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 111اآلية : 

 ِِ مَيْي َْ يْوتََى َوَرَنيْرنَا  ََ ُ  اْل ي  ِ ََ ََيةَ َوَلمّ ئِِ ََ ُ  اْل ِِ ُْ ل يّل القول في تأويل قوله تعالى:    }َولَْو أَنّنَا نَّزْلنَآ إِلَيْي
ّن أَلْ  َِ َ م وَن {.َشْيٍء ق ب الً ّما َلان واْ ِلي ْؤِمن َواْ إِالّ أَن يََنآَء ّللّا  َولَـ َِ ُْ يَْج  ثََره 

يقول تعالى ذلره لنبيه محَي  ليمى ع ْمييه وسيمُ: ييا محَي   اييالح مين فيالع هيؤالء العيا لين    

ََيةَ رتيى  الِِ ََ ُ  ال ِِ بربُِ األوثان واأللنام. القاِمين لك: لالن جالتنا بآية لنؤمنّن لك  فإننا لو نَّزْلنا إلَيْي

ْوتَى بإ ََ ُ  ال  ِ ََ ّّ فيَيا يروها ْيانا وَلمّ رياِنا إياهُ  رجة لك و اللة ْمى نبّوتك  وأخبروهُ أنك محي

ُْ ل ّل َشْيٍء فجعمنياهُ ليك ق يب الً ميا امنيوا وال  ِِ مَْي َْ ّّ من ْن  ع  َوَرَنْرنا  تقول  وأن ما جالتُِ به ر

 َِ ُْ يَْج ّن أْلثََره  َِ م وَن يقول: ولَين ألثير ل ّقوك  وال اتبعوك إالّ أْن يَناَء ّللّا  ذلك لَن شاء منُِ. َولَ

هؤالء الَنرلين يجِميون أن ذليك لي,لك  يحسيبون أن انيَيان إلييُِ والَفير بأيي يُِ  متيى شياءوا 

امنوا ومتى شاءوا لفروا. وليح ذلك ل,لك  ذلك بي ي  ال يؤمن منُِ إال من ه يته ليه فوفقتيه  وال 

 يَفر إال من خ,لته ْن الرش  فأضممته.

لَستِزِين برسول ع لمى ع ْميه وسمُ  وما جاء به من ْن  ع  من وقيل: إن ذلك نزل في ا  

 منرلي قريش. ذلر من قال ذلك:

ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ري ثنا رجيا   ْين ابين جيريل  قيال: نزلي  فيي 10774  

نَيا االَيياع ْني  ع  الَستِزِين ال,ين سألوا النبّي لمى ع ْميه وسمُ االَية  فقيال: قيل ييا محَي  إ

يْوتَى  ََ ُ  ال ي  ِ ََ ََيةَ وَلمّ الِِ ََ ُ  ال ِِ وما ينعرلُ أنِا إذا جاءع ال يؤمنون. ونزل فيُِ: َولَيْو أنّنيا نَّزْلنيا إلَيْي

ُْ ل ّل َشْيٍء ق ب الً. ِِ مَْي َْ  َوَرَنْرنا 

أْن يََناَء ع فاستثنى ذليك  وقال اخرون: إنَا قيل: ما لان وا ِلي ْؤِمن وا يرا  به أهل النقاء  وقيل: إالّ   

 من قوله: ِلي ْؤِمن وا يرا  به أهل انيَان والسعا ة. ذلر من قال ذلك:

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني معاوية بن لالح  ْن ْمّي بين 10775  

 ََ الِِ ََ ُ  ال ِِ ُْ ل يّل أبي طمحة  ْن ابن ْباس  قوله: َولَْو أنّنا نَّزْلنا إلَْي ِِ مَيْي َْ يْوتَى َوَرَنيْرنا  ََ ُ  ال  ِ ََ ةَ وَلمّ

َشْيٍء ق ب الً ما لان وا ِلي ْؤِمن وا وهُ أهل النقاء. ثُ قال: إالّ أْن يَناَء ّللّا  وهيُ أهيل السيعا ة الي,ين سيبّ 

 لُِ في ْمَه أن ي خموا في انيَان.

ُّ بقوليه: ميا ليان وا ِلي ْؤِمنيوا وأولى القولين في ذلك بالصواب قول ابن ْباس  ألن ع جّل    ثناؤه ْي

ُْ ايَةٌ لَي ْؤِمن ّن بِِا. وق  يجيو    ِ ُْ لَالِْن جاَءتْ ِِ انِ ََ ِْ َ أي وا باّلّلِ َج  َ القوم ال,ين تق ّم ذلرهُ في قوله: وأْقَس

أن يَون ال,ين سألوا االَية لانوا هُ الَستِزِين ال,ين قال ابن جريل: إنُِ ْنيوا بِي,ه االَيية ولَين 

ال  اللة في ظاهر التنزيل ْمى ذلك وال خبر تقوم به رجة بأن ذليك لي,لك. والربير مين ع خيار  

ْ ني به أهل النقاء منُِ أولى لَا ولفنا.  مرر  العَوم  فالقول بأن ذلك 

ُْ ل ّل َشْيٍء ق ب الً فقرأتيه قيّراء أهيل الَ ينية:    ِِ مَْي َْ « قِيباَلً »واختمف  القّراء في قراءة قوله: َوَرَنْرنا 

بَسر القاف وفتح الباء  بَعنى معاينة  من قول القاِل: لقيته قباَلً: أي معاينة ومجاهرة. وقيرأ ذليك 

ُْ ل ّل َشْيٍء ق ب الً بضُ القاف والباء. ِِ مَْي َْ  ْامة قراء الَوفيين والبصريين: َوَرَنْرنا 

لق ب ل: جَع قَبِيل لالّرغ ف التيي وإذا قرىء ل,لك لان له من التأويل ثالثة أوجه: أر ها أن يَون ا  

هي جَع رغيف  والق ض ب التي هي جَع قضيب  ويَون الق ب ل: الضَناء والَفيالء وإذا ليان ذليك 

معناه  لان تأويل الَالم: ورنرنا ْميُِ لّل شيء لفالء يَفمون لُِ بأن ال,ي نع  هُ ْميى إيَيانُِ 

 وا ْمى لفرهُ  ما امنوا إال أن يناء ع.باهلل إن امنوا أو نوْ هُ ْمى لفرهُ باهلل إن همَ

بَعنى الَقابمة والَواجِة  من قول القاِل: أتيتيك ق يب الً ال   ب يرا  « الق ب ل»والوجه االَخر: أن يَون   

 إذا أتاه من قَبِل وجِه.

والوجييه الثاليين: أن يَييون معنيياه: ورنييرنا ْميييُِ لييّل شيييء قبيميية قبيميية  ليينفا ليينفا  وجَاْيية   

فيَون الق ب ل رينالٍ, جَع قَبيل ال,ي هو جَع قبيمة  فيَون الق بل جَع الجَع. وبَيّل ذليك قي   جَاْة.

 قال  جَاْة من أهل التأويل. ذلر من قال: معنى ذلك: معاينة.
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ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني معاوية بن لالح  ْن ْمّي بين 10776  

ُْ ل ّل َشْيٍء ق ب الً يقول: معاينة.أبي طمحة  ْن ابن ْباس:  ِِ مَْي َْ  َوَرَنْرنا 

ُْ ل ّل َشْيٍء ق ب الً 10777   ِِ مَْي َْ ـ ر ثنا بنر  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة: َوَرَنْرنا 

 رتى يعاينوا ذلك معاينة ما لان وا ِلي ْؤِمن وا إالّ أْن يَناَء ّللّا .

 قبيمة قبيمة لنفا لنفا.ذلر من قال: معنى ذلك:   

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا إسحاق  قال: ري ثنا ْبي  ع بين يزيي   مين قيرأ: ق يب الً معنياه: 10778  

 قبيالً قبيالً.

ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْين ابين جيريل  قيال: قيال مجاهي : 10779  

 ق ب الً أفواجا  قبيالً قبيالً.

الَثنى  قال: ر ثنا إسحاق  قال: ر ثنا أرَ  بن يونح  ْن أبي خيثَة  قيال: ري ثنا أبيان  ر ثني   

بن تغمب  قال: ثني طمحة أن مجاه ا قرأ في األنعام: ل ّل َشْيٍء ق ب الً قال: قباِل  قبييالً قبييالً وقبييالً. 

 ذلر من قال: معناه: مقابمة.

ال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبييه  ْين ابين ـ ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  ق10780  

ُْ ل يّل َشيْيٍء ق يب الً يقيول ِِ مَْي َْ ْوتَى َوَرَنْرنا  ََ ُ  ال  ِ ََ ََةَ وَلمّ الِِ ََ ُ  ال ِِ : ليو ْباس  قوله: َولَْو أنّنا نَّزْلنا إلَْي

ُْ ي ْؤِمن وا إالّ أْن يَناَء ّللّا .  استقبمُِ ذلك لمه  لَ

ُْ ل يّل  ـ ر ثني يونح  قال:10781   ِِ مَيْي َْ أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   في قوليه: َوَرَنيْرنا 

 َشْيٍء ق ب الً قال: رنروا إليُِ جَيعا  فقابموهُ وواجِوهُ.

ـيي ريي ثني الَثنييى  قييال: ريي ثنا إسييحاق  قييال: ريي ثنا ْبيي  ع بيين يزييي   قييرأ ْيسييى: ق ييب الً 10782  

 ومعناه: ْيانا.

ُّ  وأولى القراءتين في ذلك   ُْ ل يّل َشيْيٍء ق يب الً بضي ِِ مَيْي َْ بالصواب ْن نا  قيراءة مين قيرأ: َوَرَنيْرنا 

القاف والباء لَا ذلرنا من ارتَال ذلك األوجه التي بينا مين الَعياني  وأن معنيى الِقبَيِل  اخيل فييه  

ُْ فيإن معنياه: وجَع ِِ مَيْي َْ نيا ْمييُِ  وسيقنا وغير  اخل في الِقبَِل معاني الق ب ل. وأميا قوليه: َوَرَنيْرنا 

 إليُِ.

 112اآلية : 

 ُْ  ِ ي َْ  ّواً َشيَاِطيَن اِنْنِح َواْلِجّن ي وِري بَْعض  َ ّل نِبِّي  القول في تأويل قوله تعالى:    }َوَل,َِلَك َجعَْمنَا ِل

ُْ َوَما يَْفتَ  وراً َولَْو َشآَء َربَّك َما فَعَم وه  فَ,َْره  َف اْلقَْوِل غ ر  ْخر  وَن {.إِلََى بَْعٍض     ر 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذلره لنبيه محَ  لمى ع ْميه وسمُ مسمّيه ب,لك َْا لقي من لفيرة    

َْ  ّوا يقيول: ولَيا  َ ّل نَبِّي  قومه في ذاع ع  وراثّا له ْمى الصبر ْمى ما نال فيه: وَل,َِلَك َجعَْمنا ِل

َف  ابتميناك يا محَ  بأن جعمنا لك من منرلي قومك أْ اء ْخر  ُْ إلى بَْعٍض     ِ شياطين ي وِري بَْعض 

القَْوِل ليص ّوهُ بَجا لتُِ إياك ب,لك ْن اتباْك وانيَان بك وبَا جالتُِ بيه مين ْني  ربيك لي,لك 

ابتمينيييا مييين قبميييك مييين األنبيييياء والرسيييل  بيييأن جعمنيييا لِيييُ أْييي اء مييين قيييومُِ ييييؤذونُِ بالجييي ال 

ُ ترصص به من بينُِ وري ك  بيل قي  ََْيتُِ بي,لك والرصوماع  يقول: فِ,ا ال,ي امتحنتك به ل

معك ألبتميُِ وأختبرهُ مع ق رتي ْمى منع من اذاهُ من إي,اُِِ  فمُ أفعل ذليك إال ألْيرف أوليي 

العزم منُِ من غيرهُ يقول: فالبر أن  لَا لبر أولو العيزم مين الرسيل. وأميا شيياطين اننيح 

منه بني ه,ا االسُ بَا أغنى ْين إْا تيه. ونصيب العي ّو والجّن فإنُِ مر تُِ. وق  بيّنا الفعل ال,ي 

 والنياطين بقوله: َجعَْمنا.

ورا فإنيه يعنيي: أنيه ي مقيي الَمقيي مينُِ    َف القَيْوِل غ ير  ْخير  ُْ إليى بَْعيٍض     ِ ي وأما قوله: ي يوِري بَْعض 

 القول ال,ي  يّنه ورسنه بالباطل إلى لاربه  ليغتّر به من سَعه فيضل ْن سبيل ع.

ثُ اختمف أهل التأويل في معنى قوله: َشياِطيَن انْنِح والِجّن فقال بعضُِ: معناه: شياطين اننح   

 التي مع اننح  وشياطين الجّن التي مع الجّن وليح لإلنح شياطين. ذلر من قال ذلك:

 ّي: ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس10783  

ورا  َف القَْوِل غ ر  ْخر  ُْ إلى بَْعٍض     ِ َْ  ّوا َشياِطيَن انْنِح والِجّن ي وِري بَْعض  َ ّل نَبِّي  وَل,َِلَك َجعَْمنَا ِل

َولَْو َشاَء َربَّك ما فَعَم وه  أما شيياطين اننيح: فالنيياطين التيي تضيّل اننيح  وشيياطين الجيّن الي,ين 
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واريي  منَِييا: إنييي أضييمم  ليياربي بَيي,ا وليي,ا  وأضييمم  أنيي  يضييمون الجييّن يمتقيييان فيقييول لييّل 

 لاربك بَ,ا ول,ا  في عمُ بعض ُِ بعضا.

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبو نعيُ  ْن شريك  ْن سعي  بن مسروق  ْين َْرمية: 10784  

َشياِطيَن انْنيِح والِجيّن قيال: لييح فيي اننيح شيياطين ولَين شيياطين الجيّن يوريون إليى شيياطين 

 اننح  وشياطين اننح يورون إلى شياطين الجّن.

ـ ر ثني الحرث  قال: ري ثنا ْبي  العزييز  قيال: ري ثنا إسيراِيل  ْين السي ّي  فيي قوليه: 10785  

ورا قيال: لإلنسيان شيينان  ولمجنيّي شيينان  فيَْمقَيى  ْخيَرَف القَيْوِل غ ير  ُْ إليى بَْعيٍض     ِ ي ي وِري بَْعض 

 وري بعضُِ إلى بعض  خرف القول غرورا.شينان اننح شينان الجّن  في

قال أبو جعفر: جعل َْرمية والسي ّي فيي تأويمَِيا هي,ا الي,ي ذليرع ْنَِيا ْي ّو األنبيياء الي,ين   

ي  ّوا أوال  إبمييح  ون أوال  ا م و ون الجيّن  وجعيل  َْ َ يّل نَبِيّي  ذلرهُ ع في قوله: وَل,َِلَك َجعَْمنا ِل

عض  خرف القول غرورا  َولَ َ إبميح  وأن َميْن ميع ابين ا م الَولوفين بأن بعضُِ يوري إلى ب

من ول  إبميح يوري إلى من مع الجّن مين ولي ه  خيرف القيول غيرورا. ولييح لِي,ا التأوييل وجيه 

مفِوم  ألن ع جعل إبميح وول ه أْ اء ابن ا م  فَّل ول ه لَّل ولي ه ْي ّو. وقي  خيّص ع فيي هي,ه 

نه جعيل لِيُ مين النيياطين أْي اء  فميو ليان معنيّيا بي,لك النيياطين الي,ين االَية الربر ْن األنبياء أ

ذلرهُ الس ّي  ال,ين هُ ول  إبميح  لُ يَن لرصوص األنبياء بالربر ْنُِ أنه جعل لُِ النياطين 

أْ اًء وجهٌ. وق  جعل من ذلك ألْ ى أْ اِه مثل الي,ي جعيل لِيُ  ولَين ذليك لالي,ي قمنيا مين أنيه 

مر ة اننح والجّن لَّل نبّي ْ ّوا يوري بعضُِ إلى بعض من القول ما يؤذيُِ  معنّي به أنه جعل

 به.

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك  جاء الربر ْن رسول ع لمى ع ْميه وسمُ.  

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا الحجا  بن الَنِال  قال: ر ثنا رَيا   ْين رَيي  بين هيالل  10786  

ّ  ْين ْيوف بين ماليك  ْين أبيي ذّر: أن رسيول ع ليمى ع ْمييه قال: ثني رجل من أهل  مني

قيال: قمي : ييا رسيول ع  « يا أبا ذّر  َهْل تَعَّوْذَع باّلّلِ ِمْن َشّر َشياِطيِن انْنِح والِجّن؟»وسمُ قال: 

ُْ »هل لإلنح من شياطين؟ قال:   «.نَعَ

عاويية بين ليالح  ْين ْميّي بين أبيي ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو لالح  قيال: ثنيي م10787  

طمحة  ْن أبي ْب  ع محَ  بن أيوب وغيره من الَنيرة  ْن ابن ْاِ,  ْين أبيي ذّر  أنيه قيال: 

ييا أبيا ذَّر  َهيْل »أتي   رسول ع لمى ع ْميه وسمُ في مجمح ق  أطال فيه الجموس  قيال: فقيال: 

ُْ »قال: قم : ال يا رسول ع قال: « َلمّْيَ ؟ قيال: ثيُ جالي  فجمسي  إلييه  فقيال: « فاْرَلْع َرْلعَتَْينِ  ق 

قال: قم : ييا رسيول ع وهيل لإلنيح « يا أبا ذَر َهْل تَعَّوْذَع باهلل ِمْن َشّر َشياِطين انْنح والِجّن؟»

ُْ  َشّر ِمْن َشياِطين الِجنّ »من شياطين؟ قال:   «.نَعَ

محَي  بين ثيور  ْين معَير  ْين قتيا ة  قيال:  ـ ر ثنا محَ  بن ْبي  األْميى  قيال: ري ثنا10788  

تَعَّوْذ ييا أبيا ذَّر ِميْن َشيياِطين »بمغني أن أبا ذّر قام يوما يصمي  فقال له النبّي لمى ع ْميه وسمُ: 

 «.نعُ»فقال: يا رسول ع: أَو إّن من اننح شياطين؟ قال: « انْنح والِجنّ 

إنه إخبار من ع أّن شيياطين اننيح والجيّن ييوري وقال اخرون في ذلك بنحو ال,ي قمنا من ذلك   

 بعضُِ إلى بعض. ذلر من قال ذلك:

ـ ر ثنا الحسن بن يحيى  قال: أخبرنيا ْبي  الير اق  قيال: أخبرنيا معَير  ْين قتيا ة  فيي 10789  

قوليه: َشيياِطيَن انْنييح والِجيّن قيال: ميين الجيّن شيياطين  وميين اننيح شيياطين يييوري بعضيُِ إلييى 

تَعَيّوْذ ييا »قتا ة: بمغني أن أبا ذّر لان يوما يصمي  فقال له النبّي ليمى ع ْمييه وسيمُ:  بعض. قال

فقال: يا نبّي ع  أو إّن من اننح شياطين؟ فقال النبّي لمى ع « أبا ذَّر ِمْن َشياِطين انْنِح والِجنّ 

ُْ »ْميه وسمُ:   «.نَعَ

َْي ّوا ر ثنا بنر  قال: ر ثنا يزي   قيال: ري ثنا     َ يّل نَبِيّي  سيعي   ْين قتيا ة  قوليه: وَلي,َِلَك َجعَْمنيا ِل

تَعَّوْذ باهلل ِمْن »َشياِطيَن انْنِح والِجّن... االَية  ذلر لنا أبا ذّر قام ذاع يوم يصمي  فقال له نبي ع: 

ُْ  أَو َلي,َْب   نَ»فقال: يا نبّي ع أو لإلنح شياطين لنياطين الجيّن؟ قيال: « َشياِطيَن الِجّن وانْنح عَي

مَْيِه؟ َْ.» 
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ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسن  قال: ثنيي رجيا   ْين ابين جيريل  قيال: قيال مجاهي : 10790  

َْ ّوا َشياِطيَن انْنح والِجّن فقال: لفار الجّن شياطين يوريون إليى شيياطين  َ ّل نَبِّي  ول,لَك َجعَْمنا ِل

 اننح لفار اننح  خرف القول غرورا.

وأما قوله:  ْخرَف القَْول غ رورا فإنه الَزين بالباطل لَا ولف  قبل  يقال منه:  خرف لالميه   

 وشِا ته إذا رسن ذلك بالباطل ووّشاه. لَا:

ـ ر ثنا سفيان بن وليع  قال: ر ثنا أبيو نعييُ  ْين شيريك  ْين سيعي  بين مسيروق  ْين 10791  

 الباطل باأللسنة.َْرمة  قوله:  ْخرَف القَْول غ رورا قال: تزيين 

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 10792  

 أما الزخرف  فزخرفوه:  يّنوه .

ـ ر ثنا محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسيى  ْين ابين أبيي نجييح  10793  

ورا قال: ْخرَف القَْول غ ر   تزيين الباطل باأللسنة. ْن مجاه :   

 ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه   مثمه.   

ـ ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبييه  ْين ابين 10794  

ورا يقول: رّسن بعضُِ لبعض ْخَرَف القَْول غ ر   القول ليتبعوهُ في فتنتُِ. ْباس  قوله:   

َف القَييْول 10795   ْخير  ـي ري ثني يييونح  قيال: أخبرنييا ابين وهيب  قييال: قيال ابيين  يي   فيي قولييه:   

ورا قييال: الزخييرف: الَييزيّن  رييين  يّيين لِييُ هيي,ا الغييرور  لَييا  ييين إبميييح الَ م مييا جيياءه بييه  غ يير 

ُْ ق َرناءَ   ِ ُْ قال: ذلك الزخرف. وقاسَه إنه لَن النالحين. وقرأ: َوقَيّْضنا لَ  ِ  فََزيّن وا لَ

ّّ إليى الباطيل.    وأما الغرور: فإنه ما غّر اننسان فر ْه فص ه ْن الصواب إلى الرنأ ومن الح

 وهو مص ر من قول القاِل: غررع فالنا بَ,ا ول,ا  فأنا أغّره غرورا وغّرا. لال,ي:

ل  قال: ر ثنا أسيباط  ْين السي ّي: ـ ر ثنا محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفض10796  

ورا قال: يغّرون به الناس والجّن.  غ ر 

وَن.   ُْ َوما يَْفتَر   القول في تأويل قوله تعالى: َولَْو شاَء َربَّك ما فَعَم وه  فَ,َْره 

يقول تعالى ذلره: ولو شال  يا محَي  أن ييؤمن الي,ين ليانوا ألنبيياِي أْي اء مين شيياطين اننيح   

نالُِ مَرهُ وييأمنوا غيواِمُِ وأذاهيُ  فعمي  ذليك ولَنيي ليُ أشيأ ذليك ألبتميي بعضيُِ والجن فال ي

ُْ يقول: ف ُِْ  يعني النياطين  ّّ لّل فريّ منُِ ما سبّ له في الَتاب السابّ. فَ,َْره  ببعض فيستح

ال,ين يجا لونك بالباطل من منرلي قوميك ويراليَونك بَيا ييوري إلييُِ أوليياؤهُ مين شيياطين 

وَن يعنيي: وميا يرتمفيون مين إفيك و ور  يقيول ليه ليمى ع ْمييه وسيمُ: اننح و الجّن  َوميا يَْفتَير 

ََِ,َب والّزوَر. مَْيِه ال َْ  ُْ ِِ ُْ ْمى ّللّاِ َواْختاِلقِ ِِ ُْ ْمى اْفتَِراِِ ِِ قابِ ِْ ُْ فإنّي ِمْن َوَراِء  ِِ مَْي َْ  اْلبر 

 113اآلية : 
َى إِلَْيِه أَْفالِ َة  الِّ,يَن الَ ي ْؤِمن وَن بِاالَِخَرةِ َوِليَْرَضيْوه  َوِليَْقتَِرف يواْ القول في تأويل قوله تعالى:    }َوِلتَْصغَ 

 َما ه ُ ّمْقتَِرف وَن {.

ُْ إليى بَْعيٍض      ِ ي َْ  ّوا َشياِطيَن انْنِح والِجّن ي يوِري بَْعض  َ ّل نَبِّي  يقول تعالى ذلره وَل,َِلَك َجعَْمنا ِل

َف القَْوِل غ ر   ْخر  ورا َوِلتَْصيغَى إلَْييِه يقيول جيّل ثنياؤه: ييوري بعيض هيؤالء النيياطين إليى بعيض   

الَزيّن من القول بالباطل  ليغّروا به الَؤمنين من أتباع األنبياء  فيفتنوهُ ْن  ينُِ َوِلتَْصغَى إلَْيِه 

نييون بيياالَخرة. وهييو ميين أْفالِيي َة  الّييِ,ين ال ي ْؤِمن ييوَن بيياالَِخَرةِ يقييول: ولتَيييل إليييه قمييوب اليي,ين ال يؤم

يغ ّوا  وبعيض العيرب يقيول َليغَْي   لغوَع تَْصيغَى وتَْصيغ و  والتنزييل جياء بتَْصيغَى َليْغوا ول 

ِغيّا بالياء  وذلك إذا مم   يقيال:  َي ْن بعض بني أس : َلغَْي   إلى ر يثه  فأنا أْلغَى ل  بالياء ر 

ي معيك  ويقيال: أليغي  اننياء: إذا َلْغوي معك: إذا ليان هيواك معيه وميميك  مثيل قيولُِ: ِضيمَع

 أممته ليجتَع ما فيه ومنه قول الناْر:

ٍةَ ْيٌغ َوفِيِه إلى التّْنبِيِه إْلغاء    ََ ََ ْح َْْن ل ّل م   تََرى الّسِفيهَ بِِه 

 ويقال لمقَر إذا مال لمغيوب: َلغَا وأْلغَى.  

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  
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ـي ريي ثني الَثنييى  قييال: ريي ثنا ْبيي  ع بيين لييالح  قييال: ثنييي معاوييية  ْيين ْمييّي بيين أبييي 10797  

 طمحة  ْن ابن ْباس: َوِلتَْصغَى إلَْيِه أْفالِ َة  يقول: تزيغ إليه أفال ة.

ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثنيي رجيا   ْين ابين جيريل  قيال: قيال ابين ْبياس  فيي    

 ى إلَْيه أْفالِ َة  الِّ,يَن ال ي ْؤِمن وَن باالَِخَرةِ قال: لتَيل.قوله: َوِلتَْصغَ 

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 10798  

 ويرضون به.َوِلتَْصغَى إلَْيِه أْفالِ َة  الِّ,يَن ال ي ْؤِمن وَن باالَِخَرةِ يقول: تَيل إليه قموب الَفار ويحبونه 

ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   في قوليه: َوِلتَْصيغَى إلَْييِه أْفالِي َة  10799  

الّييِ,يَن ال ي ْؤِمن ييوَن بيياالَِخَرةِ قييال: ولتصييغى: وليِييووا ذلييك وليرضييوه  قييال: يقييول الرجييل لمَييرأة: 

 َلغَْي   إليِا: هِويتِا.

ْقتَرف وَن.القول في تأويل قوله تعالى   ُْ م   : َولَيَْقتَِرف وا ما ه 

َي ْن العرب سَاْا منِيا: خير     يقول تعالى ذلره: وليَتسبوا من األَْال ما هُ مَتسبون. ر 

يقتييرف ألهمييه  بَعنييى يَسييب لِييُ  ومنييه قيييل: قييارف فييالن هيي,ا األميير: إذا واقعييه وَْمييه. ولييان 

قرفتني: أي اتَِتنيي  ويقيال: بالسيَا اقترفي   بعضُِ يقول: هو التَِة واال ّْاء  يقال لمرجل: أن 

 لنفسك. وقال رؤبة:

فّةَ العَِفيِف   ِْ وفِتَْقَوى التِّقّي َو ْقر  ََ ََِ,ِب ال يا اْقتَِراف  ال ْْ  أ

 وبنحو ال,ي قمنا في تأويل قوله: َوِليَْقتَِرف وا قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

 بيين لييالح  قييال: ثنييي معاوييية  ْيين ْمييّي بيين أبييي ـي ريي ثني الَثنييى  قييال: ريي ثنا ْبيي  ع10800  

ْقتَِرف وَن وليَتسبوا ما هُ مَتسبون. ُْ م   طمحة  ْن ابن ْباس: َوِليَْقتَِرف وا ما ه 

ـ ر ثنا محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسيباط  ْين السي ّي: 10801  

ْقتَِرف وَن قا ُْ م   ل: ليعَموا ما هُ ْاممون.َوِليَْقتَِرف وا ما ه 

  10802 ُْ ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابين وهيب  قيال: قيال ابين  يي   فيي قوليه: َوِليَْقتَِرف يوا ميا ه ي

ْقتَِرف وَن قال: ليعَموا ما هُ ْاممون.  م 

 114اآلية : 
َََاً َوه َو الِّ,َي أَ  فَّصالً َوالِّ,يَن القول في تأويل قوله تعالى:    }أَفَغَْيَر ّللّاِ أَْبتَِغي َر تَاَب م  َِ ُ  اْل  َ نََزَل إِلَْي

تَِريَن {. َْ  َ َ ونَّن ِمَن اْل ّّ فاَلَ تَ نَّزٌل ّمن ّربَّك بِاْلَح وَن أَنّه  م   َ تَاَب يَْعمَ َِ ُ  اْل  اتَْينَاه 

يقول تعالى ذلره لنبيه محَ  لمى ع ْميه وسمُ: قل لِيؤالء العيا لين بياهلل األوثيان واأللينام     

لقاِمين لك لّف ْن الِتنا ونَّف ْن إلِك: إن ع ق  رَُ ْميّي بي,لر الِيتَُ بَيا يَيون لي ّا ْين ا

َََا أي قل: فميح لي أن أتع ى رََه وأتجاو ه  ألنه ال رَُ أْ ل منه  ْبا تِا  أفَغَْيَر ّللّاِ أْبتَغي َر

فَّصالً يع تَاَب م  َِ ُ  ال  َ ني: القران مفصيالً  يعنيي مبينيا فييه الحَيُ وال قاِل أل ق منه. وه َو أَْنَزَل إلَْي

 فيَا ترتصَون فيه من أمري وأمرلُ. وق  بينا معنى التفصيل فيَا مضى قبل.

َ يونَّن    ّّ فَيال تَ نَّزٌل ِمْن َربيَك بيالَح وَن أنّه  م   َ تاَب يَْعمَ َِ ُ  ال القول في تأويل قوله تعالى: والِّ,يَن اتَْيناه 

تَِريَن. َْ  َ  ِمَن ال

تعيالى ذليره: إن أنَير هيؤالء العيا لون بياهلل األوثيان مين قوميك توريي َ ع  وأشيرلوا معيه  يقول  

األن ا   وجح وا ميا أنزلتيه إلييك  وأنَيروا أن يَيون رقّيا  ولي,ّبوا بيه. فالي,ين اتينياهُ الَتياب وهيو 

نَّزٌل ِمْن َربَّك يعني: ال وَن أَنّه  م   َ ّّ يقيول: التوراة واننجيل من بني إسراِيل  يَْعمَ قران وما فيه بيالَح

ّّ والباطل  ي ّل ْمى ل ق الصا ق في ْمُ ع  ول,ب الَاذب الَفتري ْمييه.  فصالً بين أهل الح

تَِريَن يقول: فال تَونّن يا محَ  من النالين في رقية األنباء التي جاءتك من ع  َْ  َ َ ونَّن ِمَن ال فاَل تَ

.  في ه,ا الَتاب وغير ذلك مَا تضَنه ألن ّّ ال,ين اتيناهُ الَتاب يعمَون أنه منّزل من ربيك بيالح

ييا أْغنَييى ْيين إْا تييه مييع الرواييية  ََ تَييِريَن بِ َْ  َ َ ييونَّن ِمييَن ال وقيي  بينييا فيَييا مضييى مييا وجييه قولييه: فَييال تَ

 الَروية فيه. وق :

 ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا إسيحاق  قيال: ري ثنا ْبي  ع بين أبيي جعفير  ْين أبييه  ْين10803  

تَِريَن يقول: ال تَونّن في شّك مَا قصصنا ْميك. َْ  َ َ ونَّن ِمَن ال  الربيع  قوله: فاَل تَ
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 115اآلية : 

يع   َِ اتِِه َوه َو الّس ََ ِم ََ بَ ِّل ِل َْْ الً الّ م  ة  َربَّك ِلْ قاً َو ََ ْ  َلِم َّ القول في تأويل قوله تعالى:       }َوتَ

.}  ُ  اْلعَِمي

لَم  لمَة ربك  يعني القران. سَاه لمَة لَا تقول العرب لمقصي ة من يقول تعالى ذلره: و   

َْْ الً يقول: لَم  لمَة ربك من الص ق والع ل  النعر يقولِا الناْر: ه,ه لمَة فالن. ِلْ قا َو

ََمََاتِِه  بَ َّل ِل والص ق والع ل نصبا ْمى التفسير لمَمَة  لَا يقال: ْن ي ْنرون  رهَا. ال م 

ير لَا أخبر في لتبه أنه لاِن من وقوْه في رينه وأجمه ال,ي أخبر ع أنه واقع فيه. يقول: ال مغّ 

ُْ قاَل ّللّا  ِمْن قَْبل  فَ  َ ان  وذلك نظير قوله جّل ثناؤه: ي ِري  وَن أْن ي بَ ّل وا َلالَم ّللّاِ ق ْل لَْن تَتّبِع ونا َل,َِل

يترلُِ يحضرون الحرب معه  وقولُِ له ولَن معه إرا تُِ تب يل لالم ع مسألتُِ نبّي ع أن 

ُْ بع  الربر ال,ي لان ع أخبرهُ تعالى ذلره في لتابه بقوله: فإْن   َ ونا نَتّبِْع من الَؤمنين: ذَر 

وا َمِعَي أبَ ا َولَْن ت قاتِم و ج  و ِ فَق ْل لَْن تَْرر  ر  ُْ فاْستأذَن وَك لْمر   ِ َْ  ّوا... َرَجعََك ّللّا  إلى طاِِفٍَة ِمْن ا َمِعَي 

االَية  فحاولوا تب يل لالم ع وخبره بأنُِ لن يررجوا مع نبّي ع في غزاة  ولن يقاتموا معه ْ ّوا 

ُْ فقال ع جل ثناؤه لنبيه محَ  لمى ع ْميه وسمُ: يري ون أن يب ّلوا   َ ونا نَتّبِْع بقولُِ لُِ: ذَر 

ُْ قاَل ّللّا  ِمْن قَْبل. فَ,لك معنى قوله: ال بَسألتُِ إياهُ ذلك لالم ع وخبره ق    َ ْل لَْن تَتّبِع ونا َل,َِل

ََِمَاتِِه إنَا هو: ال مغير لَا أخبر ْنه من خبر أنه لاِن فيبنل مجياله ولونه ووقوْه  ْمى  بَ َّل ِل م 

ما أخبر جّل ثناؤه ألنه ال يزي  الَفترون في لتب ع وال ينقصون منِا وذلك أن اليِو  

والنصارى ال شّك أنُِ أهل لتب ع التي أنزلِا ْمى أنبياِه  وق  أخبر جّل ثناؤه أنُِ يحّرفون 

 غير ال,ي أخبر أنه ال مب ّل له.

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

  10804 ْ َّ ة  َربّك ِلْ قا  ـ ر ثنا بنر  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة  قوله: َوت ََ َلِم

ََِمَاتِِه يقول: ل قا وْ الً فيَا رَُ. بَ َّل ِل َْْ الً ال م   َو

ُ  فإن معناه: وع السَيع لَا يقيول هيؤالء العيا لون بياهلل  الَقسيَون    يع  العَِمي َِ وأما قوله: َوه َو الّس

مقيه  العمييُ بَيا تاَل يول إلييه باهلل جِي  أيَيانُِ: ليالن جياءتُِ ايية لييؤمنّن بِيا  وغيير ذليك مين ليالم خ

 أيَانُِ من بّر ول ق ول,ب ورنن وغير ذلك من أمور ْبا ه.

 116اآلية : 

َْن َسبِيِل ّللّاِ إِن يَتّبِع وَن  القول في تأويل قوله تعالى:   }َوإِن ت ِنْع أَْلثََر َمن فِي األْرِض ي ِضمّوَك 

ل وَن {. ُْ إاِلّ يَْرر   إِالّ الّظّن َوإِْن ه 

يقول تعالى ذلره لنبيه محَ  لمى ع ْميه وسمُ: ال تنع هؤالء العا لين بياهلل األني ا  ييا محَي     

ُ من أهل الزيغ والضالل   َِ فيَا  ْوك إليه من ألل ما ذبحوا الَلِتُِ  وأهمّوا به لغير ربُِ وأشَال

ّّ والصيواب فيصي ّ  وك ْين فإنك إن تنع ألثر من في األرض يضيموك ْين  يين ع ومحجية الحي

ذليك. وإنَيا قيال ع لنبييه: َوإْن ت ِنيْع أْلثَيَر َميْن فِيي األْرض مين بنيي ا م  ألنِيُ ليانوا ريناليٍ, لفييارا 

ضالالً  فقال له جّل ثناؤه: ال تنعُِ فيَا  ْوك إليه  فإنك إن تنعُِ ضمم  ضاللُِ ولن  ميثمُِ 

رال ال,ين نِى نبييه ْين طياْتُِ ألنُِ ال ي ْونك إلى الِ ى وق  أخنالوه. ثُ أخبر جّل ثناؤه ْن 

فيَا  ْوه إليه في أنفسُِ  فقال: إْن يَتّبِع وَن إالّ الّظيّن فيأخبر جيّل ثنياؤه أنِيُ مين أميرهُ ْميى ظيّن 

يوَن  ل  ُْ إالّ يَْرر  ي ْن  أنفسيُِ  ورسيبان ْميى ليحة ْيزم ْمييه وإن ليان خنيأ فيي الحقيقية. َوإْن ه 

ص  يقييول: مييا هييُ إال مترّرلييون يظنييون ويوقعييون رييز را ال يقييين ْمييُ  يقييال منييه: َخييَرَص يَْريير 

يه  وَخِرليْ   ل  َخْرلا وِخْرلا: أي ل,ب وترّرص بظّن وترّرص بَ,ب  وخرل   النرل أْخر 

 إبمك: ألابِا البر  والجوع.

 117اآلية : 

 ْْ َْن َسبِيِمِه َوه َو أَ ُ  َمن يَِضّل  مَ ْْ تَِ يَن {.القول في تأويل قوله تعالى:      }إِّن َربَّك ه َو أَ ِْ  َ ُ  بِاْل  مَ

يقول تعالى ذلره لنبيه محَ  لمى ع ْميه وسمُ: يا محَ  إن ربك ال,ي نِاك أن تنيع هؤالء    

العا لين باهلل األوثان  لالال يضموك ْن سبيمه  هو أْمُ منك ومن جَيع خمقه  أّي خمقه يضّل ْن 
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يص ّوا ْن طاْته واتباع ما أمر سبيمه بزخرف القول ال,ي يوري النياطين بعضُِ إلى بعض  ف

تَِ يَن يقول: وهو أْمُ أيضا منك ومنُِ بَن لان ْمى استقامة وس ا   ال يرفى  ِْ  َ ُ  بال مَ ْْ به. َوه َو أ

ْميه منُِ أر . يقول: واتبع يا محَ  ما أمرتك به  وانته َْا نِيتك ْنه من طاْة من نِيتك ْن 

 ي منك.طاْته  فإني أْمُ بالِا ي والَضّل من خمق

ُ  َمْن يَضّل. فقال بعض نحويي « َمنْ »واختمف أهل العربية في موضع    مَ ْْ في قوله: إّن َربَّك ه َو أ

البصرة: موضعه خفض بنية الباء  قال: ومعنى الَالم: إن ربك هو أْمُ بَن يضّل. وقال بعض 

 «.يضلّ »نحويي الَوفة: موضعه رفع  ألنه بَعنى أّي  والرافع له 

وهو في معنى أّي. وغير معموم في لالم « يضلّ »من القول في ذلك: أنه رفع ب والصواب   

ُ  في ه,ا  مَ ْْ العرب اسُ مرفوض بغير خافض فيَون ه,ا له نظيرا. وق   ُْ بعضُِ أن قوله: أ

 واستنِ  لقيمه ببي  راتُ الناِي:«  يعمُ»الَوضع بَعنى 

   ُ , ال  فحالَفَْ  َطيّىٌء ِمْن  ونِنا ِرِمفاوّللّا  أْم ُْ خ   ِ  ما ل نا لَ

 وبقول الرنساء:  

تَْغ  و َغ اةَ الّريحِ أْو تَْسِري    ِ َ ُ  أّن َجْفنَت مَ ْْ  القَْوم  أ

وه,ا ال,ي قاله قاِل ه,ا التأويل وإن لان جاِزا في لالم العيرب  فمييح قيول ع تعيالى: إّن َربّيَك   

َْْن َسبِيِمِه منه وذلك أن ُ  َمْن يَِضّل  مَ ْْ تَيِ يَن فأبيان بي خول ه َو أ ِْ  َ ُ  بال مَي ْْ ه ْنف ْميه بقوليه: َوه يَو أ

أن أْمُ ليح بَعنى يعمُ  ألن ذلك إذ لان بَعنى يفعل لُ يوليل بالبياء  لَيا « الَِت ين»الباء في 

 ال يقال هو يعمُ بزي   بَعنى يعمُ  ي ا.

 118اآلية : 

ا ذ ِلرَ  َّ َ م واْ ِم ْؤِمنِيَن {. القول في تأويل قوله تعالى:       }فَ ُْ بِآيَاتِِه م  مَْيِه إِن ل نت  َْ ُ  ّللّاِ   اْس

يقول تعالى ذلره لنبيه محَ  لمى ع ْميه وسمُ وْبا ه الَؤمنين به وبآياته  فَموا أيِا    

الَؤمنون مَا ذليتُ من ذباِحَُ وذبحتَوه ال,بح ال,ي بين  لَُ أنه تحّل به ال,بيحة لَُ  وذلك ما 

ّّ  أو ذبحه من  ان بتوري ي من أهل الَتاب   ون ما ذبحه الَؤمنون  بي من أهل  ينَُ  ين الح

ْؤِمنِيَن يقول: إن لنتُ بحجل ع  ُْ بآياتِِه م  ذبحه أهل األوثان ومن ال لتاب له من الَجوس. إْن ل ْنت 

قين  التي أتتَُ وإْالمه بإرالل ما أرمم  لَُ وتحريُ ما رّرم  ْميَُ من الَناُْ والَآلل مص ّ 

و ْوا ْنَُ  خرف ما توريه النياطين بعضِا إلى بعض من  خرف القول لَُ وتمبيح  ينَُ 

 ْميَُ غرورا. ولان ْناء يقول في ذلك ما:

ـ ر ثنا به محَ  بن بنار ومحَي  بين الَثنيى  قياال: ري ثنا أبيو ْاليُ  قيال: أخبرنيا ابين 10805  

ا ذ لي َّ َ م وا ِم مَْييِه قيال: ييأمر بي,لر اسيَه ْميى النيراب جريل  قال: قم  لعناء: قوله: فَ َْ ُ  ّللّاِ  َر اْسي

 والنعام وال,بح  ولّل شيء ي ّل ْمى ذلره يأمر به.

 119اآلية : 

ُْ ّما رَ   َ مَْيِه َوقَْ  فَّصَل لَ َْ ُ  ّللّاِ  ا ذ ِلَر اْس َّ ُْ أاَلّ تَأْل م واْ ِم  َ ّرَم القول في تأويل قوله تعالى:      }َوَما لَ

 ُْ  َ مَْي َْ   َ ُ  بِاْل مَ ْْ َ ٍُ إِّن َربَّك ه َو أ ْم ِْ ُ بِغَْيِر  ِِ ُْ إِلَْيِه َوإِّن َلثِيراً لّي ِضمّوَن بِأَْهَواِِ  ْعتَِ يَن {.إِالّ َما اْضن ِرْرت 

ُْ أْن ال تَأْل م وا فقال بعض نحويي      َ اختمف أهل العمُ بَالم العرب في تأويل قوله: َوما لَ

شيء لَُ في أن ال تألموا  قال: وذلك نظير قوله: َوما لَنا أْن ال ن قاتَِل البصريين: معنى ذلك: وأّي 

يقول: أّي شيء لنا في ترك القتال؟ قال: ولو لان  ال  اِ ة ال يقع الفعل  ولو لان  في معنى: وما 

ا م»و«  ما لك»لنا ول,ا  لَان : وما لنا وأن ال نقاتل. وقال غيره: إنَا  خم  ال لمَنع  ألن تأويل 

قال: وه,ا «. ال»وار   ما منعك ال تفعل ذلك  وما لك ال تفعل وار   فم,لك  خم  « منعك

ُْ أْن تَِضمّوا و« أن»وتَون فيه « ال»الَوضع تَون فيه   َ «: أن ال تضموا»مثل قوله: ي بَيَّن ّللّا  لَ

 يَنعَُ من الضالل بالبيان.

ُْ في ه,ا الَوضع: وأّي وأولى القولين في ذلك بالصواب ْن ي قول من قال: م    َ عنى قوله: َوما لَ

شيء يَنعَُ أن تألموا مَا ذلر اسُ ع ْميه  وذلك أن ع تعالى ذلره تق ّم إلى الَؤمنين بتحميل 

ما ذلر اسُ ع ْميه وإبارة ألل ما ذبح ب ينه أو  ين من لان ي ين ببعض شراِع لتبه الَعروفة  
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يوان  و جرهُ ْن انلغاء لَا يوري النياطين بعضُِ إلى وتحريُ ما أهّل به لغيره من الح

بعض من  خرف القول في الَيتة  والَنرنقة  والَتر ية  وساِر ما رّرم ع من الَناُْ. ثُ قال: 

وما يَنعَُ من ألل ما ذبح ب يني ال,ي ارتضيته  وق  فصم  لَُ الحالل من الحرام فيَا 

ّرَم ْ  ُ  الِرْنِزيِر َوما أ ِهّل ِلغَْيِر ّللّاِ بِِه... إلى  تَنعَون  وبينته لَُ بقوله: ر  ْيتَة  َوال ّم  َولْح ََ ُْ ال  َ مَْي َْ
ٍُ فال لبح ْميَُ في ررام ذلك من رالله   تَجانٍِف ِنثْ َصٍة غيَر م  ََ ِن اْضن ّر فِي َمر  ََ قوله: فَ

جه لقول متأّولي ذلك: فتَتنعوا من ألل رالله ر,را من مواقعة ررامه. فإذ لان ذلك معناه فال و

وأّي شيء لَُ في أن ال تألموا ألن ذلك إنَا يقال ل,لك لَن لان لّف ْن ألمه رجاء ثواب بالَّف 

ْن ألمه  وذلك يَون مَن امن بالَّف فَّف اتباْا ألمر ع وتسميَا لحََه  وال نعمُ أر ا من 

ع ْمى ترله ذلك  واْتقا ا منه سمف ه,ه األمة لّف ْن ألل ما أرل ع من ال,باِح رجاء ثواب 

أن ع رّرمه ْميه. فبَيٌّن ب,لك إذ لان األمر لَا ولفنا أن أولى التأويمين في ذلك بالصواب ما 

 قمنا.

بيّن  أو ب يّن  بَا يغني «: ف ّصل»و« فصمنا»و«  فّصل»وق  بينا فيَا مضى قبل أن معنى قوله:   

 ْن إْا ته في ه,ا الَوضع. لَا:

ـ ر ثني محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن قتا ة: َوقَْ  10806  

ُْ يقول: ق  بَيّن لَُ ما رّرم ْميَُ.  َ َْمَْي ُْ ما َرّرَم   َ  فَّصَل لَ

 ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  ْن ابن  ي   مثمه.10807  

ُْ فقرأه بعضُِ بفتح أول واختمف  القّراء في قول ع جّل ثناؤه: َوقَْ      َ َْمَْي ُْ ما َرّرَم   َ فَّصَل لَ

أي فّصل ما رّرمه من مناََُْ  فبينه لَُ. وقرأ ذلك ْامة «: َرّرم»و« فّصل»الحرفين من 

ّرم»قراء الَوفيين: َوقَْ  فَّصل بفتح فاء فّصل وتن ي  لا ه   بضُ راِه وتن ي  راِه  « ما ر 

م ْميَُ من مناََُْ. وقرأ ذلك بعض الََيين وبعض بَعنى: وق  فّصل ع لَُ الَحرّ 

ُْ »البصريين:   َ ُّ فاِه وتن ي  لا ه « َوقَْ  ف ّصَل لَ ُْ »بض  َ مَْي َْ ّرَم  ُّ راِه وتن ي  راِه  « ما ر  بض

ِوي ْن ْنية العوفي أنه لان يقرأ ذلك:  ُّ فاْمه في الحرفين لميَِا. ور  َوقَْ  »ْمى وجه ما لُ يس

 لصا  وفتح الفاء  بَعنى: وق  أتالُ رَُ ع فيَا رّرم ْميَُ.بترفيف ا« فََصلَ 

والصواب من القول في ذلك ْن نا أن يقال: إن لّل ه,ه القراءاع الثالث التي ذلرناها سوى   

القراءة التي ذلرنا ْن ْنية قراءاع معروفة مستفيضة القراءة بِا في قّراء األمصار  وهن 

 فبأّي ذلك قرأ القارىء فَصيب فيه الصواب.متفقاع الَعاني غير مرتمفاع  

ُْ إلَْيِه فإنه يعني تعالى ذلره: أن ما اضنررنا إليه من الَناُْ    وأما قوله: إالّ ما اْضن ِرِرت 

الَحّرمة التي بيّن تحريَِا لنا في غير رال الضرورة لنا رالل ما لنا إليه مضّنرين  رتى تزول 

 الضرورة. لَا:

ُْ إلَْيِه من ـ ر ثنا بنر10808     قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة: إالّ ما اْضن ِرْرت 

 الَيتة.

ْعتَِ يَن.    َ ُ  بال مَ ْْ ٍُ إّن َربَّك ه َو أ ْم ِْ ُْ بغيِر   القول في تأويل قوله تعالى: َوإّن َلثِيرا لَي ِضمّوَن بأْهَواِِِ

جا لونَُ في ألل ما رّرم ع ْميَُ أيِا الَؤمنون يقول تعالى ذلره: وإّن َلثِيرا من الناس ال,ين ي  

ْمُ منُِ بصحة ما يقولون  وال برهان ْن هُ بَا  ِْ ُْ بغير  ِِ باهلل من الَيتة لَي ِضمّوَن أتباُِْ بأْهَواِِ

فيه يجا لون  إال رلوبا منُِ ألهواُِِ  واتباْا منُِ ل واْي نفوسُِ  اْت اًء وخالفا ألمر ع 

ْعتَِ يَن يقول: إن ربك يا محَ  ال,ي أرّل لك ما أرّل ونِيه  وطاْة ل  َ ُ  بال مَ ْْ منياطين. إّن َربَّك ه َو أ

 ورّرم ْميك ما رّرم  هو أْمُ بَن اْت ى ر و ه فتجاو ها إلى خالفِا  وهو لُِ بالَرلا .

َعنى: أنُِ يضمون واختمف  القّراء فِي قراءة قوله: لَي ِضمّوَن فقرأته ْامة أهل الَوفة: لَي ِضمّوَن ب  

بَعنى: أنُِ هُ ال,ين يضمون ْن « لَيَِضمّونَ »غيرهُ. وقرأ ذلك بعض البصريين والحجا يين: 

ّّ فيجورون ْنه.  الح

ُْ بَعنيى: أنِيُ    ِِ وأولى القراءتين بالصواب في ذلك  قيراءة مين قيرأ: وإّن َلثِييرا لَي ِضيمّوَن بيأْهَواِِ

خبير نبييه ليمى ع ْمييه وسيمُ ْين إضياللُِ مين تيبعُِ يضمون غيرهُ وذليك أن ع جيّل ثنياؤه أ

َْْن  ونِاه ْن طاْتُِ واتباُِْ إلى ما ي ْونه إليه  فقال: َوإْن ت ِنْع أْلثََر َمْن فِي األْرِض ي ِضمّوَك 
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َسبِيِل ّللّاِ ثُ أخبر ألحابه ْنُِ بَثل ال,ي أخبيره ْينُِ  ونِياهُ مين قبيول قيولُِ ْين مثيل الي,ي 

ُِ نظيير الي,ي قيال لنبييه ليمى ع  نِاه ْنه  فقال ْمي ِْ ُْ بغيِر  لُِ: َوإّن َلثِيرا منُِ لَي ِضمّونََُ بأْهَواِِِ

َْْن َسبِيِل ّللّاِ.  ْميه وسمُ: َوإْن ت ِنْع أْلثََر َمْن فِي األْرِض ي ِضمّوَك 

 120اآلية : 

ُِ َوبَاِطنَه   واْ َظاِهَر اِنثْ ا  القول في تأويل قوله تعالى:      }َوذَر  ََ َُ َسي ْجَزْوَن بِ ِسب وَن اِنثْ َْ إِّن الِّ,يَن يَ

 َلان واْ يَْقتَِرف وَن {.

 يقول تعالى ذلره: و ْوا أيِا الناس ْالنية انثُ وذلك ظاهره  وسّره وذلك باطنه. ل,لك:   

وا ظاِهَر 10809   ُِ ـ ر ثنا بنر بن معاذ  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة: َوذَر  انث

 َوباِطنَه  أي قميمه ولثيره وسّره وْالنيته.

    ُِ وا ظاِهَر انث ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن قتا ة: َوذَر 

 َوباِطنَه  قال: سّره وْالنيته.

وا ـ ر ثنا ابن رَي   قال: ر ثنا رَام  ْن أبي جعفر  ْن الربيع بن أنح  في قوله10810   : َوذَر 

ا َوَما بََنَن قال: سّره وْالنيته. َِ َر ِمْن َِ ُِ َوباِطنَه  يقول: سره وْالنتيه  وقوله: ما َظ  ظاِهَر انث

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا إسحاق  قال: ر ثنا ْب  ع بن أبي جعفر  ْن أبيه  ْن الربيع بن    

ُِ َوباَطنه  قال:  وا َظاِهَر انث نِى ع ْن ظاهر انثُ وباطنه أن ي عَل به سّرا  أنح في قوله: َوذَر 

 أو ْالنية  وذلك ظاهره وباطنه.

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه : 10811  

ُِ َوباِطنَه  معصية ع في السّر والعالنية. وا ظاِهَر انث  َوذَر 

وا ظاِهَر ر ثنا القاسُ  قال: ر ث    نا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جريل  ْن مجاه : َوذَر 

ُِ َوباِطنَه  قال: هو ما ينوي مَا هو ْامل.  انث

ثُ اختمف أهل التأويل في الَعنّي بالظاهر من انثُ والباطن منه في ه,ا الَوضع  فقال بعضُِ:   

وا م ح  َِ ُْ الظاهر منه: ما رّرم جّل ثناؤه بقوله: َوال تَْن  َ مَْي َْ ّرَمْ   ُْ ِمَن النّساِء  قوله: ر  ل  َََح اباؤ  ا نَ

... االَية  والباطن منه الزنا. ذلر من قال ذلك: ُْ  َ  أ ّمِات 

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا الحجا   قال: ر ثنا رَا   ْن ْناء بن الساِب  ْن سعي  10812  

ُِ َوباِطنَه   وا ظاِهَر انث ُْ ِمَن  بن جبير  في قوله: َوذَر  ل  َََح اباؤ  وا ما نَ ح  َِ قال: الظاهر منه: ال تَْن

 النّساِء إالّ ما قَْ  َسمََف واألمِاع  والبناع واألخواع. والباطن: الزنا.

 وقال اخرون: الظاهر: أوالع الراياع من الزواني. والباطن: ذواع األخ ان. ذلر من قال ذلك:  

نا أرَ  بن مفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ي: ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ث10813  

ُِ َوباِطنَه  أما ظاهره: فالزواني في الحواني . وأما باطنه: فالص يقة يتر,ها  وا ظاِهَر انث َوذَر 

 الرجل فيأتيِا سّرا.

ـ ر  ث  ْن الحسين بن الفر   قال: سَع  أبا معاذ  قال: ثني ْبي  بن سميَان  قال: 10814  

ا َوما بََنَن لان أهل الجاهمية  سَع  الضحاك َِ َر ِمْن َِ يقول في قوله: َوال تَْقَرب وا الفَواِرَش ما َظ

يستّسرون بالزنا  ويرون ذلك رالالً ما لان سّرا  فحّرم ع السّر منه والعالنية. ما ظِر مِا: 

 يعني العالنية  وما بنن: يعني السّر.

ْن أبي مَين وأبيه  ْن خصيف  ْن مجاه : ال  ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي 10815  

َر ِمْنِا َوما بََنَن قال: ما ظِر منِا: الجَع بين األختين  وتزويل الرجل  َِ تَْقَرب وا الفََواِرَش ما َظ

 امرأة أبيه من بع ه. وما بنن: الزنا.

والباطن: وقال اخرون: الظاهر: التعّري والتجّر  من الثياب وما يستر العورة في النواف.   

 الزنا. ذلر من قال ذلك:

ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   في قوله: َوال تَْقَرب وا الفََواِرَش 10816  

َر ِمْنِا َوما بََنَن قال: ظاهره الع رْية  التي لانوا يعَمون بِا رين ينوفون بالبي . وباطنه:  َِ ما َظ

 الزنا.
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ذلك ْن نا أن يقال: إن ع تعالى ذلره تق ّم إلى خمقه بترك ظاهر انثُ  والصواب من القول في  

وباطنه وذلك سّره وْالنيته  وانثُ: لّل ما ْصى ع به من محارمه  وق  ي خل في ذلك سّر 

الزنا وْالنيته  ومعاهرة أهل الراياع وأوالع األخ ان منِّن  ونَاع رالِل االَباء واألمِاع 

اف بالبي  ْريانا  ولّل معصية هلل ظِرع أو بنن . وإذ لان ذلك ل,لك  ولان والبناع  والنو

ُِ َوباِطنَه  جَيع ما ظِر من انثُ وجَيع ما  وا ظاِهَر انث ُّ بقوله: َوذَر  جَيع ذلك إثَا  ولان ع ْ

بنن  لُ يَن ألر  أن يرّص من ذلك شيالا  ون شيء إال بحجة لمع,ر قاطعة. غير أنه لو جا  أن 

وجه ذلك إلى الرصوص بغير برهان  لان توجيِه إلى أنه ْني بظاهر انثُ وباطنه في ه,ا ي

ّرَمْ   الَوضع: ما رّرم ع من الَناُْ والَآلل من الَيتة وال م  وما بين ع تحريَه في قوله: ر 

ْيتَة ... إلى اخر االَية  أْولى  إذ لان ابت اء االَياع قبمِا ب,لر  ََ ُْ ال  َ مَْي تحريُ ذلك جرى وه,ه في َْ

سياقِا  ولَنه غير مستنَر أن يَون ْنى بِا ذلك  وأ خل فيِا األمر باجتناب لّل ما جانسه من 

 معالي ع  فرر  األمر ْاّما بالنِي ْن لّل ما ظِر أو بنن من انثُ.

ا ل   ََ َُ َسي جّزْوَن بِ ِسب وَن انث َْ  ان وا يَْقتَِرف وَن.القول في تأويل قوله تعالى: إّن الِّ,يَن يَ

يقول تعالى ذلره: إن ال,ين يعَمون بَا نِاهُ ع ْنه ويرلبون معالي ع ويأتون ما رّرم ع    

 َسي ْجَزْوَن يقول: سيثيبُِ ع يوم القيامة بَا لانوا في ال نيا يعَمون من معاليه.

 121اآلية : 

ٌّ َوإِّن الّنيَاِطيَن القول في تأويل قوله تعالى:      }َوالَ تَأْل م   َْمَْيِه َوإِنّه  لَِفْس ُ  ّللّاِ  ُْ ي ْ,َلِر اْس ا لَ َّ واْ ِم

ْنِرل وَن {.  َ ُْ لَ  َ ُْ إِنّ وه   َ ُْ َوإِْن أََطْعت  ُْ ِلي َجاِ ل ول  ِِ وَن إِلََى أَْوِليَآِِ  لَي ور 

ُ  ّللّاِ     ُْ ي ْ,َلِر اْس ا لَ َّ َْمَْيِه: ال تألموا أيِا الَؤمنون مَا ماع فمُ  يعني بقوله جّل ثناؤه: َوال تَأْل م وا ِم
ت,بحوه أنتُ أو ي,بحه مور  ي ين هلل بنراِع شرِْا له في لتاب منّزل فإنه ررام ْميَُ  وال ما 

أهّل به لغير ع مَا ذبحه الَنرلون ألوثانُِ  فإن أْلَل ذلك فسّ  يعني: معصية لفر. فَنى 

ع وا وإنَا «  األلل»ْن « وإنه»بقوله:  ََ ُ  النّاس  إّن النّاَس قَْ  َج  ِ ذلر الفعل  لَا قال: الِّ,يَن قاَل لَ

ُْ إيَانا يرا  به: فزا  قولُِ ذلك إيَانا  فَنى ْن القول  وإنَا جرى ذلره  ُْ فََزا َه  ُْ فاْخَنْوه   َ لَ

: اختمف أهل التأويل في الَعنّ  ُْ ِِ وَن إلى أْوِلياِ ي بقوله: َوإّن الّنياِطيَن بفعل. َوإّن الّنياِطيَن لَي ور 

ُْ فقال بعضُِ: ْنى ب,لك: شياطين فارس ومن ْمى  ينُِ من الَجوس إلى  وَن إلى أْولياِِ لَي ور 

ُْ من َمَرِ ةِ منرلي قريش  يورون إليُِ  خرف القول بج ال نبّي ع وألحابه في ألل  ِِ أْوِليَاِِ

 الَيتة. ذلر من قال ذلك:

ن بن بنر بن الحَُ النيسابوري  قال: ر ثنا موسى بن ْب  العزيز ـ ر ثني ْب  الرر10817َ  

القنباري  قال: ر ثنا الحَُ بن أبان  ْن َْرمة  لَا نزل  ه,ه االَية بتحريُ الَيتة  قال: أور  

فارس إلى أولياِِا من قريش أن خاِلَوا محَ ا ولان  أولياءهُ في الجاهمية وقولوا له: إن ما 

ذبح ع قال ابن ْباس: بنَنار من ذهب فِو ررام  فأنزل ع ه,ه االَية:  ذبح  فِو رالل  وما

ُْ قال: النياطين: فارس  وأولياؤهُ: قريش. ِِ وَن إلى أْوِلياِِ  َوإّن الّنياِطيَن لَي ور 

ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جريل  قال: قال َْرو بن 10818  

مة: أن منرلي قريش لاتبوا فارس ْمى الروم  ولاتبتُِ فارس  ولتب  فارس  ينار  ْن َْر

إلى منرلي قريش أن محَ ا وألحابه يزَْون أنه يتبعون أمر ع  فَا ذبح ع بسَين من ذهب 

فال يألمه محَ  وألحابه لمَيتة وأما ما ذبحوا هُ يألمون. ولتب ب,لك الَنرلون إلى ألحاب 

ٌّ محَ  ْميه الصالة وا لسالم  فوقع في أنفح ناس من الَسمَين من ذلك شيء  فنزل : َوإنّه  لَِفْس

ورا. َف القَْوِل غ ر  ْخر  ُْ إلى بَْعٍض     ِ وَن... االَية  ونزل : ي وِرى بَْعض  ر   َوإّن الّنياِطيَن ليَو 

ريش. وقال اخرون: إنَا ْني بالنياطين ال,ين يغرون بني ا م أنُِ أوروا إلى أولياُِِ من ق  

 ذلر من قال ذلك:

ـ ر ثنا ابن رَي   قال: ر ثنا رَام  ْن ْنبسة  ْن سَاك  ْن َْرمة  قال: لان مَا 10819  

أورى النياطين إلى أولياُِِ من اننح: ليف تعب ون شيالا ال تألمون مَا قتل  وتألمون أنتُ ما 

وي الح ين رتى بمغ النبّي لمى ع ْميه وسمُ  فنزل : وَ  ُ  ّللّاِ قتمتُ؟ فر  ُْ ي ْ,َلِر اْس ا لَ َّ ال تأْل م وا ِم

مَْيِه. َْ 
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ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جريل  قال: قال ابن 10820  

ُْ قال: إبميح ال,ي يوري إلى منرلي قريش. قال  ِِ وَن إلى أْوِلياِ ْباس  قوله: َوإّن الّنياِطيَن لَي ور 

الرراساني  ْن ابن ْباس  قال: شياطين الجّن يورون إلى شياطين اننح  ابن جريل ْن ْناء 

يورون إلى أولياُِِ ليجا لولُ. قال ابن جريل  ْن ْب  ع بن لثير  قال: سَع  أن النياطين 

يورون إلى أهل النرك يأمرونُِ أن يقولوا: ما ال,ي يَوع وما ال,ي ت,بحون إال سواء يأمرونُِ 

ْنِرل وَن قال: قول أن يرالَوا ب,لك   َ ُْ لَ  َ ُْ إنّ وه   َ محَ ا لمى ع ْميه وسمُ  َوإْن أَطْعت 

 الَنرلين: أما ما ذبح ع لمَيتة فال تألمون  وأما ما ذبحتُ بأي يَُ فحالل.

