, فكي قولكه: فكأّي الفَكِريقَْيِن أَحكق 10581  

ْم بُِظْلككٍم قككال: بككاألَْمِن إْن ُكْنككتُْم تَْعلَُمككوَن قككال: فقككال هللا وقنككى بيككنهم: الّككِذيَن آَمنُككوا ولَككْم يَْلبُِسككوا إيَمككانَهُ 

 بشرك, قال: أولَئَِ  لَُهُم األْمُن وهم ُمْهتَدُوَن فأما الذنوب فليس يبرى منها أحد.

وقككال آخككرون: هككذا جككواب مككن قككوم إبككراهيم صككلى هللا عليككه وسككلم إلبككراهيم حككين قككال لهككم: أّي   

لكم يلبسكوا إيمكانهم بظلكم.  الفريقين أحّق باألمن؟ فقالوا له: الذين آمنوا باهلل فوحدوه أحكّق بكاألمن إذا

 ذكر من قال ذل :

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاا, عن ابن جري : فكأّي الفَكِريقَْيِن أَحكّق 10582  

باألَْمِن إْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن أمن يعبد ربا واحدا أم من يعبد أربابا كثيرة؟ يقكول قومكه: الّكِذيَن آَمنُكوا ولَكْم 

 وا إيَمانَُهْم بُِظْلٍم بعبادة األوثان, وهي حجة إبراهيم أُولَئَِ  لَُهُم األْمَن َوُهْم ُمْهتَدُوَن.يَْلبِسُ 

وأولى القولين في ذل  عندي بالصواب, قول من قال: هذا خبر مكن هللا تعكالى عكن أول الفكريقين   

  أن ذل  لكو ككان مكن باألمن, وفصل قناء منه بين إبراهيم صلى هللا عليه وسلم وبين قومه, وذل

قول قوم إبراهيم الذين كانوا يعبدون األوثان ويشكركونها فكي عبكادة هللا, لبكانوا قكد أقكّروا بالتوحيكد 

 واتبعوا إبراهيم على ما كانوا يرالفونه فيه من التوحيد, ولبنه كما ذكرت من تأويله بدءا.

ولَككْم يَْلبُِسككوا إيَمككانَُهْم بُِظْلككٍم فقككال  واختلكك  أهككل التأويككل فككي المعنككى الككذي عنككاه هللا تعككالى بقولككه:  

 بعنهم: بشرك. ذكر من قال ذل :

ـ حدثنا أبو كريا, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا األعم,, عن إبراهيم, عن علقمة, 10583  

ذلك  علكى أصكحاب  عن عبد هللا قال: لما نزلت هذه االَية: الِّذيَن آَمنُوا ولَْم يَْلبُِسوا إيَمانَُهْم بُِظْلٍم شكقّ 

أال تَكَرْوَن إلكى قَكْوِل »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, قال: فقال رسكول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم: 

قال أبو كريكا, قكال ابكن إدريكس: حدثنيكه أوالً أبكي عكن أبكان بكن «. لُْقَماَن: إّن الّشْرَك لَُظْلم  َعِظيم ؟

 قال: نعم.تغلا عن األعم,, ثم سمعته قيل له: من األعم,؟ 

حدثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي قال: ثني عمي يحيى بن عيسكى, عكن األعمك,, عكن    

إبراهيم, عن علقمة, عن عبد هللا, قال: لمكا نزلكت: الّكِذيَن آَمنُكوا ولَكْم يَْلبُِسكوا إيَمكانَُهْم بُِظْلكٍم شكّق ذلك  

م نفسه, فقال رسول هللا صلى هللا عليكه على المسلمين, فقالوا: يا رسول هللا ما منا أحد إال وهو يظل

 «.لَْيَس بِذَِلَ , أال تَْسَمعُوَن إلى قَْوِل لُْقَماَن الْبنِِه: إّن الّشْرَك لَُظْلم  َعِظيم ؟»وسلم 

حدثنا هناد, قال: حكدثنا وكيكع, عكن األعمك,, عكن إبكراهيم, عكن علقمكة, عكن عبكد هللا, قكال: لمكا    

نُوا ولَْم يَْلبُِسوا إيَمانَُهْم بُِظْلٍم شّق ذلك  علكى أصكحاب رسكول هللا صكلى هللا نزلت هذه االَية: الِّذيَن آمَ 
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لَككْيَس َكَمككا »عليككه وسككلم, وقككالوا: أينككا لككم يظلككم نفسككه؟ قككال: فقككال رسككول هللا صككلى هللا عليككه وسككلم: 

 «.َك لَُظْلم  َعِظيم  تَُظنّوَن, وإنَّما ُهَو َكَما قاَل لُْقَماُن الْبنِِه: ال تُْشِرْك باّوِ إّن الّشرْ 

حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو معاوية, عن األعم,, عن إبراهيم, عن علقمة, عن عبد هللا, قال: لما    

نزلت هذه االَية: الِّذيَن آَمنُوا ولَْم يَْلبُِسكوا إيَمكانَُهْم بُِظْلكٍم شكّق ذلك  علكى النكاس, فقكالوا يكا رسكول هللا, 

نّهُ لَْيَس َكَما تَْعنُوَن, أَلَْم تَْسَمعُوا ما قاَل العَْبدُ الّصاِلُح: يا بُنَكّي ال تُْشكِرْك إ»وأينا ال يظلم نفسه؟ فقال: 

 «.باّوِ إّن الّشْرَك لَُظْلم  َعِظيم ؟ إنما ُهَو الّشْرك

ـكك حككدثنا ابككن بشككار, قككال: حككدثنا عبككد الككرحمن, قككال: حككدثنا سككفيان, عككن األعمكك,, عككن 10584  

 ي قوله: الِّذيَن آَمنُوا ولَْم يَْلبُِسوا إيَمانَُهْم بُِظْلٍم قال: بشرك.إبراهيم, عن علقمة, ف

ـ حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي, قال: حدثنا فنكيل, عكن منصكور, عكن إبكراهيم, فكي 10585  

 قوله: الِّذيَن آَمنُوا ولَْم يَْلبُِسوا إيَمانَُهْم بُِظْلٍم قال: بشرك.

جرير عن األعم,, عن إبراهيم, عن علقمة, عن عبد هللا, قال: لمكا حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا    

نزلت هذه االَية: الِّذيَن آَمنُوا ولَْم يَْلبُِسوا إيَمانَُهْم بُِظْلٍم شّق ذلك  علكى أصكحاب رسكول هللا صكلى هللا 

ِلَ , ألَكْم لَكْيَس بِكذَ »عليه وسلم, وقالوا: أينا لم يلكبس إيمانكه بظلكم؟ فقكال النبكي صكلى هللا عليكه وسكلم: 

 «.تَْسَمعُوا قَْوَل لُْقَماَن: إّن الّشْرَك ِلُظْلم  َعِظيم ؟

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا جرير وابن إدريكس, عكن الشكيباني, عكن أبكي ببكر بكن أبكي 10586  

 شرك.موسى, عن األسود بن هالل, عن أبي ببر الِّذيَن آَمنُوا ولَْم يَْلبُِسوا إيَمانَُهْم بُِظْلٍم قال: ب

حدثنا هناد, قال: حدثنا قبيصة, عن يونس بن أبي إسحاق, عن أبي ببر: الِّذيَن آَمنُوا ولَكْم يَْلبُِسكوا    

 إيَمانَُهْم بُِظْلٍم قال: بشرك.

ـ حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن سعيد بن عبيد الطائي, عن أبي األشعر العبكدي, عكن 10587  

ان, فقال: يا أبا عبد هللا آية من كتاب هللا قد بلغت مني كّل مبلكغ: أبيه, أن زيد بن ُصْوحان سأل سلم

الِّذيَن آَمنُوا ولَْم يَْلبُِسوا إيَمانَُهْم بُِظْلٍم؟ فقال سلمان: هو الشرك باهلل تعالى. فقال زيد: ما يسكرني بهكا 

 أنى لم أسمعها من  وأن لي مثل كل شيء أمسيت أملبه.

حدثنا أبي, عن سعيد بن عبيكد, عكن أبكي األشكعر, عكن أبيكه, عكن  ـ حدثنا ابن وكيع, قال:10588  

 سلمان, قال: بشرك.

ـ حدثنا ابن بشار وابن وكيع, قاال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا سفيان, قال: 10589  

 ل: بشرك.حدثنا نُسير بن ذُْعلوق, عن درسا, عن حذيفة, في قوله: ولَْم يَْلبُِسوا إيَمانَُهْم بُِظْلٍم قا

حدثني المثنى, قال: حدثنا عمرو بكن عكون, قكال: أخبرنكا هشكيم, عكن أبكي إسكحاق البكوفّي, عكن    

 رجل, عن عيسى, عن حذيفة, في قوله: َولَْم يَْلبُِسوا إيَمانَُهْم بُِظْلٍم قال: بشرك.

طكاء بكن ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا عارم أبو النعمان, قال: حدثنا حماد بكن زيكد, عكن ع10590  

السائا, عن سعيد بن جبير وغيره, أن ابن عباس كان يقول: الِّذيَن آَمنُوا ولَْم يَْلبُِسكوا إيَمكانَُهْم بُِظْلكٍم 

 قال: بشرك.

حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس, قولكه:    

 ُهْم بُِظْلٍم يقول: ببفر.الِّذيَن آَمنُوا ولَْم يَْلبُِسوا إيَمانَ

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمكي, قكال ثنكي أبكي, عكن أبيكه, عكن بكن عبكاس:    

 الِّذيَن آَمنُوا ولَْم يَْلبُِسوا إيَمانَُهْم بُِظْلٍم يقول: لم يلبسوا إيمانهم, وقال إّن الّشْرَك لَُظْلم  َعِظيم .

جهنمي, قال: ثنكي أبكي, بكن قكال: حكدثنا جريكر بكن حكازم, عكن ـ حدثنا نصر بن علّي ال10591  

علّي بن زيد, عن المسكيا: أن عمكر بكن الرطكاب قكرأ: الّكِذيَن آَمنُكوا ولَكْم يَْلبُِسكوا إيَمكانَُهْم بُِظْلكٍم فلمكا 

قرأها فزن, فأتى أبّي بن كعا, فقال: يا أبا المنذر قرأت من آية من كتكاب هللا مكن يَسكلم؟ فقكال: مكا 

قرأ عليه فأينا ال يظلم نفسه؟ فقال: عفر هللا ل , أما سمعت هللا تعالى يقوله: إّن الّشكْرَك لَُظْلكم  هي؟ ف

 َعِظيم ؟ إنما هو: ولم يلبسوا إيمانهم بشرك.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا يزيد بن هارون, عن حماد بن سلمة, عن علّي بن زيكد بكن 10592  

بكاس: أن عمكر دخكل منزلكه, فقكرأ فكي المصكح  فمكّر بهكذه جدعان, يوس  بن مهران, عن ابكن ع
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االَيككة: الّككِذيَن آَمنُككوا ولَككْم يَْلبُِسككوا إيَمككانَُهْم بُِظْلككٍم فككأتى أُبّيّككا فككأخبره, فقككال: يككا أميككر المككؤمنين إنمككا هككو 

 الشرك.

عن ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا الحجاا بن المنهال, قال: حدثنا حماد, عن علّي بن زيد, 10593  

يوس  بن مهران عن مهران: أن عمر بن الرطاب كان إذا دخل بيته نشر المصح  فقرأه, فدخل 

ذات يكوم فقكرأ, فكأتى علككى هكذه االَيكة: الّكِذيَن آَمنُككوا ولَكْم يَْلبُِسكوا إيَمكانَُهْم بُِظْلككٍم أُلَئِكَ  لَُهكُم األْمكُن َوُهككْم 

فقال: يا أبا المنذر فكتال هكذه االَيكة: الّكِذيَن آَمنُكوا ُمْهتَدُوَن فاشتغل وأخذ رداءه, ثم أتى أبّي بن كعا, 

ولَْم يَْلبُِسوا إيَمانَُهْم بُِظْلٍم وقد تكرى أنكا نظلكم ونفعكل ونفعكل؟ فقكال: يكا أميكر المكؤمنين, إن هكذا لكيس 

 بذاك, يقول هللا تعالى: إّن الّشْرَك لَُظْلم  َعِظيم  إنما ذل  الشرك.

ا بن فنيل, عن مطرَ, عن أبي عثمكان عمكرو بكن سكالم, قكال: ـ حدثنا هناد, قال: حدثن10594  

قرأ عمر بن الرطاب هذه االَية: الِّذيَن آَمنُكوا ولَكْم يَْلبُِسكوا إيَمكانَُهْم بُِظْلكٍم فقكال عمكر: قكد أفلكح مكن لكم 

 يَْلبس إيمانه بظلم فقال أبّي: يا أمير المؤمنين: ذاك الشرك.

عن محمد بن مطرَ, عن بن سالم, قال: عمر بكن الرطكاب  حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أسباط,   

 فذكره نحوه.

ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حكدثنا عبكد الكرحمن, قكال: حكدثنا سكفيان, عكن أبكي إسكحاق, 10595  

 عن أبي ميسرة, في قوله: آَمنُوا ولَْم يَْلبُِسوا إيَمانَُهْم بُِظْلٍم قال: بشرك.

 بي, عن سفيان, عن أبي إسحاق, عن أبي ميسرة, مثله.حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أ   

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا حسين, عن علّي, عن زائدة, عن الحسن بن عبيكد هللا, عكن 10596  

 إبراهيم: ولَْم يَْلبُِسوا إيَمانَُهْم بُِظْلٍم قال: بشرك.

سعيد, عن قتادة, قوله: الّكِذيَن ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا 10597  

 آَمنُوا ولَْم يَْلبُِسوا إيَمانَُهْم بُِظْلٍم: أي بشرك.

 حدثنا  بن وكيع, قال: حدثنا حميد, عن أبيه, عن أبي إسحاق, عن أبي ميسرة, مثله.   

ـ حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبكي نجكيح, 10598  

 هد: الِّذيَن آَمنُوا ولَْم يَْلبُِسوا إيَمانَُهْم بُِظْلٍم قال: بعبادة األوثان.عن مجا

 حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.   

ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسكباط, عكن السكدّي: 10599  

 لَْم يَْلبُِسوا إيَمانَُهْم بُِظْلٍم قال: بشرك.و

ـ حدثني يونس بن عبد األعلى, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابكن زيكد فكي قولكه: ولَكْم 10600  

 يَْلبُِسوا إيَمانَُهْم بُِظْلٍم قال: بشرك.

ن مسعود حدثني محمد بن عبد األعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن األعم,, أن ب   

قال لما نزلت: ولَْم يَْلبُِسوا إيَمانَُهْم بُِظْلٍم كبر ذل  على المسلمين, فقكالوا: يكا رسكول هللا, مكا منكا أحكد 

أمككا َسككِمْعتُْم قَككْوَل لُْقَمككان: إّن الّشككْرَك لَُظْلككم  »إال وهككو يظلككم نفسككه فقككال النبككي صككلى هللا عليككه وسككلم: 

 «.َعِظيم  

نا حبام, عن عنبسة, عن محمد بن عبكد الكرحمن, عكن القاسكم بكن أبكي حدثنا  بن حميد, قال: حدث   

 بّزة, عن مجاهد, في قوله: ولَْم يَْلبُِسوا إيَمانَُهْم بُِظْلٍم قال: عبادة األوثان.

ـ حدثنا  بن وكيع, قال: حدثنا محمد بن بشر, عن مسعر, عن أبي حصين, عن أبكي عبكد 10601  

 الرحمن, قال: بشرك.

ا ابن حميد, قال: حدثنا سلمة, قال: قال بكن إسكحاق: ولَكْم يَْلبُِسكوا إيَمكانَُهْم بُِظْلكٍم قكال ـ حدثن10602  

 بشرك.

وقال آخرون: بل معنى ذل : ولم يرلطوا إيمانهم بشيء من معاني الظلم. وذل  فِْعكُل مكا نهكى هللا   

ـّ به معنى مكن معكاني عن فعله أو ترك ما أمر هللا بفعله وقالوا: االَية على العموم, ألن هللا  لم ير

الظلم. قالوا: فإن قال لنا قائل: أفال أمن في االَخرة إال لمن لم يعـ هللا في صغيرة وال كبيرة, وإال 

لمن لقى هللا وال ذنا لكه؟ قلنكا: إن هللا عنكى بهكذه االَيكة خاصكا مكن خلقكه دون الجميكع مكنهم والكذي 

يكه وسكلم, فأمكا غيكره فإنكه إذا لقكي هللا ال يشكرك بكه عنى بها وأراده بها خليله إبكراهيم صكلى هللا عل
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شيئا فهو في مشيئته إذا كان قد أتى بعض معاصيه التي ال تبلغ أن تبون كفرا, فكإن شكاء لكم يؤمنكه 

من عذابه, وإن شاء تفنل عليه فعفا عنه. قالوا: وذل  قول جماعة من السل  وإن كانوا مرتلفكين 

نى بها إبراهيم. وقال بعنهم: عنى بها المهاجرين من أصحاب في المعنى باالَية, فقال بعنهم: ع

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 ذكر من قال: َعنَى بهذه االَية: إبراهيم خليل الرحمن صلى هللا عليه وسلم:  

ـ حكدثنا  بكن وكيكع, قكال: حكدثنا يحيكى بكن يمكان وحميكد بكن عبكد الكرحمن, عكن قكيس بكن 10603  

عالقة, عن زياد بن حرملة, عن علّي, قال: هذه االَية إلبراهيم صلى هللا عليه  الربيع, عن زياد بن

 وسلم خاصة, ليس لهذه األمة منها شيء.

 وذكر من قال: ُعنَِي بها المهاجرون خاصة:  

ـ حكدثنا ابكن وكيكع, قكال: حكدثنا يحيكى بكن يمكان وحميكد بكن عبكد الكرحمن, عكن قكيس بكن 10604  

ة: الّكِذيَن آَمنُكوا ولَكْم يَْلبُِسكوا إيَمكانَُهْم بُِظْلكٍم قكال: هكي لمكن هكاجر إلكى الربيع, عن سماك, عكن عبرمك

 المدينة.

وأولى القولين بالصحة في ذل , مكا صكح فكي ذلك , مكا صكّح بكه الربكر عكن رسكول هللا صكلى هللا   

تَعَكالى فِكي َهكذَا  الّظْلكُم الّكِذي ذََككَرهُ ّللّاُ »عليه وسلم, وهو الربر الذي رواه بن مسعود عنه أنكه قكال: 

 «.الَمْوِضعِ ُهَو الّشْركُ 

وأمكا قولكه: أُولَئِكَ  لَُهكُم األْمكُن َوُهكْم ُمْهتَكدُوَن فإنكه يعنكي: هكؤالء الكذين آمنكوا ولكم يرلطكوا إيمككانهم   

بشرك, لهم األمن يكوم القيامكة مكن عكذاب هللا, َوُهكْم ُمْهتَكدُوَن يقكول: وهكم المصكيبون سكبيل الرشكاد 

 ق النجاة.والسالبون طري

 83اآلية : 
القول في تأويل قوله تعالى:      }َوتِْلَ  ُحّجتُنَآ آتَْينَاَهآ إِْبَراِهيَم َعلَكَى قَْوِمكِه نَْرفَكُع دََرَجكاٍت ّمكن نَّشكآُء 

 إِّن َربَّ  َحِبيم  َعِليم  {..

كين: أّي الفكريقين يعني تعالى ذكره بقوله: َوتِْلَ  ُحّجتُنا قوله إبراهيم لمراصميه من قومه المشر   

أحّق باألمن, أمن يعبد ربا واحدا مرلصا له الدين والعبادة أم من يعبد أربابا كثيكرة؟ وإجكابتهم إيكاه 

بقولهم: بل من يعبد ربا واحدا مرلصا لكه الكدين والعبكادة أم مكن يعبكد أربابكا كثيكرة؟ وإجكابتهم إيكاه 

على أنفسهم, فبان فكي ذلك  قطكع عكذرهم  بقولهم: بل من يعبد ربا واحدا أحّق باألمن وقناؤهم له

وانقطككان حجككتهم واسككتعالء حجككة إبككراهيم علككيهم, فهككي الحجككة التككي آتاهككا هللا إبككراهيم علككى قومككه 

 كالذي:

ـ حدثني الحارث, قال: حدثنا عبكد العزيكز, قكال: حكدثنا سكفيان الثكورّي, عكن رجكل, عكن 10605  

 على قَْوِمِه قال: هي الِّذيَن آَمنُوا ولَْم يَْلبُِسوا إيَمانَُهْم بُِظْلٍم. مجاهد: َوتِْلَ  ُحّجتُنا آتَْيناها إْبَراِهيمَ 

ـ حدثني الحارث, قال: حدثنا عبد العزيز, قال: حدثنا يحيى بن زكريكا, عكن ابكن جكري , 10606  

عن مجاهد, قال: قال إبراهيم حين سأل: أي الفريقين أحّق باألمن؟ قال: هي حجة إبراهيم. وقولكه: 

ْينَاها إْبَراِهيَم على قَْوِمه يقول: لقناها إبراهيم وبصرناه إياها وعرفناه على قومه. نَْرفَُع درجاٍت وآتَ 

 ِمَن نََشاُء.

واختلفت القّراء فكي قكراءة ذلك , فقرأتكه عامكة قكّراء الحجكاز والبصكرة: نَْرفَكُع درجكاٍت ِمكَن نََشكاُء   

نشكاء. وقكرأ ذلك  عامكة قكراء البوفكة نَْرفَكُع  بإضافة الدرجات إلى من, بمعنى: نرفع الكدرجات لمكن

بمعنكى نرفكع مكن نشكاء درجكات. والكدرجات: جمكع درجكة «, الكدرجات»درجاٍت ِمَن نََشاُء بتنكوين 

 وهي المرتبة, وأصل ذل  مراقي السلم ودرجه, ثم تستعمل في ارتفان المنازل والمراتا.

قكد قكرأ ببكّل واحكدة منهمكا أئمكة مكن والصواب من القول فكي ذلك  عنكدي أن يقكال: همكا قراءتكان   

القّراء متقارب معناهما وذل  أن من ُرفِعت درجته فقد ُرفكع فكي الكدّرَا. ومكن ُرفكع فكي الكدرا فقكد 

ُرفِعت درجته, فبأيتهما قكرأ القكارىء فمصكيا الصكواب فكي ذلك  فمعنكى البكالم إذن: وتلك  حجتنكا 

ّرفناه بها عليهم فكي الكدنيا واالَخكرة فأمكا فكي آتيناها إبراهيم على قومه فرفعنا بها درجته عليهم وش

الدنيا فآتيناه فيها أجره, وأما في االَخرة فهو مكن الصكالحين, نَْرفَكُع درجكاٍت ِمكَن نََشكاُء أي بمكا فعكل 

 من ذل  وغيره.
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ءه وأما قوله: إّن َربَّ  َحِبيم  َعِليم  فإنه يعني: إن رب  يا محمد حبيم في سياسته خلقه وتلقينه أنبيكا  

الحج  على أممهم المبذّبة لهم الجاحدة توحيد ربهم, وفي غير ذل  من تدبيره, عليم بما يئكول إليكه 

أمر رسله, والمرسل إليهم من ثَبات األمم على تبذيبهم إياهم وهالكهم على ذلك  وإنكابتهم وتكوبتهم 

يه صلى هللا عليكه منه بتوحيد هللا تعالى وتصديق رسله والرجون إلى طاعته, يقول تعالى ذكره لنب

وسلم: تأّس يا محمد في نفس  وقوم  المبذبي  والمشكركين بأبيك  خليلكي إبكراهيم صكلى هللا عليكه 

وسلم, واصبر على ما ينوب  منهم صبره, فإني بالذي يئول إليكه أمكرك وأمكرهم عكالم التكدبير فيك  

 وفيهم حبيم.

 84اآلية : 
لَهُ إِْسَحاَق َويَْعقُوَب ُكالّ َهدَْينَا َونُوحاً َهكدَْينَا ِمكن قَْبكُل َوِمكن القول في تأويل قوله تعالى:     }َوَوَهْبنَا 

 ذُّريّتِِه دَاُوودَ َوُسلَْيَماَن َوأَيّوَب َويُوُسَ  َوُموَسَى َوَهاُروَن َوَكذَِلَ  نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن {..

إيانا وإخالصه توحيكد ربكه, يقول تعالى ذكره: فجزينا إبراهيم صلى هللا عليه وسلم على طاعته    

ومفارقته فين قومه المشركين باهلل, بأن رفعنا درجته في عليين, وآتيناه أجره في الكدنيا ووهبنكا لكه 

أوالدا خصصككناهم بككالنبّوة, وذريّككة شككّرفناهم منككا بالبرامككة وفنككلناهم علككى العككالمين, مككنهم ابنككه 

جميعهم لسبيل الرشاد, فوفقناهم للحّق والصكواب  إسحاق, وابن ابنه يعقوب. ُكالّ َهدَْينَا يقول: هدينا

من األديان. َونُوحا َهدَْينا ِمْن قَْبكُل يقولكه: وهكدينا لمثكل الكذي هكدينا إبكراهيم وإسكحاق ويعقكوب مكن 

الحّق والصواب فوفقناه له, نوحا من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. َوِمْن ذُّريّتِكِه دَاُودَ والهكاء التكي 

ذُّريّتِِه من ذكر نو , وذل  أن هللا تعالى ذكر في سكياق االَيكات التكي تتلكو هكذه االَيكة في قوله: َوِمْن 

لوطا, فقال: وإْسَماِعيَل واليََسَع َويُونُس َولُوطا َوُكالّ فَّنْلنا على العالَِميَن ومعلكوم أن لوطكا لكم يبكن 

فا على أسماء من سمينا من ذرية إبراهيم صلى هللا عليه وسلم أجمعين. فإذا كان ذل , وكان معطو

من ذّريته, كان ال شّ  أنه لو أريد بالذرية ذّرية إبكراهيم لمكا دخكل يكونس ولكوط فكيهم, وال شكّ  أن 

مكن « الذّريكة»لوطا ليس من ذّرية إبراهيم ولبنه من ذّرية نكو , فلكذل  وجكا أن تبكون الهكاء فكي 

 ذكر نو .

إبراهيم وإسحاق ويعقوب, وهكدينا أينكا مكن  فتأويا البالم: ونوحا وفقنا للحق والصواب من قبل  

ذّرية نو  داود وسليمان. وداود: هو داود بن إيشا. وسليمان هو ابنكه سكليمان بكن داود وأيكوب هكو 

أيوب بن مون بن رو  بن عيـ بن إسحاق بكن إبكراهيم. ويوسك : هكو يوسك  بكن يعقكوب بكن 

هكث بكن الوي بكن يعقكوب. إسحاق بن إبراهيم. وموسى: هكو موسكى بكن عمكران بكن يصكهر بكن قا

وهارون: أخو موسى. وَككذَِلَ  نَْجكِزي الُمْحِسكنَِن يقكول تعكالى ذككره: جزينكا نوحكا بصكبره علكى مكا 

امتحن به فينا بأن هديناه فوفقناه إلصابة الحّق الذي خذلنا عنه من عصانا فرال  أمرنا ونهينا من 

ن أنبيائه لمثل الذي هديناه له. وكمكا جزينكا قومه, وهدينا من ذّريته ِمْن بعده َمن ذكر تعالى ذكره م

 هؤالء بحسن طاعتهم إيانا وصبرهم على المحن فينا, كذل  نجزي باإلحسان كّل محسن.

 85اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:     }َوَزَكِريّا َويَْحيََى َوِعيَسَى َوإِْليَاَس ُكّل ّمَن الّصاِلِحيَن {..

ينا أينا لمثل الذي هدينا له نوحا مكن الهكدى والرشكاد مكن ذّريتكه زكريكا يقول تعالى ذكره: وهد   

بن أزن ابن بركيا ويحيى بن زكريا, وعيسى ابن مريم ابنة عمران بن أشكيم بكن أمكور بكن حزقيكا, 

 وإلياس.

واختلفكوا فككي إليكاس, فبككان ابككن إسكحاق يقككول: هككو إليكاس بككن يسكى بككن فنرككان بكن العيككزار بككن   

ابن أخي موسى نبّي هللا صلى هللا عليه وسكلم. وككان غيكره يقكول: هكو إدريكس هارون ابن عمران 

 وممن ذكر ذل  عنه عبد هللا بن مسعود.

ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا إسرائيل, عن أبي إسكحاق, عكن 10607  

 ئيل: هو يعقوب.عبيدة بن ربيعة, عن عبد هللا بن مسعود, قال: إدريس: هو إلياس, وإسرا

وأما أهل األنساب فآنهم يقولون: إدريس جدّ نو  بن لْمك  بكن متوشكلخ بكن أخنكوخ وأخنكوخ: هكو   

 إدريس بن يرد بن مهالئيل. وكذل  ُرِوي عن وها بن منبه.
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والذي يقول أهل األنساب أشبه بالصواب, وذل  أن هللا تعالى نسا إليكه فكي هكذه االَيكة إلكى نكو    

ه ونو : ابن إدريس عند أهل العلم, فمحال أن يبون جكدّ أبيكه منسكوبا إلكى أنكه مكن وجعله من ذّريت

 ذريته.

وقوله: ُكّل ِمَن الّصاِلِحيَن يقول: من ذكرناه من هؤالء الذين سمينا من الصالحين, يعني: زكريكا,   

 ويحيى, وعيسى, وإلياس صلى هللا عليهم.

 86اآلية : 
 }َوإِْسَماِعيَل َواْليََسَع َويُونَُس َولُوطاً َوُكالّ فَّنْلنَا َعلَى اْلعَالَِميَن {..القول في تأويل قوله تعالى:      

يقول تعالى ذكره: وهدينا أينا من ذّرية نو  إسماعيل, وهو إسماعيل بن إبراهيم والليسع: هو    

 اليسع بن أخطوب بن العجوز.

حجاز والعراق: واليََسكَع بكالم واحكدة مرففكة. واختل  القّراء في قراءة اسمه, فقرأته عامة قّراء ال  

من قول القائل: َوِسكَع يََسكُع, وال تبكاد العكرب تُكدِخُل األلك  والكالم علكى «, يفعل»وقد زعم قوم أنه 

ال يقولكون: رأيكت اليزيكد, وال أتكاني التجيكا, «, يَْفعكل»اسم يبون على هذه الصورة, أعني: علكى 

 ر, وذل  أينا إذا تُُحّري به المد , كما قال بعنهم:وال مررت باليشبر, إال في ضرورة شع

 َوَجْدنا الَوِليدَ ْبَن اليَِزيدَ ُمباَركاَشِديدا بأْعباِء الِرالَفَِة كاِهلُْه  

 األل  والالم, وذل  إلدخاله إياهما في الوليد, فأتبعه اليزيد بمثل لفظه.« اليزيد»فأدخل في   

: واللّْيَسكَع بالمكين وبالتشكديد, وقكالوا: إذا قكرىء ككذل  ككان وقرأ ذل  جماعكة مكن قكّراء البكوفيين  

فيكه « يفعكل»أشبه بأسماء العجم. وأنبروا الترفي  وقكالوا: ال نعكرَ فكي ككالم العكرب اسكما علكى 

 أل  والم.

والصواب من القراءة في ذل  عنكدي قكراءة مكن قكرأه بكالم واحكدة مرففكة, إلجمكان أهكل األخبكار   

وَ من اسمه دون التشديد, مع أنه اسم أعجمّي فينطكق بكه علكى مكا هكو بكه. على أن ذل  هو المعر

وأمكا االسكم الكذي «, يفعكل»وإنما ال يستقيم دخول األل  والالم فيمكا جكاء مكن أسكماء العكرب علكى 

يبون أعجميّا فإنما ينطق به على ما سكموا بكه, فكإن ُغيكر منكه شكيء إذا تبلمكت العكرب فإنمكا يغيكر 

غير حذَ وال زيادة فيه وال نقصكان, واللّيسكع إذا شكدّد لحقتكه زيكادة لكم تبكن بتقويم حرَ منه من 

فيبكون «, ليسكع»فيه قبل التشديد. وأخرى أنه لم يحفظ عن أحد من أهل العلم علمنا أنه قال: اسكمه 

مشدّدا عند دخول األل  والالم اللتين تكدخالن للتعريك  ويُكونَُس هكو يكونس بكن متكى ولُوطكا وككالّ 

من ذرية نو  ونوحا, لهم بيّنا الحّق ووفقناهم له. وفنلنا جميعهم َعلى العَالَِميَن يعني: على فَّنْلنا 

 عالم أزمانهم.

 87اآلية : 
َراٍط القول في تأويل قوله تعالى:     }َوِمْن آبَائِِهْم َوذُّريّاتِِهْم َوإِْخَوانِِهْم َواْجتَبَْينَاُهْم َوَهدَْينَاُهْم إِلََى ِصك

 ٍم {..ّمْستَِقي

يقول تعالى ذكره: وهدينا أينا من آباء هؤالء الذين سماهم تعالى ذكره ومن ذّرياتهم وإخوانهم    

آخرين سواهم لم يسمهم للحّق والدين الرالـ الذي ال شكرك فيكه, فوفقنكاهم لكه. َواْجتَبَْينَكاُهْم يقكول: 

ترنا ممن سمينا يقال منه: اجتبكى واخنترناهم لديننا وبالغ رسالتنا إلى من أرسلناهم إليه, كالذي اخ

 فالن لنفسه كذا: إذا اختاره واصطفاه يجتبيه اجتباء. وكان مجاهد يقول في ذل , ما:

ـ حدثني به محمد بن عمكرو, قكال: حكدثنا أبكو عاصكم, قكال: حكدثنا عيسكى, عكن ابكن أبكي 10608  

 لصناهم.نجيح, عن مجاهد في قوله هللا تعالى ذكره: َواْجتَبَْينَاُهْم قال: أخ

 حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن بن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.   

َوَهدَْينَاُهْم إلى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم يقول: وسدّدناهم فأرشدناهم إلى طريق غيكر معكّوا, وذلك  ديكن هللا   

 , وأمر به عباده.الذي ال عوا فيه, وهو اإلسالم الذي ارتناه هللا ربنا ألنبيائه

 88اآلية : 
القول في تأويل قوله تعالى:     }ذَِلَ  ُهكدَى ّللّاِ يَْهكِدي بِكِه َمكن يََشكآُء ِمكْن ِعبَكاِدِه َولَكْو أَْشكَرُكواْ لََحكبَِط 

 َعْنُهْم ّما َكانُواْ يَْعَملُوَن {..
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ن سميت من األنبيكاء والرسكل يعني تعالى ذكره بقوله: ذَِلَ  ُهدَى ّللّاِ هذا الهدى الذي هديت به م   

فوفقتهم به إلصابة الدين الحّق, الذي نالوا بإصابتهم إياه رضا ربهم وشرَ الدنيا وكرامة االَخرة, 

هو هدى هللا, يقول: هو توفيق هللا ولطفه, الذي يوفق به من يشاء ويلط  به لمكن أحكّا مكن خلقكه, 

بالتوحيكد ورفكض األوثكان واألصكنام. َولَكْو حتى يُنِيا إلى طاعكة هللا وإخكالن العمكل لكه وإقكراره 

أْشَرُكوا لََحبَِط َعْنُهْم ما كانُوا يَْعَملُوَن يقول: ولو أشرك هؤالء األنبياء الذين سكميناهم بكربهم تعكالى 

ذكره, فعبدوا معه غيره, لََحبَِط َعْنُهْم يقول: لبطل, فكذها عكنهم أجكر أعمكالهم التكي ككانوا يعلمكون, 

 مع الشرك به عمالً.ألن هللا ال يقبل 

 89اآلية : 
ـَُؤآلِء القول في تأويل قوله تعالى:     }أُْولَـَئَِ  الِّذيَن آتَْينَاُهُم اْلِبتَاَب َواْلُحْبَم َوالنّبُّوةَ فَإِن يَْبفُْر بَِهكا َهك

 فَقَْد َوّكْلنَا بَِها قَْوماً لّْيُسواْ بَِها بَِبافِِريَن {..

ولَئِكَ  هكؤالء الكذين سكميناهم مكن أنبيائكه ورسكله نوحكا وذّريتكه الككذين يعنكي تعكالى ذككره بقولكه: أُ    

هكداهم لككدين اإلسككالم واختككارهم لرسكالته إلككى خلقككه, هككم الّككِذيَن آتَْينَكاُهُم الِبتَككاَب يعنككي بككذل  صككح  

إبككراهيم وموسككى وَزبككور داود وإنجيككل عيسككى صككلوات هللا علككيهم أجمعككين. والُحْبككَم يعنككي: الفهككم 

 رفة ما فيه من األحبام. وُرِوي عن مجاهد في ذل  ما:بالبتاب ومع

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم, قال: حدثنا أبان, قال: حدثنا مال  بن شدّاد, 10609  

 عن مجاهد: والُحْبَم والنّبُّوةَ قال: الحبم: هو اللّا.

بأنككه أراد: أن هللا آتككاهم العقككل وعنككى بككذل  مجاهككد إن شككاء هللا مككا قلككت ألن اللككّا هككو العقككل, ف  

بالبتاب, وهو بمعنى ما قلنكا أنكه الفهكم بكه. وقكد بينكا معنكى النبكّوة والحبكم فيمكا منكى بشكواهدهما, 

 فأغنى ذل  عن إعادته.

 القول في تأويل قوله تعالى: فإْن يَْبفُْر بَِها َهُؤالَِء فَقَْد َوّكْلنا بَِها قَْوما لَْيُسوا بَِها ببافِِريَن.  

يقول تعالى ذكره: فإن يبفر يا محمكد بآيكات كتكابي الكذي أنزلتكه إليك , فيجحكد هكؤالء المشكركون   

 العادلون بربهم, كالذي:

ـ حدثني علّي بن داود, قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية بن صكالح, عكن علكّي بكن 10610  

 يبفروا بالقرآن. أبي طلحة, عن ابن عباس: فإْن يَْبفُْر بِها َهُؤالِء يقول: إن

ثم اختل  أهل التأويل في المعنى بهؤالء, فقال بعنهم: ُعني بهم كفار قري,, وعنى بقولكه: فَقَكْد   

 َوّكْلنَا بها قَْوما لَْيُسوا بَِها بَِبافِريَن األنصار. ذكر من قال ذل :

ادة, في قولكه هللا ـ حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا سليمان, قال: حدثنا أبو هالل, عن قت10611  

 تعالى: فإْن يَْبفُْر بَها َهؤالِء قال: أهل مبة, فقد وكلنا بها أهل المدينة.

ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا عبدة بن سليمان, عن جويبر, عن النحاك: فَقَكْد َوّكْلنكا بِهكا 10612  

 قَْوما لَْيُسوا بِها ببافِريَن قال: األنصار.

ثنا إسككحاق, قككال: حككدثنا عبككد الككرحمن بككن مغككراء, عككن جككويبر, عككن حككدثني المثنككى, قككال: حككد   

النحاك: فإْن يَْبفُْر بَهكا َهكؤالِء قكال: إن يبفكر بهكا أهكل مبكة, فقكد وكلنكا بهكا أهكل المدينكة األنصكار 

 ليسوا بها ببافرين.

 ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسكباط, عكن السكدّي:10613  

 فإْن يَْبفُْر بَها َهؤالِء يقول: إن يبفر بها قري, فقد وكلنا بها األنصار.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاا, عن ابن جري : فإْن يَْبفُْر بَها َهؤالِء 10614  

 أهل مبة فَقَْد َوّكْلنا بِها قَْوما لَْيُسوا بَِها بِبافِريَن أهل المدينة.

دثني محمد بن سعد, قال: حدثنا أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن ـ ح10615  

عباس قوله: فإْن يَْبفُْر بَها َهؤالِء فَقَْد َوّكْلنَا بِها قَْومكا لَْيُسكوا بهكا بِبكافِِريَن قكال: ككان أهكل المدينكة قكد 

ه وسككلم, فلمككا أنككزل هللا علككيهم تبككّوؤا الككدار واإليمككان قبككل أن يقككدم علككيهم رسككول هللا صككلى هللا عليكك

االَيككات جحككد بهككا أهككل مبككة, فقككال هللا تعككالى: فككإْن يَْبفُككْر بَهككا َهككؤالِء فَقَككْد َوّكْلنَككا بِهككا قَْومككا لَْيُسككوا بِهككا 

 بِبافِِريَن. قال عطية: ولم أسمع هذا من ابن عباس, ولبن سمعته من غيره.
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ل: ثني معاوية, عكن علكّي بكن أبكي طلحكة, عكن ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو صالح, قا10616  

ابن عباس: فإْن يَْبفُْر بَها َهؤالِء يعن أهل مبة. يقول: إن يبفروا بالقرآن فَقَْد َوّكْلنَكا بهكا قَْومكا لَْيُسكوا 

 بِها بَِبافِِريَن يعني أهل المدينة واألنصار.

 لمالئبة. ذكر من قال ذل :وقال آخرون: معنى ذل : فإن يبفر بها أهل مبة, فقد وكلنا بها ا  

ـ حدثنا  بن وكيع, قال: حدثنا أبو أسامة, عن عوَ, عن أبي رجاء: فإْن يَْبفُْر بَها َهؤالِء 10617  

 فَقَْد َوّكْلنَا بِها قَْوما لَْيُسوا بِها بَِبافِِريَن قال: هم المالئبة.

الوهاب, عن عوَ, عن أبي  حدثنا  بن بشار, قال: حدثنا محمد بن جعفر وابن أبي عدّي, وعبد   

 رجاء, مثله.

وقال آخرون: عني بقوله: فإْن يَْبفُْر بَها َهؤالِء يعني قريشا, وبقوله: فَقَكْد َوّكْلنَكا بِهكا قَْومكا األنبيكاء   

 الذين سماهم في االَيات التي منت قبل هذه االَية. ذكر من قال ذل :

زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتكادة, قولكه: فكإْن  ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن10618  

يَْبفُْر بَها َهؤالِء يعني أهل مبة, فَقَْد َوّكْلنَا بِها قَْوما لَْيُسكوا بِهكا بَِبكافِِريَن وهكم األنبيكاء الثمانيكة عشكر 

 الذين قال هللا: أولَئَِ  الِّذيَن َهدَى ّللّاُ فَبُِهدَاُهُم اْقتَِدْه.

األعلكى, قكال: حكدثنا محمكد بكن ثكور, عكن معمكر, عكن قتكادة: فكإْن يَْبفُكْر بَهكا حدثنا محمد بن عبد    

َهؤالِء قال: يعني: قوم محمد, ثم قال: فَقَْد َوّكْلنَكا بِهكا قَْومكا لَْيُسكوا بِهكا بَِبكافِِريَن يعنكي: النبيكين الكذين 

ـّ قبل هذه االَية قصصهم, ثم قال: أولَئَِ  الِّذيَن َهدَى ّللّاُ فَبُِهدَ   اُهْم اْقتَِدْه.ق

وأولى هذه األقوال في تأويل ذل  بالصواب, قول من قال: عنى بقوله: فإْن يَْبفُْر بَها َهؤالِء كفار   

قري,, فَقَْد َوّكْلنَا بِها قَْوما لَْيُسوا بِها بَِبافِِريَن يعني به: األنبياء الثمانية عشر الذين سماهم هللا تعالى 

ية. وذل  أن الربر في االَيات قبلها عنهم منى وفي التي بعدها عكنهم ذكره في االَيات قبل هذه االَ 

 ذكر, فما بينهما بأن يبون خبرا عنهم أَْولَى وأحّق من أن يبون خبرا عن غيرهم.

فتأويل البالم إذا كان ذل  كذل : فكإن يبفكر قومك  مكن قكري, يكا محمكد بآياتنكا, وككذّبوا وجحكدوا   

ترعينا القيام بها رسلنا وأنبياءنا مكن قبلك  الكذين ال يجحكدون حقيقتهكا حقيقتها, فقد ساتحفظناها واس

وال يبذّبون بها, ولبنهم يصدّقون بها ويؤمنون بصحتها. وقد قال بعنم: معنى قوله: فَقَْد َوّكْلنَا بِها 

 قَْوما: رزقناها قوما.

 90اآلية : 
ى ّللّاُ فَبُِهكدَاُهُم اْقتَكِدْه قُكل الّ أَْسكأَلُُبْم َعلَْيكِه أَْجكراً إِْن القول في تأويل قوله تعالى:     }أُْولَـَئَِ  الِّذيَن َهدَ 

 ُهَو إِالّ ِذْكَرَى ِلْلعَالَِميَن {..

يقول تعالى ذكره: أُولَئَِ : هؤالء القوم الذين وكلنا بآياتنا وليسكوا بهكا ببكافرين, هكم الكذين هكداهم    

ات كتابككه والقيككام بحككدوده واتبككان حاللككه وحرامككه هللا لدينككه الحككّق, وحفككظ مككا وكلككوا بحفظككه مككن آيكك

والعمل بما فيه من أمر هللا واالنتهاء عما فيه من نهيه, فوقهم جّل ثنكاؤه لكذل . فَبُِهكدَاُهُم اْقتَكِدْه يقكول 

تعكالى ذكككره: فبالعمككل الككذي عملكوا والمنهككاا الككذي سككلبوا وبالهكدى الككذي هككديناهم والتوفيككق الككذي 

د: أي فاعمككل وخكذ بككه واسكبله, فإنككه عمكل  ّو فيككه رضكا ومنهككاا مكن سككلبه وفقنكاهم, اقتكده يككا محمك

 اهتدى.

وهذا التأويكل علكى مكذها مكن تكأّول قولكه: فَقَكْد َوّكْلنَكا بِهكا قَْومكا لَْيُسكوا بِهكا بَِبكافِريَن أنهكم األنبيكاء   

لكى تأويكل مكن تكأّول المَسّمْوَن في االَيات المتقدمة, وهو القول الذي اخترناه في تأويل ذل . وأمكا ع

ذل  أن القوم الذين وكلوا بها هم أهل المدينة, أو أنهم هم المالئبة, فإنهم جعلوا قوله: فإْن يَْبفُْر بِها 

َهُؤالِء فَقَْد َوّكْلنَا بِها قَْوما لَْيُسوا بَها بِبكافِِريَن اعتراضكا بكين البالمكين, ثكم ردّوا قولكه: أُولَئِكَ  الّكِذيَن 

 ُهدَاُهُم اْقتَِدْه على قوله: أُولَئَِ  الِّذيَن آتَْيناُهُم الِبتَاَب والُحْبَم والنّبُوةَ. ذكر من قال ذل :َهدَى هللا فَبِ 

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثنكي حجكاا, عكن ابكن جكري , قولكه: َوَوَهْبنَكا لَكهُ 10619  

 ى ّللّاُ فَبُِهدَاُهُم اْقتَِدْه يا محمد.إْسحاق َويَْعقُوَب... إلى قوله: أُولَئَِ  الِّذيَن َهدَ 

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال بن زيد, في قوله: أُولَئَِ  الِّذيَن َهكدَى ّللّاُ 10620  

 يا محمد, فَبُِهدَاُهُم اْقتَِدْه وال تقتد بهؤالء.
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ثنا أسكباط, عكن السكدّي, ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: ثني أحمد بن المفنل, قال: حكد10621  

 قال: ثم رجع إلى النبي صلى هللا عليه وسلم, فقال: أُولَئَِ  الِّذيَن َهدَى ّللّاُ فَبُِهدَاُهُم اْقتَِدْه.

ـ حدثنا علّي بن داود, قال: حدثنا عبكد هللا بكن صكالح, قكال: ثنكي معاويكة بكن صكالح, عكن 10622  

في األنبيكاء الكذين سكماهم فكي هكذه االَيكة: فَبُِهكدَاُهُم علّي بن أبي طلحة, عن ابن عباس, قال: ثم قال 

 اْقتَِدْه.

ومعنى االقتداء في كالم العرب بالرجل: اتبان أثره واألخذ بهديه, يقال: فكالن يقكدو فالنكا إذا نحكا   

 نحوه واتبع أثره, قِدَةً وقُْدَوةً وقِْدَوة وقِْدية.

 َعلَْيِه أْجرا إْن ُهَو إالّ ِذْكَرى لْلعَالِميَن. القول في تأويل قوله تعالى: قُْل ال أسألُُبمْ   

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: قل لهؤالء الذين أمرت  أن تذكرهم بآيكاتي أن   

تَبسل نفس بما كسكبت مكن مشكبري قومك  يكا محمكد: ال أسكألبم علكى تكذكيري إيكاكم والهكدى الكذي 

ه, عوضا أعتاضه منبم عليه وأجرا آخكذه مكنبم, ومكا ذلك  منكي أدعوكم إليه والقرآن الذي جئتبم ب

إال تذكير لبم ولبّل من كان مثلبم ممن هو مقيم على باطل بأس هللا أن يحّل ببم وسرطه أن ينكزل 

 ببم على شركبم به وكفركم, وإنذار لجميعبم بين يدي عذاب شديد, لتذكروا وتنزجوا.

 91اآلية : 
}َوَما قَدَُرواْ ّللّاَ َحّق قَْدِرِه إِْذ قَالُواْ َمآ أَنَزَل ّللّاُ َعلََى بََشٍر ّمن َشكْيٍء       القول في تأويل قوله تعالى:

وَن قُْل َمْن أَنَزَل اْلِبتَاَب الِّذي َجآَء بِكِه ُموَسكَى نُكوراً َوُهكدًى لّلنّكاِس تَْجعَلُونَكهُ قَكَراِطيَس تُْبكدُونََها َوتُْرفُك

 لَْم تَْعلَُمَواْ أَنتُْم َوالَ آبَاُؤُكْم قُِل ّللّاُ ثُّم ذَْرُهْم فِي َخْوِضِهْم يَْلعَبُوَن {.. َكثِيراً َوُعلّْمتُْم ّما

يقول تعالى ذكره: وَما قَدَروا ّللّاَ َحّق قَْدِرِه وما أجلوا هللا حّق إجالله, وال عظمكوه حكّق تعظيمكه.    

 يقول: حين قالوا: لم ينزل هللا على آدمي كتابا وال حيا.إْذ قَالُوا ما أْنَزَل ّللّا على بََشٍر ِمْن َشْيٍء 

واختل  أهل التأويل في المعنى بقوله: إْذ قَالُوا ما أْنَزَل ّللّا على بََشٍر ِمْن َشكْيٍء وفكي تأويكل ذلك    

فقال بعنهم: كان قائل ذل  رجالً من اليهود. ثم اختلفوا في اسكم ذلك  الرجكل, فقكال بعنكهم: ككان 

ن الصي . وقال بعنهم: كان اسمه فَْنحان. واختلفوا أينا في السبا الذي من أجله اسمه مال  ب

 قال ذل . ذكر من قال: كان قائل ذل  مال  بن الصي :

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يعقوب القمي, عكن جعفكر بكن أبكي المغيكرة, عكن سكيعد بكن 10623  

ي  يراصم النبي صلى هللا عليه وسلم, فقال جبير, قال: جاء رجل من اليهود يقال له مال  بن الص

أْنُشدَك بالِذي أْنَزَل التْوَراةَ على ُموَسى, أما تَِجد فِي التكْوَراةِ أّن ّللّاَ »له النبي صلى هللا عليه وسلم: 

وكان حبكرا سكمينا, فغنكا فقكال: وهللا مكا أنكزل هللا علكى بشكر مكن شكيء « يُْبِغُض الَحْبر الّسِميَن؟

به الذين معه: ويح  وال موسى؟ فقال: وهللا ما أنزل هللا على بشكر مكن شكيء فكأنزل فقال له أصحا

ي جاَء هللا: وَما قَدَروا ّللّاَ َحّق قَْدِرِه إْذ قَالُوا ما أْنَزَل ّللّا على بََشٍر ِمْن َشْيٍء قُْل َمْن أْنَزَل الِبتَاَب الّذِ 

 بِِه ُموَسى... االَية.

: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاا, عن ابن جري , عن عبرمكة, قولكه: ـ حدثنا القاسم, قال10624  

وَما قَدَروا ّللّاَ َحّق قَْدِرِه إْذ قَالُوا ما أْنَزَل ّللّا على بََشٍر ِمْن َشْيٍء قال: نزلكت فكي مالك  بكن الصكي  

ُموَسكى نُكورا َوُهكدًى  كان من قريظة من أحبار اليهود قُْل يا ُمَحّمدُ َمكْن أْنكَزَل الِبتكاِب الّكِذي جكاَء بِكهِ 

 للنّاِس... االَية.

 ذكر من قال: نزلت في فنحان اليهودي:  

ـ حدثني موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسكباط, عكن السكدّي: 10625  

ل فنحكان اليهكودي: مكا وَما قَدَروا ّللّاَ َحّق قَْدِرِه إْذ قَالُوا ما أْنَزَل ّللّا علكى بََشكٍر ِمكْن َشكْيٍء قكال: قكا

 أنزل هللا على محمد من شيء.

وقال آخرون: بل عنى بذل  جماعة من اليهود سألوا النبي صلى هللا عليه وسكلم آيكات مثكل آيكات   

 موسى. ذكر من قال ذل :

ـكك حككدثنا هنككاد, قككال: حككدثنا يككونس, قككال: حككدثنا أبككو معشككر المككدني, عككن محمككد بككن كعككا 10626  

س من يهود إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وهو ُمْحتٍَا, فقالوا: يا أبكا القاسكم, القرظي, قال: جاء نا

أال تأتينا ببتاب من السماء كما جاء بكه موسكى ألواحكا يحملهكا مكن عنكد هللا فكأنزل هللا: يَسكألَُ  أْهكُل 
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َن ذَِلكَ  فَقكالُوا أِرنكا ّللّاَ َجْهكَرةً... الِبتاِب أن تُنَّزَل َعلَْيِهْم ِكتابكا ِمكَن الّسكماِء فَقَكْد سكألُوا ُموَسكى أْكبَكَر ِمك

االَية, فجثا رجل من يهود, فقال: ما أنزل هللا علي  وال على موسى وال على عيسى وال علكى أحكد 

شيئا فأنزل هللا: وَما قَدَروا ّللّاَ َحّق قَْدِرِه قال محمد بن كعكا: مكا علمكوا كيك  هللا إْذ قَكالُوا مكا أْنكَزَل 

ِمْن َشْيٍء قُْل َمْن أْنَزَل الِبتَكاَب الّكِذي جكاَء بِكِه ُموَسكى نُكورا فحكّل رسكول هللا صكلى هللا  ّللّا على بََشرٍ 

 «.وال َعلَى أََحدٍ »عليه وسلم حبوته, وجعل يقول: 

ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عكن قتكادة: وَمكا قَكدَروا ّللّاَ َحكّق 10627  

الُوا مككا أْنككَزَل ّللّا علككى بََشككٍر ِمككْن َشككْيٍء... إلككى قولككه: فِككي َخْوِضككِهْم يَْلعَبُككوَن هككم اليهككود قَككْدِرِه إْذ قَكك

والنصارى, قوم آتاهم هللا علما فلم يهتدوا به ولكم يأخكذوا بكه ولكم يعلمكوا بكه, فكذمهم هللا فكي عملهكم 

دا أن يقال: يا أبا الدرداء قد ذل , ذكر لنا أن أبا الدرداء كان يقول: إّن من أكثر ما أنا مراصم به غ

 علمت, فماذا علمت فيما علمت؟.

ـك حككدثني المثنككى, قككال: حككدثنا عبككد هللا بككن صككالح, قككال: ثنككي معاويككة, عككن علككّي بككن أبككي 10628  

طلحة, عن ابن عباس, قولكه: وَمكا قَكدَروا ّللّاَ َحكّق قَكْدِرِه إْذ قَكالُوا مكا أْنكَزَل ّللّا علكى بََشكٍر ِمكْن َشكْيٍء 

قكالوا: وهللا مكا « نعكم»ني: من بني إسرائيل. قالت اليهود: يكا محمكد أنكّزل هللا عليك  كتابكا؟ قكال: يع

أنزل هللا من السماء كتابا. فأنزل هللا: قُْل يا محمد َمْن أْنَزَل الِبتَاَب الِّذي جاَء بِِه ُموَسى نُورا َوُهدًى 

 الناس... إلى قوله: َوال آباؤُكْم قال: هللا أنزله.

وقال آخرون: هذا خبر من هللا جّل ثناؤه عن مشركي قكري, أنهكم قكالوا: مكا أنكزل هللا علكى بشكر   

 من شيء. ذكر من قال ذل :

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاا, قال: قال ابن جري : قال عبد هللا بن 10629  

ْدِرِه إْذ قالُوا ما أْنَزَل ّللّاُ على بََشٍر ِمْن َشْيٍء قالها كثير: إنه سمع مجاهدا يقول: َوما قَدَُروا ّللّاَ َحّق قَ 

مشركو قري,, قال: وقوله: قُْل َمْن أْنَزَل الِبتاَب الِّذي جاَء بِِه ُموَسى نُكورا وُهكدًى للنّكاِس تَْجعَلُونَكهُ 

. قال: وقوله: َوُعلّْمتُْم ما قََراِطيَس تُْبدُونَها وتُْرفُوَن َكثِيرا قال: هم يهود الذين يبدونها ويرفون كثيرا

 لَْم تَْعلَُموا أْنتُْم َوال آباؤُكْم قال: هذه للمسلمين.

ـك حككدثني المثنككى, قككال: حككدثنا عبككد هللا بككن صككالح, قككال: ثنككي معاويككة, عككن علككّي بككن أبككي 10630  

بقكدرة هللا علكيهم, طلحة, عن ابن عباس, قوله: َوما قَدَُروا ّللّاُ َحّق قَْدِرِه قكال: هكم البفكار لكم يؤمنكوا 

فمن آمن أن هللا على كّل شيء قدير فقد قدر هللا حكّق قكدره, ومكن لكم يكؤمن بكذل  فلكم يقكدر هللا حكّق 

 قدره.

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهكد: 10631  

 وَما قَدَُروا ّللّاَ َحّق قَْدِرِه يقول: مشركو قري,.

وأولى هذه األقوال بالصواب في تأويل ذل  قول من قال: عنكي بقولكه: ومكا قَكدَُروا هللا َحكّق قَكْدِرِه   

مشركو قري,. وذل  أن ذل  في سياق الربر عنهم أّوالً, فأن يبون ذل  أينا خبرا عنهم أشبه من 

ر عمن أخبكر هللا أن يبون خبرا عن اليهود ولما يجر لهم ذكر يبون هذا به متصالً, مع ما في الرب

عنه في هذه االَية من إنباره أن يبون هللا أنزل على بشر شيئا من البتا ولكيس ذلك  ممكا تكدين بكه 

اليهود, بل المعروَ من دين اليهود اإلقرار بصكح  إبكراهيم وموسكى وزبكور داود. وإذا لكم يبكن 

ند, وال ككان علكى بما روي من الربر بأن قائل ذل  كان رجالً من اليهود خبكر صكحيح متصكل السك

أن ذل  كان كذل  من أهل التأويل إجمان, وكان الربر من أّول السورة ومبتدئَها إلى هذا الموضكع 

خبرا عن المشركين من عبدة األوثان, وكان قولكه: َومكا قَكدَُروا َحكّق ّللّاَ قَكْدِرِه موصكوالً بكذل  غيكر 

موصكول إالّ بحجكة يجكا التسكليم مفصول منه, لم يجز لنا أن ندّعي أن ذل  مصروَ عما هو بكه 

قُكْل َمكْن »لها من خبر أو عقكل ولبنكي أظكّن أن الكذين تكأّولوا ذلك  خبكرا عكن اليهكود, وجكدوا قولكه: 

البتاَب الِّذي بِِه ُموَسى نُورا َوُهدًى للنّاِس يَْجعَلُونَهُ قََراطيَس يُْبدُونَها ويُْرفُكوَن َكثِيكرا وُعلّْمكتُْم مكا لَكْم 

فوجهوا تأويل ذل  إلى أنه ألهل التوراة, فقرءوه على وجكه الرطكاب لهكم: « ْم َوال آباؤُكمْ تَْعلَُموا أْنتُ 

تجعلونه قراِطيس تبدونها وترفون كثيرا وعلّمتم ما لم تعلموا أنكتم وال آبكاؤكم فجعلكوا ابتكداء االَيكة 

ه بالتنزيل, لمكا خبرا عنهم, إذ كانت خاتمتها خطابا لهم عندهم. وغير ذل  من التأويل والقراءة أشب
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وصفت قبل من أن قولكه: َومكا قَكدَُروا ّللّاَ َحكّق قَكْدِرِه فكي سكياق الربكر عكن مشكركي العكرب وعبكدة 

 األوثان, وهو به متصل, فاألولى أن يبون ذل  خبرا عنهم.

باليكاء ال أن يبكون « يَْجعَلُونَهُ قََراِطيَس يُْبدُونَها ويُْرفُكوَن َكثِيكرا»واألصوب من القراءة في قوله:   

بالتاء, على معنى أن اليهود يجعلونه قراطيس يبكدونها ويرفكون كثيكرا, ويبكن الرطكاب بقولكه: قُكْل 

مْن أنزَل البتاَب لمشركي قري,. وهذا هو المعنى الذي قصده مجاهد إن شكاء هللا فكي تأويكل ذلك , 

 وكذل  كان يقرأ.

ال: حدثنا حماد, عن أيوب, عن مجاهد ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا الحجاا بن المنهال, ق10632  

 «.يَْجعَلُونَهُ قََراِطيَس يُْبدُونَها ويُْرفُوَن َكثِيرا»أنه كان يقرأ هذا الحرَ: 

قُككْل َمككْن أْنككَزَل الِبتككاَب الّككِذي جككاَء بِككِه ُموَسككى نُككورا َوُهككدًى للنّككاِس »القككول فككي تأويككل قولككه تعككالى:   

 «.ويُْرفُوَن َكثِيرا يَْجعَلُونَهُ قََراِطيَس يُْبدُونَها

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليه وسكلم قُكْل يكا محمكد لمشكركي قومك  القكائلين لك : مكا   

أنزل على بشر من شيء, قل َمْن أْنَزَل الِبتاَب الِّذي جاَء بِِه ُموَسى نُوًرا يعنكي: جكالء وضكياء مكن 

يبين لهم له الحّق من الباطل فيمكا أشكبل علكيهم مكن ظلمة الناللة َوُهدًى للنّاِس يقول: بيانا للناس, 

أمر دينهم, يجعلونه قراطيس يبدونها. فمن قرأ ذل : تَْجعَلُونَهُ جعله خطابا لليهود على ما بيّنت من 

فتأويله في قراءته: يجعله أهلكه قكراطيس, « يَْجعَلُونَهُ »تأويل من تأّول ذل  كذل , ومن قرأه بالياء: 

بذكر القراطيس, والمراد منه: المبتكوب فكي القكراطيس, يكراد يبكدون « بدونهاي»وجرى البالم في 

كثيككرا ممككا يبتبككون فككي القككراطيس, فيظهرونككه للنككاس ويرفككون كثيككرا ممككا يثبتونككه فككي القككراطيس 

فيسّرونه ويبتمونه الناس. ومما كانوا يبتمونه إياهم ما فيهكا مكن أمكر محمكد صكلى هللا عليكه وسكلم 

 ونبّوته. كالذي:

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهكد: 10633  

 اليهود.«: قََراِطيَس يُْبدُونَها ويُْرفُوَن َكثِيرا»

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاا, عن ابن جري , عن عبرمة: قُكْل يكا 10634  

يعني يهكود « الِّذي بِِه ُموَسى نُوًرا وُهدًى للنّاِس يَْجعَلُونَهُ قََراِطيَس يُْبدونَهاَمْن أْنَزَل الِبتاَب »محمد 

لما أظهروا من التوراة. ويُْرفُوَن َكثِيرا مما أخفوا من ذككر محمكد صكلى هللا عليكه وسكلم ومكا أنكزل 

قَكَراِطيَس يُْبكدُونها  يَْجعَلُونَكهُ »عليه قال ابن جري : وقال عبد هللا بن كثير: إنكه سكمع مجاهكدا يقكول: 

 قال: هم يهود الذين يبدونها ويرفون كثيرا.« ويُْرفُوَن َكثِيرا

القول في تأويل قوله تعالى: َوُعلّْمتُْم ما لَكْم تَْعلَُمكوا أْنكتُْم وال آبكاُؤُكْم قُكِل ّللّاُ ثُكّم ذَْرُهكْم فِكي َخْوِضكِهْم   

 يَْلعَبُوَن.

ثناؤه البتاب الذي أنزله إليبم ما لم تعلموا أنتم مكن أخبكار مكن  يقول تعالى ذكره: وعلّمبم هللا جلّ   

قبلبم ومن أنباء من بعدكم وما هو كائن في معادكم يوم القيامة, َوال آباُؤُكْم يقول: ولم يُعلْمه آباؤكم 

 أيها المؤمنون باهلل من العرب وبرسوله صلى هللا عليه وسلم. كالذي:

ثنا الحجككاا بككن المنهككال, قككال: حككدثنا حمككاد, عككن أيككوب, عككن ـكك حككدثني المثنككى, قككال: حككد10635  

 مجاهد: َوُعلّْمتُْم معشر العرب ما لَْم تَْعلَُموا أْنتُْم َوال آباُؤُكْم.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاا, عن ابن جري , قال: قال عبد هللا بن 10636  

 لّْمتُْم ما لَْم تَْعلَُموا أْنتُْم َوال آباُؤُكْم قال: هذه للمسلمين.كثير: إنه سمع مجاهدا يقول في قوله: َوعُ 

وأما قوله: قُِل ّللّاُ فإنه أمر من هللا جّل ثناؤه نبيه محمدا صلى هللا عليه وسكلم أن يجيكا اسكتفهامه   

ِه ُموَسى نُكوًرا قُْل َمْن أْنَزَل الِبتاَب الِّذي جاَء بِ »هؤالء المشركين عما أمره باستفهامهم عنه بقوله: 

بقيله: هللا, كأمره إياه في موضع آخكر فكي « َوُهدًى للنّاِس يَْجعَلُونَهُ قََراِطيَس يُْبدُونها ويُْرفُوَن َكثِيرا

هذه السورة بقوله: قُْل َمْن يُنَّجيُبْم ِمْن ُظلُماِت البَّر والبَْحِر تَْدُعونَكهُ تََنكّرعا َوُخْفيَكةً ِلكئْن أنَجانَكا ِمكْن 

ِه لَنَُبونَّن ِمَن الّشكاِكِريَن فكأمره باسكتفهام المشكركين عكن ذلك , كمكا أمكره باسكتفهامهم إْذ قكالُوا مكا َهذِ 

أْنككَزَل ّللّاُ علككى بََشككر ِمككْن َشككْيء عمككن أنككزل البتككاب الككذي بككه موسككى نُككورا وهككدى للنككاس. ثككم أمككره 

ّل َككْرب ثُكّم أْنكتُْم تُْشكِرُكوَن كمكا أمكره باإلجابكة باإلجابة عنه هنال  بقيله: قُِل ّللّاُ يُنَّجيُبْم ِمْنها َوِمْن كُ 

 ههنا عن ذل  بقيله: هللا أنزله على موسى. كما:
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ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عكن علكّي بكن أبكي طلحكة, عكن 10637  

 ى للنّاِس قال: هللا أنزله.ابن عباس: قُْل َمْن أْنَزَل الِبتاَب الِّذي جاَء بِِه ُموَسى نُوًرا َوُهدً 

على وجه األمر من هللا له بالربر عن ذل  ال على وجه الجواب إذ « قل هو هللا»ولو قيل: معناه:   

لم يبن قوله: قُْل َمْن أْنَزَل الِبتاَب مسألة من المشركين لمحمد صكلى هللا عليكه وسكلم, فيبكون قولكه: 

أمر من هللا لمحمد بمسألة القوم: مكن أنكزل البتكاب, فيجكا  قُِل ّللّاُ جوابا لهم عن مسألتهم, فإنما هو

أن يبون الجواب منهم غير الذي قاله ابن عباس من تأويله ككان جكائزا مكن أجكل أنكه اسكتفهام, وال 

 يبون لالستفهام جواب وهو الذي اخترنا من القول في ذل  لما بينا.

فإنه يقول لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: ثم ذر هؤالء  وأما قوله: ثُّم ذَْرُهْم فِي َخْوِضِهْم يَْلعَبُونَ   

المشركين العادلين بربهم األوثان واألصنام بعد احتجاج  عليهم في قكيلهم مكا أْنكَزَل ّللّاُ علكى بََشكٍر 

ي ِمْن َشْيٍء بقول  َمْن أْنَزَل الِبتاَب الِّذي جاَء بِِه ُموَسى نُكورا َوُهكدًى للنّكاِس وإجابتك  ذلك  بكأن الكذ

أنزله هللا الذي أنزل علي  كتابه في َخْوِضِهْم يعني: فيمكا يروضكون فيكه مكن بكاطلهم وكفكرهم بكاهلل 

وآياته, يقول: يستهزءون ويسررون. وهكذا مكن هللا وعيكد لهكؤالء المشكركين وتهديكد لهكم يقكول هللا 

ي بالمرصكاد جّل ثناؤه: ثم دعهم العبين يا محمكد, فكإني مكن وراء مكا هكم فيكه مكن اسكتهزائهم بآيكات

 وأذيفهم بأسي, وأحّل بهم إن تمادوا في غيّهم سرطي.

 92اآلية : 
القول فكي تأويكل قولكه تعكالى:      }َوَهكـَذَا ِكتَكاب  أَنَزْلنَكاهُ ُمبَكاَرك  ّمَصكدُّق الّكِذي بَكْيَن يَدَْيكِه َوِلتُنكِذَر أُّم 

 يُْؤِمنُوَن بِِه َوُهْم َعلََى َصالَتِِهْم يَُحافُِظوَن {.. اْلقَُرَى َوَمْن َحْولََها َوالِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاالَِخَرةِ 

يقول تعالى ذكره: َوَهذَا القرآن يا محمد ِكتاب  وهو اسم من أسماء القرآن قكد بينتكه وبينكت معنكاه    

فيما منكى قبكل بمكا أغنكى عكن إعادتكه. ومعنكاه: مبتكوب, فوضكع البتكاب مبكان المبتكوب. أْنَزْلنكاهُ 

إليكك , ُمبككاَرك  وهككو مفاعككل مككن البركككة, ُمَصككدّق  الّككِذي بككيَن يَدَْيككِه يقككول: صككدّق هككذا يقككول: أوحينككاه 

نكورا »البتاب ما قبله من كتا هللا التي أنزلها علكى أنبيائكه قبلك , لكم يرالفهكا وال بنبكأ, وهكو معنكى 

يقككول: هككو الككذي أنككزل إليكك  يككا محمككد هككذا البتككاب مباركككا مصككدّقا كتككاب موسككى «, وهككدى للنككاس

يسى وغير ذل  من كتا هللا, ولبنه جّل ثناؤه ابتدأ الربر عنه, إذ كان قد تقدّم الربر عن ذل  ما وع

يدّل على أنه به متصل, فقال: وهذا كتاب أنزلناه إلي  مبكارك, ومعنكاه: وككذل  أنزلكت إليك  كتكابي 

 هذا مباركا, كالذي أنزلت من التوراة إلى موسى هدى ونورا.

ِذَر أُّم القَُرى َوَمْن َحْولََها فإنه يقول: أنزلنا إلي  يا محمد هذا البتاب مصدّقا ما قبله وأما قوله: َوِلتُنْ   

من البتا, ولتنذر به عذاب هللا وبأسه من فكي أّم القكرى وهكي مبكة ومكن حولهكا شكرقا وغربكا مكن 

 العادلين بربهم غيره من االَلهة واألنداد, والجاحدين برسله وغيرهم من أصناَ البفار.

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

ـ حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو صالح, قكال: ثنكي معاويكة بكن صكالح, عكن علكّي بكن أبكي 10638  

طلحة, عن ابن عباس, قوله: َوِلتُْنِذَر أُّم القَُرى َوَمْن َحْولََها يعنكي بكأّم القكرى: مبكة ومكن حولهكا مكن 

 لمشرق والمغرب.القرى إلى ا

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبكي, عكن أبيكه, عكن ابكن عبكاس,    

 قوله: َوِلتُْنِذَر أُّم القَُرى َوَمْن َحْولََها وأّم القرى: مبة, وَمْن َحْولَها: األرض كلها.

ل: حكدثنا معمكر, عكن قتكادة: ـ حدثنا محمد بن عبد األعلى, قال: حدثنا محمد بكن ثكور, قكا10639  

 َوِلتُْنِذَر أُّم القَُرى قال: هي مبة. وبه عن معمر, عن قتادة, قال: بلغني أن األرض دُِحيت من مبة.

حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: َوِلتُْنِذَر أُّم القَُرى َوَمن َحْولََها كنكا    

 وكنا نحدّث أن منها دُحيت األرض. نحدّث أن أّم القرى: مبة,

ـ حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسكباط, عكن السكدّي: 10640  

َوِلتُْنِذَر أُم القَُرى َوَمْن َحْولََها أما أّم القرى: فهي مبة وإنما سميت أّم القكرى, ألنهكا أول بيكت وضكع 

تي من أجلها سكميت مبكة أّم القكرى بمكا أغنكى عكن إعادتكه فكي هكذا بها. وقد بينا فيما منى العلة ال

 الموضع.

 القول في تأويل قوله تعالى: والِّذيَن يُْؤِمنُوَن باالَِخرةِ يُْؤِمنُوَن بِِه َوُهْم على َصالتِِهْم يُحافُِظوَن.  

This file was downloaded from QuranicThought.com



ق بكالثواب يقول تعالى ذككره: ومكن ككان يكؤمن بقيكام السكاعة والمعكاد فكي االَخكرة إلكى هللا ويصكد  

والعقاب, فإنه يؤمن بهذا البتاب الذي أنزلناه إلي  يا محمد ويصدّق به ويقّر بأن هللا أنزله, ويحافظ 

على الصلوات المبتوبات التي أمره هللا بإقامتها ألنه منذر من بلغه وعيد هللا على البفر بكه وعلكى 

الجحكود لقيكام السكاعة, ألنكه ال معاصيه, وإنمكا يجحكد بكه وبمكا فيكه ويبكذب أهكل التبكذيا بالمعكاد و

 يرجو من هللا إن عمل بما فيه ثوابا, وال يراَ إن لم يجتنا ما يأمره باجتنابه عقابا.

 93اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:     }َوَمْن أَْظلَُم ِمّمِن اْفتََرَى َعلَى ّللّاِ َكِذباً أَْو قَكاَل أُْوِحكَي إِلَكّي َولَكْم يُكو َ 

 َشْيء  َوَمن قَاَل َسأُنِزُل ِمثَْل َمآ أَنَزَل ّللّاُ َولَكْو تَكَرَى إِِذ الّظكاِلُموَن فِكي َغَمكَراِت اْلَمكْوِت َواْلَم ئَِبكةُ إِلَْيِه 

َر اْلَحكّق َغْيك بَاِسُطَواْ أَْيِديِهْم أَْخِرُجَواْ أَْنفَُسُبُم اْليَكْوَم تُْجكَزْوَن َعكذَاَب اْلُهكوِن بَِمكا ُكنكتُْم تَقُولُكوَن َعلَكى ّللّاِ 

 َوُكْنتُْم َعْن آيَاتِِه تَْستَْببُِروَن {..

يعني جّل ذكره بقوله: َوَمْن أْظلَُم ِمّمْن اْفتََرى على ّللّاِ َكِذبا: ومكن أخطكأُ قكوالً وأجهكُل فعكالً ممكن    

افترى على هللا كذبا, يعني: ممن اختلكق علكى هللا ككذبا, فكادّعى عليكه أنكه بعثكه نبيكا وأرسكله نكذيرا, 

وهو في دعواه مبطل وفي قيله كاذب. وهذا تسكفيه مكن هللا لمشكركي العكرب وتجهيكل منكه لهكم فكي 

معارضة عبد هللا بن سعد بكن أبكي َسكْر  والحنفكي ُمَسكْيِلمة لنبكّي هللا صكلى هللا عليكه وسكلم بكدعوى 

, ونفي منه أحدهما النبّوة ودعوى االَخر أنه قد جاء بمثل ما جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 عن نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم اختالق البذب عليه ودعوى الباطل.

 وقد اختل  أهل التأويل في ذل , فقال بعنهم فيه نحو الذي قلنا فيه. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال ثني حجاا, عن ابن جكري , عكن عبرمكة, قولكه: 10641  

ِمّمِن اْفتََرى على ّللّاِ َكِذبا أْو قاَل أُوِحَي إلّي َولَْم يُوَ  إلَْيكِه َشكْيء  قكال: نزلكت فكي مسكيلمة  َوَمْن أْظلَمُ 

أخي بني عدّي بن حنيفة فيما كان يسّجع ويتبهن به. َوَمْن قاَل سأُْنِزُل ِمثْكَل مكا أْنكَزَل هللا نزلكت فكي 

ككان يبتكا للنبكي صكلى هللا عليكه وسكلم,  عبد هللا بن سعد بن أبي َسْر , أخي بنكي عكامر بكن لكؤي,

فيغيره, ثم يقرأ عليه ككذا وككذا لمكا حكّول, «, غفور رحيم»فيبتا «, عزيز حبيم»وكان فيما يُمِلي 

عزيككز »فرجكع عككن اإلسككالم ولحكق بقككري, وقككال لهكم: لقككد كككان ينكزل عليككه « نَعَككْم سككواء»فيقكول: 

م رجكع إلكى اإلسكالم قبكل فكتح مبكة, إذ نكزل فأحّوله ثم أقول لما أكتكا, فيقكول نعكم سكواء ثك«, حبيم

 النبّي صلى هللا عليه وسلم بَمّر.

 وقال بعنهم: بل نزل ذل  في عبد هللا بن سعد خاصة. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل قال: حدثنا أسباط, عكن السكدّي: 10642  

... إلكى قولكه: تُْجكَزْوَن َوَمْن أْظلَُم ِمّمِن اْفتََرى عل ى ّللّاِ َككِذبا أْو قكاَل أُوِحكَي إلكّي َولكْم يُكوَ  إلَْيكِه َشكْيء 

عذَاَب الُهوِن قال: نزلت في عبد هللا بن سعد بن أبي سر  أسلم, وكان يبتا للنبكّي صكلى هللا عليكه 

« يمكا حبيمكاعل»وإذا قكال: « عليمكا حبيمكا»كتكا هكو: «, سميعا عليما»وسلم, فبان إذا أملى عليه 

فشّ  وكفر, وقال: إن ككان محمكد يكوحى إليكه فقكد أوحكَي إلكّي, وإن ككان هللا «. سميعا عليما»كتا: 

فلحكق «. عليمكا حبيمكا»فقلكت أنكا: «, سكميعا عليمكا»ينزله فقد أنزلت مثل ما أنزل هللا, قال محمكد: 

وهم فعكذّبوا حتكى بالمشركين, ووشى بعمار وجبير عنكد ابكن الحنكرمّي أو لبنكي عبكد الكدار, فأخكذ

كفروا. وُجدن أذن عمكار يومئكذ, فكانطلق عمكار إلكى النبكّي صكلى هللا عليكه وسكلم, فكأخبره بمكا لقكي 

والذي أعطاهم من البفر, فأبى النبّي صلى هللا عليه وسلم أن يتكواله, فكأنزل هللا فكي شكأن ابكن أبكي 

إالّ َمْن أُْكِرهَ َوقَْلبُهُ ُمْطَمئِّن باإِليَمكاِن َولَِبكْن َمكْن َسر  وعمار وأصحابه: َمْن َكفََر باّوِ ِمْن بَْعِد إيَمانِِه 

 َشَرَ  بالُبْفِر َصْدًرا فالذي أُكره عمار وأصحابه, والذي شر  بالبفر صدرا فهو ابن أبي سر .

 وقال آخرون: بل القائل: أُوِحَي إلّي َولْم يُوَ  إلَْيِه َشْيء  مسيلمة البذّاب. ذكر من قال ذل :  

ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قكال: حكدثنا سكعيد, عكن قتكادة, قولكه: أْو 10643  

قاَل أُوِحَي إلّي َولْم يُوَ  إلَْيِه َشْيء  َوَمْن قاَل سأُْنِزُل ِمثَْل ما أْنَزَل ّللّاُ ذكر لنا أن هذه االَية نزلت في 

رأْيككُت فِيمككا يَككَرى النّككائُم كككأّن فِككي يَككِدي »م قككال: مسككيلمة. ذكككر لنككا أن نبككّي هللا صككلى هللا عليككه وسككل

ِسَواَرْيِن ِمْن ذََهٍا, فَببُكَرا َعلكّي وأهّمكانِي, فَكأُوِحَي إلكّي أِن اْنفُْرُهمكا, فنَفَْرتُُهمكا فَطكاَرا, فَأّوْلتُُهمكا فِكي 
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وككان يقكال لكه « وككذّاُب َصكْنعاَء العَْنِسكيّ َمنامي الَبذّابَْيِن اللّذَْيِن أنا بَْينَُهمكا: َككذّاُب اليَماَمكِة ُمَسكْيِلَمةُ, 

 األسود.

ـ حدثنا محمد بن عبكد األعلكى, قكال: حكدثنا محمكد بكن ثكور, عكن معمكر, عكن قتكادة, قكال: 10644  

 أُوِحَي إلّي َولم يُوَ  إلَْيِه َشْيء  قال: نزلت في مسيلمة.

ر, عككن قتككادة, وزاد فيككه: حككدثنا الحسككن بككن يحيككى, قككال: أخبرنككا عبككد الككرزاق, قككال: أخبرنككا معمكك   

بَْينكا أنكا نكائم  رأْيكُت فِكي يَكِدي ِسكَواَرْيِن ِمكْن »وأخبرني الزهري أن النبّي صلى هللا عليه وسلم قكال: 

َب ذََهٍا, فََببَُر ذلَ  َعلّي, فَأُوِحَي إلّي أِن اْنفُْرُهما, فَنَفَْرتُُهما فَطاَرا, فَأّوْلت ذلَ  َكذّاَب اليَماَمكِة, وَككذّا

 «.عاَء العَنِسيّ َصنْ 

وأولى األقوال في ذل  عنكدي بالصكواب, أن يقكال: إن هللا قكال: َوَمكْن أْظلَكُم ِمّمكِن اْفتَكَرى علكى هللا   

َكِذبا أْو قاَل أُوِحَي إلّي َولْم يُوَ  إلَْيِه َشْيء  وال تََمانَُع بين علماء األمكة أن ابكن أبكي سكر  ككان ممكن 

, وأنه ارتدّ عن إسالمه ولحق بالمشركين. فبان ال شّ  بذل  من قال: إني قد قلت مثل ما قال محمد

قيله مفتريا كذبا. وكذل  ال خالَ بين الجميع أن مسيلمة والعنسّي البذّابين ادّعيا على هللا كذبا أنكه 

 بعثهما نبيين, وقال كّل واحد منهما: إن هللا أوحي إليه وهو كاذب في قيله.

 94اآلية : 
 ه تعالى:القول في تأويل قول

َرَى َمعَُبكْم }َولَقَْد ِجئْتُُمونَا فَُرادََى َكَما َخلَْقنَاُكْم أَّوَل َمّرةٍ َوتََرْكتُْم ّمكا َخّوْلنَكاُكْم َوَراَء ُظُهكوِرُكْم َوَمكا نَك  

 ُكنتُْم تَْزُعُموَن ُشفَعَآَءُكُم الِّذيَن َزَعْمتُْم أَنُّهْم فِيُبْم ُشَرَكآُء لَقَد تّقَّطَع بَْينَُبْم َوَضّل َعنُبم ّما 

وهذا خبر من هللا جّل ثناؤه عما هو قائل يوم القيامكة لهكؤالء العكادلين بكه االَلهكة واألنكداد, يربكر    

وحكداناً ال مكال «: عباده أنه يقول لهم عند ورودهم عليه:لقد جئتمونا فكرادى ويعنكي بقولكه: فكرادى

في الدنيا. كَما َخلَْقناُكْم أّول َمكّرة ُعكراة ُغْلفكاً  معهم وال أثاث وال رفيق وال شيء مما كان هللا خّولهم

ُغْرالً حفاة كما ولدتهم أمهاتهم, وكما خلقهم جّل ثناؤه في بطون أمهاتهم, ال شيء عليهم وال معهكم 

 مما كانوا يتباهون به في الدنيا. وفرادى: جمع, يقال لواحدها: فرد, كما قال نابغة بني ذُبيان:

 ةَ َمْوِشَي أَكاِرُعُهطاِوي الَمِصيِر كَسْيِ  الّصْيقَل الفََردِ ِمْن َوْحِ, َوْجرَ  

وقكد يجمكع الفَكْرد الفُكراد, كمكا «, األوحكاد»وفََرد وفَِريد, كما يقال: َوَحكد وَوِحكد وَوِحيكد فكي واحكد   

 يجمع الَوْحد الُوَحاد, ومنه قول الشاعر:

 ى أْصعَقَتْها َصَواِهلُهْ تَرى النّعَراِت الّزْرِق فوَق لَبانهفُرادَ َوَمثْنَ 

وكان يونس الجرمّي فيما ذكر عنه يقول: فراد: جمع فكرد, كمكا قيكل: تكوءم وتكؤام للجيمكع, ومنكه   

الفرادى والّردَافى والغوانى. ويقال: رجكل فكرد, وامكرأة فَكْرد, إذا لكم يبكن لهكا أخ, وقكد فَكَردَ الرجكل 

 فهو يَْفُرد فُروداً, يراد به تفرد, فهو فارد.