ـ ر ثنا محَ  بن َْار الرا ي  قال: ر ثنا سعي  بن سميَان  قال: ر ثنا شريك  ْن 10821  

  ْن ابن ْباس أن الَنرلين قالوا لمَسمَين: ما قتل ربَُ فال سَاك بن ررب  ْن َْرمة

  ُ ُْ ي ْ,َلِر اْس ا لَ َّ تألمون  وما قتمتُ أنتُ تألمونه فأورى ع إلى نبيه لمى ع ْميه وسمُ: َوال تَأْل م وا ِم

َْمَْيِه.  ّللّاِ 

بيه  ْن ابن ْباس  ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أ   

قال: لَا رّرم ع الَيتة أمر النينان  أولياءه  فقال لُِ: ما قتل ع لَُ خير مَا ت,بحون أنتُ 

مَْيِه. َْ ُ  ّللّاِ  ُْ ي ْ,َلِر اْس ا لَ َّ  بسَالينَُ  فقال ع: َوال تَأْل م وا ِم

ْن سفيان  ْن هارون  ر ثنا يحيى بن  او  الواسني  قال: ر ثنا إسحاق بن يوسف األ رق    

بن ْنترة  ْن أبيه  ْن ابن ْباس  قال: جا ل الَنرلون الَسمَين  فقالوا: ما بال ما قتل ع ال 

َْمَْيِه  ُ  ّللّاِ  ُْ ي ,َلِر اْس ا لَ َّ تألمونه وما قتمتُ أنتُ ألمتَوه  وأنتُ تتبعون أمر ع فأنزل ع: َوال تَأْل م وا ِم

... إل ٌّ  ى اخر االَية.َوإنّه  لَِفْس

ر ثنا أبو لريب  قال: ر ثنا ْب  ع  ْن إسراِيل  ْن سَاك  ْن َْرمة  ْن ابن ْباس  في    

ُْ يقولون: ما ذبح ع فال تألموه  وما ذبحتُ أنتُ فَموه  ِِ وَن إلى أْوِلياِِ قوله: َوإّن الّنياِطيَن لَي ور 

ُْ ي ْ,َلِر ا ا لَ َّ َْمَْيِه.فأنزل ع: َوال تَأْل م وا ِم ُ  ّللّاِ   ْس

ـ ر ثنا ابن رَي   قال: ر ثنا يحيى بن واضح  قال: ر ثنا الحسين بن واق   ْن يزي   10822  

ْن َْرمة: أن ناسا من الَنرلين  خموا ْمى رسول ع لمى ع ْميه وسمُ  فقالوا: أخبرنا ْن 

ُْ أن ما قتم  أنَ  وألحاب ك رالل  وما قالوا: فتز«. ّللّا  قَتَمَِا»الناة إذا مات  من قتمِا؟ فقال: 

مَْيِه. َْ ُ  ّللّاِ  ُْ ي ْ,َلِر اْس ا لَ َّ  قتمه ع ررام؟ فأنزل ع: َوال تأْل م وا ِم

ـ ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا الَعتَر بن سميَان  ْن أبيه  ْن الحضرمّي: 10823  

 والَمب فتألمونه  وأما ما قتل ع فال تألمونه.أن ناسا من الَنرلين  قالوا: أما ما قتل الصقر 

ر ثنا الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني معاوية بن لالح  ْن ْمّي بن أبي    

ُْ بآياته مؤِمنِيَن قال: قالوا: يا  ْنت  مَْيِه إْن ل  َْ ُ  ّللّاِ  ا ذ ِلَر اْس َّ َ م وا ِم طمحة  ْن ابن ْباس  قوله: فَ

ُْ ي ْ,َلِر  محَ   أما ا لَ َّ ما قتمتُ وذبحُ فتألمونه  وأما ما قتل ربَُ فتحّرمونه فأنزل ع: َوال تَأْل م وا ِم

ُْ إنّ  وه   َ ُْ َوإْن أَطْعت  ُْ ِلي جاِ ل ول  ِِ وَن إلى أْوِلياِ ٌّ َوإّن الّنياِطيَن لَي ور  َْمَْيِه َوإنّه  لَِفْس ُ  ّللّاِ  ُْ اْس  َ

ْنرل وَن وإن أطعتَوهُ  َ  في ألل ما نِيتَُ ْنه  إنَُ إذن لَنرلون. لَ

ـ ر ثنا الَثنى  قال: ر ثنا َْرو بن ْون  قال: أخبرنا هنيُ  ْن جويبر  ْن 10824  

ا  َّ الضحاك  قال: قال الَنرلون: ما قتمتُ فتألمونه  وما قتل ربَُ ال تألمونه فنزل : َوال تَأْل م وا ِم

مَْيِه. َْ ُ  ّللّاِ  ُْ ي ْ,َلِر اْس  لَ

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبي نجيح  10825  

ْنرل وَن قول الَنرلين: أما ما ذَبََح ع لمَيتة فال تألمون منه    َ ُْ لَ  َ ُْ إنّ وه   َ ْن مجاه : َوإْن أَطْعت 

 وأما ما ذبحتُ بأي يَُ فِو رالل.

 ,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه   مثمه.ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر   

ـ ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن قتا ة: وإّن 10826  

ُْ قال: جا لُِ الَنرلون في ال,بيحة  فقالوا: أما ما قتمتُ  ُْ ِلي جاِ ل ول  ِِ وَن إلى أْوِلياِِ الّنياِطيَن لَي ور 

 فتألمونه  وأما ما قتل ع فال تألمونه يعنون: الَيتة. فَان  ه,ه مجا لتُِ إياهُ. بأي يَُ
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ا 10827   َّ ـ ر ثنا بنر بن معاذ  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة  قوله: َوال تَأْل م وا م

... االَية  يعني: ْ ّو ع ٌّ مَْيِه َوإنّه لَِفْس َْ ُ  ّللّاِ  ُْ ي ,َلِر اْس  إبميح  أورى إلى أولياِه من أهل لَ

الضاللة  فقال لُِ: خالَوا ألحاب محَ  في الَيتة  فقولوا: أما ما ذبحتُ وقتمتُ فتألمون  وأما 

 ُْ وه   َ ما قتل ع فال تألمون  وأنتُ تزَْون أنَُ تتبعون أمر ع فأنزل ع ْمى نبيه: َوإْن أَطْعت 

ْنرل وَن وإنا وع م  َ ُْ لَ  َ ا نعمَه لان شرك قط إال بإر ى ثالث: أن ي ْو مع ع إلِا اخر  أو إنّ

 ي سج  لغير ع  أو ي سَى ال,باَِح لغير ع.

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن مفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ي: 10828  

َْمَْيِه إن الَ ُ  ّللّاِ  ُْ ي ْ,َلر اْس ا لَ َّ نرلين قالوا لمَسمَين: ليف تزَْون أنَُ تتبعون َوال تَأل م وا ِم

ُْ فألمتُ الَيتة  وه   َ مرضاة ع  وما ذبح ع فال تألمونه  وما ذبحتُ أنتُ ألتمَوه؟ فقال ع: لاَلِْن أَطْعت 

ْنرل وَن.  َ ُْ لَ  َ  إنّ

في ر ثنا أبو لريب  قال: ر ثنا وليع  ْن إسراِيل  ْن سَاك  ْن َْرمة  ْن ابن ْباس     

ُْ قال: لانوا يقولون: ما ذ ِلَر ع ْميه وما  ُْ ِلي جاِ ل ول  ِِ وَن إلى أْوِلياِِ قوله: َوإّن الّنياِطيَن لَي ور 

وَن إلى ٌّ َوإّن الّنياِطيَن لَي ور  مَْيِه َوإنّه  لَِفْس َْ ُ  ّللّاِ  ُْ ي ْ,َلر اْس ا لَ َّ  ذبحتُ فَموا فنزل : َوال تَأْل م وا ِم

. ُْ ِِ  أْوِلياِِ

ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا جرير  ْن ْناء  ْن سعي  بن جبير  ْن ابن ْباس: َوال تَأل م وا    

ُْ قال: يقول: يوري النياطين إلى أولياُِِ: تألمون  مَْيِه... إلى قوله: ِلي جاِ ل ول  َْ ُ  ّللّاِ  ُْ ي ْ,َلر اْس ا لَ َّ ِم

تمتُ ي,لر اسُ ع ْميه  وإن ال,ي ماع لُ ي,لر ما قتمتُ  وال تألمون مَا قتل ع؟ فقال: إن ال,ي ق

 اسُ ْميه.

ـ ر  ث  ْن الحسين بن الفر   قال: سَع  أبا معاذ  قال: أخبرنا ْبي  بن سميَان  قال: 10829  

ُْ ه,ا في شأن ال,بيحة   ُْ ِلي جاِ ل ول  ِِ وَن إلى أْوِلياِِ سَع  الضحاك  في قوله: َوإّن الّنياِطيَن لَي ور 

ل الَنرلون لمَسمَين: تزَْون أن ع رّرم ْميَُ الَيتة  وأرّل لَُ ما ت,بحون أنتُ قال: قا

ا  َّ بأي يَُ  ورّرم ْميَُ ما ذبح هو لَُ وليف ه,ا وأنتُ تعب ونه؟ فأنزل ع ه,ه االَية: َوال تأْل م وا ِم

ْنِرل وَن.  َ مَْيِه... إلى قوله: ال َْ ُ  ّللّاِ  ُْ ي ْ,َلِر اْس  لَ

رون: لان ال,ين جا لوا رسول ع لمى ع ْميه وسمُ في ذلك قوما من اليِو . ذلر وقال اخ  

 من قال ذلك:

ـ ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى وسفيان بن وليع  قاال: ر ثنا َْران بن ْيينة  ْن ْناء 10830  

لمى بن الساِب  ْن سعي  بن جبير  ْن ابن ْباس قال ابن ْب  األْمى: خالَ  اليِو  النبّي 

ع ْميه وسمُ وقال ابن وليع: جاءع اليِو  إلى النبّي لمى ع ْميه وسمُ فقالوا: نألل ما قتمنا  

. ٌّ َْمَْيِه َوإنّه  لَِفْس ُ  ّللّاِ  ُْ ي ْ,َلِر اْس ا لَ َّ  وال نألل ما قتل ع فأنزل ع: َوال تأل م وا ِم

خبر أن النياطين يورون إلى أولياُِِ وأولى األقوال في ذلك بالصواب  أن يقال: إن ع أ  

ليجا لوا الَؤمنين في تحريَُِ ألل الَيتة بَا ذلرنا من ج الُِ إياهُ. وجاِز أن يَون الَورون 

لانوا شياطين اننح يورون إلى أولياُِِ منُِ  وجاِز أن يَونوا شياطين الجن أوروا إلى 

اونا ْمى ذلك  لَا أخبر ع ْنَِا في أولياُِِ من اننح  وجاِز أن يَون الجنسان لالهَا تع

 ُْ  ِ َْ  ّوا َشياِطيَن انْنِح والِجّن  ي وِري بَْعض  َ ّل نَبِّي  االَية األخرى التي يقول فيِا: وَل,َِلَك َجعَْمنا ِل

ورا  بل ذلك األغمب من تأويمه ْن ي  ألن ع أخبر نبيه أنه جعل له  َف القَْوِل غ ر  ْخر  إلى بَْعٍض   

من شياطين الجّن واننح  لَا جعل ألنبياِه ِمن قبمه يوري بعضُِ إلى بعض الَزيَّن من  أْ اء

األقوال الباطمة  ثُ أْمَه أن أولالك النياطين يورون إلى أولياُِِ من اننح ليجا لوه ومن تبعه 

 من الَؤمنين فيَا رّرم ع من الَيتة ْميُِ.

ثناؤه بنِيه ْن ألمه مَا لُ ي,لر اسُ ع ْميه  فقال  واختمف أهل التأويل في ال,ي ْني ع جل  

 بعضُِ: هو ذباِح لان  العرب ت,بحِا الَلِتِا. ذلر من قال ذلك:

ـ ر ثنا محَ  بن الَثنى ومحَ  بن بنار  قاال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: أخبرنا ابن 10831  

ُ  ّللّاِ  ا ذ لر اْس َّ َ م وا ِم مَْيِه؟ قال: يأمر ب,لر اسَه ْمى النراب جريل  قال: قم  لعناء: ما قوله: فَ َْ  
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مَْيِه؟ قال: ينِي ْن ذباِح  َْ ُ  ّللّاِ  ُْ ي ْ,َلِر اْس ا لَ َّ والنعام وال,بح. قم  لعناء: فَا قوله: َوال تَأل م وا ِم

 لان  في الجاهمية ْمى األوثان لان  ت,بحِا العرب وقريش.

 وقال اخرون: هي الَيتة. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثنا ابن رَي  وابن وليع  قاال: ر ثنا جرير  ْن ْناء بن الساِب  ْن سعي  بن 10832  

َْمَْيِه قال: الَيتة. ُ  ّللّا   ُْ ي ْ,َلِر اْس ا ِل َّ  جبير  ْن ابن ْباس: َوال تَأل م وا ِم

 وقال اخرون: بل ْنى ب,لك لّل ذبيحة لُ ي,لر اسُ ع ْميِا. ذلر من قال ذلك:  

 ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبو أسامة  ْن رَي  بن يزي   قال: سالل الحسن  سأله ـ ر10833  

رجل قال له: أتي  بنير ل,ا  فَنه ما ذبح  ف,لر اسُ ع ْميه  ومنه ما نسيب أن ي,لر اسُ ع 

ل م وا ْميه واختمط النير؟ فقال الحسن: لْمه لمّه قال: وسأل  محَ  بن سيرين  فقال: قال ع: َوال تَأ

مَْيِه. َْ ُ  ّللّاِ  ُْ ي ْ,َلِر اْس ا لَ َّ  ِم

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا الحجا   قال: ر ثنا رَا   ْن أيوب وهنام  ْن محَ  بن 10834  

سيرين  ْن ْب  ع يزي  الرنَّي  قال: لموا من ذباِح أهل الَتاب والَسمَين  وال تألموا مَا لُ 

 ي,لر اسُ ع ْميه.

ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا يزي  بن هارون  ْن أشعن  ْن ابن سيرين  ْن ْب  ع ـ 10835  

بن يزي   قال: لن  أجمح إليه في رمقة  فَان يجمح فيِا ناس من األنصار هو رأسُِ  فإذا جاء 

ساِل فإنَا يسأله ويسَتون. قال: فجاءه رجل فسأله  فقال: رجل ذبح فنسي أن يسَي؟ فتال ه,ه 

َْمَْيِه رتى فرغ منِا.االَية:  ُ  ّللّاِ  ُْ ي ْ,َلِر اْس ا لَ َّ  َوال تَأل م وا ِم

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن ع ْني ب,لك: ما ذبح لأللنام واالَلِة  وما ماع أو   

ذبحه من ال تحّل ذبيحته. وأما من قال: ْنى ب,لك ما ذبحه الَسمُ فنسي ذلر اسُ ع  فقول بعي  

واب لن,وذه  وخروجه َْا ْميه الحجة مجَعة من تحميمه  ولفى ب,لك شاه ا ْمى فسا ه. من الص

فأغنى « لنيف القول في أرَام شراِع ال ين»وق  بيّنا فسا ه من جِة القياس في لتابنا الَسَى 

 ذلك ْن إْا ته في ه,ا الَوضع.

ٌّ فإنه يعني: وإّن ألل ما لُ ي,لر اسُ ع ْم   يه من الَيتة وما أهّل به لغير ع وأما قوله لَِفس

 لفسّ.

واختمف أهل التأويل في معنى الفسّ في ه,ا الَوضع  فقال بعضُِ: معناه: الَعصية. فتأويل   

 الَالم ْمى ه,ا: وإّن ألل ما لُ ي,لر اسُ ع ْميه لَعصية هلل وإثُ. ذلر من قال ذلك:

ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبيه  ْن ابن ـ ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: 10836  

ٌّ قال: الفسّ: الَعصية.  ْباس  قوله: َوإنّه  لَِفْس

 وقال اخرون: معنى ذلك: الَفر.  

ُْ فق  ذلرنا اختالف الَرتمفين في الَعنّي بقوله:    ِِ وَن إلى أْوِلياِِ وأما قوله: َوإّن النيّاِطيَن لَي ور 

وَن. و الصواب من القول فيه. وأما إيحاؤهُ إلى أولياُِِ  فِو إشارتُِ إلى ما َوإّن الّنياِطيَن لَي ور 

أشاروا لُِ إليه  إما بقول  وإما برسالة  وإما بَتاب. وق  بيّنا معنى الوري فيَا مضى قبل بَا 

 أغنى ْن إْا ته في ه,ا الَوضع. وق :

ن أبي  ميل  ْن أبي ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا َْرمة  10837ْ  

 ميل  قال: لن  قاْ ا ْن  ابن ْباس  فجاءه رجل من ألحابه  فقال: يا أبا ْباس   ُْ أبو 

إسحاق أنه أوري إليه الميمة يعني الَرتار بن أبي ْبي  فقال ابن ْباس: ل ق فنفرع فقم : يقول 

ي ع إلى محَ   ابن ْباس ل ق؟ فقال ابن ْباس: هَا وريان: وري ع  ووري النينان فور

. ُْ ِِ وَن إلى أْوِلياِ  ووري النياطين إلى أولياُِِ. ثُ قال: َوإّن الّنياِطيَن لَي ور 

 وأما األولياء: فُِ النصراء والظِراء في ه,ا الَوضع.  

ُْ ليرالَولُ  بالَعني ال,ي ق  ذلرع قبل.    ويعني بقوله: ِلي جاِ ل ول 

ُْ إ   وه   َ ْنِرل وَن فإنه يعني: وإن أطعتَوهُ في ألل الَيتة وما ررم وأما قوله: َوإْن أَطْعت   َ ُْ لَ  َ نّ

 ْميَُ ربَُ لَا:
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ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ر ثنا معاوية  ْن ْمي بن أبي 10838  

ُْ يقول: وإن أطعتَوهُ في ألل ما نِيتَُ ْنه. وه   َ  طمحة  ْن ابن ْباس: َوإْن أَطْعت 

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن مفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 10839  

ُْ فألمتُ الَيتة. وه   َ  َوإْن أَطْعت 

ْنرل وَن يعني: إنَُ إذا مثمُِ  إذ لان هؤالء يألمون الَيتة استحالالً  فإذا أنتُ     َ ُْ لَ  َ وأما قوله: إنّ

 ألمتَوها ل,لك فق  لرتُ مثمُِ منرلين.

واختمف أهل العمُ في ه,ه االَية: هل نسخ من رََِا شيء أم ال؟ فقال بعضُِ: لُ ينسخ منِا   

وى ْن الحسن البصري  ْ ني  به  وْمى ه,ا قول ْامة أهل العمُ. ور  شيء وهي محََة فيَا 

 وَْرمة  ما:

  ْن ـ ر ثنا به ابن رَي   قال: ر ثنا يحيى بن واضح  ْن الحسين بن واق   ْن يزي 10840  

ْؤِمنِيَن َوال تَأْل م وا  ُْ بآياتِِه م  َْمَْيِه إْن ل ْنت  ُ  ّللّاِ  ا ذ ِلَر اْس َّ َ م وا م َْرمة والحسن البصرّي قاال: قال: فَ

تاَب ِرّل  َِ ٌّ فنسخ واستثنى من ذلك  فقال: َوَطعام  الِّ,يَن أ وت وا ال مَْيِه َوإنّه  لَِفْس َْ ُ  ّللّاِ  ُْ ي ْ,َلر اْس ا لَ َّ ِم

.لَ  ُْ  ِ ُْ ِرّل لَ  َ ُْ َوَطعام   َ 

والصواب من القول في ذلك ْن نا  أن ه,ه االَيية محََية فيَيا أنزلي  ليُ ينسيخ منِيا شييء  وأن   

طعام أهل الَتاب رالل وذباِحُِ ذلية. وذلك مَا رّرم ع ْميى الَيؤمنين ألميه بقوليه: َوال تيأْل م وا 

مَْيِه بَ َْ ُ  ّللّاِ  ُْ ي ْ,َلر اْس ا لَ َّ عزل  ألن ع إنَا رّرم ْمينا بِ,ه االَية الَيتة وما أهّل بيه لمنواغيي   ِم

ْوا ْميِيا أو ليُ يسيَوا ألنِيُ أهيل توريي  وأليحاب لتيب هلل يي ينون  َّ وذباِح أهيل الَتياب ذليية َسي

بأرَامِا  ي,بحون ال,باِح بأ يانُِ لَا ذبح الَسمُ ب ينه  سَى ع ْمى ذبيحته أو ليُ يسيَه  إال أن 

ن تييرك ميين ذليير تسييَية ع ْمييى ذبيحتييه ْمييى ال ينونيية بالتعنيييل  أو بعبييا ة شيييء سييوى ع  يَييو

.ُّ  فيحرم رينالٍ, ألل ذبيحته سَى ع ْميِا أو لُ يس

 122اآلية : 

ِني بِِه فِ  َْ ي النّاِس القول في تأويل قوله تعالى:      }أََو َمن َلاَن َمْيتاً فَأَْريَْينَاه  َوَجعَْمنَا لَه  ن وراً يَ

م وَن {. ََ ََافِِريَن َما َلان واْ يَْع يَّن ِلْم ا َل,َِلَك    َِ اِع لَْيَح بَِراِر ٍ ّمْن ََ ن ّمثَم ه  فِي الّظم  ََ  َل

وه,ا الَالم من ع جّل ثناؤه ي ّل ْمى نِيه الَؤمنين برسوله يومالٍ, ْن طاْة بعض الَنرلين    

ُِ من ج الُِ إياهُ به  وأمره إياهُ بناْة مؤمن منُِ ال,ين جا لوهُ في ألل الَيتة بَا ذلرنا ْن

لان لافرا  فِ اه جّل ثناؤه لرش ه ووفّقه لإليَان  فقال لُِ: إطاْة من لان ميتا  يقول: من لان 

لافرا. فجعمه جّل ثناؤه النصرافه ْن طاْته وجِمه بتوري ه وشراِع  ينه وترله األخ, بنصيبه 

جاته  بَنزلة الَي  ال,ي ال ينفع نفسه بنافعة وال ي فع ْنِا من من العَل هلل بَا يؤ يه إلى ن

مَروه نا لة فأْريَْينَاه  يقول: فِ يناه لإلسالم  فأنعنناه  فصار يعرف مضاّر نفسه ومنافعِا  ويعَل 

ّّ تعالى ذلره بع  َْاه ْنه  في خاللِا من سرط ع وْقابه في معا ه  فجعل إبصاره الح

وشراِع  ينه بع  جِمه ب,لك رياة وضياء يستضيء به  فيَني ْمى قص  ومعرفته بور انيته 

اِع ال ي ري ليف يتوجه وأّي طريّ يأخ,  ْن َمثَم ه  فِي الّظمَ  ََ السبيل ومنِل النريّ في الناس. ل

لن ّة ظمَة الميل وإضالله النريّ  فَ,لك ه,ا الَافر الضاّل في ظمَاع الَفر ال يبصر رش ا وال 

ّّ وبصرناه الرشا  لناْة يعرف رقّا  ي عني في ظمَاع الَفر. يقول: أفناْة ه,ا ال,ي ه يناه لمح

من مثمه مثل من هو في الظمَاع متر ّ  ال يعرف الَرر  منِا في  ْاء ه,ا إلى تحريُ ما رّرم 

 ع وتحميل ما أرّل وتحميل ه,ا ما رّرم ع وتحريَه ما أرّل؟.

 رجمين بأْيانَِا معروفين  أر هَا مؤمن  واالَخر لافر.وق  ذلر أن ه,ه االَية نزل  في   

ثُ اختمف أهل التأويل فيَِا  فقال بعضُِ: أما ال,ي لان ميتا فأيحاه ع فعَر بن الرناب رضي   

 ع ْنه وأما ال,ي مثمه في الظمَاع ليح برار  منِا: فأبو جِل بن هنام. ذلر من قال ذلك:

ر ثنا إسحاق  قال: أخبرنا سميَان بن أبي هوذة  ْن شعيب ـ ر ثني الَثنى  قال: 10841  

ِني بِِه  َْ السرا   ْن أبي سنان ْن الضحاك  في قوله: أَو َمْن لاَن َمْيتا فأْريَْيناه  وَجعَْمنا لَه  ن ورا يَ

اِع قال: أبو جِل بن هنام ْن َمثَم ه  فِي الّظمَ  ََ  .فِي النّاِس قال: َْر بن الرناب رضي ع ْنه. ل
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وقال اخرون: بل الَي  ال,ي أرياه ع َْار بن ياسر رضي ع ْنه وأما ال,ي مثمه في   

 الظمَاع ليح برار  منِا: فأبو جِل بن هنام. ذلر من قال ذلك:

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا سفيان بن ْيينة  ْن بنر بن تيُ  ْن رجل  ْن َْرمة: 10842  

ِني بِِه فِي الناِس قال: نزل  في َْار بن ياسر.أْو َمْن لاَن َمْيتا فَأْريَ  َْ  ْيناه  َوَجعَْمنا لَه  ن ورا يَ

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا إسحاق  قال: ر ثنا ْب  ع بن الزبير  ْن ابن ْيينة  ْن 10843  

ِني  َْ بِِه فِي النّاِس َْار بن بنر  ْن تيُ  ْن َْرمة: أَو َمْن لاَن َمْيتا فأْريَْيناه  َوَجعَْمنا لَه  ن ورا يَ

اِع أبو جِل بن هنام. ْن َمثَم ه  فِي الظمَ  ََ  ياسر. َل

 وبنحو ال,ي قمنا في االَية قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبي نجيح  10844  

ِني بِِه فِي ْن مجاه   في قول ع: أَو َمْن ل َْ اَن َمْيتا فأْريَْيناه  قال: ضاالّ فِ يناه  َوَجعَْمنا لَه  ن ورا يَ

اِع لَْيَح بِراِر ٍ ِمْنِا قال: في الضاللة أب ا. ْن َمثَم ه  فِي الظمَ  ََ  لمنّاِس قال: ه ى  ل

أَو َمْن  ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه :   

اِع في الضاللة  ْن َمثَم ه  فِي الظمَ  ََ ِني بِِه فِي النّاِس ل َْ لاَن َمْيتا فَأْريَْيناه  ه يناه  َوَجعَْمنا لَه  ن ورا يَ

 أب ا.

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن سفيان  ْن رجل  ْن مجاه : أَو َمْن لاَن َمْيتا 10845  

 اه.فأْريَْيناه  قال: ضاالّ فِ ين

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني معاوية  ْن ْمّي بن أبي 10846  

طمحة  ْن ابن ْباس: أَو َمْن لاَن َمْيتا فأْريَْيناه  يعني: من لان لافرا فِ يناه  َوَجعَْمنا لَه  ن ورا 

ِني بِِه فِي النّاِس يعني بالنور: القران من ل ّق به وَْل به   َْ اِع يعني يَ ْن َمثَم ه  فِي الظمَ  ََ ل

 بالظمَاع: الَفر والضاللة.

ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبيه  ْن ابن ْباس     

ِني بِِه فِي النّاِس يقول: الِ ى يَني به في  َْ قوله: أَو َمْن لاَن َمْيتا فأْريَْيناه  َوَجعَْمنا لَه  ن ورا يَ

اِع لَْيَح  ْن َمثَم ه  فِي الظمَ  ََ الناس  يقول: فِو الَافر يِ يه ع لإلسالم  يقول: لان منرلا فِ يناه  َل

 بِراِر ٍ ِمْنِا.

ـ ر ثنا بنر بن معاذ  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة: أَو َمْن لاَن َمْيتا 10847  

ْن َمثَم ه  فِي فأْريَْيناه  ه,ا الَؤمن معه من ع نور  ََ وبينة يعَل بِا ويأخ, وإليِا ينتِي  لتاب ع. ل

اِع لَْيَح بِرار ٍ ِمْنِا وه,ا مثل الَافر في الضاللة متحير فيِا متسَع  ال يج  مررجا وال  الظمَ 

 منف,ا.

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن مفضل  قال: ر ثنا أسباط ْن الس ّي: 10848  

ِني بِِه فِي النّاِس يقول: من لان لافرا فجعمناه مسمَا أَو مَ  َْ ْن لاَن َمْيتا فأْريَْيناه  َوَجعَْمنا لَه  ن ورا يَ

 وجمعنا له نورا يَني به في الناس وهو انسالم  يقول: ه,ا لَن هو في الظمَاع  يعني النرك.

ال ابن  ي   في قوله: ـ ر ثني يونح بن ْب  األْمى  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: ق10849  

اِع ليح  ْن َمثَم ه  فِي الظمَ  ََ ِني بِِه فِي النّاِس قال: انسالم ال,ي ه اه ع إليه. َل َْ َوَجعَْمنا لَه  ن ورا يَ

اِع إلى النّوِر قال: والنور  ُْ ِمَن الظمَ   ِ من أهل انسالم. وقرأ: ّللّا  َوِلّي الِّ,يَن اَمن وا ي ْرِرج 

بيته ويبصره  ول,لك ال,ي اتاه ع ه,ا النور يستضيء به في  ينه ويعَل به  يستضيء به ما في

اِع ال ي ري ما يأتي وال ما  ْن َمثَم ه  فِي الّظمَ  ََ في نوره لَا يستضيء لارب ه,ا السرا . قال: ل

 يقع ْميه.

م وَن.   ََ يَن لمَافِِريَن ما لان وا يَْع  القول في تأويل قوله تعالى: َل,َِلَك   

يقول تعالى ذلره: لَا خ,ل  ه,ا الَافر ال,ي يجا لَُ أيِا الَؤمنون باهلل ورسوله في ألل ما   

ّّ به ما أْ  ع له  ّّ  فزين  له سوء َْمه  فراه رسنا ليستح رّرم  ْميَُ من الَناُْ ْن الح

لانوا  من أليُ العقاب  ل,لك  ين  لغيره مَن لان ْمى مثل ما هو ْميه من الَفر باهلل واياته ما

 يعَمون من معالي ع  ليستوجبوا ب,لك من فعمُِ ما لُِ ْن  ربُِ من النَال.
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وفي ه,ا أوضح البيان ْمى تَ,يب ع الزاَْين أن ع فّوض األمور إلى خمقه فيي أَْيالُِ فيال   

ليينع لييه فييي أفعييالُِ  وأنييه قيي  سييّوى بييين جَيييعُِ فييي األسييباب التييي بِييا يصييمون إلييى الناْيية 

ية ألن ذلك لو لان لَا قالوا  لَان ق   ين ألنبياِه وأولياِه من الضياللة والَفير نظيير ميا والَعص

 ين من ذلك ألْ اِه وأهل الَفر به. و يين ألهيل الَفير بيه مين انيَيان بيه نظيير الي,ي  يين منيه 

الَفير ألنبياِه وأولياِه. وفي إخباره جّل ثناؤه أنه  ين لَّل ْامل منُِ َْمه ما ينبيىء ْين تيزيين 

والفسوق والعصيان  وخّص أْ اءه وأهل الَفر بتزيين الَفر لُِ والفسوق والعصيان  ولّره إليُِ 

 انيَان به والناْة.

 123اآلية : 

ا َوَما  َِ واْ فِي َ ر  َْ ا ِليَ َِ َجِرِمي القول في تأويل قوله تعالى:      }َوَل,َِلَك َجعَْمنَا فِي ل ّل َقْريٍَة أََلابَِر م 

َ ر   َْ وَن {.يَ ُْ َوَما يَْنع ر  ِِ  وَن إِالّ بِأَْنف ِس

يقول جّل ثناؤه: ولَا  ينا لمَافرين ما لانوا يعَمون  ل,لك جعمنا بَّل قرية ْظَاءها مجرميِا     

وا فِيِا بغرور من القول أو بباطل من الفعل ب ين ع  َ ر  َْ يعني: أهل النرك باهلل والَعصية له ِليَ

  َ َْ ُْ  ألن ع تعالى ذلره من وراء وأنبياِه. َوما يَ ِِ وَن: أي ما يحيّ مَرهُ ذلك  إالّ بأْنف ِس ر 

ْقوبتُِ ْمى ل ّهُ ْن سبيمه. وهُ ال ينعرون  يقول: ال ي رون ما ق  أْ ّ ع لُِ من أليُ 

 ْ,ابه  فُِ في غيُِ وْتّوهُ ْمى ع يتَا ون.

 ل ذلك:وبنحو ما قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قا  

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبي نجيح  10850  

ْجِرِميِا قال: ْظَاءها.  ْن مجاه : ألابَِر م 

 ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه   مثمه.   

  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن قتا ة: ألابَِر ـ ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى10851  

ْجِرِميِا قال: ْظَاءها.  م 

ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جريل  ْن َْرمة: نزل  10852  

ْجِرِميِا... إلى قوله:  في الَستِزِين. قال ابن جريل: ْن َْرو  ْن ْناء  ْن َْرمة: ألابَِر م 

وَن ب ين ع وبنبيه ْميه الصالة والسالم وْبا ه الَؤمنين.بِ  َ ر  َْ ا لان وا يَ ََ 

واأللابر: جَع ألبر  لَا األفاضل: جَع أفضل. ولو قيل: هو جَع لبير  فجَع ألابر  ألنه ق    

ََْاالً وار هُ الراسر لَان لوابا.  ُْ باألْخَسِريَن أ  َ َي ْن يقال ألبر  لَا قيل: ق ْل ه ْل أ نَباّل  ور 

العرب سَاْا: األلابرة واأللاغرة  واأللابر واأللاغر بغير الِاء ْمى نية النع   لَا يقال: 

إذا أخرجوها إلى األسَاء  « أفعل»هو أفضل منك. ول,لك تفعل العرب بَا جاء من النعوع ْمى 

 اْر:مثل جَعُِ األرَر واألسو : األرامر واألرامرة  واألساو  واألساو ة ومنه قول الن

ولَعَا   ّن قِْ ما م  ِِ ََتَْالي ولن   بِ  إّن األراِمَرةَ الثاّلثَةَ أْهمَ

بَقّعَا   ِ والّزْفران  فمَْن أ اَل م   َ ين  أ ِ ي َِ ُ  الّس ر  والمّْح َْ  الَر

 وأما الََر: فإنه الر يعة واالرتيال لمَََور به بالق ر ليوّرطه الَالر به مَروها من األمر.  

 124اآلية : 

س ل  ّللّاِ الق ُْ ايَةٌ قَال واْ لَن نّْؤِمَن َرتَّى ن ْؤتََى ِمثَْل َمآ أ وتَِي ر   ِ  ول في تأويل قوله تعالى:      }َوإِذَا َجآَءتْ

ا َلان   ََ َْ,َاٌب َشِ ي ٌ بِ ن َ ّللّاِ َو ِْ واْ َلغَاٌر  ُ  َرْين  يَْجعَل  ِرَسالَتَه  َسي ِصيب  الِّ,يَن أَْجَرم  مَ ْْ واْ ّللّا  أَ

وَن {. َ ر  َْ  يَ

يقول تعالى ذلره: وإذا جاءع هؤالء الَنرلين ال,ين يجا لون الَؤمنين بزخرف القول فيَا    

ررم ع ْميُِ ليص ّوا ْن سبيل ع ايةٌ يعني: رجة من ع ْمى لحة ما جاءهُ به محَ  لمى 

ْؤِمَن يقول: يقولون: لن نص ّق ع ْميه وسمُ من ْن  ع ورقيقته  قالوا لنبّي ع وألحابه: لَْن ن  

بَا  ْانا إليه محَ  لمى ع ْميه وسمُ من انيَان به  وبَا جاء به من تحريُ ما ذلر أن ع 

رّرمه ْمينا رتى ن ْؤتَى يعنون: رتى يعنيُِ ع من الَعجزاع مثل ال,ي أْنى مسوى من فمّ 

ُ  َرْين  يَْجعَل  البحر  وْيسى من إرياء الَوتى وإبراء األلَه واألبرص مَ ْْ . يقول تعالى ذلره: ّللّا  أ
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ِرسالَتَه  يعني ب,لك جّل ثناؤه: أن اياع األنبياء والرسل لُ يعَنِا من البنر إالّ رسول مرسل  

وليح العا لون بربُِ األوثان واأللنام منُِ فيعنوها. يقول جّل ثناؤه: فأنا أْمُ بَواضع 

ُ أيِا الَنرلون أن تتريروا ذلك ْمّي أنتُ  ألن ترير الرسول رساالتي ومن هو لِا أهل  فميح لَ

 إلى الَرِسل  ون الَرَسل إليه  وع أْمُ إذا أرسل رسالة بَوضع رساالته.

ا لان وا    ََ َْ,َاٌب َشِ ي ٌ بِ ْن َ ّللّاِ َو ِْ وا َلغاٌر  القول في تأويل قوله تعالى: َسي ِصيب  الِّ,يَن أَجرم 

وَن. َ ر  َْ  يَ

ل تعالى ذلره لنبيه محَ  لمى ع ْميه وسمُ  معمَه ما هو لانع بِؤالء الَتَّر ين ْميه: يقو  

 سيصيب يا محَ  ال,ي التسبوا انثُ بنرلُِ باهلل وْبا تُِ غيره َلغَاٌر يعني: ذلة وهوان. لَا:

س ي: ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن ال10853  

ْن َ ّللّاِ قال: الصغار: ال,لة. ِْ وا َلغاٌر   َسي ِصيب  الِّ,يَن أْجَرم 

 وهو مص ر من قول القاِل: َلِغَر يَْصغَر  َلغارا َوَلغَرا  وهو وأش ّ ال,ّل.  

ْن َ ّللّاِ فإن معناه: سيصيبُِ لغاٌر من ْن  ع  لقول القاِل: سيأتيني ر قي    ِْ وأما قوله: َلغاٌر 

  بَعنى: من ْن  ع  يرا  ب,لك: سيأتيني ال,ي لي ْن  ع. وغير جاِز لَن قال: ْن  ع

بَعنى: جال  من ْن  ْب  ع  ألن « جال  ْن  ْب  ع»أن يقول: « سيصيبُِ لغار ْن  ع»

سيصيبُِ ال,ي ْن  ع من ال,ّل بتَ,يبُِ رسوله فميح ذلك «: سيصيبُِ لغار ْن  ع»معنى 

 «.ال  من ْن  ْب  عج»بنظير 

وَن يقول: يصيب هيؤالء الََي,ّبين بياهلل ورسيوله الَسيتحمين    َ ر  َْ َْ,َاٌب َشِ ي ٌ بَِا لان وا يَ وقوله: َو

ما رّرم ع ْميُِ من الَيتة ميع الصيغار  ْي,اب شي ي  بَيا ليانوا يَيي ون لإلسيالم وأهميه بالجي ال 

 وطاْته.بالباطل والزخرف من القول غرورا ألهل  ين ع 

 125اآلية : 

ِ يَه  يَْنَرْع َلْ َره  ِلإِلْسالَِم َوَمن ي ِرْ  أَن ي ِضمّه   ِْ ن ي ِرِ  ّللّا  أَن يَ ََ القول في تأويل قوله تعالى:      }فَ

َْمَى الّ,ِ  آِء َل,َِلَك يَْجعَل  ّللّا  الّرْجَح  ََ ا يَّصعّ   فِي الّس ََ يَن الَ ي ْؤِمن وَن يَْجعَْل َلْ َره  َضيّقاً َرَرجاً َلأَنّ

.} 

ِ يَه  لإليَان به وبرسوله وما جاء به من ْن  ربه فيوفقه     ِْ ْن ي ِرِ  ّللّا  أْن يَ ََ يقول تعالى ذلره: فَ

له  يَْنَرْع َلْ َره  لإلْسالِم يقول: فسح ل ره ل,لك وهّونه ْميه وسِمه له بمنفه ومعونته  رتى 

سع له ل ره بالقبول. لال,ي جاء األثر به ْن رسول ع يستنير انسالم في قمبه  فيضيء له ويت

 لمى ع ْميه وسمُ  ال,ي:

ـ ر ثنا سوار بن ْب  ع العنبري  قال: ر ثنا الَعتَر بن سميَان  قال: سَع  أبي 10854  

ْن ي ِر َ ّللّا  أْن يَ  ََ ِ يَه  يح ّث  ْن ْب  ع بن مّرة  ْن أبي جعفر  قال: لَا نزل  ه,ه االَية: فَ ِْ
إذا نََزَل النّور  في القَْمِب اْنَنَرَع له الّصْ ر  »يَْنَرْع َلْ َره  لإلْسالِم قالوا: ليف ينرع الص ر؟ قال: 

م وِ   والتَّجافي ْن  َاِر »قالوا: فِل ل,لك اية يعرف بِا؟ قال: «. واْنفََسحَ  ُْ  اننَابَة  إلى  َار الر  نَعَ

وِر  واالْستِْع َا   ل ْوِع قَْبَل الفَْوعِ الغ ر  ََ  «.م

ـ ر ثنا الحسن بن يحيى  قال: أخبرنا ْب  الر اق  قال: أخبرنا الثورّي  ْن َْرو بن 10855  

قيح  ْن َْرو بن مّرة  ْن أبي جعفر  قال: سالل النبّي لمى ع ْميه وسمُ: أّي الَؤمنين 

ا بَ »أليح؟ قال:  ََ ُْ ل  ِ ْوع ذْلرا  وأْرَسن  ََ ُْ لْم ه  قال: وسالل النبّي لمى ع ْميه «. ْع َه  اْستِْع َا اأْلثَر 

ِ يَه  يَْنَرْع َلْ َره  لإلْسالِم قالوا: ليف ينرع ل ره يا  ِْ ْن ي ِرِ  ّللّا  أْن يَ  َ وسمُ ْن ه,ه االَية: فَ

عرف بِا؟ قال: قالوا: فِل ل,لك من أمارة ي  « ن وٌر ي ْق,َف  فِيِه فَيَْنَنِرع  لَه  ويَْنفَِسح  »رسول ع؟ قال: 

ْوع» ََ ْوع قَْبَل ال ََ َْْن  َار الغ رور  َواالْستِْع ا   لْم م وِ   والتّجافِي   «.اننابَة  إلى  اِر الر 

ر ثنا هنا   قال: ر ثنا قبيصة  ْن سفيان  ْن َْرو بن مّرة  ْن رجل يَني أبا جعفر لان    

ِ يَه  يَْنَرْع َلْ َره  يسَن الَ اِن  قال: سالل النبّي لمى ع ْميه وسمُ ْن ق ِْ ْن ي ِرِ  ّللّا  أْن يَ ََ وله: فَ

قالوا: يا رسول ع  هل له من أمارة «. ن وٌر ي ْق,َف  فِي القَْمِب فَيَْنَنِرع  ويَْنفَِسح  »لإلْسالِم قال: 

 ي عرف بِا؟ ثُ ذلر باقي الح ين مثمه.
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الَمك بن واق  الحراني  قال: قال: ـ ر ثني محَ  بن العالء  قال: ر ثنا سعي  بن ْب  10856  

ر ثنا محَ  بن سمَة  ْن أبي ْب  الرريُ  ْن  ي  بن أبي أنيسة  ْن َْرو بن مّرة  ْن أبي 

ْبي ة  ْن ْب  ع بن مسعو   قال: قيل لرسول ع لمى ع ْميه وسمُ رين نزل  ه,ه االَية: 

ِ يَه  يَْنَرْع َلْ رَ  ِْ ْن ي ِرِ  ّللّا  أْن يَ ََ قالوا: « إذَا  ََخَل النّور  القَْمَب اْنفََسَح واْنَنَرعَ »ه  لإلْسالِم؟ قال: فَ

وِر  »فِل ل,لك من أمارة ي عرف بِا؟ قال:  َْْن  َاِر الغ ر  م وِ   والتّنَّحي  اننابَة  إلى  اِر الر 

ْوعِ  ََ ْوِع قَْبَل ال ََ  «.وااِلْستِْع َا   لم

: ر ثنا سفيان بن ْيينة  ْن خال  بن أبي لريَة  ْن ْب  ر ثني سعي  بن الربيع الرا ي  قال   

ِ يَه  يَْنَرْع َلْ َره   ِْ ْن ي ِرِ  ّللّا  أْن يَ ََ ع بن الَسور  قال: قرأ رسول ع لمى ع ْميه وسمُ: فَ

قالوا: يا «. عَ إذَا  ََخَل النور  القَْمَب اْنفََسَح واْنَنرَ »لإلْسالِم ثُ قال رسول ع لمى ع ْميه وسمُ: 

َْْن  َاِر »رسول ع  وهل ل,لك من ْالمة ت عرف؟ قال:  م وِ   والتّجافِي  ُْ  اننابَة  إلى  َاِر الر  نَعَ

ْوعِ  ََ وِل ال ْوِع قَْبَل ن ز  ََ وِر  َوااِلْستِْع َا   لم  «.الغ ر 

الررَن  ر ثني ابن سنان القزا   قال: ر ثنا محبوب بن رسن الِاشَي  ْن يونح  ْن ْب    

ْن ي ِرِ   ََ بن ْب  ع بن ْتبة  ْن ْب  ع بن مسعو   ْن رسول ع لمى ع ْميه وسمُ  قال: فَ

ِ يَه  يَْنَرْع َلْ َره  لإلْسالِم قالوا: يا رسول ع  وليف ينرع ل ره؟ قال:  ِْ ي ْ َخل  فيِه »ّللّا  أْن يَ

وِر  »ة يا رسول ع؟ قال: قالوا: وهل ل,لك من ْالم«. النّور  فَيَْنفَِسح   َْْن  َاِر الغ ر  التّجافِي 

ْوع   ََ ْوِع قَْبَل أْن يَْنِزَل ال ََ م وِ   َوااِلْستِْع َا َ لم  «.واننابَة  إلى  َاِر الر 

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَف10857  

ِ يَه  يَْنَرْع َلْ َره  لإلْسالِم أما ينرع ل ره لإلسالم: فيوسع ل ره لإلسالم. ِْ ْن ي ِرِ  ّللّا  أْن يَ ََ  فَ

ْن يَِرِ  ّللّا  10858   ََ ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جريل  قوله: فَ

ِ يَه  يَنْ  ِْ  «.ال إلَهَ إالّ ّللّا  »َرْع َلْ َره  لإلْسالِم بأْن يَ

ْن     ََ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا سوي  بن نصر  قال: أخبرنا ابن الَبارك  ْن ابن جريل قراءة: فَ

ِ يَه  يَْنَرْع َل َْره  لإلْسالِم ب ِْ تّسَ « ال إلَهَ إالّ ّللّا  »ي ِرِ  ّللّا  أْن يَ ا فِي َلْ ِرِه م  َِ  عا.يَْجعَْل لَ

 القول في تأويل قوله تعالى: َوَمْن ي ِرْ  أْن ي ِضمّه  يَْجعَْل َلْ َره  َضيّقا َرَرجا.  

يقول تعالى ذلره: ومن أرا  ع إضالله ْن سبيل الِ ى ينغمه بَفره ول ّه ْن سبيمه  ويجعل   

ش ّة ضيقه   ل ره بر,النه وغمبة الَفر ْميه ررجا. والحر : أش ّ الضيّ  وهو ال,ي ال ينف, من

وهو هِنا الص ر ال,ي ال تصل إليه الَوْظة وال ي خمه نور انيَان لَرْيِن النرك ْميه. وألمه 

من الحر   والَحَر   جَع َرَرجة: وهي النجرة الَمتّف بِا األشجار  ال ي خل بينِا وبينِا شيء 

 لن ّة التفافِا بِا. لَا:

ن الَنِال  قال: ر ثنا هنيُ  قال: ر ثنا ْب  ع بن ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا الحجا  ب10859  

َْار رجل من أهل اليَن  ْن أبي الصم  الثقفي: أّن َْر بن الرناب ررَة ع ْميه قرأ ه,ه 

االَية: َوَمْن ي ِرْ  أْن ي ِضمّه  يَْجعَْل َلْ َره  َضيّقا َرَرجا بنصب الراء. قال: وقرأ بعض من ْن ه من 

قال لفوان: فقال َْر: ابغوني رجالً «. َضيّقا َرِرجا»لمى ع ْميه وسمُ ألحاب رسول ع 

من لنانة واجعموه راْيا  وليَن م لجيّا قال: فأتوه به  فقال له َْر: يا فتى ما الَحَرجة؟ قل: 

الحرجة فينا: النجرة تَون بين األشجاء التي ال تصل إليِا راْية وال ورنية وال شيء. قال: 

 ,لك قمب الَنافّ ال يصل إليه شيء من الرير.فقال َْر: ل

ـ ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبيه  ْن ابن 10860  

ْباس: َوَمْن ي ِرْ  أْن ي ِضمّه  يَْجعَْل َلْ َره  َضيّقا َرَرجا يقول: من أرا  ع أن يضمه يضيّ ْميه 

َ ُ فِي ال ّيِن  ل ره رتى يجعل انسالم ْميه َْمَْي ضيقا وانسالم واسع  وذلك رين يقول: َوما َجعََل 

 ِمْن َرَر ٍ يقول: ما جعل ْميَُ في انسالم من ضيّ.

 واختمف أهل التأويل في تأويل ذلك  فقال بعضُِ: معناه: شاّلا. ذلر من قال ذلك:  

  قال: ر ثنا رَي   ْن ـ ر ثنا َْران بن موسى  قال: ر ثنا ْب  الوارث بن سعي 10861  

 مجاه : َضيّقا َرَرجا قال: شاّلا.
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ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 10862  

 َضيّقا َرَرجا أما ررجا: فناّلا.

 وقال اخرون: معناه: ممتبسا. ذلر من قال ذلك:  

قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة: يَْجعَْل َلْ َره  َضيقا َرَرجا ـ ر ثنا بنر  قال: ر ثنا يزي   10863  

 قال: ضيقا: ممتبسا.

ر ثنا ْب  الوارث بن ْب  الصَ   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن الحسن     

 ْن قتا ة أنه لان يقرأ: َضيقا َرَرجا يقول: ممتبسا.

 ل إليه انيَان. ذلر من قال ذلك:وقال اخرون: معناه أنه من ش ّة الضيّ ال يص  

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا جرير  ْن ربيب بن أبي َْرة  ْن سعي  بن جبير: 10864  

ع  ا.  يَْجعَْل َلْ َره  َضيقا َرَرجا قال: ال يج  مسمَا إال ل 

ـ ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن ْناء 10865  

 ني: َضيقا َرَرجا قال: ليح لمرير فيه منف,.الرراسا

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا سوي  بن نصر  قال: أخبرنا ابن الَبارك  ْن معَر  ْن ْناء    

 الرراساني مثمه.

ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا  ْن ابن جريل  قوله: َوَمْن ي ِرْ  أْن 10866  

 َره  َضيقا َرَرجا بال إله إال ع ال يج  لِا في ل ره مساغا.ي ِضمّه  يَْجعَْل َل ْ 

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا سوي  بن نصر  قال: أخبرنا ابن الَبارك  ْن ابن جريل قراءة  في    

 قوله: َوَمْن ي ِرْ  أْن ي ِضمّه  يَْجعَْل َلْ َره  َضيقا بال إله إال ع  رتى ال يستنيع أن ت خمه.

  القّراء في قراءة ذلك  فقرأه بعضُِ: َضيقا َرَرجا بفتح الحاء والراء من َرَرجا  وهي واختمف  

قراءة ْامة الََيين والعرقيين  بَعنى: َرَرجة ْمى ما ولف . وقرأ ذلك ْامة قّراء الَ ينة: 

 بفتح الحاء ولسر الراء.« َضيقا َرِرجا»

هو بَعنى الَحَر   وقالوا: الَحَر  بفتح الحاء ثُ اختمف ال,ين قرءوا ذلك في معناه  فقال بعضُِ:   

والراء  والَحِر  بفتح الحاء ولسر الراء بَعَنى وار   وهَا لغتان منِورتان  مثل ال ّنَف 

 وال ّنِف  والَوَر  والَوِر   والفََر  والفَِر .

ٌُ َرِرٌ . وذلر ْن العرب   سَاْا منِا:  وقال اخرون منُِ: بل هو بَعنى انثُ من قولُِ: فالن اث

ٌّ وإثُ.  َرِرٌ  ْميك ظمَي  بَعنى: ِضي

والقول ْن ي في ذلك أنَِا قراءتان منِورتان ولغتان مستفيضتان بَعنى وار   وبأيتَِا قرأ   

القارىء فِو مصيب التفاق معنييَِا  وذلك لَا ذلرنا من الرواياع ْن العرب في الوَر  والفََر  

الفََر  ولسرهَا بَعنى وار . وأما الّضيّّ  فإن ْامة القّراء ْمى  بفتح الحاء من الَوَر  والراء من

بفتح الضا  وتسَين الياء وترفيفه. « َضْيقا»فتح ضا ه وتن ي  ياِه  خال بعض الََيين فإنه قرأه: 

وق  يتجه لتسَينه ذلك وجِان: أر هَا أن يَون سَنه وهو ينوي معنى التحريك والتن ي   لَا 

بَعنى: َهيّن لَيّن. واالَخر أن يَون سَنّه بنية الَص ر من قولُِ: ضاق ه,ا األمر قيل: َهْين لَين  

 يضيّ َضْيقا  لَا قال رؤبة:

  ِّ ٍّ بَوْجِه األمِر أّي َمْضيَ نا ْن َ ل ّل َمأِْ قَِضْي َْ ِم َْ  َوقَْ  

وَن. وقال رؤبة أيضا:   َ ر  َْ ا يَ َّ ٍّ ِم  ومنه قول ع: َوال تَك  فِي ضْي

ّْ  وَشفِّا  وٍل َضيَ  المّْوع  بَِأ  

َي ْن الَساِي أنه لان يقول: الضيّ بالَسر: في الَعاش والَوضع  وفي    بَعنى: ضيّ. ور 

 األمر الضيّ.

وفي ه,ه االَية أبين البيان لَن وفّ لفَِِا ْن أن السبب ال,ي به تولل إلى انيَان والناْة   

أن لال السببين من ْن  ع وذلك أن ع جّل غير السبب ال,ي به تولل إلى الَفر والَعصية  و

ثناؤه أخبر ْن نفسه أنه ينرع ل ر من أرا  ه ايته لإلسالم  ويجعل ل ر من أرا  إضالله 

ضيقا ْن انسالم ررجا  لأنَا يصع  في السَاء. ومعموم أن شرع الص ر لإليَان خالف 

يه لُ يَن بين تضييقه ْنه وبين تضييقه له  وأنه لو لان تولل بتضييّ الص ر ْن انيَان إل
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شرره له فرق  ولَان من ضيّ ل ره ْن انيَان ق  شرع ل ره له ومن شرع ل ره له فق  

ضيّ ْنه  إذ لن مولوالً بَّل وار  منَِا  أْني من التضييّ والنرع إلى ما يولل به إلى 

إليَان به وضيّّ االَخر. ولو لان ذلك ل,لك  وجب أن يَون ع ق  لان شرع ل ر أبي جِل ل

ل ر رسول ع لمى ع ْميه وسمُ ْنه وه,ا القول من أْظُ الَفر باهلل. وفي فسا  ذلك أن 

يَون ل,لك ال ليل الواضح ْمى أن السبب ال,ي به امن الَؤمنون باهلل ورسمه وأطاْه الَنيعون  

من ْن  ع وبي ه  غير السبب ال,ي لفر به الَافرون باهلل وْصاه العالون  وأن لال السببين 

ألنه أخبر جّل ثناؤه أنه هو ال,ي ينرع ل ر ه,ا الَؤمن به لإليَان إذا أرا  ه ايته  ويضيّ 

 ل ر ه,ا الَافر ْنه إذا أرا  إضالله.

ا يَّصعّ   فِي الّسَاِء.   ََ  القول في تأويل قوله تعالى: لأنّ

 ّة تضييقه إياه ْن ولوله إليه  مثل وه,ا مثل من ع تعالى ذلره ضربه لقمب ه,ا الَافر في ش  

 امتناْه من الصعو  إلى السَاء وْجزه ْنه ألن ذلك ليح في وسعه.

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن ْناء 10867  

ا يَّصعّ    ََ  فِي الّسَاِء يقول: مثمه لَثل ال,ي ال يستنيع أن يصع  في السَاء. الرراساني: لأنّ

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا سوي   قال: أخبرنا ابن الَبارك  ْن معَر  ْن ْناء الرراساني     

 مثمه.

ـ وبه قال: أخبرنا ابن الَبارك  ْن ابن جريل قراءة: يجعل ل ره ضيقا ررجا بال إله 10868  

 ال يستنيع أن ت خمه  لأنَا يّصع  في السَاء من ش ّة ذلك ْميه.إال ع  رتى 

 ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جريل  مثمه.   

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن مفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 10869  

اِء من ضيّ ل ره ََ ا يَّصعّ  فِي الّس ََ  .لأنّ

ا يَّصعّ   بَعنى:    ََ واختمف  القّراء في قراءة ذلك  فقرأته ْامة قّراء أهل الَ ينة والعراق: لأنّ

َْ   »يتصع    فأ غَوا التاء في الصا   فم,لك ش ّ وا الصا . وقرأ ذلك بعض الَوفيين:  « يَّصا

ء الََيين: بَعنى: يتصاْ   فأ غُ التاء في الصا  وجعمِا لا ا من ّ ة. وقرأ ذلك بعض قرا

ا يَْصعَ » ََ من َلِع َ يَْصعَ . ولل ه,ه القراءاع متقارباع الَعاني وبأيِا قرأ القارىء فِو « لأنّ

ا يَّصعّ   بتن ي  الصا  بغير ألف   ََ مصيب  غير أني أختار القراءة في ذلك بقراءة من قرأه: لأنّ

ما تصعّ ني شيء ما » ْنه: بَعنى: يتصع   لَثرة القراء بِا  ولِقيِل َْر بن الرناب رضي ع

ْنبَة النَاع  «.تصعّ ني خ 

 القول في تأويل قوله تعالى: َل,َِلَك يَْجعَل  ع الّرْجَح ْمى الِّ,يَن ال ي ْؤِمن وَن.  

يقول تعالى ذلره: لَا يجعل ع ل ر من أرا  إضالله ضيقا َرَرجا  لأنَا يصع  في السَاء من   

,لك  ل,لك يسمط ع النينان ْميه وْمى أمثاله مَن أبى انيَان باهلل ضيقه ْن انيَان  فيجزيه ب

. ّّ  ورسوله  فيغويه ويص ّه ْن سبيل الح

وق  اختمف أهل التأويل في معنى الرجح  فقال بعضُِ: هو لّل ما ال خير فيه. ذلر من قال   

 ذلك:

ن أبي نجيح  ْن ـ ر ثني محَ  بن َْر  قال: ر ثنا أبو ْالُ  ْن ْيسى  ْن اب10870  

 مجاه   قال: الرجح: ما ال خير فيه.

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه : يَْجعَل ّللّا     

 الّرْجَح ْمى الِّ,يَن ال ي ْؤِمن وَن قال: ما ال خير فيه.

 وقال اخرون: الرجح: الع,اب. ذلر من قال ذلك:  

ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي : َل,َِلَك يَْجعَل  ع الّرْجَح ْمى  ـ10871  

 الِّ,يَن ال ي ْؤِمن وَن قال: الرجح: ْ,اب ع.

 وقال اخرون: الرجح: النينان. ذلر من قال ذلك:  

This file was downloaded from QuranicThought.com



  ْن ْمّي بن ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني معاوية بن لالح10872  

 أبي طمحة  ْن ابن ْباس  قوله: الّرْجَح قال: النينان.

ولان بعض أهل الَعرفة بمغاع العرب من الَوفين يقول: الّرْجح والنّْجح لغتان. ويحَى ْن   

َح رجاسة  ونَج ح نََجاسة. ولان بعض نحويي  العرب أنِا تقول: ما لان ِرْجسا  ولق  َرج 

 الّرْجز سَواء  وهَا الع,اب.البصريين يقول: الّرْجح و

والصواب في ذلك من القول ْن ي ما قاله ابن ْباس  ومن قال: إن الرجح والنجح وار     

وي ْن رسول ع لمى ع ْميه وسمُ أنه لان يقول إذا  خل الرالء:  ُّ إنّي »لمربر ال,ي ر   ِ المّ

ْربِِن ا  َ ْ وذ بَِك ِمَن الّرْجِح النّْجِح الَربِيِن ال ُِ أ  «.لّنْيناِن الّرِجي

ـ ر ثني ب,لك ْب  الررَن بن البرترّي الناِي  قال: ر ثنا ْب  الررَن بن محَ  10873  

 الَحاربي  ْن إسَاْيل بن مسمُ  ْن الحسن وقتا ة  ْن أنح  ْن النبّي لمى ع ْميه وسمُ.

 من لفة النينان.وق  بَيّن ه,ا الربر أن الرجح هو النجح الق,ر ال,ي ال خير فيه  وأنه   

 126اآلية : 

وَن {. ْستَِقيَاً قَْ  فَّصْمنَا االَيَاِع ِلقَْوٍم يَ,ّّلر   القول في تأويل قوله تعالى:      }َوَهـَ,َا ِلَراط  َربَّك م 

يقول تعالى ذلره: وه,ا ال,ي بينا لك يا محَ  في ه,ه السورة وغيرها من سور القران  هو    

ك و ينه ال,ي ارتضاه لنفسه  ينا وجعمه مستقيَا ال اْوجا  فيه  لراط ربك  يقول: طريّ رب

فاثب  ْميه ورّرم ما ررمته ْميك وأرمل ما أرممته لك  فق  بينا االَياع والحجل ْمى رقيقة ذلك 

ولحته لقوم ي,ّّلرون  يقول: لَن يت,لر ما ارتّل ع به ْميه من االَياع والعبر  فيعتبر بِا. 

 ,لرون  ألنُِ هُ أهل التَييز والفُِ وأولو الحجا والفضل  فقيل: ي,ّّلرون.وخّص بِا ال,ين يت

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبييه  ْين ابين 10874  

ْستَقِ   يَا يعني به انسالم.ْباس  قوله: َوَه,َا ِلراط  َربَّك م 

 127اآلية : 

م وَن {. ََ ا َلان واْ يَْع ََ ُْ بِ  ِ ُْ َوه َو َوِليّ ِِ ن َ َربّ ِْ ُْ  َار  الّسالَِم   ِ  القول في تأويل قوله تعالى:      }لَ

يعني تعالى ذلره بقوله لُِ لمقوم ال,ين ي,لرون اياع ع فيعتبرون بِا ويوقنون ب اللتِا ْمى ما    

من توري  ع  ومن نبّوة نبيه محَ  لمى ع ْميه وسمُ  وغير ذلك  فيص ّقون بَا   ل  ْميه

ولموا بِا إلى ْمَه من ذلك. وأما  ار السالم  فِي  ار ع التي أْ ّها ألولياِه في االَخرة جزاء 

لَا قال لُِ ْمى ما أبموا في ال نيا في ذاع ع وهي جنته. والسالم: اسُ من أسَاء ع تعالى  

 الس ّي.

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن مفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 10875  

ُْ ع هو السالم  وال ار: الجنة. ِِ ْن َ َربّ ِْ ُْ  َار  الّسالِم   ِ  لَ

ُْ فإنيه يقيول: وع نالير هيؤالء القيوم الي,ين يي,لرون ايياع ع    ِ يا ليان وا وأما قوله: َوه يَو َوِلييّ ََ . بِ

م وَن يعني جزاء بَا لانوا يعَمون من طاْته ع  ويتبعون رضوانه. ََ  يَْع

 128اآلية : 

ُْ ّمَن اِنْنِح َوقَالَ  ثَْرت  َْ يعاً يَاَمْعَنَر اْلِجّن قَِ  اْستَ َِ ُْ َج ه   القول في تأويل قوله تعالى:      }َويَْوَم يِْحن ر 

ه ُ ّمَن اِنْنِح رَ  ُْ َخاِلِ يَن أَْوِليَآؤ  نَا بِبَْعٍض َوبَمَْغنَآ أََجمَنَا الِّ,َي أَّجْمَ  لَنَا قَاَل النّار  َمثَْوال  تََع بَْعض  َْ بّنَا اْستَ

.} ٌُ َْمي  ٌُ ي َِ آ إِالّ َما َشآَء ّللّا  إِّن َربَّك َر َِ  فِي

يعا: ويوم يحنر هؤالء العا    َِ ُْ َج ه   لين باهلل األوثان يعني تعالى ذلره بقوله: َويَْوَم يَْحن ر 

واأللنام وغيرهُ من الَنرلين مع أولياُِِ من النياطين ال,ين لانوا يورون إليُِ  خرف 

القول غرورا ليجا لوا به الَؤمنين  فيجَعُِ جَيعا في موقف القيامة. يقول لمجّن: يا َمْعَنَر الِجّن 

ُْ ِمَن انْنِح ور,ف  ثَْرت  َْ  م التفاًء ب اللة ما ظِر من الَالم ْميه منه.من الَال« يقول لمجنّ »قَِ  اْستَ

ُْ ِمَن انْنِح استَثرتُ من إضاللُِ وإغواُِِ. لَا:   ثَْرت  َْ  وْني بقوله: قَِ  اْستَ
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ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني معاوية بن لالح  ْن ْمّي بن 10876  

ُْ ِمَن انْنِح أبي طمحة ْن ابن ْباس: قوله: َويَْوَم يَحْ  ثَْرت  َْ يعا يا َمْعَنَر الِجّن قَِ  اْستَ َِ ُْ َج ه  ن ر 

 يعني: أضممتُ منُِ لثيرا.

ـ ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن قتا ة: يا َمْعَنَر 10877  

ُْ ِمَن انْنِح قال: ق  أضممتُ لثيرا من اننح. ثَْرت  َْ  الِجّن قَِ  اْستَ

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبي نجيح  10878  

ُْ ِمَن انْنِح قال: لثر من أغويتُ. ثَْرت  َْ  ْن مجاه  في قول ع: قَِ  اْستَ

 ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه   مثمه.   

ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ر ثنا أبو سفيان  ْن معَر  ْن الحسن: قَِ  10879  

ُْ ِمَن انْنِح يقول: أضممتُ لثيرا من اننح. ثَرت  َْ  اْستَ

نا ببَْعٍض.   تََع بَْعض  َْ ُْ ِمَن انْنِح َربّنا اْستَ ه   القول في تأويل قوله تعالى: َوقاَل أْوِلياؤ 

فيجيب أولياء الجّن من اننح  فيقولون: ربنا استَتع بعضنا ببعض في ال نيا.  يقول تعالى ذلره:  

 فأما استَتاع اننح بالجّن  فَان لَا:

تََع 10880   َْ ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جريل  قوله: َربّنا اْستَ

نا بِبَْعٍض قال: لان الرجل في الجاهمية ينزل ا ألرض فيقول: أْوذ بَبير ه,ا الوا ي ف,لك بَْعض 

 استَتاُِْ  فاْت,روا يوم القيامة.

وأما استَتاع الجّن باننح  فإنه لان فيَا ذلر  ما ينال الجّن من اننح من تعظيَُِ إياهُ في   

 استعاذتُِ بُِ  فيقولون: ق  س نا الجّن واننح.

 ا الِّ,ي أّجْمَ  لَنا.القول في تأويل قوله تعالى: َوبَمَْغنا أَجمَنَ   

يقول تعالى ذلره: قالوا: وبمغنا الوق  ال,ي وقّ  لَوتنا. وإنَا يعني جّل ثناؤه ب,لك أنُِ قالوا:   

 استَتع بعضنا ببعض أيام رياتنا إلى رال موتنا. لَا:

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي  10881  

 أما قوله: َوبَمَْغنا أَجمَنا الِّ,ي أّجْمَ  لنَا فالَوع.و

  .ٌُ ِمي َْ  ٌُ ي َِ ُْ خاِلِ يَن فِيِا إالّ ما شاَء ّللّا  إّن َربَّك َر  القول في تأويل قوله تعالى: قال النّار  َمثَْوال 

لين به في وه,ا خبر من ع تعالى ذلره َْا هو قاِل لِؤالء ال,ين يحنرهُ يوم القيامة من العا   

ال نيا األوثان ولقرناُِِ من الجّن  فأخر  الربر َْا هو لاِن مرر  الربر َْا لان لتق ّم الَالم 

قبمه بَعناه والَرا  منه  فقال: قال ع ألولياء الجّن من اننح ال,ين ق  تق م خبره ْنُِ: النّار  

ُْ يعني نار جِنُ مثوالُ ال,ي تثوون فيه: أي تقيَون فيه. والَثوى: هو الَفعل  من قولُِ:  َمثَْوال 

ثََوى فالن بََان ل,ا  إذا أقام فيه. خال يَن فِيِا يقول: البثين فيِا  إالّ ما شاَء ّللّا  يعني: إال ما شاء 

ع من ق ر م ة ما بين مبعثُِ من قبورهُ إلى مصيرهُ إلى جِنُ  فتمك الَ ة التي استثناها ع 

ٌُ في ت بيره في خمقه  وفي تصريفه إياهُ في منيالته من رال  من خمو هُ في النار. إنّ  ي َِ َربَّك َر

هُ من خير وشّر.  ٌُ بعواقب ت بيره إياهُ  وما إليه لاِر أمر  ِمي َْ إلى رال وغير ذلك من أفعاله. 

وي ْن ابن ْباس أنه لان يتأّول في ه,ا االستثناء أن ع جعل أمر هؤالء القوم في مبمغ ْ,ابه  ور 

 ُ إلى منيالته.إياه

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني معاوية بن لالح  ْن ْمّي بين 10882  

ٌُ قيال:  ِميي َْ  ٌُ يي َِ ُْ خاِلِ يَن فِيِا إالّ ميا شياَء ّللّا  إّن َربّيَك َر أبي طمحة  ْن ابن ْباس: قاَل النّار  َمثَْوال 

 ُ ْمى ع في خمقه أن ال ينزلُِ جنة وال نارا.إن ه,ه االَية اية ال ينبغي ألر  أن يحَ

 129اآلية : 

ِسب وَن {. َْ ا َلان واْ يَ ََ يَن بَْعضاً بِ َِ  القول في تأويل قوله تعالى:      }َوَل,َِلَك ن َولّي بَْعَض الّظاِل

 اختمف أهل التأويل في تأويل ن َولّي فقال بعضُِ: معناه: نجعل بعضُِ لبعض وليّا ْمى الَفر   

 باهلل. ذلر من قال ذلك:

ـ ر ثنا يونح  قال: ر ثنا بنر بن معاذ  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة  10883  

ِسب وَن وإنَا يولّي ع بين الناس بأَْالُِ.  َْ ا لان وا يَ ََ يَن بَْعضا بِ َِ قوله: ول,لَك ن َولّي بَْعَض الّظاِل
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ان  والَافر ولّي الَافر أينَا لان وريثَا لان. ليح انيَان فالَؤمن ولّي الَؤمن أي لان ورين ل

 بالتَني وال بالتّحمي.

وقال اخرون: معناه: ن تْبع بعضُِ بعضا في النار من الَواالة  وهو الَتابعة بين النيء   

 والنيء  من قول القاِل: والي  بين ل,ا ول,ا: إذا تابع  بينَِا. ذلر من قال ذلك:

محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن قتا ة: ول,لَك ـ ر ثني 10884  

يَن بَْعضا في النار يتبع بعضُِ بعضا. َِ  ن َولّي بعََض الّظاِل

 وقال اخرون: معنى ذلك: نسمط بعض الظمَة ْمى بعض. ذلر من قال ذلك:  

ي قوله: ول,لَك ن َولّي بَْعَض ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   ف10885  

ِن ن قَيّْض لَه   ََ َْْن ِذْلِر الّرْر يَن بَْعضا قال: ظالَي الجن وظالَي اننح. وقرأ: َوَمْن يَْعش   َِ الّظاِل

َو لَه  قَِريٌن قال: نسمط ظمَة الجّن ْمى ظمَة اننح.  ِ  َشْينانا فَ

معناه: ول,لك نجعيل بعيض الظيالَين  وأولى ه,ه األقوال في تأويل ذلك بالصواب  قول من قال:  

لييبعض أولييياء. ألن ع ذليير قبييل هيي,ه االَييية مييا لييان ميين قييول الَنييرلين  فقييال جييّل ثنيياؤه: َوقيياَل 

نا بِبَْعٍض  وأخبر جّل ثناؤه أن بعضُِ أولياء بعض  ثُ ْقّب  تََع بَْعض  َْ ه ُ ِمَن انْنِح َربّنا اْستَ أْوِلياؤ 

بعضييُِ بعضييا بتوليتييه إييياهُ  فقييال: ولَييا جعمنييا بعييض هييؤالء خبييره ذلييك بربييره ْيين أن والييية 

الَنيرلين ميين الجييّن واننييح أولييياء بعييض يسيتَتع بعضييُِ بييبعض  ليي,لك نجعييل بعضييُِ أولييياء 

 بعض في لّل األمور بَا لانوا يَسبون من معالي ع ويعَمونه.

 130اآلية : 

ُْ ايَاتِي القول في تأويل قوله تعالى:      }يَاَمْعَنَر اْلِجّن وَ   َ مَْي َْ ُْ يَق ّصوَن   َ س ٌل ّمْن ُْ ر   َ ُْ يَأْتِ اِنْنِح أَلَ

ِِ  و ُ  اْلَحيَاة  ال ّْنيَا َوَش  ِ َْمََى أَْنف ِسنَا َوَغّرتْ ْ نَا  ِِ ُْ َهـَ,َا قَال واْ َش  َ ُْ ِلقَآَء يَْوِم  َ ونَ ُْ َوي نِ,ر   ِ ُْ أَنّ ِِ َْمََى أَْنف ِس اْ 

 َلان واْ َلافِِريَن {.

وه,ا خبر من ع جّل ثناؤه َْا هو قاِل يوم القيامة لِؤالء العا لين به من منرلي اننح    

ُْ يَق ّصوَن   َ س ٌل ِمْن ُْ ر   َ ُْ يَأْتِ والجّن  يربر أنه يقول لُِ تعالى ذلره يومالٍ,: يا َمْعَنَر الِجّن وانْنِح ألَ

ُْ اياتِي يقول: يربرونَُ بَا أوري إليُِ من تنبي  َ مَْي ِي إيالُ ْمى مواضع رججي وتعريفي لَُ َْ

َ ُ ِلقاَء  ونَ أ لتي ْمى توري ي  وتص يّ أنبياِي  والعَل بأمري واالنتِاء إلى ر و ي. َوي ْنِ,ر 

ُْ َه,َا يقول: يح,ّرونَُ لقاء ْ,ابي في يومَُ ه,ا وْقابي ْمى معصيتَُ إياي  فتنتِوا ْن   َ يَْوِم

ع وتوبيخ لِؤالء الَفرة ْمى ما سمف منُِ في ال نيا من معالّي. وه,ا من ع جّل ثناؤه تقري

الفسوق والَعالي  ومعناه: ق  أتالُ رسل منَُ ينبِونَُ ْمى خنإ ما لنتُ ْميه مقيَين بالحجل 

البالغة  وين,رونَُ وْي  ع ْمى مقامَُ ْمى ما لنتُ ْميه مقيَين  فمُ تقبموا ذلك ولُ تت,لروا ولُ 

 تعتبروا.

التأويل في الجّن  هل أرسل منُِ إليُِ أم ال؟ فقال بعضُِ: ق  أرسل إليه رسل لَا  واختمف أهل  

 أرسل إلى اننح منُِ رسل. ذلر من قال ذلك:

ـ ر ثنا ابن رَي   قال: ر ثنا يحيى بن واضح  قال: ر ثنا ْبي  بن سميَان  قال: سالل 10886  

لمى ع ْميه وسمُ؟ فقال: ألُ تسَع  الضحاك ْن الجّن: هل لان فيُِ نبّي قبل أن يبعن النبيّ 

ُْ اياتِي يعني ب,لك: رسالً   َ مَْي َْ ُْ يَق ّصوَن   َ س ٌل ِمْن ُْ ر   َ ُْ يَأْتِ إلى قول ع: يا َمْعَنَر الِجّن وانْنِح ألَ

 من اننح ورسالً من الجّن؟ فقالوا: بمى.

ّط رسول مرسل  وإنَا الرسل وقال اخرون: لُ يرسل منُِ إليُِ رسول  ولُ يَن له من الجّن ق  

ُْ والرسل من أر    َ س ٌل ِمن ُْ ر   َ ُْ يَأْتِ من اننح خالة. فأما من الجّن فالنّْ,ر. قالوا: وإنَا قال ع: ألَ

ْرجان  وإنَا يرر  المؤلؤ  ََ ِ َا المّْؤل ؤ  َوال الفريقين  لَا قال: َمَرَ  البَْحَرْيِن يَْمتَِقياِن ثُ قال: يَْرر    ِمْن

مح  ون الع,ب منَِا وإنَا معنى ذلك: يرر  من بعضَِا أو من أر هَا. قال: وا َِ لَرجان من ال

وذلك لقول القاِل لجَاْة أ ؤر إن في ه,ه ال ور لنّرا  وإن لان النّر في وار ة منِّن  فيرر  

لو الربر ْن جَيعِّن والَرا  به الربر ْن بعضِّن  ولَا يقال: ألم  خبزا ولبنا: إذا اختمنا و

 قيل: ألم  لبنا  لان الَالم خنأ  ألن المبن ينرب وال يؤلل. ذلر من قال ذلك:
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ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جريل  قوله: يا َمْعَنَر 10887  

ُْ قال: جَعُِ لَا جَع قوله: َوِمْن ل َل تَأْل    َ س ٌل ِمْن ُْ ر   َ ُْ يَأْتِ م وَن لَْحَا َطِريّا الِجّن وانْنِح ألَ

وَن ِرْميَةً تَْمبَس ونَِا وال يرر  من األنِار رمية. قال ابن جريل: قال ابن ْباس: هُ الجن  َوتَْستَْرِرج 

 لَق وا قومُِ  وهُ رسل إلى قومُِ.

 فعمى قول ابن ْباس ه,ا  أن من الجّن رسالً لإلنح إلى قومُِ.  

ّوله ابن ْباس: ألُ يأتَُ أيِا الجّن واننح رسل منَُ؟ فأما فتأويل االَية ْمى ه,ا التأويل ال,ي تأ  

رسل اننح  فرسل من ع إليُِ وأما رسل الجّن  فرسل رسل ع من بني ا م  وهُ ال,ين إذ 

 سَعوا القران ولّوا إلى قومُِ من,رين.

لجّن رسالً أرسموا وأما ال,ين قالوا بقول الضحاك  فإنُِ قالوا: إن ع تعالى ذلره أخبر أن من ا  

إليُِ  لَا أخبر أن من اننح رسال أرسموا إليُِ. قالوا: ولو جا  أن يَون خبره ْن رسل الجّن 

بَعنى أنُِ رسال اننح  جا  أن يَون خبره ْن رسل اننح بَعنى أنُِ رسل الجّن. قالوا: وفي 

ُِ رسل ع  ألن ذلك هو فسا  ه,ا الَعنى ما ي ّل ْمى أن الربرين جَيعا بَعنى الربر ْنُِ أن

 الَعروف في الرناب  ون غيره.

   ُْ ِِ ِِ  وا ْمى أْنف ِس ُ  الَحياة  ال ّْنيا َوَش  ِ ْ نا ْمى أْنف ِسنا َوَغّرتْ ِِ القول في تأويل قوله تعالى: قال وا َش

ُْ لان وا لافِِريَن.  ِ  أنّ

ُْ وه,ا خبر من ع جّل ثناؤه ْن قول منرلي الجّن واننح ْن  تق    َ ُْ يَيأْتِ ريعه إياهُ بقوله لُِ أَلَي

ْ نا ْميى أْنف ِسينا بيأن  ِِ ُْ َهي,َا أنِيُ يقوليون َشي  َ ُْ ِلقياَء يَيْوِم  َ ونَ ُْ ايياتِي َوي ْنيِ,ر   َ مَْي َْ ُْ يَق ّصوَن   َ س ٌل ِمْن ر 

نيؤمن رسمك ق  أتتنا بآياتك  وأن,رتنا لقاء يومنا ه,ا  فَ,ّبناها وجح نا رسالتِا  ولُ نتبع اياتك وليُ 

بِا. قال ع خبرا مبت أً: وغّرع هؤالء العا لين باهلل األوثان واأللنام وأولياءهُ من الجّن  الَحيياة  

ال ّنيا يعني:  نية الحياة ال نيا وطمب الرياسية فيِيا والَنافسية ْميِيا  أن يسيمَوا ألمير ع فينيعيوا 

ياة ال نيا من ذلير الَعياني التيي غيّرتُِ فيِا رسمه  فاستَبروا ولانوا قوما ْالين. فالتفى ب,لر الح

وخ ْتُِ فيِا  إذ لان في ذلرها متَفى ْن ذلر غيرها ل اللية الَيالم ْميى ميا تيرك ذليره  يقيول 

ُْ يعني هؤالء العا لين به يوم القيامة أنُِ لانوا في ال نيا لافرين بيه  ِِ ِِ  وا ْمى أْنف ِس ع تعالى: َوَش

ُّ رجة ع ْميُِ  بإقرارهُ ْمى أنفسُِ بَا يوجب ْميُِ ْقوبته وأليُ ْ,ابه. وبرسمه  لتت

 131اآلية : 

ا َغافِم وَن {. َِ ٍُ َوأَْهم  ِمَك اْلق َرَى بِظ ْم ِْ َ ْن ّربَّك م  ُْ يَ  القول في تأويل قوله تعالى:      }ذَِلَك أَن لّ

ِمَك الق َرى بِظ      ِْ َ ْن َربَّك م  ُْ يَ : أي إنَا أرسمنا الرسل يا محَ  إلى يقول تعالى ذلره: ذَِلَك أْن لَ ٍُ ْم

من ولف  أمره  وأْمَتك خبره من منرلي اننح والجّن يقصون ْميُِ اياتي وين,رونُِ لقاء 

 معا هُ إلّي  من أجل أن ربك لُ يَن مِمك القرى بظمُ.

َ ْن َربَّك م  « بظمُ»وق  يتجه من التأويل في قوله:    ُْ يَ : وجِان: أر هَا: ذَِلَك أْن لَ ٍُ ِمَك الق َرى بِظ ْم ِْ
ا  ٌُ. وأْهمِ  َِْظي  ٌُ ْم أي بنرك من أشرك  ول ْفر من لفر من أهمِا  لَا قال لقَان: إّن الّنْرَك لَظ 

غافِم وَن يقول: لُ يَن يعاجمُِ بالعقوبة رتى يبعن إليُِ رسالً تنبُِِ ْمى رجل ع ْميُِ  

,ي يأخ,هُ غفمة فيقولوا ما جاءنا من بنير وال وتن,رهُ ْ,اب ع يوم معا هُ إليه  ولُ يَن بال

 ن,ير.

ٍُ يقول: لُ يَن ليِمَُِ  ون التنبيه والت,لير    ِمَك الق َرى بظ ْم ِْ َ ْن م  ُْ َربَّك يَ واالَخر: ذَِلَك أْن لَ

 بالرسل واالَياع والعبر  فيظمَُِ ب,لك  وع غير ظالم لمعبي .

ّول  أن يَيون معنياه: أن ليُ يَين لييِمَُِ بنيرلُِ  ون وأولى القولين بالصواب ْن ي القيول األ  

 ٍُ ِميَك الق يَرى بِظ ْمي ِْ َ يْن َربّيَك م  ُْ يَ إرسال الرسل إليُِ وانْ,ار بينه وبينُِ  وذلك أن قوله: ذَِلَك أْن لَ

ُْ اياتِي فَان في ذليك الي ليل الواضي  َ مَْي َْ ُْ يَق ّصوَن   َ س ٌل ِمْن ُْ ر   َ ُْ يَأْتِ ح ْميى أن نيص ْقيب قوله: ألَ

ٍُ إنَيا هيو إنَيا فعمنيا ذليك مين أجيل أنيا ال نِميك الق يَرى  ِمَك الق َرى بِظ ْمي ِْ َ ْن َربَّك م  ُْ يَ قوله: ذَِلَك أْن لَ

بغير ت,لير وتنبيه. وأما قوله: ذَِلَك فإنه يجو  أن يَون نصبا  بَعنى: فعمنا ذلك  ويجو  أن يَيون 

فإنِيا فيي موضيع نصيب بَعنيى: فعمنيا ذليك « أن». وأما رفعا بَعنى االبت اء  لأنه قال: ذلك ل,لك

ِمك القرى  فإذا ر,ف ما لان يرفضِا تعمّ بِا الفعل فنصب. ِْ  من أجل أن لُ يَن ربك م 
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 132اآلية : 

م وَن {. ََ ا يَْع َّ َْ م واْ َوَما َربَّك بِغَافٍِل  َِ َْ ا  َّ َ ّل  ََرَجاٌع ّم  القول في تأويل قوله تعالى:      }َوِل

ول تعالى ذلره: ولَّل ْاميل فيي طاْية ع أو معصييته منيا ل ومراتيب مين َْميه  يبمغيه ع يق   

م يوَن يقيول جيّل ثنياؤه:  ََ يا يَْع َّ َْ إياها  ويثيبه بِا  إن خيرا فريرا وإن شيّرا فنيّرا. َوميا َربّيَك بغافيٍل 

ميِيا ْني  لقياُِِ ولّل ذلك من َْمُِ يا محَ  بعمُ من ربك يحصيِا ويثبتِا لِيُ ْني ه ليجيا يُِ ْ

 إياه ومعا هُ إليه.

 133اآلية : 

ُْ ّما  ُْ َويَْستَْرِمْف ِمن بَْعِ ل   َ ِة إِن يََنأْ ي ْ,ِهْب ََ القول في تأويل قوله تعالى:      }َوَربَّك اْلغَنِّي ذ و الّرْر

ُْ ّمن ذ ّريِّة قَْوٍم اَخِريَن {. آ أَنَنأَل  ََ  يََنآء  َل

محَ  ال,ي أمر ْبا ه بَا أمرهُ به ونِاهُ َْا نِاهُ ْنه وأثابُِ  يقول جّل ثناؤه: وربك يا   

ْمى الناْة وْاقبُِ ْمى الَعصية  الغنّى ْن ْبا ه  ال,ين أمرهُ بَا أمر ونِاهُ َْا نِى  

وْن أَْالُِ وْبا تُِ إياه  وهُ الَحتاجون إليه  ألنه بي ه رياتُِ ومَاتُِ وأر اقُِ وأقواتُِ 

ل ْز ذلره: فمُ أخمقُِ يا محَ  ولُ امرهُ بَا أمرتُِ به وأنُِِ َْا نِيتُِ ونفعُِ وضّرهُ  يقو

ْنه  لحاجة لي إليُِ وال إلى أَْالُِ  ولَن ألتفّضل ْميُِ بررَتي وأثيبُِ ْمى إرسانُِ إن 

 أرسنوا  فإني ذو الرأفة والررَة.

   ُْ ُْ َويَْستَْرِمْف ِمْن بَْعِ ل   َ ميا يَنياء  فإنيه يقيول: إن ينيأ ربيك ييا محَي  الي,ي  وأما قوله: إْن يَنأْ ي ْ,ِهْب

ُْ يقول: يِمك خمقه هؤالء ال,ين خمقُِ مين   َ خمّ خمقه لغير راجة منه إليُِ وإلى طاْتُِ إياه ي ْ,ِهْب

ُْ ما يََناء  يقول: ويأع برمّ غيرلُ  وأمُ سوالُ يرمفونَُ في األرض  ول  ا م َوْيَستْرِمْف ِمْن بَْعِ ل 

ُْ ِمْن ذ ّريِّة قَْوٍم اَخيِريَن لَيا أري ثَُ وابتي َُْ من بع لُ  يعن ا أْنَنأل  ََ ي: من بع  فناَُِ وهاللَُ. ل

ٍّ اخرين لانوا قبمَُ. ومعنيى  فيي هي,ا الَوضيع: التعقييب  لَيا يقيال فيي الَيالم « ِمينْ »من بع  خم

لي,لك الي,ين أْنيتك من  ينارك ثوبا  بَعنى: مَان ال ينار ثوبيا  ال أن الثيوب مين الي ينار بعيض  

ُْ لُ ير  بإخبارهُ ه,ا الربر أنُِ أننالوا من ألالب قيوم اخيرين  ولَين  ا أْننأَل  ََ خوطبوا بقوله: ل

ٍّ َخْمَف قوم اخرين ق  همَوا قبمُِ. وال,ريية مين قيول  معنى ذلك ما ذلرنا من أنُِ أننالوا مَان َخْم

زة فقييل: ذرا ع  ثيُ أخير  الف عّيمية القاِل: ذرأ ع الرمّ  بَعنى خمقُِ فِو ي,رؤهُ  ثُ تيرك الَِي

وى ْن بعض الَتق مين أنه لان يقرأ:  « ِمْن ذَِريالَِة قَْوِم اَخِرينَ »بغير هَز ْمى مثال الع مّية. وق  ر 

ْ ْميَية. والقيراءة التيي ْميِيا « َوِميْن ذ ْريَيةِ »ْمى مثال فَِعيمَة. وْين اخير أنيه ليان يقيرأ:  ْميى مثيال 

ْ مّيية. وقي  بيّنيا اشيتقاق ذليك فيَيا القّراء في األمصيار: ذ   ُّ الي,ال وتني ي  اليياء ْميى مثيال  ّريّية بضي

مضى قبل بَا أغنى ْن إْا ته هِنا. وألل اننناء: انر اث  يقال: ق  أننيأ فيالن يحي ّث القيوم  

 بَعنى: ابت أ وأخ, فيه.

 134اآلية : 

َْ  وَن الٍَع  ْعِجِزيَن {.القول في تأويل قوله تعالى:      }إِّن َما ت و  َ  َوَمآ أَنتُ  بِ

يقول تعالى ذلره لمَنرلين به: أيِا العا لون باهلل األوثان واأللنام  إن ال,ي يوْ لُ بيه ربَيُ    

ْعِجِزيَن  يقول: لين تعجيزوا ربَيُ هربيا   َ ُْ بِ من ْقابه ْمى إلرارلُ ْمى لفرلُ واقع بَُ َوما أْنت 

قبضته  وهيو ْمييَُ وْميى ْقيوبتَُ بَعصييتَُ إيياه  منه في األرض فتفوتوه  ألنَُ رين لنتُ في

 قا ر  يقول: فار,روه  وأنيبوا إلى طاْته قبل نزول البالء بَُ.

 135اآلية : 

وَن َمن   َ َْاِمٌل فََسْوَف تَْعمَ ُْ إِنّي   َ ََانَتِ َْمََى َم م واْ  ََ ْْ القول في تأويل قوله تعالى:      }ق ْل يَاقَْوِم ا

َْاقِبَ  َ ون  لَه   وَن {.تَ  َ  ة  ال ّاِر إِنّه  الَ ي ْفِمح  الّظاِل

يقول تعالى ذلره لنبيه محَ  لمى ع ْميه وسمُ: قل يا محَ  لقومك من قريش  ال,ين يجعمون    

ُْ يقول: اَْموا ْمى ريالَُ وناريتَُ. لَا:  َ م وا ْمى َمَانَتِ ََ ْْ  مع ع إلِا اخر: ا

ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني معاوية بن لالح  ْن ـ ر ثني ْمّي بن  او   قال: ر 10888  

ُْ يعني ْمى ناريتَُ.  َ م وا ْمى َمَانَتِ ََ ْْ  ْمّي بن أبي طمحة  ْن ابن ْباس: يا قَْوِم ا
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ُْ »يقال منه: هو يعَل ْمى مَانته ومَينته. وقرأ ذلك بعض الَوفيين:     َ ْمى جَع « ْمى َمَاناتِ

ُْ ْمى التوري . إنّي ْاِمٌل يقول جّل ثناؤه لنبيه: الََانة. وال,ي ْميه قّراء األم  َ صار: ْمى َمَانَتِ

وَن يقول:   َ قل لُِ: اَْموا ما أنتُ ْاممون  فإني ْامل ما أنا ْاممه مَا أمرني به ربي. فََسْوَف تَْعمَ

ّّ في َْمه والَصيب سبيل الرشا   أنا أم  فسوف تعمَون ْن  نزول نقَة ع بَُ  أينا لان الَح

ُْ أمر منه له بوْي هُ   َ م وا ْمى َمَانَتِ ََ ْْ أنتُ؟ وقوله تعالى ذلره لنبيه: قل لقومك يا قَْوِم ا

 وتِ ي هُ  ال إطالق لُِ في َْل ما أرا وا من معالي ع.

وَن.    َ َ ون  لَه  ْاقِبَة  ال ّاِر إنّه  ال ي ْفِمح  الّظاِل  القول في تأويل قوله تعالى: َمْن تَ

َ يون  لَيه  ْاقِبَية  الي ّاِر فسيوف تعمَيون أيِيا الَفيرة بياهلل ْني  معياينتَُ يعني بقو   له جّل ثناؤه: َميْن تَ

الع,اب  من ال,ي تَون له ْاقبة ال اء منا ومنَُ  يقول: من ال,ي قعب  نياه ما هو خير له منِا أو 

فقييال: إنّييه  ال ي ْفِمييح   شييّر منِييا بَييا قيي ّم فيِييا ميين لييالح أَْالييه أو سيييالِا. ثييُ ابتيي أ الربيير جييّل ثنيياؤه

الّظاِلَوَن يقول: إنه ال ينجح وال يفو  بحاجته ْن  ع من َْل برالف ما أميره ع بيه مين العَيل 

َ ون  له وجِان « َمنْ »في ال نيا  وذلك معنى ظمُ الظالُ في ه,ا الَوضع. وفي  التي في قوله: َمْن ت

وَن نَْال العمُ فيه والرفع فيه أجو   ألن  من انْراب: الرفع ْمى االبت اء  والنصب بقوله:  َ تَْعمَ

 معناه: فسوف تعمَون أينا له ْاقبة ال ار  فاالبت اء في أن من ألّح وأفصح من إَْال العمُ فيه.

 136اآلية : 

ا ذََرأَ ِمَن اْلَحْرِث َواألْنعَاِم نَِصيباً فَ  َّ قَال واْ َهـَ,َا ّلّلِ القول في تأويل قوله تعالى:      }َوَجعَم واْ ّلّلِ ِم

َو يَِصل    ِ ُْ فاَلَ يَِصل  إِلََى ّللّاِ َوَما َلاَن ّلّلِ فَ ِِ ا َلاَن ِلن َرَلآِِ ََ ُْ َوَهـَ,َا ِلن َرَلآِِنَا فَ ِِ َِ ْْ ُْ بَِز ِِ إِلََى ش َرَلآِِ

وَن {.  َ  َ  َسآَء َما يَْح

ا ذََرأَ خالقُِ  يعني:  يقول تعالى ذلره: وجعل هؤالء العا لون بربُِ األوثان واأللنام    َّ لربُِ م

مَا خمّ من الحرث واألنعام  يقال منه: ذرأ ع الرمّ ي,رؤهُ ذَْرأً َوذَْروا: إذا خمقُِ. نصيبا: 

 يعني قسَا وجزءا.

ثُ اختمف أهل التأويل في لفة النصيب ال,ي جعموا هلل وال,ي جعموه لنرلاُِِ من األوثان   

ك جزءا من رروثُِ وأنعامُِ يقّررونه لِ,ا  وجزءا لِ,ا. ذلر والنينان  فقال بعضُِ: لان ذل

 من قال ذلك:

ـ ر ثني إسحاق بن إبراهيُ بن ربيب بن النِي   قال: ر ثنا ْتاب بن بنير  ْن 10889  

ُْ فاَل يَِصل  إلى ع... االَية  قال: لانوا إذا  ِِ ا لاَن ِلن َرلاِِ ََ خصيف  ْن َْرمة ْن ابن ْباس: فَ

َزما جعموا منِا هلل سَِا وسَِا الَلِتُِ  ولان إذا هب  الريح من نحو أ خموا  النعام فجعموه ر 

ال,ي جعموه الَلِتُِ إلى ال,ي جعموه هلل ر ّوه إلى ال,ي جعموه الَلِتُِ وإذا هب  الريح من نحو 

  َ وَن.ال,ي جعموه هلل إلى ال,ي جعموه الَلِتُ أقّروه ولُ ير ّوه  ف,لك قوله: ساَء ما يَْح  َ 

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو لالح  قال: ثني معاوية بن لالح  ْن ْمّي بن أبي 10890  

 ِ ا ذََرأ ِمَن الَحْرِث واألْنعاِم نَِصيبا فقال وا َه,َا ّلِلّ َّ ِ ِم طمحة  ْن ابن ْباس  في قوله: َوَجعَم وا ّلِلّ

ُْ َوَه,َا ِلن َرلاِِنا قال: جعموا هلل من ث ِِ َِ ْْ َراتُِ ومالُِ نصيبا ولمنينان واألوثان نصيبا  فإن بَِز

سقط من ثَرة ما جعموا هلل في نصيب النينان ترلوه  وإن سقط مَا جعموه لمنينان في نصيب 

ع التقنوه ورفظوه ور ّوه إلى نصيب النينان. وإن انفجر من َسْقي ما جعموه هلل في نصيب 

ه لمنينان في نصيب ع س وه  فِ,ا ما جعموا من النينان ترلوه وإن انفجر من َسْقي ما جعمو

الحروث وسقي الَاء. وأما ما جعموا لمنينان من األنعام  فِو قول ع: ما َجعََل ّللّا  ِمْن بَِحيَرةٍ َوال 

 ساِِبٍَة َوال َوِليمٍَة َوال راٍم.

ْن ابن ْباس   ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي ْن أبيه    

... االَية  وذلك أن  ُْ ِِ َِ ْْ ِ بَِز ا ذَرأَ ِمَن الَحْرِث واألْنعاِم نَِصيبا فَقال وا َه,َا ّلِلّ َّ َ ِم قوله: َوَجعَم وا ّلِلّ

أْ اء ع لانوا إذا ارترثوا ررثا أو لان  لُِ ثَرة  جعموا هلل منِا جزءا ولموثَن جزءا  فَا لان 

نصيب األوثان رفظوه وأرصوه  فإن سقط منه شيء فيَا سَى هلل من ررث أو ثَرة أو شيء من 

ر ّوه إلى ما جعموا لموثن  وإن سبقُِ الَاء إلى ال,ي جعموه لموثن فسقى شيالا جعموه هلل  جعموا 

ذلك لموثن  وإن سقط شيء من الحرث والثَرة التي جعموا هلل فاختمط بال,ي جعموا لموثن  قالوا: 
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لى ما جعموا هلل. وإن سبقُِ الَاء ال,ي جعموا هلل فسقى ما سَي لموثن ترلوه ه,ا فقير  ولُ ير ّوه إ

لموثن. ولانوا ي َحّرمون من أنعامُِ: البحيرة  والساِبة  والوليمة  والحام  فيجعمونه لألوثان  

ا ذَرأَ ِمَن الَحْرِث واأل َّ ِ ِم ْنعاِم نَِصيبا... ويزَْون أنُِ يحّرمونه هلل  فقال ع في ذلك: َوَجعَم وا ّلِلّ

 االَية.

ـ ر ثنا محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبي نجيح  10891  

ا ذََرأ ِمَن الَحْرِث واألْنعاِم نَِصيبا قال: يسَون هلل جزءا من  َّ ِ ِم ْن مجاه  في قول ع: َوَجعَم وا ّلِلّ

  به الريح مَا سَوا هلل إلى جزء أوثانُِ ترلوه  وما الحرث ولنرلاُِِ وأوثانُِ جزءا. فَا ذهب

ذهب من جزء أوثانُِ إلى جزء ع ر ّوه وقالوا: ع ْن ه,ا غنّي. واألنعام: الساِبة والبحيرة 

ْوا. َّ  التي َس

 ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه   نحوه.   

ا ذََرأ ِمَن ـ ر ث10892   َّ ِ ِم نا بنر  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة  قوله: َوَجعَم وا ّلِلّ

الَحْرِث واألْنعاِم نَِصيبا... االَية  َْ  ناس من أهل الضاللة  فجّزءوا من رروثُِ ومواشيُِ جزءا 

نرلاُِِ خموه  فإذا خالط هلل وجزءا لنرلاُِِ. ولانوا إذا خالط شيء مَا جّزءوا هلل فيَا جّزءوا ل

شيء مَا جّزءوا لنرلاُِِ فيَا جّزءوا هلل ر ّوه ْمى شرلاُِِ. ولانوا إذا ألابتُِ الّسنة 

وَن.  َ  َ  استعانوا بَا جّزءوا هلل وأقّروا ما جزءوا لنرلاُِِ  قال ع: ساَء ما يَْح

ا ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن     َّ ِ ِم قتا ة: َوَجعَم وا ّلِلّ

ذََرأ ِمَن الَحْرِث واألْنعاِم نَِصيبا قال: لانوا يجزِون من أموالُِ شيالا  فيقولون: ه,ا هلل  وه,ا 

لأللنام التي يعب ون. فإذا ذهب مَا جعموا لنرلاُِِ فرالط ما جعموا هلل ر ّوه  وإن ذهب مَا 

رلوه. وإن ألابتُِ سنة  ألموا ما جعموا هلل وترلوا ما جعموه هلل فرالط شيالا مَا جعموه لنرلاُِِ ت

وَن.  َ  َ  جعموا لنرلاُِِ  فقال ع: ساَء ما يَْح

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 10893  

ا ذََرأ ِمَن الَحْرث واألْنعاِم نَِصيبا... إلى: يَ  َّ ِ ِم وَن قال: لانوا يقسَون من أموالُِ َوجم وا ّلِلّ  َ  َ ْح

قسَا فيجعمونه هلل  ويزرْون  رْا فيجعمونه هلل  ويجعمون الَلتُِ مثل ذلك  فَا خر  لالَلِة 

أنفقوه ْميِا  وما خر  هلل تص ّقوا به. فإذا همك ال,ي يصنعون لنرلاُِِ ولثر ال,ي هلل  قالوا: 

فأنفقوه ْمى الِتُ وإذا أج ب ال,ي هلل ولثر ال,ي الَلِتُِ   ليح ب ّ الَلِتنا من نفقة وأخ,وا ال,ي هلل

قالوا: لو شاء أ لى ال,ي له فال ير ّون ْميه شيالا مَا لالَلِة. قال ع: لو لانوا لا قين فيَا 

وَن...  َ  َ  قسَوا لبالح إذًا ما رََوا أن يأخ,وا مني وال يعنوني. ف,لك رين يقول: ساَء ما يَْح

صيب ال,ي لانوا يجعمونه هلل فَان يصل منه إلى شرلاُِِ أنُِ لانوا ال يألمون وقال اخرون: الن  

ما ذبحوا هلل رتى يسَوا االَلِة  ولانوا ما ذبحوه لالَلِة يألمونه وال يسَون ع ْميه. ذلر من قال 

 ذلك:

 ـ ر ثني يونح بن ْب  األْمى  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   في قوله:10894  

 ُْ ِِ َو يَِصل  إلى ش َرلاِِ  ِ ِ فَ ا ذََرأ ِمَن الَحْرِث واألْنعاِم نَِصيبا... رتى بمغ: َوما لاَن ّلِلّ َّ ِ ِم َوَجعَم وا ّلِلّ

قال: لّل شيء جعموه هلل من ِذْبح ي,بحونه ال يألمونه أب ا رتى ي,لروا معه أسَاء االَلِة  وما لان 

وَن.لالَلِة لُ ي,لروا اسُ ع معه. وقرأ ا  َ  َ  الَية رتى بمغ: ساَء ما يَْح

وأولى التأويمين باالَية  ما قال ابن ْباس  ومن قال بَثل قوله في ذلك ألن ع جّل ثناؤه أخبر   

أنُِ جعموا هلل من ررثُِ وأنعامُِ قسَا مق ّرا  فقالوا: ه,ا هلل  وجعموا مثمه لنرلاُِِ  وهُ 

الوا: ه,ا لنرلاِنا وإن نصيب شرلاُِِ ال يصل منه إلى أوثانُِ بإجَاع من أهل التأويل ْميه  فق

ع  بَعنى: ال يصل إلى نصيب ع  وما لان هلل ولل إلى نصيب شرلاُِِ. فمو لان ولول ذلك 

بالتسَية وترك التسَية  لان أْيان ما أخبر ع ْنه أنُِ لُ يصل جاِزا أن تَون ق  ولم   وما 

لك خالف ما  ّل ْميه ظاهر الَالم ألن ال,بيحتين ت,بح أخبر ْنه أنه ق  ولل لُ يصل  وذ

إر اهَا هلل واألخرى لالَلِة  جاِز أن تَون لحومَِا ق  اختمن  وخمنوهَا  إذ لان الََروه 

 ْن هُ تسَية ع ْمى ما لان م,بورا لالَلِة  ون اختالط األْيان واتصال بعضِا ببعض.
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وَن فإنه خ    َ  َ بر من ع جّل ثناؤه ْن فعيل هيؤالء الَنيرلين الي,ين وليف وأما قوله: ساَء ما يَْح

لفتُِ. يقول جّل ثناؤه: وق  أساءوا في رََُِ إذ أخ,وا من نصييبي لنيرلاُِِ وليُ يعنيوني مين 

نصيب شرلاُِِ. وإنَا ْنى بي,لك تعيالى ذليره الربير ْين جِمِيُ وضياللتُِ وذهيابُِ ْين سيبيل 

ّّ بييأنُِ لييُ يرضييوا أن ْيي لوا بَيين خمقِييُ وغيي,اهُ وأنعييُ ْميييُِ بييالنعُ التييي ال تحصييى مييا ال  الحيي

 يضّرهُ وال ينفعُِ  رتى فضموه في إقسامُِ ْن  أنفسُِ بالقسُ ْميه.

 137اآلية : 

 ُْ ه  ُْ ش َرَلآؤ  ْنِرِليَن قَتَْل أَْوالَِ ِه  َ ثِيٍر ّمَن اْل ََ القول في تأويل قوله تعالى:      }َوَل,َِلَك َ يَّن ِل

ُْ َولِ  وَن {.ِلي ْر  وه  ُْ َوَما يَْفتَر  ُْ َولَْو َشآَء ّللّا  َما فَعَم وه  فَ,َْره   ِ ُْ ِ ينَ ِِ مَْي َْ  يَْمبِس واْ 

يقول تعالى ذلره: ولَا  يّن شرلاء هؤالء العا لين بربُِ األوثان واأللنام لُِ ما  ينّوا لُِ     

ال,ي جعموه هلل إلى من تصييرهُ لربُِ من أموالُِ قسَا بزَُِْ  وترلُِ ما ولل من القسُ 

قسُ شرلاُِِ قسَُِ  ور ّهُ ما ولل من القسُ ال,ي جعموه لنرلاُِِ إلى قسُ نصيب ع إلى 

ُْ من النياطين  فحسنوا لُِ  ه  ُْ ش َرلاؤ  ْنِرِليَن قَتَْل أْوالِ ِه  َ ََثِيٍر ِمَن ال قسُ شرلاُِِ  َل,َِلَك َ يَّن ل

ُْ يقول: ليِمَوهُ ُْ فعموا ذلك بُِ ليرمنوا ْميُِ  ينُِ وأ  البناع  ِلي ْر  وه   ِ ُْ ِ ينَ ِِ َْمَْي   َوِليَْمبِس وا 

فيمتبح  فيضموا ويِمَوا بفعمُِ ما رّرم ْميُِ ع. ولو شاء ع أن ال يفعموا ما لانوا يفعمون من 

ّّ ويوفّقُِ لمس ا   فَانوا ال يقتمونُِ  ولَن ع خ,لِ ُ ْن قتمُِ لُ يفعموه  بأن لان يِ يُِ لمح

الرشا  فقتموا أوال هُ وأطاْوا النياطين التي أغوتُِ. يقول ع لنبيه متوْ ا لُِ ْمى ْظيُ 

فريتُِ ْمى ربُِ فيَا لانوا يقولون في األنصباء التي يقسَونِا ه,ا هلل وه,ا لنرلاِنا وفي قتمُِ 

ي لُِ بالَرلا   أوال هُ: ذرهُ يا محَ  وما يفترون وما يتقّولون ْمّي من الَ,ب والزور  فإن

 ومن وراء الع,اب والعقاب.

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو لالح  قال: ثني معاوية  ْن ْمّي بن أبي طمحة  ْن 10895  

ْنِرليَن قَتَْل أْوال ِ   َ ثِيٍر ِمَن ال ََ :  ينّوا لُِ  من ابن ْباس  قوله: ول,لَك َ يَّن ِل ُْ ُْ ِلي ْر  وه  ه  ُْ ش َرلاؤ  ِه

 قتل أوال هُ.

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبي نجيح  10896  

ُْ شياطينُِ يأمرونُِ أن يال وا أوال هُ خيفة العَْيمة. ه  ُْ ش َرلاؤ   ْن مجاه  في قول ع: قَتَْل أْوالِ ِه

 ي الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه   نحوه.ر ثن   

ـ ر ثنا بنر بن معاذ  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة  قوله: ول,لَك َ يَّن 10897  

... االَية  قال: شرلاؤهُ  ينوا لُِ ذ ُْ ْنِرِليَن قَتَْل أْوالِ ِه  َ ثِيٍر ِمَن ال ََ لك. َولَْو شاَء َربَّك ما فَعَم وه  ِل

وَن. ُْ َوما يَْفتَر   فَ,َْره 

ثِيٍر ِمَن 10898   ََ ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا وهب  قال: قال ابن  ي  في قوله: ول,لَك َ يَّن ِل

ُْ قال: شياطينُِ التي ْب وها   ينوا لُِ قتل أوال هُ. ه  ُْ ش َرلاؤ  ْنِرِليَن قَتَْل أْوالِ ِه  َ  ال

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 10899  

ُْ أمرتُِ النياطين أن يقتموا  ُْ لي ْر  وه  ه  ُْ ش َرلاؤ  ْنِرِليَن قَتَْل أْوالِ ِه  َ ََثِيٍر ِمَن ال ول,لَك َ يَّن ِل

 البناع.

: فيِمَوهُ. وأما ِليَْمبِس وا   ُْ ُْ فيرمنوا ْميُِ  ينُِ. وأما ِلي ْر  وه   ِ ُْ ِ ينَ ِِ مَْي َْ 

واختمف  القّراء في قراءة ذلك  فقرأته قّراء الحجا  والعراق: وَل,َِلَك َ يَّن بفتح الزاي من   

ُْ بالرفع. بَعنى أن شرلاء هؤالء « َ يّن» ه  ُْ بنصب القتل  ش َرلاؤ  ْنِرِليَن قَتَْل أْوالِ ِه  َ ثِيٍر ِمَن ال ََ ِل

,ين  ينوا لُِ قتل أوال هُ  فيرفعون النرلاء بفعمُِ  وينصبون القتل ألنه مفعول به. الَنرلين ال

يّنَ »وقرأ ذلك بعض قّراء أهل النام:  ْنِرِليَن قَتْل  »بضُ الزاي « ول,لَك     َ ثِيٍر ِمَن ال ََ بالرفع « ِل

« ُْ ُْ »بالنصب « أْوال َه  ِِ لين قتل شرلاُِِ بالرفض  بَعنى: ول,لك  ين لَثير من الَنر« ش َرلاِِ

أوال هُ. ففرقوا بين الرافض والَرفوض بَا َْل فيه من االسُ  وذلك في لالم العرب قبيح غير 

ِوى ْن بعض أهل الحجا  بي  من النعر يؤي  قراءة من قرأ بَا ذلرع  من قراءة  فصيح. وق  ر 

 وذلك قول قاِمُِ:أهل النام  رأي  رواة النعر وأهل العمُ بالعربية من أهل العراق ينَرونه  
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َّناَ ّ  القَم وَص أبي َمَزا َْه   ََ تَ  فََزَجْجت ه  م 

ُْ بفتح    ُْ ش َرلاؤه  ْنِرليَِن قَتَْل أْوالِ ِه  َ ثِيٍر ِمَن ال ََ والقراءة التي ال أستجيز غيرها: ول,لَك َ يَّن ِل

« تلالق»بإضافة « أوال هُ»ْميه وخفض «  يّن»بوقوع « القتل»ونصب «  يّن»الزاي من 

بفعمُِ ألنُِ هُ ال,ين  ينوا لمَنرلين قتل أوال هُ ْمى ما ذلرع من « النرلاء»إليُِ  ورفع 

 التأويل.

وإنَا قم : ال أستجيز القراءة بغيرهيا نجَياع الحجية مين القيّراء ْمييه  وأن تأوييل أهيل التأوييل   

أن تأوييل جَييع أهيل ب,لك ور   ففي ذلك أوضيح البييان ْميى فسيا  ميا خالفِيا مين القيراءة. وليوال 

ُْ »التأويل ب,لك ور  ثُ قرأ قارىء:  ُْ ش يَرلاِِِ ْنِرليَن قَتْل  أْوالِ ِهي  َ ََثير ِمَن ال يَّن ِل بضيُ « ول,لَك   

« النيييرلاء»ْميييى أن «  والنيييرلاء« »األوال »وخفيييض « القتيييل»ورفيييع «  يّييين»اليييزاي مييين 

ي النسيب والَييراث ليان جياِزا. شرلاء اباُِِ في« األوال »بأن « األوال »مرفوضون بالر ّ ْمى 

يِرب ْبي  ع « األوال »وخفيض « النيرلاء»ولو قرأه ل,لك قيارىء  غيير أنيه رفيع  لَيا يقيال: ض 

ُّ فاْمه  لان ذلك لحيحا في العربية جاِزا.  أخوك  فيظِر الفاْل بع  أن جرى الربر بَا لُ يس

 138اآلية : 

ُْ القول في تأويل قوله تعالى:      }َوقَال واْ هَ  ِِ َِ ْْ آ إِالّ َمن نَّنآء  بَِز َِ  َ ـَِ,ِه أَْنعَاٌم َوَرْرٌث ِرْجٌر الّ يَْنعَ

ا َلا ََ ُ بِ ِِ مَْيِه َسيَْجِزي َْ ا اْفتَِراًء  َِ َْمَْي َُ ّللّاِ  وَن اْس َها َوأَْنعَاٌم الّ يَْ,ل ر  ِ ور  ّرَمْ  ظ  وَن َوأَْنعَاٌم ر  ن واْ يَْفتَر 

.} 

ْن هؤالء الجِمة من الَنرلين أنُِ لانوا يحّرمون ويحمّمون من  وه,ا خبر من ع تعالى ذلره   

قِبَل أنفسُِ من غير أن يَون ع أذن لُِ بنيء من ذلك. يقول تعالى ذلره: وقال هؤالء العا لون 

بربُِ من الَنرلين جِالً منُِ  ألنعام لُِ وررث: ه,ه أنعام  وه,ا ررث رجر  يعني باألنعام 

وه هلل والَلِتُِ التي ق  مضى ذلرها في االَية قبل ه,ه. وقيل: إن األنعام: والحرث ما لانوا جعم

ْوا. َّ  الساِبة والَوليمة والبحيرة التي َس

ـ ر ثني ب,لك محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبي 10900  

 نجيح  ْن مجاه : األنعام: الساِبة والبحيرة التي سَوا.

ْجر في لالم العرب: الحرام  يقال: رجرع ْمى فالن ل,ا: أي رّرم  ْميه  ومنه قول ع: والحِ   

ورا. ومنه قول الَتمَح:  َويَق ول وَن ِرْجرا َمْحج 

اِرْجٌر َرراٌم أال ثَُ ال ّهاريح    َِ  َرنّْ  إلى النّرمَِة الق ْصَوى فق ْم   ل

ؤبة:    وقول ر 

ْجِرّي  ا ر  َِ  جاَرة  البَْيِ  ل

 يعني: الَحرم. ومنه قول االَخر:  

ور    ْرتَِفقا والعَْين  ساِهَرةٌلأّن نَْومي ْمّي المّْيَل َمْحج   فَبِّ  م 

ْجر  بَسر الحاء وضَِا. وبضَِا لان يقرأ فيَا ذلر الحسين وقتا ة.    أي ررام  يقال: ِرْجر ور 

َْي قال: ثني أبي  ْن  ـ ر ثني ْب  الوارث بن ْب  الصَ   قال: ثني أبي  قال: ثني10901  

ْجرٌ »الحسين  ْن قتا ة  أنه لان يقرؤها:   يقول: ررام  مضَومة الحاء.« وَرْرٌث ر 

وأما القّراء من الحجا  والعراق والنام فعمى لسرها  وهي القراءة التي ال أستجيز خالفِا   

و َي من لغاع العرب.  نجَاع الحجة من القّراء ْميِا  وأنِا المغة الج 

 بالراء قبل الجيُ.« وَرْرٌث ِرْر ٌ »وي ْن ابن ْباس أنه لان يقرؤها: ور    

ـ ر ثني ب,لك الحرث  قال: ثني ْب  العزيز  قال: ر ثنا ابن ْيينة  ْن َْرو  ْن ابن 10902  

 ْباس: أنه لان يقرؤها ل,لك.

  ففي الحجر وهي لغة ثالثة معناها ومعنى الحجر وار   وه,ا لَا قالوا: ج,ب وجب,  وناء ونأى  

ر»بَسر الحاء والجيُ قبل الراء  و« ِرْجر»إذن لغاع ثالث:  ج  بضُ الحاء والجيُ قبل الراء  « ر 

 بَسر الحاء والراء قبل الجيُ.« ِرْر ٌ »و

 وبنحو ال,ي قمنا في تأويل الحجر قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

This file was downloaded from QuranicThought.com



ب  الوارث  ْن رَي   ْن مجاه  وأبي ـ ر ثني َْران بن موسى القّزا   قال: ر ثنا 10903ْ  

 َْرو: وَرْرٌث ِرْجٌر يقول: ررام.

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني معاوية  ْن ْمّي بن أبي 10904  

 طمحة  ْن ابن ْباس قوله: َوَرْرٌث ِرْجٌر فالحجر: ما رّرموا من الوليمة  وتحريُ ما رّرموا.

َ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن قتا ة: َوَرْرٌث ـ ر ثنا مح10905  

 ِرْجٌر قال: ررام.

ـ ر ثنا بنر  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة  قوله: َهِ,ِه أْنعاٌم َوَرْرٌث 10906  

ان ذلك من ِرْجٌر... االَية  تحريُ لان ْميُِ من النياطين في أموالُِ وتغميظ وتن ي   ول

 النياطين ولُ يَن من ع.

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي  10907  

 أما قوله: وقال وا َهِ,ِه أْنعاٌم وَرْرٌث ِرْجٌر فيقولون: ررام أن ننعُ إال من شالنا.

ابن  ي   في قوله: َهِ,ِه أْنعاٌم وَرْرٌث  ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال10908  

ِرْجٌر نحتجرها ْمى من نري  وَْن ال نري   ال ينعَِا إال من نناء بزَُِْ  قال: إنَا ارتجروا 

ُْ قالوا: نحتجرها ْن النساء  ونجعمِا لمرجال. ِِ َِ ْْ ِا إال َمْن نَناء  بَِز  َ  ذلك الَلِتُِ  وقالوا: ال يَْنعَ

الحسين بن الفر   قال: سَع  أبا معاذ  قال: ر ثنا ْبي  بن سميَان  قال: ـ ر  ث  ْن 10909  

سَع  الضحاك يقول في قوله: أْنعاٌم َوَرْرٌث ِرْجٌر أما رجر  يقول: محّرم. وذلك أنُِ لانوا 

يصنعون في الجاهمية أشياء لُ يأمر ع بِا  لانوا يحّرمون من أنعامُِ أشياء ال يألمونِا  

 رثُِ شيالا معموما الَلِتُِ  ويقولون: ال يحّل لنا ما سَينا الَلِتنا.ويعزلون من ر

ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جريل  ْن مجاه : أْنعاٌم 10910  

 وَرْرٌث ِرْجٌر ما جعموه هلل ولنرلاُِِ.

ن ابن أبي نجيح  ْن ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْ   

 مجاه   مثمه.

مَْيِه    َْ َْمَْيِا اْفتِراًء  َُ ّللّاِ  وَن اَس ها وأْنعاٌم الَ يَْ,ل ر  ِ ور  ّرَمْ  ظ  القول في تأويل قوله تعالى: وأْنعاٌم ر 

وَن. ا لان وا يَْفتَر  ََ ُْ بِ ِِ  َسيَْجِزي

نعامُِ  فال يرلبون يقول تعالى ذلره: ورّرم هؤالء الجِمة من الَنرلين  ظِور بعض أ  

ظِورها  وهُ ينتفعون بَرْسمِا ونِتاجِا  وساِر األشياء منِا غير ظِورها لمرلوب  ورّرموا من 

أنعامُِ أنعاما أخر فال يحجون ْميِا وال ي,لرون اسُ ع ْميِا إن رلبوها بحال وال إن رمبوها 

 وال إن رَموا ْميِا.

 من قال ذلك: وبَا قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر  

ـ ر ثنا سفيان  قال: ر ثنا أبو بَر بن ْياش  ْن ْالُ  قال: قال لي أبو واِل: أت ري 10911  

 ما أنعام ال ي,لرون اسُ ع ْميِا؟ قال: قم : ال  قال: أنعام ال يحجون ْميِا.

ْالُ  ر ثنا محَ  بن ْبا  بن موسى  قال: ر ثنا شاذان  قال: ر ثنا أبو بَر بن ْياش  ْن    

َْمَْيِا؟ قال:  َُ ّللّا  وَن اْس ها وأْنعاٌم ال يَْ,ل ر  ِ ور  ّرَمْ  ظ  قال: قال لي أبو واِل: أت ري ما قوله: ر 

 قم : ال  قال: هي البحيرة لانوا ال يحجون ْميِا.

ـ ر ثنا أرَ  بن َْرو البصرّي  قال: ر ثنا محَ  بن سعي  النِي   قال: ر ثنا أبو بَر 10912  

َْمَْيِا قال: ال يحجون ْميِا. بن ْياش  َُ ّللّاِ  وَن اْس  ْن ْالُ  ْن أبي واِل: وأْنعاٌم ال يَْ,ل ر 

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي  10913  

ها فِي البحيرة والساِبة والحام وأما األنعام التي ال ِ ور  ّرَمْ  ظ   ي,لرون اسُ ع أما: أْنعاٌم ر 

 ْميِا  قال: إذا ول وها  وال إن نحروها.

ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جريل  ْن مجاه   قوله: 10914  

َْمَْيِا قال: لان من إبمُِ طاِفة ال ي,لرون اسُ ع ْميِا وال في شيء  َُ ّللّاِ  وَن اْس وأْنعاٌم ال يَْ,ل ر 

 ا ال إن رلبوها  وال إن رمبوا  وال إن رَموا  وال إن منحوا  وال إن َْموا شيالا.من شأنِ
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ّرَمْ  10915   ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   في قوله: وأنعاٌم ر 

َْمَْيِا. َُ ّللّاِ  وَن اْس ها قال: ال يرلبِا أر   وأْنعاٌم ال يَْ,ل ر   ظ ِور 

َراًء ْمى ع  فإنه يقول: فعل هؤالء الَنرلون ما فعميوا مين تحيريَُِ ميا رّرميوا  وأما قوله: اْفتِ   

وقالوا ما قالوا من ذلك  ل,با ْمى ع  وترّرلا الباطَل ْميه ألنُِ أضافوا ما ليانوا يحّرميون مين 

فسيه  ذلك ْمى ما ولفه ْنُِ جّل ثناؤه في لتابه إلى أن ع هو ال,ي رّرميه  فنفيى ع ذليك ْين ن

ُْ يقييول:  ِِ وأليي,بُِ  وأخبيير نبيييه والَييؤمنين أنِييُ ل,بيية فيَييا يزَْييون. ثييُ قييال ْييّز ذلييره: َسيييَْجزي

وَن ْمى ع الَ,ب ثوابُِ  ويجزيُِ ب,لك جزاءهُ. ا لان وا يَْفتَر  ََ  سيثيبُِ ربُِ  بِ

 139اآلية : 

َْمََى  القول في تأويل قوله تعالى:      }َوقَال واْ َما فِي ب ن وِن َهـَِ,هِ  َحّرٌم  األْنعَاِم َخاِلَصةٌ لّ, ل وِرنَا َوم 

.} ٌُ َِْمي  ٌُ ي َِ ُْ إِنّه  ِر  ِ ُْ َوْلفَ ِِ ُْ فِيِه ش َرَلآء  َسيَْجِزي  ِ َ ن ّمْيتَةً فَ  أَْ َواِجنَا َوإِن يَ

مبن. اختمف أهل التأويل في الَعنّى بقوله: ما فِي ب ن وِن َهِ,ِه األْنعاِم فقال بعضُِ: ْنى ب,لك ال   

 ذلر من قال ذلك:

ـ ر ثنا أبو لريب  قال: ر ثنا ابن ْنية  قال: ر ثنا إسراِيل  ْن أبي إسحاق  ْن ْب  10916  

 ع بن أبي الِ,يل  ْن ابن ْباس: َوقال وا ما فِي ب ن وِن َهِ,ِه األْنعاِم خاِلَصةٌ ِل, ل وِرنَا قال: المبن.

سراِيل  ْن أبي إسحاق  ْن ابن أبي الِ,يل  ْن ابن ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا يحيى  ْن إ   

 ْباس مثمه.

ـ ر ثنا بنر بن معاذ  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة: َوقال وا ما فِي ب ن وِن 10917  

َحّرٌم ْمى أْ َواِجنا ألبان البحاِر لان  لم,لور  ون النساء  وإ ن هِ,ِه األْنعام خاِلَصةٌ ِل, ل وِرنا وم 

 لان  ميتة اشترك فيِا ذلورهُ وإناثُِ.

ـ ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن قتا ة: خاِلَصةٌ 10918  

َحّرٌم ْمى أْ َواِجنا قال: ما فِي ب نون البحاِر: يعني ألبانِا  لانوا يجعمونه لمرجال  ون  ِل,ل ورنا وم 

 النساء.

  قال: ر ثنا الحسين  قال: ر ثنا ْيسى بن يونح  ْن  لريا  ْن ْامر  ـ ر ثنا القاس10919ُ  

 قال: البحيرة ال يألل من لبنِا إال الرجال  وإن ماع منِا شيء ألمه الرجال والنساء.

ـ ر ثني محَ  بن سع  قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبيه  ْن ابن 10920  

ي ب ن وِن َهِ,ِه األْنعاِم خاِلَصةٌ ِل, ل ورنا... االَية  فِو المبن لانوا يحّرمونه ْباس  قوله: َوقال وا ما فِ 

ْمى إناثُِ وينربه ذلرانُِ ولان  الناة إذا ول ع ذلرا ذبحوه ولان لمرجال  ون النساء  وإن 

 لان  أنثى ترلب فمُ ت,بح  وإن لان  ميتة فُِ فيه شرلاء. فنِى ع ْن ذلك.

 ل ْنى ب,لك ما في بنون البحاِر والسواِب من األجنة. ذلر من قال ذلك:وقال اخرون: ب  

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 10921  

َ ْن َميْ  َحّرٌم ْمى أْ َواِجنا َوإْن يَ ُْ فِيِه َوقال وا ما فِي ب ن وِن َهِ,ِه األْنعاِم خاِلَصةٌ ِل, ل ورنا وم   ِ تَةً فَ

ش َرلاء  فِ,ه األنعام ما ول  منِا من رّي فِو خالص لمرجال  ون النساء وأما ما ول  من مي  

 فيألمه الرجال والنساء.

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  ْن ابن جريل  ْن مجاه : ما في 10922  

 ِبة والبحيرة.ب ن وِن َهِ,ِه األنعاِم خاِلَصةٌ ِل, ل وِرنا السا

 ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه   مثمه.   

وأولى األقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن ع تعالى ذلره أخبر ْن هؤالء الَفرة أنُِ   

ون إناثنا. والمبن مَا في قالوا في أنعام بأْيانِا: ما في بنون ه,ه األنعام خالصة ل,لورنا  

بنونِا  ول,لك أجنتِا  ولُ يرصص ع بالربر ْنُِ أنُِ قالوا بعض ذلك ررام ْميِّن  ون 

بعض. وإذ لان ذلك ل,لك  فالواجب أن يقال: إنُِ قالوا ما في بنون تمك األنعام من لبن وجنين 

إال أن يَون ال,ي في بنونِا  رّل ل,لورهُ خالصة  ون إناثُِ  وإنُِ لانوا يؤثرون ب,لك رجالُِ 

 من األجنة ميتا فينترك رينالٍ, في ألمه الرجال والنساء.
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واختمف أهل العربية في الَعنى ال,ي من أجمه أنث  الرالصة  فقال بعض نحويي البصرة   

وبعض الَوفيين: أنث  لتحقيّ الرموص  لأنه لَا رقّ لُِ الرموص أشبه الَثرة  فجرى مجرى 

. وقال بعض نحويي الَوفة: أنث  لتأنين األنعام  ألن ما في بنونِا مثمِا  فأنث  راوية ونّسابة

قال: وق  تَون « خالصٌ »قال: وهي في قراءة ْب  ع: « ما»لتأنيثِا. ومن ذّلره فمت,لير 

ُْ بَِراِلَصةٍ   .الرالصة في تأنيثِا مص را  لَا تقول العافية والعاقبة  وهو مثل قوله: إنّا أْخمَْصنَاه 

والصواب من القول في ذلك ْن ي أن يقال: أري  ب,لك الَبالغة في خموص ما في بنون األنعام   

التي لانوا رّرموا ما في بنونِا ْمى أ واجُِ  ل,لورهُ  ون إناثُِ  لَا فعل ذلك بالراوية 

ن خالصة والنّسابة والعالّمة  إذا أري  بِا الَبالغة في ولف من لان ذلك من لفته  لَا يقال: فال

ْمصانه.  فالن وخ 

َحّرٌم ْمى أْ َواِجنا فإن أهل التأويل اختمفوا في الَعنّي باأل وا   فقال بعضُِ:    وأما قوله: وم 

 ْنى بِا النساء. ذلر من قال ذلك:

َحّرٌم 10923   ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جريل  ْن مجاه : وم 

 قال: النساء. ْمى أْ َواِجنا

 وقال اخرون: بل ْنى باأل وا  البناع. ذلر من قال ذلك:  

َحّرٌم ْمى أْ َواجنا قال: 10924   ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي : وم 

 األ وا : البناع. وقالوا: ليح لمبناع منه شيء.

ء الَنرلين أنُِ لانوا يقولون لَا والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن ع أخبر ْن هؤال  

في بنون ه,ه األنعام  يعني أنعامُِ: ه,ا محّرم ْمى أ واجنا. واأل وا  إنَا هي نساؤهُ في 

لالمُِ  وهن ال شّك بناع من هن أوال ه  ورالِل من هّن أ واجه. وفي قول ع ّْز وجّل: 

لان لَا ولف  من الَبالغة في « رالصةال»َوَمَحّرٌم ْمى أ واِجنا ال ليل الواضح ْمى أن تأنين 

ولف ما في بنون األنعام بالرمولة لم,لور  ألنه لو لان لتأنين األنعام لقيل: ومحّرمة ْمى 

أ واجنا  ولَن لَا لان التأنين في الرالصة لَا ذلرع  ثُ لُ يقص  في الَحّرم ما قص  في 

 ل ما هو أولى به من لفته.واستعَا«  ما»الرالصة من الَبالغة  رجع فيِا إلى ت,لير 

ُْ فِيِه ش َرلاء  فاختمف  القّراء في قراءة ذلك  فقرأه يزي  بن القعقاع     ِ َ ْن َمْيتَةً فَ وأما قوله: َوإْن يَ

َ ْن َمْيتَةٌ »وطمحة بن مصّرف في اخرين:  غير أن يزي  «  ميتة»ورفع « تَن»بالتاء في « َوإْن تَ

 طمحة. لان ين ّ  الياء من ميتة  ويرففِا

ـ ر ثني ب,لك الَثنى  قال: ر ثنا إسحاق  قال: ر ثنا ابن أبي رَا   قال: ر ثنا ْيسى  10925  

 ْن طمحة بن مصرف.

 ـ ور ثنا أرَ  بن يوسف  ْن القاسُ  وإسَاْيل بن جعفر  ْن يزي .10926  

َ ْن َمْيتَةً بالياء و   ميتة بالنصب وترفيف وقرأ ذلك بعض قّراء الَ ينة والَوفة والبصرة: َوإْن يَ

َ ْن بالياء َمْيتَةً بالنصب  أرا وا إن يَن ما في بنون تمك األنعام  ف,ّلر  الياء. ولأّن من قرأ: َوإْن يَ

َ ْن َمْيتَةٌ »وأما من قرأ: «. يَن»ألنه خبر « الَيتة»ونصب «  ما»لت,لير « يَن» فإنه إن « َوإْن تَ

 «.ميتة»لتأنين « تَن»فأنن شاء ع أرا  وإن يَن ما في بنونِا ميتة  

ُْ فِيِه ش َرلاء  فإنه يعني أن الرجال وأ واجُِ شرلاء في ألمه ال يحّرمونه ْمى أر      ِ وقوله: فَ

 منُِ  لَا ذلرنا َْن ذلرنا ذلك ْنه قبل من أهل التأويل. ولان ابن  ي  يقول في ذلك ما:

ُْ فِيِه ش َرلاء  ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال اب10927    ِ َ ْن َمْيتَةً فَ ن  ي : َوإْن يَ

قال: تألل النساء مع الرجال  إن لان ال,ي يرر  من بنونِا ميتة فُِ فيه شرلاء  وقالوا: إن شالنا 

 جعمنا لمبناع فيه نصيبا وإن شالنا لُ نجعل.

إن لُ يَن ما في وظاهر التالوة برالف ما تأّوله ابن  ي   ألن ظاهرها ي ّل ْمى أنُِ قالوا:   

 بنونِا ميتة  فنحن فيه شرلاء بغير شرط منيالة. وق   ُْ ابن  ي  أنُِ جعموا ذلك إلى منيالتُِ.

  .ٌُ ِمي َْ  ٌُ ي َِ ُْ إنّه  َر  ِ ُْ َوْلفَ ِِ  القول في تأويل قوله تعالى: َسيَْجِزي

َُِ ما لُ يقول جّل ثناؤه: سيجزي: أي سيثيب ويَافىء هؤالء الَفترين ْميه الَ,ب في تحري  

ُْ يعني   ِ يحّرمه ع  وتحميمُِ ما لُ يحممه ع  وإضافتُِ ل,بُِ في ذلك إلى ع. وقوله: َوْلفَ
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 ُْ  ِ بولفُِ الَ,ب ْمى ع  وذلك لَا قال جّل ثناؤه في موضع اخر من لتابه: َوتَِصف  أْلِسنَت 

ََِ,َب والولف والصفة في لالم العرب وار   وهَا مص ران مثل ا  لو ن والزنة.ال

 قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:« الولف»وبنحو ال,ي قمنا في معنى   

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن نجيح  ْن 10928  

ُْ قال: قولُِ الَ,ب في ذلك.  ِ ُْ َوْلفَ ِِ  مجاه   في قوله: َسيَْجِزي

 أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه   مثمه. ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا   

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ابن نَير  ْن أبي جعفر الرا ي  ْن الربيع بن أنح  ْن 10929  

: أي ل,بُِ. ُْ  ِ ُْ َوْلفَ ِِ  أبي العالية: َسيَْجِزي

: أي ـ ر ثنا بنر  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قت10930   ُْ  ِ ُْ َوْلفَ ِِ ا ة: َسيَْجِزي

 ل,بُِ.

ٌُ فإنيه يقيول جييّل ثنياؤه: إن ع فيي مجيا اتُِ ْميى وليفُِ الَي,ب وقيييمُِ    ِميي َْ  ٌُ يي َِ وأميا قوليه: َر

 الباطل ْميه  رَيُ في ساِر ت بيره في خمقه  ْميُ بَا يصمحُِ وبغير ذلك من أمورهُ.