ـ حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابكن زيكد, قكال: أخبرنكي عمكرو أن ابكن 10645  

أبي هالل حدثه أنه سمع القرطبي يقول: قرأت عائشكة زوا النبكّي صكلى هللا عليكه وسكلم قكول هللا: 

النسكاء يحشكرون جميعكاً َولَقَْد ِجئْتُُمونا فَُرادَى كَما َخلَْقناُكْم أّول َمّرةٍ فقالكت: واسكوأتاه, إن الرجكال و

ِلُبّل اْمِرىٍء ِمْنُهْم يَْوَمئٍِذ شأْن  »ينظر بعنهم إلى سوأة بعض فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 «.يُْغنِيِه, ال يَْنُظُر الّرجاُل إلى النّساِء وال النّساُء إلى الّرجاِل, ُشِغَل بَْعُنُهْم َعْن بَْعٍض 

َخّوْلناُكْم َوَراَء ُظُهوِرُكْم فإنه يقول: َخلّفتم أيها القوم ما مبناكم في الدنيا مما وأما قوله: َوتََرْكتُْم ما   

كنتم تتبكاهون بكه فيهكا خلفبكم فكي الكدنيا, فلكم تحملكوه معبكم. وهكذا تعييكر مكن هللا جكّل ثنكاؤه لهكؤالء 

غيَرك وأعطيتكه فقكد المشركين بمباهاتهم التي كانوا يتباهون بها في الدنيا بأموالهم, وكّل ما َملّبته 

 خّولته, يقال منه: خال الرجل يرال أشدّ الريال ببسر الراء, وهو خائل, ومنه قول أبي النجم:

 أْعَطى فلْم يَْبَرْل َولْم يُبَّرِلُبوَم الذَّرا ِمْن َخَوِل الُمَرّولِ  

 وقد ذكر أن أبا عمرو بن العالء كان ينشد بين زهير:  

 الَماَل يُْرِولُواَوإْن يُسألُوا يُْعُطوا َوإْن يَْيِسُروا يُغلُواهنالَ  إْن يُْستَْرَولُوا  

 وبنحو الذي قلنا في ذل  قال أهل التأويل. ذكر من قال ذل .  
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ـحدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عكن السكدّي: 10646  

 َوَراَء ُظُهوِرُكْم في الدنيا.َوتََرْكتُْم ما َخّوْلناُكْم من المال والردم 

 القول في تأويل قوله تعالى: َوما نََرى َمعَُبْم ُشفَعاَءُكُم الِّذيَن َزَعْمتُْم أنُّهْم فِيُبْم ُشَركاُء.  

يقول تعالى ذكره لهؤالء العادلين بربهم األنداد يوم القيامكة: مكا نكرى معبكم شكفعاءكم الكذين كنكتم   

عون لبم عند رببم يوم القيامة. وقد ذكر أن هذه االَية نزلت في الننكر في الدنيا تزعمون أنهم يشف

بن الحرث لقيله: إن الالت والعُّزى يشفعان له عند هللا يكوم القيامكة. وقيكل: إن ذلك  ككان قكول كافكة 

 عبدة األوثان. ذكر من قال ذل .

أسباط, عن السدّي:  ـ حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا10647  

أما قوله: َوما نََرى َمعَُبْم ُشفَعاَءُكُم الِّذيَن َزَعْمكتُْم أنُّهكْم فِكيُبْم ُشكَركاُء فكإن المشكركين ككانوا يزعمكون 

 أنهم كانوا يعبدون االَلهة ألنهم شفعاء يشفعون لهم عند هللا وأن هذه االَلهة شركاء هلل.

سكين, قكال: ثنكي حجكاا, قكال: قكال ابكن جكري : أخبرنكي ـ  حكدثنا القاسكم, قكال: حكدثنا الح10648  

الحبم بن أبان عن عبرمة, قال: قال الننكر بكن الحكرث: سكوَ تشكفع لكي الكالت والعكّزى فنزلكت 

 هذه االَية: َولَقَْد ِجئْتُُمونا فَُرادَى كَما َخلَْقناُكْم أّوَل َمّرةٍ... إلى قوله: ُشَركاَء.

 ْد تَقَّطَع بَْينَُبْم َوَضّل َعْنُبْم ما ُكْنتُْم تَْزُعُموَن.القول في تأويل قوله تعالى: لَقَ   

يقككول تعككالى مربككراً عككن قيلككه يككوم القيامككة لهككؤالء المشككركين بككه األنككداد: لَقَككْد تَقَّطككَع بَْيككنَُبْم يعنككي:   

تواصلَهم الذي كان بينهم في الدنيا, ذها ذل  اليكوم, فكال تواصكل بيكنهم وال تكوادّ وال تناصكر, وقكد 

كانوا في الدنيا يتواصلون ويتناصرون فاضمحّل ذل  كله في االَخرة, فال أحد منهم ينصر صاحبه 

 وال يواصله.

 وبنحو ما قلنا في ذل  قال أهل التأويل. ذكر من قال ذل .  

ـ  حدثني محمدبن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبكي نجكيح, 10649  

 تَقَّطَع بَْينَُبْم البين: تواصلهم.عن مجاهد: لَقَْد 

حدثني المثنى, قال: حدثنا أبكو خذيفكة, قكال: حكدثنا شكبل, عكن ابكن أبكي نجكيح, عكن مجاهكد: لَقَكْد     

 تَقَّطَع بَْينَُبْم قال: تواصلَهم في الدنيا.

تَقَّطَع  ـ  حدثنا محمد بن عبد األعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: لَقَدْ 10650  

 بَْينَُبْم قال: وْصلبم.

وحدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, فكي قولكه: لَقَكْد     

 تَقَّطَع بَْينَُبْم قال: ما كان بينبم من الوصل.

علّي بن  ـ  حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن10651  

 أبي طلحة, عن ابن عباس: لَقَْد تَقَّطَع بَْينَُبْم َوَضّل َعْنُبْم ما ُكْنتُْم تَْزُعُموَن يعني: األرحام والمنازل.

ـكك  حككدثني محمككد بككن الحسككين, قككال: حككدثنا أحمككد بككن المفنككل, قككال: حككدثنا أسككباط, عككن 10652  

 م.السدّي: لَقَْد تَقَّطَع بَْينَُبْم يقول: تقطع ما بينب

 ـ  حدثنا أبو كريا, قال: قال أبو ببر بن عياش: لَقَْد تَقَّطَع بَْينَُبْم: التواصل في الدنيا.10653  

واختلفت القّراء في قوله: بَْينَُبْم. فقرأته عامة قّراء أهل المدينة نصباً بمعنى: لقد تقطكع مكا بيكنبم.   

 رفعاً, بمعنى: لقد تقطع وصلبم.« بَْينُُبمْ لَقَْد تَقَّطَع »وقرأ ذل  عامة قّراء مبة والعراقيين: 

والصواب من القول عندي في ذل  أن يقال: إنهمكا قراءتكان مشكهورتان باتفكاق المعنكى, فبأيتهمكا   

في موضع االسكم, ذككر سكماعاً « بين»قرأ القارىء فمصيا الصواب, وذل  أن العرب قد تنصا 

الرفكع, وقكد ذككر عنهكا سكماعاً الرفكع فكي  منها: إيكابى نحكوك ودُونَك  وسكواَءك, نصكباً فكي موضكع

 إذا كان الفعل لها وُجعلت اسماً وينشد بيت مهلهل:« بين»

إْذ كانكت اسكماً. غيكر أن األغلكا « بكين»كأّن ِرماَحُهْم أْشطاُن بِئٍْربعييكٍد بكيُن جالَْيهكا َجكُروِر  برفكع  

 ً  .عليهم في كالمهم النصا فيها في حال كونها صفة وفي حال كونها اسما

وأما قوله: َوَضّل َعْنُبْم ما ُكْنتُْم تَْزُعُموَن فإنكه يقكول: وحكاد عكن طكريقبم ومنهكاجبم مكا كنكتم مكن   

 آلهتبم تزعمون أنه شري  رببم, وأنه لبم شفيع عند رببم, فال يشفع لبم اليوم.

 95اآلية : 
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 القول في تأويل قوله تعالى: 

ْرككِرُا اْلَحككّي ِمككَن اْلَميّككِت َوُمْرككِرُا اْلَميّككِت ِمككَن اْلَحككّي ذَِلُبككُم ّللّاُ فَككأَنَّى }إِّن ّللّاَ فَككاِلُق اْلَحككّا َوالنّككَوَى يُ   

 تُْؤفَُبوَن {

وهككذا تنبيككه مككن هللا جككّل ثنككاؤه هككؤالء العككادلين بككه االَلهككة واألوثككان علككى موضككع حجتككه علككيهم,    

إياه. يقول تعالى ذكره:  وتعري  منه لهم خطأ ما هم عليه مقيمون من إشراك األصنام في عبادتهم

إن الذي له العبادة أيها النكاس دون ككّل مكا تعبكدون مكن االَلهكة واألوثكان, هكو هللا الكذي فلكق الحكّا, 

يعنِي: شّق الحّا من كّل ما ينبت من النبات, فأخرا منه الزرن والنوى من كّل ما يغكرس ممكا لكه 

 النواة.نواة, فأخرا منه الشجر. والحّا جمع حبة, والنوى: جمع 

 وبنحو الذي قلنا في ذل  قال جماعة من أهل التأويل. ذكر من قال ذل .  

ـكك  حككدثني محمككد بككن الحسككين, قككال: حككدثنا أحمككد بككن المفنككل, قككال: حككدثنا أسككباط, عككن 10654  

 السدّي: إّن ّللّاَ فاِلُق الَحّا والنَّوى أما فالق الحّا والنكوى: ففكالق الحكّا عكن السكنبلة, وفكالق النكواة

 عن النرلة.

ـ  حدثني محمد بن عبد األعلى, قال: حدثنا محمد بكن ثكور, عكن معمكر, عكن قتكادة: فكاِلُق 10655  

 الَحّا والنَّوى قال: يفلق الحّا والنوى عن النبات.

ـ  حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابن زيد, في قوله: فاِلُق الَحكّا والنّكَوى 10656  

ذل , فلقه فأنبت منه ما أنبت فلق النواة فأخرا منها نبات نرلكة, وفلكق الحبكة فكأخرا قال: هللا فالق 

 نبات الذي خلق.

 خالق. ذكر من قال ذل .« فالق»وقال آخرون: معنى   

ـ  حدثنا هناد بن السرّي, قال: حدثنا مروان بن معاوية, عن جكويبر, عكن النكحاك, فكي 10657  

 والنَّوى قال: خالق الحّا والنوى.قوله: إّن ّللّاَ فاِلُق الَحّا 

 حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا المحاربي, عن جويبر, عن النحاك, مثله.    

ـ  حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابكن 10658  

 .عباس, قوله: إّن ّللّاَ فاِلُق الَحّا والنَّوى قال: خالق الحّا والنوى

 وقال آخرون: معنى ذل  أنه فلق الشّق الذي في الحبة والنواة. ذكر من قال ذل .  

ـكك  حككدثني محمككد بككن عمككرو, قككال: حككدثنا أبككو عاصككم, قككال: حككدثنا عيسككى, عككن ابككن أبككي 10659  

 جري , عن مجاهد, في قول هللا: فاِلُق الَحّا والنَّوى قال: الشقان اللذان فيهما.

 حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله. حدثني المثنى, قال:   

ـ  حدثني المثنى, قال: حدثنا معلى بن أسد, قال: حدثنا خالد, عن حصين, عن أبي مال , 10660  

 في قول هللا: إّن ّللّاَ فاِلُق الَحّا والنَّوى قال: الشّق الذي يبون في النواة وفي الحنطة.

ن حميد, قال: حدثنا حبام, عن عنبسة, عن محمكد بكن عبكد الكرحمن بكن أبكي ليلكى, عكن حدثنا اب    

 القاسم ابن أبي بّزة, عن مجاهد: فاِلُق الَحّا َوالنَّوى قال: الشقان اللذان فيهما.

ـ  ُحدثت عن الحسين بن الفرا, قال: سمعت أبا معاذ, قال: ثنكي عبيكد بكن سكليمان, قكال: 10661  

 في قوله: فاِلُق الَحّا والنَّوى يقول: خالق الحّا والنوى, يعني: كل حبة. سمعت النحاك يقول

وأولكى األقككوال فككي ذلك  بالصككواب عنككدي مكا قككدمنا القككول بكه, وذلكك  أن هللا جككّل ثنكاؤه أتبككع ذلكك    

بإخباره عن إخراجه الحّي من الميت والميت من الحّي, فبان معلوماً بكذل  أنكه إنمكا عنكى بإخبكاره 

أنه فالق الحّا عن النبكات والنكوى عكن الغكروس واألشكجار, كمكا هكو مركرا الحكّي مكن عن نفسه 

الميت والميت من الحّي. وأما القول الذي ُحبي عن النحاك في معنى فالق أنه خالق, فقول  إن لم 

يبن أراد به أنه خالق منه النبات والغروس بفلقه إياه, ال أعرَ له وجهاً, ألنه ال يُعكرَ فكي ككالم 

 عرب فلق هللا الشيء بمعنى: خلق.ال

القكول فكي تأويكل قولكه تعكالى: يُْركِرُا الَحكّي ِمكَن الَميّكِت وُمْركِرُا الَميّكِت ِمكَن الَحكّي ذَِلُبكُم ّللّاُ فَككأنّى   

 تُْؤفَُبوَن.

يقول تعالى ذكره: يررا السنبل الحّي من الحّا الميت, ومررا الحّا الميت من السكنبل الحكّي,   

من النوى الميت, والنوى الميت من الشجر الحّي. والشجر ما دام قائماً على أصوله  والشجر الحيّ 
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لم يجّ  والنبات على ساقه لم ييبس, فإن العكرب تسكميه حيّكا, فكإذا يكبس وجكّ  أو قطكع مكن أصكله 

 سموه ميتاً.

 وبنحو الذي قلنا في ذل  قال جماعة من أهل التأويل. ذكر من قال ذل .  

ي محمككد بككن الحسككين, قككال: حككدثنا أحمككد بككن المفنككل, قككال: حككدثنا أسككباط, عككن ـكك  حككدثن10662  

السدّي, أما: يُْرِرُا الَحّي ِمَن الَميِّت فيررا السنبلة الحية من الحبة الميتة, ويررا الحبة الميتة من 

 السنبلة الحية, ويررا النرلة الحية من النواة الميتة, ويررا النواة الميتة من النرلة الحية.

ـ  حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن سفيان, عن السدّي, عن أبي مال : يُْركِرُا الَحكّي 10663  

ِمَن الَميِّت وُمْرِرُا الَميِّت ِمَن الَحّي قال: النرلة مكن النكواة والنكواة مكن النرلكة, والحبكة مكن السكنبلة 

 والسنبلة من الحبة.

 وقال آخرون بما:  

ثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن علكّي ـ  حدثني به الم10664  

ابن أبي طلحة, عن ابن عباس: قوله: إّن ّللّاَ فاِلُق الَحّا والنّكَوى يُْركِرُا الَحكّي ِمكَن الَميّكِت وُمْركِرُا 

 ا.الَميِّت ِمَن الَحّي قال: يررا النطفة الميتة من الحّي, ثم يررا من النطفة بشراً حيّ 

وإنما اخترنا التأويل الذي اخترنا في ذل , ألنه عقيكا قولكه: إّن ّللّاَ فكاِلُق الَحكّا والنّكَوى علكى أن   

قوله: يُْرِرُا الَحّي ِمكَن الَميّكِت وُمْركِرُا الَميّكِت ِمكَن الَحكّي وإن ككان خبكراً مكن هللا عكن إخراجكه مكن 

ا ُروي عكن ابكن عبكاس فكي تأويكل ذلك  الحّا السنبل ومن السنبل الحّا, فإنكه داخكل فكي عمومكه مك

 وكّل ميت أخرجه هللا من جسم حّي, وكّل حّي أخرجه هللا من جسم ميت.

وأما قوله: ذَِلُبكُم ّللّاُ فإنكه يقكول: فاعكل ذلك  كلكه هللا جكّل جاللكه. فَكأنّى تُْؤفَُبكوَن يقكول: فكأّي وجكوه   

أفكال تتكدبرون فتعلمكون أنكه ال الصدّ عن الحّق أيهكا الجكاهلون تصكدّون عكن الصكواب وتُصكرفون, 

ينبغي أن يجعل لمن أنعم عليبم بفلق الحّا والنوى, فأخرا لبكم مكن يكابس الحكّا والنكوى زروعكاً 

وحروثاً وثماراً تتغذون ببعنه وتفبهون ببعنه, شري  في عبادته ما ال ينّر وال ينفع وال يسمع 

 وال يبصر؟

 96اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:

 ِلُق اإِلْصبَا ِ َوَجعََل اْللّْيَل َسَبناً َوالّشْمَس َواْلقََمَر ُحْسبَاناً ذَِلَ  تَْقِديُر اْلعَِزيِز اْلعَِليِم {.}فَا  

يعني بقوله: فاِلُق اإلْصبا ِ شاّق عمود الصبح عن ظلمة الليل وسكواده. واإلصكبا : مصكدر مكن    

 قول القائل: أصبحنا إصباحاً.

 ل  قال عامة أهل التأويل. ذكر من قال ذل .وبنحو ما قلنا في ذ  

ـ  حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا المحاربي, عن جويبر, عن النحاك: فاِلُق اإلْصبا ِ قال: 10665  

 إضاءة الصبح.

ـ  حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, 10666  

 قال: إضاءة الفجر.عن مجاهد: فاِلُق اإلْصبا ِ 

 حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن بن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.    

ـ  حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الكرزاق, قكال: أخبرنكا معمكر, عكن قتكادة, فكي 10667  

 قوله: فاِلُق اإلْصبا ِ قال: فالق الصبح.

قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاويكة بكن صكالح, عكن علكّي بكن أبكي ـ  حدثني المثنى, 10668  

طلحة, عن ابن عباس, في قوله: فاِلُق اإلْصبا ِ يعنكي باإلصكبا : ضكوء الشكمس باالنهكار, وضكوء 

 القمر بالليل.

ـ  حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حبام, قال: حدثنا عنبسة, عن محمكد بكن عبكد الكرحمن بكن 10669  

 عن القاسم ابن أبي بّزة, عن مجاهد: فاِلُق اإلْصبا ِ قال: فالق الصبح.أبي ليلى, 

حدثنا به ابن حميد مّرة بهذا اإلسكناد, عكن مجاهكد, فقكال فكي قولكه: فكاِلُق اإلْصكبا ِ قكال: إضكاءة     

 الصبح.
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: ـ  حدثني يونس, قال: أخبرنا بن وها, قال: قال بن زيد, في قولكه: فكاِلُق اإلْصكبا ِ قكال10670  

 فلق اإلصبا  عن الليل.

ـ  حدثت عن الحسين بن الفكرا, قكال: سكمعت أبكا معكاذ, يقكول: حكدثنا عبيكد بكن سكليمان, 10671  

 قال: سمعت النحاك يقول في قوله: فاِلُق اإلْصبا ِ يقول: خالق النور, نور النهار.

 وقال آخرون: معنى ذل : خالق الليل والنهار. ذكر من قال ذل :  

دثنا محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيكه, عكن ابكن ـ  ح10672  

يقول: خلق الليل والنهار, وذكر عكن الحسكن « فالُق اإلصبا ِ وجاعُل الليِل سَبنا»عباس في قوله: 

ه البصري أنه كان يقرأ في قوله: فاِلُق اإلْصبا ِ بفتح األل  كأنه تأّول ذل  بمعنى جمع صبح, كأنك

أراد صبح كّل يوم, فجعله أصباحاً ولم يبلغنا عن أحد سواه أنه قرأ كذل . والقراءة التي ال نستجيز 

غيرهككا ببسككر األلكك  فككاِلُق اإلْصككبا ِ إلجمككان الحجككة مككن القككراءة وأهككل التأويككل علككى صككحة ذلكك  

 ورفض خالفه.

ً »وأما قوله:    ءتكه, فقكرأ ذلك  عامكة قكّراء الحجكاز فكإن القكّراء اختلفكت فكي قرا« َوجاِعُل اللّْيِل َسَبنا

«, فكالق»باألل . على لفظ االسم ورفعه عطفكاً علكى « َوجاِعُل اللّْيلِ »والمدينة وبعض البصريين: 

عطفككاً علككى موضككع « القمككر»و « الشككمس»إليككه, ونصككا « جاعككل»بإضككافة « الليككل»وخفككض 

«, جاعكل», ألنه مفعول وإن كان مرفوضاً في اللفظ فإنه في موضع النصا« الليل»ألن « الليل»

 وَحُسن عط  ذل  على معنى الليل ال على لفظه, لدخول قوله: َسَبناً بينه وبين الليل قال الشاعر:

 قُعُوداً لَدَى األْبَواِب ُطالَّب حاَجٍةَعَواٍن ِمَن الحاجاِت أْو حاَجةً بِْبَرا 

لفظهكا ألن معناهكا النصكا  فنصا الحاجة الثانية عطفاً بهكا علكى معنكى الحاجكة األولكى, ال علكى  

وإن كانت في اللفظ خفناً. وقد يجيء مثل هذا أيناً معطوفاً بالثاني على معنى الذي قبله ال على 

 لفظه, وإن لم يبن بينهما حائل, كما قال بعنهم:

 فَبَْينَا نَْحُن نَْنُظُرهُ أتانَاُمعَلَّق َشْبَوةٍ وِزنادَ َرانِ  

بمعنكى الفعكل الماضكي « فَعَكلَ »: َوَجعََل اللّْيَل َسكَبناً والّشكْمَس علكى وقرأ ذل  عامة قّراء البوفيين  

والصواب من القول في ذل  عندنا أن يقال: إنهما قراءتان مستفينتان في قراءة «. الليل»ونصا 

األمصار, متفقتا المعنى غير مرتلفتيه, فبأيتهما قرأ القارىء فهكو مصكيا فكي اإلعكراب والمعنكى. 

ؤه أنه جعل الليل سبناً, ألنكه يسكبن فيكه ككّل متحكرك بالنهكار ويهكدأ فيكه, فيسكتقّر فكي وأخبر جّل ثنا

 مسبنه ومأواه.

 القول في تأويل قوله تعالى: والّشْمَس والقََمَر ُحْسباناً.  

قال أبو جعفر: اختل  أهكل التأويكل فكي ذلك , فقكال بعنكهم: معنكى ذلك : وجعكل الشكمس والقمكر   

 اب. ذكر من قال ذل :يجريان في أفالكهما بحس

ـ  حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن علّي بن 10673  

 أبي طلحة, عن بن عباس: والّشْمَس والقََمَر ُحْسباناً يعني: عدد األيام والشهور والسنين.

ثني أبي, عكن أبيكه عكن بكن  ـ  حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال:10674  

 عباس: والّشْمَس والقََمَر ُحْسباناً قال: يجريان إلى أجل ُجِعل لهما.

ـ  حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عن السدي 10675  

 والّشْمَس والقََمَر ُحْسباناً يقول: بحساب.

إسحاق, قال: حكدثنا عبكد هللا بكن أبكي جعفكر, عكن أبيكه, عكن ـ  حدثني المثنى, قال: حدثنا 10676  

الربيع, في قوله: والّشْمَس والقََمَر ُحْسباناً قال: الشمس والقمر في حساب, فإذا خلكت أيامهمكا فكذاك 

 آخر الدهر وأّول الفزن األكبر ذَِلَ  تَْقِديُر العَِزيِز العَِليِم.

ا عبد الكرزاق, قكال: أخبرنكا معمكر, عكن قتكادة, فكي ـ  حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرن10677  

 قوله: والّشْمَس والقََمَر ُحْسباناً قال: يدوران في حساب.

ـكك  حككدثنا القاسككم, قككال: حككدثنا الحسككين, قككال: ثنككي حجككاا, عككن بككن جككري , عككن مجاهككد: 10678  

, ومثكل قولكه: والّشكْمَس والقََمكَر والّشْمُس والقََمُر ُحْسباناً قال: هو مثكل قولكه: ُككّل فكي فَلَكٍ  يَْسكبَُحونَ 

 ُحْسباناً.
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 وقال آخرون: معنى ذل : وجعل الشمس والقمر ضياء. ذكر من قال ذل :  

ـ  حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيكد, قكال: حكدثنا سكعيد, عكن قتكادة: والّشكْمَس والقََمكَر 10679  

 ُحْسباناً أي ضياء.

لصواب تأويكل مكن تأّولكه: وجعكل الشكمس والقمكر يجريكان وأولى القولين في تأويل ذل  عندي با  

 بحساب وعدد لبلوغ أمرها ونهاية آجالهما, ويدوران لمصالح الرلق التي ُجِعال لها.

وإنمككا قلنككا ذلكك  أولككى التككأويلين باالَيككة, ألن هللا تعككالى ِذكككره ذكككر قبلككه أياديككه عنككد خلقككه وعظككم   

والغراس من الحكّا والنكوى, وعقكا ذلك  بكذكره خلكق  سلطانه, بفلقه اإلصبا  لهم وإخراا النبات

النجوم لهدايتهم في البّر والبحر, فبان وصفه إجراء الشكمس والقمكر لمنكافعهم أشكبه بهكذا الموضكع 

من ذكر إضاءتهما ألنه قد وص  ذل  قبُل قوله: فاِلُق اإلْصبا ِ فال معنى لتبريره مّرة أخكرى فكي 

كالم العرب: جمع حساب, كما الشبهان جمع شهاب وقد قيل: آية واحدة لغير معنى. والحسبان في 

إن الحسككبان فككي هككذا الموضككع مصككدر مككن قككول القائككل: َحَسككْبُت الِحسككاب أْحُسككبه ِحسككاباً وُحْسككباناً. 

وُحبي عن العكرب علكى هللا ُحْسكبان فكالن وِحْسكبَته: أي حسكابه. وأحسكا أن قتكادة فكي تأويكل ذلك  

َوى عن ابن عباس في قوله: أْو يُْرِسَل َعلَْيها ُحْسباناً ِمكَن الّسكماِء بمعنى النياء, ذها إلى شيء يرْ 

قال: ناراً, فوجه تأويل قوله: والّشْمَس والقََمَر ُحْسباناً إلى ذل  التأويل. وليس هذا مكن ذلك  المعنكى 

ن ببسر الحاء: فإنه جمع الِحسبانة: وهي الوسادة الصكغيرة, وليسكت مك« الِحْسبان»في شيء. وأما 

األوليين أيناً في شيء, يقال: َحِسبته: أجلسته عليها, ونصا قولكه: ُحْسكباناً بقولكه: َوَجعَكَل. وككان 

بعض البصريين يقول: معناه: و والّشْمَس والقََمَر ُحْسباناً أي بحساب, فحذَ الباء كمكا حكذفها مكن 

 بيله.قوله: ُهَو أْعلَُم َمْن يَِنّل َعْن َسبِيلِه: أي أعلم بمن ينّل عن س

 القول في تأويل قوله تعالى: ذل  تَْقِديُر العَِزيِر العَِليِم.  

يقككول تعككالى ذكككره: وهككذا الفعككل الككذي وصككفه أنككه فعلككه, وهككو فَْلقُككه اإلصككبا  َوَجْعلُككه الليككل سككَبناً   

والشمس والقمر ُحسباناً, تقدير الذي عّز سلطانه, فكال يقكدر أحكد أراده بسكوء وعقكاب أو انتقكام مكن 

متنان منه, العليم بمصالح خلقه وتدبيرهم ال تقكدير األصكنام واألوثكان التكي ال تسكمع وال تبصكر اال

وال تفقكه شككيئاً وال تعلقككه وال تنككّر وال تنفككع, وإن أريككدت بسكوء لككم تقككدر علككى االمتنككان منككه ممككن 

ركوا فكي أرادها به. يقكول جكّل ثنكاؤه: وأخِلصكوا أيهكا الجهلكة عبكادتبم لفاعكل هكذه األشكياء, وال تشك

 عبادته شيئاً غيره.

 97اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى: 

 يَْعلَُمكوَن }َوُهَو الِّذي َجعََل لَُبُم النُّجوَم ِلتَْهتَدُواْ بَِها فِي ُظلَُماِت اْلبَّر َواْلبَْحكِر قَكْد فَّصكْلنَا االَيَكاِت ِلقَكْومٍ   

.} 

نككاس النجككوم أدلككة فككي البككّر والبحككر إذا ضككللتم يقككول تعككالى ذكككره: وهللا الككذي جعككل لبككم أيهككا ال   

الطريككق, أو تحيككرتم فلككم تهتككدوا فيهككا لككيال تسككتدلون بهككا علككى المحجككة, فتهتككدون بهككا إلككى الطريككق 

والمحجككة فتسككلبونه, وتنجككون بهككا مككن ظلمككات ذلكك , كمككا قككال جككّل ثنككاؤه: َوَعالمككاٍت َوبككالنّْجِم ُهككْم 

والبحككر, وعنكى بالظلمكات: ظلمككة الليكل, وظلمكة الرطككأ  يَْهتَكدُوَن: أي مكن ضكالل الطريككق فكي البكرّ 

والنالل, وظلمة األرض أو الماء. وقولكه: قَكْد فَّصكْلنَا االَيكاِت ِلقَكْوٍم يَْعلَُمكوَن يقكول قكد ميزنكا األدلكة 

وفّرقنا الحج  فيبم وبيناها أيها لناس ليتكدبرها أولكو العلكم بكاهلل مكنبم ويفهمهكا أولكو الحجكاا مكنبم, 

ن جهلهم الذي هم عليكه مقيمكون, وينزجكروا عكن خطكأ فعلهكم الكذي هكم عليكه ثكابتون, وال فينيبوا م

 يتمادوا عناداً ّو مع علمهم بأن ما هم عليه مقيمون خطأ في غيهم.

 وبنحو ما قلنا في ذل  قال جماعة من أهل التأويل. ذكر من قال ذل :  

عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابكن  ـ  حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني10680  

عباس قوله: َوُهَو الِّذي َجعََل لَُبكْم النُّجكوَم ِلتَْهتَكدُوا بِهكا فِكي ُظلُمكاِت البَكّر والبَْحكِر قكال: ينكّل الرجكل 

 وهو في الظلمة والجور عن الطريق.

 98اآلية : 
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 القول في تأويل قوله تعالى: 

 ٍس َواِحدَةٍ فَُمْستَقَّر َوُمْستَْودَن  قَْد فَّصْلنَا االَيَاِت ِلقَْوٍم يَْفقَُهوَن {.}َوُهَو الِّذَي أَنَشأَُكم ّمن نّفْ   

يقول تعالى ذكره: وإلهبم أيها العادلون باهلل غيره الّذي أْنشأُكْم يعني: الذي ابتدأ خلقبم مكن غيكر    

 دم عليه السالم كما:شيء فأوجدكم بعد أن لم تبونوا شيئاً ِمْن نَْفٍس َواِحدَةٍ يعني: من آ

ـكك  حككدثني محمككد بككن الحسككين, قككال: حككدثنا أحمككد بككن المفنككل, قككال: حككدثنا أسككباط, عككن 10681  

 الّسدّي: ِمْن نَْفٍس َواِحدَةٍ قال: آدم عليه السالم.

ـ  حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيكد, قكال: حكدثنا سكعيد, عكن قتكادة, قولكه: َوُهكَو الّكِذي 10682  

 ِمْن نَْفٍس َواِحدَةٍ من آدم عليه السالم.أْنشأُكْم 

وأما قوله: ُمْستَقَّر وُمْستَْودَن  فإن أهل التأويل في تأويله مرتلفون فقال بعنهم: معنى ذلك : وهكو   

الذي أنشأكم من نفكس واحكدة, فمكنبم مسكتقّر فكي الكرحم ومكنبم مسكتودن فكي القبكر, حتكى يبعثكه هللا 

 لنشر القيامة. ذكر من قال ذل :

ـ  حدثنا أبو كريا, قال: حدثنا أبو معاوية, عن إسماعيل بن أبي خالد, عن إبراهيم, عن 10683  

 عبد هللا: يَْعلَُم ُمْستَقَّرها وُمْستَْودََعها قال: مستقّرها في األرحام, ومستودعها حيث تموت.

قكال: المسكتودن حدثني يعقوب, قال: حدثنا هشيم, عن إسماعيل, عن إبراهيم, عكن عبكد هللا أنكه     

 حيث تموت, والمستقّر: ما في الرحم.

حدثت عن عبيد هللا بن موسى, عن إسرائيل, عكن الّسكدّي, عكن مكّرة, عكن عبكد هللا بكن مسكعود,     

 قال: المستقّر الرحم, والمستودن: المبان الذي تموت فيه.

بكن هاشكم, عكن  ـ  حدثني محمد بن عبيد المحاربي, قكال: حكدثنا محمكد بكن فنكيل وعلكيّ 10684  

إسككماعيل بككن أبككي خالككد, عككن إبككراهيم: يَْعلَككُم ُمْسككتَقَّرها وُمْسككتَْودََعها قككال: مسككتقّرها فككي األرحككام, 

 ومستودعها في األرض حيث تموت فيها.

ـك  حككدثنا أبكو كريككا وأبككو السكائا, قككاال: حكدثنا بككن إدريككس, عكن ليككث, عكن ِمْقِسككم, قككال: 10685  

 إليه, ومستودعها حيث تموت.مستقّرها في الصلا حيث تأوي 

وقال آخرون: المستودن: ما كان في أصالب االَباء, والمستقّر: ما كان في بطون النساء وبطون   

 األرض أو على ظهورها. ذكر من قال ذل :

ـ  حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا بن علية, قال: حدثنا كلثوم بكن جبكر, عكن سكعيد 10686  

فَُمْستَقَّر وُمْستَْودَن  قال: مستودَعون ما كانوا في أصالب الرجال, فإذا قّروا في بن جبير, في قوله: 

 أرحام النساء أو على ظهر األرض أو في بطنها, فقد استقّروا.

حككدثنا ابككن حميككد, قككال: حككدثنا بككن عطيككة, عككن كلثككوم بككن جبككر, عككن سككعيد بككن جبيككر: ُمْسككتَقَّر     

ا كانوا في أصكالب الرجكال, فكإذا قكّروا فكي أرحكام النسكاء أو علكى وُمْستَْودَن  قال: المستودعون: م

 ظهر األرض فقد استقروا.

ـ  حدثنا محمد بن المثنى,, قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن المغيرة بن 10687  

: المسكتودن فكي النعمان, عن سعيد بن جبير, قال: قال بن عبكاس: يَْعلَكُم ُمْسكتَقَّرها وُمْسكتَْودََعها قكال

 الصلا والمستقّر: ما كان على وجه األرض أو في األرض.

وقال آخرون: بل معنى ذل : فمستقّر في األرض على ظهورها ومستون عند هللا. ذككر مكن قكال   

 ذل :

ـ  حدثنا بن وكيع, قال: حدثنا يحيى بن سمان, عن سفيان, عن المغيكرة, عكن أبكي الريكر 10688  

عنكد « المسكتودن»األرض, و «: المسكتقرّ »ن سكعيد بكن جبيكر, عكن ابكن عبكاس: تميم بكن َحكْذلَم, عك

 الرحمن.

ـ  حدثنا  بن وكيع, قال: حدثنا عبيد هللا, عن إسرائيل, بكن أبكي نجكيح, عكن مجاهكد, قكال: 10689  

 عند رب .«: المستودن»األرض, و « المستقرّ »

قككال: أخبرنككا ابككن عيينككة, عككن  ـكك  حككدثنا الحسككن بككن يحيككى, قككال: أخبرنككا عبككد الككرزاق,10690  

إسماعيل بن أبي خالكد, عكن إبكراهيم, قكال: عبكد هللا: مسكتقّرها فكي الكدنيا, ومسكتودعها فكي االَخكرة 

 يعني: فَُمْستَقَّر َوُمْستَْودَن.
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ـ  حدثني المثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قكال: أخبرنكا بكن المبكارك, عكن شكعبة, عكن 10691  

فكي االَخكرة وعلكى «: المسكتقرّ »فكي الصكلا, و «: المسكتودن»ير, قال: أبي بشر, عن سعيد بن جب

 وجه األرض.

 وقال آخرون: معنى ذل : فمستقّر في الرحم ومستودن في الصلا. ذكر من قال ذل :  

ـ  حدثنا هناد, قال: حدثنا أبو األحون, عن أبي الحرث, عن عبرمكة, عكن ابكن عبكاس, 10692  

 ُمْستَْودَن قال: مستقّر في الرحم, ومستودن في صلا لم يرلق وسيرلق.في قول هللا: فَُمْستَقَّر وَ 

ـ  حدثنا  بن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن يحيى الجابر, عن عبرمة: فَُمْستَقَّر َوُمْسكتَْودَن 10693  

 قال: المستقر: الذي قد استقّر في الرحم, والمستودن: الذي قد استودن في الصلا.

حميد, قال: حكدثنا جريكر, عكن مغيكرة, عكن أبكي الريكر تمكيم, عكن سكعيد بكن  ـ  حدثنا ابن10694  

جبير, قال بن عبكاس: َسكْل فقلكت: فَُمْسكتَقَّر َوُمْسكتَْودَن؟ قكال: المسكتقّر: فكي الكرحم, والمسكتودن: مكا 

 استودن في الصلا.

بكن عبكاس, حدثنا أبو كريا وأبو السائا, قاال: حدثنا ابن إدريس, عن قكابوس, عكن أبيكه, عكن ا    

في قوله: فَُمْستَقَّر َوُمْستَْودَن قال: المستقّر: الرحم, والمستودن: ما ككان عنكد رّب العكالمين ممكا هكو 

 خالقه ولم يرلق.

حدثني يعقوب, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا أبو بشر, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, في     

ا قككال: المسككتقّر: مككا كككان فككي الككرحم ممككا هككو حككّي وممككا قككد مككات قولككه: يَْعلَككُم ُمْسككتَقَّرها َوُمْسككتَْودََعه

 والمستودن: ما في الصلا.

ـ  حدثني يعقوب, قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا أبو بشر, عن سعيد بن جبيكر, قكال: قكال 10695  

لي بن عباس, وذلك  قبكل أن يركرا وجهكي: أتزوجكت يكا بكن جبيكر؟ قكال: قلكت: ال, ومكا أريكد ذاك 

 . قال: فقال: أما إنه مع ذل  سيررا ما كان في صلب  من المستودعين.يومي هذا

حدثنا بن بشار, قال: حدثنا محمكد بكن جعفكر, قكال: حكدثنا شكعبة, عكن أبكي بشكر, عكن سكعيد بكن     

جبير, قال: قال لي ابن عباس: تزّوجَت؟ قلت: ال. قال: فنرب ظهري وقال: ما كان من مستودن 

 في ظهرك سيررا.

محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبكي, عكن أبيكه, عكن ابكن عبكاس  حدثني    

 قوله: فَُمْستَقَّر َوُمْستَْودَن قال: المستقّر في األرحام, والمستودن في الصلا لم يرلق وهو خالقه.

أبكي  حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بكن صكالح, قكال: ثنكي معاويكة بكن صكالح, عكن علكّي بكن    

طلحة, عن ابن عباس: فَُمْستَقَّر َوُمْسكتَْودَن قكال: المسكتقّر فكي الكرحم, والمسكتودن: مكا اسكتودن فكي 

 أصالب الرجال والدواب.

ـ  حدثنا بن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن ليث, عن مجاهد, قال: المسكتقّر: مكا اسكتقّر فكي 10696  

 الرحم والمستودن: ما استودن في الصلا.

بن وكيع, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن أبكي الريكر تمكيم, عكن سكعيد بكن جبيكر, عكن حدثنا     

 ابن عباس, بنحوه.

ـ  حدثنا هناد, قال: حدثنا عبيدة بن حميد, عن عمار الدهني, عن رجل, عن كريا, قال: 10697  

ن حبكر بسكم هللا الكرحمن الكرحيم. مكن عبكد هللا بكن عبكاس إلكى فكال»دعاني بن عباس, فقال: اكتا: 

قال: فقلت: تبدؤه تقول: السالم « تيماء سالم علي , فإني أحمد إلي  هللا, الذي ال إله إال هو, أما بعد

سككالم عليكك , أمككا بعككد فحككدّثني عككن مسكككتقّر »عليكك ؟ فقككال: إن هللا هككو السككالم. ثككم قككال: اكتكككا 

ه قكال: مرحبكاً ببتكاب قال: ثم بعثني بالبتاب إلى اليهودي, فأعطيته إيكاه فلمكا نظكر إليك«. ومستودن

خليلي من المسلمين فذها بي إلى بيته, ففتح أسفاطاً له كبيرة, فجعل يطر  تل  األشكياء ال يلتفكت 

إليها. قال: قلت: ما شأن ؟ قال: هذه أشياء كتبها اليهود حتى أخرا سفر موسى عليه السكالم, قكال: 

ِقّر فِي األْرَحام مكا نَشكاُء, وقكرأ: َولَُبكْم فِكي فنظر إليه مرتّين, فقال: المستقّر: الرحم. قال: ثم قرأ: ونُ 

األْرِض ُمْستَقَّر وَمتَان  قال: مسكتقّرة فكوق األرض, ومسكتقره فكي الكرحم, ومسكتقّرة تحكت األرض, 

 حتى يصير إلى الجنة أو إلى النار.
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 ـكك  حككدثنا هنككاد, قككال: حككدثنا قبيصككة, عككن سككفيان, عككن ابككن جككري , عككن عطككاء: فَُمْسككتَقَرّ 10698  

 َوُمْستَْودَن  قال: المستقّر: ما استقّر في أرحام النساء, والمستودن: ما استودن في أصالب الرجال.

حدثنا بن وكيكع, قكال: حكدثنا عبكد هللا, عكن سكفيان, عكن بكن جكري , عكن عطكاء, قكال: المسكتقّر:     

 الرحم, والمستودن: في أصالب الرجال.

بادة, عن ابن جكري , عكن عطكاء, وعكن ابكن أبكي نجكيح, حدثنا بن وكيع, قال: حدثنا رو  بن ع    

 عن مجاهد, قال: المستقّر: الرحم, والمستودن: في األصالب.

حككدثني محمككد بككن عككروة, قككال: حككدثنا أبككو عاصككم, قككال: ثنككي عيسككى, عككن بككن أبككي نجككيح, عككن     

 الرجال. مجاهد: فَُمْستَقَّر: ما استقّر في أرحام النساء َوُمْستَْودَن ما كان في أصالب

 حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن بن أبي نجيح, عن مجاهد, بنحوه.    

حدثنا بن حميد وابن وكيع قاال: حدثنا جرير, عن ليث, عن مجاهد, قال: المستقّر: ما استقّر في     

 الرحم, والمستودن: ما استودن في الصلا.

ا يحيى بن يمان, عن سكفيان, عكن ابكن أبكي نجكيح, عكن مجاهكد, قكال: حدثنا بن وكيع, قال: حدثن    

 المستقّر: الرحم, والمستودن: الصلا.

ـك  حكدثنا بككن وكيكع, قكال: حككدثنا معكاذ بككن معكاذ, عكن ابككن عكون, قكال: أتينككا إبكراهيم عنككد 10699  

سكود عكن المساء, فأخبرونا أنه قد مات فقلنا: هل سأله أحكد عكن شكيء؟ قكالوا: عبكد الكرحمن بكن األ

 المستقّر والمستودن فقال: المستقر في الرحم, والمستودن: في الصلا.

حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن المفنل, قال: حدثنا ابن عون, قكال: أتيتنكا إبكراهيم,     

وقككد مككات, قككال: فحككدثني بعنككهم أن عبككد الككرحمن بككن األسككود سككأله قبككل أن يمككوت عككن المسككتقّر 

 قال المستقّر: في الرحم, والمستودن: في الصلا.والمستودن, ف

حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا بن علية, عن ابن عون, قال: أتينا منزل إبكراهيم, فسكألنا     

 عنه, فقالوا: قد توفي, وسأله عبد الرحمن بن األسود, فذكره نحوه.

عون, أنه بلغه أن عبكد الكرحمن بكن  حدثني به يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا بن علية, عن ابن    

 األسود سأل إبراهيم, عن ذل , فذكر نحوه.

حدثنا عبيد هللا بن محمد الفريابي, قال: حدثنا ضمرة بكن ربيعكة, عكن العكالء بكن هكارون, قكال:     

انتهيت إلى منزل إبراهيم حين قبض, فقلت لهم: هل سأله أحد عن شيء, قالوا: سأله عبكد الكرحمن 

عن مستقّر ومستودن, فقال: أما المستقّر: فما استقّر في أرحكام النسكاء, والمسكتودن: مكا بن األسود 

 في أصالب الرجال.

حككدثنا أبككو كريككا وأبككو السككائا, قككاال: حككدثنا بككن إدريككس, عككن ليككث, عككن مجاهككد فككي فَُمْسككتَقَّر     

 َوُمْستَْودَن قال: المستقّر: الرحم, والمستودن: الصلا.

ونس, قال: ثني سفيان, عن رجل حدثه عن سعيد بن جبيكر, قكال: قكال لكي بكن ـ  حدثني ي10700  

عباس: أال تنبح؟ ثم قال: أنا إني أقول لك  هكذا وإنكي ألعلكم أن هللا مركرا مكن صكلب  مكا ككان فيكه 

 مستودعاً.

ـكك  حككدثني محمككد بككن الحسككين, قككال: حككدثنا أحمككد بككن المفنككل, قككال: حككدثنا أسككباط, عككن 10701  

 لمستقر في الرحم, والمستودن: في الصلا.السدّي, قال: ا

حككدثنا بشككر بككن معككاذ, قككال: حككدثنا سككعيد, عككن قتككادة, عككن ابككن عبككاس: فَُمْسككتَقَّر َوُمْسككتَْودَن  قككال:     

 مستقر في الرحم, ومستودن: في الصلا.

قَّر ـ  حدثنا محمد بن عبد األعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتكادة: فَُمْسكتَ 10702  

 َوُمْستَْودَن قال: مستقّر: في الرحم, ومستودن: في الصلا.

ـ  حدثت عن الحسين بن الفرا, قال: سمعت أبا معاذ, يقول: حدثنا عبيد بن سليمان, عن 10703  

 في الصلا.« مستودن»فما استقّر في الرحم, وأما «: مستقر»النحاك: فَُمْستَقَّر َوُمْستَْودَن أما 

يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابن زيد, فكي قولكه: فَُمْسكتَقَّر َوُمْسكتَْودَن ـ  حدثني 10704  

 قال: مستقّر في األرحام, ومستودن: في األصالب.
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ـكك  حككدثني المثنككى, قككال: حككدثنا الحجككاا بككن المنهككال, قككال: حككدثنا حمككاد, عككن عطككاء بككن 10705  

المسكتقّر: فكي «, مسكتقر ومسكتودن»اال: السائا, عن سعيد بن جبيكر وأبكي حمكزة, عكن إبكراهيم, قك

 الرحم, والمستودن: في الصلا.

 وقال آخرون: المستقر: في القبر, والمستودن: في الدنيا. ذكر من قال ذل :  

ـ  حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قكال: ككان 10706  

 ستودن: في الدنيا. وأوش  أن يلحق بصاحبه.الحسن يقول: مستقّر: في القبر, وم

وأولى التأويالت في ذل  بالصواب, أن يقال: إن هللا جّل ثناؤه عّم بقولكه: فَُمْسكتَقَّر َوُمْسكتَْودَن ككّل   

خلقه الذي أنشأ من نفس واحدة مستقّراً ومستودعاً, ولكم يرصكـ مكن ذلك  معنكى دون معنكى. وال 

رحم ومسكتودعاً فكي الصكلا, ومكنهم مكن هكو مسكتقّر علكى ظهكر ش  أن من بني آدم مستقراً في الك

األرض أو بطنهككا ومسككتودن فككي أصككالب الرجككال, ومككنهم مسككتقّر فككي القبككر مسككتودن علككى ظهككر 

األرض, فبّل مستقّر أو مستودن بمعنى من هذه المعاني فداخل في عموم قوله: فَُمْستَقَّر َوُمْستَْودَن  

 التسليم له بأنه معنى به معنى دون معنى وخاّن دون عاّم.ومراد به: إال أن يأتي خبر يجا 

واختلفت القّراء في قراءة قوله: فَُمْستَقَّر َوُمْستَْودَن فقرأت ذل  عامة قكراء أهكل المدينكة والبوفكة:   

ا فَُمْستَقَّر َوُمْستَْودَن بمعنى: فمنهم من استقره هللا في مقّره فهو مستقّر, ومنهم من اسكتودعه هللا فيمك

ببسكر القكاَ بمعنكى: « فُمْسكتَِقر  »استودعه فيه. وقرأ ذل  بعض أهل المدينة وبعض أهل البصرة: 

 فمنهم من استقر فهو مستودن فيه في مقّره فهو مستِقّر به.

وأولى القراءتين بالصواب عندي وإن كان لبليهما عندي وجه صكحيح: فُمْسكتَقَّر بمعنكى: اسكتقّره   

في أن ككّل واحكد منهمكا لكم يسكّم فاعلكه, وفكي « المستودن»المعنى فيه وفي  هللا في مستقّره, ليأتل 

إضافة الربر بذل  إلى هللا فكي أنكه المسكتقّر هكذا والمسكتودن هكذا وذلك  أن الجميكع مجمعكون علكى 

قككراءة قولككه: َوُمْسككتَْودَن  بفككتح الككدال علككى وجككه مككا لككم يسككّم فاعلككه, فككإجراء األّول, أعنككي قولككه: 

 ه أشبه من عدوله عنه.علي« فمستقرّ »

وأما قوله: قَكْد فَّصكْلنَا االَيكاِت لقَكْوٍم يَْفقَُهكوَن يقكول تعكالى: قكد بينكا الحجك  وميزنكا األدلكة واألعكالم   

وأحبمناها لقوم يفقهون مواقع الحج  ومواضع العبر ويفهمون االَيات والكذكر, فكإنهم إذا اعتبكروا 

ا عاينوا من البشر وخلقي ما خلقت منها مكن عجائكا بما نبهتهم عليه من إنشائي من نفس واحدة م

األلوان والصور, علموا أن ذل  من فعكل مكن لكيس لكه مثكل وال شكرك فيشكركوه فكي عبكادتهم إيكاه. 

 كما:

ـ  حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قكال: حكدثنا سكعيد, عكن قتكادة: قَكْد فَّصكْلنا االَيكاِت 10707  

 قد بينا االَيات لقوم يفقهون. ِلقَْوٍم يَْفقَُهوَن يقول:

 99اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى: 

هُ َحبّاً }َوُهَو الِّذَي أَنَزَل ِمَن الّسَمآِء َمآًء فَأَْخَرْجنَا بِِه نَبَاَت ُكّل َشْيٍء فَأَْخَرْجنَا ِمْنهُ َخِنراً نّْرِرُا ِمنْ   

ان  دَانِيَكة  َوَجنّكاٍت ّمكْن أَْعنَكاٍب َوالّزْيتُكوَن َوالّرّمكاَن ُمْشكتَبِهاً َوَغْيكَر ّمتََراِكباً َوِمَن النّْرِل ِمن َطْلِعَها قِْنكوَ 

 ُمتََشابٍِه اْنُظُرَواْ إِِلَى ثََمِرِه إِذَآ أَثَْمَر َويَْنِعِه إِّن فِي ذَِلُبْم الَيَاٍت لّقَْوٍم يُْؤِمنُوَن {.

كة فيكه لشكيء سكواه, هكو اإللكه الّكذي أَْنكَزَل يقول تعالى ذكره: وهللا الذي له العبادة خالصة ال شر   

ِمكَن الّسكَماء َمكاًء فأْخَرْجنككا بكه نَبَكاَت ُكككّل َشكْيٍء فأخرجنكا بالمككاء الكذي أنزلنكاه مككن السكماء مكن غككذاء 

األنعام والبهائم والطير والوحشس, وأرزاق بني آدم وأقواتهم ما يتغذّون به ويأكلونه فينبتون عليه 

 وينمون.

قوله: فَأْخَرْجنَا بِكِه نَبكاَت ُككّل َشكْيٍء: فأخرجنكا بكه مكا ينبكت بكه ككّل شكيء وينمكو عليكه وإنما معنى   

ويصلح. ولو قيل معناه: فأخرجنا به نبات جميع أنوان النبات فيبون كّل شيء هو أصناَ النبكات, 

 كان مذهباً وإن كان الوجه الصحيح هو القول األّول.

يقول: فأخرجنا منه  يعني من الماء الذي أنزلناه من السماء  خنكراً وقوله: فأْخَرْجنا ِمْنهُ َخِنراً   

رطباً من الزرن والَرِنُر: هو األخنر, كقول العرب: أرنيها نَمَرةً أُِرْكها َمِطَرةً, يقكال: َخِنكَرت 

األرُض َخَنراً َوَخنارة, والرنر: رطا البقول, ويقال: نرلة خنيرة: إذا كانت ترمي ببسرها 
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يننكك , وقككد اختُنككر الرجككل واغتنككر: إذا مككات شككابّا مصككححاً, ويقككال: هككو لكك   أخنككر قبككل أن

خنراً منراً: أي هنيئاً مريئاً. قوله: نُْرِرُا ِمْنهُ َحبّا ُمتََرِكباً يقول: نررا من الرنر حبّا, يعنكي: 

ما في السنبل, سنبل الحنطة والشعير واألرز, وما أشبه ذل  من السنابل التكي حبهكا يرككا بعنكه 

 بعناً.

 وبنحو الذي قلنا في ذل  قال جماعة أهل التأويل. ذكر من قال ذل :  

ـ  حدثني محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفنل, قال: حدثنا أسباط, عكن السكدّي, 10708  

 قوله: ِمْنه َخِنراً نُْرِرُا ِمْنهُ َحبّا ُمتََراِكباً فهذا السنبل.

 ِمَن النّْرِل ِمْن َطْلِعها قِْنَوان  دَانِيَة .القول في تأويل قوله تعالى: وَ   

والقنكوان: جمكع «. القنكوان»يقول تعالى ذكره: ومن النرل من طلعها قنكوان دانيكة ولكذل  رفعكت   

قِْنو, كما الصنوان: جمع ِصْنو, وهو الِعْذق, يقال للواحد: هو قِنكو وقُْنكو وقَنَكا: يثنكى قِنكواِن, ويجمكع 

, قا لوا في جمع قليله: ثالثة أقناء, والِقْنوان: من لغة الحجاز, والقنوان: مكن لغكة قكيس قِنوان  وقُْنوان 

 وقال امرؤ القيس:

فأثّْت أعاِليِه وآدَْت أُُصولُُهَوماَل بِِقْنَواٍن ِمَن البُْسِر أْحَمَرا  وقنيان جميعاً وقال آخر: لََها ذَنَا  كاْلِقْنِو  

 بَْعدَ التَّشذّرِ  قَْد َمِذلَْت بِِهوأْسَحَم للتّْرطارِ 

 قريبة متهدلة.«: دانية»وتميم تقول: قنيان بالياء. ويعني بقوله:   

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

ـ  حدثنا المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن علكّي بكن 10709  

ْنككَوان  دَانِيَككة  يعنككي بككالقنوان الدانيككة: قصككار النرككل الصككقة عككذوقها أبككي طلحككة, عككن ابككن عبككاس: قِ 

 باألرض.

ـ  حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قكال: حكدثنا سكعيد, عكن قتكادة, قولكه: ِمكْن َطْلِعهكا 10710  

 قِْنَوان  دَانِيَة  قال: عذوق متهدلة.

معمكر, عكن قتكادة: قِْنكَوان  دَانِيَكة  يقكول:  حدثنا محمد بن األعلى, قال: حدثنا محمكد بكن ثكور, عكن    

 متهدلة.

ـ  حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن سكفيان, عكن أبكي 10711  

 إسحاق, عن البراء, في قوله: قِْنَوان  دَانِيَة  قال: قريبة.

رنكا الثكوري, عكن أبكي إسكحاق, عكن حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قكال: أخب    

 البراء بن عازب: قِْنَوان  دَانِيَة  قال: قريبة.

حدثني محمد بن سعيد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابكن عبكاس,     

 .قوله: َوِمَن النّْرِل ِمْن َطلُِعها قِْنَوان  دَانِيَة  قال: الدانية لتهدّل العذوق من الطلع

ـ  ُحدثت عن الحسين بن الفرا, قال: سمعت أبا معاذ, قال: حدثنا عبيد بن سليمان, قكال: 10712  

سمعت النحاك يقول في قوله: َوِمَن النّْرِل ِمْن َطْلعها قِْنَوان  دَانِيَكة  يعنكي: النركل القصكار الملتزقكة 

 باألرض, والقنوان: طلعه.

 ِمْن أْعنَاٍب والّزْيتُوَن والّرّماِن ُمْشتَبِهاً َوغيَر ُمتَشابِه.القول في تأويل قوله تعالى: َوَجنّاٍت   

 يقول تعالى ذكره: وأخرجنا أيناً جنات من أعناب, يعني: بساتين من أعناب.  

واختل  القّراء في قراءة ذل , فقرأه عامة القّراء: َوَجنّاٍت نصباً, غير أن التاء كسكرت ألنهكا تكاء   

 ي موضع النصا. وقد:جمع المؤنث, وهي ترفض 

ـ  حدثني الحارث, قال: حدثنا القاسكم بكن سكالم, عكن البسكائي, قكال: أخبرنكا حمكزة, عكن 10713  

في اإلعراب, « القنوان»على إتباعها « جنات»األعم,, أنه قرأ: َوَجنّاٍت ِمْن أْعنَاٍب بالرفع, فرفع 

 وإن لم تبن من جنسها, كما قال الشاعر:

 لَوَغىُمتَقَلّداً َسْيفاً َوُرْمَحاورأْيت َزْوَجِ  في ا 

والقراءة التي ال أتجيز أن يُقرأ ذل  إال بها النصا َوَجنّاٍت ِمْن أْعنَاٍب إلجمان الحجكة مكن القكّراء   

على تصكويبها والقكراءة بهكا ورفنكهم مكا عكداها, وبُْعكد معنكى ذلك  مكن الصكواب إذ قكرىء رفعكاً. 
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بمعنكى: وأخرجنكا الزيتكون والرمكان « الجنكات»لزيتون علكى وقوله: والّزْيتُوَن والّرّمكاِن عطك  بكا

 مشتبهاً وغير متشابه.