 140اآلية : 

ُ   القول في تأويل قوله تعالى:       ِ واْ َما َرَ قَ ٍُ َوَرّرم  ْم ِْ ُْ َسفَِاً بِغَْيِر  }قَْ  َخِسَر الِّ,يَن قَتَم َواْ أَْوالَ َه 

تَِ يَن {. ِْ َْمَى ّللّاِ قَْ  َضمّواْ َوَما َلان واْ م   ّللّا  اْفتَِراًء 

نام  يقول تعالى ذلره: ق  همك هؤالء الَفترون ْمى ربُِ الَ,ب  العا لون به األوثان واألل   

ال,ين  يّن لُ شرلاؤهُ قتل أوال هُ  وتحريُ ما رّرم  ْميُِ من أموالُِ  فقتموا طاْة لِا 

أوال هُ  ورّرموا ما أرّل ع لُِ  وجعمه لُِ ر قا من أنعامُِ سفِا منُِ  يقول: فعموا ما فعموا 

اجل ضّره من ذلك جِالة منُِ بَا لُِ وْميُِ  ونقص ْقول  وضعف أرالم منُِ  وقمة فُِ بع

واجل مَروهه من ْظيُ ْقاب ع ْميه لُِ. اْفتَِراًء ْمى ع يقول: تَ,يبا ْمى ع وترّرلا ْميه 

ّّ في فعمُِ ذلك  و الوا ْن سواء السبيل. َوما لان وا  الباطل. قَْ  َضمّوا يقول: ق  ترلوا محجة الح

تَِ يَن يقول: ولُ يَن فاْمو ذلك ْمى ه ى واستقامة في أ ِْ فعالُِ التي لانوا يفعمون قبل ذلك  َوال م 

تَِ يَن لمصواب فيِا وال موفقين له. ونزل  ه,ه االَية في ال,ين ذلر ع خبرهُ في ه,ه  ِْ لان وا م 

ا ذََرأ ِمَن الَحْرِث واألْنعاِم نَِصيبا ال,ين لانوا يبحرون البحاِر   َّ االَياع  من قوله: َوَجعَم وا هلل ِم

 ويال ون البناع. لَا:ويسيبون السواِب  

ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جريل  قال: قال َْرمة  10931  

ٍُ قال: نزل  فيَن يال  البناع من ربيعة ومضر  لان  ْم ِْ ُْ َسفَِا بغيِر  قوله: الِّ,يَن قَتَم وا أْوال َه 

فإذا لان  الجارية التي ت وأ  غ ا  الرجل ينترط ْمى امرأته أن تستحيي جارية وتال  أخرى 

الرجل أو راع من ْن  امرأته وقال لِا: أن  ْمّي لظِر أمي إن رجع  إليك ولُ تال يِا فتر ّ لِا 

في األرض َخ ّا  وترسل إلى نساِِا فيجتَعن ْن ها  ثُ يت اولنِا  رتى إذا أبصرته راجعا  ّستِا 

 في رفرتِا  ثُ سّوع ْميِا التراب.

 ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي  ـ ر10932  

 ٍُ ْم ِْ ُْ َسفَِا بغيِر  ثُ ذلر ما لنعوا في أوال هُ وأموالُِ  فقال: قَْ  َخِسَر الِّ,يَن قَتَم وا أْوال َه 

ُ  ّللّا .  ِ  وَرّرموا ما َرَ قَ

 ثنا سعي   ْن قتا ة  قوله: قَْ  َخِسَر الِّ,يَن قَتَم وا ـ ر ثنا بنر  قال: ر ثنا يزي   قال: ر10933  

ٍُ فقال: ه,ا لنيع أهل الجاهمية  لان أر هُ يقتل ابنته مرافة السباء والفاقة  ْم ِْ ُْ َسفَِا بغير  أْوال َه 

ُ  ّللّا ... االَية  وهُ أهل الجاهمية جعموا بحيرة وسا  ِ وا ما َرَ قَ ِبة ويَْغ, و لمبه. وقوله: َوَرّرم 

ََّا من النياطين في أموالُِ.  ووليمة وراميا  تح

ـ ر ثني الحرث  قال: ر ثنا ْب  العزيز  قال: إذا سّرك أن تعمُ جِل العرب  فاقرأ ما 10934  

... االَية. ٍُ ْم ِْ ُْ َسفَِا بغيِر   بع  الَاِة من سورة األنعام  قوله: قَْ  َخِسَر الِّ,يَن قَتَم وا أْوال َه 

 ين يتأّول قوله: قَْ  َضمّوا أنه معنّي به ق  ضموا قبل هؤالء األفعال من قتل األوال  ولان أبو ر  

 وتحريُ الر ق ال,ي ر قُِ ع بأمور غير ذلك.
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ـ ر ثنا ابن بنار  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن سفيان  ْن األَْش  ْن أبيي 10935  

... إلى قوله: قَْ  َضمّوا قال: ق  ضموا قبل ذلك.ر ين  في قوله: قَْ  َخِسَر الِّ,يَن قَتَم   ُْ  وا أْوال َه 

 141اآلية : 

وَشاٍع َوالنّْرَل  وَشاٍع َوَغْيَر َمْعر  القول في تأويل قوله تعالى:      }َوه َو الِّ,َي أَنَنأَ َجنّاٍع ّمْعر 

تََنابِِاً وَ  ْرتَِمفاً أ ل م ه  َوالّزْيت وَن َوالّرّماَن م  َر َوات واْ َرقّه  َوالّزْرَع م  ََ ِرِه إِذَا أَثْ ََ تََنابٍِه ل م واْ ِمن ثَ َغْيَر م 

ْسِرفِيَن {.  َ  يَْوَم َرَصاِ ِه َوالَ ت ْسِرف َواْ إِنّه  الَ ي ِحّب اْل

وه,ا إْالم من ع تعالى ذلره ما أنعُ به ْميُِ من فضمه  وتنبيه منه لُِ ْمى موضع إرسانه     

َُ في أموالُِ من الحقوق لَن قسُ له فيِا رقّا. يقول تعالى  وتعريف منه لُِ ما أرلّ  ورّرم وقس

ذلره: وربَُ أيِا الناس أْنَنأ: أي أر ث وابت ع خمقا  ال االَلِة واأللنام  َجنّاٍع يعني: بساتين  

وشاٍع: غير مرفوْاع مبنياع  ال ينبته  وشاٍع وهي ما ْرش الناس من الَروم  وغيَر َمْعر  َمْعر 

 وال يرفعونه  ولَن ع يرفعه وينبته وينَيه. لَا: الناس

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو لالح  قال: ثني معاوية  ْن ْمّي بن أبي طمحة  ْن 10936  

وشاٍع يقول: مسَولاع.  ابن ْباس  قوله: َمْعر 

وشاٍع وغْيَر َمْعر  10937   وشاٍع فالَعروشاع: ـ وبه ْن ابن ْباس: َوه َو الِّ,ي أْننأَ َجنّاٍع َمعر 

ََْرش الناس وغير معروشاع: ما خر  في البّر والجبال من الثَراع.  ما 

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 10938  

ْ ِرش لِيالة الَرم.«: الَعروشاع»فالبساتين وأما « جناع»أما   فَا 

 ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جريل  ْن ْناء الرراساني  ْن ر ثنا القاسُ  قال: ر   

وشاٍع  وشاٍع قال: ما ي ْعَرش من الَروم. وغيَر َمْعر  ابن ْباس  قوله: َوه َو الِّ,ي أْننأَ َجنّاٍع َمْعر 

 قال: ما ال يعرش من الَرم.

ْرتَِمفا أ ل     تَنابِا وغيَر القول في تأويل قوله تعالى: والنّْرَل َوالّزْرَع م  م ه  والّزْيت وَن والّرّماَن م 

َر. ََ ره إذَا أثْ ََ تَنابٍِه ل م وا ِمْن ثَ  م 

يقول جّل ثناؤه: وأننأ النرل والزرع مرتمفا ألمه  يعني باأل لل: الثَر  يقول: وخمّ النرل   

ير والزرع مرتمفا ما يرر  منه مَا يؤلل من الثَر والحّب والزيتون والرمان  متنابِا وغ

 متنابه في النعُ  منه الحمو والحامض والَّز لَا:

تَنابِِا 10939   ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جريل  قوله: م 

تَنابٍِه قال: متنابِا في الَنظر  وغير متنابه في النعُ.  وغيَر م 

َر فإنه يقول   ََ ِرِه إذَا أْث ََ  : لموا من رطبه ما لان رطبا ثَره. لَا:وأما قوله: ل م وا ِمْن ثَ

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا إسحاق  قال: ر ثنا أبو هَام األهوا ي  قال: ر ثنا موسى 10940  

َر قال: من رطبه وْنبه. ََ ره إذَا أْث ََ  بن ْبي ة  ْن محَ  بن لعب  في قوله: ل م وا ِمْن ثَ

بن الزبرقان  قال: ر ثنا موسى بن ْبي ة في  ـ ر ثنا َْرو بن ْمّي  قال: ر ثنا محَ 10941  

َر قال: من رطبه وْنبه. ََ ِرِه إذَا أثْ ََ  قوله: ل م وا ِمْن ثَ

 القول في تأويل قوله تعالى: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه.  

اختمف أهل التأويل في تأويل ذلك  فقال بعضُِ: ه,ا أمر من ع بإيتاء الص قة الَفروضة من   

 والحّب. ذلر من قال ذلك: الثَر

ـ ر ثنا َْرو بن ْمّي  قال: ر ثنا يزي  بن  ريع  قال: ر ثنا يونح  ْن الحسن  في 10942  

 قوله: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصا ه قال: الزلاة.

ـ ر ثنا َْرو  قال: ر ثنا ْب  الصَ   قال: ر ثنا يزي  بن  رهُ  قال: سَع  أنح بن 10943  

 وا َرقّه  يَْوَم َرَصا ه قال: الزلاة الَفروضة.مالك يقول: وات  

ـ ر ثنا َْرو  قال: ر ثنا معمى بن أس   قال: ر ثنا ْب  الوار  بن  يا   قال: ر ثنا 10944  

الحجا  بن أوطاة  ْن الحَُ  ْن مجاه   ْن ابن ْباس  في قوله: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: 

 العنر ونصف العنر.
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ابن وليع  قال: ر ثنا هانىء بن سعي   ْن رجا   ْن محَ  بن ْبي  ع  ْن ْب  ع بن  ر ثنا   

 ش ا   ْن ابن ْباس: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: العنر ونصف العنر.

ـ ر ثنا َْرو بن ْمّي وابن وليع وابن بنار  قالوا: ر ثنا ْب  الررَن  قال: ر ثنا 10945  

 الََّي  ْن ابن ْباس  ْن أبيه  في قوله: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: الزلاة. إبراهيُ بن نافع

ـ ر ثنا َْرو  قال: ر ثنا ْب  الررَن  قال: ر ثنا أبو هالل  ْن ريان األْر   ْن 10946  

 جابر بن  ي : وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: الزلاة.

ا ابن ْمية  قال: أخبرنا يونح  ْن الحسن  في قوله: وات وا ـ ر ثني يعقوب  قال: ر ثن10947  

َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: هي الص قة. قال: ثُ سالل ْنِا مّرة أخرى  فقال: هي الص قة من الحّب 

 والثَار.

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا محَ  بن بَر  ْن ابن جريل  قال: أخبرني أبو بَر بن 10948  

َْرو بن سميَان وغيره  ْن سعي  بن الَسيب  أنه قال: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: ْب  ع  ْن 

 الص قة الَفروضة.

ر ثني يعقوب  قال: ر ثنا ابن ْمية  ْن أبي رجاء  ْن الحسن  في قوله: وات وا َرقّه  يَْوَم    

 َرَصاِ ِه قال: هي الص قة من الحّب والثَار.

ى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني معاوية  ْن ْمّي بن أبي ـ ر ثني الَثن10949  

ال أو  طمحة  ْن ابن ْباس  قوله: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه يعني بحقه:  لاته الَفروضة  يوم يَ 

 ي عمُ ليمه.

ن ـ ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبيه  ْن اب10950  

ْباس  قوله: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ه وذلك أن الرجل لان إذا  رع فَان يوم رصا ه  وهو أن يعمُ 

 ما ليمه ورقه  فيرر  من لّل ْنرة وار ا  وما يمتقط الناس من سنبمه.

َصاِ ِه ـ ر ثنا بنر  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة  قوله: وات وا َرقّه  يَْوَم رَ 10951  

ورقه يوم رصا ه: الص قة الَفروضة  ذ ِلر لنا أن نبّي ع لمى ع ْميه وسمُ سّن فيَا سق  

السَاء أو العين الساِحة  أو سقاه النّل والنّل الن ى أو لان بعالً العنر لامالً وإن سقى برشاء: 

لثَرة خَسة أوسّ  وذلك نصف العنر. قال قتا ة: وه,ا فيَا يَال من الثَرة  ولان ه,ا إذا بمغ  ا

ّّ فيِا الزلاة  ولانوا يستحبون أن يعنوا مَا ال يَال من الثَرة ْمى ق ر  ثالث مالة لاع  فق  ر

 ذلك.

ـ ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن قتا ة وطاوس: 10952  

 وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قاال: هو الزلاة.

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا َْرو بن ْون  قال: أخبرنا هنيُ  ْن الحجا   ْن سالُ  ـ10953  

الََّي  ْن محَ  ابن الحنفية  قوله: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: يوم ليمه  يعني العنر أو نصف 

 العنر.

حَ  ابن الحنفية  ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا الحَاني  قال: ر ثنا شريك  ْن سالُ الََّي  ْن م   

 قوله: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: العنر  ونصف العنر.

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا سوي   قال: أخبرنا ابن الَبارك  ْن معَر  ْن ابن طاوس  10954  

 ْن أبيه  وْن قتا ة: وات وا َرقّه  يَْوم َرَصاِ ِه قاال: الزلاة.

إسحاق  قال: ر ثنا أبو معاوية الضرير  ْن الحجا   ْن الحَُ   ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا   

 ْن مقسُ  ْن ابن ْباس: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: العنر ونصف العنر.

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا سوي   قال: أخبرنا ابن الَبارك  ْن شريك  ْن الحَُ بن ْتيبة  ْن    

 ابن ْباس  مثمه.

ْن الحسين بن الفر   قال: سَع  أبا معاذ  قال: أخبرنا ْبي  بن سميَان  قال: ـ ر  ث  10955  

سَع  الضحاك  يقول في قوله: وات وا َرقّه  يَْوَم َرصاِ ِه يعني: يوم ليمه ما لان من بّر أو تَر أو 

  بيب. ورقه:  لاته.
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ِرِه إذَا  ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   في قوله:10956   ََ ل م وا ِمْن ثَ

َر  وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: لل منه  وإذا رص ته فآع رقه. ورقه: ْنوره. ََ  أثْ

ر ثنا ابن الَثنى  قال: ر ثنا محَ  بن جعفر  قال: ر ثنا شعبة  ْن يونح بن ْبي   ْن الحسن    

 قال: الزلاة إذا ِلْمته.أنه قال في ه,ه االَية: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه 

ر ثنا َْرو  قال: ر ثنا محَ  بن جعفر  قال: ر ثنا شعبة  ْن أبي رجاء  قال: سأل  الحسن     

 ْن قوله: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: الزلاة.

ـ ر ثني ابن البرقي  قال: ر ثنا َْرو بن أبي سمَة  قال: سأل  ابن  ي  بن أسمُ ْن 10957  

: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه فقم  له: هو العنور؟ قال: نعُ  فقم  له: ْن أبيك؟ قال: ْن أبي قول ع

 وغيره.

ّّ أوجبه ع في أموال أهل األموال  غير الص قة الَفروضة. ذلر من    وقال اخرون: بل ذلك ر

 قال ذلك:

نا محَ  بن جعفر  ْن أبيه: ـ ر ثنا َْرو بن ْمّي  قال: ر ثنا ْب  الوهاب  قال: ر ث10958  

ّّ الواجب. قال: ولان في لتابه  ْن ْمّي بن »وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: شيالا سوى الح

 «.الحسين

ـ ر ثنا َْرو  قال: ر ثنا يحيى  قال: ر ثنا ْب  الَمك  ْن ْناء  في قوله: وات وا َرقّه  10959  

 يَْوَم َرَصاِ ِه قال: القبضة من النعام.

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا محَ  بن بَر  ْن ابن جرير  ْن ْناء: وات وا َرقّه  يَْوَم 10960  

 َرَصاِ ِه قال: من النرل والعنب والحّب لمه.

ـ ر ثنا ابن وليع قال: ر ثنا محَ  بن بَر  ْن ابن جريل  قال: قم  لعناء: أرأي  ما 10961  

ؤتي. وقال: من لّل شيء رص ع تؤتي منه رقه يوم رص ع من الفواله؟ قال: ومنِا أيضا ت

رصا ه  من نرل أو ْنب أو رّب أو فواله أو خضر أو قصب  من لّل شيء من ذلك. قم  

لعناء: أواجب ْمى الناس ذلك لمه؟ قال: نعُ ثُ تال: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه. قال: قم  لعناء: 

 شيء مؤق  معموم؟ قال: ال. وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه هل في ذلك

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا سوي   قال: أخبرنا ابن الَبارك  ْن ْب  الَمك  ْن ْناء  10962  

 في قوله: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: يعني من رصا ه يومالٍ, ما تيسر  وليح بالزلاة.

َمك  ْن ْناء: وات وا َرقّه  يَْوَم رَصاِ ِه ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ْيسى بن يونح  ْن ْب  ال   

 قال: ليح بالزلاة  ولَن ينعُ من رضره ساْتالٍ, َرَص ه.

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا جرير  ْن العالء بن الَسيب  ْن رَا : وات وا َرقّه  يَْوَم 10963  

 َرَصاِ ِه قال: لانوا يعنون رطبا.

قاال: ر ثنا جرير  ْن منصور  ْن مجاه : وات وا َرقّه   ـ ر ثنا ابن رَي  وابن وليع 10964  

يَْوَم َرَصاِ ِه قال: إذا رضرك الَسالين طررَ  لُِ منه  وإذا أنقيته وأخ,ع في ليمه رثوع لُِ 

منه  وإذا ْمَ  ليمه ْزل   لاته  وإذا أخ,ع في ج ا  النرل طرر  لُِ من التفاريّ وإذا 

 ْمَ  ليمه ْزل   لاته. أخ,ع في ليمه رثوع لُِ منه  وإذا

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا جرير  ْن لين  ْن مجاه : وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: 10965  

 سوى الفريضة.

ر ثنا ابن رَي   قال: ر ثنا رَام  ْن َْرو  ْن منصور  ْن مجاه : وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه    

الحصا  من السنبل  فإذا طبن أو طين النّك من أبي جعفر ألقى إليُِ.  قال: ي ِمقي إلى الّسّؤال ْن 

فإذا رَمه فأرا  أن يجعمه ل ْ سا ألقى إليُِ  وإذا  اس أطعُ منه  وإذا فرغ وْمُ لُ ليمه ْزل 

 لاته. وقال: في النرل ْن  الَج َا  ينعُ من الثَرة والنَاريخ  فإذا لان ْن  ليمه أطعُ من 

 ْزل  لاته. التَر  فإذا فرغ

ر ثنا َْرو بن ْمّي ومحَ  بن بنار  قاال: ر ثنا ْب  الررَن  قال: ر ثنا سفيان  ْن    

منصور  ْن مجاه   قوله: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: إذا رص  الزرع ألقى من السنبل  وإذا جّل 

 النرل ألقى من النَاريخ  فإذا لاله  ّلاه.
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ر ثنا أبي  ْن سفيان  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه   قال: ْن  الحصا    ر ثنا ابن وليع  قال:   

 وْن  ال ّياس  وْن  الصرام يقبض لُِ منه  فإذا لاله ْزل  لاته.

 وبه ْن سفيان  ْن مجاه  مثمه  إال أنه قال: سوى الزلاة.   

ح  ْن مجاه : ر ثنا َْرو بن ْمّي  قال: ر ثنا يحيى بن سعي   ْن سفيان  ْن ابن أبي نجي   

 وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: شيء سوى الزلاة في الحصا  والج ا   إذا رص وا وإذا ج ّوا.

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  ْن ْيسى  ْن ابن أبي نجيح  في 10966  

 قول ع: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: واجب رين يصرم.

ن الَثنى  قال: ر ثنا محَ  بن جعفر  قال: ر ثنا شعبة  ْن منصور  ْن مجاه  أنه ر ثنا اب   

قال: قال في ه,ه االَية: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: إذا رص  أطعُ  وإذا أ خمه البي ر  وإذا  اسه 

 أطعُ منه.

ابن َْر  قال: ـ ر ثنا أبو لريب  قال: ر ثنا ابن يَان  ْن سفيان  ْن أشعن  ْن 10967  

عتّر سوى ما يعني من العنر ونصب العنر.  َ  ينعُ ال

 وبه ْن سفيان  ْن منصور  ْن مجاه   قال: قبضة ْن  الحصا   وقبضة ْن  الَج َا .   

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا رفص  ْن أشعن  ْن ابن سيرين  قال: لانوا يعنون من 10968  

 اْتّر بُِ النيء.

أبو لريب  قال: ر ثنا ابن يَان  ْن سفيان  ْن رَا   ْن إبراهيُ  قال: ـ ر ثنا 10969  

 الّضْغن.

ر ثنا ابن بنار  قال: ر ثنا يحيى بن سعي   ْن سفيان  ْن رَا   ْن إبراهيُ  قال: يعني مثل    

 الضغن.

ن ر ثنا َْرو بن ْمّي  قال: ر ثنا يحيى بن سعي   قال: ر ثنا سفيان  قال: ر ثنا رَا   ْ   

إبراهيُ: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: مثل ه,ا من الضغن. ووضع يحيى إلبعه انبِام ْمى 

 الَفصل الثاني من السبّابة.

 ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن سفيان  ْن رَا   ْن إبراهيُ  قال: نحو الضعن.   

  ْن أبي جعفر  ْن سفيان  ْن ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن إسراِيل  ْن جابر   

 رَا   ْن إبراهيُ  قال: يعني ضغثا.

ـ ر ثنا َْرو بن ْمّي  قال: ر ثنا لثير بن هنام  قال: ر ثنا جعفر بن برقان  ْن يز  10970  

ُّ  قال: لان النرل إذا ل رم يجيء الرجل بالِع,ق من نرمه فيعمقه في جانب الَسج    بن األل

عصاه  فإذا تناثر ألل منه. ف خل رسول ع لمى ع ْميه وسمُ ومعه فيجيء الَسَين فيضربه ب

رسن أو رسين  فتناول تَرة  فانتزِْا من فيه  ولان رسول ع لمى ع ْميه وسمُ اليألل 

 الص قة  وال أهل بيته. ف,لك قوله: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه.

ن ريان  ْن جعفر بن برقان  ْن ميَون بن ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا خال  ب10971  

ُّ  قاال: لان أهل الَ ينة إذا َلرموا يجيالون بالع,ق فيضعونه في الَسج    مِران  ويزي  بن األل

 ثُ يجيء الساِل فيضربه بعصاه  فيسقط منه  وهو قوله: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه.

زرقاء  ْن جعفر  ْن يزي  وميَون  في قوله: ر ثنا ْمّي بن سِل  قال: ر ثنا  ي  بن أبي ال   

وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قاال: لان الرجل إذا ج ّ النرل يجيء بالع,ق فيعمقه في جانب الَسج   

 فيأتيه الَسَين فيضربه بعصاه  فيألل ما يتناثر منه.

الربيع بن أنح:  ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ْبي  ع  ْن أبي جعفر الرا ي  ْن10972  

 وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: لَقَط  السنبل.

ـ ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن ْب  الَريُ 10973  

 الجزرّي  ْن مجاه   قال: لانوا يعمقون الع,ق في الَسج  ْن  الصرام  فيألل منه الضعيف.

 مجاه : وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه ينعُ النيء ْن  لرامه. وبه ْن معَر  قال: قال   

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا الحَاني  قال: ر ثنا شريك  ْن سالُ  ْن سعي  بن جبير: 10974  

 وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: الضغن وما يقع من السنبل.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 َم َرَصاِ ِه قال: العمف.ـ وبه ْن سالُ  ْن سعي : وات وا َرقّه  يَوْ 10975  

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا سوي   قال: أخبرنا ابن الَبارك  ْن شريك  ْن سالُ  ْن سعي   في    

 قوله: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: لان ه,ا قبل الزلاة لمَسالين  القبضة والضغن لعمف  ابته.

ْالُ  قال: ر ثنا محَ  بن رفاْة  ْن محَ  ـ ر ثنا َْرو بن ْمّي  قال: ر ثنا أبو 10976  

 بن لعب  في قوله: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: ما قّل منه أو لثر.

ـ ر ثنا الحسن بن يحيى  قال: أخبرنا ْب  الر اق  قال: أخبرنا ابن ْيينة  ْن ابن أبي 10977  

القبض  وْن  الصرام يعني القبض   نجيح: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: ْن  الزرع يعني

 ويترلُِ فيتتبعون اثار الصرام.

وقال اخرون: لان ه,ا شيالا أمر ع به الَؤمنين قبل أن تفرض ْميُِ الص قة الَؤقتة  ثُ نسرته   

الص قة الَعمومة  فال فرض في مال لاِنا ما لان  رْا لان أو غرسا  إال الص قة التي فرضِا 

 ال ذلك:ع فيه. ذلر من ق

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبو معاوية  ْن رجا   ْن الحَُ  ْن مقسُ  ْن ابن 10978  

 ْباس  قال: نسرِا العنر ونصف العنر.

ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا رفص  ْن الحجا   ْن الحَُ  ْن ابن ْباس  قال: نسرِا العنر    

 ونصف العنر.

 ن ابن الحنفية  قال: نسرِا العنر  ونصف العنر.ـ وبه ْن رجا   ْن سالُ  10979ْ  

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا يحيى بن ا م  ْن شريك  ْن سالُ  ْن سعي  بن جبير: 10980  

 وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: ه,ا قبل الزلاة  فمَا نزل  الزلاة نسرتِا  فَانوا يعنون الضغن.

ليع  قاال: ر ثنا جرير  ْن مغيرة  ْن شباك  ْن إبراهيُ: ـ ر ثنا ابن رَي  وأبو و10981  

وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: لانوا يفعمون ذلك رتى سّن العنر ونصف العنر فمَا سّن العنر 

 ونصف العنر ترك.

ر ثنا َْرو بن ْمّي  قال: ر ثنا ْب  الررَن بن مِ ّي  قال: ر ثنا سفيان  ْن مغيرة  ْن    

 ن إبراهيُ: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: هي منسوخة  نسرتِا العنر ونصف العنر.شباك  ْ

ر ثنا ابن بنار  قال: ر ثنا يحيى  ْن سفيان  ْن الَغيرة  ْن إبراهيُ: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه    

 قال: نسرتِا العنر ونصف العنر.

سفيان  ْن مغيرة  ْن شباك  ْن إبراهيُ  قال:  ر ثنا أبو لريب  قال: ر ثنا ابن يَان  ْن   

 نسرتِا العنر ونصف العنر.

 ـ وبه ْن سفيان  ْن يونح  ْن الحسن  قال: نسرتِا الزلاة.10982  

 ـ وبه ْن سفيان  ْن الس ّي  قال: نسرتِا الزلاة: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه.10983  

خبرنا مغيرة  ْن شباك  ْن إبراهيُ  في قوله: وات وا ر ثني يعقوب  قال: ر ثنا هنيُ  قال: أ   

َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: ه,ه السورة مَية نسرتِا العنر ونصف العنر  قم : َْن؟ قال: ْن 

 العمَاء.

 وبه ْن سفيان  ْن مغيرة  ْن شباك  ْن إبراهيُ  قال: نسرتِا العشء ونصف العنر.   

قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي  ـ ر ثني محَ  بن الحسين  10984  

أما: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه فَانوا إذا مّر بُِ أر  يوم الحصا  أو الج ا  أطعَوه منه  فنسرِا ع 

 ْنُِ بالزلاة  ولان فيَا أنبت  األرض العنر ونصف العنر.

ْمى  ْن يونح  ْن الحسن  قال: لانوا يرضرون ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ْب  األ10985  

 لقرابتُِ من الَنرلين.

ـ ر ثنا أبو لريب  قال: ر ثنا ابن إ ريح  ْن أبيه  ْن ْنية: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه 10986  

قال: نسره العنر ونصف العنر لانوا يعنون إذا رص وا وإذا ذروا  فنسرتِا العنر ونصف 

 العنر.

ألقوال في ذلك ْن ي بالصواب  قول من قال: لان ذلك فرضا فرضه ع ْمى الَؤمنين وأولى ا  

في طعامُِ وثَارهُ التي تررجِا  روُِْ وغروسُِ  ثُ نسره ع بالص قة الَفروضة  
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والوظيفة الَعمومة من العنر ونصف العنر وذلك أن الجَيع مجَعون ال خالف بينُِ أن ل قة 

ال ياس والتنقية والت,رية  وأن ل قة التَر ال تؤخ, إال بع  الجفاف. فإذا  الحرث ال تؤخ, إال بع 

لان ذلك ل,لك  ولان قوله جّل ثناؤه: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه ينبىء ْن أنه أمر من ع جّل ثناؤه 

م في بإيتاء رقه يوم رصا ه  ولان يوم رصا ه هو يوم ج ّه وقنعه والحّب ال شّك أنه في ذلك اليو

سنبمه  والثَر وإن لان ثَر نرل أو لرم غير مستحَُ جفوفه ويبسه  ولان  الص قة من الحّب 

إنَا تؤخ, بع   ياسه وت,ريته وتنقيته ليالً  والتَر إنَا تؤخ, ل قته بع  استحَام يبسه وجفوفه 

ْ مُ أن ما يؤخ, ل قة بع  رين رص ه غير ال,ي يجب إيتاؤه الَسالني يوم رصا ه  .ليالً 

فإن قال قاِل: وما تنَر أن يَون ذلك إيجابا من ع في الَال رقا سوى الص قة الَفروضة؟   

قيل: ألنه ال يرمو أن يَون ذلك فرضا واجبا أو نفالً  فإن يَن فرضا واجبا فق  وجب أن يَون 

 سبيمه سبيل الص قاع الَفروضاع التي من فّرط في أ اِِا إلى أهمِا لان بربه اثَا وألمره

مرالفا  وفي قيام الحجة بأن ال فرض هلل في الَال بع  الزلاة يجب وجوب الزلاة سوى ما يجب 

من النفقة لَن يمزم الَرء نفقته ما ينبيء ْن أن ذلك ليح ل,لك. أو يَون ذلك نفالً  فإن يَن ذلك 

ين ل,لك فق  وجب أن يَون الريار في إْناء ذلك إلى رّب الحرث والثَر  وفي إيجاب القاِم

بوجوب ذلك ما ينبيء ْن أن ذلك ليح ل,لك. وإذا خرج  االَية من أن يَون مرا ا بِا الن ب  

ولان غير جاِز أن يَون لِا مرر  في وجوب الفرض بِا في ه,ا الوق   ْمُ أنِا منسوخة. 

يَْوَم  ومَا يؤي  ما قمنا في ذلك من القول  ليالً ْمى لحته  أنه جّل ثناؤه أتبع قوله: وات وا َرقّه  

ْسِرفِيَن ومعموم أن من رَُ ع في ْبا ه م, فرض في أموالُِ   َ َرَصاِ ِه َوال ت ْسِرف وا إنّه  ال ي ِحّب ال

الص قة الَفروضة الَؤقتة الق ر  أن القاُِ بأخ, ذلك ساستُِ ورْاتُِ. وإذا لان ذلك ل,لك  فَا 

ّّ ال,ي فرض ع وجه نِي رّب الَال ْن انسراف في إيتاء ذلك  واالَخ, مجب ٌر  وإنَا يأخ, الح

 فيه؟.

َُ بأخ, ذلك من الرْاة ْن التع ّي في مال رّب    فإن ظّن ظاّن أن ذلك إنَا هو نِي من ع القّي

الَال والتجاو  إلى أخ, ما لُ يبح له أخ,ه  فإن اخر االَية  وهو قوله: َوال ت ْسِرف وا معنوف ْمى 

يَْوَم َرَصاِ ِه. فإن لان الَنِي ْن انسراف القيُ بقبض ذلك  فق  يجب أّوله وهو قوله: وات وا َرقّه  

أن يَون الَأمور بإيتانه الَنِي ْن انسراف فيه  وهو السمنان. وذلك قوٌل إن قاله قاِل  لان 

 خارجا من قول جَيع أهل التأويل ومرالفا الَعِو  من الرناب  ولفى ب,لك شاه ا ْمى خناله.

ما تنَر أن يَون معنى قوله: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه: واتوا رقه يوم ليمه  ال يوم فإن قال قاِل: و  

 فَْصمه وقنعه  وال يوم َج َا ه وقنافه  فق  ْمَ  من قال ذلك من أهل التأويل؟ وذلك ما:

ـ ر ثنا يعقوب بن إبراهيُ  قال: ر ثنا هنيُ  قال: أخبرنا جويبر  ْن الضحاك  في 10987  

 : وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: يوم ليمه.قوله

ـ ور ثنا الَثنى  قال: ر ثنا َْرو بن ْون  قال: أخبرنا هنيُ  ْن الحجا   ْن سالُ 10988  

الََّي  ْن محَ  ابن الحنفية  قوله: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: يوم ليمه يعني العنر ونصف 

 العنر.

الرواية فيَا مضى ْنُِ ب,لك؟ قيل: ألن يوم ليمه غير يوم رصا ه. ولن  مع اخرين  ق  ذ لرع  

يرمو معنى قاِمي ه,ا القول من أر  أمرين: إما أن يَونوا وجِوا معنى الحصا  إلى معنى الَيل  

ف,لك ما ال يعقل في لالم العرب ألن الحصا  والحص  في لالمُِ الج ّ والقنع  ال الَيل. أو 

ل قوله: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه إلى واتوا رقه بع  يوم رصا ه إذا لمتَوه. ف,لك يَونوا وجِوا تأوي

ّّ منه يوم رصا ه ال بع  يوم  خالف ظاهر التنزيل  وذلك أن األمر في ظاهر التنزيل بإيتاء الح

رصا ه  واخر رصا ه. وال فرق بين قاِل: إنَا ْنى ع بقوله: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه بع  يوم 

 قال: ْنى ب,لك قبل يوم رصا ه  ألنَِا جَيعا قاِالن قوالً  ليل ظاهر التنزيل برالفه.

ْسِرفِيَن.    َ  القول في تأويل قوله تعالى: َوال ت ْسِرف وا إنّه  ال ي ِحّب ال

ُ: اختمف أهل التأويل في انسراف ال,ي نِى ع ْنه بِ,ه االَية  ومن الَنِي ْنه. فقال بعضِ  

الَنِّي ْنه: رّب النرل والزرع والثَر والسرف ال,ي نِى ع ْنه في ه,ه االَية  مجاو ة الق ر 

 في العنية إلى ما يجحف برّب الَال. ذلر من قال ذلك:
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ـ ر ثنا َْرو بن ْمّي  قال: ر ثنا الَعتَر بن سميَان  قال: ر ثنا ْالُ  ْن أبي 10989  

يَْوَم َرَصاِ ِه َوال ت ْسِرف وا... االَية  قال: لانوا يعنون شيالا سوى الزلاة   العالية  في قوله: وات وا َرقّه  

ْسِرفيَن.  َ  ثُ تسارفوا  فأنزل ع: َوال ت ْسِرف وا إنّه  ال ي ِحّب ال

ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ر ثنا معتَر بن سميَان  ْن ْالُ األرول  ْن أبي    

ه  يَْوَم َرَصاِ ِه قال: لانوا يعنون يوم الحصا  شيالا سوى الزلاة  ثُ تباروا فيه العالية: وات وا َرقّ 

ْسِرفيَن.  َ  وأسرفوا  فقال ع: َوال ت ْسِرف وا إنّه  ال ي ِحّب ال

ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ر ثنا معتَر بن سميَان  ْن ْالُ األرول  ْن أبي    

يَْوَم َرَصاِ ِه قال: لانوا يعنون يوم الحصا  شيالا  ثُ تسارفوا  فقال ع: َوال العالية: وات وا َرقّه  

ْسِرفِيَن.  َ  ت ْسِرف وا إنّه  ال يِِحّب ال

ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جريل  قال: نزل  في 10990  

م أر  إال أطعَته فأطعُ رتى أمسى وليس  ثاب  بن قيح بن شَاس  َج ّ نرالً فقال: ال يأتيّن اليو

ْسِرفِيَن.  َ  له ثَرة  فقال ع: َوال ت ْسِرف وا إنّه  ال ي ِحّب ال

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا محَ  بن بَر  ْن ابن جريل  قال: قم  لعناء: َوال 10991  

بمى في لّل شيء ينِى  ت ْسِرف وا يقول: ال تسرفوا فيَا يؤتى يوم الحصا   أم في لّل شيء؟ قال:

ْسِرفيَن؟ قال:   َ ْن السرف. قال: ثُ ْاو ته بع  رين  فقم : ما قوله: َوال ت ْسِرف وا إنّه  ال ي ِحّب ال

وا. ُْ يَْقت ر  ُْ ي ْسِرف وا ولَ  ينِى ْن السرف في لل شيء. ثُ تال: لَ

فيان بن رسين  ْن ـ ر ثنا َْرو بن ْمّي  قال: ر ثنا يزي  بن هارون  قال: أخبرنا س10992  

أبي بنر  قال: أطاف الناس بإياس بن معاوية بالَوفة فسألوه: ما السرف؟ فقال: ما تجاو  أمر ع 

 فِو سرف.

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن مفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 10993  

 َوال ت ْسِرف وا ال تعنوا أموالَُ فتغ وا فقراء.

ّّ ال,ي أمر ع وقال    اخرون: انسراف ال,ي نِى ع ْنه في ه,ا الَوضع: منع الص قة والح

 رّب الَال بإيتاِه أهمه بقوله: وات وا َرقّه  يَْوَم َرَصاِ ِه. ذلر من قال ذلك:

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا محَ  بن بَر  ْن ابن جريل  قال: أخبرني أبو بَر بن 10994  

َْرو بن سميُ وغيره  ْن سعي  بن الَسيب  في قوله: َوال ت ْسِرف وا قال: ال تَنعوا ْب  ع  ْن 

 الص قة فتعصوا.

ـ ر ثنا َْرو بن ْمّي  قال: ر ثنا محَ  بن الزبرقان  قال: ر ثنا محَ  بن ْبي ة  ْن 10995  

ْسِرفِيَن والسرف: أن ال يع  َ .محَ  بن لعب: َوال ت ْسِرف وا إنّه  ال ي ِحّب ال ّّ  ني في ر

وقال اخرون: إنَا خوطب بِ,ا السمنان: نِي أن يأخ, من رّب الَال فوق ال,ي ألزم ع ماله.   

 ذلر من قال ذلك:

ـ ر ثنا يونح بن ْب  األْمى  قال: أخبرنا ابن وهب  قال ابن  ي   في قوله: َوال ت ْسِرف وا 10996  

 ّّ فَان  ه,ه االَية بين السمنان وبين الناس   قال: قال لمسمنان: ال تسرفوا  ال تأخ,وا بغير ر

َر... االَية. ََ ِرِه إذَا أثْ ََ  يعني قوله: ل م وا ِمْن ثَ

والصواب من القول في ذلك ْن ي أن يقال: إن ع تعالى ذلره نِى بقوله: والَ ت ْسِرف وا ْن   

ان انسرف جَيع معاني انسراف  ولُ يرصص منِا معنى  ون معنى. وإذ لان ذلك ل,لك  ول

ّّ في العنية  إما بتجاو  ر ّه في الزيا ة وإما بتقصير ْن  في لالم العرب: انخناء بإلابة الح

ر ّه الواجب لان معموما أن الَفرق ماله مباراة والباذله لمناس رتى أجحف  به ْنيته  مسرف 

,له فيه  وذلك لَنعه ما بتجاو ه ر ّ ع إلى ما ليفته له  ول,لك الَقصر في ب,له فيَا ألزمه ع ب

ألزمه إيتاءه منه أهل سَِان الص قة إذا وجب  فيه  أو منعه من ألزمه ع نفقته من أهمه وْياله 

ما ألزمه منِا  ول,لك السمنان في أخ,ه من رْيته ما لُ يأذن ع بأخ,ه. لل هؤالء فيَا فعموا من 

من انسراف بقوله: َوال ت ْسِرف وا في ذلك مسرفون   اخمون في معنى من أتى ما نِى ع ْنه 

ْنيتَُ من أموالَُ ما يجحف بَُ  إذ لان ما قبمه من الَالم أمرا من ع بإيتاء الواجب فيه أهمه 

يوم رصا ه  فإن االَية ق  لان  تنزل ْمى رسول ع لمى ع ْميه وسمُ بسبب خاص من 
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ل,لك  فَ,لك قوله: َوال ت ْسِرف وا إنّه  ال ي ِحّب  األمور والحَُ بِا ْمى العاّم  بل ْامة اي القران

ْسِرفِيَن. ومن ال ليل ْمى لحة ما قمنا من معنى انسراف أنه ْمى ما قمنا قول الناْر:  َ  ال

ُ  َمّن َوال َسَرف    ِِ َْناِِ َنْوا ه نَْي َةَ يَْح وها ثََانِيَةٌما في  ْْ  أ

 يعني بالسرف: الرنأ في العنية.  

 142اآلية : 

ُ  ّللّا  َوالَ تَتّبِع واْ   َ ا َرَ قَ َّ ولَةً َوفَْرشاً ل م واْ ِم  َ القول في تأويل قوله تعالى:      }َوِمَن األْنعَاِم َر

َْ  ّو ّمبِيٌن {.  ُْ  َ ن َواِع الّنْيَناِن إِنّه  لَ  خ 

وغير  يقول تعالى ذلره: وأننأ من األنعام َرَولة وفرشا  مع ما أننأ من الجناع الَعروشاع   

الَعروشاع. والحَولة: ما رَل ْميه من انبل وغيرها  والفرش: لغار انبل التي لُ ت رك أن 

 يحَل ْميِا.

واختمف أهل التأويل في تأويل ذلك  فقال بعضُِ: الحَولة: ما رَل ْميه من لبار انبل   

 ومسانِا والفرش: لغارها التي ال يحَل ْميِا لصغرها. ذلر من قال ذلك:

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن سفيان  ْن أبي إسحاق  ْن أبي األروص  ْن 10997  

ولَةً وفَْرشا قال: الحَولة: الَبار من انبل وفَْرشا: الصغار من انبل.  َ  ْب  ع  في قوله: َر

وقال: ر ثنا أبي  ْن أبي بَر الِ,لي  ْن َْرمة  ْن ابن ْباس: الحَولة هي الَبار     

 رش: الصغار من انبل.والف

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ْبي  ع  ْن إسراِيل  ْن أبي يحيى  ْن مجاه   قال: 10998  

 الحَولة: ما رَل من انبل  والفرش: ما لُ يحَل.

 وبه ْن إسراِيل  ْن خصيف  ْن مجاه : الحَولة: ما رَل من انبل  والفرش: ما لُ يحَل.   

َرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبي نجيح  ْن ر ثني محَ  بن ْ   

 مجاه   في قول ع: َوفَْرشا قال: لغار انبل.

ر ثنا محَ  بن بنار  قال: ر ثنا ْب  الررَن  قال: ر ثنا سفيان  ْن أبي إسحاق  ْن أبي    

ولَةً َوفَْرشا قال: الحَولة:  َ  الَبار  والفرش: الصغار. األروص  ْن ْب  ع  في قوله: َر

ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: ر ثنا سفيان  ْن أبي إسحاق  ْن أبي األروص     

ولَةً َوفَْرشا الحَولة: ما رَل من انبل  والفرش: هّن الصغار.  َ  ْن ابن مسعو  في قوله: َر

شعبة  ْن أبي إسحاق  ْن أبي ر ثنا محَ  بن الَثنى  قال: ر ثنا محَ  بن جعفر  قال: ر ثنا    

ولَةً وفَْرشا قال: الحَولة: ما رَل ْميه من انبل    َ األروص ْن ْب  ع  أنه قال في ه,ه االَية: َر

 والفرش: الصغار. قال ابن الَثنى  قال محَ   قال شعبة: إنَا لان ر ثني سفيان ْن ابن إسحاق.

عتَر بن سميَان  ْن أبيه  قال: قال الحسن: ـ ر ثنا ابن ْب  األْمى  قال: ر ثنا ال10999َ  

 الحَولة من انبل والبقر.

 وقال بعضُِ: الحَولة من انبل  وما لُ يَن من الحَولة فِو الفرش.  

ـ ر ثنا ابن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن قتا ة  ْن الحسن: 11000  

ولَةً وفَْرشا قال: الحَولة: ما رَل ْم  َ  يه  والفرش: رواشيِا  يعني لغارها.َر

ـ ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ر ثنا َْي  قال: ثني أبي  ْن أبيه  ْن ابن 11001  

ولَةً وفَْرشا فالحَولة ما رَل من انبل  والفرش: لغار انبل    َ ْباس  قوله: َوِمَن األْنعاِم َر

 الفصيل وما  ون ذلك مَا ال يحَل.

 الحَولة: من البقر وانبل  والفرش: الغنُ.ويقال:   

وقال اخرون: الحَولة: ما رَل ْميه من انبل والريل والبغال وغير ذلك  والفرش: الغنُ. ذلر   

 من قال ذلك:

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني معاوية  ْن ْمّي بن أبي 11002  

ولَةً َوفَْرشا فأما الحَولة: فانبل والريل والبغال  طمحة  ْن ابن ْباس  قوله: َوِمنَ   َ األْنعاِم َر

 والحَير  ولّل شيء يحَل ْميه وأما الفرش: فالغنُ.
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ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ْبي  ع  ْن أبي جعفر  ْن الربيع بن أنح: الحَولة من 11003  

 انبل: والبقر  وفرشا: الَعز والضأن.

ر بن معاذ  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة  قوله: َوِمَن األْنعاِم ـ ر ثنا بن11004  

ولَةً وفَْرشا قال: أما الحَولة: فانبل والبقر. قال: وأما الفرش: فالغنُ.  َ  َر

ـ ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن قتا ة  لان غير 11005  

 ولة: انبل والبقر  والفرش: الغنُ.الحسن يقول: الحَ

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11006  

ولَةً َوفَْرشا أما الحَولة: فانبل. وأما الفرش: فالف صالن والعجاجيل والغنُ  وما   َ َوِمَن األْنعاِم َر

 رَل ْميه فِو رَولة.

ْن الحسين بن الفر   قال: سَع  أبا معاذ  قال: ر ثنا ْبي  بن سميَان  قال:   ـ ر  ث 11007  

ولَةً َوفَْرشا الحَولة: انبل  والفرش  الغنُ.  َ  سَع  الضحاك يقول في قوله: َر

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن أبي بَر الِ,لي  ْن الحسن: وفَْرشا قال: 11008  

 الفرش: الغنُ.

ولَةً وفَْرشا قال: ـ 11009    َ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   في قوله: َر

الحَولة: ما ترلبون  والفرش: ما تألمون وتحمبون  شاة ال تحَل  تألمون لحَِا  وتتر,ون من 

 ألوافِا لحافا وفرشا.

نعام  ألن ذلك من والصواب من القول في ذلك ْن ي أن يقال: إن الحَولة: هي ما رَل من األ  

لفتِا إذا رَم   ال أنه اسُ لِا لانبل والريل والبغال فإذا لان  إنَا سَي  رَولة ألنِا تحَل  

فالواجب أن يَون لّل ما رَل ْمى ظِره من األنعام فحَولة  وهي جَع ال وار  لِا من لفظِا  

ورة. ول,لك الفرش إنَا هو لفة لَا لنف فقرب من  األرض جسَه  ويقال له لالّرلوبة والَجز 

الفرش. وأرسبِا سَي  ب,لك تَثيالً لِا في استواء أسنانِا ولنفِا بالفرش من األرض  وهي 

ول   َ ُّ الحاء: فإنِا األرَال  وهي الح  َولة بض األرض الَستوية التي يتوطؤها الناس. فأما الح 

 أيضا بضُ الحاء.

ا َرَ قَ    َّ بِيٌن.القول في تأويل قوله تعالى: ل م وا ِم َْ  ّو م   ُْ  َ ن َواِع الّنْيناِن إنّه  لَ ُ  ّللّا  َوال تَتّبِع وا خ   َ 

يقول جّل ثناؤه: لموا مَا ر قَُ ع أيِا الَؤمنون  فأرّل لَُ ثَراع رروثَُ وغروسَُ ولحوم   

م أنعامَُ  إذ رّرم بعض ذلك ْمى أنفسُِ الَنرلون باهلل  فجعموا هلل مَا ذرأ من الحرث واألنعا

ن َواِع الّنْيناِن لَا  نصيبا  ولمنينان مثمه  فقالوا: ه,ا هلل بزَُِْ  وه,ا لنرلاِنا. َوال تَتّبِع وا خ 

اتبعِا باررو البحيرة ومسيبو السواِب  فتحرموا ْمى أنفسَُ من طيب ر ق ع ال,ي ر قَُ ما 

 ررموه  فتنيعوا ب,لك النينان وتعصوا به الررَن. لَا:

ن واِع ـ ر ثني 11010   يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   في قوله: َوال تَتّبِع وا خ 

 الّنْيناِن: ال تتبعوا طاْته هي ذنوب لَُ  وهي طاْة لمربين.

بِيٌن ق  أبان لَيُ ْ وانيه بَناليبته    إن النينان لَُ ْ ّو يبغي هاللَُ ول ّلُ ْن سبيل ربَُ  م 

 الجنة بَي ه وخ ْه  ورس ا منه له وبغيا ْميه. أبالُ بالع اوة  رتى أخرجه من

 143اآلية : 

ْعِز اثْنَْيِن ق ْل َءال,َّلَرْينِ  ََ انِيَةَ أَْ َوا ٍ ّمَن الّضأِْن اثْنَْيِن َوِمَن اْل ََ  القول في تأويل قوله تعالى:      }ثَ

مَْيِه أَْرَرام  اال نثَيَيْ  َْ مَْ   ََ ُْ َلاِ قِيَن {.َرّرَم أَِم اال نثَيَْيِن أَّما اْشتَ ٍُ إِن ل نت   ِن نَباّل ونِي بِِعْم

وه,ا تقريع من ع جّل ثناؤه العا لين به األوثان من ْب ة األلنام ال,ي بّحروا البحاِر وسيّبوا    

السواِب وولموا الولاِل  وتعميُ منه نبيه لمى ع ْميه وسمُ والَؤمنين به  الحجة ْميُِ في 

وشاٍع وغيَر تحريَُِ ما رّرموا من ذ لك  فقال لمَؤمنين به وبرسوله: َوه َو الِّ,ي أْنَنأَ َجنّاٍع َمْعر 

انِيَةَ أْ َوا ٍ  ََ وشاٍع ومن األنعام أننأ رَولة وفرشا. ثُ بين جّل ثناؤه الحَولة والفرش  فقال: ثَ َمْعر 

ومن األنعام  وإنَا نصب الثَانية  ألنِا ترجَة ْن الحَولة والفرش وب ل منِا لأن معنى الَالم:

أننأ ثَانية أ وا  فمَا ق ّم قبل الثَانية الحَولة والفرش بين ذلك بع   فقال: ثََانِيَةَ أْ َوا ٍ ْمى 

ذلك الَعنى ِمن الّضأِْن اثْنَيِن َوِمَن الَعَِز اثْنَْيِن ف,لك أربعة  ألن لّل وار  من االثنين من الضأن 
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  األنثى  ول,لك ذلك من الَعز ومن ساِر الحيوان  و   فاألنثى منه  و  ال,لر  وال,لر منه  و

فم,لك قال جّل ثناؤه: ثََانِيَةَ أْ َوا ٍ لَا قال: َوِمْن لّل شيء خمْقنَا َ ْوجيِن ألن ال,لر  و  األنثى 

ا  َِ ا َ ْوج َِ واألنثى  و  ال,لر  فَِا وإن لانا اثنين فَِا  وجان  لَا قال جّل ثناؤه: َوجعَل ِمن

 َِ َ َن إلي  ا ولَا قال: أْمِسْك ْمْيَك َ ْوجَك. ولَا:ِلْيس

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبو معاوية  ْن جويبر  ْن الضحاك: ِمَن الّضأِْن اثْنَْيِن 11011  

 ذلر وأنثى  َوِمَن اْلبَقَِر اثْنَْيِن ذلر وأنثى  َوِمَن انبِِل اثْنَْيِن ذلر وأنثى.

 ي :ويقال لالثنين: هَا  و  لَا قال لب  

ِا   َْمَْيِه ِلمّةٌ َوقَِرام  َزْوٌ    ِ ِصيّ ِْ  ِمْن ل ّل َمْحف وٍف ي ِظّل 

ثُ قال لُِ: لموا مَا ر قَُ ع من ه,ه الثَار والمحوم  وارلبوا ه,ه الحَولة أيِا الَؤمنون  فال   

تتبعوا خنواع النينان في تحريُ ما رّرم هؤالء الجِمة بغير أمري إياهُ ب,لك. قل يا محَ  

لِؤالء ال,ين رّرموا ما رّرموا من الحرث واألنعام  اتباْا لمنينان من ْب ة األوثان واأللنام 

ال,ين  َْوا أن ع رّرم ْميُِ ما هُ محّرمون من ذلك: ال,َّلَرْيَن َرّرَم ربَُ أيِا الَ,بة ْمى ع 

وا جِمُِ  ألنُِ إذا قالوا: من الضأن والَعز  فإنُِ إن ا ّْوا ذلك وأقّروا به  ل,ّبوا أنفسُِ وأبان

يحّرم ال,لرين من ذلك  أوجبوا تحريُ لّل ذلرين من ول  الضأن والَعز  وهُ يستَتعون بمحوم 

ال,لران منِا وظِورها  وفي ذلك فسا   ْواهُ وتَ,يب قولُِ. أِم األ ْنثَيَْيِن فإنُِ إن قالوا: رّرم 

الضأن والَعز ْمى أنفسُِ وظِورها  وفي ربنا األنثيين  أوجبوا تحريُ لحوم لل أنثى من ول  

ذلك أيضا تَ,يب لُِ  و رض  ْواهُ أن ربُِ رّرم ذلك ْميُِ  إذ لانوا يستَتعون بمحوم بعض 

َْمَْيِه أْررام  األ ْنثَيَْيِن يقول: أم رّرم ما اشتَم  ْميه أررام األنثيين   مَْ   ََ ذلك وظِوره. أّما اْشتَ

لَعز فم,لك قال: أررام األنثيين. وفي ذلك أيضا لو أقّروا به يعني أررام أنثى الضأن وأنثى ا

فقالوا: رّرم ْمينا ما اشتَم  ْميه أررام األنثيين  ب ن ول قولُِ وبيان ل,بُِ  ألنُِ لانوا يقّرون 

بإقرارهُ ب,لك أن ع رّرم ْميُِ ذلور الضأن والَعز وإناثِا أن يألموا لحومِا أو يرلبوا 

مَْيِه « ما»يستَتعون ببعض ذلورها وإناثِا  و ظِورها  وق  لانوا َْ مَْ   ََ التي في قوله: أّما اْشتَ

ٍُ يقول: قل لُِ: خبروني بعمُ ذلك «. األنثيين»أْررام  األ ْنثَيَْيِن نصب ْنفا بِا ْمى  نَباّل ونِي بِعْم

ُْ َلاِ قِيَن فيَا تنحم ونه ربَُ من ْمى لحته  أّي ذلك رّرم ربَُ ْميَُ وليف رّرم  إْن ل ْنت 

 ْوالُ وتضيفونه إليه من تحريََُ. وإنَا ه,ا إْالم من ع جّل ثناؤه نبيه أن لل ما قاله هؤالء 

الَنرلون في ذلك وأضافوه إلى ع  فِو ل,ب ْمى ع  وأنه لُ يحّرم شيالا من ذلك  وأنُِ إنَا 

 اتبعوا في ذلك خنواع النينان  وخالفوا أمره.

 ي تأويل ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:وبنحو ال,ي قمنا ف  

ـ ر ثنا بنر بن معاذ  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة  قوله: ثََانِيَةَ أْ َوا ٍ 11012  

ْعِز اثْنَْيِن... االَية  إن لّل ه,ا لُ أرّرم منه قميالً وال لثيرا ذلرا وال أن ََ  ثى.ِمَن الّضأِْن اثْنَْيِن َوِمَن ال

ـ ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن قتا ة: ِمَن 11013  

َْمَْيِه أْررام   ْمْ   ََ ْعِز اثْنَْيِن قال: سمُِ الّ,َلَرْيِن َرّرَم أِم األ ْنثَْيِن أّما اْشتَ ََ األ ْنثَيَْيِن: الّضأِْن اثْنَْيِن وِمَن ال

ُْ َلاِ قِيَن ف,لر من انبل والبقر نحو ذلك.أي لُ أرّرم من ه,ا شيالا. بِع ٍُ إْن ل ْنت   ْم

ـ ر ثنا محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبي نجيح  11014  

 ْن مجاه   في قول ع: ثََانِيَةَ أْ َوا ٍ في شأن ما نِى المِعنه من البحيرة.

حسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جريل  ْن مجاه   قوله: ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا ال11015  

ثََانِيَةَ أْ َوا  قال: ه,ا في شأن ما نِى ع ْنه من البحاِر والسيب. قال ابن جريل: يقول: من أين 

رّرم  ه,ا من قبل ال,لرين أم من قِبَل األنثيين  أما اشتَم  ْميه أررام األنثيين؟ وإنِا ال تنتَل 

 أنثى  فَن أين جاء التحريُ؟ فأجابوا هُ: وج نا اباءنا ل,لك يفعمون.إال ْمى ذلر أو 

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11016  

ْعز اثْنَْين َوِمَن البَقَر اثْنَْين َوِمَن انبِل ََ اثْنَْين  يقول: أنزل   ثََانِيَةَ أْ َوا ٍ ِمَن الّضأِْن اثْنَيِن َوِمَن ال

لَُ ثَانية أ وا  من ه,ا ال,ي ْ  ع ذلر وأنثى  فال,لرين رّرم  ْميَُ أم األنثيين أّما اشتَم  

This file was downloaded from QuranicThought.com



ْميه أررام األنثيين؟ يقول: أي ما اشتَم  ْميه أررام األنثيين ما تنتَل إال ْمى ذلر أو أنثى  

 ,ا من أجل ما رّرموا من األنعام.فَا رّرم  ْميَُ ذلرا وال أنثى من الثَانية  إنَا ذلر ه

ـ ر ثني يعقوب بن إبراهيُ  قال: ر ثنا ابن ْمية  ْن أبي رجاء  ْن الحسن: أّما 11017  

مَْيِه أْررام  األ ْنثَيَْين قال: ما رَم  الررُ. َْ مَْ   ََ  اْشتَ

َرْيِن َرّرَم أِم ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   في قوله: ق ْل ال,ّلَ 11018  

َحّرٌم ْمى أْ َواِجنا. قال:  األ ْنثَيَْين قال: ه,ا لقولُِ: ما فِي ب ن وِن َهِ,ِه األْنعاِم خاِلَصةٌ ِل, ل ورنا وم 

ْعِز اثْنَْيِن قال: األنعام: هي انبل  ََ وقال ابن  ي  في قوله: ثََانِيَةَ أْ َوا ٍ ِمَن الّضأْن اثْنِيَن َوِمَن ال

َعز  ه,ه األنعام التي قال ع ثَانية أ وا . قال: وقال في قوله: َهِ,ِه أْنعاٌم وَرْرٌث والضأن وال

ها قال: ال يرلبِا أر    ِ ور  ّرَمْ  ظ  ِرْجٌر نحتجرها ْمى من نري  وَْن نري   وقوله: وأْنعاٌم ر 

َْمَْيِا فقال: ال,َّلَرْين َرّرم أم األ نْ  َُ ع  وَن اْس ثَيَْيِن أّي ه,ين رّرم ْمى هؤالء  أي أن وأْنعاٌم ال يَْ,ل ر 

 تَون لِؤالء رالّ وْمى هؤالء رراما.

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني معاوية بن لالح  ْن ْمّي بن 11019  

عز اثْنَ ََ ْين ق ْل ال,َّلرْين أبي طمحة  ْن ابن ْباس  قوله: ثََانِيَةَ أْ َوا ٍ ِمَن الّضأِْن اثْنَْيِن َوِمَن ال

مَْيه أْررام  األ ْنثَيَْين يعني: هل تنتَل الررُ إال ْمى ذلر أو أنثى   َْ مَْ   ََ َرّرَم أم األ ْنثَيَْين أّما اْشتَ

 فُِ يحّرمون بعضا ويحمون بعضا؟.

ـ ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبيه  ْن ابن 11020  

ْعز اثْنَْين فِ,ه أربعة أ وا   َوِمَن انبِل اثْنَْيِن ْباس   ََ قوله: ثَانِيَةَ أْ َوا ٍ ِمَن الّضأْن اثْنَْين َوِمَن ال

 ُْ  َوِمَن البَقَر اثْنَْيِن ق ْل ال,َّلَريِن َرّرَم أِم األ ْنثَيَْيِن يقول: لُ أرّرم شيالا من ذلك. نَباّل ونِي بِعمُ إْن ل ْنت 

 لمه رالل.َلاِ قِيَن يقول: 

والضأن: جَع ال وار  له من لفظه  وق  يجَع الضأن: الّضالين والّضالين  مثل الّنعير والنعّير    

بِي . وأما الوار  من ذلوره فضاِن  واألنثى ضاِنة  وجَع الضاِنة:  ِْ بِي  و َْ لَا يجَع العب  ْمى 

 َعه مواْز.ضواِن  ول,لك العز جَع ْمى غير وار   ول,لك الَعزى وأما الَاْز  فج

 144اآلية : 

ثَيَْيِن القول في تأويل قوله تعالى:       }َوِمَن اِنْبِل اثْنَْيِن َوِمَن اْلبَقَِر اثْنَْيِن ق ْل َءال,َّلَرْيِن َرّرَم أَِم اال نْ 

ُ  ّللّا  بِ  َِ َاَء إِْذ َوّلال  ُْ ش  مَْيِه أَْرَرام  اال ْنثَيَْيِن أَْم ل نت  َْ مَْ   ََ َْمَى ّللّاِ أَّما اْشتَ ِن اْفتََرَى  َّ ُ  ِم ْن أَْظمَ ََ ـَ,َا فَ َِ
يَن {. َِ ِ ي اْلقَْوَم الّظاِل ِْ ٍُ إِّن ّللّاَ الَ يَ ْم ِْ  َلِ,باً ِلي ِضّل النّاَس بِغَْيِر 

مَْيِه وتأويل قوله: َوِمَن انبِِل اثْنَْيِن َوِمَن البَقَِر اثْنَْيِن ق ْل ال,َّلَرْيِن َرّرَم أِم األ ْنثَيَْيِن     َْ مَْ   ََ أّما اْشتَ

ْعِز اثْنَْيِن وه,ه أربعة أ وا   ْمى نحو  ََ أْررام  األْنثَيَْيِن نحو تأويل قوله: ِمَن الّضأِْن اثْنَْيِن َوِمَن ال

 ما بينا من األ وا  األربعة قبل من الضأن والَعز  ف,لك ثَانية أ وا  لَا ولف جّل ثناؤه.

   َ َِ ُْ ش  ِن اْفتََرى ْمى ع َلِ,با ِلي ِضّل النّاَس وأما قوله: أْم ل ْنت  َّ ُ  ِم ْن أْظمَ ََ ,َا فَ َِ ُ  ّللّا  بِ اِء إْذ َوّلال 

ٍُ فإنه أمر من ع جّل ثناؤه نبيه لمى ع ْميه وسمُ أن يقول لِؤالء الجِمة من  ْم ِْ بغيِر 

ل لُِ يا محَ   الَنرلين ال,ين قّص قصصُِ في ه,ه االَياع التي مض   يقول له ّْز ذلره: ق

أّي ه,ه سألتَُ ْن تحريَه رّرم ربَُ ْميَُ من ه,ه األ وا  الثَانية؟ فإن أجابوك ْن شيء مَا 

سألتُِ ْنه من ذلك  فقل لُِ: أخبرا قمتُ إن ع رّرم ه,ا ْميَُ أخبرلُ به رسول ْن ربَُ  أم 

ه,ا ال,ي تقولون من شِ تُ ربَُ فرأيتَوه فولالُ بِ,ا ال,ي تقول وتر ّون ْمى ع؟ فإن 

إخبارلُ ْن ع أنه ررام بَا تزَْون ْمى ما تزَْون  ال ي عمُ إال بوري من ْن ه مع رسول 

يرسمه إلى خمقه  أو بسَاع منه  فبأّي ه,ين الوجِين ْمَتُ أن ع رّرم ذلك ل,لك برسول أرسمه 

وقال لَُ: رّرم  ذلك  إليَُ؟ فأنبالوني بعمُ إن لنتُ لا قين أم شِ تُ ربَُ  فأولالُ ب,لك

ْميَُ  فسَعتُ تحريَه منه وِْ ه إليَُ ب,لك؟ فإنه لُ يَن وار  من ه,ين األمرين. يقول جّل 

ّّ مَن  َْمى ّللّاِ ِل,با يقول: فَن أش ّ ظمَا لنفسه وأبع  ْن الح ِن افتَرى  َّ ُ  ِم ثناؤه: فَْن أْظم

وتحميل ما لُ يحمل. ِلي ِضّل النّاَس  ترّرص ْمى ع قيل الَ,ب وأضاف إليه تحريُ ما لُ يحّرم

ِ ي القَْوَم الّظاِلَيَن يقول: ال يوفّ ع لمرش  من  ِْ ٍُ يقول: ليص ّهُ ْن سبيمه: إّن ّللّاَ ال يَ ْم ِْ بغيِر 
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افترى ْمى ع وقال ْميه الزور والَ,ب وأضاف إليه تحريُ ما لُ يحّرم لفرا باهلل وجحو ا لنبّوة 

 ْميه وسمُ. لال,ي:نبيه محَ  لمى ع 

َِ َاَء إْذ 11021   ُْ ش  ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   في قوله: أْم ل ْنت 

,َا ال,ي تقولون. َِ ُ  ّللّا  بِ  َوّلال 
يعنيي الي,ين ليانوا  ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ري ثنا أسيباط  ْين السي ّي  قيال: ليانوا يقوليون11022  

ِن اْفتََرى ْمى ّللّاِ َلِ,با ِلي ِضّل النّاَس بغيرِ  َّ ُ  ِم ْن أْظمَ ََ . يتر,ون البحاِر والسواِب: إن ع أمر بِ,ا. فقال ع: فَ ٍُ ْم ِْ 

 145اآلية : 

َْمََى َطا َحّرماً  ه  إِالّ أَن القول في تأويل قوله تعالى:      }ق ل الّ أَِج   فِي َمآ أ ْوِرَي إِلَّي م   َ ٍُ يَْنعَ ِْ
ِن ا ََ َُ ِخنِزيٍر فَإِنّه  ِرْجٌح أَْو فِْسقاً أ ِهّل ِلغَْيِر ّللّاِ بِِه فَ َ وَن َمْيتَةً أَْو  َماً ّمْسف وراً أَْو لَْح ْضن ّر َغْيَر يَ

.} ٌُ َْاٍ  فَإِّن َربَّك َغف وٌر ّرِري  بَاغٍ َوالَ 

يه وسمُ: قل يا محَ  لِؤالء ال,ين جعموا هلل مَا ذرأ من يقول جّل ثناؤه لنبيه محَ  لمى ع ْم   

الحرث واألنعام نصيبا ولنرلاُِِ من االَلِة واألن ا  مثمه والقاِمين َه,ِه أنعاٌم ورْرٌث ِرْجٌر ال 

ُْ والَحّرمين من أنعام أ َخر ظِورها  والتارلين ذلر اسُ ع ْمى  ِ َِ ِا إالّ َمْن نناء  بَِزْ  َ يْنع

ا  والَحّرمين بعض ما في بنون بعض أنعامُِ ْمى إناثُِ وأ واجُِ ومحمّية ل,لورهُ  أ َخر منِ

الَحّرمين ما ر قُِ ع افتراء ْمى ع  وإضافة منُِ ما يحّرمون من ذلك إلى أن ع هو ال,ي 

رّرمه ْميُِ: أجاءلُ من ع رسول بتحريَه ذلك ْميَُ  فأنبالونا به  أم ولالُ ع بتحريَه 

مناه ة منَُ له فسَعتُ منه تحريَه ذلك ْميَُ فحّرمتَوه؟ فإنَُ ل,بة إن ا ّْيتُ ذلك وال يََنَُ 

 ْواه  ألنَُ إذا ا ّْيتَوه ْمُ الناس ل,بَُ  فإني ال أج  فيَا أوري إلّي من لتابه واي تنزيمه شيالا 

حريُ ما رّرم ْميَُ محّرما ْمى الل يألمه مَا ت,لرون أنه رّرمه من ه,ه األنعام التي تصفون ت

منِا بزََُْ  إال أن يَون ميتة ق  مات  بغير ت,لية أو  ما مسفورا وهو الَنصّب أو إال أن يَون 

لحُ خنزير. فإنّه ِرْجٌح أو فِْسقا يقول: أو إال أن يَون فسقا  يعني ب,لك: أو إال أن يَون م,بورا 

لر ْميه اسُ وثنه  فإن ذلك ال,بح فسّ ذبحه ذابح من الَنرلين من ْب ة األوثان لصنَه والِته ف,

نِى ع ْنه ورّرمه  ونِى من امن به ْن ألل ما ذبح ل,لك  ألنه ميتة. وه,ا إْالم من ع جّل 

ثناؤه لمَنرلين ال,ين جا لوا نبّي ع وألحابه في تحريُ الَيتة بَا جا لوهُ به أن ال,ي جا لوهُ 

وأن ال,ي  َْوا أن ع رّرمه رالل ق  أرمه ع  وأنُِ  فيه من ذلك هو الحرام ال,ي رّرمه ع 

 ل,بة في إضافتُِ تحريَه إلى ع.