 وكان قتادة يقول في معنى ُمْشتَبِهاً َوغيَر ُمتَشابِه ما:  

ـ  حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سكعيد, عكن قتكادة, قولكه: َوَجنّكاٍت ِمكْن 10714  

 ُمْشتَبِهاً َوغيَر ُمتَشابِه قال: مشتبهاً ورقه, مرتلفاً تمره. أْعنَاٍب والّزْيتُوَن والّرّمانِ 

وجائز أن يبون مراداً به: مشكتبهاً فكي الرلكق مرتلفكاً فكي الطعكم ومعنكى البكالم: وشكجر الزيتكون   

والرمان, فاكتفى من ذكر الشجر بذكر ثمره, كما قيل: َواسأل القَْريَةَ فاكتفى بكذكر القريكة مكن ذككر 

 فة المراطبين بذل  بمعناه.أهلها, لمعر

 القول في تأويل قوله تعالى: اْنُظُروا إلى ثََمِرِه إذَا أثَْمَر َويَْنِعِه.  

اختلفت القّراء في قراءة ذل , فقرأته عامة قّراء أهل المدينكة وبعكض أهكل البصكرة: اْنُظكُروا إلكى   

ء البكوفيين: إلكى ثُُمكِرِه بنكم الثكاء ثََمِرِه بفتح الثاء والميم, وقرأه بعض قكراء أهكل مبكة وعامكة قكّرا

والميم. فبأّن من فتح الثاء والميم من ذل  وّجه معنى البالم: انظكروا إلكى ثمكر هكذه األشكجار التكي 

سمينا من النرل واألعناب والزيتكون والرمكان إذا أثمكر وأن الثَّمكر جمكع ثمكرة, كمكا القََصكا جمكع 

الميم, وجه ذل  إلى أنه جمع ثمكار, كمكا الُحُمكر قصبة, والرشا جمع خشبة. وكأن من ضّم الثاء و

 جمع حمار, والُجُرب جمع جراب. وقد:

ـ  حدثني المثنى, قال: حكدثنا إسكحاق, قكال: حكدثنا عبكد الكرحمن بكن أبكي حمكاد, عكن ابكن 10715  

 يقول: هو أصناَ المال.« إلى ثُُمِرهِ »إدريس, عن األعم,, عن يحيى بن وثاب, أنه كان يقرأ: 

ـ  حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, حدثنا بن أبي حماد, قال: حدثنا محمد بكن عبيكد هللا, 10716  

 عن قيس بن سعد, عن مجاهد, قال الثُّمر: هو المال, والثَّمر: ثمر النرل.

وأولى القراءتين في ذل  عند بالصواب, قراءة من قرأ: اْنُظُروا إلى ثُُمِرِه بنّم الثاء والمكيم, ألن   

جّل ثناؤه وص  أصنافاً من المال, كمكا قكال يحيكى بكن وثكاب. وككذل  حكّا الكزرن المتراككا, هللا 

وقنككوان النرككل الدانيككة, والجنككات مككن األعنككاب والزيتككون والرمككان, فبككان ذلكك  أنواعككاً مككن الثمككر, 

ع فبكان ذلك  جمك«, انظروا إلى ثُُمره»فجمعت الثمرة ثَمراً ثم جمع الثمر ثماراً, ثم جمع ذل  فقيل: 

 الثمار, والثمار جمع الثمرة, وإثماره: عقد الثمر.

وأما قوله: َويَْنِعِه فإنه ننجه وبلوغه حين يبلكغ. وككان بعكض أهكل العلكم ببكالم العكرب مكن أهكل   

إذا فتحت ياؤه: هو جمع يانع, كما التّْجكر: جمكع تكاجر, والّصكْحا: جمكع « يَْنِعهِ »البصرة يقول في 

ر ذل  ويرى أنه مصدر, مكن قكولهم: ينكع الثمكر فهكو يَْينَكع يَْنعكاً, صاحا. وكان بعض أهل مبة ينب

, ويَنَع, وكذل  في النّْن  النّْن  والنَّن .  ويحبي في مصدره عن العرب لغات ثالثاً: يَْنع, ويُْنع 

فإنكه يعنكي بكه: وناضكجه وبالغكه وقكد يجكوز فكي مصكدره « ويَانِِعكهِ »وأما في قراءة من قرأ ذل :   

 سمون عند العرب: أينعت الثمرة تونع إيناعاً ومن لغة اللذين قالوا يَنَع, قول الشاعر:ينُوعاً, وم

 فِي قِباٍب ِعْندَ دَْسَبَرةٍَحْولََها الّزْيتُوُن قَْد يَنَعا 

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

قال: ثني معاوية بن صالح, عن علّي بن ـ  حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, 10717  

 أبي طلحة, عن ابن عباس: ويَْنِعِه يعني: إذا نن .

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبكي, عكن أبيكه, عكن ابكن عبكاس     

 قوله: اْنُطُروا إلى ثََمِرِه إذَا أثَْمَر َويَْنِعِه قال: ينعه: ننجه.

بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عكن قتكادة: اْنُظكُروا إلكى ثََمكِرِه إذَا أثَْمكَر ـ  حدثنا 10718  

 ويَْنِعِه أي ننجه.

حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, في قوله: َويَْنِعِه     

 قال: ننجه.

حمككد بككن المفنككل, قككال: حككدثنا أسككباط, عككن ـكك  حككدثني محمككد بككن الحسككين, قككال: حككدثنا أ10719  

 السدّي: ويَْنِعِه يقول: وننجه.
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ـ  ُحدثت عن الحسين بن الفرا, قال: سمعت أبا معاذ, قال: حدثنا عبيد بن سليمان, قكال: 10720  

 سمعت النحاك يقول في قوله: َويَْنِعِه قال: يعني: ننجه.

جاا, عن ابن جري , قال: قال ابن عباس: َويَْنِعكِه حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني ح    

 قال: ننجه.

 القول في تأويل قوله تعالى: إّن فِي ذَلَ  الَياٍت ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن.  

يقككول تعككالى ذكككره: إن فككي إنككزال هللا تعككالى مككن السككماء المككاء الككذي أخككرا بككه نبككات كككّل شككيء,   

ائر ما عدّد في هكذه االَيكة مكن صكنوَ خلقكه الَيَكاٍت والرنر الذي أخرا منه الحّا المتراكا, وس

يقول: في ذلبم أيهكا النكاس إذا أنكتم نظكرتم إلكى ثمكره عنكد عقكد ثمكره, وعنكد ينعكه وانتهائكه, فكرأيتم 

اختالَ أحواله وتصّرفه في زيادته ونمّوه, علمتم أن له مدبراً ليس كمثله شيء, وال تصلح العبادة 

د, وكككان فيككه حجكك  وبرهككان وبيككان لَقككْوٍم يُْؤِمنُككوَن يقككول: لقككوم يصككدّقون إالّ لككه دون االَلهككة واألنككدا

ـّ بككذل  تعككالى ذكككره القككوم الككذين يؤمنككون, ألنهككم هككم  بوحدانيككة هللا وقدرتككه علككى مككا يشككاء. وخكك

المنتفعون بحج  هللا والمعتبكرون بهكا, دون مكن قكد طبكع علكى قلبكه فكال يعكرَ حقّكا مكن باطكل وال 

 يتبين هدى من ضاللة.

 100اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى: 

َعّمكا يَِصكفُوَن }َوَجعَلُواْ ّوِ ُشَرَكآَء اْلِجّن َوَخلَقَُهْم َوَخَرقُواْ لَهُ بَنِيَن َوبَنَاٍت بِغَْيِر ِعْلٍم ُسْبَحانَهُ َوتَعَالََى   

} 

ُشَرَكاَء الِجّن كما قكال جكّل  يعني بذل  جّل ثناؤه: وجعل هؤالء العادلون بربهم االَلهة واألنداد هلل   

ثناؤه: َوَجعَلُكوا بَْينَكهُ وبكيَن الِجنّكِة نََسكباً. وفكي الجكّن وجهكان مكن النصكا: أحكدهما أن يبكون تفسكيراً 

 «.وجعلوا هلل الجّن شركاء وهو خالقهم»للشركاء, واالَخرة: أن يبون معنى البالم: 

اء األمصار: َوَخلَقَُهْم على معنى أن هللا خلقهكم منفكردّا واختلفوا في قراءة قوله: َوَخلَقَُهْم فقرأته قرّ   

 برلقه إياهم. وذكر عن يحيى بن يعمر ما:

ـكك  حككدثني بككه أحمككد بككن يوسكك , قككال: حككدثنا القاسككم بككن سككالم, قككال: حككدثنا حجككاا, عككن 10721  

َء ُشكَرَكا»هارون, عن واصل مولى أبي عيينة, عن يحيى بن عقيل, عن يحيى بن يعمر, أنكه قكال: 

 «الِجّن وَخْلقَُهمْ 

 بجزم الالم بمعنى أنهم قالوا: إن الجّن شركاء هلل في خلقه إيانا.  

 وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ ذل  َوَخلَقَُهْم إلجمان الحجة من القّراء عليها.  

وا اختلقكوا, يقكال: اختلكق فكالن وأما قوله: َوَخَرقُوا لَهُ بَنِيَن َوبَناٍت بغيِر ِعْلم فإنه يعني بقوله: َخَرقُ   

 على فالن كذباً واخترقه: إذا افتعله وافتراه.

 وبنحو الذي قلنا في ذل  قال أهل التأويل. ذكر من قال ذل .  

ـ  حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن علّي بكن أبكي طلحكة, عكن 10722  

ِ ُشَركَ   اَء الِجّن وهللا خلقهم َوَخَرقُوا لَهُ بَنِيَن َوبَناٍت يعني أنهم ترّرصوا.ابن عباس, قوله: َوَجعَلُوا ِوّ

ـ  حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابكن 10723  

 عباس, قوله: َوَخَرقُوا لَهُ بَنِيَن َوبَناٍت بغيِر ِعْلٍم قال: جعلو له بنين وبنات بغير علم.

ـ  حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, 10724  

 عن مجاهد: َوَخَرقُوا لَهُ بَنِيَن َوبَناٍت بغيِر ِعْلم قال: كذبوا.

 حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.    

ِ ُشكَرَكاَء ـ  حدثنا 10725   بشر, قال: حكدثنا يزيكد, قكال: حكدثنا سكعيد, عكن قتكادة, قولكه: َوَجعَلُكوا ِوّ

الِجككّن كككذَبوا, سككبحانه وتعككالى عمككا يصككفون عمككا يبككذّبون أمككا العككرب فجعلككوا لككه البنككات ولهككم مككا 

 ون.يشتهون من الغلمان, وأما اليهود فجعلوا بينه وبين الجنة نسباً, ولقد علمت الجنة إنهم لمحنر

ـ  حدثنا محمد بن عبد األعلى, قال: حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: َوَخَرقُكوا 10726  

 لَهُ بَنِيَن َوبَناٍت بغيِر ِعْلٍم قال: خرصوا له بنين وبنات.
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ـكك  حككدثني محمككد بككن الحسككين, قككال: حككدثنا أحمككد بككن المفنككل, قككال: حككدثنا أسككباط, عككن 10727  

هُ بَنِيَن َوبَناٍت بغيِر ِعْلٍم يقول: قطعوا له بنين وبنات, قالت العكرب: المالئبكة بنكاة السدّي: َوَخَرقُوا لَ 

 هللا, وقالت اليهود والنصارى: المسيح وعزيز ابنا هللا.

ـ  حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قكال: قكال ابكن زيكد, فكي قولكه: َوَخَرقُكوا لَكهُ بَنِكيَن 10728  

ال: خرقوا: كذبوا لم يبكن هلل بنكون وال بنكات, قالكت النصكارى: المسكيح ابكن هللا, َوبَناٍت بغيِر ِعْلٍم ق

 وقال المشركون: المالئبة بنات هللا, فبّل خرقوا البذب. وخرقوا: اخترقوا.

  10729 ِ ـ  حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاا, عكن ابكن جكري , قولكه: َوَجعَلُكوا ِوّ

 قال: قول الزنادقة. َوَخَرقُوا لَهُ قال ابن جري : قال مجاهد: خرقوا: كذبوا.ُشَرَكاَء الِجّن 

ـ  حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبو أسكامة, عكن جكويبر, عكن النكحاك: َوَخَرقُكوا لَكهُ بَنِكيَن 10730  

 َوبَناٍت قال: وصفوا له.

َوَخَرقُكوا لَكهُ بَنِكيَن  ـ  حدثنا عمران بن موسكى, قكال: حكدثنا عبكد الكوارث, عكن أبكي عمكر:10731  

 َوبَناٍت قال: تفسيرها: وكذبوا.

فتأويل البالم إذن: وجعلو هلل الجّن وشركاء في عبكادتهم إيكاه, وهكو المنفكر, برلقهكم بغيكر شكري    

وال معين وال ظهير. َوَخَرقُوا لَكهُ بَنِكيَن َوبَنكاٍت يقكول: وترّرصكوا هلل ككذباً, فكافتعلوا لكه بنكين وبنكات 

منهم بحقيقة ما يقولون, ولبن جهالً باهلل وبعظمته وأنه ال ينبعي لمكن ككان إلهكاً أن يبكون بغير علم 

 له بنون وبنات وال صاحبة, وال أن يشركه في خلقه شري .

 القول في تأويل قوله تعالى: ُسْبحانَهُ َوتَعالى َعّما يَِصفُوَن.  

به هؤالء الجهلكة مكن خلقكه فكي ادّعكائهم  يقول تعالى ذكره: تنّزه هللا وعال فارتفع عن الذي يصفه  

له شركاء من الجّن واختكراقهم لكه بنكين وبنكات وذلك  ال ينبغكي أن يبكون مكن صكفته ألن ذلك  مكن 

صفة خلقه الذين يبون منهم الجمان الذي يحدث عنه األوالد, والذين تنطّرهم لنعفهم الشكهوات 

ره بالعكاجز فينكطره شكيء  إلكى شكيٍء, وال إلى اتراذ الصاحبة لقناء اللذّات, وليس هللا تعالى ذكك

بالنعي  المحتاا فتدعوه حاجته إلى النساء إلى اتركاذ صكاحبة لقنكاء لكذّة. وقولكه: تَعَكالَى تفاعكل 

 من العلّو واالرتفان. وُرِوي عن قتادة في تأويل قوله: َعّما يَِصفُوَن أنه يبذّبون.

سعيد, عن قتادة: ُسْبحانَهُ َوتَعالى َعّما يَِصفُوَن  ـ  حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا10732  

 عما يبذبون.

وأحسا أن قتادة عنكى بتأويلكه ذلك  ككذل , أنهكم يبكذبون فكي وصكفهم هللا بمكا ككانوا يصكفونه مكن   

 ادّعائهم له بنين وبنات, ال أنه وجه تأويل الوص  إلى البذب.

 101اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى: 

ُع الّسَماَواِت َواألْرِض أَنَّى يَُبوُن لَهُ َولَد  َولَْم تَُبْن لّهُ َصاِحبَة  َوَخلََق ُكّل َشْيٍء وُهَو بُِبكّل َشكْيٍء }بَِدي  

 َعِليم  {

يقول تعالى ذكره: هللا الذي جعل هؤالء البفرة به له الجّن شركاء وخرقوا له بنكين وبنكات بغيكر    

 يعني مبتدعها ومحدثها وموجدها بعد أن لم تبن. كما: علم, بَِديُع الّسَمواِت واألَْرِض 

ـ  حدثني يونس, قكال: أخبرنكا ابكن وهكا, قكال: قكال ابكن زيكد, فكي قولكه: بَكِديُع الّسكَمَواِت 10733  

 واألْرِض قال: هو الذي ابتدن خلقهما جّل جالله فرلقهما ولم تبونا شيئاً قبله.

لَْه َصاِحبَة  والولد إنما يبون من الذكر من األنثى, وال ينبغكي أن يبكون أنّى يَُبوُن لَهُ َولَد  َولْم تَُبْن   

هلل سبحانه صاحبة فيبون له ولد وذل  أنه هو الذي خلق كل شيء. يقول: فإذا كان ال شكيء إالّ هللا 

 خلقه, فأنى يبون هلل ولد ولم تبن له صاحبة فيبون له منها ولد

 ُكّل َشْيٍء َوُهَو بُِبّل َشْيٍء َعِليم . القول في تأويل قوله تعالى: َوَخلقَ   

يقول تعالى ذكره: وهللا خلق كّل شيء وال خالق سواه, وكّل ما تدّعون أيها العادلون باهلل األوثان   

 من دونه خلقه وعبيده, ملباً كان الذي تدعونه ربّا وتزعمون أنه له ولد أو جنيّا أو إنسيّا.
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يقول: وهللا الذي خلق كّل شيء, ال يرفى عليكه مكا خلكق وال شكيء منكه, وال َوُهَو بُِبّل َشْيٍء َعِليم    

يعزب عنه مثقال ذّرة في األرض وال في السماء, عالم بعددكم وأعمالبم وأعمال من دعوتموه ربّا 

 أو هلل ولداً, وهو محصيها عليبم وعليهم حتى يجازي كالّ بعمله.

 102اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى: 

 }ذَِلُبُم ّللّاُ َربُّبْم آل إِلَـَهَ إِالّ ُهَو َخاِلُق ُكّل َشْيٍء فَاْعبُدُوهُ َوُهَو َعلََى ُكّل َشْيٍء َوِكيل  {  

يقول تعالى ذكره: الذي خلق كّل شكيء وهكو ببكّل شكيء علكيم, هكو هللا رببكم أيهكا العكادلون بكاهلل    

تبم التي ال تمل  نفعكاً وال ضكّرا وال تفعكل خيكراً االَلهة واألوثان, والجاعلون له الجّن شركاء, وآله

وال شّرا. ال إله إالّ ُهَو وهذا تبذيا من هللا جّل ثناؤه للذين زعموا أن الجكّن شكركاء هللا, يقكول جكّل 

ثناؤه لهم: أيها الجاهلون إنه ال شيء له األلوهية والعبادة إالّ الذي خلق كّل شيء, وهكو ببكل شكيء 

أن تبون عبادتبم وعبادة جميع من في السموات واألرض إالّ له خالصة بغيكر  عليم, فإنه ال ينبغي

شري  تشركونه فيها, فإنه خالق كّل شيء وبارئه وصانعه, وحّق على المصنون أن يفكرد صكانعه 

بالعبادة. فاْعبُدُوهُ يقكول: فكذلوا لكه بالطاعكة والعبكادة والردمكة, واخنكعوا لكه بكذل . َوُهكَو علكى ُككّل 

ِكيل  يقكول: وهللا علكى ككّل مكا خلكق مكن شكيء رقيكا وحفكيظ يقكوم بكأرزاق جميعكه وأقواتكه َشْيٍء وَ 

 وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته.

 103اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى: 

 }الّ تُْدِرُكهُ األْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُك األْبَصاَر َوُهَو اللِّطيُ  اْلَربِيُر {  

في تأويل قوله: ة تُْدِرُكهُ األْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُك األْبَصاُر فقال بعنهم: معنكاه:  اختل  أهل التأويل   

 ال تحيط به األبصار وهو يحيط بها. ذكر من قال ذل .

ـ  حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابكن 10734  

 ُر َوُهَو يُْدِرُك األْبَصاَر يقول: ال يحيط بصر أحد بالمل .عباس, قوله: ال تُْدِرُكهُ األْبَصا

ـ  حدثنا بشر, قال: حكدثنا يزيكد, قكال: حكدثنا سكعيد, عكن قتكادة, قولكه: ال تُْدِرُككهُ األْبَصكاُر 10735  

 َوُهَو يُْدِرُك األْبَصاَر وهو أعظم من أن تدركه األبصار.

م, قال: حكدثنا خالكد بكن عبكد الكرحمن, قكال: حكدثنا ـ  حدثني سعد بن عبد هللا بن عبد الحب10736  

أبو عرفجة, عن عطية العوفي, في قوله: ُوُجوه  يَْوَمئٍِذ ناِضَرة  إلى َربّهكا نكاِظَرة  قكال: هكم ينظكرون 

إلى هللا, ال تحيط أبصارهم بكه مكن عظمتكه وبصكُره يحكيط بهكم, فكذل  قولكه: ال تُْدرُككهُ األْبَصكاُر... 

 االَية.

قكالوا: « فَلَّما أْدَرَككهُ الغَكَرُق قكاَل آَمْنكتُ »ئلو هذه المقالة لقولهم هذا بأن قالوا: إن هللا قال: واعتّل قا  

فوص  هللا تعالى ذكره الغرق بأنه أدرك فرعون, وال شّ  أن الغرق غير موصوَ بأنه رآه, وال 

َصاُر بمعنكى: ال تكراه بعيكداً, هو مما يجوز وصفه بأنه يرى شيئاً. قالوا: فمعنى قوله: ال تُْدِرُكهُ األبْ 

ألن الشيء قد يدرك الشيء وال يراه, كما قال جّل ثناؤه مربراً عن قيل أصحاب موسكى صكلى هللا 

عليككه وسككلم حككين قككرب مككنهم أصككحاب فرعككون: فَلَّمككا تَككَراَءى الَجْمعَككاِن قَككاَل أْصككَحاُب ُموَسككى إنّككا 

 عليه وسلم أنهم ال يدركون لقوله: ولَقَْد أْوَحْينكا لَُمْدَرُكون ألن هللا قد كان وعد نبيه موسى صلى هللا

َُ دََرككاً َوال تَْرَشكى. قكالوا:  إلى ُموَسى أْن أْسِر بِِعباِدي فاْضِرْب لَُهْم َطِريقاً فِكي البَْحكِر يَبَسكاً ال تَركا

ِرُككهُ فإن كان الشيء قد يرى الشيء وال يدركه ويدركه وال يراه, فبان معلوماً بذل  أن قوله: ال تُدْ 

األْبَصاُر من معنى ال تراه األبصار بمعزل, وأن معنى ذل : ال تحيط به األبصار ألن اإلحاطة بكه 

غير جائزة. قالوا: فالمؤمنون وأهكل الجنكة يكرون ربهكم بأبصكارهم وال تدرككه أبصكارهم, بمعنكى: 

يكر جكواز وصكفه أنها ال تحيط به إذ كان غير جائز أن يوص  هللا بأن شكيئاً يحكيط بكه. قكالوا: ونظ

بأنه يرى وال يدرك جواز وصفه بأنه يُعلم وال يحاط به, وكما قال جّل ثناؤه: َوال يُِحيُطكوَن بََشكْيٍء 

ِمْن ِعْلِمِه إالّ بَِما شاَء. قالوا: فنفى جّل ثناؤه عن خلقه أن يبونوا يحيطون بشكيء مكن علمكه إالّ بمكا 

قكالوا: فلكم يبكن فكي نفيكه عكن خلقكه أن يحيطكوا  شاء. قالوا: ومعنى العلم في هذا الموضكع: المعلكوم
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بشيء من علمه إالّ بما شاء نفي عن أن يعلموه. قالوا: فإذا لم يبن في نفكي اإلحاطكة بالشكيء علمكاً 

نفي للعلم به, كان كذل  لم يبن في نفي إدراك هللا عن البصر نفي رؤيتكه لكه. قكالوا: وكمكا جكاز أن 

لمككاً, كككذل  جككائز أو يككروا ربهككم بأبصككارهم وال يككدركوه يعلككم الرلككق أشككياء وال يحيطككون بهككا ع

بأبصككارهم, إذ كككان معنككى الرؤيككة غيككر معنككى اإلدراك, ومعنككى اإلدراك غيككر معنككى الرؤيككة, وأن 

 معنى اإلدراك: إنما هو اإلحاطة, كما قال ابن عباس في الربر الذي ذكرناه قبل.

قوله: ال تُْدِرُكهُ األْبَصاُر ال تراه األبصار؟ قلنا قالوا: فإن قال لنا قائل: وما أنبرتم أن يبون معنى   

له: أنبرنا ذل , ألن هللا جّل ثناؤه أخبر في كتابه أن وجوهاً في القيامة إليه ناظرة, وأن رسكول هللا 

صلى هللا عليه وسلم أخبر أمته أنهم سيرون ربهم يوم القيامة كما يَُرى القمر ليلة البدر وكما ترون 

ها سحاب. قالوا: فإذ كان هللا قد أخبر في كتابه بما أخبر وحققت أخبار رسكول هللا الشمس ليس دون

صلى هللا عليه وسكلم بمكا ذكرنكا عنكه مكن قيلكه صكلى هللا عليكه وسكلم أن تأويكل قولكه: ُوُجكوه  يَْوَمئِكٍذ 

بعنككه ناِضككَرة  إلككى ربّهككا نككاِظَرة  أنككه نظككر أبصككار العيككون هلل جككّل جاللككه, وكككان كتككاب هللا يصككدّق 

بعناً, وكان مع ذل  غير جائز أن يبون أحد هذين الربرين ناسراً لالَخر, إذ كان غيكر جكائز فكي 

وغيره ُعلم أن معنى قوله: « كتاب لطي  البيان عن أصول األحبام»األخبار لما قد بينا في كتابنا: 

بّها ناِظَرة  فكإن أهكل الجنكة ينظكرون ال تُْدِرُكهُ األْبَصاُر غير معنى قوله: ُوُجوه  يَْوَمئٍِذ ناِضَرة  إلى رَ 

بأبصارهم يوم القيامة إلى هللا وال يدركونه بها, تصكديقاً هلل فكي ككال الربكرين وتسكليماً لمكا جكاء بكه 

 تنزيله على ما جاء به في السورتين.

 وقال آخرون: معنى ذل : ال تراه األبصار وهو يرى األبصار. ذكر من قال ذل .  

د بن الحسين, حدثنا أحمد بكن المفنكل, قكال: حكدثنا أسكباط, عكن السكدّي: ال ـ  حدثنا محم10737  

 تُْدِرُكهُ األْبَصاُر ال يراه شيء, وهو يرى الرالئق.

ـ  حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, عن إسكماعيل بكن أبكي خالكد, عكن عكامر, عكن مسكروق, 10738  

م رأى ربككه فقككد كككذب ال تُْدِرُكككهُ عككن عائشككة, قالككت: مككن حككدّث  أن رسككول هللا صككلى هللا عليككه وسككل

األْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُك األْبَصاَر َوما كاَن ِلبََشكٍر أْن يَُبلَّمكهُ ّللّاُ إالّ َوْحيكاً أْو ِمكْن َوَراِء ِحجكاٍب ولبكن قكد 

 رأى جبريل في صورته مّرتين.

, عن مسروق, ـ  حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبي, عن إسماعيل بن أبي خالد, عن عامر10739  

قال: قلت لعائشة: يا أّم المؤمنين: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: سبحان هللا, لقد قّ  شعري مما قلت 

 ثم قرأت: ال تُْدِرُكهُ األْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُك األْبَصاَر َوُهَو اللِّطيُ  الَربِيُر .

ن الشكعبي, عكن مسكروق, عكن حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا عبد األعلى وابن علية, عن داود, ع    

 عائشة بنحوه.

ـ  حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عكن مغيكرة, عكن الشكعبّي, قكال: قالكت عائشكة: مكن 10740  

 قال: إن أحدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على هللا, قال هللا: ال تُْدِرُكهُ األْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُك األْبَصاَر.

معنككى اإلدراك فككي هككذا الموضككع: الرؤيككة, وأنبككروا أن يبككون هللا يُككرى  فقككال قككائلو هككذه المقالككة:  

باألبصار في الدنيا واالَخرة. وتأّولوا قوله: ُوُجوه  يَْوَمئٍِذ ناِضَرة  إلى ربّهكا نكاِظَرة  بمعنكى انتظارهكا 

 رحمة هللا وثوابه.

بتصككحيح القككول  وتككأّول بعنككهم فككي األخبككار التككي ُرِويككت عككن رسككول هللا صككلى هللا عليككه وسككلم  

برؤية أهل الجنة ربهم يوم القيامة تأويالت. وأنبر بعنهم مجيئها, ودافعوا أن يبون ذل  من قول 

رسول هللا صلى هللا عليكه وسكلم, وردوا القكول فيكه إلكى عقكولهم, فزعمكوا أن عقكولهم تُِحيكل جكواز 

وأكثروا القول فيه مكن  الرؤية على هللا عّز وجّل باألبصار وأتوا في ذل  بنروب من التمويهات,

جهة االسترراجات. وكان من أجّل ما زعموا أنهم علموا به صكحة قكولهم ذلك  مكن الكدليل أنهكم لكم 

يجدوا أبصارهم ترى شيئاً إالّ ما باينها دون ما الصقها, فإنها ال ترى ما الصكقها. قكالوا: فمكا ككان 

قالوا: فإن كانت األبصار ترى ربها يوم لألبصار مبايناً مما عاينته, فإن بينه وبينها فناء وفرجة. 

القيامة على نحو ما تَُرى األشحاُن اليوم, فقد وجا أن يبون الصانع محدوداً. قالوا: ومن وصفه 

بذل , فقد وصفه بصفات األجسام التي يجوز عليها الزيادة والنقصان. قالوا: وأخرى, أن من شأن 

أن تدرك األصوات, ومن شأن المتنشكم أن يكدرك األبصار أن تدرك األلوان كما من شأن األسمان 
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األعراَ. قالوا: فمكن الوجكه الكذي فسكد أن يبكون جكائزاً أن يقنكى للسكمع بغيكر إدراك األصكوات 

وللمتنسم إالّ بإدراك األعراَ, فسد أن يبون جائزاً القناء للبصر إالّ بإدراك األلوان. قالوا: ولمكا 

موصككوفاً بأنككه ذو لككون, صككّح أنككه غيككر جككائز أن يبككون كككان غيككر جككائز أن يبككون هللا تعككالى ذكككره 

 موصوفاً بأنه مرئّي.

وقال آخرون: معنى ذل : ال تدركه أبصار الرالئق في الدنيا, وأما في االَخرة فإنها تدركه. وقال   

 أهل هذه المقالة: اإلدراك في هذا الموضع: الرؤية.

دراك وإن كان قد يبون في بعض األحكوال بغيكر واعتّل أهل هذه المقالة لقولهم هذا بأن قالوا: اإل  

معنى الرؤية, فإن الرؤية من أحد معانيه وذل  أنه غير جائز أن يلحق بصره شيئاً فيكراه وهكو لمكا 

أبصره وعاينه غير ُمدِرك وإن لم يحط بأجزائه كلها رؤية. قالوا: فرؤية ما عاينه الرائي إدراك له 

 أن وجوهاً يوم القيامة إليه نكاظرة, قكالوا: فمحكال أن تبكون إليكه دون ما لم يره. قالوا: وقد أخبر هللا

ناظرة وهي له غير مدركة رؤيةً. قالوا: وإذا كان ذل  كذل  وكان غير جكائز أن يبكون فكي أخبكار 

هللا تنادّ وتعارض, وجا وصكّح أن قولكه: ال تُْدِرُككهُ األْبَصكاُر علكى الرصكون ال علكى العمكوم, 

األبصكار فكي الكدنيا وهكو يكدرك األبصكار فكي الكدنيا واالَخكرة, إذ ككان هللا قكد وأن معناه: ال تدرككه 

 استثنى ما استثنى منه بقوله: ُوُجوه  يَْوَمئٍِذ ناِضَرة  إلى َربّها ناِظَرة .

وقال آخرون من أهل هذه المقالة: االَية على الرصون, إالّ أنكه جكائز أن يبكون معنكى االَيكة: ال   

ن في الدنيا واالَخرة, وتدركه أبصار المؤمنين وأوليكاء هللا. قكالوا: وجكائز أن تدركه أبصار الظالمي

يبكون معناهكا: ال تدرككه األبصكار بالنهايكة واإلحاطكة وأمكا بالرؤيكة فبلكى. قكالوا: وجكائز أن يبكون 

معناها: ال تدركه األبصار في الدنيا وتدركه في االَخرة, وجائز أن يبون معناها: ال تدركه أبصار 

يككراه بككالمعنى الككذي يككدرك بككه القككديم أبصككار خلقككه, فيبككون الككذي نفككى عككن خلقككه مككن إدراك مككن 

أبصارهم إياه, هو الكذي أثبتكه لنفسكه, إذ كانكت أبصكارهم ضكعيفة ال تنفكذ إالّ فيمكا قّواهكا جكّل ثنكاؤه 

على النفوذ فيه, وكانت كلها متجلية لبصره ال يرفى عليه منها شيء. قالوا: وال شّ  في خصون 

وله: ال تُْدِرُكهُ األْبَصاُر وأن أولياء هللا سيرونه يوم القيامة بأبصارهم, غير أنّا ال ندري أّي معاني ق

الرصون األربعة أريد باالَية. واعتلوا بتصحيح القول بأن هللا يرى في االَخكرة بنحكو ِعلَكل الكذين 

 ذكرنا قبل.

حكد فكي الكدنيا واالَخكرة ولبكن هللا يحكدث وقال آخرون: االَية على العموم, ولكن يكدرك هللا بصكر أ  

 ألوليائه يوم القيامة حاسة سادسة سوى حواسهم الرمس فيرونه بها.

واعتلوا لقولهم هذا, بأن هللا تعالى ذكره نفى عن األبصار أن تدركه من غير أن يدل فيها أو بآية   

م القيامة ناظرة. قالوا: غيرها على خصوصها. قالوا: وكذل  أخبر في آية أخرى أن وجوهاً إليه يو

 قأخبار هللا ال تتباين وال تتعارض, وكال الربرين صحيح معناه على ما جاء به التنزيل.

واعتلوا أيناً من جهة العقل بأن قالوا: إن كان جائزاً أن نراه في االَخرة بأبصارنا هذه وإن زيد   

قكت إلدراك معنكى مكن المعكاني في قواها وجا أن نراه فكي الكدنيا وإن ضكعفت, ألن ككّل حاسكة ُخل

فهي وإن ضعفت كل النع  فقد تدرك مع ضعفها ما خلقت إلدراكه وإن ضع  إدراكهكا إيكاه مكا 

لم تعدم. قالوا: فلو كان في البصكر أن يكدرك صكانعه فكي حكال مكن األحكوال أو وقكت مكن األوقكات 

قكالوا: فلمكا ككان ذلك  ويراه, وجا أن يبون يدركه في الكدنيا ويكراه فيهكا وإن ضكع  إدراككه إيكاه. 

غير موجود من أبصارنا في الدنيا, كان غير جائز أن تبون في االَخكرة إالّ بهيئتهكا فكي الكدنيا أنهكا 

ال تدرك إالّ ما كان من شأنها إدراكه في الدنيا. قالوا: فلما كان ذل  كذل , وكان هللا تعالى ذكره قد 

غيكر حاسكة البصكر, إذ ككان غيكر جكائز أن يبكون أخبر أن وجوهاً في االَخرة تراه, علم أنهكا تكراه ب

 خبره إالّ حقّا.

والصواب من القول في ذل  عندنا ما تظاهرت به األخبار عن رسكول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم   

ّشْمَس لَْيَس دُونَها إنُّبْم َستََرْوَن َربُّبْم يَْوَم الِقياَمِة كَما تََرْوَن القََمَر لَْيلَةَ البَْدِر, وكَما تََرْوَن ال»أنه قال: 

فالُمْؤِمنُوَن يََرْونَكهُ, والبكافُِروَن َعْنكهُ يَْوَمئِكٍذ َمْحُجوبُكوَن كمكا قكال جكّل ثنكاؤه: َككالّ إنُّهكْم َعكْن « َسَحاب  

َربّهْم يَْوَمئٍِذ لََمْحُجوبُوَن. فأما ما اعتّل به منبرو رؤية هللا يوم القيامة باألبصار, لمكا كانكت ال تكرى 

ينهكا, وككان بينهكا وبينكه فنكاء وفرجكة, وككان ذلك  عنكدهم غيكر جكائز أن تبكون رؤيكة هللا إالّ ما با
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باألبصار كذل  ألن في ذل  إثبات حدّ له ونهاية, فبطل عندهم لذل  جواز الرؤية عليه, وأنكه يقكال 

ون لهم: هل علمتم موصوفاً بالتدبير سوى صانعبم إالّ مماّسا لبم أو مبايناً؟ فإن زعمكوا أنهكم يعلمك

ذل  كلفوا تبيينه, وال سبيل إلى ذل . وإن قالوا: ال نعلم ذل , قيل لهم: أو ليس قد علمتموه ال مماّسا 

لبم وال مبايناً, وهو موصوَ بالتدبير والفعل, ولم يجا عندكم إذ كنتم لم تعلموا موصوفاً بالتدبير 

ه وهو موصوَ بالتدبير والفعكل, ال والفعل غيره إالّ مماّسا لبم أو مبايناً أن يبون مستحيالً العلم ب

مماّس وال مباين؟ فإن قالوا: ذل  كذل , قيل لهم: فما تنبرون أن تبون األبصكار ككذل  ال تكرى إالّ 

ما باينها, وكانت بينه وبينها فرجة قد تراه وهو غير مباين لها, وال فرجكة بينهكا وبينكه وال فنكاء, 

مماّسا لها أو مبايناً وقد علمته عنكدكم ال ككذل ؟ هكل بيكنبم كما ال تعلم القلوب موصوفاً بالتدبير إالّ 

وبين من أنبر أن يبون موصكوفاً بالتكدبير والفعكل معلومكاً ال مماّسكا للعكالم بكه أو مباينكاً وأجكاز أن 

يبون موصوفاً برؤية األبصار ال مماّسا لها وال مبايناً فرق؟ ثم يُسألون الفرق بين ذل , فلن يقولوا 

  قوالً إالّ ألزموا في االَخر مثله. وكذل  يسكألون فيمكا اعتلكوا بكه فكي ذلك , إن مكن في شيء من ذل

شأن األبصار إدراك األلوان, كما أن من شأن األسمان إدراك األصوات, ومن شكأن المتنسكم درك 

األعراَ, فمن الوجه الذي فسد أن يقتنى السمع لغير درك األصكوات فسكد أن تقتنكى األبصكار 

وان. فيقال لهم: ألستم لم تعلموا فيما شاهدتم وعاينتم موصوفاً بالتكدبير والفعكل إالّ ذا لغير درك األل

لون, وقد علمتموه موصوفاً بالتدبير ال ذا لون؟ فإن قالوا نعم, ال يجدوا من اإلقرار بذل  بدّا إالّ أن 

يبلفكوا بيكان ذلك , يبذبوا, فيزعموا أنهم قد رأوا وعاينوا موصوفاً بالتدبير والفعكل غيكر ذي لكون, ف

وال سبيل إليه, فيقال لهم: فإذ كان ذل  كذل  فما أنبرتم أن تبون األبصار فيما شاهدتم وعكاينتم لكم 

تجدوها تدرك إالّ األلوان, كما لم تجدوا أنفسكبم تعلكم موصكوفاً بالتكدبير إالّ ذا لكون وقكد وجكدتموها 

ن ذل , فلن يقولوا فكي أحكدهما شكيئاً إالّ علمته موصوفاً بالتدبير غير ذي لون؟ ثم يسألون الفرق بي

ألزموا في االَخكر مثلكه. وألهكل هكذه المقالكة مسكائل فيهكا تلبكيس كرهنكا ذكرهكا وإطالكة البتكاب بهكا 

وبالجواب عنها, إذ لم يبن قصدنا في كتابنا هذا قصد البش  عن تمويهاتهم, بل قصدنا فيكه البيكان 

لذي ذكرنا, ليعلم الناظر في كتابنا هكذا أنهكم ال يرجعكون عن تأويل آي الفرقان. ولبنا ذكرنا القدر ا

من قولهم إالّ إلى ما لبّس علكيهم الشكيطان ممكا يسكهل علكى أهكل الحكّق البيكان عكن فسكاده, وأنهكم ال 

يرجعون في قكولهم إلكى آيكة مكن التنزيكل محبمكة وال روايكة عكن رسكول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم 

يربطككون, وفككي العميككاء يتككردّدون, نعككوذ بككاهلل مككن الحيككرة  صككحيحة وال سككقيمة, فهككم فككي الظلمككات

 والناللة

وأمككا قولككه: َوُهككَو اللِّطيككُ  الَربِيككُر فإنككه يقككول: وهللا تعككالى ذكككره الميسككر لككه مككن إدراك األبصككار,   

والمتأتي له من اإلحاطة بها رؤية ما يعسر على األبصكار مكن إدراكهكا إيكاه وإحاطتهكا بكه ويتعكذّر 

بِيُر يقول: العليم برلقه وأبصارهم والسبا الكذي لكه تعكذّر عليهكا إدراككه فلطك  بقدرتكه, عليها. الرَ 

 فهيأ أبصار خلقه هيئة ال تدركه, وخبر بعلمه كي  تدبيرها وشئونها وما هو أصلح برلقه. كالذي:

ـكك  حككدثنا هنككاد, قككال: حككدثنا وكيككع, وحككدثنا ابككن وكيككع, قككال: حككدثنا أبككي, عككن أبككي جعفككر 10741  

ازي, عن الربيع بن أنس, عن أبي العالية, في قوله: اللِّطيُ  الَربِيُر قال: اللطي  باسكترراجها, الر

 الربير بمبانها.

 104اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:

 َعلَْيُبْم بَِحِفيٍظ {}قَْد َجآَءُكْم بََصآئُِر ِمن ّربُّبْم فََمْن أَْبَصَر فَِلنَْفِسِه َوَمْن َعِمَي فَعَلَْيَها َوَمآ أَنَاْ   

وهذا أمر من هللا جّل ثناؤه نبيه محمكداً صكلى هللا عليكه وسكلم أن يقكول لهكؤالء الكذين نكبههم هكذه    

االَيات من قوله: إّن ّللّاَ فاِلُق الَحّا والنَّوى... إلى قوله: َوُهَو اللِّطيكُ  الَربِيكُر علكى حججكه علكيهم, 

األوثان واألنداد, والمبذّبين باهلل ورسوله محمد صلى هللا عليه وعلى تبيين خلقه معهم, العادلين به 

وسلم وما جاءهم من عند هللا. قكل لهكم يكا محمكد: قكد جكاءكم أيهكا العكادلون بكاهلل والمبكذّبون رسكوله 

بََصائُِر ِمْن َربُّبْم أي ما تبصرون به الهدى من النكالل واإليمكان مكن البفكر. وهكي جمكع بصكيرة, 

 :ومنه قول الشاعر

 َحَملُوا بََصائَِرُهْم على أْكتافِِهْموبَِصيَرتِي يَْعدُو بِها َعتَد  َوأَي 
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 يعني بالبصيرة: الحجة البينة الظاهرة. كما:  

ـ  حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قال: قال ابن زيكد, فكي قولكه: قَكْد جكاَءُكْم بََصكائُر 10742  

ي قلوبهم لدينهم, وليست ببصائر الرءوس. وقرأ: فإنّهكا ال ِمْن َربُبْم قال: البصائر: الهدى بصائر ف

 تَْعَمى األْبَصاُر َولَِبْن تَْعَمى القُلُوُب التي فِي الّصدُوِر قال: إنما الدّيُّن بصره وسمعه في هذا القلا.

ُر ـ  حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سكعيد, عكن قتكادة: قَكْد جكاَءُكْم بََصكائِ 10743  

 ِمْن َربُّبْم أي بينة.

وقوله: فََمْن أْبَصَر فَِلنَْفِسِه يقول: فمن تبين حجك  هللا وعرفهكا وأقكّر بهكا وآمكن بمكا دلتكه عليكه مكن   

توحيد هللا وتصديق رسوله وما جاء به, فإنما أصاب حّظ نفسكه ولنفسكه عمكل, وإياهكا بغكى الريكر. 

بهكا ولكم يصكدّق بمكا دلتكه عليكه مكن اإليمكان بكاهلل ورسكوله  َوَمْن َعِمَي فَعَلَْيها يقول: ومن لكم يسكتدلّ 

 وتنزيله, ولبنه عمي عن داللتها التي تدّل عليها, يقول: فنفَسه ضّر وإليها أساء ال إلى غيرها.

وأما قوله: َوما أنا َعلَْيُبْم بَِحِفكيٍظ يقكول: ومكا أنكا علكيبم برقيكا أحصكي علكيبم أعمكالبم وأفعكالبم,   

أبلغبككم مككا أُرسككلت بككه إلككيبم, وهللا الحفككيظ علككيبم الككذي ال يرفككى عليككه شككيء مككن  وإنمككا أنككا رسككول

 أعمالبم.

 105اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:

َُ االَيَاِت َوِليَقُولُواْ دََرْسَت َوِلنُبَيّنَهُ ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن {.    }َوَكذَِلَ  نَُصّر

لنككاس االَيككات والحجكك  فككي هككذه السككورة وبينتهككا, يقككول تعككالى ذكككره: كمككا صككّرفت لبككم أيهككا ا   

فعّرفتبموهككا فككي توحيككدي وتصككديق رسككولي وكتككابي ووصككيتبم عليهككا, فبككذل  أبككين لبككم آيككاتي 

 وحججي في كّل ما جهلتموه فلم تعرفوه من أمري ونهيي. كما:

ـكك  حككدثني محمككد بككن الحسككين, قككال: حككدثنا أحمككد بككن المفنككل, قككال: حككدثنا أسككباط, عككن 10744  

َُ االَياِت لهؤالء العادلين بربهم, كما صّرفتها في هذه السكورة, ولكئال يقكوال:  السدّي: وَكذَِلَ  نَُصّر

 درست.

واختلفت القّراء في قراءة ذل , فقرأته عامكة قكّراء أهكل المدينكة والبوفكة: َوِليَقُولُكوا دََرْسكَت يعنكي   

مين منهم ابن عباس علكى اخكتالَ عنكه قرأت أنت يا محمد بغير أل . وقرأ ذل  جماعة من المتقدّ 

بكأل , « َوِليَقُولُوا دَاَرْسكتَ »فيه, وغيره وجماعة من التابعين, وهو قراءة بعض قّراء أهل البصرة:

بمعنى: قرئت « دُِرَستْ »بمعنى: قارأت وتعلمَت من أهل البتاب. وُرِوى عن قتادة أنه كان يقرؤه: 

 بمعنى: انمحت.« تْ دََرسَ »وتليت. وعن الحسن أنه كان يقرؤه: 

وأولككى القككراءات فككي ذلكك  عنككدي بالصككواب قككراءة مككن قككرأه: َوِليَقُولُككوا دََرْسككَت بتأويككل: قككرأت   

وتعلمت ألن المشركين كذل  كانوا يقولون للنبّي صلى هللا عليه وسلم وقد أخبر هللا عن قيلهم ذلك  

هُ بََشر  ِلسكاُن الّكِذي يُْلِحكدوَن إلَْيكِه أْعَجِمكّي َوَهكذَا ِلسكان  َعَربِكّي بقوله: َولَقَْد نَْعلَُم أنُّهْم يَقُولُوَن إنَّما يُعَلّمُ 

ُمبِين  فهذا خبر من هللا ينبىء عنهم أنهم كانوا يقولون: إنما يتعلم محمد ما يأتيبم به مكن غيكره. فكإذ 

أشكبه بكالحّق كان ذل  كذل , فقراءة: َوِليَقُولُوا دََرْسكَت يكا محمكد, بمعنكى: تعلمكت مكن أهكل البتكاب, 

بمعنككى: قككارأتهم وخاصككمتهم, وغيككر ذلكك  مككن « دَاَرْسككتَ »وأولككى بالصككواب مككن قككراءة مككن قككرأه: 

 القراءات.

 اختل  أهل التأويل في تأويل ذل  على قدر اختالَ القراءة في قراءته.  

 ذكر من قرأ ذل  َوِليَقُولُوا دََرْسَت من المتقدمين, وتأويله بمعنى: تعلمت وقرأت.  

ـ  حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بكن صكالح, قكال: حكدثنا 10745  

 علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: َوِليَقُولُوا دََرْسَت قالوا: قرأت وتعلمت تقول ذل  قري,.

ـكك  حككدثنا ابككن وكيككع, قككال: حككدثنا عبيككد هللا, عككن إسككرائيل, عككن أبككي يحيككى, عككن مجاهككد: 10746  

 ِليَقُولُوا دََرْسَت قال: قرأت وتعلمت.وَ 

حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع, وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبكي, عكن إسكرائيل وافقكه, عكن أبكي     

 إسحاق عن التيمي, عن ابن عباس: َوِليَقُولُوا دََرْسَت قال: قرأت وتعلمت.
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فنل, قال: حدثنا أسباط, عن السكدّي: ـ  حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن الم10747  

 َوِليَقُولُوا دََرْسَت يقول: قرأت البتا.

ـ  ُحدثت عن الحسين بن الفرا, قال: سمعت أبا معاد يقول: ثنى عبيكد بكن سكليمان, قكال: 10748  

 سمعت النحاك يقول في قوله: دََرْسَت يقول: تعلمت وقرأت.

ال: حدثنا إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن التيمي, قكال: حدثنا أبو كريا, قال: حدثنا بن عطية, ق    

 قلت البن عباس: أرأيت قوله: دََرْسَت؟ قال: قرأت وتعلمت.

حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حبام, عن عنبسة, عن أبكي إسكحاق, عكن التيمكي, عكن ابكن عبكاس,     

 مثله.

 ذكر من قال ذل  دَاَرْسَت وتأّوله بمعنى: جادلت من المتقدمين.  

ـ  حدثنا عمران بن موسى, قكال: حكدثنا عبكد الكوارث, عكن حميكد, عكن مجاهكد, عكن ابكن 10749  

 يقول: قارأت.« داَرْستَ »عباس: 

حدثني يعقوب, قال: حدثنا ابن علية, عن أيوب, عن سعيد بن جبيكر, عكن ابكن عبكاس, أنكه ككان     

 ب.أحسبه قال: قارأت أهل البتا« َوِليَقُولُوا دَاَرْستَ »يقرؤها: 

حكدثني محمككد بككن بشكار, قككال: حككدثنا عبكد الككرحمن, قككال: حكدثنا سككفيان, عككن أبكي إسككحاق, عككن     

 قال: قارأت وتعلمت.« َوِليَقُولُوا دَاَرْستَ »التميمي, عن ابن عباس: 

حدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا أبو داود, قال: حكدثنا شكعبة, عكن أبكي إسكحاق, قكال: سكمعت     

 قال: قارأت وتعلمت.« َوِليَقُولُوا دَاَرْستَ »لت ابن عباس عن قوله: التميمي يقول: سأ

حدثنا ابن وكيكع, قكال: حكدثنا ابكن عليكة, عكن أبكي المعلكى, عكن سكعيد بكن جبيكر, قكال: ككان ابكن     

 «.دَاَرْستَ »عباس يقرؤها: 

معلى, قكال: سكمعت حدثنا المثنى, قال: حدثنا آدم العسقالني, قال: حدثنا شعبة, قال: حدثنا أبو ال    

 باألل , بجزم السين ونصا التاء.« دَاَرْستَ »سعيد بن جبير يقول: كان ابن عباس يقرأ: 

حدثنا الحسين بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن عيينة, عن عمرو بكن دينكار     

 صمت, جادلت.تلوت, خا« دَاَرْستَ »قال: أخبرني عمرو بن كيسان, أن ابن عباس كان يقرأ: 

حدثنا أبو كريا وابن وكيع, قاال: حدثنا سفيان بن عيينة, عن عمرو بن دينكار, عكن عمكرو بكن     

 قال: تلوت, خاصمت, جادلت.« دَاَرْستَ »كيسان, قال ابن عباس في: 

ـ  حدثنا ابن بشار, قال: حكدثنا محمكد بكن جعفكر, قكال: حكدثنا شكعبة, عكن أبكي بشكر, عكن 10750  

 قال: قارأت.« َوِليَقُولُوا دَاَرْستَ »في هذه االَية: سعيد بن جبير 

حدثني المثنى, قال: حدثنا آدم, قال: حدثنا شعبة, قال: حدثنا أبو بشر, عكن سكعيد بكن جبيكر, أنكه     

 باألل  أيناً منتصبة التاء, وقال: قارأت.« دَاَرْستَ »قرأ: 

انة, عن أبي بشر, عن سعيد بن جبير أنه حدثني المثنى, قال: حدثنا الحجاا, قال: حدثنا أبو عو    

 أي ناسرت.« دَاَرْستَ »قرأ: 

حدثني محمد بن عمرو, قال: حكدثنا أبكو عاصكم, قكال: حكدثنا عيسكى, عكن ابكن أبكي نجكيح, عكن     

 قال: فاقهت: قرأت على يهود وقرءوا علي .« دَاَرْستَ »مجاهد, في قول هللا: 

قككال: حككدثنا شككبل, عككن ابككن أبككي نجككيح, عككن مجاهككد:  حككدثني المثنككى, قككال: حككدثنا أبككو حذيفككة,    

 قال: قارأت, قرأت على يهود وقرءوا علي .« َوِليَقُولُوا دَاَرْستَ »

حدثني المثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قكال: حكدثنا هشكيم, عكن جكويبر, عكن النكحاك, فكي     

 يعني: أهل البتاب.« دَاَرْستَ »قوله: 

قكال: قكرأت « دَاَرْسكتَ »نا ابن عيينة, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: حدثنا ابن وكيع, قال: حدث    

 على يهود, وقرءوا علي .

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيكه, عكن ابكن عبكاس,     

 في قوله: َوِليَقُولُوا دَاَرْسَت قال: قالوا دارست أهل البتاب, وقرأت البتا وتعلمتها.

 بمعنى: نبئت وقرئت, على وجه ما لم يسّم فاعله:« دُِرَستْ »ذكر من قرأ ذل    
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ـ  حدثنا عمران بن موسى القّزاز, قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد, قال: حدثنا الحسكين 10751  

َُ االَياِت َوِليَقُولُوا دُِرْستَ »المعلم وسعيد, عن قتادة:   أي قرئت وتُعلّمت.« وَكذَِلَ  نَُصّر

ـ  حدثنا محمد بن عبد األعلى, قكال: حكدثنا محمكد بكن ثكور, عكن معمكر, قكال: قكال قتكادة: 10752  

 «.درس»قرئت. وفي حرَ ابن مسعود: « دُِرَستْ »

بمعنى: انمحت وتقادمت أي هذا الكذي تتلكوه علينكا قكد مكّر بنكا قكديماً « دََرَستْ »ذكر من قرأ ذل :   

 وتطاولت مدّته:

بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حكدثنا سكعيد, عكن قتكادة, قكال: ككان الحسكن ـ  حدثنا بشر 10753  

 أي انمحت.«: َوِليَقُولُوا دََرْستَ »يقرأ: 

ـ  حدثني المثنى, قال: حدثنا آدم, قال: حدثنا شعبة, قال: حدثنا أبو إسحاق الهمذاني, قكال 10754  

 ق  التاء.بغير أل , بنصا السين وو« دََرَستْ »في قراءة ابن مسعود: 

ـ  حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابكن عيينكة, عكن عمكرو 10755  

وإنمككا هككي « دَاَرْسككتَ »بككن دينككار, قككال: سككمعت ابككن الزبيككر يقككول: إن صككبياناً ههنككا يقككرءون: 

 «.دََرَستْ »

ر, قككال الحسككن: ـكك  حككدثنا محمككد بككن عبككد األعلككى, قككال: حككدثنا محمككد بككن ثككور, عككن معمكك10756  

 يقول: تقادمت وانمحت.« َوِليَقُولُوا دََرَستْ »

 من درس الشيء: تاله.«, دََرس»وقرأ ذل  آخرون:   

ـ  حدثنا أحمد بن يوس  الثعلبي, قال: حدثنا أبو عبيدة, قال: حدثنا حجكاا, عكن هكارون, 10757  

قكال يعنكي النبكّي صكلى هللا عليكه  «َوِليَقُولُوا دََرسَ »قال: هي فِي حرَ أبّي بن كعا وابن مسعود: 

 وسلم قرأ.

 وإنما جاز أن يقال مّرة دََرَسْت, ومّرة دََرس, فيراطا مّرة ويربر مّرة, من أجل القول.  

 وقد بينا أولى هذه القراءات في ذل  بالصواب عندنا, والداللة على صحة ما اخترنا منها.  

لَُموَن يقول تعالى ذكره: كما صّرفنا االَيات والعبكر والحجك  فكي وأما تأويل قوله: َوِلنُبَيّنَهُ ِلقَْوم يَعْ   

هذه السكورة لهكؤالء العكادلين بكربهم االَلهكة واألنكداد, ككذل  نصكّرَ لهكم االَيكات فكي غيرهكا, ككيال 

يقولوا لرسلولنا الذي أرسلناه إليهم إنما تعلمت ما تأتينا به تتلوه علينكا مكن أهكل البتكاب, فينزجكروا 

إياه وتقّولهم عليه اإلف  والزور, ولنبين تصريفنا االَيات الحّق لقكوم يعلمكون الحكّق إذا  عن تبذيبهم

 تبين لهم, فيتبعوه ويقبلوه, وليسوا كمن إذا بين لهم عموا عنه فلم يعقلوه وازدادوا من الفهم به بعداً.