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أِل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن ابن طاوس  11023  

َحّرما قال: لان أهل الجاهمية يحّرمون أشياء ْن أبيه  في قوله: ق ْل ال أجِ     فِيَا أ وِرَي إلّي م 

ويحمون أشياء  فقال: قل ال أج  مَا لنتُ تحّرمون وتستحمون إال ه,ا إالّ أْن يَوَن َمْيتَةً أْو  َما 

َُ ِخنِزيٍر فإنّه  ِرْجٌح أْو فِْسقا أ ِهّل ِلغيِر ّللّاِ بِِه.  َمْسف ورا أْو لح

ثنى  قال: ر ثنا سوي   قال: أخبرنا ابن الَبارك  ْن معَر  ْن ابن طاوس  ْن ر ثني الَ   

َحّرما... االَية  قال: لان أهل الجاهمية يستحمون أشياء  أبيه  في قوله: ق ْل ال أِج   فِيَا أ وِرَي إلّي م 

َحّرما مَا ل نتُ تستحمون إال ه,ا ويحّرمون أشياء  فقال ع لنبيه: ق ْل ال أِج   فِيَا أ وِرَي إلّي م 

 ولان  أشياء يحّرمونِا فِي ررام االَن.

ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جريل  ْن ابن طاوس  11024  

ه  قال: ما يؤلل. قم : في الجاهمية؟   َ ٍُ يَْنعَ ِْ ْن أبيه: ق ْل ال أِج   فِيَا أ وِرَي إلّي ْمَحّرما ْمى طا

َ وَن َمْيتَةً أْو  َما َمْسف ورا. قال ابن جريل: وأخبرني إبراهيُ بن قال: نعُ و ل,لك لان يقول: إالّ أْن يَ

َحّرما قال: مَا لان في الجاهمية يألمون  ال أج   أبي بَر  ْن مجاه : ق ْل ال أج   فيَا أ وِرَي إلّي م 

 محّرما من ذلك ْمى طاُْ ينعَه  إال أن يَون ميتة أو  ما مسفورا.

َِراقا  يقال منه: سفح   مه: إذا أرقته     وأما قوله: أْو  َما َمْسف ورا فإن معناه: أو  ما مساالً م 

 أسفحه َسْفحا  فِو  م مسفوع  لَا قال طرفة بن العب :

ّن  َم     ِ  إنّي َوَج َّك ما َهَجْوت َك واأْلْنَصاِب ي ْسفَح  فَْوقَ
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 ولَا قال ْبي  بن األبرص:  

 ه  ِمنّا نِساءٌ )(إذَا ما ْا َ 

 َسفَْحَن ال ّْمَع ِمَن بعِ  الّرنِيِن)(

يعني: لببن  وأسمن ال مع. وفي اشتراطه جّل ثناؤه في ال م ْن  إْالمه ْبا ه تحريَه إياه   

الَسفوع منه  ون غيره  ال ليل الواضح أن ما لُ يَن منه مسفورا فحالل غير نجح. وذلك 

 لال,ي:

ال: ر ثنا ابن ْيينة  ْن َْرو  ْن َْرمة: أْو  َما َمْسف ورا قال: ـ ر ثنا ابن وليع  ق11025  

 لوال ه,ه االَية لتتبع الَسمَون من العروق ما تتبع  اليِو .

ر ثنا الحسن بن يحيى  قال: أخبرنا ْب  الر اق  قال: أخبرنا ابن ْيينة  ْن َْرو بن  ينار     

 ْن َْرمة بنحوه  إال أنه قال: التبع الَسمَون.

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا سوي   قال: أخبرنا ابن الَبارك  ْن ابن ْيينة  ْن َْرو بن  ينار     

 ْن َْرمة بنحوه.

ـ ر ثنا أبو لريب  قال:أخبرنا وليع  ْن َْران بن ر ير  ْن أبي مجمز  في الِق ر 11026  

 يعموها الحَرة من ال م  قال: إنَا رّرم ع ال م الَسفوع.

الَثنى  قال: ر ثنا الحجا  بن الَنِال  قال: ر ثنا رَا   ْن َْران بن ر ير  ْن أبي ر ثني    

مجمز  قال: سألته ْن ال م  وما يتمنخ بالَ,بح من الرأس  وْن الق ر يرى فيِا الحَرة  قال: إنَا 

 نِى ع ْن ال م الَسفوع.

ن معَر  ْن قتا ة: أْو  َما ـ ر ثنا محَ بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  11027ْ  

 َمْسف ورا قال: رّرم ال م ما لان مسفورا وأما لحُ خالنه  م فال بأس به.

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني معاوية بن لالح  ْن ْمّي بن 11028  

َحّرما ْم َ وَن أبي طمحة ْن ابن ْباس  قوله: ق ْل ال أِج   فِيَا أ وِرَي إلّي م  ه  إالّ أْن يَ  َ ٍُ يَْنعَ ِْ ى طا

َِراقا.  َمْيتَةً أْو  َما َمْسف ورا يعني م 

ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جريل  ْن مجاه   أخبرني ابن    

ا  ينار  ْن َْرمة: أْو  َما َمْسف ورا قال: لوال ه,ه االَية لتتبع الَسمَون ْروق المحُ ما تتبعِ

 اليِو .

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا الحجا  بن الَنِال  قال: ر ثنا رَا   ْن يحيى بن سعي   11029  

ْن القاسُ بن محَ   ْن ْاِنة: أنِا لان  ال ترى بمحوم السباع بأسا  والحَرة وال م يَونان 

َحرّ  ه ... االَية.ْمى الق ر بأسا. وقرأع ه,ه االَية: ق ْل ال أِج   فِيَا أ وِرَي إلّي م   َ ٍُ يَْنعَ ِْ  ما ْمى طا

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا سوي   قال: أخبرنا ابن الَبارك  ْن يحيى بن سعي   ثني 11030  

القاسُ بن محَ   ْن ْاِنة قال   وذلرع ه,ه االَية أْو  َما َمْسف ورا قم : وإن الب ْرمة ليرى في 

 ماِِا الصفرة.

مضى من لتابنا ه,ا  وأنه النجح والنتن  وما يعصى ع به  وق  بينا معنى الرجح فيَا   

بنواه ه  فأغنى ْن إْا ته في ه,ا الَوضع. ول,لك القول في معنى الفسّ  وفي قوله: أ ِهّل لغيِر 

 ّللّاِ بِِه ق  مضى ذلك لمه بنواه ه الَافية من وفّ لفَِه ْن تَراره وإْا ته.

َ وَن َمْيتَةً فقرأ ذلك بعض قّراء أهل الَ ينة والَوفة واختمف  القّراء في قراءة قوله: إالّ     أْن يَ

َ وَن بالياء َمْيتَةً مرففة الياء منصوبة ْمى أن في يَون مجِوالً  والَيتة فعل له  والبصرة: إالّ أْن يَ

وقرأ ذلك بعض قّراء «. يَون»فنصب  ْمى أنِا فعل يَون  وذلروا يَون لت,لير الَضَر في 

َ ونَ »وفة: أهل مَة والَ بترفيف الياء من الَيتة ونصبِا. ولأن معنى « َمْيتَةً »بالتاء « إالّ أْن تَ

نصبُِ الَيتة معنى األّولين  وأنثوا تَون لتأنين الَيتة  لَا يقال: إنِا قاَِة جاريتك  وإنه قاُِ 

نيين: جاريتك  في,لر الَجِول مّرة ويؤنن أخرى لتأنين االسُ ال,ي بع ه. وقرأ ذلك بعض الَ 

َ وَن َميّتَةٌ » اسُ « الَيتة»ورفعِا  فجعل « ميتة»وتن ي  الياء من «  تَون»بالتاء في « إالّ أْن تَ

مَتفية باالسُ  ون الفعل  ألنه قوله: « تَون»وجعل «  الَيتة»لتأنين « تَون»وأنن «  تَون»

َ وَن َمْيتَةً » ء ْن األفعال  فيقولون: قام استثناء  والعرب تَتفي في االستثناء باألسَا« إالّ أْن تَ
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الناس إال أن يَون أخاك  وإال أن يَون أخوك  فال تأتي ليَون بفعل  وتجعمِا مستغنية باالسُ  

 لَا يقال: قام القوم إال أخاك وإال أخوك  فال يعت  االسُ ال,ي بع  ررف االستثناء نفالً.

َ وَن باليا   ء َمْيتَةً بترفيف الياء ونصب الَيتة  ألن والصواب من القراءة في ذلك ْن ي: إالّ أْن يَ

من الََنّى من ذلر الَ,لر  وإنَا هو: ق ْل ال أج  فيَا أوري إلّي محّرما ْمى « يَون»ال,ي في 

بالرفع  فإنه وإن لان في « ميتةٌ »طاُْ ينعَه  إال أن يَون ذلك ميتة أو  ما مسفورا. فأما قراءة 

ه,ا الَوضع غير لواب  ألن ع يقول: أْو  َما َمْسف ورا فال العربية غير خنأ فإنه في القراءة في 

خالف بين الجَيع في قراءة ال م بالنصب  ول,لك هو في مصارب الَسمَين  وهو ْنف ْمى 

« أو فسقا»فإذ لان ذلك ل,لك  فَعموم أن الَيتة لو لان  مرفوْة لَان ال م وقوله «. الَيتة»

 ْميِا بالنصب. مرفوْين  ولَنِا منصوبة فيعنف بَِا

  .ٌُ ِن اْضن ّر غيَر باغٍ وْال ْاٍ  فإّن َربَّك َغف وٌر َرِري ََ  القول في تأويل قوله تعالى: فَ

يِن اْضين ّر غييَر بياعٍ َوال ْياٍ . والصيواب مين    ََ وق  ذلرنا اختالف أهل التأويل في تأويل قوليه: فَ

َا أغنى ْن إْا ته فيي هي,ا الَوضيع  القول فيه ْن نا فيَا مضى من لتابنا ه,ا في سورة البقرة ب

وأن معناه: فَن اضّنر إلى ألل ما رّرم ع من ألل الَيتة وال م الَسفوع أو لحيُ الرنزيير  أو ميا 

أهييّل لغييير ع بييه  غييير بيياغ فييي ألمييه إييياه تميي,ّذا  ال لضييرورة راليية ميين الجييوع  وال ْييا  فييي ألمييه 

لك أن يألل منه ما يي فع ْنيه الريوف ْميى نفسيه بتيرك بتجاو ه ما ر ّه ع وأباره له من ألمه  وذ

ألمه من الِالك لُ يتجاو  ذلك إلى ألثير منيه  فيال رير  ْمييه فيي ألميه ميا أليل مين ذليك. فيإّن ّللّاَ 

ٌُ بابارتيه إيياه  َغف وٌر فيَا فعل من ذلك  فساتر ْميه بترله ْقوبته ْميه  ولو شاء ْاقبه ْمييه. َرِريي

   ولوشاء ررمه ْميه ومنعه منه.ألل ذلك ْن  راجته إليه

 146اآلية : 

ُِ َرّرْمنَا  َْمَى الِّ,يَن َها  واْ َرّرْمنَا ل ّل ِذي ظ ف ٍر َوِمَن اْلبَقَِر َواْلغَنَ القول في تأويل قوله تعالى:       }َو

ا أَِو اْلَحَوايَآ أَْو َما اْختَمَ  ََ ه  ِ ور  مَْ  ظ  ََ آ إِالّ َما َر ََ  ِ وَم ُْ ش ح  ِِ مَْي ُْ ِوإِنّا َْ ِِ ٍُ ذَِلَك َجَزْينَاه ُ بِبَْغيِ َط بِعَْظ

 لََصاِ ق وَن {.

يقول تعالى ذلره: ورّرمنا ْمى اليِو  لّل ذي ظفر  وهو من البِاُِ والنير ما لُ يَن منقوق    

 األلابع لانبل واألنعام واألو  والبط.

 وبنحو ما قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثني الَثنى  وْمّي بن  او   قاال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني معاوية بن 11031  

لالح  ْن ْمّي بن أبي طمحة  ْن ابن ْباس  قوله: َوْمى الِّ,يَن ها  وا َرّرْمنا ل ّل ِذي ظ ف ٍر وهو 

 البعير والنعامة.

أبي  ْن أبيه  ْن ابن ْباس: ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني    

 َوْمى الِّ,يَن ها  وا َرّرْمنا ل ّل ِذي ظ ف ٍر قال: البعير والنعامة ونحو ذلك من ال واّب.

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا يحيى بن ا م  ْن شريك  ْن ْناء  ْن سعي : َوْمى 11032  

 بَنفر  األلابع.الِّ,يَن ها  وا َرّرْمنا ل ّل ِذي ظ ف ٍر قال: هو ليح ال,ي 

ر ثني ْمّي بن الحسين األ  ّي  قال: ر ثنا يحيى بن يَان  ْن شريك  ْن ْناء بن الساِب     

ْن سعي  بن جبير  في قوله: َوْمى الِّ,يَن ها  وا َرّرْمنا ل ّل ِذي ظ ف ٍر قال: لل شيء متفّرق 

 األلابع  ومنه ال يك.

بو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبي نجيح  ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أ11033  

 ْن مجاه   قال: ل ّل ِذي ظ ف ٍر: النعامة والبعير.

 ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  مثمه.11034  

يَن ها  وا ـ ر ثنا بنر  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة  قوله: َوْمى الّ,ِ 11035  

 َرّرْمنا ل ّل ِذي ظ ف ٍر فَان يقال: البعير والنعامة وأشباهه من النير والحيتان.

ـ ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  قال: ر ثنا معَر  ْن قتا ة: 11036  

م ْميُِ أيضا من ل ّل ِذي ظ ف ٍر قال: انبل والنعام  ظفر ي  البعير ورجمه  والنعام أيضا ل,لك  وررّ 

 النير البط وشبِه  ولّل شيء ليح بَنقوق األلابع.
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ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11037  

 أما لّل ذي ظفر: فانبل والنعام.

قوله: َوْمى  ـ ر ثني الحرث  قال: ر ثنا ْب  العزيز  قال: ر ثنا شيخ  ْن مجاه   في11038  

قال  لل « ما شقّا شقّا؟»الِّ,يَن ها  وا َرّرْمنا ل ّل ِذي ظ ف ٍر قل: النعامة والبعير شقّا شقّا  قال: قم : 

ما لُ تفّر  قواَِه لُ يألمه اليِو   البعير والنعامة وال جا  والعصافير تألمِا اليِو  ألنِا ق  

 فرج .

ل: ثني رجا   ْن ابن جريل  ْن مجاه : ل ّل ِذي ظ ف ٍر ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قا   

قال: لل شيء لُ « ما شقّا شقّا؟»قال: النعامة والبعير شقّا شقّا  قم  لمقاسُ بن أبي بزة ور ثنيه: 

يفر  من قواُِ البِاُِ قال: وما انفر  ألمته اليِو   قال: انفرج  قواُِ ال جا  والعصافير  فيِو  

تنفر  قاَِة البعير خفه وال خّف النعامة وال قاَِة الوّ ين  فال تألل اليِو  انبل تألمِا. قال: ولُ 

وال النعام وال الو ين وال لّل شيء لُ تنفر  قاَِته  ول,لك ال تألل رَار ورش. ولان ابن  ي  

 يقول في ذلك بَا:

َوْمى الِّ,يَن  ـ ر ثني به يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   في قوله:11039  

 ها  وا َرّرْمنا ل ّل ِذي ظ ف ٍر انبل فقط.

وأولى القولين في ذلك بالصواب  القول ال,ي ذلرنا ْن ابن ْباس ومن قال بَثل مقالته ألن ع   

جّل ثناؤه أخبر أنه رّرم ْمى اليِو  لّل ذي ظ ف ر  فغير جاِز إخرا  شيء من َْوم ه,ا الربر 

ُ أنه خار  منه. وإذا لان ذلك ل,لك  ولان النعام ولّل ما لُ يَن من البِاُِ إال ما أجَع أهل العم

والنير مَا له ظفر غير منفر  األلابع  اخالً في ظاهر التنزيل  وجب أن يحَُ له بأنه  اخل 

في الربر  إذ لُ يأع بأن بعض ذلك غير  اخل في االَية خبر ْن ع وال ْن رسوله  ولان  

 َع ْمى أنه فيه  اخل.األمة ألثرها مج

ه َا.   ِ ور  مَْ  ظ  ََ ِ َا إالّ ما َر وَم ُْ ش ح  ِِ َْمَْي ُِ َرّرْمنا   القول في تأويل قوله تعالى: َوِمَن البَقَِر َوالغَن

اختمف أهل التأويل في النحوم التي أخبر ع تعالى أنه رّرمِا ْمى اليِو  من البقر والغنُ  فقال   

 الة. ذلر من قال ذلك:بعضُِ: هي شحوم الثروب خ

  11040 ُْ ِِ َْمَْي ُِ َرّرْمنا  ـ ر ثنا بنر  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة: َوِمَن البَقَِر الغَن

ِ َا الثروب. ذلر لنا أن نبّي ع لمى ع ْميه وسمُ لان يقول:  وَم قاتل ع اليِو  َرّرَم ّللّا  »ش ح 

 ُّ وَب ث  ُْ الثّر  ِِ مَْي انَِا َْ ََ  «.أَلم وا أث

 

 وقال اخرون: بل ذلك لان لّل شحُ لُ يَن مرتمنا بعظُ وال ْمى ْظُ. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   قال: قال ابن جريح  قوله: َرّرمْنا 11041  

ِ َا قال: إنَا رّرم ْميُِ الثّْرب  ولّل شحُ  وَم ُْ ش ح  ِِ مَْي  َلْ ن ل,لك ليح في ْظُ.َْ

َ مى. ذلر من قال ذلك:    وقال اخرون: بل ذلك شحُ الثّْرب وال

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن مفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي  11042  

ِ َا قال: الثرب وشحُ الَميتين. ولان  اليِو  تقول: إنَا ررّ  وَم ُْ ش ح  ِِ َْمَْي مه إسراِيل قوله: َرّرْمنا 

 فنحن نحّرمه.

  11043 ُْ ِِ مَْي َْ ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   في قوله: َرّرْمنا 

ِ َا قال: إنَا رّرم ْميُِ الثروب والَميتين. هَ,ا هو في لتابي ْن يونح  وأنا أرسب أنه  وَم ش ح 

 الَمى.

خبر أنه لان رّرم ْمى اليِو  من البقر والغنُ والصواب في ذلك من القول أن يقال: إن ع أ  

شحومَِا إال ما استثناه منِا مَا رَم  ظِورهَا أو الحوايا أو ما اختمط بعظُ فَّل شحُ سوى 

 ما استثناه ع في لتابه من البقر والغنُ  فإنه لان محّرما ْميُِ.

قاتََل »يه وسمُ  وذلك قوله: وبنحو ذلك من القول  تظاهرع األخبار ْن رسول ع لمى ع ْم  

انِا ََ ْ وها وأَلم وا أث ُّ با م وها ث  ََ وم  فَج ُ  الّنح   ِ مَْي َْ ّرَمْ   ِ و َ ر   «.ّللّا  اليَ
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ه َا فإنه يعني: إال شحوم الجنب وما ْمّ بالظِر  فإنِا لُ تحّرم    ِ ور  مَْ  ظ  ََ وأما قوله: إالّ ما َر

 ْميُِ.

 ل التأويل. ذلر من قال ذلك:وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أه  

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني معاوية  ْن ْمّي  ْن ابن 11044  

ه َا يعني: ما ْمّ بالظِر من النحوم. ِ ور  مَْ  ظ  ََ  ْباس: إالّ ما َر

لس ّي: ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن مفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن ا11045  

 أما ما رَم  ظِورهَا: فاأللياع.

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبو أسامة  ْن إسَاْيل  ْن أبي لالح  قال: األلية مَا 11046  

 رَم  ظِورهَا.

 القول في تأويل قوله تعالى: أِو الَحَوايا.  

ى من البنن فاجتَع قال أبو جعفر: والحوايا جَع  وار ها راوياء وراوية وَرِويّة: وهي ما تحوّ   

واست ار  وهي بناع المبن  وهي الَباْر  وتسَى الَرابض  وفيِا األمعاء. ومعنى الَالم: ومن 

البقر والغنُ رّرمنا ْميُِ شحومَِا إال ما رَم  ظِورهَا أو ما رَم  الحوايا  فالحوايا رفع 

 وم.نصب ْمى االستثناء من النح«  إالّ »التي بع  « ما»ْنفا ْمى الظِور  و

 وبَثل ما قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو لالح  قال: ثني معاوية  ْن ْمّي بن أبي طمحة  ْن 11047  

 ابن ْباس: أِو الَحَوايا وهي الَبعر.

بي نجيح  ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أ11048  

 ْن مجاه   في قول ع: أِو الَحَوايا قال: الَبعر.

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه : الحوايا:    

ْربض. ََ  الَبعر وال

 ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبو أسامة  ْن شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه : أو الَحَوايا   

 قال: الَبعر.

ـح ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا يحيى بن يَان  ْن سفيان  ْن ْناء  ْن سعي  بن جبير: 11049  

 أِو الَحَوايا قال: الَباْر.

ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا يحيى بن ا م  ْن شريك  ْن ْناء  ْن سعي  بن جبير: أِو    

 الَحَوايا قال: الَباْر.

 : ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة: أِو الَحَوايا قال: الَبعر.ـ ر ثنا بنر  قال11050  

 ر ثنا ابن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن قتا ة: أِو الَحَوايا قال: الَبعر.   

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبو أسامة والَحاربي  ْن جويبر  ْن الضحاك  قال: 11051  

 الَبعر.

ـ ر  ث  ْن الحسين بن الفر   قال: سَع  أبا معاذ قال: ر ثنا ْبي  بن سميَان  قال: 11052  

 سَع  الضحاك يقول في قوله: أِو الَحَوايا يعني: البنون غير الثروب.

ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبيه  ْن ابن ْباس     

 و الَبعر.قوله: أِو الَحَوايا ه

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11053  

 أِو الَحَوايا قال: الَباْر. وقال ابن  ي  في ذلك  ما:

ـ ر ثني به يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   في قوله: أِو الَحَوايا قال: 11054  

ض التي تَون فيِا األمعاء تَون وسنِا  وهي بناع المبن  وهي في لالم العرب الحوايا: الَراب

 ت  ْى الَرابض.

  . ٍُ  القول في تأويل قوله تعالى: أْو ما اْختَمََط بِعَْظ

يقول تعالى ذلره: ومن البقر والغنُ رّرمنا ْمى ال,ين ها وا شحومَِا سوى ما رَم    

أرممنا ذلك لُِ  وإال ما اختمط بعظُ فِو لُِ أيضا رالل. ظِورهَا  أو ما رَم  رواياهَا  فإنا 
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ه َا ف ِ ور  مَْ  ظ  ََ ٍُ ْمى قوله: إالّ ما َر التي في قوله: أْو ما « ما»فر ّ قوله: أْو ما اْختَمََط بِعَْظ

ٍُ في موضع نصب ْنفا ْمى  ه َا. وْنى « ما»اْختَمََط بِعَْظ ِ ور  مَْ  ظ  ََ التي في قوله: إالّ ما َر

 : أْو ما اْختَمََط بِعَْظُ شحُ األلية والجنب وما أشبه ذلك. لَا:بقوله

  11055 ٍُ ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جريل: أْو ما اْختَمََط بِعَْظ

قال: شحُ األلية بالع ْصع ص  فِو رالل  ولّل شيء في القواُِ والجنب والرأس والعين ق  اختمط 

 و رالل.بعظُ  فِ

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11056  

ٍُ مَا لان من شحُ ْمى ْظُ.  أْو ما اْختَمََط بِعَْظ

ُْ َوإنّا لََصاِ ق وَن.   ِِ ُْ بِبَْغي  القول في تأويل قوله تعالى: ذلَك َجَزْيناه 

منا ْمى ال,ين ها وا من األنعام والنير  ذواع األظافير غير يقول تعالى ذلره: فِ,ا ال,ي ررّ   

الَنفرجة  ومن البقر والغنُ  ما رّرمنا ْميُِ من شحومَِا ال,ي ذلرنا في ه,ه االَية  رّرمناه 

 ْميُِ ْقوبة منا لُِ  وثوابا ْمى أَْالُِ السيالة وبغيُِ ْمى ربُِ. لَا:

ُْ َوإنّا ـ ر ثنا بنر  قال: ر ثنا يزي   قال11057   ِِ ُْ بِبَْغي : ر ثنا سعي   ْن قتا ة: ذلَك َجَزْيناه 

 لََصاِ ق وَن.

يقول تعالى ذلره: فِ,ا ال,ي رّرمنا ْمى ال,ين ها وا من األنعام والنير  ذواع األظافير غير   

الَنفرجة  ومن البقر والغنُ  ما رّرمنا ْميُِ من شحومَِا ال,ي ذلرنا في ه,ه االَية  رّرمناه 

 ُِ ْقوبة منا لُِ  وثوابا ْمى أَْالُِ السيالة وبغيُِ ْمى ربُِ. لَا:ْمي

ُْ َوإنّا 11058   ِِ ُْ بِبَْغيِ ـ ر ثنا بنر قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة: ذلَك َجَزْيناه 

 لََصاِ ق وَن إنَا رّرم ذلك ْميُِ ْقوبة ببغيُِ.

ُْ ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  11059   ِِ ُْ بِبَْغيِ قال: قال ابن  ي   في قوله: ذلَك َجَزْيناه 

 فعمنا ذلك بُِ ببغيُِ.

وقوله: َوإنّا لََصاِ ق وَن يقول: وإنا لصا قون في خبرنا ه,ا ْين هيؤالء اليِيو  َْيا رّرمنيا ْمييُِ   

  وهيُ من النحوم ولحوم األنعام والنير التي ذلرنا أنا رّرمنا ْميُِ  وفيي غيير ذليك مين أخبارنيا

الَاذبون في  َُِْ أن ذلك إنَا رّرمه إسراِيل ْمى نفسه وأنُِ إنَا رّرموه لتحريُ إسراِيل إياه 

 ْمى نفسه.

 147اآلية : 

َِْن اْلقَْوِم  ٍة َواِسعٍَة َوالَ ي َر ّ بَأْس ه   ََ ُْ ذ و َرْر  َ القول في تأويل قوله تعالى:      }فَإِن َل,ّب وَك فَق ْل ّربّ

ْجِرِمي  َ  َن {.اْل

يقول جّل ثناؤه لنبيه محَ  لمى ع ْميه وسمُ: فإن ل,ّبوك يا محَ  هؤالء اليِو  فيَا    

أخبرناك أنا رّرمنا ْميُِ ورممنا لُِ لَا بينا في ه,ه االَية  فقل: ربَُ ذو ررَة بنا وبَن لان به 

 يعاجل من لفر مؤمنا من ْبا ه وبغيرهُ من خمقه  واسعة  تسع جَيع خمقه الَحسن والَسيء  ال

به بالعقوبة وال من ْصاه بالنقَة  وال ي ع لرامة من امن به وأطاْه وال يْحِرمه ثواب َْمه  

ررَة منه بَال الفريقين ولَن بأسه  وذلك سنوته وْ,ابه  ال ير ّه إذا أرمه ْن  غضبه ْمى 

 روا السيالاع.الَجرمين بُِ ْنُِ شيء. والَحرمون هُ ال,ين أجرموا فالتسبوا ال,نوب واجتر

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبي نجيح  11060  

 ْن مجاه : فإْن َل,ّب وَك اليِو .

يح  ْن مجاه : فإْن ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نج   

ٍة َواِسعٍَة. ََ ُْ ذ و َرْر  َ  َل,ّبوَك اليِو   فَق ْل َربّ

ـيي ريي ثني محَيي  بيين الحسييين  قييال: ريي ثنا أرَيي  بيين الَفضييل  قييال: ريي ثنا أسييباط  ْيين 11061  

الس ّي قال: لان  اليِو  يقولون: إنَا رّرمه إسراِيل يعني: الثرب وشحُ الَميتيين فينحن نحّرميه  

ْجِرِميَن.ف,لك قوله:   َ َِْن القَْوِم ال ٍة َواِسعٍَة َوال ي َر ّ بأْس ه   ََ ُْ ذ و َرْر  َ  فإْن َل,ّب وَك فَق ْل َربّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 148اآلية : 

نَا َوالَ  القول في تأويل قوله تعالى:       }َسيَق ول  الِّ,يَن أَْشَرل واْ لَْو َشآَء ّللّا  َمآ أَْشَرْلنَا َوالَ ابَاؤ 

وه  لَنَآ  َرّرْمنَا ِمن َشْيءٍ  ٍُ فَت ْرِرج  ْم ِْ ن َل ُ ّمْن  ِْ ُ َرتَّى ذَاق واْ بَأَْسنَا ق ْل َهْل  ِِ َل,َِلَك َل,َّب الِّ,يَن ِمن قَْبِم

ل وَن {. ُْ إاَلّ تَْرر   إِن تَتّبِع وَن إِالّ الّظّن َوإِْن أَنت 

واأللنام من منرلي قريش:  يقول جّل ثناؤه: َسيَق ول  الِّ,يَن أْشَرل وا وهُ العا لون باهلل األوثان   

ّّ بالباطل من الحجة لَا تبين لُِ  لَْو شاَء ّللّا  ما أْشَرْلنا يقول: قالوا ارتجا ا من انذْان لمح

ّّ  وْمَوا باطل ما لانوا ْميه مقيَين من شرلُِ  وتحريَُِ ما لانوا يحّرمون من الحروث  الح

ا ذَرأَ ِمَن الَحْرِث واألنعام  ْمى ما ق  بَيّن تعالى ذلره في االَياع  َّ ِ ِم الَاضية قبل ذلك: َوَجعَم وا ّلِلّ

واألْنعاِم نَِصيبا وما بع  ذلك: لو أرا  المَِنا انيَان به وإفرا ه بالعبا ة  ون األوثان واالَلِة 

وتحميل ما رّرم من البحاِر والسواِب وغير ذلك من أموالنا  ما جعمنا هلل شريَا  وال جعل ذلك له 

من قبَمنا  وال رّرمنا ما نحّرمه من ه,ه األشياء التي نحن ْمى تحريَِا مقيَون ألنه قا ر اباؤنا 

ْمى أن يحول بيننا وبين ذلك  رتى ال يَون لنا إلى فعل شيء من ذلك سبيل  إما بأن يضّنرنا 

إلى إلى انيَان وترك النرك به وإلى القول بتحميل ما رّرمنا وإما بأن يمنف بنا بتوفيقه فنصير 

انقرار بور انيته وترك ْبا ة ما  ونه من األن ا  واأللنام  وإلى تحميل ما رّرمنا. ولَنه رضي 

منا ما نحن ْميه من ْبا ة األوثان واأللنام  واتراذ النريك له في العبا ة واألن ا   وأرا  ما 

 مَ,ّبا لُِ في قيمُِ: نحّرم من الحروث واألنعام  فمُ يحل بيننا وبين ما نحن ْميه من ذلك. قال ع

إن ع رضي منا ما نحن ْميه من النرك وتحريُ ما نحّرم  ورا ّا ْميُِ باطل ما ارتجوا به من 

ُْ يقول: لَا ل,ّب هؤالء الَنرلون يا محَ  ما جالتُِ  ِِ رجتُِ في ذلك: ل,لَك َل,َّب الِّ,يَن ِمْن قَْبِم

ّّ والبيان  ل,ّب من قبمُِ من فَسقة األ مُ ال,ين طغَوا ْمى ربُِ ما جاءتُِ به أنبياؤهُ به من الح

من اياع ع وواضح رججه  ور ّوا ْميُِ نصاِحُِ. رتى ذَاق وا بَأْسنا يقول: رتى أسرنونا 

فغضينا ْميُِ  فأرممنا بُِ بأسنا ف,اقوه  فعنبوا ب,وقُِ إياه  فرابوا وخسروا ال نيا واالَخرة  يقول: 

سبيمُِ  إن هُ لُ ينيبوا فيؤمنوا ويص ّقوا بَا جالتُِ به من ْن  وهؤالء االَخرون  مسموك بُِ 

 ربُِ.

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني معاوية بن لالح  ْن ْمّي بن 11062  

نا وقال: ل,لَك َل,َّب الِّ,يَن ِمْن أبي طمحة  ْن ابن ْباس  قوله: لَْو شاَء ّللّا    ما أْشرْلنا َوال اباؤ 

ُْ  ثُ قال: َولَْو شاَء ّللّا  ما أْشرل وا فإنُِ قالوا: ْبا تنا االَلِة تقّربنا إلى ع  لفي. فأخبرهُ ع  ِِ قَْبِم

لجَعتُِ ْمى الِ ى  أنِا ال تقربُِ  وقوله: َولَْو شاَء ّللّا  ما أْشَرل وا يقول ع سبحانه: لو شال   

 أجَعين.

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  ْن ْيسى  ْن ابن أبي نجيح  ْن 11063  

 مجاه : َوال َرّرْمنا ِمْن َشْيٍء قال: قول قريش  يعني: إن ع ررم ه,ه البحيرة والساِبة.

أبي نجيح  ْن مجاه : َوال  ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن   

 َرّرْمنا ِمْن َشْيٍء قول قريش بغير يقين: إن ع رّرم ه,ه البحيرة والساِبة.

فإن قال قاِل: وما برهانك ْمى أن ع تعالى إنَا ل,ّب من قيل هؤالء الَنرلين قوله: رضى   

م   ون أن يَون تَ,يبه ع منا ْبا ة األوثان  وأرا  منا تحريُ ما رّرمنا من الحروث واألنعا

نا َوال َرّرْمنا ِمْن َشْيٍء وْمى ولفُِ إياه بأنه  إياهُ لان ْمى قولُِ: لَْو شاَء ّللّا  ما أْشَرْلنا َوال اباؤ 

ق  شاء شرلُِ وشرك اباُِِ  وتحريَُِ ما لانوا يحّرمون؟ قيل: له ال اللة ْمى ذلك  قوله: ل,لَك 

ُْ ف ِِ أخبر جّل ثناؤه ْنُِ أنُِ سمَوا في تَ,يبُِ نبيُِ محَ ا لمى ع ْميه َل,َّب الِّ,يَن ِمْن قَْبِم

وسمُ فيَا اتاهُ به من ْن  ع من النِي ْن ْبا ة شيء غير ع تعالى  وتحريُ غير ما رّرم ع 

في لتابه وْمى لسان رسوله مسمك أسالفُِ من األمُ الرالية الََ,ّبة ع ورسولَه. والتَ,يب منُِ 

نا إنَ ا لان لََ,ّب  ولو لان ذلك خبرا من ع ْن ل,بُِ في قيمُِ: لَْو شاَء ّللّا  ما أْشَرْلنا َوال اباؤ 

ُْ »لقال:  ِِ بترفيف ال,ال  ولان ينسبُِ في قيمُِ ذلك إلى الَ,ب ْمى ع « ل,لَك َل,ََب الِّ,يَن ِمْن قَْبِم

 يَا ذلرنا لفاية لَن وفّ لفَِه.ال إلى التَ,يب. مع ْمل لثيرة ينول ب,لرها الَتاب  وف
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ُْ إالّ    وه  لَنا إْن تَتّبِع وَن إالّ الّظّن وإْن أْنت  ٍُ فَت ْرِرج  ْم ِْ ُْ ِمْن  ْن َل  ِْ القول في تأويل قوله تعالى: ق ْل َهْل 

ل وَن.  تَْرر 

وثيان يقول تعالى ذلره لنبيه محَ  لمى ع ْميه وسيمُ: قيل ييا محَي  لِيؤالء العيا لين بيربُِ األ  

واأللنام الَحّرمين ما هُ له محّرمون من الحروث واألنعام  القاِمين: لَْو شاَء ّللّا  ميا أْشيَرْلنا َوال 

نا َوالَ َرّرْمنا ِمْن َشْيٍء ولَن رضي منا ما نحن ْميه من النرك وتحريُ ما نحّرم: هل ْني لُ  اباؤ 

ا تنرلون وتحريََُ من أموالَُ ما ب ْوالُ ما ت ّْون ْمى ع من رضاه بإشرالَُ في ْبا ته م

تحّرمون ْمُ يقين من خبر من يقنع خبره العي,ر  أو رجية توجيب لنيا اليقيين مين العميُ فتررجيوه 

لنييا؟ يقييول: فتظِييروا ذلييك لنييا وتبينييوه  لَييا بينييا لَييُ مواضييع خنييأ قييولَُ وفعمَييُ  وتنيياقض ذلييك 

ّن يقيول ليه: قيل لِيُ: إن تقوليون ميا تقوليون واستحالته في الَعقول والَسَوع. إْن تَتّبِع يوَن إالّ الّظي

أيِا الَنرلون وتعب ون مين األوثيان واأللينام ميا تعبي ون وتحّرميون مين الحيروث واألنعيام ميا 

ُْ إالّ  ّّ  وأنَيُ ْميى ريّ وهيو باطيل  وأنيتُ ْميى باطيل. َوإْن أْنيت  تحّرمون إال ظنّيا ورسيبانا أنيه ري

وَن يقول: وإن أنتُ  وما أنتُ في ذ ل  لون  يقول: إال تتقّولون الباطل ْميى ع تَْرر  لك لمه إال ترر 

 ظنّا بغير يقين ْمُ وال برهان واضح.

 149اآلية : 

ِعيَن {. ََ ُْ أَْج َِ َال  ّجة  اْلبَاِلغَة  فََمْو َشآَء لَ ِ اْلح  ّ  القول في تأويل قوله تعالى:      }ق ْل ِلََفِ

وسمُ: قل يا محَ  لِؤالء العا لين بربُِ األوثان يقول تعالى ذلره لنبيه محَ  لمى ع ْميه    

واأللنام  القاِمين ْمى ربُِ الَ,ب في تحريَُِ ما رّرموا من الحروث واألنعام  إن ْجزوا ْن 

إقامة الحجة ْن  قيمك لُِ: هل ْن لُ من ْمُ بَا ت ّْون ْمى ربَُ فتررجوه لنا  وْن إخرا  

ْجزة  وْن إظِاره مقصّرون  ألنه باطل ال رقيقة  ْمُ ذلك لك وإظِاره  وهُ ال شّك ْن ذلك

ِ ال,ي رّرم ْميَُ أن تنرلوا به شيالا  وأن تتبعوا خنواع النينان في أموالَُ من  له. ِلَِفّ

ّجة  البَاِلغَة   ونَُ أيِا الَنرلون. ويعني بالبالغة: أنِا تبمغ مرا ه في ثبوتِا  الحروث واألنعام  الح 

ُْ ْمى من ارتّل بِا ْميه م َِ ال  ن خمقه  وقَْنعِ ْ,ره إذا انتِ  إليه فيَا جعم  رجة فيه. فَمَْو شاَء لَ

عيَن يقول: فمو شاء ربَُ لوفقَُ أجَعين لإلجَاع ْمى إفرا ه بالعبا ة والبراءة من األن ا   ََ أج

غير واالَلِة وال ينونة  بتحريُ ما رّرم ع وتحميل ما رممه ع  وترك اتباع خنواع النينان  و

 ذلك من طاْاته. ولَنه لُ ينأ ذلك  فرالف بين خمقه فيَا شاء منُِ  فَنُِ لافر ومنُِ مؤمن.

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال جَاْة من أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا إسيحاق  قيال: ري ثنا ْبي  ع بين أبيي جعفير  ْين أبييه  ْين 11064  

  قال: ال رجة ألر  ْصى ع  ولَن هلل الحجة البالغة ْميى ْبيا ه. وقيال: فَمَيْو َشياَء الربيع بن أنح

ُْ ي ْسالم وَن. ا يْفعَل  َوه  َّ َْ ِعيَن قال: ال يَس الل   ََ ُْ أج َِ ال   لَ

 150اآلية : 

َِ  وَن أَّن ّللّاَ  ُ  الِّ,يَن يَْن َِ َاَءل  ُّ ش  ِِ  واْ فاَلَ القول في تأويل قوله تعالى:      }ق ْل َهم  َرّرَم َهـَ,َا فَإِن َش

ُْ َوالَ تَتّبِْع أَْهَواَء الِّ,يَن َل,ّب واْ بِآيَاتِنَا َوالِّ,يَن الَ ي ْؤِمن وَن بِاالَِخَرةِ َوه ُ بَِربّ   ِ ْ  َمعَ َِ ُْ يَْعِ ل وَن {.تَْن ِِ 

رين ْمى ربُِ من يقول تعالى ذلره لنبيه محَ  لمى ع ْميه وسمُ: قل يا محَ  لِؤالء الَفت   

 ُْ َِ َاَءل  ُّ ش  ْب ة األوثان  الزاَْين أن ع رّرم ْميُِ ما هُ محرموه من رروثُِ وأنعامُِ: َهم 

يقول: هاتوا شِ اءلُ ال,ين ينِ ون ْمى ع أنه رّرم ْميَُ ما تزَْون أنه رّرمه ْميَُ. وأهل 

ُّ »العالية من تِامة تور   وت,لر في الَؤنن والَ,لر  فتقول  في الوار  واالثنين والجَع « هم

ُّ يا فالن ولالنثين والجَع ل,لك  ولألنثى مثمه ومنه قول األْنى:  لموار : هم

ِرْم   ُْ قَْ  ل  ُّ إلى أْمِرل  َوةًَهم  ْْ  ولاَن  َْا قَْوَمه   َ

ُّ »ي نن     وا»و« هم َّ وأما أهل السافمة من نج  فإنُِ يور ون لموار  ويثنون لالثنين «. هم

ا  ويج َّ َّي  ولالثنين: هم ُّ  ولموار ة من النساء: هم َعون لمجَيع  فيقال لموار  من الرجال: هم

ن. َْ  َ وا  ولمنساء: َهْم َّ  ولمجَاْة من الرجال هم
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ِِ  وا يقول: يا محَ   فإن جاءوك بنِ اء ينِ ون أن ع رّرم ما يزَْون    قال ع لنبيه: فإْن َش

ُْ فإنُِ ل,بة وشِو   ور في شِا تُِ بَا شِ وا به من ذلك أن ع رّرمه ْميُِ. فاَل تَ   ِ ْ  َمعَ َِ ْن

ْمى ع. وخاطب ب,لك جّل ثناؤه نبيه لمى ع ْميه وسمُ  والَرا  به ألحابه والَؤمنون به. 

 َوال تَتّبِْع أْهَواَء الِّ,يَن َل,ّب وا بآياتِنا يقول: وال تتابعُِ ْمى ما هُ ْميه من التَ,يب بوري ع

وتنزيمه في تحريُ ما رّرم وتحميل ما أرّل لُِ  ولَن اتبع ما أورى إليك من لتاب ربك ال,ي ال 

يأتيه الباطل من بين ي يه وال من خمفه. َوالِّ,يَن ال ي ْؤِمن وَن باالَِخَرةِ يقول: وال تتبع أهواء ال,ين ال 

قه بع  مَاتُِ وننره إياهُ بع  فناُِِ. يؤمنون باالَخرة  فتَ,ّب بَا هُ به مَ,ّبون من إرياء ع خم

ُْ يَْعِ ل وَن يقول: وهُ مع تَ,يبُِ بالبعن بع  الََاع وجحو هُ قيام الساْة باهلل يع لون  ِِ ُْ بَِربّ َوه 

ِْ الً  ويتر,ونِا له ن ّا يعب ونِا من  ونه.  األوثان واأللنام  فيجعمونِا له 

 التأويل. ذلر من قال ذلك: وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال جَاْة من أهل  

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي  11065  

َِ  وَن أّن ّللّاَ َرّرَم َه,َا يقول: قل أروني ال,ين ينِ ون أن ع رّرم ه,ا  ُ  الِّ,يَن يَْن َِ َاَءل  ُّ ش  قوله: َهم 

.مَا رّرم  العرب  وقالوا: أ ُْ  ِ ْ  َمعَ َِ ِِ  وا فاَل تَْن  مرنا ع به. قال ع لرسوله: فإْن َش

ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جيريل  ْين مجاهي   قوليه: 11066  

َِ  وَن أّن ّللّاَ َرّرَم َه,َا قال: البحاِر والّسيّب. ُْ الِّ,يَن يَْن َِ َاَءل  ُّ ش   َهم 

 151اآلية : 

ُْ أاَلّ ت ْنِرل واْ بِِه َشْيالاً َوبِالْ   َ مَْي َْ  ُْ  َ َواِل َْيِن القول في تأويل قوله تعالى:      }ق ْل تَعَالَْواْ أَتْل  َما َرّرَم َربّ

ُْ َوالَ تَْقَرب واْ اْلفََوارِ  ُْ َوإِيّاه   َ ق  ُْ ّمْن إْمالٍَق نّْحن  نَْر   ا َوَما إِْرَساناً َوالَ تَْقت م َواْ أَْوالَ َل  َِ َر ِمْن َِ َش َما َظ

ُْ تَْعِقم وَن {.  َ ُْ بِِه لَعَمّ ُْ َوّلال   َ ّّ ذَِل  بََنَن َوالَ تَْقت م واْ النّْفَح الّتِي َرّرَم ّللّا  إِالّ بِاْلَح

يقول تعالى ذلره لنبيه محَ  لمى ع ْميه وسمُ: قل يا محَ  لِؤالء العا لين بربُِ األوثان    

ين أن ع رّرم ْميُِ ما هُ محّرموه من رروثُِ وأنعامُِ  ْمى ما ذلرع لك واأللنام  الزاَْ

في تنزيمي ْميك: تعالوا أيِا القوم أقرأ ْميَُ ما رّرم ربَُ رقّا يقينا  ال الباطل  ترّرلا 

لررلَُ ْمى ع الَ,ب والفرية ظنّا  ولَن وريا من ع أوراه إلّي  وتنزيالً أنزله ْمّي  أال 

باهلل شيالا من خمقه وال تع لوا به األوثان واأللنام وال تعب وا شيالا سواه. َوبالَواِل َْيِن  تنرلوا

وأمر ل اللة الَالم ْميه ومعرفة « أولى»إْرسانا يقول: وأولى بالوال ين إرسانا. ور,ف 

 السامع بَعناه  وق  بينا ذلك بنواه ه فيَا مضى من الَتاب.

ْنرل وا بِِه َشْيالا فرفع  ألن معنى الَالم: قل تعالوا أتل ما رّرم ربَُ في قوله: أْن ال ت  « أن»وأما   

ْميَُ  هو أن ال تنرلوا به شيالا. وإذا لان ذلك معناه  لان في قوله: ت ْنرل وا وجِان: الجزم 

إلى معنى النِي. والنصب ْمى توجيه الَالم إلى الربر  ونصب « ال»بالنِي  وتوجيِه 

في موضع نصب ر ّا « أن»يقال: أمرتك أن ال تقوم. وإن شال  جعم   لَا« أالّ »ب« تنرلوا»

وبيانا ْنِا  ويَون في قوله: ت ْنِرل وا أيضا من وجِي انْراب نحو ما لان فيه منه  « ما»ْمى 

في موضع رفع  ويَون تأويل الَالم رينالٍ,: قل تعالوا أتل ما رّرم ربَُ ْميَُ  أتْل  أن ال « أن»و

 تنرلوا به شيالا.

أم ليف يجو  توجيه قوله: «  أن ال»فإن قال قاِل: وليف يجو  أن يَون قوله ت ْنِرل وا نصبا ب  

ُْ ِمْن إمالٍق وما «  أن ال تنرلوا به» ْمى معنى الربر  وق  ْنف ْميه بقوله: َوال تَْقت م وا أْوال َل 

َُ بع  ذلك من جزم النِي؟ قيل: جا  ذلك لَا قال تعالى ذلره: ق ْل إنّي أ   ِمْرع  أْن أل وَن أّوَل َمْن أْسمَ

 اسَا  ثُ ْنف ْميه  ولَا قال الناْر:« أنْ »خبرا و« أن ألون»فجعل 

بَّر َا   ا م  ُْ أَر َاَوال يََزْل َشرابِ  مّ ََ ب  َاأْن ال تََرى َوال ت  ْْ ى األ ََ  َرّل وأْوَلى بس مَْي

 «.وال يزل«  »تَمُوال »خبرا  ثُ ْنف بالنِي  فقال: « أن ال ترى»فجعل قوله   

  . ُْ ُْ َوإيّاه   َ ق  ُْ ِمْن إْمالٍق نَْحن  نَْر    القول في تأويل قوله تعالى: َوال تَْقت م وا أْوال َل 

ُْ ِمْن إْمالٍق وال تال وا أوال لُ فتقتموهُ من خنية الفقر    يعني تعالى ذلره بقوله: َوال تَْقت م وا أْوال َل 

هو را قَُ وإياهُ  ليح ْميَُ ر قُِ  فترافوا بحياتُِ ْمى أنفسَُ  ْمى أنفسَُ بنفقاتُِ  فإن ع
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ّ  إمالقا   العجز ْن أر اقُِ وأقواتُِ. وانمالق: مص ر من قول القاِل: أممق  من الزا   فأنا أ ْمِم

 وذلك إذا فني  ا ه وذهب ماله وأفمح.

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالمح  قال: ثني معاوية  ْن ْمّي  ْن ابن 11067  

ُْ ِمْن إْمالٍق انمالق: الفقر  قتموا أوال هُ خنية الفقر.  ْباس  قوله: َوال تَْقت م وا أْوال َل

َوال تَْقت م وا ـ ر ثنا بنر بن معاذ  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة  في قوله: 11068  

ُْ ِمْن إْمالٍق أي خنية الفاقة.  أْوال َل 

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11069  

ُْ ِمْن إْمالٍق قال: انمالق: الفقر.  َوال تَْقت م وا أْوال َل 

رجا   قال: قال ابن جريل  قوله: ِمْن  ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني11070  

 إْمالٍق قال: شياطينُِ يأمرونُِ أن يال وا أوال هُ خيفة العيمة.

ـ ر  ث  ْن الحسين بن الفر   قال: سَع  أبا معاذ يقول: ر ثنا ْبي  بن سميَان  ْن 11071  

 الضحاك  في قوله: ِمْن إْمالٍق يعني: من خنية فقر.

َر ِمْنِا َوما بََنَن.القول في تأويل قوله تع   َِ  الى: َوال تَْقَرب وا الفََواِرَش ما َظ

يقول تعالى ذلره: وال تقربوا الظاهر من األشياء الَحّرمة ْميَُ التي هي ْالنية بينَُ ال   

تنالرون رلوبِا  والباطن منِا ال,ي تأتونه سّرا في خفاء ال تجاهرون به  فإن لّل ذلك ررام. وق  

 تقربوا ما ظِر من الفوارش وما بنن  ألنُِ لانوا يستقبحون من معاني الزنا قيل: إنَا قيل ال

بعضا. وليح ما قالوا من ذلك بَ فوع  غير أن  ليل الظاهر من التنزيل ْمى النِي ْن ظاهر لّل 

ْ نى به بعٌض  ون جَيع  وغير جاِز إرالة ظاهر  فارنة وباطنِا  وال خبر يقنع الع,ر بأنه 

 باطن إال بحجة يجب التسميُ لِا.لتاب ع إلى 

 ذلر من قال ما ذلرنا من قول من قال االَية خاّص الَعنى:  

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11072  

َر ِمْنِا َوما بََنَن أما ما ظِر منِا: فزواني ا َِ لحواني   وأما ما بنن: فَا َوال تَْقَرب وا الفََواِرَش ما َظ

 خفي.

ـ ر  ث  ْن الحسين بن الفر   قال: سَع  أبا معاذ يقول: ر ثنا ْبي  بن سميَان  ْن 11073  

َر ِمْنِا َوما بََنَن لان أهل الجاهمية يستسّرون بالزنا   َِ الضحاك  قوله: َوال تَْقَرب وا الفََواِرَش ما َظ

َر ِمْنِا يعني: العالنية َوما ويرون ذلك رالالً ما لان سّرا  فَحرّ  َِ م ع السّر منه والعالنية ما َظ

 بََنَن يعني: السّر.

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني معاوية  ْن ْمّي بن أبي 11074  

َر ِمْنِا َوما بََنَن قال: ل َِ انوا في الجاهمية طمحة  ْن ابن ْباس  قوله: َوال تَْقَرب وا الفََواِرَش ما َظ

 ال يرون بالزنا بأسا في السّر ويستقبحونه في العالنية  فحّرم ع الزنا في السّر والعالنية.

 وقال اخرون في ذلك بَثل ال,ي قمنا فيه. ذلر من قال ذلك:  

اِرَش ـ ر ثنا بنر بن معاذ  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة: َوال تَْقَرب وا الفَوَ 11075  

َر ِمْنِا َوما بََنَن: سّرها وْالنيتِا. َِ  ما َظ

 ر ثني محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن قتا ة  نحوه.   

 وقال اخرون: ماظِر نَاع األمِاع ورالِل االَباء  وما بنن: الزنا. ذلر من قال ذلك:  

أبيه  ْن خصيف  ْن مجاه : َوال تَْقَرب وا  ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن11076  

َر ِمْنِا َوما بََنَن قال: ما ظِر: جَع بين األختين  وتزويل الرجل امرأة أبيه من  َِ الفََواِرَش ما َظ

 بع ه وما بنن: الزنا. وقال اخرون في ذلك بَا:

مري  قال: ـ ر ثني إسحاق بن  يا  العنار البصري  قال: ر ثنا محَ  بن إسحاق الب11077  

ر ثنا تَيُ بن شالر الباهمي  ْن ْيسى بن أبي رفصة  قال: سَع  الضحاك يقول في قوله: َوال 

َر ِمْنِا َوما بََنَن قال: ما ظِر الرَر  وما بنن: الزنا. َِ  تَْقَربوا الفََواِرَش ما َظ
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ُْ القول في تأويل قوله تعالى: َوال تَْقت م وا النّْفَح التي َرّرَم ّللّا  إالّ     َ ُْ بِِه لَعَمّ ُْ َوّلال   َ ّّ ذَِل  بالَح

 تَْعِقم وَن.

ُْ أْن ال ت نِرل وا بِِه َشيالْا َوال تَْقت م وا النّْفَح ال    َ مَْي َْ  ُْ  َ تي يقول تعالى ذلره: ق ْل تَعَال ْوا أتْل  ما َرّرَم َربّ

ّّ يعني بالنفح التي رّرم ع قتمِا: نفح مؤمن أ ّّ يعني: رّرم ع إالّ بالَح و معاَه . وقوله: إال بالَح

بَا أباع قتمِا به من أن تقتل نفسا فتقتل قو ا بِا  أو تزني وهي محصنة فترجُ  أو ترت ّ ْن  ينِا 

 ُْ ي  َ ّّ ال,ي أباع ع جّل ثناؤه قتل النفح التي رّرم ْميى الَيؤمنين قتمِيا بيه. ذَِل ّّ فت قتل ف,لك الح الح

لينييا فيِيا ربنيا أن ال نأتيييه وأن ال ن ْيه  هيي األمييور التيي أولييانا يعنيي: هي,ه األمييور التيي ِْي  إ

ُْ تَْعِقم وَن يقول: وليالُ بي,لك لعمَيُ تعقميون ميا وليالُ بيه   َ والَافرين بِا أن نعَل جَيعا به. لَعَمّ

 ربَُ.

 152اآلية : 

ُِ إِالّ بِالّ  تِي ِهَي أَْرَسن  َرتَّى يَْبم َغ أَش  ّه  َوأَْوف واْ القول في تأويل قوله تعالى:      }َوالَ تَْقَرب واْ َماَل اْليَتِي

ِ ل واْ َولَْو َلاَن ذَا ق ْربَ  ْْ ُْ فَا ا َوإِذَا ق ْمت  َِ ْسعَ ََمّف  نَْفساً إِالّ و  يَزاَن بِاْلِقْسِط الَ ن  َِ ْيَل َواْل ََ ِ  ّللّاِ اْل ِْ َى َوبِعَ

و ُْ تَ,َّلر   َ ُْ بِِه لَعَمّ ُْ َوّلال   َ  َن {.أَْوف واْ ذَِل

يعني جّل ثناؤه بقوله: والَ تَْقَرب وا ماَل اليَتِيُ إالّ بالتي هي أْرَسن وال تقربوا ماله إال بَا فيه    

 لالره وتثَيره. لَا:

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا الحَاني  قال: ر ثنا شريك  ْن لين  ْن مجاه : َوال 11078  

ُِ إالّ بالتي ِهَي أرْ   َسن  قال: التجارة فيه.تَْقَرب وا ماَل اليَتي

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11079  

ر ماله. َّ ُِ إالّ بالتي ِهَي أْرَسن  فميث  َوال تَْقَرب وا ماَل اليَتِي

  ْن ـ ر ثني الحرث  قال: ر ثنا ْب  العزيز  قال: ر ثنا فضيل بن مر وق العنزي11080  

سميط بن بالل  ْن الضحاك بن مزارُ  في قوله: َوال تَْقَرب وا ماَل اليَتِيُ إالّ بالتي ِهَي أْرَسن  قال: 

 يبتغي له فيه  وال يأخ, من ربحه شيالا.

  11081 ُِ ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   في قوله: َوال تَْقَرب وا ماَل اليَتِي

َي أْرَسن  قال: التي هي أرسن: أن يألل بالَعروف إن افتقر  وإن استغنى فال يألل قال إالّ بالتي ه

وف. قال: وسالل ْن الَسوة فقال: لُ  ْعر  ََ ع: َوَمْن لاَن َغنِيّا فَْميَْستَْعِفْف َوَمْن لاَن فَِقيرا فَمْيأْل ْل بال

 ي,لر ع الَسوة إنَا ذلر األلل.

أش  ّه  فإن األش ّ جَع ش ّ  لَا األضّر جَع ضّر  ولَا األشّر جَع شّر.  وأما قوله: رتى يَْبم غَ   

والن ّ: القّوة  وهو استحَام قّوة شبابه وسنه  لَا ش ّ النِار ارتفاْه وامت ا ه  يقال: أتيته ش ّ 

 النِار وم ّ النِار  وذلك رين امت ا ه وارتفاْه ولان الَفضل فيَا بمغني ينن  بي  ْنترة:

  ِ ِْ ِضَب المّبان  ورأس ه  بالِعْظِمُ َْ اخ  ََ  ي بِه َش ّ النِّار لأنّ

 ومنه قول االَخر:  

وق     ي ِنيف  بِِه َش ّ النِّار َظِعينَةٌَطويمَة  أْنقاء اليَ َْين َسح 

ولان بعص البصريين يزُْ أن األش ّ اسُ مثل االَنك. فأما أهل التأويل فإنُِ مرتمفون في الحين   

 اننسان قيل بمغ أش ّه  فقال بعضُِ: يقال ذلك له إذا بمغ الحمُ. ذلر من قال ذلك: ال,ي إذا بمغه

ـ ر ثني أرَ  بن ْب  الررَن  قال: ر ثنا َْي  قال: أخبرني يحيى بن أيوب  ْن 11082  

 َْرو بن الحرث  ْن ربيعة  في قوله: رتى يَْبم َغ أش  ّه  قال: الحمُ.

رن  قال: ر ثنا َْي  قال: ثني ْب  الررَن بن  ي  بن أسمُ  ـ ر ثني أرَ  بن ْب  الر11083  

 ْن أبيه  مثمه. قال ابن وهب: وقال لي مالك مثمه.

ـ ر  ث  ْن الحَاني  قال: ر ثنا هنيُ  ْن مجاه   ْن ْامر: رتى يَْبم َغ أش  ّه  قال: 11084  

 األش ّ: الحمُ  رين تَتب له الحسناع وتَتب ْميه السيالاع.

 رون: إنَا يقال ذلك له إذا بمغ ثالثين سنة. ذلر من قال ذلك:وقال اخ  

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11085  

 رتى يَْبم َغ أش  ّه  قال: أما أش ّه: فثالثون سنة  ثُ جاء بع ها: رتى إذَا بَمَغ وا النَّاَع.
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ترك ذلره التفاء ب اللة ما ظِر َْا ر,ف. وذلك أن معنى الَالم: وال وفي الَالم مح,وف   

تقربوا مال اليتيُ إال بالتي هي أرسن  رتى يبمغ أش ّه  فإذا بمغ أش ه فآنستُ منه رش ا فا فعوا إليه 

ماله. ألنه جّل ثناؤه لُ ينه أن ي قَرب مال اليتيُ في رال يتَه إال بالتي هي أرسن رتى يبمغ أش ّه 

حّل لوليه بع  بموغه أش ّه أن يرقبه بالتي هي أسوأ  ولَنه نِاهُ أن يقربوا رياطة منه له ورفظا وي

 ْميه ليسمَوه إليه إذا بمغ أش ّه.

سعَِا.   ََمّف  نَْفسا إالّ و  يَزاَن بالِقْسِط ال ن  َِ ْيَل وال ََ  القول في تأويل قوله تعالى: وأْوف وا ال

تل ما رّرم ربَُ ْميَُ أن ال تنرلوا به شيالا  وأن أوفوا الَيل يقول تعالى ذلره: قل تعالوا أ  

والَيزان  يقول: ال تبرسوا الناس الَيل إذا لمتوهُ والو ن إذا و نتَوهُ  ولَن أوفوهُ رقوقُِ 

 وإيفاؤهُ ذلك: إْناوهُ رقوقُِ تاّمة بالقسط  يعني: بالع ل. لَا:

قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه : ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  11086  

 بالِقْسِط بالع ل.

 وق  بيّنا معنى القسط بنواه ه فيَا مضى ولرهنا إْا ته.  

ْسعَِا فإنه يقول: ال نَمف نفسا من إيفاء الَيل والو ن إال ما    ََمّف  نَْفسا إال و  وأما قوله: ال ن 

 جّل ثناؤه ْمُ من ْبا ه أن لثيرا منُِ تضيّ نفسه يسعِا  فيحّل لِا  وال تحَر  فيه. وذلك أن ع

ّّ رقه ال,ي هو له ولُ  ْن أن تنيب لغيره بَا ال يجب ْميِا له  فأمر الَعنى بإيفاء رّب الح

ّّ بأخ  رقه ولُ يَمفه  يَمفه الزيا ة لَا في الزيا ة ْميه من ضيّ نفسه بِا  وأمر ال,ي له الح

ن ْنه من ضيّ نفسه  فمُ يَمف نفسا منَِا إال ما ال رر  فيه وال الرضا بأقّل منه  لَا في النقصا

ْسعَِا. وق  استقصينا بيان ذلك بنواه ه في موضع غير ه,ا  ََمّف  نَْفسا إالّ و  ضيّ  فم,لك قال: ال ن 

 الَوضع بَا أغنى ْن إْا ته.

ِ ل وا َولَْو لاَن ذَا    ْْ ُْ فا ُْ بِِه القول في تأويل قوله تعالى: َوإذَا ق ْمت  ُْ َوّلال   َ ِ  ّللّاِ أْوف وا ذَِل ِْ ق ْربَى َوبِعَ

وَن. ُْ تَ,َّلر   َ  لَعَمّ

ّّ بينُِ     ِ ل وا: وإذا رََتُ بين الناس فتَمَتُ  فقولوا الح ْْ ُْ فا يعني تعالى ذلره بقوله: َوإذَا ق ْمت 

ّّ ْميه والحَُ ذا قراب ة لَُ  وال يحَمنَُ واْ لوا وأنصفوا وال تجوروا ولو لان ال,ي يتوجه الح

ّّ فيَا ارتَُ إليَُ فيه.  قرابة قريب أو ل اقة ل يّ رََتُ بينه وبين غيره  أن تقولوا غير الح

ِ  ّللّاِ أْوف وا يقول: وبولية ع التي أولالُ بِا فأوفوا وإيفاء ذلك أن ينيعوه فيَا أمرهُ به  ِْ َوبِعَ

 ْميه وسمُ  وذلك هو الوفاء بعِ  ع.ونِاهُ  وأن يعَموا بَتابه وسنة رسوله لمى ع 

ُْ بِِه يقول تعالى ذلره لنبيه محَ  لمى ع ْميه وسمُ: قل لمعا لين باهلل    ُْ َوّلال   َ وأما قوله: ذَِل

األوثان واأللنام من قومك: ه,ه األمور التي ذلرع لَُ في هاتين االَيتين  هي األشياء التي ِْ  

وأمرلُ بالعَل بِا  ال بالبحاِر والسواِب والولاِل والحام وقتل إلينا ربنا وولالُ بِا ربَُ 

وَن يقول: أمرلُ بِ,ه األمور التي أمرلُ  ُْ تَ,َّلر   َ األوال  ووأ  البناع واتباع خنواع النينان. لَعَمّ

بِا في هاتين االَيتين وولالُ بِا وِْ  إليَُ فيِا  لتت,لروا ْواقب أمرلُ بِ,ه األمور التي 

ِا في هاتين االَيتين  وولالُ بِا وِْ  إليَُ فيِا  لتت,لروا ْواقب أمرلُ وخنأ ما أنتُ أمرلُ ب

ْميه مقيَون  فتنزجروا ْنِا وترت ْوا وتنيبوا إلى طاْة ربَُ. ولان ابن ْباس يقول: ه,ه 

 االَياع هّن االَياع الَحََاع.

ن أبي إسحاق  ْن ْب  ع بن ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن ْمّي بن لالح  11087ْ  

ُْ أْن ال   َ مَْي َْ  ُْ  َ قيح  ْن ابن ْباس  قال: هّن االَياع الَحَاع  قوله: ق ْل تَعال ْوا أتْل  ما َرّرَم َربّ

 ت ْنِرل وا بِِه َشيالْا.