 107-106اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:

ِمن ّربَّ  آل إِلَـَهَ إِالّ ُهَو َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكيَن *  َولَْو َشكآَء ّللّاُ َمكآ أَْشكَرُكواْ  }اتّبِْع َمآ أُوِحَي إِلَْي َ   

 َوَما َجعَْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيظاً َوَمآ أَنَت َعلَْيِهم بَِوِكيٍل {.

فكي وحيكه  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى هللا عليكه وسكلم: اتبكع يكا محمكد مكا أمكرك بكه ربك    

الذي أوحاه إلي , فاعمل به, وانزجر عما زجرك عنه فيه, ودن ما يدعوك إليه مشركو قومك  مكن 

عبادة األوثان واألصنام, فإنه ال إله إالّ ُهَو يقول: ال معبود يستحّق علي  إخالن العبادة له إال هللا 

والقمر حسباناً. َوأْعِرْض الذي هو فالق الحّا والنوى وفالق اإلصبا  وجاعل الليل سبنا والشمس 

َعِن الُمشكركيَن, يقكول: ودن عنك  جكدالهم وخصكومتهم. ثكم نسكخ ذلك  جكّل ثنكاؤه بقولكه فكي بكراءة: 

 فاْقتُلُوا الُمْشرِكيَن َحْيُث َوَجْدتُُموُهْم... االَية. كما:

لّي بن ـ  حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن ع10758  

أبي طلحة عن ابن عباس, أما قوله: وأْعرْض َعن الُمْشرِكيَن ونحوه ممكا أمكر هللا المكؤمنين بكالعفو 

 عن المشركين, فإنه نسخ ذل  قوله: اْقتُلُوا الُمْشرِكيَن َحْيُث َوَجْدتُُموُهْم.

لَكيِهْم َحِفيظكاً َومكا أْنكَت َعلَكْيِهْم القول في تأويل قوله تعالى: َولَْو شاَء ّللّاُ ما أْشكَرُكوا َومكا َجعَْلنكاَك عَ   

 بَِوِكيٍل.

يقول جّل ثناؤه لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم: أعرض عن هكؤالء المشكركين بكاهلل, ودن عنك    

جدالهم وخصومتهم ومسابّتهم. َولَْو شاَء ّللّاُ ما أْشَرُكوا يقول: لو أرادوا ب  هدايتهم واستنقاذهم من 
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وفيقه إياهم فلم يشركوا به شيئاً وال آمنوا ب  فاتبعوك وصدّقوا مكا جئكتهم بكه ضاللتهم للط  لهم بت

من الحّق من عند رب . َوما َجعَْلناَك َعلَْيِهْم َحِفيظاً يقول جّل ثناؤه: وإنما بعثت  إليهم رسوالً مبلغكاً, 

أْنكَت َعلَكْيِهْم  ولم نبعث  حافظاً عليهم ما هم عاملوه وتحصي ذل  عليهم, فكإن ذلك  إلينكا دونك . َومكا

بَِوِكيٍل يقول: ولست عليهم بقيم تقوم بأرزاقهم وأقواتهم, وال بحفظهم فيما لم يجعل إلي  حفظه مكن 

 أمرهم.

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

علّي بن  ـ  حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن10759  

أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: َولَْو شكاَء ّللّاُ مكا أْشكَرُكوا يقكول سكبحانه: لكو شكئت لجمعكتهم علكى 

 الهدى أجمعين.

 108اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:

ِلَ  َزيّنّا ِلُبّل أُّمٍة َعَملَُهْم ثُّم إِلََى }َوالَ تَُسبّواْ الِّذيَن يَْدُعوَن ِمن دُوِن ّللّاِ فَيَُسبّواْ ّللّاَ َعْدواً بِغَْيِر ِعْلٍم َكذَ   

 َربِّهْم ّمْرِجعُُهْم فَيُنَبّئُُهْم بَِما َكانُواْ يَْعَملُوَن {.

يقككول تعككالى ذكككره لنبيككه محمككد صككلى هللا عليككه وسككلم وللمككؤمنين بككه: وال تسككبّوا الككذين يككدعو    

كون هللا جهالً مكنهم بكربهم واعتكداء بغيكر المشركون من دون هللا من االَلهة واألنداد, فيسّا المشر

 علم. كما:

ـ  حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو صالح, قال: ثني معاويكة بكن صكالح, عكن علكّي بكن أبكي 10760  

طلحة, عن ابن عباس, قوله: َوال تَُسبوا الِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن دُون هللا فَيَُسبّوا ّللّاَ َعْدًوا بغيكِر ِعْلكٍم قكال: 

يا محمد لتنتهيّن عن سّا آلهتنا أو لنهجوّن رب  فنهاهم هللا أن يسبوا أوثانهم فيسبوا هللا َعْدواً  قالوا:

 بغير علم.

ـ  حدثنا بشر بن معكاذ, قكال: حكدثنا يزيكد قكال: حكدثنا سكعيد, عكن قتكادة, قولكه: َوال تَُسكبوا 10761  

بغيِر ِعْلٍم كان المسلمون يسكبون أوثكان البفكار, فيكردّون  الِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن دُون هللا فَيَُسبّوا ّللّاَ َعْدًوا

 ذل  عليهم, فنهاهم هللا أن يستِسبّوا لربهم, فإنهم قوم جهلة ال علم لهم باهلل.

ـ  حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا أحمد بن المفنل, قال: حدثنا أسباط, عن السكدّي: 10762  

دُون هللا فَيَُسبّوا ّللّاَ َعْدًوا بغيِر ِعْلٍم قكال: لمكا حنكر أبكا طالكا المكوت, َوال تَُسبوا الِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن 

قالت قري,: انطلقوا بنا, فلندخل على هذا الرجل فلنأمره أن ينهكي عنكا ابكن أخيكه, فإنكا نسكتحي أن 

نقتله بعد موته, فتقول العرب: كان يمنعه فلما مات قتلوه فانطلق أبكو سكفيان, وأبكو جهكل, والننكر 

بككن الحككرث, وأميككة وأبَككّي ابنككا خلكك , وعقبككة بككن أبككي معككيط, وعمككرو بككن العككان, واألسككود بككن 

البرترّي, وبعثوا رجالً منهم يقال له المطلا, قالوا: استأذن على أبي طالا فكأتى أبكا طالكا فقكال: 

هؤالء مشيرة قوم , يريكدون الكدخول عليك . فكأذن لهكم, فكدخلوا عليكه, فقكالوا: يكا أبكا طالكا, أنكت 

كبيرنا وسيدنا, وإن محمداً قكد آذانكا وآذى آلهتنكا, فنحكّا أن تكدعوه فتنهكاه عكن ذككر آلهتنكا, ولنَدَعكه 

وإلهه. فدعاه, فجاء النبّي صلى هللا عليه وسلم, فقال له أبكو طالكا: هكؤالء قومك  وبنكو عمك . قكال 

نا وندع  وإله . قال له قالوا: نريد أن تدعنا وآلهت« ما تُِريدُوَن؟»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

أرأْيتُْم إْن أْعَطْيكتُُبْم َهكذَا »أبو طالا: قد أنصف  قوم , فاقبل منهم فقال النبّي صلى هللا عليه وسلم: 

 قكال أبكو جهكل:« َهْل أْنتُْم ُمْعِطّي َكِلَمةً إْن تََبلّْمتُْم بِها َملَْبتُُم العََرَب, َودَانَْت لَُبْم بِها العََجكُم بكالَرَرااِ؟

فَأبَْوا واشمأزوا. قال أبو « قُولُوا: ال إلَهَ إالّ ّللّاُ »نعم وأبي  لنعطينبها وعشر أمثالها, فما هي؟ قال: 

يكا َعكّم مكا أنكا بالّكِذي أقُكوُل غيَرهكا »طالا: يا ابن أخي قل غيرها, فإن قوم  قد فزعكوا منهكا قكال: 

«. نِي بالشْمِس فََوَضكعُوها فِكي يَكِدي مكا قُْلكت غيَرهكاحتى يأْتُوا بالشْمِس فَيََنعُوها فِي يَِدي, َولَْو أتَوْ 

إرادة أن يؤيسهم. فغنبوا وقالوا: لتبفّن عن شتم  آلهتنا, أو لنشكتمن  ولنشكتمّن مكن يكأمرك فكذل  

 قوله فَيَُسبّوا ّللّاَ َعْدًوا بغيِر ِعْلٍم.

دة, قككال: كككان حككدثنا محمككد بككن عبككد األعلككى, قككال: حككدثنا محمككد بككن ثككور, عككن معمككر, عككن قتككا    

المسككلمون يسككبون أصككنام البفككار فيسككّا البفككار هللا عككدواً بغيككر علككم, فككأنزل هللا: َوال تَُسككبوا الّككِذيَن 

 يَْدُعوَن ِمْن دُون هللا فَيَُسبّوا ّللّاَ َعْدًوا بغيِر ِعْلٍم.
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 َعكْدًوا ـ  حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وها, قكال: قكال ابكن زيكد, فكي قولكه: فَيَُسكبّوا ّللّاَ 10763  

 بغيِر ِعْلٍم قال: إذا سببت إلهه سّا إله , فال تسبوا آلهتهم.

وأجمعكت الجمعككة مككن قككّراء األمصككار علككى قككراءة ذلك : فَيَُسككبّوا ّللّاَ َعككْدًوا بغيككِر ِعْلككٍم بفككتح العككين   

 وتسبين الدال, وترفي  الكواو مكن قولكه: َعكْدًوا علكى أنكه مصكدر مكن قكول القائكل: عكدا فكالن علكى

فالن: إذا ظلمه واعتدى عليه, يَْعدُو َعْدًوا وعدواناً, واالعتداء: إنما هو افتعال من ذلك . ُروى عكن 

 مشددة الواو.« عدّوا»الحسن البصري أنه كان يقرأ ذل : 

ـ  حدثني بذل  أحمكد بكن يوسك , قكال: حكدثنا القاسكم بكن سكالم, قكال: حكدثنا حجكاا, عكن 10764  

 يَُسبّوا ّللّاَ ُعدُّوا منمومة العين مثقلة.هارون, عن عثمان بن سعد: فَ 

يوجكه تأويلكه إلكى أنهكم جماعكة, « فَيَُسكبوا ّللّاَ َعكدُّواً »وقد ذكر عن بعض البصريين أنه قرأ ذلك :   

كما قال جّل ثناؤه: فإنُّهْم َعكدُّو لكي إالّ َرّب العكالَِميَن, وكمكا قكال: ال تَتِّركذُوا َعكدُّوى َوَعكدُّوُكْم أْوِليكاَء 

حينئككذ علككى الحككال مككن ذكككر المشككركين فككي قولككه: فَيَُسككبوا. فيبككون تأويككل « العككدوّ »ويجعككل نصككا 

البالم: وال تسبوا أيها المؤمنون الذين يدعو المشركون مكن دون هللا, فيسكّا المشكركون هللا أعكداُء 

فيسككّا  هللا بغيكر علكم. وإذا كككان التأويكل هبكذا كككان العكدّو مكن صككفة المشكركين ونعكتهم, كأنككه قيكل:

المشركون أعداء هللا بغير علم, ولبن العدّو لما خرا مررا النبرة وهو نعت للمعرفة نصا على 

 الحال.

والصواب من القراءة عندي في ذل  قراءة من قرأ بفتح العين وترفي  الواو إلجمان الحجة مكن   

 القراء على قراءة ذل  كذل , وغير جائز خالفها فيما جاءت مجمعة عليه.

قول في تأويل قوله تعالى: َكذَِلَ  َزيّنا ِلُبّل أُّمٍة َعَملَُهكْم ثُكّم إلكى َربِّهكْم َمكْرِجعُُهْم فَيُنَبّكئُُهْم بَِمكا ككانُوا ال  

 يَْعَملُوَن.

يقككول تعككالى ذكككره: كمككا زيّنككا لهككؤالء العككادلين بككربهم األوثككان واألصككنام عبككادة األوثككان وطاعككة   

الككرحمن, كككذل  زينككا لبككّل جماعككة اجتمعككت علككى عمككل مككن  الشككيطان برككذالننا إيككاهم عككن طاعككة

األعمال من طاعة هللا ومعصيته عملهم الذي هم عليه مجتمعون, ثم مرجعهم بعد ذلك  ومصكيرهم 

إلى ربهم فينبئهم بما كانوا يعملون, يقول: فيوقفهم ويربرهم بأعمكالهم التكي ككانوا يعملكون بهكا فكي 

فرير وإن كان شّراً فشّر, أو يعفو بفنكله مكا لكم يبكن شكركاً أو  الدنيا, ثم يجازيهم بها إن كان خيراً 

 كفراً.

 109اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:

آ َمكا يُْشكِعُرُكْم أَنَّهك}َوأَْقَسُمواْ بِاّوِ َجْهدَ أَْيَمانِِهْم لَئِن َجآَءتُْهْم آيَة  لّيُْؤِمنُّن بَِها قُْل إِنَّما االَيَاُت ِعنكدَ ّللّاِ وَ   

 إِذَا َجآَءْت الَ يُْؤِمنُوَن {.

يقول تعالى ذكره: حلك  بكاهلل هكؤالء العكادلون بكاهلل جهكد حلفهكم, وذلك  أوككد مكا قكدوا عليكه مكن    

األيمان وأصعبها وأشدّها: لَئِْن جاَءتُْهْم آيَة  يقول: قالوا: نقسم باهلل لئن جاءتنا آية تصدّق ما تقول يكا 

من األمكم. لَيُكْؤِمنُّن بِهكا يقكول: قكالوا: لنصكدقّن بمجيئهكا بك , وأنك  هلل محمد مثل الذي جاء من قبلنا 

فكأخرا الربكر عكن االَيكة «, ليكؤمنّن بهكا»رسول مرسل, وأن ما جئتنا به حكّق مكن عنكد هللا. وقيكل: 

علكى والمعنى لمجيء االَية. يقول لنبيه صلى هللا عليه وسلم: قُكْل إنَّمكا االَيكاُت ِعْنكدَ ّللّاِ وهكو القكادر 

إتيانبم بها دون كّل أحد من خلقه. َوما يُْشِعُرُكْم يقول وما يدريبم إنّها إذَا جاَءْت ال يُْؤِمنُكوَن. وذككر 

أن الذين سألوه االَية من قومه هم الذين آيس هللا نبيه من إيمكانهم مكن مشكركي قومكه. وبنحكو الكذي 

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

دثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, ـ  ح10765  

عن مجاهد, في قول هللا: لَئِْن جاَءتُْهْم آيَة  لَيُْؤِمنُّن بِها إلى قوله: يَْجَهلُوَن سألت قكري, محمكداً صكلى 

 هللا عليه وسلم أن يأتيهم بآية, واستحلفهم ليؤمنّن بها.

نى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح: لَئِْن جاَءتُْهْم ـ  حدثني المث10766  

 آيَة  لَيُْؤِمنُّن بِها ثم ذكر مثله.
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ـ  حدثنا هناد, قال: حدثنا يكونس بكن ببيكر, قكال: حكدثنا أبكو معشكر, عكن محمكد بكن كعكا 10767  

وا: يكا محمكد تربرنكا أن موسكى ككان القرظي, قال: كلم رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم قريشاً, فقكال

معككه عصككا ينككرب بهككا الحجككر فككانفجرت منككه اثنتككا عشككرة عينككاً, وتربرنككا أن عيسككى كككان يحيككي 

الموتى, وتربرنا أن ثمود كانت لهم ناقة؟ فأتنا بشيء من االَيات حتى نصدّق  فقال النبّي صلى هللا 

فكإْن فَعَْلكُت »الوا: تجعكل لنكا الصكفا ذهبكاً, فقكال لهكم: ق« أّي َشْيٍء تُِحبوَن أْن آتِيَُبْم بِِه؟»عليه وسلم: 

قالوا: نعم وهللا لئن فعلت لنتبغ  أجمعون فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسكلم يكدعو, « تَُصدّقُونِي؟

فجاءه جبريل عليه السالم, فقال: ل  ما شكئت إن شكئت أصكبح ذهبكاً, ولكئن أرسكل آيكة فلكم يصكدّقوا 

فككأنزل هللا «. بَككْل يَتُككوَب تككائِبُُهمْ »شككئت فككاتركهم حتككى يتككوب تككائبهم. فقككال:  عنككد ذلكك  لنعككذّبنهم, وإن

 تعالى: وأْقَسُموا باهلل... إلى قوله: يَْجَهلُوَن.

 القول في تأويل قوله تعالى: َوما يُْشِعُرُكْم أنّها إذَا جاَءْت ال يُؤِمنُوَن.  

ُكْم أنّهكا إذَا جكاَءْت ال يُؤِمنُكوَن فقكال بعنكهم: اختل  أهل التأويل في المراطبين بقوله: َوما يُْشكِعرُ   

خوطا بقوله: َوما يُْشِعُرُكْم المشركون المقسمون باهلل لئن جاءتهم آية ليؤمنّن, وانتهكى الربكر عنكد 

قوله: َوما يُْشِعُرُكْم ثم استؤن  الحبم عليهم بأنهم ال يؤمنكون عنكد مجيئهكا اسكتئنافاً مبتكدأ. ذككر مكن 

 قال ذل :

ـ  حدثني محمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, 10768  

 عن مجاهد, في قول هللا: َوما يُْشِعُرُكْم قال: ما يدريبم. قال: ثم أخبر عنهم أنهم ال يؤمنون.

مكا حدثني المثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قكال: حكدثنا شكبل, عكن ابكن أبكي نجكيح, عكن مجاهكد: وَ     

 يُْشِعُرُكْم وما يدريبم أنّها إذَا جاَءْت؟ قال: أوجا عليهم أنها إذا جاءت ال يُْؤِمنُوَن.

ـ  حدثني المثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: سمعت عبد هللا بن زيد يقول: إنما االَيات عنكد 10769  

 هللا, ثم تستأن  فيقول: أنّها إذَا جاَءْت ال يُؤِمنُوَن.

قكال: حكدثنا الحسكين, قكال: ثنكي حجكاا, عكن ابكن جكري , عكن مجاهكد, قولكه: إنَّمكا  حدثنا القاسم,    

االَياُت ِعْندَ ّللّاِ َوما يُْشِعُرُكْم: وما يدريبم أنبم تؤمنكون إذا جكاءت ثكم اسكتقبل يربكر عكنهم فقكال: إذَا 

 جاَءْت ال يُؤِمنُوَن.

أنّهككا إذَا جككاَءْت ال »أن قولككه: علككى « أنّهككا»وعلككى هككذا التأويككل قككراءة مككن قككرأ ذلكك  ببسككر ألكك :   

 خبر مبتدأ منقطع عن األّول, وممن قرأ ذل  كذل  بعض قّراء المبيين والبصريين.« يُؤِمنُونَ 

وقال آخرون منهم: بل ذل  خطاب من هللا نبيه صلى هللا عليكه وسكلم وأصكحابه, قكالوا: وذلك  أن   

ة, المؤمنكون بكه. قكالوا: وإنمكا ككان سكبا الذين سألوا رسول هللا صكلى هللا عليكه وسكلم أن يكأتي بآيك

مسألتهم إياه ذل  أن المشركين حلفوا أن االَية أذا جاءت آمنوا, واتبعكوا رسكول هللا صكلى هللا عليكه 

وسلم, فقال أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: سل يا رسول هللا رب  ذلك  فسكأل, فكأنزل هللا 

بك  يكا محمكد: إنمكا االَيكات عنكد هللا, ومكا يشكعركم أيهكا  فيهم وفكي مسكألتهم إيكاه ذلك , قكل للمكؤمنين

«. أن»المؤمنون بأن االَيات إذا جاءت هؤالء المشركين باهلل أنهم ال يؤمنون به ففتحوا األلك  مكن 

فكي قولكه: ال يُْؤِمنُكوَن « ال»وممن قرأ ذل  كذل  عامة قّراء أهل المدينكة والبوفكة, وقكالوا: أدخلكت 

لكه: مكا َمنَعَكَ  أالّ تَْسكُجدَ, وفكي قولكه: َوَحكَرام  علكى قَْريَكٍة أْهلَْبناهكا أنُّهكْم ال صلة, كمكا أدخلكت فكي قو

 يَْرِجعُوَن وإنما المعنى: وحرام عليهم أن يرجعوا, وما منع  أن تسجد.

وقد تأّول قوم قرءوا ذل  بفتح األل  من: أنّها بمعنى: لعلها, وذكروا أن ذل  كذل  في قراءة أبَّي   

وقد ذُكر عن العرب سماعاً منها: اذها إلى السوق أن  تشتري لكي شكيئاً, بمعنكى: لعلك   بن كعا.

 تشتري وقد قيل: إن قول عدّي بن زيد العبادي:

 أعاِذَل ما يُْدِري  أّن َمنِيّتِيإلى ساَعٍة فِي اليَوِم أْو فِي ُضَحى الغَدِ  

 بمعنى: لعّل منيتي وقد أنشدوني بيت دَُريد بن الّصمة:  

َْ فِي الباِلِد ألنّنِيأَرى ما تََرْيَن أْو بَِريالً ُمَرلّدَاذَ    ِريني أَُطّو

وقد أنشكد أينكاً بيكت «. لعلني أرى ما ترين»بمعنى: لعلني. والذي أنشدني أصحابنا عن الفراء:   

 توبة بن الُحَميِّر:

 وُرهالَعَلَ  يا تَْيساً نََزا فِي َمِريَرةُِمعَذَّب لَْيلَى أْن تََرانِي أزُ  
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  « ً  بمعنى: ألن  التي في معنى لعل  وأنشد بيت أبي النجم العجلي:«, لَّهنَ  يا تيسا

 قُْلُت لَشْيباَن اْدُن ِمْن ِلقائِِهإنا نُغَدّي القَْوَم ِمْن ِشَوائِهِ  

 يعني: لعنا نغدي القوم.  

ؤمنين بككه مككن وأولككى التككأويالت فككي ذلكك  بتأويككل االَيككة, قككول مككن قككال: ذلكك  خطككاب مككن هللا للمكك  

بمعنكى: « أنهكا»أصحاب رسوله, أعنى قولكه: َومكا يُْشكِعُرُكْم أنّهكا إذَا جكاَءْت ال يُؤِمنُكوَن, وأن قولكه 

 «.لعلها»

وإنما كان ذل  أولى تأويالته بالصواب الستفاضة القراءة في قّراء األمصار باليكاء مكن قولكه: ال   

اباً للمشركين, لبانت القراءة فكي قولكه: ال يُْؤِمنُكوَن بالتكاء, يُْؤِمنُوَن ولو كان قوله: َوما يُْشِعُرُكْم خط

وذل  وإن كان قد قرأه بعض قراء المبيين كذل , فقراءة خارجة عما عليه قكّراء األمصكار, وكفكى 

 برالَ جميعهم لها دليالً على ذهابها وشذوذها.

ءت هؤالء المشركين ال يؤمنون وإنما معنى البالم: وما يدريبم أيها المؤمنون لعّل االَيات إذا جا  

 فيعاَجلوا بالنقمة والعذاب عند ذل  وال يؤّخروا به.

 110اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:

 َن {.}َونُقَلُّا أَْفئِدَتَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما لَْم يُْؤِمنُواْ بِِه أَّوَل َمّرةٍ َونَذَُرُهْم فِي ُطْغيَانِِهْم يَْعَمُهو  

أبو جعفر: اختل  أهل التأويل في تأويل ذل , فقال بعنهم: معنى ذل : لكو أنكا جئنكاهم بآيكة  قال   

كما سألوا ما آمنوا كما لم يؤمنوا بما قبلهكا أّول مكّرة, ألن هللا حكال بيكنهم وبكين ذلك . ذككر مكن قكال 

 ذل :

أبيه, عن ابكن  ـ  حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن10770  

عبككاس, قولككه: َونُقَلّككُا أْفئِككدَتَُهْم وأْبَصككاَرُهْم كمككا لَككْم يُْؤِمنُككوا بِككِه أّوَل َمككّرة... االَيككة, قككال: لمككا جحككد 

 المشركون ما أنزل هللا لم تثبت قلوبهم على شيء وُردّت عن كّل أمر.

لكه: َونُقَلّكُا أْفئِكدَتَُهْم ـ  حدثني يكونس, قكال: أخبرنكا ابكن وهكا, قكال: قكال ابكن زيكد, فكي قو10771  

 وأْبَصاَرُهْم قال: نمنعهم من ذل  كما فعلنا بهم أّول مّرة. وقرأ: كما لَْم يُْؤِمنُوا بِِه أّوَل َمّرة.

ـ  حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين, قال: ثني حجاا, عن ابن جري , عن مجاهد: َونُقَلُّا 10772  

نحول بينهم وبين اإليمان, ولو جاءتهم كل آية فال يؤمنون, كما حلنا بيكنهم أْفئِدَتَُهْم وأْبَصاَرُهْم قال: 

 وبين اإليمان أّول مّرة.

وقال آخرون: معنى ذل : ونقلا أفئدتهم وأبصارهم لو ردّوا من االَخرة إلكى الكدنيا, فكال يؤمنكون   

دّوا لعَكادُوا ِلَمكا نُُهكوا َعْنكهُ. كما فعلنا بهم ذل , فلم يؤمنوا في الدنيا. قالوا: وذلك  نظيكر قولكه: َولَكْو رُ 

 ذكر من قال ذل :

ـ  حدثني المثنى, قال: حدثنا عبد هللا بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن علّي بن 10773  

أبي طلحة, عن ابن عباس, قال: أخبر هللا سبحانه ما العباد قكائلون قبكل أن يقولكوه وعملهكم قبكل أن 

 ُ َ  ِمثَْل َخبِير: إْن تَقُوَل نَْفس  يا َحْسَرتا على ما فَّرْطُت فِكي َجْنكِا ّللّاِ َوإْن كْنكُت يعملوه, قال: َوال يُنَبّئ

لي َكّرةً  لَِمَن الّساِخِريَن أُو تَقُوَل لَْو أّن ّللّاَ َهدَانِي لَُبْنُت ِمَن الُمتِّقيَن أْو تَقُوَل ِحيَن تََرى العَذَاَب لَْو أنّ 

يقول: من المهتكدين. فكأخبر هللا سكبحانه, أنهكم لكو ردّوا لعكادوا لمكا نهكوا عنكه,  فأُكوَن ِمَن الُمْحِسنينَ 

وإنهم لباذبون, وقال: َونُقَلُّا أْفئِدَتَُهْم وأْبَصاَرُهْم كما لَْم يُْؤِمنُوا بِِه أّوَل َمّرة قال: لو ردوا إلى الكدنيا 

 الدنيا. لحيل بينهم وبين الهدى, كما حلنا بينهم وبينه أّول مّرة وهم في

وأولككى التككأويالت فككي ذلكك  عنككدي بالصككواب أن يقككال: إن هللا جككّل ثنككاؤه أخبككر عككن هككؤالء الككذين   

أقسموا باهلل جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنّن بها, أنه يقلا أفئكدتهم وأبصكارهم ويصكّرفها كيك  

ْؤِمنُوا بِِه أّوَل َمّرة دليكل علكى شاء, وأن ذل  بيده يقيمه إذا شاء ويزيغه إذا أراد, وأّن قوله: كما لَْم يُ 

تشبيه ما بعده بشيء قبلكه. وإذ ككان ذلك  ككذل , فالواجكا أن « كما»محذوَ من البالم, وأن قوله 

يبككون معنككى البككالم: ونقلككا أفئككدتهم فنزيغهككا عككن اإليمككان, وأبصككارهم عككن رؤيككة الحككّق ومعرفككة 

باهلل ورسوله وما جاء به من عند هللا كما  موضع الحجة, وإن جاءتهم االَية التي سألوها فال يؤمنوا
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لم يؤمنوا بتقليبنا إياها قبل مجيئها مّرة قبل ذل . وإذا كان ذل  تأويله كانت الهاء من قوله: َكمكا لَكْم 

 يُْؤِمنُوا بِِه كناية ذكر التقليا.

 القول في تأويل قوله تعالى: َونَذَُرُهْم فِي ُطغيانِِهْم يَْعَمُهوَن.  

الى ذكره: ونذر هؤالء المشركين الذين أقسموا باهلل جهد أيمانهم لئن جاءتهم آيكة ليكؤمنّن يقول تع  

بها عند مجيئها في تمّردهم على هللا واعتدائهم في حدوده, يتردّدون ال يهتدون لحّق وال يبصكرون 

 صواباً, قد غلا عليهم الرذالن واستحوذ عليهم الشيطان.
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