ـ ر ثنا محَ  بن الَثنى ومحَ  بن بنار  قاال: ر ثنا وهب بن جرير  قال: ر ثنا أبي  11088  

يحيى بن أيوب  يح ّث ْن يزي  بن أبي ربيب  ْن مرث  بن ْب  ع  ْن ْبي  ع قال: سَع  

ُْ فقال:   َ مَْي َْ  ُْ  َ بن ْ ّي بن الريار  قال: سَع لعب األربار رجالً يقرأ: ق ْل تَعالَْوا أتْل  ما َرّرَم َربّ

نِ »وال,ي نفح لعب بي ه  إن ه,ا ألّول شيء في التوراة  ََ ُِ ّللّاِ الّرْر ُِ ق ْل تَعالَْوا أتْل  ما  بِْس الّرِري

 ُْ  َ مَْي َْ  ُْ  َ  «.َرّرَم َربّ
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ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن أبيه  ْن سعي  بن مسروق  ْن رجل  ْن 11089  

الربيع بن خيثُ أنه قال لرجل: هل لك في لحيفة ْميِا خاتُ محَ ؟ ثُ قرأ هؤالء االَياع: ق ْل 

ُْ أْن ال ت ْنِرل وا بِِه َشْيالا. تَعَال وا أتْل  ما َرّرمَ   َ َْمَْي  ُْ  َ  َربّ

ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا إسحاق الرا ي  ْن أبي سنان  ْن َْرو بن مّرة  قال: قال    

الربيع: أال أقرأ ْميَُ لحيفة من رسول ع لمى ع ْميه وسمُ؟ لُ يقل خاتَِا. فقرأ ه,ه 

.االَياع: ق ْل تَعالَْوا أتْل  ما رَ  ُْ  َ مَْي َْ  ُْ  َ  ّرَم َربّ

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا جرير  ْن األَْش  ْن إبراهيُ  ْن ْمقَة  قال: جاء 11090  

إليه نفر فقالوا: ق  جالس  ألحاب محَ  فح ّثنا ْن الوري فقرأ ْميُِ ه,ه االَياع من األنعام: ق ْل 

ُْ أْن ال  َ َْمَْي  ُْ  َ  ت ْنِرل وا بِِه َشْيالا قالوا: ليح ْن ه,ا نسألك قال: فَا ْن نا تَعالَْوا أتْل  ما َرّرَم َربّ

 وري غيره.

ـ ر ثنا محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11091  

 قال: هؤالء االَياع التي أولى بِا من محَُ القران.

يِ ل وا  ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهيب  قيال:11092   ْْ ُْ فا قيال ابين  يي   فيي قوليه: َوإذَا ق ْميت 

. ّّ  قال: قولوا الح

 153اآلية : 

  َ ْستَِقيَاً فَاتّبِع وه  َوالَ تَتّبِع واْ الّسب َل فَتَفَّرَق بِ ُْ القول في تأويل قوله تعالى:      }َوأَّن َهـَ,َا ِلَراِطي م 
 ُْ  َ ُْ بِِه لَعَمّ ُْ َوّلال   َ  تَتّق وَن {. َْن َسبِيِمِه ذَِل

يقول تعالى ذلره: وه,ا ال,ي ولالُ به ربَُ أيِا الناس في هاتين االَيتين من قوله: ق ْل تَعَالَْوا    

ُْ وأمرلُ بالوفاء به  هو لراطه  يعني طريقه و ينه ال,ي ارتضاه لعبا ه.   َ َْمَْي  ُْ  َ أتْل  ما َرّرَم َربّ

ْستَِقيَا يعني: قويَا ال اْوجا  به ْن ال . فاتّبِع وه  يقول: فاَْموا به  واجعموه ألنفسَُ منِاجا م  ّّ ح

تسمَونه فاتبعوه. َوال تَتّبِع وا الّسب َل يقول: وال تسمَوا طريقا سواه  وال ترلبوا منِجا غيره  وال 

تبغوا  ينا خالفه من اليِو ية والنصرانية والَجوسية وْبا ة األوثان وغير ذلك من الَمل  فإنِا 

َْْن َسبِيِمِه يقول: فينت  بَُ إن اتبعتُ السبل الَح ثة التي ليس  هلل ب ع وضالال  ُْ  َ ع. فَتَفَّرَق بِ

بسبل وال طالق وال أ يان  اتباَُْ ْن سبيمه  يعني: ْن طريقه و ينه ال,ي شرْه لَُ وارتضاه  

ُْ بِِه  ُْ َوّلال   َ يقول تعالى ذلره: ه,ا وهو انسالم ال,ي وّلى به األنبياء وأمر به األمُ قبمَُ. ذَِل

ْستَِقيَا فاتّبِع وه  َوال تَتّبِع وا الّسب َل ولالُ به  ال,ي ولالُ به ربَُ من قوله لَُ: إّن َه,َا ِلَراِطي م 

لعمَُ تتقون  يقول: لتتقوا ع في أنفسَُ فال تِمَوها  وتح,روا ربَُ فيِا فال تسرنوه ْميِا فيحّل 

 بَُ نقَته وْ,ابه.

 قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:وبنحو ال,ي   

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبي نجيح  11093  

َْْن َسبِيِمِه قال: الب ع والنبِاع.  ُْ  َ  ْن مجاه   في قول ع: َوال تَتّبِع وا الّسب َل فَتَفَّرَق بِ

  ثنا أبو أسامة  ْن شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه   مثمه.ر ثنا ابن وليع  قال: ر   

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه : َوال    

 تَتّبِع وا الّسب َل: الب ع والنبِاع.

مّي بن أبي ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ر ثنا معاوية  ْن 11094ْ  

وا ال ّيَن   َ َْْن َسبِيِمِه  وقوله: وأقِي  ُْ  َ طمحة  ْن ابن ْباس  قوله: فاتّبِع وه  َوال تَتّبِع وا الّسب َل فَتَفَّرَق بِ

َوال تَتَفَّرق وا فِيِه ونحو ه,ا في القران  قال: أمر ع الَؤمنين بالجَاْة ونِاهُ ْن االختالف 

 من لان قبمُِ بالَراء والرصوماع في  ين ع. والفرقة  وأخبرهُ أنه إنَا همك

ـ ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبيه  ْن ابن 11095  

َْْن َسبِيِمِه يقول: ال تتبعوا الضالالع.  ُْ  َ  ْباس  قوله: والَ تَتّبِع وا الّسب َل فَتَفَّرَق بِ

 ثنا الحَاني  قال: ر ثنا رَا   ْن ْالُ  ْن أبي واِل  ْن ـ ر ثني الَثنى  قال: ر11096  

ثُ خّط ْن « َه,َا َسبِيل  ّللّاِ »ْب  ع  قال: خّط لنا رسول ع لمى ع ْميه وسمُ يوما خّنا  فقال: 
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ْ وا إلَ »يَين ذلك الرّط وْن شَاله خنوطا  فقال:  «. ْيِاَهِ,ِه س ب ٌل ْمى ل ّل َسبِيٍل ِمْنِا َشْيَناٌن يَ ْ

َْْن َسبِيِمِه.  ُْ  َ ْستَِقيَا فاتّبِع وه  َوال تَتّبِع وا الّسب َل فَتَفَّرَق ب  ثُ قرأ ه,ه االَية: وأّن َه,َا ِلَراطي م 

ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي  في قوله: َوأّن َه,َا ِلَراطي 11097  

ْستَِقيَا فاتّبِع وه  َوال تَتّبِع وا  َْْن َسبِيِمِه: انسالم  ولراطه: انسالم. نِاهُ أن م   ُْ  َ الّسب َل فَتَفَّرَق بِ

َْْن َسبِيِمِه: ْن انسالم.  ُْ  َ  يتبعوا السبل سواه  فَتَفَّرَق بِ

ـ ر ثني محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن أبان: أن رجالً 11098  

لَستقيُ؟ قال: ترلنا محَ  لمى ع ْميه وسمُ في أ ناه  وطرفه قال البن مسعو : ما الصراط ا

ُّ رجال ي ْون من مّر بُِ  فَن أخ, في تمك  في الجنة  وْن يَينه جوا ّ  وْن يساره جوا ّ  وث

الجوا ّ انتِ  به إلى النار  ومن أخ, ْمى الصراط انتِى به إلى الجنة. ثُ قرأ ابن مسعو : َوأن 

ْستَ   ِقيَا... االَية.َه,َا ِلَراطي م 

ْستَِقيَا فقرأ ذلك ْامة قّراء الَ ينة والبصرة    واختمف  القّراء في قراءة قوله: َوأّن َه,َا ِلَراطي م 

أن  وتن ي  النون  ر ّا ْمى قوله: أْن ال ت ْنرل وا بِِه َشْيالا »وبعض الَوفيين: وأّن بفتح األلف من 

أن ال تنرلوا به شيالا  وأن ه,ا لراطي مستقيَا. وقرأ بَعنى: قل تعالوا أتل ما رّرم ربَُ ْميَُ 

وتن ي  النون منِا ْمى االبت اء «  إن»بَسر األلف من « َوإنّ »ذلك ْامة قّراء الَوفيين: 

وانقناِْا ْن األول  إذ لان الَالم ق  انتِى بالربر ْن الولية التي أولى ع بِا ْبا ه  ونه 

 ْن هُ.

ْنيي ي: أنَِييا قراءتييان مستفيضييتان فييي قييّراء األمصييار وْييواّم  والصييواب ميين القييول فييي ذلييك  

ّّ فيي قراءتيه. وذليك أن  الَسمَين لحيح معنياهَا  فبأّي القراءتين قرأ القارىء فِيو مصييب الحي

ع تعالى ذلره ق  أمر باتباع سبيمه  لَا أمير ْبيا ه باألشيياء. وإن أ خيل ذليك مي خل فيَيا أمير ع 

ُْ وميا أميرلُ بيه  ففيتح نبيه لمى ع ْميه وسم  َ مَْي َْ  ُْ  َ ُ أن يقول لمَنرلين: تَعالَْوا أتْل  ما َرّرَم َربّ

قوالً وإن لان بغير لفظ القول لبع ها من « التالوة»فَصيب. وإن لسرها إذ لان  « أن»ْمى ذلك 

وهو يري  إَْال ذليك فييه فَصييب. وإن لسيرها بَعنيى ابتي اء وانقنياع ْين األّول «  أتل»قوله: 

وأن ما أمر النبّي ليمى ع ْمييه وسيمُ بتالوتيه ْميى مين أمير بيتالوة ذليك ْمييُِ قي  «  والتالوة»

بفيتح األليف مين « وأنْ »انتِى  ون ذلك  فَصيب. وق  قرأ ذلك ْب  ع بن أبي إسحاق البصيرّي: 

يالا  وأن وترفيف النون منِا  بَعنى: قل تعالوا أتل ما رّرم ربَُ ْميَُ أن ال تنرلوا به ش«  أن»

فييي « أن»فيي قوليه: أْن ال ت ْنيرل وا بِييِه َشيْيالا مرففية  ولاني  « أن»هي,ا ليراطي فرففِيا إذ لانيي  

قوله: وأّن َه,َا ِلَراطي معنوفة ْميِا  فجعمِا نظيرة ما ْنف  ْميه. وذلك وإن لان مي,هبا  فيال 

 مصارهُ.أرّب القراءة به لن,وذها ْن قراءة قّراء األمصار وخالف ما هُ ْميه في أ

 154اآلية : 

َ يّل  َْمَيى الّيِ,َي أَْرَسيَن َوتَْفِصييالً لّ امياً  ََ تَياَب تَ َِ وَسيى اْل ُّ اتَْينَيا م  القول في تأويل قوليه تعيالى:      }ث ي

ُْ ي ْؤِمن وَن {. ِِ ُْ بِِمقَآِء َربّ  ِ ةً لّعَمّ ََ  َشْيٍء َوه  ًى َوَرْر

    َِ وَسى ال ُّ اتَْينا م  تاَب ثُ قل بع  ذلك يا محَي : اتيى ربيك موسيى الَتياب. يعني جّل ثناؤه بقوله: ث 

إذ لان ق  تق م في أّول القصة ما ي ّل ْمى أنه مرا  فيِا  وذلك قوله: ق يْل تَعيالَْوا «  قل»فترك ذلر 

ُْ فقّص ما ريّرم ْمييُِ وأريّل  ثيُ قيال: ثيُ قيل: اتينيا موسيى  فحي,ف   َ مَْي َْ  ُْ  َ « قيل»أتْل  ما َرّرَم َربّ

 ْميه  وأنه مرا  في الَالم.« قل»ه: ل اللة قول

وإنَا قمنا ذلك مرا  في الَالم  ألن محَ ا لمى ع ْميه وسمُ ال شّك أنه بعن بع  موسى بي هر   

طويل وأنه إنَا أمر بتالوة ه,ه االَياع ْمى من أمر بتالوتِا ْمييه بعي  مبعثيه  ومعميوم أن موسيى 

فيي « ثيُ»هي,ه االَيياع ْميى مين أمير بتالوتِيا ْمييه  وأوتي الَتاب من قبل أمر ع محَي ا بيتالوة 

 لالم العرب ررف ي ّل ْمى أنه ما بع ه من الَالم والربر بع  ال,ي قبمِا.

ثُ اختمف أهل التأويل في معنى قوله: تََاما ْميى الّيِ,ي أْرَسيَن فقيال بعضيُِ: معنياه: تَاميا ْميى   

 الَحسنين. ذلر من قال ذلك:

َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبيي نجييح   ـ ر ثني محَ  بن11099  

 ْن مجاه : تَاما ْمى الِّ,ي أْرَسَن قال: ْمى الَؤمنين.
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ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْين ابين نجييح  ْين مجاهي : تََاميا ْميى    

 الّ,ي أْرَسَن الَؤمنين والَحسنين.

تأويل الَالم ومعنياه إليى أن ع جيّل ثنياؤه أخبير ْين موسيى أنيه اتياه الَتياب  ولأن مجاه ا وجه  

 فضيمة ْمى ما اتى الَحسنين من ْبا ه.

والتأويييل ْمييى اليي,ين «  اليي,ي»فييإن قييال قاِييل: فَيييف جييا  أن يقييال: ْمييى الّييِ,ي أْرَسييَن فيوريي    

ذا أرا ع به الَّل والجَييع  أرسنوا؟ قيل: إن العرب تفعل ذلك خالة في ال,ي وفي األلف والالم إ

ْسٍر ولَا قالوا: ألثر ال,ي هيُ فييه فيي أيي ي النياس.  لَا قال جّل ثناؤه: َوالعَْصِر إّن انْنساَن لَفي خ 

وذليك مين قراءتيه « تََاما ْمى الّيِ,يَن أْرَسين وا»وق  ذ ِلر ْن ْب  ع بن مسعو  أنه لان يقرأ ذلك: 

فعيالً ماضييا  فيَيون نصيبه « أْرَسينَ »عنيى لي,لك  ليان قوليه: ل,لك يؤي  قول مجاه . وإذا لان الَ

« أفعل»و«  أفعل»في موضع خفض  غير أنه نصب  إذ لان « أرسن»ل,لك. وق  يجو  أن يَون 

إذ لُ يظِر له ما يرفعه. « ال,ي»ال يجرى في لالمِا. فإن قيل: فبأّي شيء خفض؟ قيل: ر ّا ْمى 

«  هيو»موسيى الَتياب تَاميا ْميى الي,ي هيو أرسين  ثيُ ري,ف  فيَون تأويل الَالم رينالٍ,: ثُ اتينيا

فعرف بتعريفه  إذ لان لالَعرفة من أجل أن األلف والالم ال ي خالنيه  «  ال,ي« »أرسن»وجاور 

 مثمه  لَا تقول العرب: مررع بال,ي خير منك وشّر منك  ولَا قال الراجز:« وال,ي»

سّ   ََ َْ ُْ إّن الّزبَْيِرّي الِّ,ي ِمثْل  الَحمَ ُْ أْهَل العَمَ  َ  ى بأْسالبِ

« ْالَيا»فيي انْيراب. ومين قيال ذليك ليُ يقيل: ميررع بالي,ي ْيالُ  ألن « الي,ي« »مثل»فأتبع   

 معرفة  وال تتبع نَرة معرفة.« وال,ي»نَرة 

وقال اخرون: معنى ذلك: تَاما ْمى ال,ي أرسن موسيى فيَيا امتحنيه ع بيه فيي الي نيا مين أميره   

 ال ذلك:ونِيه. ذلر من ق

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا إسيحاق  قيال: ري ثنا ْبي  ع بين أبيي جعفير  ْين أبييه  ْين 11100  

اما ْمى الِّ,ين أْرَسَن فيَا أْناه ع. ََ ََتاَب تَ وَسى ال ُّ اتَْينا م   الربيع: ث 

ُّ اتَْينيا ـ ر ثني محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن قتيا ة: ث ي11101  
اما ْمى الِّ,ي أْرَسَن قال: من أرسن في ال نيا تَُ ع له ذلك في االَخرة. ََ تاَب تَ َِ وَسى ال  م 

اميا ْميى     ََ تياَب تَ َِ وسى ال ُّ اتَْينا م  ر ثنا بنر  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي  ْن قتا ة قوله: ث 

 رامته ع في االَخرة.الِّ,ي أْرَسَن يقول: من أرسن في ال نيا تَ  ْميه ل

وْميى هي,ا التأويييل الي,ي تأّوليه الربيييع تَاميا ْميى مييا أرسين موسيى  أي اتينيياه الَتياب ألتَيُ لييه   

 لرامتي في االَخرة تَاما ْمى إرسانه في ال نيا في ْبا ة ع والقيام بَا لمفه به من طاْته.

ميى إرسيان ع إليى أنبياِيه وأيا ييه وقال اخرون في ذلك: معناه: ثيُ اتينيا موسيى الَتياب تَاميا ْ  

 ْن هُ. ذلر من قال ذلك:

وَسيى 11102   ُّ اتَْينيا م  ـ ر ثني ييونح  قيال: أخبرنيا ابين وهيب  قيال: قيال ابين  يي   فيي قوليه: ث ي

اميا ْميى الّيِ,ي أْرَسيَن قيال: تَاميا مين ع وإرسيانه الي,ي أرسين إلييُِ وهي اهُ لإلسيالم   ََ تاَب ت َِ ال

 ب تَاما لنعَته ْميه وإرسانه.واتاهُ ذلك الَتا

ْميى هي,ا « والي,ي»ْمى ه,ا التأويل أيضا في موضيع نصيب ْميى أنيه فعيل مياض. « وأرسن»  

ر أنه لان يقيرأ ذليك: «. ما»القول والقول ال,ي قاله الربيع بَعنى:   َ اميا »وذلر ْن يحيى بن يع ََ تَ

 رفعا  بتأويل: ْمى ال,ي هو أرسن.« ْمى الِّ,ي أْرَسن  

ـ ر ثني ب,لك أرَ  بين يوسيف  قيال: ري ثنا القاسيُ بين سيالم  قيال: ري ثنا الحجيا   ْين 11103  

ر.  َ  هارون  ْن أبي َْرو بن العالء  ْن يحيى بن يع

قال أبو جعفر: وه,ه قراءة ال أستجيز القراءة بِا وإن لان لِا في العربية وجه لحيح  لرالفِيا   

 ما ْميه الحجة مجَعة من قرأة األمصار.

لى ه,ه األقوال ْن ي بالصواب قول من قال: معناه: ثُ اتينا موسى الَتاب تَاما لنعَنا ْن ه وأو  

ْمى ال,ي أرسن موسى في قيامه بأمرنا ونِينا ألن ذلك أظِر معانيه في الَالم  وأن إيتاء موسى 

مين ليالح لتابه نعَة من ع ْميه ومنة ْظيَة  فأخبر جّل ثناؤه أنه أنعُ ب,لك ْميه لَا سيمف ليه 

َْل ورسن طاْة. ولو لان التأويل ْمى ما قاله ابن  ي  لان الَالم: ثُ اتينا موسى الَتاب تَاميا 
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ْمى ال,ي أرسنّا  أو: ثُ اتى ع موسى الَتاب تَاما ْمى ال,ي أرسن. وفي ولفه جّل ثناؤه نفسه 

قرب ما بين الربرين  إلى غير الَربر ْن نفسه ب«  أرسن»بإيتاِه الَتاب ثُ لرفه الربر بقوله: 

ال ليل الواضح ْمى أن القول غير القول ال,ي قاله ابن  ي . وأما ما ذلير ْين مجاهي  مين توجيِيه 

إلى معنى الجَيع فال  ليل في الَالم ي ّل ْميى ليحة ميا قيال مين ذليك  بيل ظياهر الَيالم « ال,ي»

معانيه به أغمبه ْمى الظاهر  بال,ي اخترنا من القول أشبه. وإذا تنو ع في تأويل الَالم لان أولى 

 إال أن يَون من العقل أو الربر  ليل واضح ْمى أنه معنّى به غير ذلك.

َ ّل َشْيٍء فإنه يعني: وتبيينا لَل شيء من أمر ال ين ال,ي أمروا به.    وأما قوله: َوتَْفِصيالً ِل

ُّ بيه لرامتنيا ْمييه فتأويل الَالم إذن: ثُ اتينا موسى التيوراة تَاميا لنعَنيا ْني ه وأيا ي   نيا قِبَميه  تيت

ْمى إرسيانه وطاْتيه ربيه وقياميه بَيا لمفيه مين شيراِع  ينيه  وتبيينيا لَيّل ميا لقوميه وأتباْيه إلييه 

 الحاجة من أمر  ينُِ. لَا:

َ يّل َشيْيٍء فييه 11104   ـ ر ثني بنر  قال: ري ثنا يزيي   قيال: ري ثنا سيعي   ْين قتيا ة: َوتَْفِصييالً ِل

 رالله وررامه.

ُْ ي ْؤِمن وَن.   ِِ ُْ بِِمقاِء َربّ  ِ ةً لَعَمّ ََ  القول في تأويل قوله تعالى: َوه  ًى َوَرر

«: وهي ى»يقول تعالى ذلره: اتينا موسى الَتاب تَاما وتفصيالً لَيّل شييء. َوه ي ًى يعنيي بقوليه   

يةً يقي ََ ول: وررَية منيا تقويَا لُِ ْمى النريّ الَستقيُ  وبيانا لُِ سبل الرشا  ليالال يضيموا. َوَرْر

 بُِ  ورأفة  لننجيُِ من الضاللة وَْى الحيرة.

ُْ ي ْؤِمن يوَن فإنيه يعنيي: إيتياِي موسيى الَتياب تَاميا لَرامية ع موسيى    ِِ ُْ بِِمقَاِء َربّ  ِ وأما قوله: لَعَمّ

ْمى إرسان موسى  وتفصيالً لنراِع  ينه  وه ى لَن اتبعه وررَة لَن لان منُِ ضياالّ  لينجييه 

به من الضاللة  وليؤمن بمقاء ربه إذا سَع مواْظ ع التي وْظ بِا خمقه فيه  فيرت ع َْا هو  ع

ْميه مقيُ من الَفر به  وبمقاِه بع  مَاته  فينيع ربه  ويص ّق بَا جاءه به نبييه موسيى ليمى ع 

ْمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه وسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمُ.
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 155اآلية : 

وَن {.القول في تأويل قوله تعالى:      }َوَهـَ,َا ِلتَاٌب أَ   َ ُْ ت ْرَر  َ بَاَرٌك فَاتّبِع وه  َواتّق واْ لَعَمّ  نَزْلنَاه  م 

باَرٌك وه,ا القران ال,ي أنزلناه إلى نبينا محَ  لمى     يعني جّل ثناؤه بقوله: َوَه,ا ِلتاٌب أْنَزْلناه  م 

ون بَا فيه أيِا ع ْميه وسمُ. لتاب أنزلناه مبارك. فاتّبِع وه  يقول: فاجعموه إماما تتبعونه وتعَم

الناس. َواتّق وا يقول: وار,روا ع في أنفسَُ أن تضيعوا العَل بَا فيه  وتتع ّوا ر و ه  وتستحموا 

 محارمه. لَا:

ـ ر ثنا بنر  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة  قوله: َوَه,َا ِلتاٌب أْنَزْلناه  11105  

باَرٌك وهو القران ال,ي أنزله ع  ْمى محَ  ْميه الصالة والسالم. فاتّبِع وه  يقول: فاتبعوا رالله م 

 وررموا ررامه.

وَن يقول: لتررَوا فتنّجوا من ْ,اب ع وأليُ ْقابه.    َ ُْ ت ْرَر  َ  وقوله: لَعَمّ

 156اآلية : 

َْمََى َطآ تَاب   َِ آ أ نِزَل اْل ََ َْن القول في تأويل قوله تعالى:      }أَن تَق ول َواْ إِنّ ِِفَتَْيِن ِمن قَْبِمنَا َوإِن ل نّا 

ُْ لَغَافِِميَن {. ِِ  ِ َراَستِ

التي في قوله: أْن تَق ول وا وفي معنى ه,ا الَالم  فقال « أن»اختمف أهل العربية في العامل في    

بعض نحّويي البصرة: معنى ذلك: ثُ اتينا موسى الَتاب تَاما ْمى ال,ي أرسن لراهية أن 

 أنزل الَتاب ْمى طاِفتين من قبمنا. تقولوا: إنَا

وقال بعض نحويي الَوفة: بل ذلك في موضع نصب بفعل مضَر  قال: ومعنى الَالم: فاتبعوه   

وَن. ُْ ال تَْنع ر  ُْ وأْنت   َ ال  ََ ْْ  واتقوا لعمَُ تررَون اتقوا أن تقولوا. قال: ومثمه بقول ع أن تَْحبََط أ

أنزلناه لالال يقول: »صب. قال: ونصبه من مَانين  أر هَا وقال اخرون منُِ: هو في موضع ن  

ُْ «. إنَا أنزل الَتاب ْمى  َ واالَخر من قوله: اتّقوا قال: وال يصمح في موضع أن لقوله: ي بَيّن  ّللّا  لَ

 أْن تَِضمّوا.

لتعمقِا باننزال  ألن معنى « أن»وأولى ه,ه األقوال ْن ي بالصواب قول من قال: نصب   

: وه,ا لتاب أنزلناه مبارك لالال تقولوا: إنَا أنزل الَتاب ْمى طاِفتين من قبمنا. فأما الَالم

الناِفتان المتان ذلرهَا ع  وأخبر أنه إنَا أنزل لتابه ْمى نبيه محَ   لالال يقول الَنرلون: لُ 

يأع من ع ينزل ْمينا لتاب فنتبعه  ولُ نؤمر ولُ ننه  فميح ْمينا رجة فيَا نأتي ون,ر  إذ لُ 

لتاب وال رسول  وإنَا الحجة ْمى الناِفتين المتين أنزل ْميَِا الَتاب من قبمنا  فإنَِا اليِو  

 والنصارى.

 ول,لك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني معاوية  ْن ْمّي بن أبي 11106  

تاب  ْمى طاِِفَتَْيِن ِمْن قَْبِمنا وهُ اليِو   طمحة  ْن ابن ْباس  َِ ا أ ْنِزَل ال ََ قوله: أْن تَق ول وا إنّ

 والنصارى.

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه : 11107  

تاب  ْمى طاِِفَتَْيِن ِمْن قَْبِمنا  َِ ا أ ْنِزَل ال ََ  اليِو  والنصارى نراف أن تقوله قريش.أْن تَق ول وا إنّ

ا     ََ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ر ثنا رجا   ْن ابن جريل ْن مجاه : أْن تَق ول وا إنّ

تاب  ْمى طاِِفَتَْيِن ِمْن قَْبمنا قال: اليِو  والنصارى قال: أن تقول قريش. َِ  أ ْنِزَل ال

تاب  ـ ر ثنا بنر قال: ر ثنا يزي   11108   َِ قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة: أْن تَق ول وا إنَّا أ ْنِزَل ال

 ْمى طاِفَتَْيِن ِمْن قَْبِمنا وهُ اليِو  والنصارى.

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11109  

تاب  ْمى طاِِفَتَْيِن ِمْن قَْبمِ  َِ ا أ ْنِزَل ال ََ  نا أما الناِفتان: فاليِو  والنصارى.إنّ

ُْ لغَافِِميَن فإنه يعني: أن تقولوا: وق  لنا ْن تالوة الناِفتين الَتاب    ِِ َْْن ِ َراستِ وأما َوإْن ل نّا 

ال,ي أنزل  ْميُِ غافمين  ال ن ري ما هي  وال نعمُ ما يقرءون وما يقولون وما أنزل إليُِ في 
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ننا  ولُ نعن به  ولُ نؤمر بَا فيه  وال هو بمساننا  فيتر,وا ذلك رجة. لتابُِ  ألنُِ لانوا أهمه  و

 فقنع ع بانزاله القران ْمى نبيه محَ  لمى ع ْميه وسمُ رجتُِ تمك.

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

معاوية  ْن ْمّي بن أبي ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني 11110  

ُْ لَغافِِميَن يقول: وإن لنا ْن تالوتُِ لغافمين. ِِ َْْن ِ َراَستِ  طمحة  ْن ابن ْباس: َوإْن ل نّا 

ُْ لَغافِِميَن 11111   ِِ َْْن ِ َراَستِ ـ ر ثنا بنر  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة: َوإْن ل نّا 

 أي ْن قراءتُِ.

ُْ ـ ر ثني 11112   ِِ َْْن ِ َراَستِ يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي  في قوله: َوإْن ل نّا 

 لَغافِِميَن قال: ال راسة: القراءة والعمُ وقرأ: َو ََرس وا ما فِيِه قال: ْمَوا ما فيه لُ يأتوه بجِالة.

سباط  ْن الس ّي: ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أ11113  

ُْ لَغافِميَن يقول: وإن لنا ْن قراءتُِ لغافمين ال نعمُ ما هي. َْْن ِ َراَستِ  َوإْن ل نّا 

 157اآلية : 

ُْ فَقَيْ  َجيآ  ِ َ نّيآ أَْهي ََى ِميْن تَياب  لَ َِ مَْينَيا اْل َْ ُْ القول في تأويل قوله تعالى:      }أَْو تَق ول واْ لَْو أَنّآ أ نِزَل  َءل 

ا َسنَْجِزي الِّ,يَن يَْصِ ف وَن  بَيّنَةٌ  َِ ْن َْ ن َل,َّب بِآيَاِع ّللّاِ َوَل ََف  َّ ُ  ِم ْن أَْظمَ ََ ةٌ فَ ََ ُْ َوه  ًى َوَرْر  َ ّمن ّربّ

ا َلان واْ يَْصِ ف وَن {. ََ  َْْن ايَاتِنَا س َوَء اْلعَ,َاِب بِ

ْب ة األوثان من قريش:  يقول تعالى ذلره: وه,ا لتاب أنزلناه مبارك  لالال يقول الَنرلون من   

تياَب لَيا أنيزل ْميى  َِ مَْينيا ال َْ إنَا أنزل الَتاب ْمى طاِفتين من قبمنا  أو لالال يقولوا: لَيْو أنّيا أْنيِزَل 

َ نّيا أْهي َى  هاتين الناِفتين من قبمنا  فأمرنا فيه ونِينا  وبَيّن لنا فيه خنأ ما نحن فيه مين ليوابه. لَ

: أي لَنا أش ّ استقام ُْ  ِ ّّ واتباْا لمَتاب  وأرسن َْيالً بَيا فييه مين النياِفتين ِمْن ة ْمى طريّ الح

ُْ يقيول: فقي  جياءلُ لتياب  ي  َ ُْ بَيّنَيةٌ ِميْن َربّ المتين أنزل ْميَِا الَتاب من قبمنا. يقول ع: فَقَيْ  جياَءل 

ّّ  وفرقيان بيين  بمسانَُ ْربّي مبين  رجة ْميَُ واضحة بينة من ربَُ. َوه ي ًى يقيول: وبييان لمحي

ةً لَن َْل به واتبعه. لَا: ََ  الصواب والرنأ. َوَرْر

ـ ر ثنا محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسيباط  ْين السي ّي: 11114  

ُْ ي ي  َ ُْ بَيّنَةٌ ِمْن َربّ ُْ فَقَْ  جاَءل   ِ َ نّا أه َى ِمْن ََتاب  لَ مَْينا ال َْ قيول: قي  جياءلُ بينية أْو تَق ول وا لَْو أنّا أ ْنِزَل 

 لسان ْربّي مبين  رين لُ تعرفوا  راسة الناِفتين  ورين قمتُ: لو جاءنا لتاب لَنا أه ى منُِ.

مَْينيا 11115   َْ ـ ر ثنا بنر  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتيا ة: أْو تَق ول يوا لَيْو أنّيا أ ْنيِزَل 

ُْ فِ,ا قول   ِ َ نّا أْه َى ِمْن تاب  لَ َِ ةٌ.ال ََ ُْ َوه  ًى َوَرْر  َ ُْ بَيّنَةٌ ِمْن َربّ  لفار العرب  فَقَْ  جاَءل 

َْْنِييا َسيينَجْزي الّييِ,يَن    ييْن َليي,َّب بآييياِع ّللّاِ َوَليي ََف  َّ ُ  ِم ييْن أْظمَيي ََ القييول فييي تأويييل قولييه تعييالى: فَ

 يَْصِ ف وَن.

الََي,ّبون بحجيل ع وأ لتيه  يقول جّل ثناؤه: فَن أخنأ  فعالً وأش ّ ْ وانا مينَُ أيِيا الَنيرلون   

َْْنِا يقول: وأْرض ْنِا بعي  ميا أتتيه  فميُ ييؤمن بِيا وليُ يصي ّق بحقيقتِيا.  وهي اياته. َوَل ََف 

ْن َل,َّب بآياِع ّللّاِ مرر  الربير ْين الغاِيب  والَعنّيى  َّ ُ  ِم ْن أْظمَ ََ وأخر  جّل ثناؤه الربر بقوله: فَ

 به الَراطبون به من منرلي قريش.

َْْنِا قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:وب    نحو ال,ي قمنا في تأويل قوله: َوَل ََف 

ـي ريي ثني الَثنييى  قييال: ريي ثنا ْبيي  ع بيين لييالح  قييال: ثنييي معاوييية  ْيين ْمييّي بيين أبييي 11116  

َْْنِا يقول: أْرض ْنِا.  طمحة  ْن ابن ْباس  قوله: َوَل ََف 

و ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاهي : ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أب11117  

َْْن اياتِنا: يعرضون ْنِا  والص ف: انْراض.  يَْصِ ف وَن 

َْْنِا أْرض ْنِيا  11118   ـ ر ثنا بنر  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة: َوَل ََف 

َْْن اياتِنا س وَء العَ,َا ا لان وا يَْصِ ف وَن أي يعرضون.َسنَْجِزي الِّ,يَن يَْصِ ف وَن  ََ  ِب بِ

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11119  

َْْنِا فص ّ ْنِا.  َوَل ََف 
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يْن اياتِنيا س يوَء الَعَي,َاِب يقيول: سييثيب ع الي,ين يعرضيون ْين    َْ وقوله: َسنَجِزي الِّ,يَن يَْصيِ ف وَن 

ياته ورججه وال يت برونِا وال يتعّرفون رقيقتِا فيؤمنوا بَا  لتُِ ْميه من توري  ع ورقية نبّوة ا

نبيه ول ق ما جاءهُ به من ْن  ربُِ س وَء العَ,َاب يقول: ش ي  العقياب  وذليك ْي,اب النيار التيي 

ا لان وا يَْصِ ف وَن يقول: يفعل ع ذليك  ََ بِيُ  جيزاء بَيا ليانوا يعرضيون أْ ّها ع لَفرة خمقه به. بِ

ْيييين اياتييييه فييييي اليييي نيا فييييال يقبمييييون مييييا جيييياءهُ بييييه نبيييييُِ محَيييي  لييييمى ع ْميييييه وسييييمُ.
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 158اآلية : 

ََة  أَْو يَأْتَِي َربَّك أَْو يَأْتَِي بَْعض   ئِِ ََ ُ  اْل  ِ وَن إِالّ أَن تَأْتِي  القول في تأويل قوله تعالى:      }َهْل يَنظ ر 

َ ْن اَمنَْ  ِمن قَْبل  أَْو َلَسبَْ  فَِي ايَاِع َربَّك يَوْ  ُْ تَ ا لَ َِ ان  ََ َم يَأْتِي بَْعض  ايَاِع َربَّك الَ يَنفَع  نَْفساً إِي

وَن {. نتَِظر  َواْ إِنّا م  ا َخْيراً ق ِل انتَِظر  َِ انِ ََ  إِي

الَالَِة يقول جّل ثناؤه: هل ينتظر هؤالء العا لون بربُِ األوثان واأللنام  إال أن تأتيُِ    

بالَوع فتقبض أروارُِ  أو أن يأتيُِ ربك يا محَ  بين خمقه في موقف القيامة أْو يَأْتِي بَْعض  

ايَاِع َربَّك يقول: أو أن يأتيُِ بعض اياع ربك وذلك فيَا قال أهل التأويل: طموع النَح من 

 مغربِا. ذلر من قال من أهل التأويل ذلك:

ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه : ـ ر ثني الَثنى  قال: ر 11120  

ََة  يقول: ْن  الَوع رين توفاهُ  أو يأتي ربك ذلك يوم القيامة. أْو يَأْتَي بَْعض   الِِ ََ ُ  ال  ِ إالّ أْن تَاتِْي

 اياِع َربَّك طموع النَح من مغربِا.

ثور  ْن معَر  ْن قتا ة: إالّ أْن  ـ ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن11121  

ََة  بالَوع  أْو يَأْتَي َربَّك يوم القيامة  أْو يأْتَي بَْعض  اياِع َربَّك قال: اية موجبة طموع  الِِ ََ ُ  ال  ِ تَأْتِيَ

 النَح من مغربِا  أو ما شاء ع.

ُ  ر ثنا بنر  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة  قوله: َهْل يَنْ      ِ ظ روَن إالّ أْن تَأتِيَ

ََة  يقول: بالَوع  أْو يَأْتَي َربَّك وذلك يوم القيامة  أْو يَأْتَي بَْعض  اياِع َربَّك. الِِ ََ  ال

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11122  

 ََ ُ  ال  ِ وَن إالّ أْن تَأْتِيَ ََة  ْن  الَوع  أْو يَأْتَي بَْعض  اياِع َربَّك يقول: طموع النَح من َهْل يَْنظ ر  الِِ

 مغربِا.

ـ ر ثنا ابن وليع وابن رَي   قاال: ر ثنا جرير  ْن منصور  ْن أبي الضحى  ْن 11123  

ََة  أْو يَأْتَ  الِِ ََ ُ  ال  ِ وَن إالّ أْن تَأْتِيَ ي َربَّك أْو يَأْتَي مسروق  قال: قال ْب  ع في قوله: َهْل يَْنظ ر 

بْعض  اياِع َربَّك قال: يصبحون والنَح والقَر من هنا من قبل الَغرب لالبعيرين القرينين.  ا  

َ ْن اَمنَْ  ِمْن قَْبل  أْو َلَسبَْ  فِي إيَانِا  ُْ تَ ا لَ انِ  ََ ابن رَي  في ر يثه: ف,لك رين ال يَْنفَع  نَْفسا إي

 ن.َخْيرا وقال: لالبعيرين الَقترني

وَن 11124   ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جريل  قوله: َهْل يَْنظ ر 

ََة  تقبض األنفح بالَوع  أْو يَأْتَي َربَّك يوم القيامة  أْو يَأْتَي بَْعض  اياِع َربَّك. الِِ ََ ُ  ال  ِ  إالّ أْن تَأْتِيَ

َ ْن اَمنَْ  ِمْن قَْبل  القول في تأويل قوله تعالى: يَْوَم يَأْ    ُْ تَ ا لَ تي بَْعض  اياِع َربَّك ال يَْنفَع  نَْفسا إيَانِ 

 أْو َلَسبَْ  في إيَانِِا َخْيرا.

يقول تعالى ذلره: يوم يأتي بعض اياع ربك  ال ينفع من لان قبل ذلك منرلا باهلل أن يؤمن بع    

جّل ثناؤه أن الَافر ال ينفعه إيَانه ْن  مجيالِا:  مجيء تمك االَية. وقيل: إن تمك االَية التي أخبر ع

 طموع النَح من مغربِا.

 ذلر من قال ذلك وما ذ ِلر فيه ْن رسول ع لمى ع ْميه وسمُ:  

ـ ر ثني ْيسى بن ْثَان الرممي  قال: ر ثنا يحيى بن ْيسى  ْن ابن أبي ليمى  ْن 11125  

ل ع لمى ع ْميه وسمُ: يَْوَم يَأْتِي بَْعض  اياِع ْنية  ْن أبي سعي  الر رّي  قال: قال رسو

ا قال:  ِح ِمْن َمْغِربِا»َربَّك ال يَْنفَع  نَْفسا إيَانِ  َْ  «.ط م وع  الّن

ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن ابن أبي ليمى  ْن ْنية  ْن أبي سعي   ْن النبّي لمى    

 ع ْميه وسمُ  مثمه.

بن وليع  قال: ر ثنا محَ  بن فضيل  وجرير ْن َْارة  ْن أبي  رْة  ْن ـ ر ثنا ا11126  

ح  ِمْن »أبي هريرة  قال: قال رسول ع لمى ع ْميه وسمُ:  َْ َْة  رتى تَْنم َع الّن ال تَق وم  الّسا

َْمَْيِا  فَتِْمَك ِريَن ال يَْنفَع  نَْفسا »قال: « َمْغِربِا َ ن اَمنَْ  ِمْن فإذَا راها النّاس  اَمَن َمْن  ُْ تَ ا لَ إيَانِ 

 «.قَْبل   أْو َلَسبَِ  فِي إيَانِِا َخْيرا

ـ ر ثنا ْب  الحَي  بن بيان اليَْنَرّي وإسحاق بن شاهين  قاال: أخبرنا خال  بن ْب  ع 11127  

ه النحان  ْن يونح  ْن إبراهيُ التيَي  ْن أبيه  ْن أبي ذّر  قال: قال رسول ع لمى ع ْمي
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؟»وسمُ يوما:  ح  َْ وَن أْيَن تَْ,َهب  َهِ,ِه الّن إنِّا تَ,َْهب  إلى »قالوا: ع ورسوله أْمُ. قال: « أتَْ ر 

ا اْرتَِفعي ِمْن َرْين  ِشالِْ   فَت ْصبِح   َِ ْستَقَّرها تَْحَ  العَْرِش  فَتَِرّر ساِج َة  فاَل تََزال  َل,لَك رتى ي قاَل لَ  م 

ا تَْحَ  العَْرِش  فَتَِرّر ساِج َةً  فاَل تََزال  طاِلعَةً ِمْن َمْنمَعِ  َِ ْستَقََر لَ َي إلى م  ِِ ُّ تَْجِرى إلى أْن تَْنتَ ِا. ث 

ر  النّاس   َِ َُ تَْجِرى ال ي ْن ا اْرتَِفِعي ِمْن َرْين  ِشالِْ  فَت ْصبِح  طاِلعَةً ِمْن َمْنمِعِا. ث  َِ ل,لَك رتى يقاَل لَ

وَن ِمْنِا ِمْنِا َشْيالا  رتى تَْنتََِي  ر  َِ ا تَْحَ  العَْرِش  فَي ْصبِح  النّاس  ال ي ْن َِ ْستَقَّر لَ فَتَِرّر ساِج َةً فِي م 

ا: اْطم ِعي ِمْن َمْغِربِِك فَت ْصبِح  طاِلعَةً ِمْن َمْغِربِا َِ قال رسول ع لمى ع ْميه «. َشْيالا  فَي قال لَ

وَن أّي يَْوٍم ذلَك؟»وسمُ:  َ ْن » ورسوله أْمُ  قال: قالوا: ع« أتَْ ر  ُْ تَ ا لَ ذَاَك يَْوَم ال يَْنفَع  نَْفسا إيَانِ 

 «.اَمنَْ  ِمْن قَْبل   أْو َلَسبَْ  فِي إيَانِِا َخْيرا

ر ثنا مؤمل بن هنام ويعقوب بن إبراهيُ  قاال: ر ثنا ابن ْمية  ْن يونح  ْن إبراهيُ بن    

 بّي لمى ع ْميه وسمُ  نحوه.يزي  التيَي  ْن أبيه  ْن أبي ذّر  ْن الن

ـ ر ثنا أبو لريب  قال: ر ثنا ْبي  ع  ْن إسراِيل  ْن ْالُ  ْن  ّر  ْن لفوان 11128  

ِح بابا َمْفت ورا »بن ْسال  قال: ر ثنا رسول ع لمى ع ْميه وسمُ:  َْ إّن ِمْن قِبَِل َمْغِرِب الّن

مع  النَح من نحوه لُ ينفع نفسا إيَانِا لُ تَن امن  لمتّْوبَِة رتى تنمع النَح من نحوه  فإذا ط

 «.من قبل أو لسب  في إيَانِا خيرا

ر ثنا الَفضل بن إسحاق  قال: ر ثنا أشعن بن ْب  الررَن بن  بي  اليامي  ْن أبيه  ْن    

 بي   ْن  ّر بن ربيش  ْن لفوان ْسال الَرا ي  قال: ذلرع التوبة  فقال النبّي لمى ع 

ْغِرِب َمِسيَرةَ َسْبِعيَن ْاما أْو أْربَِعيَن ْاما  فاَليََزال  ل,لَك رتى يَأْتَى »وسمُ:  ْميه ََ لمتّْوبَِة باٌب بال

 «.بَْعض  اياِع َربّكَ 

ر ثني محَ  بن َْارة  قال: ر ثنا سِل بن ْامر  قال: ر ثنا مالك  ْن ْالُ بن أبي    

إن بالَغرب بابا مفتورا لمتوبة »أنه قال:  النّجو   ْن  ّر بن ربيش  ْن لفوان بن ْسال 

مسيرة سبعين ْاما  فإذا طمع  النَح من مغربِا  لُ ينفع نفسا إيَانِا لُ تَن امن  من قبل  أو 

 «.لسب  في إيَانِا خيرا

ر ثنا أبو لريب  قال: ر ثنا ابن فضيل  ْن َْارة بن القعقاع  ْن أبي  رْة  ْن أبي    

ح  ِمْن »ع لمى ع ْميه وسمُ يقول: هريرة  قال: سَع  رسول  َْ َْة  رتى تَْنم َع الّن ال تَق وم  الّسا

َ ْن اَمنَْ  ِمنْ  ُْ تَ ا لَ َْمَْيِا  فَ,لك ِريَن ال يَْنفَع  نَْفسا إيَانِ   َمْغِربِا  فإذَا َطمَعَْ  وراها النّاس  اَمَن َمْن 

 «.قَْبل  

  قال: ر ثنا محَ  بن جعفر  ْن العالء  ْن أبيه  ر ثنا أبو لريب  قال: ر ثنا خال  بن مرم    

ح  ِمْن »ْن أبي هريرة  قال: قال رسول ع لمى ع ْميه وسمُ:  َْ َْة  رتى تَْنم َع الّن ال تَق وم الّسا

ُْ تَ  ا لَ ع وَن  َوذلَك ِريَن ال يَْنفََع نَْفسا إيَانِ  ََ ُْ أْج  ِ َ ْن اَمنَْ  ِمْن قَْبل   َمْغِربِا  فَيَْوَمالٍِ, ي ْؤِمن النّاس  ل مّ

 «.أْو َلَسبَْ  فِي إيَانِِا َخْيرا

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن أبي ْون  ْن ابن سيرين  ْن أبي هريرة  قال: 11129  

 التوبة مقبولة ما لُ تنمع النَح من مغربِا.

ررَن  قال: ر ثنا ابن ـ ر ثنا أرَ  بن الحسن الترم,ّي  قال: ر ثنا سميَان بن ْب  ال11130  

ْياش  قال: ر ثنا ضَضُ بن  رْة  ْن شريح بن ْبي   ْن مالك بن يرامر  ْن معاوية بن 

أبي سفيان وْب  الررَن بن ْوف  وْب  ع بن َْرو بن العاص  ْن رسول ع لمى ع ْميه 

ح  ِمنْ »وسمُ  قال:  َْ َمْغِربِا  فإذَا َطمَعَْ  ط بَِع ْمى ل ّل قَْمٍب  ال تََزل  التّْوبَة  َمْقب ولَةً رتى تَْنم َع الّن

لَ  ََ  «.بَِا فِيِه  ول ِفَى النّاس  العَ

 ر ثنا أبو لريب  قال: ر ثنا أبو أسامة وجعفر بن ْون  بنحوه.   

ـ ر ثني يعقوب  قال: ر ثنا ابن ْمية  ْن أبي ريان التيَي  ْن أبي  رْة  قال: جمح 11131  

مروان بن الحَُ بالَ ينة  فسَعوه وهو يح ّث ْن االَياع  أن أّولِا  ثالثة من الَسمَين إلى

. فانصرف القوم إلى ْب  ع بن َْرو  فح ثوه ب,لك  فقال: لُ يقل مروان شيالا  ق   خروجا ال ّجال 

رفظ  من رسول ع لمى ع ْميه وسمُ في ذلك شيالا لُ أنسه  لق  سَع  رسول ع لمى ع 

رو   ال ّابِّة ْمى النّاِس »ل: ْميه وسمُ يقو ِح ِمْن َمْغِربِا  أْو خ  َْ وجا: ط م وع  الّن ر  إّن أّوَل االَياِع خ 
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ِ َا لانَْ  قَْبَل َلاِربَتِِا فاأل ْخَرى ْمى أثَِرها قَِريبا ًحى  أيّت  ثُ قال ْب  ع بن َْرو ولان «. ض 

ذلك أنِا لمَا غرب  أت  تح  يقرأ الَتب: أظّن أّولَِا خروجا طموع النَح من مغربِا و

العرش  فسج ع واستأذن  في الرجوع  فيؤذن لِا في الرجوع  رتى إذا ب ا هلل أن تنمع من 

مغربِا فعم  لَا لان  تفعل أت  تح  العرش  فسج ع واستأذن  في الرجوع  فمُ ير ّ ْميِا 

ما شاء ع أن ي,هب   شيالا  فتفعل ذلك ثالث مراع ال ير ّ ْميِا بنيء  رتى إذا ذهب من الميل

وْرف  أن لو أذن لِا لُ ت رك الَنرق  قال : ما أبع  الَنرق رّب من لي بالناس  رتى إذا 

لار األفّ لأنه طوق استأذن  في الرجوع  فقيل لِا: اطمعي من مَانك فتنمع من مغربِا. ثُ 

ا...  إلى اخر االَية. قرأ: يَْوَم يأْتى بَْعض  اياِع َربَّك ال يَْنفَع  نَْفسا إيَانِ 

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ربيعة فِ   قال: ر ثنا رَا   ْن يحيى بن سعي  أبي ريان  ْن    

 النعبّي  أن ثالثة نفر  خموا ْمى مروان بن الحَُ  ف,لر نحوه  ْن ْب  ع بن َْرو.

سَع  ْالُ بن  ر ثنا الحسن بن يحيى  قال: أخبرنا ْب  الر اق  قال: أخبرنا معَر  قال:   

أبي النجو  يح ّث ْن  ّر بن ربيش  ْن لفوان بن ْسال  قال: قال رسول ع لمى ع ْميه 

ح  ِمْن »وسمُ:  َْ ّ  رتى تَْنم َع الّن ْغِرِب بابا َمْفت ورا لمتّْوبَِة َمِسيَرةَ َسْبِعيَن ْاما  ال ي ْغمَ ََ إن بال

 «.نَْحِوهِ 

ا أبو خال   ْن رجا   ْن ْالُ  ْن  ّر بن ربيش  ْن ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثن11132  

لفوان بن ْسال  قال: إذا طمع  النَح من مغربِا  فيؤمالٍ, ال ينفع نفسا إيَانِا لُ تَن امن  

 من قبل.

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ربيعة فِ   قال: ر ثنا ْالُ بن بِ لة  ْن  ّر بن ربيش  قال:    

إّن باَب التّْوبَِة »ل  فقال: إن رسول ع لمى ع ْميه وسمُ  قال: غ ونا إلى لفوان بن ْسا

ه  َمِسيَرة  َسْبِعيَن ْاما  فاَل يََزال  َمْفت ورا رتى تَْنم َع ِمْن قِبَِمِه  َْْرض  ْغِرِب.  ََ َمْفت وٌع ِمْن قِبَِل ال

ح   َْ ََة  »ثُ قرأ: «. الّن الِِ ََ ُ  ال  ِ وَن إالّ أْن تأتِيَ أْو يَأْتَي َربَّك أْو يأْتَي بَْعض  اياِع َربَّك... َهل يَْنظ ر 

 إلى: َخْيرا.

ر ثني الربيع بن سميَان  قال: ر ثنا شعيب بن المين  قال: ر ثنا المين  ْن جعفر بن ربيعة     

ال »ْن ْب  الررَن بن هرمز  أنه قال: قال أبو هريرة  قال رسول ع لمى ع ْميه وسمُ: 

َْة   ْغِربِ  تَق وم  الّسا ََ ح  ِمَن ال َْ ْغِرِب اَمَن النّاس  »قال: «  رتى تَْنم َع الّن ََ ح  ِمْن ال َْ فإذَا َطمَعَِ  الّن

َ ْن اَمنَْ  ِمْن قَْبل   أْو َلَسبَْ  فِي إيَانِِا َخْيرا ُْ تَ ا لَ ُْ وذلَك ِريَن ال يَْنفَع  نَْفسا إيَانِ   ِ  «.ل مّ

برنا ْب  الر اق  قال: أخبرنا معَر  ْن أيوب  ْن ـ ر ثنا الحسن بن يحيى  قال: أخ11133  

َمْن تاَب قَْبَل أْن تَْنم َع »ابن سيرين  ْن أبي هريرة  قال: قال رسول ع لمى ع ْميه وسمُ: 

ح  ِمْن َمْغِربِا ق بَِل ِمْنه   َْ  «.الّن

ن إبراهيُ بن ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا فِ   قال: ر ثنا رَا   ْن يونح بن ْبي   11134ْ  

َح إذَا َغَربَْ   أتَْ  »يزي  التيَي  ْن أبي ذّر  أن رسول ع لمى ع ْميه وسمُ  قال:  َْ إّن الّن

ا: اطم ِعي ِمْن َرْين  َغَرْب ِ  َِ وَن إالّ أْن « تَْحَ  العَْرش فََسَج َْع  فَي قال  لَ ثُ قرأ ه,ه االَية: َهل يَْنظ ر 

ََة ... الِِ ََ ُ  ال  ِ  إلى اخر االَية. تَأْتِيَ

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا يزي  بن هارون  ْن سفيان بن رسين  ْن الحَُ  ْن 11135  

إبراهيُ التيَي  ْن أبيه  ْن أبي ذّر  قال: لن  ر ف النبّي لمى ع ْميه وسمُ ذاع يوم ْمى 

الَةٍ »رَار  فنظر إلى النَح رين غرب   فقال:  َِ َْْيٍن َر ب  فِي  ّ  رتى تَِرّر ِلَربِّا إنِّا تَْغر    تَْنَنِم

: يا َرّب إّن  ا  فإذَا أَرا َ أْن ي ْنِمعَِا ِمْن َمْغِربِا َربََسِا  فَتَق ول  َِ ساِج َةً تَْحَ  العَْرِش رتى يَأْذََن لَ

ا: اط ِمِعي ِمْن َرْين  َغَرْبِ  ف,لَك ِريَن ال يَْنفَع  نَْفسا إيَان   َِ َ ْن اَمنَْ  ِمْن َمِسيِري بَِعي ٌ  فَيَق ول  لَ ُْ تَ ِا لَ

 «.قَْبل  

ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ْب ة  ْن موسى بن الَسيب  ْن إبراهيُ التيَي  ْن أبيه  ْن    

ي وِشك  أْن تَِجيَء رتى تَِقَف »أبي ذّر قال: نظر النبّي لمى ع ْميه وسمُ يوما إلى النَح فقال: 

: ارِجعِ  َ ْن اَمنَْ  ِمْن قَْبل   أْو بيَن يَ َيِ ّللّاِ  فَيَق ول  ُْ تَ ا لَ ي ِمْن َرْين  ِجالِْ  فَِعْن َ ذلَك ال يَْنفَع  نَْفسا إيَانِ 

 «.َلَسبَْ  فِي إيَانِِا َخْيرا
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ـ ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبيه  ْن ابن 11136  

َ ن اَمنَْ  ِمْن قَْبل  أْو َلَسبَْ  فِي  ْباس  قوله: يَْوَم يَأْتي بَْعض  اياعِ  ُْ تَ ا لَ َربَّك ال يَْنفَع  نَْفسا إيَانِ 

إيَانِا َخْيرا فِو أنه ال ينفع منرلا إيَانه ْن  االَياع  وينفع أهل انيَان ْن  االَياع إن لانوا 

العنياع  التسبوا خيرا قبل ذلك.قال ابن ْباس: خر  رسول ع لمى ع ْميه وسمُ ْنية من 

ْغِرِب  فإذَا فَعََمْ  »فقال لُِ:  ََ َح ِمْن قَبِل ال َْ ا الّن َ وَن أْن تََرو  ُْ ت وِش  َ بَا َ ع  ت وب وا إلى ع فإنّ ِْ يا 

ان   ََ ُ  اني تِ ل  وخ  ََ بَِسِ  التّْوبَة  وط ِوَي العَ فقال الناس: هل ل,لك من اية يا رسول ع؟ فقال «. ذَِلَك ر 

ُ  المّْيمَةَ أْن تَن وَل َلقَْ ِر ثاَلِث لَياٍل  فَيَْستَْيِقظ  الِّ,يَن »ع ْميه وسمُ:  رسول ع لمى  َ إن ايَةَ تِْم

 ُْ  ِ ُّ يأت وَن َمَضاِجعَ ُْ يَْنقَِض  ث ُْ والمّْيل  َمَانَه  لَ  ِ َ ُّ يَْقض وَن َلالَت ُْ فَي َصمّوَن لَه   ث   ِ يَْرَنْوَن َربّ

وَن  رتى إذا اْستَ  ٍُ  فيَنام  َِْظي َ وَن ذلَك بيَن يَ َْي أْمٍر  ْيقَظ وا َوالمّْيل  َمَانَه   فإذَا رأْوا ذلَك خاف وا أْن يَ

ْغِرِب  ََ ُْ ِمْن قِبَِل ال ِِ مْي َْ ونِا إْذ َطمَعَْ   ُْ يَْنتَِظر  ِح. فَبَْينا ه  َْ ُ ط م وع  الّن ِِ مَْي َْ وا َوطال   فإذَا أْلبَح 

ُْ يَْنفَ  َ ْن اَمنَْ  ِمْن قَْبل  فإذَا فَعَمَْ  ذلَك  لَ ُْ تَ ا لَ  «.ْع نَْفسا إيَانِ 

ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جريل  ْن لالح مولى التوأمة     

َْة  رتى تَْنمََع »ْن أبي هريرة  أنه سَعه يقول: قال رسول ع لمى ع ْميه وسمُ:  ال تَق وم  الّسا

ح  ِمْن َمغْ  َْ االّن ع وَن  فَيَْوَمالٍِ, ال يَْنفَع  نَْفسا إيَانِ  ََ ُْ أْج  ِ «... ِربِا  فإذَا َطمَعَْ  وراها النّاس  اَمن وا ل مّ

 االَية.

ـ وبه قال: ر ثني رجا   قال: قال ابن جريل: أخبرني بن أبي ْتيّ  أنه سَع ْبي  بن 11137  

ا قال: يقول: نتح ّث وع أْمُ أنِا َْير يتمو: يَْوَم يَأْتى بَْعض  اياته َربَّك ال يَْنفَ  ع  نَْفسا إيَانِ 

النَح تنمع من مغربِا. قال ابن جريل: وأخبرني َْرو بن  ينار  أنه سَع ْبي  بن َْير يقول 

ذلك. قال ابن جريل: وأخبرني ْب  ع بن أبي مميَة  أنه سَع ْب  ع بن َْرو يقول: إن االَية 

ا إذا طمع  النَح من مغربِا. قال ابن جريل: وقال مجاه  ذلك أيضا.التي ال يَْنفَع  نَْفسا إي  َانِ 

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن شعبة  ْن قتا ة  ْن  رارة بن أوفى  ْن ابن 11138  

ا قال: طموع النَح من مغربِا.  مسعو : يَْوَم يَأتِي بَْعض  اياِع َربَّك ال يَْنفَع  نَْفسا إيَانِ 

ا محَ  بن بنار ومحَ  بن الَثنى  قاال: ر ثنا محَ  بن جعفر  قال: ر ثنا شعبة  قال: ر ثن   

سَع  قتا ة يح ث ْن  رارة بن أوفى  ْن ْب  ع بن مسعو  في ه,ه االَية: يَْوَم يَأْتي بَْعض  

 اياِع َربَّك قال: طموع النَح من مغربِا.

 ّي وْب  الوهاب بن ْوف  ْن ابن سيرين  ـ ر ثنا ابن بنار  قال: ر ثنا ابن أبي 11139ْ  

قال: ثني أبو ْبي ة بن ْب  ع بن مسعو   قال: لان ْب  ع بن مسعو  يقول: ما ذلر من االَياع 

فق  مضين غير أربع: طموع النَح من مغربِا  و ابة األرض  وال جال  وخرو  يأجو  

ن مغربِا  ألُ تر أن ع قال: يَْوَم يَأْتي ومأجو . واالَية التي ترتُ بِا األَْال: طموع النَح م

َ ْن اَمنَْ  ِمْن قَْبل  أْو َلَسبَْ  فِي إيَانِِا َخْيرا؟ قال: فِي  ُْ تَ ا لَ بَْعض  اياِع َربَّك ال يَْنفَع  نَْفسا إيَانِ 

 طموع النَح من مغربِا.

أبي الضحى  ْن ر ثنا ابن بنار  قال: ر ثنا ابن أبي ْ ّي  ْن شعبة  ْن سميَان  ْن    

ا قال: طموع النَح من  مسروق  قال: قال ْب  ع: يَْوم يأْتي بَْعض  اياِع ربَّك ال يَْنفَع  نَْفسا إيَانِ 

 مغربِا مع القَر  لأنَِا بعيران مقرونان.

قال شعبة: ور ثنا قتا ة  ْن  رارة  ْن ْب  ع بن مسعو : يَْوَم يَأْتي بَْعض  اياِع َربَّك قال:    

 طموع النَح من مغربِا.

ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا جرير  ْن األَْش  ْن أبي الضحى  ْن مسروق  ْن ْب  ع    

بن مسعو : يَْوَم يَأْتِي بَْعض  اياِع َربَّك قال: طموع النَح من مغربِا مع القَر لالبعيرين 

 الَقترنين.

صور واألَْش  ْن أبي الضحى  ْن ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن سفيان  ْن من   

ا قال: طموع النَح من  مسروق ْن ْب  ع: يَْوَم يَأْتِي بَْعض  اياِع َربَِك ال يَْنفَع  نَْفسا إيَانِ 

 مغربِا مع القَر لالبعيرين القرينين.
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ـ وقال: ر ثنا أبي  ْن إسراِيل وأبيه  ْن أشعن بن أبي النعثاء  ْن أبيه  ْن ْب  11140  

 قال: التوبة مبسوطة ما لُ تنمع النَح من مغربِا. ع 

ـ ر ثنا بنر  قال: ر ثنا يزي    قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة  قال: ذلر لنا أن ابن أم ْب  11141  

لان يقول: ال يزال باب التوبة مفتورا رتى تنمع النَح من مغربِا  فإذا رأى الناس ذلك امنوا  

 ا لُ تَن امن  من قبل أو لسب  في إيَانِا خيرا.وذلك رين ال ينفع نفسا إيَانِ

ر ثنا بنر  قال: ر ثنا ْب  ع بن جعفر  قال: ر ثنا العالء بن ْب  الررَن  ْن أبيه  ْن أبي    

ح  ِمْن َمْغِربِا  »هريرة  قال: قال رسول ع لمى ع ْميه وسمُ:  َْ َْة  رتى تَْنم َع الّن ال تَق وم  الّسا

َ ْن اَمنَْ  ِمْن قَْبل   أْو َلَسبَْ  فِي إيَانِِافإذَا َطمَعَ  ُْ تَ ا لَ ُ  فَيَْوَمالٍِ, ال يَْنفَع  نَْفسا إيَانِ   ِ  ْ  اَمَن النّاس  ل مّ

 «.َخْيرا

ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ابن ْيينة  ْن َْرو بن  ينار  ْن ْبي  بن َْير: يَْوَم يَأْتِي    

 النَح من مغربِا.بَْعض  اياِع َربَّك قال: طموع 

ـ وقال: ر ثنا أبي  ْن الحسن بن ْقبة أبي ليران  ْن الضحاك: يَْوَم يَأْتي بَْعض  اياِع 11142  

 َربَّك ال يَْنفَع  نَْفسا إيَانِا قال: طموع النَح من مغربِا.

ابن ر ثنا الحسن بن يحيى  قال: أخبرنا ْب  الر اق  قال: أخبرنا إسراِيل  قال: أخبرني أشعن    

َ ْن اَمنَْ  ِمْن قَْبل  قال: ال  ُْ تَ ا لَ أبي النعثاء  ْن أبيه  ْن ابن مسعو   في قوله: ال يَْنفَع  نَْفسا إيَانِ 

 تزال التوبة مبسوطة ما لُ تنمع النَح من مغربِا.

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبي نجيح  11143  

   في قول ع: يَْوَم يأْتِي بَْعض  اياع  َربَّك قال: طموع النَح من مغربِا.ْن مجاه 

ـ ر ثني يونح بن ْب  األْمى  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: أخبرني أبو لرر  ْن 11144  

 ُْ ا لَ َ ْن اَمنَْ   القرظي أنه لان يقول في ه,ه االَية: يَْوَم يَأْتي بَْعض  اياِع َربَّك ال يَْنفَع  نَْفسا إيَانِ  تَ

 ِمْن قَْبل  يقول: إذا جاءع االَياع لُ ينفع نفسا إيَانِا  يقول: طموع النَح من مغربِا.

ر ثني الحرث  قال: ر ثنا ْب  العزيز  قال: ر ثنا سفيان  الثورّي  ْن ْالُ بن أبي النجو      

َك قال: طموع النَح من ْن  ّر بن ربيش  ْن لفوان بن ْسال: يَْوَم يَأْتِي بَْعض  اياِع َربّ 

 مغربِا.

ر ثني الحرث  قال: ر ثنا ْب  العزيز  قال: ر ثنا إسراِيل  ْن أبي إسحاق  ْن وهب بن    

 جابر  ْن ْب  ع بن َْرو: يَْوَم يَأْتِي بَْعض  اياِع َربَّك قال: طموع النَح من مغربِا.

جو  ومأجو   وطموع النَح من وقال اخرون: بل ذلك بعض االَياع الثالثة: ال ابة  ويأ  

 مغربِا. ذلر من قال ذلك:

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا جعفر بن ْون  ْن الَسعو ي  ْن القاسُ  قال: قال ْب  11145  

ع: التوبة معروضة ْمى ابن ا م إن قبمِا ما لُ ترر  إر ى ثالث: ما لُ تنمع النَح من 

 جو .مغربِا  أو ال ّابة  أو فتح يأجو  ومأ

ْ ميَة  قال: ر ثنا الَسعو ّي  ْن القاسُ بن ْب  الررَن  قال:     ر ثني يعقوب  قال: ر ثنا ابن 

قال ْب  ع: التوبة معروضة ْمى ابن ا م إن قبمِا ما لُ ترر  إر ى ثالث: ال ابة  وطموع 

 النَح من مغربِا  وخرو  يأجو  ومأجو .

ي  ْن سفيان  ْن منصور  ْن ْامر  ْن ْاِنة  ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أب11146  

 قال : إذا خر  أّول االَياع طرر  األقالم  وربس  الحفظة  وشِ ع األجسا  ْمى األَْال.

ـ ر ثنا أبو لريب  قال: ر ثنا ابن فضيل  ْن أبيه  ْن أبي را م  ْن أبي هريرة  قال: 11147  

َ ْن اَمنَْ  ِمْن قَْبل  ثاَلٌث إذَ »قال رسول ع لمى ع ْميه وسمُ:  ُْ تَ ا لَ ا َخَرَجْ  ال يَْنفَع  نَْفسا إيَانِ 

ِح ِمْن َمْغِربِا  َوال ّّجال   َو َابّة  األْرِض  َْ  «.أْو َلَسبَْ  فِي إيَانِِا َخْيرا: ط م وع الّن

ل ـ ر ثنا بنر بن معاذ  قال: ر ثنا معاوية بن ْب  الَريُ  قال: ر ثنا الحسن  قال: قا11148  

ِح ِمْن َمْغِربِا  َوال ّّجاَل  »رسول ع لمى ع ْميه وسمُ:  َْ َاِل ِستّا: ط م وَع الّن ْْ وا باأل باِ ر 

ُْ  وأْمَر العاّمةِ  َويَّصةَ أَرِ ل   «.وال ّخاَن  َو َابّةَ األْرِض  وخ 
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ع لمى  ـ ر ثنا بنر  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة  قال: ذلر أن نبيّ 11149  

 ع ْميه وسمُ يقول  ف,لر نحوه.

وأولى األقوال بالصواب في ذلك  ما تظاهرع به األخبار ْن رسول ع لمى ع ْميه وسمُ   

 «.ذَِلَك ِريَن تنمع النَح  من مغربِا»أنه قال: 

خيرا من َْل  وأما قوله: أْو َلَسبَْ  فِي إيَانِِا َخْيرا فإنه يعني: أو َْم  في تص يقِا باهلل  

لالح تص ق قيمه  وتحققه من قبل طموع النَح من مغربِا  ال ينفع لافرا لُ يَن امن باهلل قبل 

طموِْا  ل,لك إيَانه باهلل إن امن ول ّق باهلل ورسمه  ألنِا رالة ال تَتنع نفح من انقرار باهلل 

ُ ْن  قيام الساْة وتمك رال ال العظيُ الِول الوار  ْميُِ من أمر ع  فحَُ إيَانُِ لحَُ إيَانِ

يَتنع الرمّ من انقرار بور انية ع لَعاينتُِ من أهوال ذلك اليوم ما ترتفع معه راجتُِ إلى 

الفَر واالست الل والبحن واالْتبار  وال ينفع من لان باهلل وبرسمه مص ّقا ولفراِض ع مضيعا 

ِا أَْاله إن َْل  ولسبه إن التسب  غير مَتسب بجوارره هلل طاْة إذا هي طمع  من مغرب

 لتفرينه ال,ي سمف قبل طموِْا في ذلك. لَا:

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي 11150  

َ ْن اَمنَْ  ِمْن قَْبل  أوْ  ُْ تَ َلَسبَْ  فِي إيَانِِا َخْيرا  يَْوَم يأْتي بَْعض  اياِع َربَّك ال يَْنفَع  نَْفسا إيَانِا لَ

يقول: لسب  في تص يقِا خيرا َْالً لالحا  فِؤالء أهل القبمة. وإن لان  مص ّقة ولُ تعَل قبل 

ذلك خيرا فعَم  بع  أن رأع االَية لُ يقبل منِا. وإن َْم  قبل االَية خيرا ثُ َْم  بع  االَية 

 خيرا  ق بِل منِا.

لفر   قال: سَع  أبا معاذ  قال: ر ثنا ْبي  بن سميَان  قال: ـ ر  ث  ْن الحسين بن ا11151  

سَع  الضحاك يقول  في قوله: يَْوَم يَأْتِي بَْعض  اياع َربَّك ال يَْنفَع  نَْفسا إيَانِا قال: من أ رله 

بعض االَياع وهو ْمى َْل لالح مع إيَانه قبل ع منه العَل بع  نزول االَية لَا قبل منه قبل 

 ذلك.

وَن.   ْنتَِظر  وا إنّا م   القول في تأويل قوله تعالى: ق ِل اْنتَِظر 

يقييول تعييالى لنبيييه محَيي  لييمى ع ْميييه وسييمُ: قييل يييا محَيي  لِييؤالء العييا لين بييربُِ األوثييان   

واأللنام: انتظروا أن تأتيَُ الَالَِة بالَوع  فتقبض أروارَُ  أو أن يأتي ربيك لفصيل القضياء 

ف القيامة  أو أن يأتيَُ طموع النَح من مغربِا  فت نوى ليحاِف األَْيال  بيننا وبينَُ في موق

ّّ منييا ميين الَبنييل  والَسيييء ميين  وال ييينفعَُ إيَييانَُ رينالييٍ, إن امنييتُ  رتييى تعمَييوا رنيالييٍ, الَحيي

الَحسن  والصا ق من الَاذب  وتتبينوا ْن  ذلك بَين يحييّ ْي,اب ع وألييُ نَاليه  وَمين النياجي 

ن الِالك  إنا منتظرو ذلك  ليجزل ع لنا ثوابه ْميى طاْتنيا إيياه  وإخاللينا العبيا ة منا ومنَُ ومَ 

ّّ  وهو خير الفالمين.  له  وإفرا ناه بالربوبية  ون ما سواه  ويفصل بيننا وبينَُ بالح

 159اآلية : 

ُْ َوَلان واْ ِشيَ   ِ آ القول في تأويل قوله تعالى:      }إِّن الِّ,يَن فَّرق واْ ِ ينَ ََ ُْ فِي َشْيٍء إِنّ  ِ عاً لّْسَ  ِمْن

ا َلان واْ يَْفعَم وَن {. ََ ُ بِ  ِ ُّ ي نَباّل  ُْ إِلَى ّللّاِ ث  ه   أَْمر 

وي ْن ْمّي بن أبي طالب رضي ع ْنه  ما:     اختمف القّراء في قراءة قوله: فَّرق وا فر 

حاق  ْن َْرو بن  ينار  أن ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن سفيان  ْن أبي إس11152  

ُْ »ْميّا رضي ع ْنه  قرأ:   ِ  «.إّن الِّ,يَن فاَرق وا  ينَ

فاَرق وا »ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا جرير  قال: قال رَزة الزياع  قرأها ْمّي رضي ع ْنه:    

 ُْ  ِ  «.ِ ينَ

ُْ فاَرق وا »ـ وقال: ر ثنا الحسن بن ْمّي  ْن سفيان  ْن قتا ة: 11153    ِ  «. ينَ

ُْ »ولأن ْميّا ذهب بقوله:     ِ خرجوا فارت ّوا ْنه من الَفارقة. وقرأ ذلك ْب  ع بن « فاَرق وا  ينَ

 مسعو   لَا:

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا يحيى بن رافع  ْن  هير  قال: ر ثنا أبو إسحاق أن ْب  11154  

. ُْ  ِ  ع لان يقرؤها: فَّرق وا  ينَ
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قراءة  أْني قراءة ْب  ع  قّراء الَ ينة والبصرة وْامة قّراء الَوفيين. ولأن ْب  وْمى ه,ه ال  

ع تأّول بقراءته ذلك ل,لك أن  ين ع وار   وهو  ين إبراهيُ الحنيفية الَسمَة  ففّرق ذلك اليِو  

 والنصارى  فتِّو  قوم  وتنّصر اخرون  فجعموه شيعا متفّرقة.

ذلك أن يقال: إنَِا قراءتان معروفتان  ق  قرأْع بَّل وار ة منَِا أَِة  والصواب من القول في  

من القّراء  وهَا متفقتا الَعنى غير مرتمفتيه. وذلك أن لّل ضاّل فم ينه مفارق  وق  فّرق األرزاب 

 ين ع ال,ي ارتضاه لعبا ه  فتِّو  بعض  وتنّصر اخرون  وتَّجح بعض  وذلك هو التفريّ 

ّّ مفارقون وله مفّرقون فبأّي  بعينه ومصير أهمه شيعا متفّرقين غير مجتَعين  فُِ ل ين ع الح

ّّ مصيب  غير أنّي أختار القراءة بال,ي ْميه ْظُ القّراء  وذلك تن ي   ذلك قرأ القارىء فِو لمح

 «.فّرقوا»الراء ِمن 

ُْ فقال بعضُِ: ْني ب,لك اليِو  ثُ اختمف أهل التأويل في الَعنيين بقوله إّن الِّ,يَن فَّرقوا ِ ينَ    ِ
 والنصارى. ذلر من قال ذلك:

ـ ر ثنا محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبي نجيح  11155  

 ْن مجاه   في قول ع: ولان وا ِشيَعا قال: يِو .

 ي نجيح  ْن مجاه   بنحوه.ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أب   

ـ ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن قتا ة: فَّرق وا 11156  

ُْ قال: هُ اليِو  والنصارى.  ِ  ِ ينَ

ُْ ولان وا      ِ ر ثنا بنر  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة  قوله: إّن الِّ,يَن فَّرق وا ِ ينَ

 ا من اليِو  والنصارى.ِشيعَ 

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11157  

ُْ فِي َشْيٍء هؤالء اليِو  والنصارى.  ِ ُْ ولان وا ِشيَعا لَْسَ  ِمْن  ِ  إّن الِّ,يَن فَّرق وا ِ ينَ

ُْ فيقول: ترلوا  ينُِ    ِ  ولانوا شيعا. وأما قوله: فَّرق وا ِ ينَ

ـ ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبيه  ْن ابن 11158  

ُْ ولان وا ِشيَعا وذلك أن اليِو  والنصارى اختمفوا قبل أن يبعن   ِ ْباس قوله: إّن الِّ,يَن فَّرق وا ِ ينَ

ُْ فِي َشْيٍء.محَ  فتفّرقوا  فمَا بعن محَ  أنزل ع: إّن الِّ,يَن فَ   ِ ُْ ولان وا ِشيعا لَْسَ  ِمْن  ّرق وا ِ ينِ

ـ ر  ث  ْن الحسين بن الفر   قال: سَع  أبا معاذ يقول: أخبرنا ْبي  بن سميَان  قال: 11159  

ُْ ولان وا ِشيَعا يعني: اليِو  والنصارى.  ِ  سَع  الضحاك يقول في قوله: إّن الِّ,يَن فَّرق وا ِ ينَ

ُْ »ابن وليع  قال: ر ثنا رسين بن ْمّي  ْن شيبان  ْن قتا ة:  ـ ر ثنا11160    ِ « فاَرق وا ِ ينَ

 قال: هُ اليِو  والنصارى.

ْ ني ب,لك: أهل الب ع من ه,ه األمة ال,ين اتبعوا متنابه القران  ون محََه. ذلر    وقال اخرون: 

 من قال ذلك:

قال: ر ثنا سفيان  ْن لين  ْن ـ ر ثنا محَ  بن بنار  قال: ر ثنا ْب  الررَن  11161  

ُ قال: نزل  ه,ه االَية في ه,ه األمة.  ِ  طاوس  ْن أبي هريرة  قال: إّن الِّ,يَن فَّرق وا ِ ينَ

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن سفيان  ْن لين  ْن طاوس  ْن أبي هريرة: 11162  

ُْ ولان وا ِشيَعا قال: هُ  ِ  أهل الضاللة. إّن الِّ,يَن فَّرق وا ِ ينَ

ـ ر ثني سعي  بن َْرو السَوني  قال: ر ثنا بقية بن الولي   قال: لتب إلّي ْبا  بن 11163  

لثير  قال: ثني لين  ْن طاوس  ْن أبي هريرة  قال: قال رسول ع لمى ع ْميه وسمُ في 

ِ  »ه,ه االَية:  ُْ ولان وا ِشيَعا لَْسَ  ِمْن  ِ ُْ أْهل البِ َعِ إن الِّ,يَن فَّرق وا ِ ينَ ُْ فِي َشْيٍء َولَْيس وا ِمْنَك  ه 
اِع وأْهل  الّضاللَِة ِمْن َهِ,ِه األّمة  «.وأْهل  الّنبِ 

والصواب من القول في ذلّك ْن ي أن يقال: إن ع أخبر نبيه لمى ع ْميه وسمُ أنه برىء   

ّّ  وفّرقه  ولانوا فرقا فيه وأرزابا شيعا  و أنه ليح منُِ والهُ منه ألن  ينه مَن فارق  ينه الح

ال,ي بعثه ع به هو انسالم  ين إبراهيُ الحنيفية لَا قال له ربه وأمره أن يقول: ق ْل إنّنِي ه انِي 

َُ َرنيفا وَما لاَن ِمَن الَنِرِليَن فَان من فارق  ينه  ا ِممّةَ إبَراهي ََ ٍُ ِ ينا قي َربّي إلى لراٍط مستقي

ْميه وسمُ من منرك ووثنّي ويِو ّي ونصرانّي ومتحنف مبت ع ق  ابت ع  ال,ي بعن به لمى ع
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في ال ين ما ضّل به ْن الصراط الَستقيُ وال ين القيُ  ممة إبراهيُ الَسمُ  فِو بريء من محَ  

ُْ ولان وا   ِ لمى ع ْميه وسمُ ومحَ  منه بريء  وهو  اخل في َْوم قوله: إّن الِّ,يَن فَّرق وا ِ ينَ

ُْ فِي َشْيٍء.ِشيَ   ِ  عا لَْسَ  ِمْن

ُْ إلى ّللّاِ فإن أهل التأويل اختمفوا في تأويمه  فقال    ه  ا أْمر  ََ ُْ فِي َشْيٍء إنّ  ِ وأما قوله: لَْسَ  ِمْن

بعضُِ: نزل  ه,ه االَية ْمى نبّي ع باألمر بترك قتال الَنرلين قبل وجوب فرض قتالُِ  ثُ 

. ذلر من قال نسرِا األمر بقتالُِ في سورة بر ُْ وه  ْنِرِليَن َرْين  َوَجْ تَ   َ اءة  وذلك قوله: فاْقت م وا ال

 ذلك:

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11164  

ُْ إلى ّللّاِ لُ يؤمر بقتالُِ  ثُ نسر   فأ ه  ا أْمر  ََ ُْ فِي َشْيٍء إنّ  ِ مر بقتالُِ في سورة قوله: لَْسَ  ِمْن

 براءة.

وقال اخرون: بل نزل  ْمى النبّي لمى ع ْميه وسمُ إْالما من ع له أن من أمته من يح ث   

بع ه في  ينه وليس  بَنسوخة  ألنِا خبر ال أمر  والنسخ إنَا يَون في األمر والنِي. ذلر من 

 قال ذلك:

  قال: أخبرنا مالك بن مغول  ْن ْمّي بن ـ ر ثنا أبو لريب  قال: ر ثنا ابن إ ريح11165  

ُْ فِي   ِ ُْ َولان وا ِشيَعا لَْسَ  ِمْن  ِ األقَر  ْن أبي األروص  أنه تال ه,ه االَية: إّن الِّ,يَن فَّرق وا ِ ينَ

 َشْيٍء ثُ يقول: بريء نبيَُ لمى ع ْميه وسمُ منُِ.

و أسامة ويحيى بن ا م  ْن مالك بن ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي وابن إ ريح وأب11166  

 مغول  بنحوه.

ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ر ثنا شجاع أبو ب ر  ْن َْرو بن قيح الَأل  11167  

قال: قال  أّم سمَة: ليتّ امرؤ أن ال يَون من رسول ع لمى ع ْميه وسمُ في شيء ثُ قرأع: 

 ُْ  ِ ُْ فِي َشْيٍء قال َْرو بن قيح: قالِا مّرة النيب وتال إّن الِّ,يَن فَّرق وا ِ ينَ  ِ ولان وا ِشيَعا لَْسَ  ِمْن

 ه,ه االَية.

ُْ فِي َشْيٍء إْالم من ع نبيه محَ ا     ِ والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن قوله: لَْسَ  ِمْن

رزاب من منرلي قومه لمى ع ْميه وسمُ أنه من مبت ْة أمته الَمح ة في  ينه بريء  ومن األ

ومن اليِو  والنصارى. وليح في إْالمه ذلك ما يوجب أن يَون نِاه ْن قتالُِ  ألنه غير محال 

أن في الَالم: لس  من  ين اليِو  والنصارى في شيء فقاتمُِ  فإن أمرهُ إلى ع في أن يتفّضل 

يقبض روره  أو يقتمه بي ك ْمى من شاء منُِ  فيتوب ْميه  ويِمك من أرا  إهالله مُِ لافرا  ف

ْمى لفره  ثُ ينبالُِ بَا لانوا يفعمون ْن  مق مُِ ْميه. وإذ لان غير مستحيل اجتَاع األمر 

ُْ إلى ّللّاِ ولُ يَن في االَية  ليل واضح ْمى أنِا  ه  ا أْمر  ََ ُْ فِي َشْيٍء إنّ  ِ بقتالُِ  وقوله: لَْسَ  ِمْن

خبٌر  لان غير جاِز أن يقضي ْميِا بأنِا منسوخة  منسوخة وال ور  بأنِا منسوخة ْن الرسول

رتى تقوم رجة موجبة لحة القول ب,لك لَا ق  بيّنا من أن الَنسوخ هو ما لُ يجز اجتَاْه 

 «.المنيف ْن ألول األرَام»وناسره في رال وار ة في لتابنا لتاب 

ُْ لي ّللّاِ فإنه يقول: أنا ال,ي إلّي أم   ه  ا أْمر  ََ ر هؤالء الَنرلين فيارقوا  يينُِ وليانوا وأما قوله: إن

شيعا  والَبت ْة من أمتك ال,ين ضموا ْن سبيمك   ونك و ون لل أر  إما بالعقوبة إن أقاموا ْمى 

 ُّ ضاللتُِ وف ْرقتُِ  يينُِ فيأهمَُِ بِيا  وإميا بيالعفو ْينُِ بالتوبية ْمييُِ والتفضيل منيي ْمييُِ. ث ي

ُْ بَا َليان وا يَْفعَم يوَن ي  ِ قيول: ثيُ أخبيرهُ فيي االَخيرة ْني  ورو هيُ ْميّي ييوم القيامية بَيا ليانوا ي نَباّل 

يفعمون فأجا ي لالّ منُِ بَا لانوا في ال نيا يفعمون  الَحسن منُِ بانرسان والَسييء بانسياءة. 

ثُ أخبر جّل ثناؤه ما مبمغ جزاِه َمن جا ى منُِ بانرسيان أو بانسياءة  فقيال: َميْن جياَء بالَحَسينَِة 

وَن. فَمَه    َ ُْ ال ي ْظمَ ا َوَمْن جاَء بالّسياّلَِة فاَل ي ْجَزي إالّ ِمثْمَِا َوه  َِ  َْْنر  أْمثاِل

 160اآلية : 

ا َوَمن َجآَء بِالّسياّلَِة فاَلَ ي ْجَزَى إِالّ  َِ َْْنر  أَْمثَاِل  القول في تأويل قوله تعالى:   }َمن َجآَء بِاْلَحَسنَِة فَمَه  

ُْ الَ ي   ا َوه  َِ وَن {.ِمثْمَ  َ  ْظمَ
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يقول تعالى ذلره: من وافى ربه يوم القيامة في موقف الحساب من هؤالء ال,ين فارقوا  ينُِ    

ولانوا شيعا بالتوبة وانيَان وانقالع َْا هو ْميه مقيُ من ضاللته  وذلك هو الحسنة التي 

َْنْ  ا فمه ْنر رسناع ذلرها ع  فقال: من جاء بِا فمه ْنر أمثالِا. ويعني بقوله: فَمَه   َِ ر  أْمثاِل

 ّّ أمثال رسنته التي جاء بِا. َوَمْن جاَء بالّسياّلَِة يقول: ومن وافى يوم القيامة منُِ بفراق ال ين الح

وَن   َ ُْ ال ي ْظمَ والَفر باهلل  فال ي ْجَزى إال ما ساءه من الجزاء  لَا وافى ع به من َْمه السيىء. َوه 

يقين: ال فريّ انرسان  وال فريّ انساءة  بأن يجا ي الَحسن بانساءة يقول: وال يظمُ ع الفر

والَسيء بانرسان ولَنه يجا ي لال الفريقين من الجزاء ما هو له  ألنه جّل ثناؤه رَيُ ال يضع 

ّّ من الجزاء. ّّ أن يضعه فيه  وال يجا ي أر ا إال بَا يستح  شيالا إال في موضعه ال,ي يستح

مضى ْمى أن معنى الظمُ وضع النيء في غير موضعه بنواه ه الَغنية ْن  وق   لمنا فيَا  

 إْا تِا في ه,ا الَوضع.

فإن قال قاِل: فإن لان األمر لَا ذلرع من أن معنى الحسنة في ه,ا الَوضع انيَان باهلل   

أمثال وانقرار بور انيته والتص يّ برسوله  والسيالة فيه النرك به والتَ,يب لرسوله  فمإليَان 

فيجاَ ى بِا الَؤمن  وإن لان له مثل فَيف يجاَ ي به  وانيَان إنَا هو ْن ك قول وَْل  

والجزاء من ع لعبا ه ْميه الَرامة في االَخرة  واننعام ْميه بَا أْ ّ ألهل لرامته من النعيُ في 

جوارع؟ قيل: إن   ار الرمو   وذلك أْيان ترى وتعاين وتحح ويمت,ّ بِا  ال قول ي سَع وال لسب

معنى ذلك غير ال,ي ذهب  إليه  وإنَا معناه: من جاء بالحسنة فوافى ع بِا له منيعا  فإن له من 

 الثواب ثواب ْنر رسناع أمثالِا.

فإن قم : فِل لقول ال إله إال ع من الحسناع مثل؟ قيل: له مثل هو غيره  وليح له مثل هو   

ال,ي وْ  ع جّل ثناؤه من أتاه به أن يجا يه ْميه من الثواب بَثل قول ال إله إال ع  وذلك هو 

ْنرة أضعاف ما يستحقه قاِمه  ول,لك ذلك فيَن جاء بالسيالة التي هي النرك  إال أن ال يجا ي 

 لاربِا ْميِا إال ما يستحقه ْميِا من غير إضعافه ْميه.

 ذلك: وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال  

غيرة  ْن سعي  بن 11168    َ ـ ر ثنا ابن رَي   قال: ر ثنا يعقوب القَي  ْن جعفر بن أبي ال

ا قال رجل من القول: فإن  َِ َْْنر أمثاِل « ال إله إال ع»جبير  قال: لَا نزل : َمْن جاَء بالَحَسنَِة فَمَه  

 رسنة؟ قال: نعُ  أفضل الحسناع.

ر ثنا رفص بن غياث  ْن األَْش والحسن بن ْبي  ع  ْن  ـ ر ثنا ابن وليع  قال:11169  

 جامع بن ش ّا   ْن األسو  بن هالل  ْن ْب  ع: َمن جاَء بالَحَسنِة ال إله إال ع.

ـ ر ثنا يعقوب بن إبراهيُ  قال: ر ثنا رفص  قال: ر ثنا األَْش والحسن بن ْبي  ع  11170  

هالل  ْن ْب  ع  قال: َمْن جاَء بالَحَسنِة قال: من جاء بال إله  ْن جامع بن ش ّا   ْن األسو  بن

 إال ع  قال: َوَمْن جاَء بالّسياّلَِة قال: النرك.

ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ابن فضيل  ْن الحسن بن ْبي  ع  ْن جامع بن ش ّا   ْن    

 ال إله إال ع. األسو  بن هالل  ْن ْب  ع: َمْن جاَء بالَحَسنَِة قال:

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا معاوية بن َْرو  والَعنى ْن  اِ ة  ْن ْالُ  ْن 11171  

 شقيّ: َمْن جاَء بالَحَسنَِة قال: ال إله إال ع لمَة انخالص. َوَمْن جاَء بالّسياّلَِة قال: النرك.

جعفر  ْن سعي   وْن ْثَان  ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ابن يَان  ْن أشعن  ْن11172  

بن األسو   ْن مجاه  والقاسُ بن أبي بّزة: َمْن جاَء بالَحَسنَِة قالوا: ال إله إال ع لمَة انخالص. 

 َوَمْن جاَء بالّسياّلَِة قالوا: بالنرك وبالَفر.

جاَء  ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ابن نَير وابن فضيل  ْن ْب  الَمك  ْن ْناء: َمنْ 11173  

 بالَحَسنَِة قال: ال إله إال ع. َوَمْن جاَء بالّسياّلَِة قال: النرك.

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ابن نَير وابن فضيل  ْن ْب  الَمك  ْن ْناء: َمْن جاَء 11174  

 بالَحَسنَِة قال: ال إله إال ع. َوَمْن جاَء بالّسياّلَِة قال: النرك.

يب  قال: ر ثنا جابر بن نوع  قال: ر ثنا موسى بن ْبي ة  ْن محَ  بن ـ ر ثنا أبو لر11175  

ا قال: ال إله إال ع. َِ َْْنر  أْمثاِل  لعب: َمْن جاَء بالَحَسنَِة فَمَه  
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ـ ر ثنا ابن بنار  قال: ر ثنا ْب  الررَن  قال: ر ثنا سفيان  ْن أبي الَحّجل  ْن 11176  

 ال: ال إله إال ع. َوَمْن جاَء بالّسياّلَِة قال: النرك.إبراهيُ: َمْن جاَء بالَحَسنَِة ق

ر ثنا ابن بنار  قال: ر ثنا أبو أرَ  الزبيري  قال: ر ثنا سفيان  ْن أبي الَحجل  ْن أبي    

 معنر  ْن إبراهيُ  مثمه.

 ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن سفيان  ْن أبي الَحجل  ْن إبراهيُ  مثمه.   

ابن وليع  قال: ر ثنا جرير  ْن أبي الَحجل  ْن أبي معنر  قال: لان إبراهيُ يحمف ر ثنا    

 باهلل ما يستثني  أن َمن جاَء بالَحَسنَِة ال إله إال ع  َوَمْن جاَء بالّسياّلَِة من جاء بالنرك.

بالَحَسنَِة  ر ثني يعقوب  قال: ر ثنا هنيُ  قال: أخبرنا ْب  الَمك  ْن ْناء  في قوله: َمْن جاءَ    

 قال: لمَة انخالص: ال إله إال ع. َوَمن جاَء بالّسياّلَِة قال: بالنرك.

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ور ثنا الَثنى بن إبراهيُ  قال: ر ثنا أبو نعيُ جَيعا  11177  

. َوَمْن جاَء بالّسياّلَِة ْن سفيان  ْن األَْش  ْن أبي لالح: َمْن جاَء بالَحَسنَِة قال: ال إله إال ع

 قال: النرك.

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ابن نَير  ْن ْثَان بن األسو   ْن القاسُ بن أبي بّزة: 11178  

 َمْن جاَء بالَحَسنَِة قال: لمَة انخالص. َوَمْن جاَء بالّسياّلَِة قال: الَفر.

الضحاك: َمْن جاَء بالَحَسنَِة قال: ال إله  ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن سمَة  ْن11179  

 إال ع.

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبو خال  األرَر  ْن أشعن  ْن الحسن: َمْن جاَء 11180  

 بالَحَسنَِة قال: ال إله إال ع.

 ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا الحَاني  قال: ر ثنا شريك  ْن سالُ  ْن سعي : َمْن جاءَ 11181  

 بالَحَسنَِة قال: ال إله إال ع.

 ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا الحَاني  قال: ر ثنا شريك  ْن لين  ْن مجاه   مثمه.11182  

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني معاوية  ْن ْمّي بن أبي 11183  

من جاء بال إله إال ع. َوَمْن جاَء بالّسياّلَِة طمحة  ْن ابن ْباس  قوله: َمْن جاَء بالَحَسنَِة يقول: 

 قال: النرك.

ـ ر ثنا بنر بن معاذ  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة  قوله: َمْن جاَء 11184  

  َ ُْ ال ي ْظمَ ا  َوَمْن جاَء بالّسياّلَِة فاَل ي ْجِزى إالّ ِمثْمَِا َوه  َِ َْْنر  أْمثاِل وَن ذلر لنا أن نبّي ع بالَحَسنَِة فَمَه  

َضعّفَةٌ  َوِمثٌْل َوِمثٌْل. »لمى ع ْميه وسمُ لان يقول:  َضعّفَةٌ َوم  وِجبَةٌ  َوم  وِجبَةٌ َوم  َال  ِستّةٌ: م  ْْ األ

ْنِرلا بِ  ْن لَِقَي ّللّاَ ال ي ْنِرك  بِِه َشْيالا  ََخَل الَجنّةَ  َوَمْن لَقََي ّللّاَ م  ََ وِجبَتاِن: فَ  َ ِه  ََخَل النّاَر وأّما فأّما ال

َْْنر   ؤِمِن فِي َسبِيِل ّللّاِ َسْبٌع ِمالٍَة ِضْعٍف  َونَفَقَت ه  ْمى أْهِل بَْيتِِه   َ : فَنَفَقَة  ال َضعّف   َ َضعّف  وال  َ ال

ْمِا ل تِبَْ  لَه  َرَسنَةً  ََ ُْ يَْع ُّ العَْب   بَِحَسنٍَة فَمَ ا. وأّما ِمثٌْل َوِمثٌْل: فإذَا َه َِ مَِا أْمثاِل ََ َْ  ُّ ُّ بَِسياّلٍة ث    َوإذَا َه

َْمَْيِه َسياّلَةً   «.ل تِبَْ  

ـ ر ثنا الَثنى  قال: ر ثنا أبو نعيُ  قال: ر ثنا األَْش  ْن شَر بن ْنية  ْن شيخ 11185  

من التيُ  ْن أبي ذّر  قال: قم : يا رسول ع ْمَني َْالً يقّربني إلى الجنة ويباْ ني من النار 

ا إذَا»قال:  َِ َْْنر  أْمثاِل ْل َرَسنَةً  فإنِّا  ََ ْْ ْمَ  َسياّلَةً فا َِ قال: قم : يا رسول ع  ال إله إال ع «. َْ

 «.هَي أْرَسن  الَحَسناعِ »من الحسناع؟ قال 

ْ ني بِ,ه االَية: األْراب فأما الَِاجرون  فإن رسناتُِ سبع مالة ضعف أو ألثر.    وقال قوم: 

 ذلر من قال ذلك:

ـ ر ثنا محَ  بن بنار  قال: ر ثنا معاذ بن هنام  قال: ر ثنا أبي  ْن قتا ة  ْن أبي 11186  

ا قال: ه,ه  َِ َْْنر  أْمثاِل الص يّ الناجي  ْن أبي سعي  الر رّي  في قوله: َمْن جاَء بالَحَسنَة فَمَه  

 لألْراب  ولمَِاجرين سبع مالة.

قال: ر ثنا يحيى بن أبي بَر  قال: ر ثنا ـ ر ثنا محَ  بن ننيط بن هارون الحربّي  11187  

فضيل بن مر وق. ْن ْنية العوفي  ْن ْب  ع بن َْرو  قال: نزل  ه,ه االَية في األْراب: 

ا قال: قال رجل: فَا لمَِاجرين؟ قال: ما هو أْظُ من ذلك: إّن  َِ َْْنر  أْمثاِل َمْن جاَء بالَحَسنَِة فَمَه  
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ُ  ِمثْقاَل  َِْظيَا وإذا قال ع لنيء ّللّاَ ال يَْظِم ْفِا َوي ؤِع ِمْن لَ  ْنه  أْجرا  ِْ ذَّرةٍ َوإْن تَك  َرَسنَةً ي َضا

 ْظيُ  فِو ْظيُ.

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا إسحاق  قال: ر ثنا ْب  الررَن بن سع   قال: ر ثنا أبو 11188  

ا وهُ يصومون ثالثة  جعفر  ْن الربيع  قال: نزل  ه,ه االَية: َمْن جاَء بالَحَسنَةِ  َِ َْْنر  أْمثاِل فَمَه  

 أيام من النِر ويؤ ّون ْنر أموالُِ  ثُ نزل  الفراِض بع  ذلك: لوم رمضان والزلاة.

فإن قال قاِل: وليف قيل ْنر أمثالِا  فأضيف العنر إلى األمثال  وهي األمثيال  وهيي يضياف   

مه ْنر رسناع أمثالِا  فاألمثيال رمّي  محيّل النيء إلى نفسه؟ قيل: أضيف  إليِا ألنه مرا  بِا: ف

الَفسر  وأضيف العنر إليِا  لَا يقال: ْن ي ْنر نسوة  فألنه أري  باألمثال مقامِا فقيل: ْنير 

ثْيل مي,لر ال مؤنين  ولَنِيا لَيا وضيع  موضيع  َِ أمثالِا  فأخر  العنير مرير  ْي   االَيياع  وال

عم  خمفا منِا  ف ِعل بِيا ميا ذليرع  ومين قيال: ْني ي االَياع  ولان الَثْل يقع لمَ,لر والَؤنن  فج

ثل  َِ ْنر أمثالِا  لُ يقل: ْن ي ْنر لالحاع  ألن الصالحاع فعل ال يع ّ  وإنَا تع ّ األسَاء وال

َْنيرٌ »اسُ  ول,لك جا  الع   به. وق  ذلر ْن الحسن البصرّي أنه لان يقرأ ذليك:  بيالتنوين « فَمَيه  

ا» ْمى وجه لحيح في العربية  غير أن القّراء في األمصيار ْميى خالفِيا  بالرفع  وذلك « أْمثالِ 

 فال نستجيز خالفِا  فيَا هي ْميه مجتَعة.

 161اآلية : 

 َُ ٍُ ِ يناً قِيََاً ّممّةَ إِْبَراِهي القول في تأويل قوله تعالى:    }ق ْل إِنّنِي َه َانِي َربَّي إِلََى ِلَراٍط ّمْستَِقي

ْنِرِليَن {. َرنِيفاً َوَما َلانَ   َ  ِمَن اْل

يقول تعالى ذلره لنبيه محَ  لمى ع ْميه وسمُ: ق ْل يا محَ  لِؤالء العا لين بربُِ األوثان    

ٍُ يقول: قل لُِ: إنني أرش ني ربي إلى النريّ  ْستَِقي واأللنام إنّنِي َه َانِي َربّي إلى ِلَراٍط م 

لحنيفية الَسمَة  فوفقني له. ِ ينا قِيََا يقول: مستقيَا. ممّةَ القويُ  هو  ين ع ال,ي ابتعثه به  وذلك ا

ْنِرِليَن يقول: وما لان من   َ َُ يقول:  ين إبراهيُ. َرنِيفا يقول: مستقيَا. َوما لاَن ِمَن ال إْبَراِهي

 الَنرلين باهلل  يعني: إبراهيُ لمواع ع ْميه  ألنه لُ يَن مَن يعب  األلنام.

ِ ينا »في قراءة قوله: ِ ينا قِيََا فقرأ ذلك ْامة قّراء الَ ينة وبعض البصريين:  واختمف  القّراء  

ِة. « قَيَّا ََ ُ  وبقوله: ذلَك ِ ين  القَيّ بفتح القاف وتن ي  الياء إلحاقا منُِ ذلك بقول ع: ذلَك ال ّين  القَيّ

ُ  والِقيَُ  وقرأ ذلك ْاّمة قّراء الَوفيين: ِ ينا قِيََا بَسر القاف وفتح الياء وترفيفِا  وقالوا: القَيّ

 بَعنى وار   وهُ لغتان معناهَا: ال ين الَستقيُ.

والصواب من القول في ذلك ْن ي أنَِا قراءتان منِورتان في قرأة األمصيار  متفقتيا الَعنيى    

فبأيتَِا قيرأ القيارىء فِيو لمصيواب مصييب  غيير أن فيتح القياف وتني ي  اليياء أْجيب إليّي  ألنيه 

صح المغتين وأشِرهَا. ونصب قوله: ِ ينا ْمى الَص ر من معنى قوله: إنّنِيي َهي َانِي َربّيي إليى أف

ٍُ وذلك أن الَعنى ه اني ربي إلى  ين قويُ  فاهت ي  له  ينيا قيَيا  فالي ين منصيوب  ْستَِقي ِلَراٍط م 

. وقيال من الَح,وف ال,ي هو اهت ي  ال,ي ناب ْنه قوله: إننيي َهي َاني َربّيي إليى ِليَرا ٍُ ْسيتَِقي ٍط م 

ٍُ قي  أخبير أنيه  ْسيتَِقي بعض نحويي البصرة: إنَا نصب ذلك ألنه لَا قال: َه َانِي َربي إليى ِليَراٍط م 

لأنيه قيال: ْرفي   ينيا قيَيا ممية إبيراهيُ. وأميا معنيى الحنييف  فقي  « ِ ينا قَيَّا»ْرف شيالا  فقال: 

 إْا ته في ه,ا الَوضع. بينته في مَانه في سورة البقرة بنواه ه بَا أغنى ْن

 163-162اآلية : 

يَن *  الَ  َِ اتِي ّلّلِ َرّب اْلعَالَ ََ ي َوَمْحيَاَي َوَم َِ القول في تأويل قوله تعالى:    }ق ْل إِّن َلالَتِي َون س 

يَن {. َِ ْسِم  َ  َشِريَك لَه  َوبِ,َِلَك أ ِمْرع  َوأَنَاْ أَّول  اْل

 ْميه وسمُ: ق ْل يا محَ  لِؤالء العا لين بربُِ األوثان يقول تعالى ذلره لنبيه محَ  لمى ع   

واأللنام  ال,ين يسألونك أن تتّبع أهواءهُ ْمى الباطل من ْبا ة االَلِة واألوثان: إّن َلالتي 

يَن يعني أن  َِ ِ َرّب العالَ ون س َي يقول: وذبحي. َومْحياَي يقول: ورياتي. َوَمَاتِي يقول: ووفاتي. ّلِلّ

له خالصا  ون ما أشرلتُ به أيِا الَنرلون من األوثان. ال َشِريَك لَه  في َشْيٍء من ذلك  ذلك لمه

من خمقه  وال لنيء منُِ فيه نصيب  ألنه ال ينبغي أن يَون ذلك إال له خالصا. وب,لَك أ ِمْرع  
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يَن يقول: وأنا أّول من أقّر وأذْن وخض َِ ْسِم  َ ع من ه,ه يقول: وب,لك أمرني ربي. وأنا أّول  ال

 األمة لربه  بأن ذلك ل,لك.

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال: النسك في ه,ا الَوضع: ال,بح:  

ـ ر ثنا ابن رَي   قال: ر ثنا رَام  ْن ْنبسة  ْن محَ  بن ْب  الررَن  ْن القاسُ 11189  

رة.بن أبي بّزة  ْن مجاه : إّن َلالتي ون س َي قال: النسك:   ال,باِح في الحّل والعَ 

ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبي نجيح  ْن    

رة.  مجاه   في قول ع: ون س َي: ذبيحتي في الحّل والعَ 

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه : ون س َي:    

رة.ذب  يحتي في الحّل والعَ 

ـ ر ثنا محَ  بن بنار  قال: ر ثنا ْب  الررَن  قال: ر ثنا سفيان  ْن إسَاْيل  وليح 11190  

 بابن أبي خال   ْن سعي  بن جبير  في قوله: َلالتِي ون س َي قال: ذبحي.

يل  ْن سعي  ر ثنا الحسن بن يحيى  قال: أخبرنا ْب  الر اق  قال: أخبرنا الثورّي  ْن إسَاْ   

 بن جبير  في قوله: َلالتي ون س َي قال: ذبيحتي.

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ْب  الررَن بن مِ ي  ْن سفيان  ْن إسَاْيل بن 11191  

 جبير  قال ابن مِ ي: ال أ ري من إسَاْيل ه,ا. َلالتِي ونَس َي قال: لالتي وذبيحتي.

: ر ثنا ْب  الر اق  قال: ر ثنا الثورّي  ْن إسَاْيل ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا إسحاق  قال   

 بن أبي خال   ْن سعي  بن جبير  في قوله: َلالتي ون س َي قال: وذبيحتي.

ـ ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن قتا ة: ون س َي 11192  

 قال ذبحي.

أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي   ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا11193  

 قوله: ون س َي قال: ذبيحتي.

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا الَحاربي  ْن جويبر  ْن الضحاك: َلالتي ون س َي 11194  

 قال: الصالة: الصالة  والنسك: ال,بح.

يَن فإن:   َِ ْسِم  َ  وأما قوله: وأنا أّول  ال

ألْمى ر ثنا  قال: ر ثنا محَ  بن ثيور  ْين معَير ْين قتيا ة وأنيا أّول  ـ محَ  بن ْب  ا11195  

يَن قال: أّول الَسمَين من ه,ه األمة. َِ ْسِم  َ  ال

 164اآلية : 

َِْسب  ل ّل نَْفٍح إِالّ  القول في تأويل قوله تعالى:    }ق ْل أََغْيَر ّللّاِ أَْبِغي َربّاً َوه َو َرّب ل ّل َشْيٍء َوالَ تَ

 َِ مَْي ُْ فِيِه تَْرتَِمف وَن َْ ا ل ْنت  ََ ُْ بِ  َ ُْ فَي نَباّل   َ ُْ ّمْرِجع   َ ُّ إِلََى َربّ  {.ا َوالَ تَِزر  َواِ َرةٌ ِوْ َر أ ْخَرَى ث 

يقول تعالى ذلره لنبيه محَ  لمى ع ْميه وسمُ: ق ْل يا محَ  لِؤالء العا لين بربُِ األوثان     

نواع النينان: أغيَر ّللّاِ أْبِغي َربّا يقول: أِسَوى ع أطمب ال اْيك إلى ْبا ة األلنام واتباع خ

َِْسب   سيّ ا يسو ني. َوه َو َرّب ل ّل َشْيٍء يقول: وهو سي  لّل شيء  ونه  وم بره ومصمحه. َوال تَ

َْمَْيِا يقول: وال تجترع نفح إثَا إال ْميِا أي ال يؤخ, بَا أت  من معصية ع تبار ك ل ّل نَْفٍح إالّ 

وتعالى ورلب  من الرنيالة سواها  بل لّل ذي إثُ فِو الَعاقَب بإثَه والَأخوذ ب,نبه. َوال تَِزر  

َواِ َرةٌ ِوْ َر أ ْخَرى يقول: وال تأثُ نفح اثَة بإثُ نفح أخرى غيرها  ولَنِا تأثُ باثَِا وْميه 

يه لمى ع ْميه وسمُ أن تعاقب  ون إثُ أخرى غيرها. وإنَا يعني ب,لك الَنرلين ال,ين أم ع نب

يقول ه,ا القول لُِ  يقول: قل لُِ: إنا لسنا مأخوذين بآثامَُ  وْميَُ ْقوبة إجرامَُ  ولنا جزاء 

ُْ َوِلَي ِ يِن. وذلك لَا:  َ ُْ ِ ين   َ  أَْالنا. وه,ا لَا أمره ع جّل ثناؤه في موضع اخر أن يقول لُِ: لَ

سحاق  قال: ر ثنا ْب  ع بن أبي جعفر  ْن أبيه  ْن ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا إ11196  

الربيع  قال: لان في ذلك الزمان ال مرر  لمعمَاء العاب ين إال إر ى َخمّتين  إر اهَا أفضل من 

ّّ  أو االْتزال  فال تنارك أهل الباطل في َْمُِ  وتؤ ّي  لاربتِا: إما أمر و ْاء إلى الح

حّب هلل  وتبغض هلل  وال تنارك أر ا في أثُ. قال: وق  أنزل في الفراِض فيَا بينك وبين ربك  وت
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ذلك اية محََة: ق ْل أغيَر ّللّاِ أْبِغي َربّا َوه َو َرّب ل ّل َشْيٍء... إلى قوله: فِيِه تَْرتَِمف وَن  وفي ذلك 

ُْ البَيّنَ   ِ تاَب إالّ ِمْن بَْعِ  ما جاَءتْ َِ  ة .قال: َوما تَفَّرَق الِّ,يَن أ وت وا ال

ور.   ِ َر ي ْوَ ر فِو َمْو    يقال من الِوْ ر: َوِ َر يَْوَ ر  فِو َوِ ير  وو 

ُْ فِيِه تَْرتَِمف وَن.   ا ل ْنت  ََ ُْ بِ  َ ُْ فَي نَباّل   َ ُْ َمْرِجع   َ ُّ إلى َربّ  القول في تأويل قوله تعالى: ث 

لين بربُِ األوثان: ليّل ْاميل يقول تعالى ذلره لنبيه محَ  لمى ع ْميه وسمُ: قل لِؤالء العا   

 ُْ  َ ُْ أيِا النياس  َميْرِجع   َ ُّ إلى َربّ منا ومنَُ فمه ثواب َْمه وْميه و ره  فاَْموا ما أنتُ ْامموه. ث 

ُْ فِييِه فيي الي نيا  تَْرتَِمف يوَن مين األ ييان والَميل  إذ  ْنيت  يا ل  ََ ُْ بِ  َ يقول: ثُ إليه مصيرلُ ومنقمبَُ  فَي نَباّل 

 ين باليِو يية  وبعييض بالنصيرانية  وبعييض بالَجوسيية  وبعييض بعبيا ة األليينام  ليان بعضيَُ ييي

وا ّْياه النيرلاء ميع ع واألني ا   ثيُ يجيا ي جَييعَُ بَيا ليان يعَيل فيي الي نيا مين خيير أو شييّر  

 فتعمَوا رينالٍ, َمن الَحسن منا والَسيء.

 165اآلية : 

ُْ فَْوَق بَْعٍض القول في تأويل قوله تعالى:      }َوه َو الِّ,ي جَ   َ ُْ َخالََِِف األْرِض َوَرفََع بَْعَض  َ عَمَ

.} ٌُ ُْ إِّن َربَّك َسِريع  اْلِعقَاِب َوإِنّه  لَغَف وٌر ّرِري ُْ فِي َمآ اتَال    ََرَجاٍع لّيَْبم َول 

ُْ أيِا الناس      َ َخالَِِف يقول تعالى ذلره لنبيه محَ  لمى ع ْميه وسمُ وأمته: وع الِّ,ي َجعَمَ

األْرِض بأن أهمك من لان قبمَُ من القرون واألمُ الرالية  واسترمفَُ فجعمَُ خالِف منُِ في 

األرض  ترمفونُِ فيِا  وتعَرونِا بع هُ. والرالِف: جَع خميفة  لَا الولاِف جَع وليفة  

 النَاخ: وهي من قول القاِل: َخمَف فالن فالنا في  اره يَْرم ف ه فِو خميفة فيِا  لَا قال

ب وعِ   َْْن ر  ب وعٍ  ُْ وت ْرِنالنِي الَنَاياوأ ْخمَف  فِي ر   ِ  ت ِصيب 

 وذلك لَا:  

ـ ر ثني الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن مفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: َوه َو الِّ,ي 11197  

ُْ َخالَِِف األْرِض قال: أما خالِف األرض: فأهمك القرون  واسترمفنا ف  َ  يِا بع هُ.َجعَمَ

ُْ فَْوَق بَْعٍض  ََرجاٍع فإنه يقول: وخالف بين أروالَُ  فجعل بعضَُ     َ وأما قوله: َوَرفََع بَْعَض

فوق بعض  بأن ربع ه,ا ْمى ه,ا بَا بسط لِ,ا من الر ق ففضمه بَا أْناه من الَال والغنى 

من األي  والقّوة ْمى ه,ا  ْمى ه,ا الفقير فيَا خّوله من أسباب ال نيا  وه,ا ْمى ه,ا بَا أْناه

الضعيف الواهن الق َوى  فرالف بينُِ بأن رفع من  رجة ه,ا ْمى  رجة ه,ا وخفض من  رجة 

 ه,ا ْن  رجة ه,ا. وذلك لال,ي:

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11198  

ُْ فَْوَق بَْعٍض   َ   ََرجاٍع يقول: في الر ق. َوَرفََع بَْعَض

ُْ فإنه يعني: ليرتبرلُ فيَا خّولَُ من فضمه ومنحَُ من ر قه  فيعمُ    ُْ فِيَا اتال  وأما قوله: ِليَْبم َول 

ّّ ال,ي أمره بأ اِه  الَنيع له منَُ فيَا أمره به ونِاه ْنه والعالي  ومن الَؤ ّي مَا اتاه الح

 منه والَفرط في أ اِه.

ٌُ.القول في تأ    ويل قوله تعالى: إّن َربَّك َسِريع  الِعقَاِب َوإنّه  لَغَف وٌر َرِري

يقول جّل ثناؤه لنبيه محَ  لمى ع ْميه وسيمُ: إن ربيك ييا محَي  لسيريع العقياب لَين أسيرنه   

بارتَابه معاليه وخالفه أمره فيَا أمره به ونِاه  ولَن ابتمي منه فيَيا منحيه مين فضيمه وطْوليه  

بارا ْنه  مع إنعامه ْميه وتََينه إياه في األرض  لَا فعل بالقرون السالفة. َوإنّه  لَغَف وٌر: توليا وإ 

وإنه لساتر ذنوب من ابتميي منيه إقبياالً إلييه بالناْية ْني  ابتالِيه إيياه بنعَية  واختبياره إيياه بيأمره 

ٌُ بترليه  ْقوبتيه ْميى سيالف ونِيه  فَغّط ْميه فيِا وتارك فضيحته بِا في موقف الحساب. َرِريي

 ذنوبه التي سمف  بينه وبينه إذ تاب وأناب إليه قبل لقاِه ومصيره إليه.

 

 سورة  األعراف

 سورة األْراف مَية

 واياتِا س  َوماِتان
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 القول في تفسير السورة التي ي,لر فيِا األْراف

 بسُ ع الررَن الرريُ

 1اآلية : 
َص {. ََ  القول في تأويل قوله تعالى: }الَ

قال أبو جعفر: اختمف أهل التأويل في تأويل قول ع تعالى: الَص فقال بعضُِ: معنياه: أنيا ع    

 أفضل. ذلر من قال ذلك:

ـ ر ثنا سفيان  قال: ر ثنا أبي  ْن شريك  ْن ْناء بن الساِب  ْن أبي الضحى  ْن 11199  

 ابن ْباس: الَص: أنا ع أفضل.

ثنا القاسُ بن سالم  قال: ر ثنا َْار بن محَ   ْن ْنياء بين ـ ر ثني الحرث  قال: ر 11200  

 الساِب  ْن سعي  بن جبير  في قوله: الَص: أنا ع أفضل.

 وقال اخرون: هو هجاء رروف اسُ ع تعالى ال,ي هو الَصّور. ذلر من قال ذلك:  

سباط  ْن الس ّي: ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أ11201  

 الَص قال: هي هجاء الَصّور.

 وقال اخرون: هي اسُ من أسَاء ع أقسُ ربنا به. ذلر من قال ذلك:  

ـي ريي ثني الَثنييى  قييال: ريي ثنا ْبيي  ع بيين لييالح  قييال: ثنييي معاوييية  ْيين ْمييّي بيين أبييي 11202  

 .طمحة  ْن ابن ْباس  قوله: الَص قسُ أقسَه ع  وهو من أسَاء ع

 وقال اخرون: هو اسُ من أسَاء القران. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثيور  ْين معَير  ْين قتيا ة: الَيص 11203  

 قال: اسُ من أسَاء القران.

 ر ثنا الحسن بن يحيى  قال: أخبرنا ْب  الر اق  قال: أخبرنا معَر  ْن قتا ة  مثمه.   

 رون: هي رروف هجاء مقنعة.وقال اخ  

ل.   َّ  وقال اخرون: هي من رساب الج

 وقال اخرون: هي رروف تحوي معاني لثيرة  ّل بِا ع خمقه ْمى مرا ه من ذلك.  

 وقال اخرون: هي رروف اسُ ع األْظُ.  

ْني نا  وق  ذلرنا لل ذلك بالرواية فيه  وتعميل لّل فريّ قال فيه قيوالً. وأميا الصيواب مين القيول  

 في ذلك بنواه ه وأ لته فيَا مضى بَا أغنى ْن إْا ته في ه,ا الَوضع.

 2اآلية : 
َ يْن فِيي َليْ ِرَك َريَرٌ  ّمْنيه  ِلت نيِ,َر بِيِه َوِذْليَرَى  القول في تأويل قوله تعالى:  }ِلتَاٌب أ نِزَل إِلَْيَك فاَلَ يَ

ْؤِمنِيَن {.  َ  ِلْم

« الَتياب»ا القران يا محَ  في لتاب أنزله ع إلييك. ورفيع قال أبو جعفر: يعني تعالى ذلره ه,   

 بتأويل: ه,ا لتاب.

َ ْن فِي َلْ ِرَك َرَرٌ  منيه.  يقيول جيل ثنياؤه لنبييه محَي  ليمى    القول في تأويل قوله تعالى: فاَل يَ

ع ْميه وسمُ: فال يضيّ لي رك ييا محَي  مين انني,ار بيه مين أرسيمتك نني,اره بيه  وإبالغيه مين 

رتك بابالغه إيياه  وال تنيّك فيي أنيه مين ْني ي  واليبر بالَضيي ألمير ع واتبياع طاْتيه فيَيا أم

مك من ْبء أثقال النبوة  لَا لبر أولو العزم من الرسل  فإن ع معيك. والحير : هيو  َّ لمفك وَر

ى ْين الضيّ في لالم العرب  وق  بينا معنى ذلك بنواه ه وأ لته في قوله: َضييّقا َرَرجيا بَيا أغني

 إْا ته. وقال أهل التأويل في ذلك  ما:

ـ ر ثني به محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثنيي أبيي  ْين أبييه  ْين 11204  

َ ْن فِي َلْ ِرَك َرَرٌ  ِمْنه  قال: ال تَن في شك منه.  ابن ْباس  في قوله: فاَل يَ

  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبيي نجييح  ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْال11205ُ  

َ ِن فِي َلْ ِرَك َرَرٌ  ِمْنه  قال: شّك.  ْن مجاه   في قول ع: فاَل يَ

 ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه   مثمه.   
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َ يْن ـ ر ثنا ابن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  قال: 11206   ر ثنا معَر  ْن قتا ة: فاَل يَ

 فِي َلْ ِرَك َرَرٌ  ِمْنه : شّك منه.

 ر ثنا بنر بن معاذ  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة مثمه.   

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الّس ّي: 11207  

َ ْن فِي َلْ ِرَك رَ   َرٌ  ِمْنه  قال: أما الحر : فنّك.فاَل يَ

ر ثنا الحرث  قال: ر ثنا ْب  العزييز  قيال: ري ثنا أبيو سيع  الَي ني  قيال: سيَع  مجاهي ا  فيي    

َ ْن فِي َلْ ِرَك َرَرٌ  ِمْنه  قال: شّك من القران.  قوله: فاَل يَ

قمنيا فيي الحير  ألن قال أبو جعفر: وه,ا ال,ي ذلرته من التأويل ْن أهيل التأوييل هيو معنيى ميا   

النييك فيييه ال يَييون إال ميين ضيييّ الصيي ر بييه وقميية انتسيياع لتوجيِييه وْجِتييه التييي هييي وجِتييه 

الصحيحة. وإنَا اخترنا العبارة ْنه بَعنى الضيّ  ألن ذلك هو الغالب ْمييه مين معنياه فيي ليالم 

 العرب  لَا ق  بيناه قبل.

ؤِمنِيَن.القول في تأويل قوله تعالى: ِلت ْنِ,َر بِِه وَ     َ  ِذْلَرى لْم

يعني ب,لك تعالى ذلره: هي,ا لتياب أنزلنياه إلييك ييا محَي  لتني,ر بيه مين أمرتيك بإني,اره  وِذْليرى   

ْؤِمنِيَن وهو من الَؤّخر ال,ي معناه التق يُ  ومعناه: لتاب أنزل ليك لتن,ر به  وذلرى لمَؤمنين    َ لم

ع قوله: َوِذْلَرى نصبا بَعنى: أنزلنا إليك فال يَن في ل رك رر  منه. وإذا لان معناه لان موض

ه,ا الَتاب لتن,ر به  وت,ّلر به الَؤمنين. ولو قيل: معنى ذلك: هي,ا لتياب أنيزل إلييك فيال يَين فيي 

ل رك رر  منه أن تن,ر به وت,ّلر به الَؤمنين  لان قوالً غير م فوْة لحته. وإذا وجه معنيى 

َرى مين انْيراب وجِيان: أري هَا النصيب بيالر ّ ْميى الَالم إلى ه,ا الوجيه ليان فيي قوليه: َوِذْلي

موضع لتن,ر به  واالَخير الرفيع ْنفيا ْميى الَتياب  لأنيه قييل: الَيص لتياب أنيزل إلييك وذليرى 

 لمَؤمنين.

 3اآلية : 
ُْ َوالَ تَتّبِع يواْ ِمين   ونِيِه أَ  ي  َ ُْ ّمن ّربّ  َ ْوِليَيآَء قَِمييالً ّميا القول في تأويل قوله تعالى:  }اتّبِع واْ َمآ أ نِزَل إِلَْي

وَن {.  تَ,َّلر 

يقول جّل ثناؤه لنبيه محَ  لمى ع ْميه وسمُ: قل يا محَ  لِؤالء الَنرلين من قوميك الي,ين    

يعب ون األوثان واأللنام: اتبعوا أيِا الناس ما جاءلُ من ْن  ربَُ بالبيناع والِ ى  واَْموا بَا 

ا ِمْن   ونِه يعني: شيالا غير ما أَنزل إليَُ ربَُ  يقول: ال تتبعوا أمر أمرلُ به ربَُ  والَ تَتّبِع وا شيال

 أولياَُِ ال,ين يأمرونَُ بالنرك باهلل وْبا ة األوثان  فإنُِ يضمونَُ وال يِ ونَُ.

فإن قال قاِل: وليف قم : معنى الَالم قل اتبعوا  وليح في الَالم موجو ا ذلر القول؟ قيل: إنيه   

َ ْن فِي َلْ ِرَك َرَرٌ  ِمْنه  وإن لُ يَن م,لو را لريحا  فإن في الَالم  اللة ْميه  وذلك قوله: فاَل يَ

األمر بانن,ار  وفي األمر بانن,ار األمر بالقول ألن انن,ار قيول. « ِلت ْنِ,َر بِهِ »ِلت ْنِ,َر بِِه  ففي قوله: 

لان غير م فوع. وق  لان بعض أهل  فَان معنى الَالم: أن,ر القوم وقل لُِ: اتبعوا ما أ نزل إليَُ 

العربية يقول قوله: اتّبِع وا خناب النبّي لمى ع ْميه وسمُ  ومعناه: لتاب أ نزل إليك  فال يَن في 

ل رك رر  منه  اتبيع ميا أنيزل إلييك مين ربيك. وييرى أن ذليك نظيير قيول ع: ييا أيِّيا النّبِيّي إذَا 

ُ  النّساَء فََنمّق وه ّن ِلعِ  ّن إذ ابت أ خناب النبّي لمى ع ْميه وسمُ  ثُ جعل الفعل لمجَيع  إذ َطمّْقت  ِِ  ّتِ

لييان أْميير  ع نبيييه بييأمر أمييرا منييه لجَيييع أمتييه  لَييا يقييال لمرجييل يفيير  بالرنيياب والَييرا  بييه هييو 

وجَاْة أتباْه أو ْنيرته وقبيمته: أما تتقيون ع؟ أميا تسيتحيون مين ع؟ ونحيو ذليك مين الَيالم. 

ك وإن لان وجِا غير مي فوع  فيالقول الي,ي اخترنياه أوليى بَعنيى الَيالم ل اللية الظياهر الي,ي وذل

 ولفنا ْميه.

وَن يقول: قميالً ما تتعظون وتعتبرون  فتراجعون الحّ.    وقوله: قَميالً ما تَ,َّلر 

 4اآلية : 
نَاَها فََجآَءهَ  َْ ُْ قَآِِم وَن {.القول في تأويل قوله تعالى:  }َوَلُ ّمن قَْريٍَة أَْهمَ  ا بَأْس نَا بَيَاتاً أَْو ه 
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يقول تعالى ذلره لنبيه محَ  لمى ع ْمييه وسيمُ: ري,ّر هيؤالء العابي ين غييري والعيا لين بيي    

االَلِة واألوثان سرني  ألَرّل بُِ ْقوبتي فأهمَُِ لَا أهمَ   مين سيمك سيبيمُِ مين األميُ قيبمُِ  

ى ْصيوني ولي,ّبوا رسيمي وْبي وا غييري. فجاَءهيا بأْس ينا بَياتيا فَثيرا ما أهمَ  قبمُِ من أهل قرً 

يقول: فجاءتُِ ْقوبتنا ونقَتنا ليالً قبل أن يصبحوا  أوجاءتُِ قاِمين  يعني نِارا في وق  القاِمة. 

ألن الَرا  بالَالم ما ولف  من الربير ْين لثيرة ميا قي  ألياب األميُ السيالفة مين « ولُ»وقيل: 

ه وخالفُِ ْميه  ول,لك تفعل العرب إذا أرا وا الربير ْين لثيرة العي    لَيا الَثالث بتَ,يبُِ رسم

 قال الفر  ق:

ناِري   ِْ َْمّي  ٍة لََك يا َجِرير  وخالٍَةفَْ ْاَء قْ  َرمَبَْ   َّ َْ  ُْ  َل

فإن قال قاِل: فإن ع تعالى ذلره إنَا أخبر أنه أهمك قرى  فَا في خبره ْن إهالليه القيرى مين   

إهالله أهمِا؟ قيل: إن القرى ال تسَى قيرى وال القريية قريية إال وفيِيا مسيالن ألهمِيا  ال ليل ْمى

وسَان منُِ  ففي إهاللِا من فيِا من أهمِا. وقي  ليان بعيض أهيل العربيية ييرى أن الَيالم خير  

ّّ لَوافقته ظاهر التنزييل  مرر  الربر ْن القرية  والَرا  به أهمِا. وال,ي قمنا في ذلك أولى بالح

 الَتمّو.

ُْ قياِِم وَن وهيل همَي     ي ناهيا فَجاَءهيا بأْس ينا بَيَاتيا أْو ه  َْ ُْ ِمْن قَْريَيٍة أْهمَ فإن قال قاِل: وليف قيل: وَل

وإن لييان « أهمَناهييا فجاءهييا»قرييية إال بَجيييء بييأس ع ورمييول نقَتييه وسييرنه بِييا؟ فَيييف قيييل 

قي  همَيوا وبيا وا وال ينيعرون بَيا مجيء بأس ع إياها بعي  هاللِيا؟ فَيا وجيه مجييء ذليك قوميا 

ينزل بُِ وال بَسالنُِ؟ قيل: إن ل,لك من التأويل وجِين لالهَا لحيح واضيح منِجيه: أري هَا 

أن يَون معناه: ولُ من قرية أهمَناها بر,الننا إياها ْن اتباع ما أنزلنا إليِا مين البينياع والِي ى 

غويِا ْن طاْية  َ ربِيا  فجاءهيا بأسينا إذ فعمي  ذليك بياتيا  أو هيُ  واختيارها اتباع أمر أولياِِا  ال

قيياِمون. فيَييون إهييالك ع إياهييا: خ,النييه لِييا ْيين طاْتييه  ويَييون مجيييء بييأس ع إييياهُ جييزاء 

لَعصيتُِ ربُِ بر,النه إياهُ. واالَخر منَِا: أن يَون انهالك هو البأس بعينه. فيَون فيي ذلير 

ي ذلير مجييء البيأس ال اللية ْميى ذلير انهيالك. وإذا انهالك ال اللة ْمى ذلر مجيء البأس  وفي

لان ذلك ل,لك  لان سواء ْن  العرب ب  ىء بانهالك ثُ ْنف ْميه بالبأس  أو بي يء بالبيأس ثيُ 

ْنييف ْميييه بييانهالك  وذلييك لقييولُِ:  رتنييي فييألرمتني إذّ لانيي  الزيييارة هييي الَراميية  فسييواء 

الَرامية وأّخير الزييارة فقيال: ألرمتنيي فزرتنيي. وليان  ْن هُ ق ّم الزيارة وأّخر الَرامية  أو قي ّم

بعض أهل العربية يزُْ أن في الَالم مح,وفا  لوال ذلك لُ يَن الَيالم ليحيحا  وأن معنيى ذليك: 

ولُ من قرية أهمَناها  فَان مجيء بأسنا إياها قبل إهاللنيا. وهي,ا قيول ال  اللية ْميى ليحته مين 

يُ ليه  وإذا خييال القيول مين  اللية ْمييى ليحته مين بعييض ظياهر التنزييل وال مين خبيير يجيب التسيم

 الوجوه التي يجب التسميُ لِا لان بيّنا فسا ه.

وقال اخر منُِ أيضا: معنى الفاء فيي هي,ا الَوضيع معنيى اليواو  وقيال: تأوييل الَيالم: وليُ مين   

مين الحَيُ ميا قرية أهمَناها وجاءها بأسنا بياتا. وه,ا قيول ال معنيى ليه  إذ ليان لمفياء ْني  العيرب 

ليح لمواو في الَالم  فصرفِا إليى األغميب مين معناهيا ْني هُ ميا وجي  إليى ذليك سيبيل أوليى مين 

 لرفِا إلى غيره.

ُْ قياِِم ون  وقي  ْمَي  أن األغميب مين شيأن    فيي « أو»فإن قال: ليف قيل: فجاَءها بأْس نا بَياتا أْو ه 

 شيك؟ قييل: إن تأوييل ذليك خيالف ميا إلييه الَالم اجتالب النّك  وغير جاِز أن يَون فيي خبير ع

ذهبَ   وإنَا معنى الَالم: ولُ من قرية أهمَناها فجاء بعضِا بأسنا بياتيا  وبعضيِا وهيُ قياِمون. 

فيي هي,ا الَوضيع اليواو لَيان الَيالم لالَحيال  ولصيار األغميب مين معنيى « أو»ولو جعيل مَيان 

تيا  وفيي وقي  القاِمية وذليك خبير ْين البيأس أنيه الَالم: إن القرية التي أهمَِيا ع جاءهيا بأسيه بيا

ْمف ولَن الصحيح من الَالم هو ما جاء بيه  أهمك من ق  همك وأفنى من ق  فني  وذلك من الَالم خ 

التزيل  إذ لُ يفصل القرى التي جاءها البأس بياتا من القرى التي جاءها ذلك قاِمة  ولو فصيم  ليُ 

خبرا ْن القرية أن البأس أتاها  وأجرى الَالم ْمى « بأس نا فجاءها»يربر ْنِا إال بالواو. وقيل: 

ما ابت ىء به في أّول االَية ولو قيل: فجاءهُ بأسنا بياتا لَان لحيحا فصيحا ر ّا لمَالم إلى معناه  

إذ لان البأس إنَا قص  به سَان القرية  ون بنيانِا  وإن لان ق  نيال بنيانِيا ومسيالنِا مين البيأس 
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ُْ قياِِم وَن إليى خصيوص الربير ْين  بالرراب نحوٌ  ي من ال,ي نال سَانِا. وقي  رجيع فيي قوليه: أْو ه 

سَانِا  ون مسالنِا لَا ولفنا من أن الَقصو  بالبأس لان السيَان وإن ليان فيي هاللِيُ هيالك 

لان ليحيحا إذ ليان السيامعون قي  فَِيوا الَيرا  مين « أو هي قاِمة»مسالنُِ وخرابِا. ولو قيل: 

 الَالم.

ُْ قاِِم وَن خبرا ْن الوقي  الي,ي أتياهُ فييه بيأس ع مين النِيار؟ فإ   ن قال قاِل: أو ليح قوله: أْو ه 

قيل: بمى. فإن قال: أو ليح الَواقي  في مثل ه,ا تَون في لالم العرب بالواو ال اّل ْميى الوقي ؟ 

َيع بيين ررفيي قيل: إن ذلك وإن لان ل,لك  فإنُِ قي  يحي,فون مين مثيل هي,ا الَوضيع اسيتثقاالً لمج

ْنيي هُ ميين رييروف العنييف  وليي,لك الييواو  فيقولييون: لقيتنييي مَمقييا أو أنييا « أو»ْنييف  إذ لييان 

 مسافر  بَعنى: أو وأنا مسافر  فيح,فون الواو وهُ مري وها في الَالم لَا ولف .

 5اآلية : 
ُْ بَأْس نَآ ُْ إِْذ َجآَءه  َواه  ْْ ا َلاَن  َ ََ يَن {. القول في تأويل قوله تعالى:    }فَ َِ  إِالّ أَن قَال َواْ إِنّا ل نّا َظاِل

يقول تعالى ذلره: فمُ يَن  ْوى أهل القرية التي أهمَناها إذ جاءهُ بأسنا وسنوتنا بياتا أو هُ    

قياِمون  إال اْتيرافُِ ْميى أنفسيُِ بيأنُِ ليانوا إلييى أنفسيُِ مسييالين وبيربُِ اثَيين وألميره ونِيييه 

ُْ فيي هي,ا الَوضيع  ْياءهُ. ولمي ْوى فيي ليالم العيرب مرالفين. وْنى بقوله جّل ثنياؤ يواه  ْْ ه:  َ

. ومين الي ْوى التيي معناهيا الي ْاء قيول ع تبيارك  ّّ وجِان: أر هَا ال ْاء واالَخر اال ّْاء لمحي

ُْ ومنه قول الناْر: َواه  ْْ ا َ الَْ  تِمَك  َ ََ  وتعالى: فَ

ِ ون    َواِك ِمْن َمْ,ٍل بِِا فَيَ ْْ َْْوت ِك أَْشتَفيب َ  َوإْن َمِ,لَْ  ِرْجِمي  َ

وق  بيّنا فيَا مضى قبل أن البأس والبأساء: الن ّة  بنواه  ذلك ال الة ْمى لحته  بَا أغنى ْين   

 إْا ته في ه,ا الَوضع. وفي هي,ه االَيية ال اللية الواضيحة ْميى ليحة ميا جياءع بيه الروايية ْين

ُْ »رسول ع لمى ع ْميه وسمُ من قوله:  ِِ وا ِميْن أْنف ِسي وقي  تيأّول ذليك «. ما َهمََك قَْوٌم رتى ي ْعِ,ر 

 ل,لك بعضُِ.

ـ ر ثنا ابن رَي   قال: ر ثنا جرير  ْن أبي سنان  ْين ْبي  الَميك بين ميسيرة اليزّرا   11208  

وا ِميْن »يه وسمُ: قال: قال ْب  ع بن مسعو   قال رسول ع لمى ع ْم ما َهمَيَك قَيْوٌم رتيى ي ْعيِ,ر 

 ُْ ِِ ُْ « أْنف ِس ُْ إْذ جياَءه  يَواه  ْْ يا لياَن  َ ََ قال: قم  لعب  الَمك: ليف يَون ذلك؟ قال: فقيرأ هي,ه االَيية: فَ

 بأس نا... االَية

ُْ بأْس ينا إالّ أْن قيال وا    ُْ إْذ جياَءه  يَواه  ْْ يا لياَن  َ ََ يَن ولييف فإن قال قاِل: وليف قيل: فَ َِ إنّيا ل نّيا ظياِل

أمَنتُِ ال ْوى ب,لك وق  جاءهُ بأس ع بيالِالك  أقيالوا ذليك قبيل الِيالك؟ فيإن ليانوا قيالوه قبيل 

الِالك  فإنُِ قالوا قبل مجيء البأس  وع يربر ْنُِ أنُِ قالوه رين جاءهُ ال قبل ذلك  أو قيالوه 

و  ولفُِ بقيل ذليك إذا ْياينوا بيأس ع ورقيقية بع  ما جاءهُ فتمك رالة ق  همَوا فيِا  فَيف يج

ما لان  الرسل تع هُ من سنوة ع؟ قيل: لييح ليل األميُ ليان هاللِيا فيي لحظية لييح بيين أّوليه 

واخره مِل  بل لان منُِ من غرق بالنوفان  فَان بيين أّول ظِيور السيبب الي,ي ْمَيوا أنِيُ بيه 

ُّ جَيعُِ هالله الَ  ّة التي ال خفاء بِيا ْميى ذي ْقيل ومينُِ مين متيع هالَون وبين اخره ال,ي ْ

بالحياة بع  ظِور ْالمة الِيالك ألْيينُِ أياميا ثالثية  لقيوم ليالح وأشيباهُِ  فحيناليٍ, لَيا ْياينوا 

أواِل بأس ع ال,ي لان  رسل ع تتوْ هُ به وأيقنوا رقيقة نزول سنوة ع بُِ   ْوا: ييا َوْيمَنيا 

ين فَمَ  َِ ُْ مع مجيء وْي  ع ورميول نقَتيه بسيارتُِ  فحي,ّر ربنيا جيّل إنّا ل نّا ظاِل  ِ ُْ إيَان   ِ ُْ يَك  يَْنفَع 
ثناؤه ال,ين أرسل إلييُِ نبييه ليمى ع ْمييه وسيمُ مين سينوته وْقابيه ْميى لفيرهُ بيه وتَي,يبُِ 

 رسوله  ما رّل بَن لان قبمُِ من األمُ  إذ ْصوا رسمه واتبعوا أمر لّل جبار ْني .

 6 اآلية :
ْرَسِميَن {.  َ ُْ َولَنَْسأَلَّن اْل ِِ  القول في تأويل قوله تعالى:    }فَمَنَْسأَلَّن الِّ,يَن أ ْرِسَل إِلَْي

يقول تعالى ذلره: لنسألّن األمُ ال,ين أرسم  إليُِ رسمي ماذا َْم  فيَا جاءتُِ به الرسل مين    

نِييتُِ ْنيه وأطياْوا أميري  أم  ْن ي من أمري ونِيي  هيل َْميوا بَيا أميرتُِ بيه وانتِيوا َْيا
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ْرَسيِميَن يقيول: ولنسيألّن الرسيل الي,ين أرسيمتُِ إليى األميُ  هيل   َ ْصوني  فرالفوا ذلك؟ َولَنَْسأَلَّن ال

 بمغتُِ رساالتي وأ ّع إليُِ ما أمرتُِ بأ اِه إليه  أم قّصروا في ذلك ففّرطوا ولُ يبمغوهُ؟.

 ن قال ذلك:ول,لك لان أهل التأويل يتأّولونه. ذلر م  

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني معاوية بن لالح  ْن ْمّي بين 11209  

ْرَسيِميَن قيال: يسييأل ع   َ ُْ َولَنَسيأَلَّن ال ِِ أبيي طمحية  ْين ابين ْبياس  قوليه: فَمَنَْسييأَلَّن الّيِ,يَن أ ْرِسيَل إلَيْي

 َْا بمغوا.الناس َْا أجابوا الَرسمين  ويسأل الَرسمين 

 

ـ ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبييه  ْين ابين 11210  

... إلى قوله: غاِِبِيَن قال: يوضع الَتاب يوم القيامية فييتَمُ  ُْ ِِ ْباس  قوله: فَمَْنسأَلََن الِّ,يَن أ ْرِسَل إلَْي

 بَا لانوا يعَمون.

ين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن السي ّي: ـ ر ثني محَ  بن الحس11211  

ْرَسِميَن يقول فمنسألن األمُ ما َْميوا فيَيا جياءع بيه الرسيل    َ ُْ َولَنَْسألَّن ال ِِ فَمَنَْسأَلَّن الِّ,يَن اْرِسَل إلَْي

 ولنسألّن الرسل هل بّمغوا ما أرسموا به.

عزيز  قال: ر ثنا أبو سع  الَي ني  قيال: قيال مجاهي : ـ ر ثني الحرث  قال: ر ثنا ْب  ال11212  

ُْ األمُ  ولنسألّن ال,ين أرسمنا إليُِ َْا اِتَناهُ ْميه  هل بّمغوا. ِِ  فَمَنَْسأَلَّن الِّ,يَن أ ْرِسَل إلَْي

 7اآلية : 
ٍُ َوَما ل نّا َغآِِبِيَن {. ُ بِِعْم ِِ مَْي َْ  القول في تأويل قوله تعالى:  }فَمَنَق ّصّن 

يقول تعالى ذلره: فمنربرّن الرسل ومن أرسمتُِ إليه بيقين ْميُ بَيا َْميوا فيي الي نيا فيَيا لني     

 أمرتُِ به  وما لن  نِيتُِ ْنه  وما لنا غاِبين ْنُِ وْن أفعالُِ التي لانوا يفعمونِا.

ُ فإن قال قاِل: ولييف يسيأل الرسيل والَرسيل إلييُِ  وهيو يربير أنيه يقيّص ْمييُِ بعميُ بأَْيالِ  

وأفعالُِ في ذلك؟ قيل: إن ذلك منه تعالى ذلره لييح بَسيألة استرشيا  وال مسيألة تعيّرف مينُِ ميا 

هو به غير ْالُ  وإنَا هو مسألة توبيخ وتقرير معناها الربر  لَا يقول الرجل لمرجل: ألُ أرسين 

أتَُ رسيمي إليك فأسأع؟ وألُ ألمك فقنع ؟ فَ,لك مسألة ع الَرسل إلييُِ بيأن يقيول لِيُ: أليُ يي

بالبيناع؟ ألُ أبعن إليَُ الن,ر فتن,رلُ ْ,ابي وْقابي في ه,ا اليوم من لفر بي وْب  غيري؟ لَيا 

بِي ي  ّو م  َْ  ُْ ي  َ ُْ يا بَنِي ا ََم أالّ تَْعب ي  وا الّنيْيناَن إنّيه  لَ  َ ْ  إلَْي َِ ْْ ُْ أ يٌن أ بر جّل ثناؤه أنه قاِل لُِ يومالٍ,: ألَ

ب يي ونِي َهيي,َا ِلييرَ  ْْ ٌُ ونحييو ذلييك ميين القييول اليي,ي ظيياهره مسييألة  ومعنيياه الربيير وأِن ا ْسييتَِقي اٌط م 

والقصص وهو بع  توبيخ وتقرير. وأما مسألة الرسل ال,ي هو قصص وخبر  فإن األمُ الَنيرلة 

ُْ أنَير ذليك لثيي ي  َ ُْ ايياِع َربّ  َ مَيْي َْ َ ُ يَتْم يوَن  س يٌل ِميْن ُْ ر   َ ُْ يَأْتِ ر مينُِ لَا سالم  في القيامة قيل لِا: ألَ

وقالوا: ما جاءنامن بنير وال ن,ير  فقيل لمرسل: هل بمّغتُ ما أ ْرسمتُ به؟ أو قيل لُِ: ألُ تبّمغوا إلى 

هؤالء ما أرسمتُ به؟ لَا جاء الربر ْن رسول ع لمى ع ْميه وسمُ  ولَا قال جّل ثناؤه ألمية 

ُْ أ ّمي َ يوَن نبينا محَ  لمى ع ْمييه وسيمُ: وَلي,َِلَك َجعَْمنيال  َِ َاَء ْميى النّياِس ويَ ي َ ون يوا ش  ةً َوَسينا ِلتَ

ي ا فَل ذلك من ع مسألة لمرسل ْمى وجه االستنِا  لُِ ْمى من أرسموا إلييه  ِِ ُْ َش  َ مَْي َْ الّرس ول  

من األمُ ولمَرسل إليُِ ْمى وجه التقرير والتوبيخ  ولّل ذلك بَعنى القصص والربر. فأما ال,ي 

ميين مسييألته خمقييه  فالَسييألة التييي هييي مسييألة استرشييا  واسييتثباع فيَييا ال يعمَييه هييو ْيين ع منفييّى 

الساِل ْنِا ويعمَه الَسالول  ليعمُ الساِل ْمُ ذليك مين قبميه. في,لك غيير جياِز أن يوليف ع بيه 

ألنه العالُ باألشياء قبل لونِا وفي رال لونِا وبع  لونِا  وهي الَسألة التي نفاها جّل ثناؤه ْين 

يوَن نفسه  ْجِرم   َ ُْ ال ِِ يْن ذ ن يوبِ َْ يْن ذَْنبِيِه إْنيٌح َوال جياّن  وبقوليه: َوال ي ْسيالَل   َْ بقوليه: فَيَْوَمالِيٍ, ال ي ْسيالَل  

يعني: ال يسأل ْن ذلك أر ا منُِ ْمُ مستثب   ليعمُ ْمُ ذلك مين قبيل مين سيأل منيه  ألنيه العيالُ 

وي في معنيى ذ ليك مين الربير فيي غيير هي,ا الَوضيع  ب,لك لمه وبَّل شيء غيره. وق  ذلرنا ما ر 

ٍُ أنيه  ُْ بِِعْمي ِِ مَيْي َْ ِوي ْن ابن ْباس أنيه ليان يقيول فيي معنيى قوليه: فَمَنق ّصيّن  فَرهنا إْا ته. وق  ر 

ّّ  غير أن الصيحيح مين الربير  يننّ لُِ لتاب َْمُِ ْميُِ بأَْالُِ. ه,ا قول غير بعي  من الح

ه  َربّيه  يَيْوَم الِقياَميِة لَيْيَح : »ْن رسول ع لمى ع ْميه وسمُ أنه قال  َ مّ ََ ُْ ِميْن أَريٍ  إالّ َسيي   َ ميا ِميْن
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َاٌن  فَيَق ول  لَه : أتَْ,ل ر  يَْوَم فَعَْمَ  َلي,َا َوفَعَْميَ  َلي,َا؟ رتيى ي ي,َّلَره  ميا فَعَيَل فِيي «. الي ّْنيا بَْينَه  وبَْينَه  تَْرج 

 أولى من التسميُ لغيره.والتسميُ لربر رسول ع لمى ع ْميه وسمُ 

 8اآلية : 
وَن {. ْفِمح   َ ُ  اْل ن ثَق مَْ  َمَواِ ين ه  فَأ ْولَـاَلَِك ه  ََ ّّ فَ  القول في تأويل قوله تعالى:  }َواْلَوْ ن  يَْوَمالٍِ, اْلَح

يي    ْْ ي  ه َو ِْ َْْ تيه أَ  ا اليو ن: مصي ر مين قيول القاِييل: َوَ ْني  لي,ا ولي,ا  أَِ ن يه َوْ نييا وَ نيةً  مثيل: َو

ّّ بييه. ومعنييى الَييالم: والييو ن يييوم نسييأل اليي,ين أ رسييل إليييُِ  ّّ  والحيي يي َةً  وهييو مرفييوع بييالح ِْ و

: الع ل. ولان مجاه  يقول: الو ن في ه,ا الَوضع: القضاء. ّّ . ويعني بالح ّّ  والَرسمين  الح

جاهي : ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن م11213  

 والو ن يومالٍ,: القضاء.

ّّ هِنا: الع ل. ذلر الرواية ب,لك:    ولان يقول أيضا: معنى الح

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا جرير  ْن األَْش  ْن مجاه : والَوْ ن  يَْوَمالٍِ, الَحّ قال 11214  

 الع ل.

ّّ و ن األَْال.     ذلر من قال ذلك:وقال اخرون: معنى قوله: والَوْ ن  يَْوَمالٍِ, الَح

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي  11215  

ّّ تو ن األَْال.  قوله: والَوْ ن  يَْوَمالٍِ, الَح

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبيي نجييح  11216  

ّّ قييال: قيال ْبيي  بين َْيير: ييؤتي بالرجيل العظيييُ ْين مجاهي   فيي قيول ع : َواليَوْ ن  يَْوَمالِيٍ, الَحي

 النويل األلول النروب  فال يزن جناع بعوضة.

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْين مجاهي : َواليَوْ ن     

ّّ قال: قال ْبي  بن َْير: يؤتي با  لرجل النويل العظيُ  فال يزن جناع بعوضة.يَْوَمالٍِ, الَح

ـ ر ثني الحرث  قال: ر ثنا ْبي  العزييز  قيال: ري ثنا يوسيف بين ليِيب  ْين موسيى  11217  

ْن بالل بن يحيى  ْن ر,يفة  قال: ليارب الَيوا ين ييوم القيامية جبرييل ْمييه السيالم  قيال: ييا 

ل ْميه من سيالاع لاربه فيرجيع جبريل  ن بينُِ  فر  ّ ْمى الَظموم  وإن لُ يَن له رسن َِ اع ر 

. ّّ  الرجل ْميه مثل الجبال  ف,لك قوله: والَوْ ن  يَْوَمالٍِ, الَح

ييْن ثَق مَييْ  َمَواِ ين ييه  فقييال بعضييُِ: معنيياه: فَيين لثييرع    ََ واختمييف أهييل التأويييل فييي تأويييل قولييه: فَ

 رسناته. ذلر من قال ذلك:

ْن ثَق مَْ  َمَواِ ين يه  قيال:  ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا جرير 11218   ََ ْن األَْش  ْن مجاه : فَ

 رسناته.

وقال اخرون: معنى ذلك: فَن ثقم  موا ينه التي تيو ن بِيا رسيناته وسييالاته  قيالوا: وذليك هيو   

 الَيزان ال,ي يعرفه الناس  له لسان ولفتان. ذلر من قال ذلك:

ني رجا   قال: قال ابن جريل: قال لي َْيرو ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ث11219  

ّّ قال: إنا نيرى ميزانيا ولفتيين  سيَع  ْبيي  بين َْيير يقيول:  بن  ينار: قوله: والَوْ ن  يَْوَمالٍِ, الَح

 يجعل الرجل العظيُ النويل في الَيزان  ثُ ال يقوم بجناع ذباب.

اه ْين َْيرو بين  ينيار مين قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك ْن ي القول ال,ي ذلرني  

أن ذلك: هو الَيزان الَعروف ال,ي يو ن به  وأن ع جّل ثناؤه يزن أَْيال خمقيه الحسيناع منِيا 

يوَن  ْفِمح   َ ُ  ال ي يْن ثَق مَيْ  َمَواِ ين يه  ميوا ين َْميه الصيالح  فَأ ولَالِيَك ه  ََ والسيالاع  لَيا قيال جيّل ثنياؤه: فَ

وأ رليوا الفييو  بالنمبيياع  والرمييو  والبقيياء فييي الجنيياع  يقيول: فأولالييك هييُ اليي,ين ظفييروا بالنجيياع 

ييَزاِن َشيْيٌء أثْقَيَل ِميْن »لتظاهر األخبار ْن رسول ع لمى ع ْميه وسمَبقوله:  َِ ِضَع فِيي ال ما و 

 ِّ م يي ْسييِن الر  ونحييو ذلييك ميين األخبييار التييي تحقييّ أن ذلييك ميييزان يييو ن بييه األَْييال ْمييى مييا «  ر 

ل بتوجييه معنيى خبير ع ْين الَييزان وخبير رسيوله ليمى ع ْمييه ولف . فإن أنَر ذليك جاهي

وسمُ ْن وجِته  وقال: وليف تو ن األَْيال  واألَْيال ليسي  بأجسيام توليف بالثقيل والرفية  

وإنَا تو ن األشياء ليعرف ثقمِا من خفتِا ولثرتِا من قمتِا  وذلك ال يجو  إال ْمى األشياء التي 

وميا وجيه و ن ع األَْيال وهيو العيالُ »رة والقمة؟ اقيل له في قوليه: تولف بالثقل والرفة والَث
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َوْ ن ذلك نظير إثباته إياه فيي أّم الَتياب  واستنسياخه ذليك فيي الَتياب مين «: بَقا يرها قبل لونِا

غير راجة به إليه ومن غير خوف من نسيانه  وهو العالُ بَل ذلك في لل ريال ووقي  قبيل لونيه 

َْى إليى وبع  وجو ه  بل لي َون ذلك رجة ْميى خمقيه  لَيا قيال جيّل ثنياؤه فيي تنزيميه: ل يّل أ ّميٍة ت يْ 

... االَيية  فَي,لك و نيه تعيالى  ّّ ُْ بيالَح  َ مَيْي َْ   ّ م يوَن َهي,َا ِلتاب نيا يَْنِني ََ ُْ تَْع ِلتابِِا اليَْوَم ت ْجَزْوَن ما َلْنيت 

والتضييع وإما بالتََيل والتتَييُ.  أَْال خمقه بالَيزان رجة ْميُِ ولُِ  إما بالتقصير في طاْته

 وأما وجه جوا  ذلك  فإنه لَا:

ـ ر ثني موسى بن ْب  الررَن الَسروقي  قال: ر ثنا جعفر بن ْون  قال: ري ثنا ْبي  11220  

الررَن بن  يا  انفريقي  ْن ْب  ع بن يزي   ْن ْبي  ع بين َْيرو  قيال: ييؤتي بالرجيل ييوم 

وضع في الَفة  فيرر  له تسعة وتسعون ِسِجالّ فيِا خناياه وذنوبه. قال: ثُ القيامة إلى الَيزن  في

يرر  له لتاب مثل األنَمة  فيِا شِا ة أن ال إله إال ع وأن محَ ا ْبي ه ورسيوله ليمى ع ْمييه 

 وسمُ. قال: فتوضع في الَفة فترجح برناياه وذنوبه.

تيب رسيناته فيي لفية مين لفتيي الَييزان  ولتيب فَ,لك و ن ع أَْال خمقه بأن يوضع العب  ول  

سيالاته في الَفة األخرى  ويح ث ع تبارك وتعالى ثقالً وخفة فيي الَفية التيي الَيو ون بِيا أوليى 

ارتجاجا من ع ب,لك ْمى خمقه لفعمه بَثير مينُِ مين اسيتنناق أيي يُِ وأرجمِيُ  استنيِا ا بي,لك 

نَير ذليك  فيقيال ليه: إن ع أخبرنيا تعيالى ذليره أنيه ْميُِ  وما أشبه ذلك من رججه. ويسالل مين أ

يثقل موا ين قوم في القيامة ويرفف موا ين اخرين  وتظاهرع األخبار ْن رسيول ع ليمى ع 

ْميه وسمُ بتحقييّ ذليك  فَيا الي,ي أوجيب ليك إنَيار الَييزان أن يَيون هيو الَييزان الي,ي وليفنا 

يقال: وجه ليحته مين جِية العقيل  ولييح فيي ميو ن لفته ال,ي يتعارفه الناس؟ أرجة ْقل؟ فق  

ع جّل ثناؤه خمقه ولتب أَْيالُِ  لتعيريفُِ أثقيل القسيَين منِيا بيالَيزان خيرو  مين رََية  وال 

 خول في جور في قضية  فَا ال,ي أرال ذلك ْني ك مين رجية أو ْقيل أو خبير؟ إذ ليان ال سيبيل 

مين أري  اليوجِين المي,ين ذليرع وال سيبيل إليى ذليك. إلى رقيقة القول بإفسا  ما ال ي فعه العقل إال 

وفي ْ م البرهان ْمى لحة  ْواه من ه,ين اليوجِين وضيوع فسيا  قوليه وليحة ميا قاليه أهيل 

ّّ في ذلك. وليح ه,ا الَوضع من مواضع انلثار في ه,ا الَعنى ْمى من أنَر الَيزان ال,ي  الح

ن تأويل القران  ون غييره  وليوال ذليك لقرنّيا ولفنا لفته  إذ لان قص نا في ه,ا الَتاب البيان ْ

 إلى ما ذلرنا نظاِره  وفي ال,ي ذلرنا من ذلك لفاية لَن وفّّ لفَِه إن شاء ع.

 9اآلية : 
ا َليان واْ بِآيَ  ََ ُ بِ  ِ َواْ أَْنف َس نَيا اتِ القول في تأويل قوله تعالى:    }َوَمْن َخفّْ  َمَواِ ين ه  فَأ ْولَـاَلَِك الِّ,يَن َخِسر 

وَن {.  َ  يِْظِم

يقول جّل ثناؤه: ومن خف  موا ين أَْاليه الصيالحة فميُ تثقيل بيإقراره بتوريي  ع وانيَيان بيه    

وبرسوله واتباع أمره ونِيه  فأولالك ال,ين غبنوا أنفسيُِ رظوظِيا مين جزييل ثيواب ع ولرامتيه 

يوَن يقيول: بَيا لييانوا بحجيل ع   َ يا ليانَوا بآياتِنيا يَْظِم ََ وأ لتيه يجحي ون  فيال يقيّرون بصييحتِا  وال بِ

 يوقنون بحقيقتِا. لال,ي:

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا جرير  ْن األَْش  ْن مجاه : َوَمْن َخفّْ  َمَواِ ين ه  قال: 11221  

 رسناته.

 في لفظ الوار   ألن معناه الجَع  ولو جاء مور ا لان لوابا فصيحا.« َمنْ »و« فأولالك»وقيل:   

 10ية : اآل
وَن  َ ر  ا َمعَيايَِش قَِمييالً ّميا تَْني َِ ُْ فِي  َ ُْ فِي األْرِض َوَجعَْمنَا لَ َّنّال  القول في تأويل قوله تعالى:  }َولَقَْ  َم

.} 

يقول تعالى ذلره: ولق  وّطأنا لَُ أيِا الناس فيي األرض  وجعمناهيا لَيُ قيرارا تسيتقّرون فيِيا     

ُْ فِيِا َمعايَِش تعينون بِا أيام رياتَُ  من مناُْ ومِا ا تَتِ ونِا  وفراشا تفترشو  َ نِا. َوَجعَْمنا لَ

وَن يقيول: وأنيتُ قمييل شيَرلُ ْميى  َ ر  ومنارب  نعَة مني ْميَُ وإرسانا مني إليَُ. قَِميالً ميا تَْني

هيي,ه اليينعُ التييي أنعَتِييا ْميييَُ لعبييا تَُ غيييري  واتريياذلُ إلِييا سييواي. والَعييايش: جَييع معينيية. 
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القييّراء فييي قراءتِييا  فقييرأ ذلييك ْاميية قييّراء األمصييار: َمعييايَِش بغييير هَييز  وقييرأه ْبيي   واختمفيي 

 بالَِز.« َمعاِِشَ »الررَن األْر : 

والصواب من القراءة في ذليك ْني نا: َمعيايَِش بغيير هَيز  ألنِيا مفاْيل مين قيول القاِيل: ْني    

ا َمْفعَمَة َمْعيََنية متحرلية اليياء  ن قمي  تعيش  فالَيُ فيِا  اِ ة والياء في الحَُ متحّرلة  ألن وار ه

ررلة الياء منِا إلى العين في وار ها فمَا جَع  ر ّع ررلتِا إليِيا لسيَون ميا قبمِيا وتحرلِيا. 

ول,لك تفعل العرب بالياء والواو إذا سَن ما قبمَِا وتحرلتا في نظاِر ما ولفنا من الجَع الي,ي 

اء مين الجَيع ْميى مثيال فعاِيل التيي تَيون اليياء فيِيا يأتي ْمى مثال مفاْل  وذلك مرالف لَا جي

 اِ ة ليس  بألل  فيإن ميا جياء مين الجَيع ْميى هي,ا الَثيال فيالعرب تَِيزه لقيولُِ: هي,ه مي اِن 

ولييحاِف ونظيياِر  ألن ميي اِن جَييع م ينيية  والَ ينيية: فعيميية ميين قييولُِ: ميي ن  الَ ينيية  وليي,لك 

ف  الصيحيفة  فاليياء فيي واري ها  اِي ة لحاِف جَع لحيفة  والصيحيفة فعيمية مين قوليك: ليح

سالنة  فإذا جَع  هَزع لرالفِا في الجَيع اليياء التيي لاني  فيي واري ها  وذليك أنِيا لاني  فيي 

وار ها سالنة  وهيي فيي الجَيع متحرلية  وليو جعمي  م ينية َمْفعمية مين  ان يي ين  وجَعي  ْميى 

ع العيرب جَيع مفعمية فيي ذواع مفاْل  لان الفصيح ترك الَِز فيِا وتحريك الياء. وربَيا هَيز

الياء والواو وإن لان الفصييح مين لالمِيا تيرك الَِيز فيِيا  إذا جياءع ْميى مفاْيل تنيبيِا مينُِ 

جَعِا بجَع فعيمة  لَا تنبه َمْفعالً بفَِعيل  فتقول: َمِسييل الَياء  مين َسيال يسييل  ثيُ تجَعِيا جَيع 

ا بجَيع بعيير وهيو فعييل  إذ تجَعيه أْبِعيرة  فتقول: هي أَْمِسمَة في الجَيع تنيبيِا مينُِ لِي«  فعيل»

ْصران  تنبيِا له بَع بعير وهو فعيل  إذ تجَعه ب عران  وْمى  ول,لك يجَع الَصير وهو َمْفعل م 

ه,ا هَيز األْير : َمعياَِِش  وذليك لييح بالفصييح فيي لالمِيا. وأوليى ميا قيرىء بيه لتياب ع مين 

 األلسن  أفصحِا وأْرفِا  ون أنَرها وأش,ّها.

 11اآلية : 
ََِة اْسيج   واْ الَ ََم فََسيَج    ئِِ ََ ُّ ق ْمنَا ِلْم ُْ ث  ُّ َلّوْرنَال  ُْ ث  َواْ إِالّ القول في تأويل قوله تعالى:  }َولَقَْ  َخمَْقنَال 

َ ْن ّمَن الّساِجِ يَن {. ُْ يَ  إِْبِميَح لَ

ُْ فيي ظِير ا م أيِيا  اختمف أهل التأويل في تأوييل ذليك  فقيال بعضيُِ: تأوييل ذليك: َولَقَي ْ     َخمَْقنيال 

ُْ في أررام النساء خمقا مرموقا ومثاالً مَثاّلً في لورة ا م. ذلر من قال ذلك: ُّ َلّوْرنال   الناس  ث 

ـي ريي ثني الَثنييى  قييال: ريي ثنا ْبيي  ع بيين لييالح  قييال: ثنييي معاوييية  ْيين ْمييّي بيين أبييي 11222  

ُْ يعنيي ا م  وأميا ليّورنالُ طمحة  ْن ابن ْباس  قوله: َولَقَْ  َخمَْقنال   ُْ  قوله: َخمَْقنيال  ُّ َلّوْرنال  ُْ ث 
 ف,ّريته.

ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبيي  ْين أبييه  ْين ابين ْبياس     

... االَيية  قيال: أميا خمقنيالُ فيآ م  وأميا ليّورنالُ:  ُْ ُّ َليّوْرنال  ُْ ث  ف,ّريية ا م مين قوله: َولَقَْ  َخمَْقنال 

 بع ه.

ُْ يعنيي: ا م  11223   ـ ر ثنا ابن رَي   قال: ر ثنا رَام  ْن أبي جعفر  ْن الربيع: َولَقَْ  َخمَْقنال 

ُْ يعني: في األررام. ُّ َلّوْرنال   ث 

ر ثني الَثنى  قيال: ري ثنا إسيحاق  قيال: ري ثنا ْبي  اليررَن بين سيع   قيال: أخبرنيا أبيو جعفير    

ُْ يقيول: خمقنيالُ خميّ ا م  ثيُ الرا ي  ْن الرب ُّ َليّوْرنال  ُْ ث ي ييع بين أنيح  فيي قوليه: َولَقَيْ  َخمَْقنيال 

 لّورنالُ في بنون أمِاتَُ.

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11224  

ُْ يقول: خمقنا ا م ث ُّ َلّوْرنال  ُْ ث   ُ لّورنا ال,رية في األررام.َولَقَْ  َخمَْقنال 

ـ ري ثنا بنير بين معياذ  قيال: ري ثنا يزيي  بين  رييع  قيال: ري ثنا سيعي   ْين قتيا ة: َولَقَيْ  11225  

ُْ قال: خميّ ع ا م مين طيين  ثيُ ليّورنالُ فيي بنيون أمِياتَُ خمقيا مين بعي   ُّ َلّوْرنال  ُْ ث  َخمَْقنال 

 لحَا  ثُ أننأناه خمقا اخر.خمّ  ْمقة ثُ مضغة ثُ ْظاما  ثُ لسا العظام 

ـ ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن قتا ة  قال: خمّ 11226  

 ع ا م ثُ لّور ذّريته من بع ه.

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا َْر بن هيارون  ْين نصير بين منيارس  ْين الضيحاك: 11227  

 ُْ ُّ َلّوْرنال  ُْ ث   قال: ذّريته.َخمَْقنال 

يي ث  ْيين الحسييين بيين الفيير   قييال: سييَع  أبييا معيياذ يقييول: أخبرنييا ْبييي  بيين سييميَان  ْيين     ر 

ُْ  يعني: ذّريته. ُّ َلّوْرنال  ُْ يعني ام  ث   الضحاك  قوله: ولَقَْ  َخمَْقنال 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: ولق  خمقنالُ في أليالب ابياَُِ ثيُ ليّورنالُ فيي بنيون أمِياتَُ.   

 لر من قال ذلك:ذ

ُْ ث يُ 11228   ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن شريك  ْن سَاك  ْن َْرمة: َولَقَْ  َخمَْقنيال 

ُْ قال: خمقنالُ في ألالب الرجال  ولّورنالُ في أررام النساء.  َلّوْرنال 

 ه.ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا الحَاني  قال: ر ثنا شريك  ْن سَاك  ْن َْرمة  مثم   

ـ ر ثنا محَ  بن بنار  قال: ر ثنا مؤمل  قال: ر ثنا سفيان  قال: سَع  األَْش يقرأ: 11229  

ُْ قال: خمقنالُ في ألالب الرجال  ثُ لّورنالُ في أررام النساء. ُّ َلّوْرنال  ُْ ث   َولَقَْ  َخمَْقنال 

   ُْ ُّ َلّوْرنال  ُْ يعني ا م  ث   يعني في ظِره. ذلر من قال ذلك: وقال اخرون: بل معنى ذلك: َخمَْقنال 

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن نجييح  ْين 11230  

ُْ قال: في ظِر ا م. ُّ َلّوْرنال  ُْ قال: ا م  ث   مجاه   في قول ع: َولَقَْ  َخمَْقنال 

ْين ابين أبيي نجييح  ْين مجاهي : َولَقَيْ  ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفية  قيال: ري ثنا شيبل     

ُْ في ظِر ا م. ُّ َلّوْرنال  ُْ ث   َخمَْقنال 

ري ثنا القاسييُ  قييال: ريي ثنا الحسييين  قيال: ثنييي رجييا   ْيين ابيين جيريل ْيين مجاهيي   قولييه: َولَقَييْ     

ُْ قال: لوّرنالُ في ظِر ا م. ُّ َلّوْرنال  ُْ ث   َخمَْقنال 

لعزيز  قيال: ري ثنا أبيو سيع  الَي ني  قيال: سيَع  مجاهي ا فيي ر ثني الحرث  قال: ر ثنا ْب  ا   

ُْ قال: في ظِر ا م لَا تصيرون إليه من الثواب في االَخرة. ُّ َلّوْرنال  ُْ ث   قوله: ولقَ  َخمَْقنال 

 وقال اخرون: معنى ذلك: ولق  خمقنالُ في بنون أمِاتَُ  ثُ لورنالُ فيِا. ذلر من قال ذلك:  

  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بين ثيور  ْين معَير  َْين ذليره  قيال: ـ ر ثنا مح11231َ  

ّّ سَعه وبصره وألابعه. ُْ قال: خمّ ع اننسان في الررُ  ثُ لّوره فن ُّ َلّوْرنال  ُْ ث   َخمَْقنال 

ُْ ولقي  خمقنيا ا م   ُّ قال أبو جعفر: وأولى األقوال بالصواب قيول مين قيال: تأويميه: َولَقَيْ  َخمَْقنيال    ث ي

ُْ بتصويرنا ا م  لَا ق  بيّنا فيَا مضى من خناب العرب الرجيل باألفعيال تضييفِا إلييه   َلّوْرنال 

والَعنّى في ذلك سمفه  ولَا قال جّل ثناؤه لَن بين أظِر الَيؤمنين مين اليِيو  ْميى ِْي  رسيول 

  ُ  َ ُْ َوَرفَْعنيا فَيْوقَ  َ ُْ بِق يّوةٍ وميا أشيبه  ع لمى ع ْميه وسمُ: َوإْذ أَخْ,نا ِميثاقَ ي, وا ميا اتَْينيال  الّنيوَر خ 

ذلك من الرناب الَوّجه إلى الحّي الَوجو  والَرا  به السمف الَع وم  فَ,لك ذلك في قوله: َولَقَيْ  

ُْ معناه: ولق  خمقنا أبالُ ا م  ثُ لّورناه. ُّ َلّوْرنال  ُْ ث   َخمَْقنال 

يِة وإنَا قمنا ه,ا القول أولى األقوال في ذل   ََ الِِ ََ ُّ ق ْمنيا لم ك بالصيواب  ألن الي,ي يتميو ذليك قوليه: ث ي

اْسج   وا الَ ََم ومعموم أن ع تبارك وتعالى ق  أمر الَالَِة بالسجو  الَ م قبل أن يصّور ذّريتيه فيي 

فيي ليالم العيرب ال تيأي إال بإيي,ان انقنياع ميا « ثيُ»بنون أمِياتُِ  بيل قبيل أن يرميّ أمِياتُِ  و

ْميى « ثيُ»بمِا  وذلك لقيول القاِيل: قَي  ثيُ قعي ع  ال يَيون القعيو  إذ ْنيف بيه ببع ها َْا ق

إال بع  القيام  ول,لك ذلك في جَيع الَالم. ولو لان العنف في ذلك بيالواو جيا  أن « قَ »قوله: 

يَون ال,ي بع ها ق  لان قبل ال,ي قبمِا  وذلك لقول القاِل: قَ  وقع ع  فجياِز أن يَيون القعيو  

الَالم ق  لان قبل القيام  ألن الواو ت خل في الَالم إذا لان  ْنفا لتوجب لم,ي بع ها مين  في ه,ا

الَعنى ما وجب لم,ي قبمِا من غير  اللة منِا بنفسِا  ْمى أن ذلك لان في وقي  واري  أو وقتيين 

ُْ مرتمفين  أو إن لانا في وقتين أيَِا الَتق ّم وأيَِا الَتأخر. فمَا ولفنا قمنا إن قوله : ولَقَْ  َخمَْقنيال 

ُْ ال يصّح تأويميه إال ْميى ميا ذلرنيا. فيإن ظيّن ظياّن أن العيرب إذا لاني  ربَيا ننقي   ُّ َلّوْرنال  ث 

 في موضع الواو في ضرورة شعر لَا قال بعضُِ:« ثُ»ب

ْه   ََ ُّ أّما فَقالَْ  ِل هاأبا ث   سأْل   َربِيَعَةَ َمْن َخْير 

ز أن يَون نظيره  فإن ذلك برالف ما ظّن وذليك أن لتياب ع جيّل بَعنى: أبا وأما  فإن ذلك جاِ  

ثناؤه نزل بأفصح لغاع العرب  وغير جاِز توجيه شيء منه إلى الناذّ من لغاتِا وله في األفصح 
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األشِر معنى مفِوم ووجه معروف. وق  وّجه بعض من ضيعف  معرفتيه بَيالم العيرب ذليك إليى 

ُ  و ُْ أن معنيى ذليك: ولقي  خمقنيالُ  ثيُ قمنيا لمَالَِية: اسيج وا أنه من الَؤخر ال,ي معناه التق ي

فيي الَيالم وهيي ميرا  « ثيُ»الَ م  ثُ لّورنالُ. وذلك غير جاِز في لالم العرب  ألنِا ال تي خل 

بِا التق يُ ْمى ما قبمِا مين الربير  وإن ليانوا قي  يقي ّمونِا فيي الَيالم  إذا ليان فييه  لييل ْميى أن 

وذلك لقولُِ: قام ثُ ْب  ع َْرو فأما إذا قيل: قام ْبي  ع ثيُ قعي  َْيرو  فغيير معناها التأخير  

جاِز أن يَون قعو  َْرو لان إال بع  قيام ْب  ع  إذا لان الربر ل قا  فقول ع تبارك وتعالى: 

ََِة اْسج   وا نظير قو الِِ ََ ُّ ق ْمنا لْم ُْ ث  ُّ َلّوْرنال  ُْ ث  ل القاِل: قام ْب  ع ثُ قعي  َْيرو فيي َولَقَْ  َخمَْقنال 

أنه غير جاِز أن يَون أمر ع الَالَِية بالسيجو  الَ م ليان إال بعي  الرميّ والتصيوير لَيا وليفنا 

ََِة اْسج   وا الَ ََم فإنه يقيول جيّل ثنياؤه: فمَيا ليّورنا ا م وجعمنياه خمقيا سيويّا   الِِ ََ قبل. وأما قوله: لْم

نا لمَالَِية: اسيج وا الَ م  ابيتالًء منيا واختبيارا لِيُ بياألمر  لييعمُ النياِع ونفرنا فيه من رورنا  قم

َ يْن ِميَن الّسياِجِ يَن الَ م ريين  ُْ يَ منُِ من العالي فََسَج  وا يقيول: فسيج  الَالَِية إالّ إْبِمييَح فإنيه لَي

لي,ي مين أجميه أمره ع مع من أمر من ساِر الَالَِة غيره بالسجو . وق  بيّنا فيَا مضى الَعنيى ا

امتحن جّل جالله مالَِته بالسجو  الَ م  وأمير إبمييح وقصصيه  وبَيا أغنيى ْين إْا تيه فيي هي,ا 

 الَوضع.

 12اآلية : 
اٍر القول في تأويل قوله تعالى:    }قَاَل َما َمنَعََك أاَلّ تَْسج  َ إِْذ أََمْرت َك قَاَل أَنَاْ َخْيٌر ّمْنه  َخمَْقتَنِيي ِمين نّي

 ِمن ِطيٍن {. َوَخمَْقتَه  

وه,ا خبر من ع تعالى ذلره ْين قيميه نبمييح إذ ْصياه  فميُ يسيج  الَ م إذ أميره بالسيجو  ليه     

يقييول: قيياَل ع نبميييح: مييا َمنَعَييَك أّي شيييء منعييك أالّ تَْسييج  َ: أن تيي ع السييجو  الَ م  إْذ أَمْرت ييَك أن 

 خير من ا م  َخمَْقتَنِي ِمْن ناٍر َوَخمَْقتَه  ِمْن ِطيٍن. تسج . قاَل أنا َخْيٌر ِمْنه  يقول: قال إبميح: أنا

فإن قال قاِل: أخبرنا ْن إبميح  ألحقتيه الَالمية ْميى السيجو  أم ْميى تيرك السيجو ؟ فيإن تَين   

لحقته الَالمة ْمى تيرك السيجو   فَييف قييل ليه: ميا َمنَعَيَك أالّ تَْسيج  َ إْذ أمْرت يَك؟ وإن ليان النَيير 

ف,لك خالف ما جاء به التنزيل في ساِر القران  وخالف ما يعرفيه الَسيمَون. قييل: ْمى السجو   

إن الَالمة لُ تمحّ إبميح إال ْمى معصيته ربه بترله السجو  الَ م إذ أمره بالسيجو  ليه  غيير أن 

بي أ بي,لر ميا في تأويل قوله: ما َمنَعََك أالّ تَْسج  َ إْذ أَمْرت َك بين أهل الَعرفية بَيالم العيرب اختالفيا أ

قالوا  ثُ أذلر ال,ي هو أولى ذلك بالصواب فقال بعض نحويي البصيرة: معنيى ذليك: ميا منعيك أن 

 هِنا  اِ ة  لَا قال الناْر:« ال»تسج   و

و َ قَاتِمَْه   نَع  الج  َْ ُْ ِمْن فَتًى ال يَ نَعَ ِِ و  ه ال الب ْرَل واستَْعَجمَْ  بِ  أبَى ج 

 اِ ة رنوا هِنا وليموا بِيا الَيالم. قيال: « ال»ة البرل  وجعموا وقال: فسرته العرب: أبي جو   

« ال»مضيافة إلييه  أرا : أبيي جيو ه « ال»ويجعيل «  البريل»و ُْ يونح أن أبا َْرو لاَن يجيّر 

قي  تَيون لمجيو  والبريل  ألنيه ليو قيال ليه: امنيع « ال»مضيافة  ألن « ال»التي هي لمبرل  ويجعيل 

ّّ وال تعط الَسَين  فقال  لان ه,ا جو ا منه.« ال» الح

وقال بعض نحويي الَوفة نحو القيول الي,ي ذلرنياه ْين البصيريين فيي معنياه وتأويميه  غيير أنيه   

ُْ « ال» ُْ أن العمة في  خول  في قوله: أْن ال تَْسج  َ أن في أّول الَالم جح ا  يعنيي بي,لك قوليه: لَي

َ ْن ِمَن الّساِجِ يَن فإن العرب ربَا أْا وا في ال َالم ال,ي فيه جح  الجح   لاالستيثاق والتولي  له يَ

 قال: وذلك لقولُِ:

ْعَنٍرس وِ  الّرء وِس فََواِلٌل َوف ي ول    ََ ّن ِل  ِ  ما إْن رأْينا ِمثْمَ

 فجَعَِا لمتولي .« إن»جح ا  وهو قوله « ما»فأْا  ْمى الجح  ال,ي هو   

 لمة  ولَين الَنيع هِنيا بَعنيى القيول. بحنو في ه,ا الَوضع  وال« ال»وقال اخر منُِ: ليس    

إذا ليان « أنْ »إنَا تأويل الَالم: من قال لك ال تسج  إذا أمرتيك بالسيجو ؟ ولَين  خيل فيي الَيالم 

الَنع بَعنى القول ال في لفظه  لَا يفعل ذلك فيي سياِر الَيالم الي,ي يضيارع القيول  وهيو ليه فيي 

 ال تجمح  وما أشبه ذلك من الَالم. المفظ مرالف لقولُِ: نا ي  أن ال تقُ  ورمف  أن
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هيي لمَية البريل  « ال»بَعنيى: لمَية البريل  ألن « أبي جيو ه ال البريل»وقال بعض من روى:   

 فَأنه قال: لمَة البرل.

وقال بعضُِ: معنى الَنع: الحول بين الَرء وما يري ه  قال: والََنيوع مضيّنر بيه إليى خيالف   

هو يري ه  فِو مضّنر من الفعل إلى ما لان خالفا لمقيام  إذ لان ما منع منه  لالََنوع من القيام و

الَرتار لمفعل هو ال,ي ليه السيبيل إلييه وإليى خالفيه  فييؤثر أري هَا ْميى االَخير فيفعميه قيال: فمَيا 

لان  لفة الَنع ذلك  فروطب إبميح بالَنع  فقيل له: ما َمنَعََك أالّ تَْسج  َ لان معناه: لأنه قيل ليه: 

 ء اضنّرك إلى أن ال تسج .أّي شي

قال أبو جعفر: والصواب ْن ي من القول في ذلك أن يقال: إن فيي الَيالم محي,وفا قي  لفيى  لييل   

الظيياهر منييه  وهييو أن معنيياه: مييا منعييك ميين السييجو  فأروجييك أن ال تسييج ؟ فتييرك ذليير أروجييك 

َ ْن ِمَن الّسا ُْ يَ ِجِ يَن أن ذلك معنى الَالم من ذلره  ثيُ استغناء بَعرفة السامعين. قوله: إالّ إْبِميَح لَ

 َْل قولَِا َمنَعََك في أن ما لان ْامالً فيه قبل أروجك لو ظِر إذ لان ق  ناب ْنه.

وإنَا قمنا إن ه,ا القول أولى بالصواب لَا ق  مضى من  اللتنا قبل ْمى أنه غير جاِز أن يَيون   

« ال»لحيحا  فتبين ب,لك فسا  قيول مين قيال  في لتاب ع شيء ال معنى له  وأن لَّل لمَة معنى

ميع « ال»في الَالم رنو ال معنى لِا. وأما قول من قال: معنيى الَنيع هِنيا: القيول  فمي,لك  خمي  

أن  فإن الَنع وإن لان ق  يَون قوالً وفعالً  فميح الَعروف في الناس استعَال الَنع فيي األمير »

ليان قيا را ْميى فعميه وترليه ففَعَميه ال يقيال فعميه وهيو بترك النيء  ألن الَأمور بتيرك الفعيل إذا 

مَنوع من فعمه إال ْمى استَراه لمَالم وذلك أن الَنع من الفعل ريّول بينيه وبينيه  فغيير جياِز أن 

ول بينه وبينه فاْالً له  ألنه إن جا  ذلك وجب أن يَون محوالً بينه وبينيه ال محيوالً  يَن وهو مح 

فإن إبميح لُ يأتَر ألمر ع تعالى بالسجو  الَ م ِلبرا  فَيف لان يأتَر ومَنوْا ال مَنوْا وبع   

لغيره في ترك أمر ع وطاْته بترك السجو  الَ م  فيجو  أن يقال له: أّي شييء قيال ليك ال تسيج  

الَ م إذ أمرتك بالسجو  له؟ ولَن معناه إن شاء ع ما قم : ما منعك من السجو  ليه  فأروجيك  أو 

 ك  أو فاضّنرك إلى أن ال تسج  له ْمى ما بيّن .فأخرج

وأما قوله: أنا َخْيٌر ِمْنه  َخمَْقتَنِي ِمْن ناٍر َوَخمَْقتَه  ِمْن ِطيٍن فإنيه خبير مين ع جيّل ثنياؤه ْين جيواب   

إبميح إياه إذ سأله: ميا الي,ي منعيه مين السيجو  الَ م  فأروجيه إليى أن ال يسيج  ليه  واضينّره إليى 

به وترله طاْته أن الَانع لان له من السجو  وال اْي له إلى خالفه أمر ربه في ذلك  خالفه أمره

أنه أش ّ منه أي ا وأقوى منه قّوة وأفضل منه فضالً  لفضل الجنح الي,ي منيه خميّ وهيو النيار  مين 

ّّ  وأخنيأ سيبيل الصيواب  إذ ليان معموميا  ال,ي خمّ منه ا م وهو النين فجِل ْ ّو ع وجيه الحي

من جوهر النار: الرفة والنيش واالضنراب واالرتفاع ْمّوا  وال,ي في جوهرها من ذلك هو أن 

ال,ي رَل الربيَن بع  النقاء ال,ي سبّ له من ع في الَتاب السابّ ْمى االسيتَبار ْين السيجو  

 الَ م واالسترفاف بأمر ربه  فأورثه العنب والِالك  ولان معموما أن من جوهر النيين: الر انية

واألناة والحمُ والحياء والتثب   وذلك ال,ي في جوهره من ذلك لان ال اْي الَ م بع  السيعا ة التيي 

لانيي  سييبق  لييه ميين ربييه فييي الَتيياب السييابّ إلييى التوبيية ميين خنيالتييه  ومسييالمته ربييه العفييو ْنييه 

اس يعنييان بي,لك: القيي«  أّول مين قياس إبمييح»والَغفرة ول,لك لان الحسن وابن سييرين يقيوالن: 

ّّ فيي الفضيل الي,ي خيّص ع بيه  الرنأ  وهو ه,ا ال,ي ذلرنا من خنأ قوله وب ع ه مين إليابة الحي

ا م ْمى ساِر خمقه من خمقه إياه بي ه  ونفره فيه من روره  وإسجا ه له الَالَِة  وتعميَيه أسيَاء 

ليّل شييء ميع سياِر مييا خصيه بيه مين لرامتييه فضيرب ْين ذليك لمييه الجاهيل ليفحا  وقصي  إلييى 

رتجا  بأنه خمقه من نار وخمّ ا م من طين  وهو في ذلك أيضا له غير لفء  لو ليُ يَين الَ م اال

ييّل  َِ ميين ع جييّل ذلييره تَرميية شيييء غيييره  فَيييف واليي,ي خييّص بييه ميين لرامتييه يَثيير تعيي ا ه وي 

 إرصاؤه؟.

ين  ـ ر ثني َْرو بن مالك  قال: ر ثنا يحيى بن سميُ الناِفي  ْن هنام  ْن ابن سير11232  

ْ بِ َِع النَح والقَر إال بالَقاييح.  قال: أّول من قاس إبميح  وما 

ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ر ثنا محَ  بن لثير  ْن ابن شوذب  ْن منر 11233  

 س.الوّراق  ْن الحسن  قوله: َخمَْقتَنِي ِمْن ناٍر َوَخمَْقتَه  ِمْن ِطيٍن قال: قاس إبميح وهو أّول من قا
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 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثنا أبو لريب  قيال: ري ثنا ْثَيان بين سيعي   قيال: ري ثنا بنير بين َْيارة  ْين أبيي 11234  

روق  ْيين الضييحاك ْيين ابيين ْبيياس  قييال: لَييا خمييّ ع ا م قييال لمَالَِيية اليي,ين لييانوا مييع إبميييح 

لسَواع: اسيج وا الَ م فسيج وا لمِيُ أجَعيون إال إبمييح اسيتَبر  خالة  ون الَالَِة ال,ين في ا

لَا لان ر ّث نفسه من لبره واغتراره  فقال: ال أسج  له  وأنا خير منه  وألبر سنّا  وأقيوى خمقيا  

 خمقتني من نار وخمقته من طين. يقول: إن النار أقوى من النين.

ثني رجا   ْن ابن جيريل  ْين مجاهي   قوليه: ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: 11235  

 َخمْقتَني مْن ناٍر قال: ثُ جعل ذّريته من ماء.

قال أبو جعفر: وه, ال,ي قاله ْ ّو ع ليح لَا سأله ْنه بجيواب  وذليك أن ع تعيالى ذليره قيال   

 م مين له: ما منعك من السجو ؟ فمُ يجب بأن ال,ي منعه مين السيجو : أنيه خمقيه مين نيار  وخميّ ا

طين  ولَنه ابت أ خبرا ْن نفسه  فيه  ليل ْمى موضع الجواب  فقال: أنا َخْيٌر ِمْنه  َخمَْقتَنِي مْن ناٍر 

 َوَخمَْقتَه  ِمْن ِطيٍن.

 13اآلية : 
ْ  إِنّييكَ  ييا فَياْخر  َِ بّييَر فِي ََ َ َ ييون  لَيَك أَن تَت يا يَ ََ ييا فَ َِ ِمييَن  القيول فييي تأوييل قولييه تعييالى:    }قَياَل فَيياْهبِْط ِمْن

 الّصاِغِريَن {.

يعني ب,لك جّل ثناؤه: قال ع نبميح ْن  ذلك: فياْهبِْط ِمْنِيا وقي  بيّنيا معنيى الِبيوط فيَيا مضيى    

ََبَّر فِيِيا يقيول تعيالى ذليره: فقيال ع ليه: اهيبط منِيا  َ َ ون  لََك أْن تَت ا يَ ََ قبل بَا أغنى ْن إْا ته. فَ

 فميح لك أن تستَبر في الجنة ْن طاْتي وأمري. يعني: من الجنة فَا يَون لك  يقول:

فإن قال قاِل: هيل ألري  أن يتَبير فيي الجنية؟ قييل: إن معنيى ذليك بريالف ميا إلييه ذهبيَ   وإنَيا   

معنى ذلك: فاهبط من الجنة  فإنه ال يسَن الجنة متَبير ْين أمير ع  فأميا غيرهيا فإنيه قي  يسيَنِا 

 ته.الَستَبر ْن أمر ع والَستَين لناْ

ْ  إنّييَك ِمييَن الّصيياِغِريَن يقييول: فيياخر  ميين الجنيية إنييك ميين اليي,ين قيي  نييالُِ ميين ع    وقولييه: فيياْخر 

الصييغار واليي,ّل والَِانيية  يقييال منييه: َلييِغَر يَْصييغَرا وَلييْغرانا وقيي  قيييل: َلييغ ر يَْصييغ ر َلييغَارا 

 وَلغَاَرةً. وبنحو ال,ي قمنا قال الس ّي.

ْ  إنّييَك ِمييَن ـيي ريي ثنا موسييى  قييال: ريي 11236   ثنا َْييرو  قييال: ريي ثنا أسييباط  ْيين السيي ّي: فيياْخر 

 الّصاِغِريَن والصغار: هو ال,ّل.

 15-14اآلية : 
نَظِريَن {.  َ  القول في تأويل قوله تعالى:  }قَاَل أَنِظْرنِي إِلَى يَْوِم ي ْبعَث وَن *  قَاَل إِنَّك ِمَن ال

أل ربه ما ق  ْمُ أنه ال سيبيل ألري  مين خميّ ع وه,ه أيضا جِمة أخرى من جِالته الربيثة  س   

إليه وذلك أنه سأل النِظَرة إلى قيام الساْة  وذلك هو يوم يبعن فيه الرمّ  ولو أْني ما سأل مين 

النظرة لان ق  أْني الرمو  وبقاًء ال فناَء معه  وذلك أنه ال موع بع  البعين. فقيال جيّل ثنياؤه ليه: 

ْنَظييِريَن إ  َ ْعم ييوِم وذلييك إلييى اليييوم اليي,ي قيي  لتييب ع ْميييه فيييه الِييالك إنّييَك ِمييَن ال ََ لييى يَييْوِم الَوْقييِ  ال

والَوع والفناء ألنه ال شيء يبقى فال يفني غير ربنا الحّي ال,ي ال يَوع  يقيول ع تعيالى ذليره: 

ْوِع. واننظار في لالم العرب: التأخير  يقال منه: أْنَظرت ه ب ََ ه به ل ّل نَْفح ذَاِِقَة  ال حقي ْميه  أ ْنِظر 

 إْنظارا.

ْنَظيِريَن فيي هي,ا     َ فإن قال قاِل: فإن ع قي  قيال ليه إذ سيأله اننظيار إليى ييوم ي بعثيون: إنّيَك ِميَن ال

الَوضع  فق  أجابه إلى ما سأل؟ قيل له: ليح األمر ل,لك  وإنَا لان مجيبا له إلى ما سأل لو ليان 

الي,ي سيأل   أو إليى ييوم البعين  أو إليى ييوم يبعثيون  أو ميا  قال له: إنك من الَنظرين إلى الوقي 

ْنظيِريَن فيال  لييل فييه   َ أشبه ذلك مَا ي ّل ْمى إجابته إلى ما سأل من النظرة. وأما قوله: إنَّك ِمَن ال

ْنَظيِريَن إليى يَي  َ ْوِم لوال االَية األخرى التي ق  بين فيِا م ة إنظاره إياه إليِا  وذلك قوله: فإنَّك ِميَن ال

ْعم وِم ْمى الَي ة التيي أنظيره إليِيا  ألنيه إذا أنظيره يوميا واري ا أو أقيّل منيه أو ألثير  فقي   ََ الَوْقِ  ال
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ُّ فيه وْ  ع الصا ق  ولَنه ق  بين ق ر م ّة ذليك بالي,ي ذلرنياه  فعميُ   خل في ْ ا  الَنظرين وت

 ب,لك الوق  ال,ي أنظر إليه. وبنحو ذلك لان الس ّي يقول.

ـ ر ثني موسى بن هارون  قال: ر ثنا َْرو  قال: ر ثنا أسباط  ْين السي ّي: قياَل َرّب 11237  

ْعم وِم فمُ ي ْنِظره إلى يوم البعن  ََ ْنَظِريَن إلى يَْوِم الَوْقِ  ال  َ  فأْنِظْرنِي إلى يَْوِم ي ْبعَث وَن قاَل فإنَّك ِمَن ال

فيي الصيور النفرية األوليى  فَصيِعّ مين فيي ولَن أنَظَره إلى يوم الوقي  الَعميوم  وهيو ييوم يينفخ 

 السَواع ومن في األرض  فَاع.

تْنيي إليى    َِ فتأويل الَالم: قال إبميح لربه: أنظرني أي أخرني وأّجْمنيي  وأنسيىْء فيي أجميي  وال ت 

ْنَظيِريَن إليى ييوم يينفخ فيي   َ يوم ي بعثون  يقول: إلى يوم ي بعن الرمّ. فقال تعالى ذليره: إنّيَك ِميَن ال

 الصور فيصعّ من في السَواع ومن في األرض إال من شاء ع.

فإن قال قاِل: فِل أر  منظر إلى ذلك اليوم سيوى إبمييح فيقيال ليه إنيك مينُِ؟ قييل: نعيُ  مين ليُ   

يقبض ع روره من خمقه إلى ذلك اليوم مَن تقوم ْمييه السياْة  فِيُ مين الَنظيرين بآجيالُِ إلييه 

ْنَظِريَن بَعنى: الساْة  فُِ مين الَنظيرين بآجيالُِ إلييه ولي,لك قييل ول,لك قيل نبميح: إنََك   َ ِمَن ال

ْنَظِريَن إنك مَن ال يَيته ع إال ذلك اليوم.  َ  نبميح: إنََك ِمَن ال

 16اآلية : 
.} َُ ْستَِقي  َ ُْ ِلَراَطَك اْل  ِ آ أَْغَوْيتَنِي ألْقع  َّن لَ ََ  القول في تأويل قوله تعالى:  }قَاَل فَبِ

 يقول جّل ثناؤه: قال إبميح لربه: فَبَِا أْغَوْيتَنِي يقول: فبَا أضممتني. لَا:   

ـي ريي ثني الَثنييى  قييال: ريي ثنا ْبيي  ع بيين لييالح  قييال: ثنييي معاوييية  ْيين ْمييّي بيين أبييي 11238  

 طمحة  ْن ابن ْباس  قوله: فَبَِا أْغَوْيتَنِي يقول: أضممتني.

ا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   فيي قوليه: فَبَِيا أْغيَوْيتَنِي قيال: ـ ر ثني يونح  قال: أخبرن11239  

 فبَا أضممتني.

ولان بعضُِ يتأّول قوله: فَبَِا أْغَوْيتَنِي: بَيا أهمَتنيي  مين قيولُِ: َغيِوَي الفصييل يَْغيَوى َغيًوى    

 وذلك إذا فق  المبن فَاع  من قول الناْر:

ابرا ِ   عَّنفَة  األثْناِء ليَح فَِصيمِ   ِِا  َّرا وال َميٍّ  َغًوى م 

وألل انغواء في لالم العرب: تزيين الرجيل لمرجيل النييء رتيى يحسينه ْني ه غياّرا ليه. وقي    

َي ْن بعض قباِل طّي أنِا تقول: ألبح فالن غاويا: أي ألبح مريضا. ولان بعضيُِ يتيأّول  ر 

ُ ليراطك الَسيتقيُ  لَيا يقيال: ذلك أنه بَعنى القسُ  لأن معناه ْن ه: فبإغواِيك إيياي ألقعي ّن لِي

باهلل ألفعمن ل,ا. ولان بعضُِ يتأّول ذليك بَعنيى الَجيا اة  ليأن معنياه ْني ه: فألنيك أغيويتني  أو 

فبأنك أغويتني ألقع ّن لُِ لراطك الَستقيُ. وفي ه,ا بيان واضح ْمى فسا  ما يقول الق رية من 

وأن السييبب اليي,ي بييه يصييل الَييؤمن إلييى أن لييّل ميين لفيير أو اميين فبتفييويض ع أسييباب ذلييك إليييه  

انيَان هو السبب ال,ي به يصل الَافر إلى الَفر وذلك أن ذلك لو لان لَا قيالوا لَيان الربيين قي  

قال بقوله: فَبَِا أْغيَوْيتَنِي: فبَيا أليمحتني  إذ ليان سيبب انغيواء  هيو سيبب انليالع  وليان فيي 

ا ليان سيبباهَا مرتمفيين وليان السيبب الي,ي بيه إخباره ْن انغواء إخبار ْن انلالع  ولَين لَي

غوى وهمك من ْن  ع أضاف ذلك إليه فقال: فَبَا أْغَوْيتَنِي. ول,لك قال محَ  بن لعيب الق َرظيي  

 فيَا:

ـ ر ثني موسى بن ْب  الررَن الَسروقي  قال: ر ثنا  ي  بن الحبياب  قيال: ري ثنا أبيو 11240  

 يقول: قاتل ع الق رية  نبميح  أْمُ باهلل منُِ.مو و   سَع  محَ  بن لعب القرظي 

َُ فإنه يقول: ألجمسّن لبني ا م لراطك الَسيتقيُ  يعنيي:    ْستَِقي  َ ُْ لَراَطَك ال  ِ وأما قوله: ألَْقع  َّن لَ

ّّ  وهو انسالم وشراِعه.  طريقك القويُ  وذلك  ين ع الح

وطاْتك  وألغيوينُِ لَيا أغيويتني  وأل ِضيمّنُِ  وإنَا معنى الَالم: ألل ّن بني ا م ْن ْبا تك  

وي ْن َسْبرة بن الفاله أنه سَع النبّي لمى ع ْميه وسيمُ يقيول:  إن »لَا أَضمْمتَني. وذلك لَا ر 

ُ  َوتَيي,َر  ِ ينَييَك َو ييينَ  ِّ انْسييالم  فَقيياَل: أت ْسييمَ اباِِييك؟  الّنييْيناَن قَعَيي  اِلْبييِن ا ََم بأْطَرقَييٍة  فَقَعَيي َ لَييه  بَِنِرييي

ِياجرِ   َ ا َمثَيل  ال ََ ُّ قَعَ َ لَه  بَِنِريّ الِْجَرةِ  فَقاَل: أتِاِجر  َوتَ,َر  أْرَضَك َوَسَاَءَك  وإن  فَعََصاه  فَأْسمَُ. ث 

ياِل  فقياَل:  ََ ي   الينّْفِح وال ِْ ِّ الِجِياِ   َوه يَو َج ُّ قَعَي َ لَيه  بَِنِريي لالفََرِس فِي الّنَوِل؟ فَعََصياه َوهياَجَر. ث ي
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؟ قياَل: فَعََصياه  فَجاَهي َ  يال  ََ ُ  ال يرأة  وي قَّسي ََ ََح  ال وي ْين ْيون بين ْبي  ع فيي «. أت قاتل  فت ْقتََل فَت ْن ور 

 ذلك  ما:

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ريوة أبو يزي   ْن ْب  ع بن بَير  ْن محَ  بين سيوقة  11241  

ُْ لَراَطكَ   ِ َُ قال: طريّ مَة. ْن ْون بن ْب  ع: ألَْقع  َّن ل ْستَِقي  َ  ال

وال,ي قاله ْون وإن لان من لراط ع الَستقيُ فميح هيو الصيراط لميه  وإنَيا أخبير ْي ّو ع   

وي فييي ذلييك ْيين  أنييه يقعيي  لِييُ لييراط ع الَسييتقيُ ولييُ يرصييص منييه شيييالا  ون شيييء  فاليي,ي ر 

تأوييل  ألن الربيين ال ييألو ْبيا  ع رسول ع لمى ع ْميه وسمُ أشبه بظاهر التنزيل وأولى بال

 الص ّ ْن لّل ما لان لُِ قربة إلى ع.

 وبنحو ما قمنا في ذلك قال أهل التأويل في معنى الَستقيُ في ه,ا الَوضع. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبيي نجييح  11242  

.ْن مجاه :  ّّ َُ قال: الح ْستَِقي  َ  ِلَراَطَك ال

 ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه   مثمه.   

ـيي ريي ثني الحييرث  قييال: ريي ثنا ْبيي  العزيييز  قييال: ريي ثنا أبييو سييع  الَيي نّي  قييال: سييَع  11243  

ْستَ   َ ُْ َلَراَطَك ال  ِ ّّ  فألضمنُِ إال قميالً.مجاه ا يقول: ألَْقع  َّن لَ َُ قال: سبيل الح  ِقي

واختمف أهل العربية في ذليك  فقيال بعيض نحيويي البصيرة: معنياه: ألقعي ّن لِيُ ْميى ليراطك   

 الَستقيُ  لَا يقال: توجه مَة: أي إلى مَة  ولَا قال الناْر:

ُِ ِمْن َجّو الّسَاِء يَص     وب  لأني إْذ أْسعَى اِلَءْظفََر طاِِراَمَع النّْج

ُْ بَعنيى: أْجميتُ ْين أمير ربَيُ.    ي  َ َِْجْميتُ  أَْميَر َربّ بَعنى: ألظفر بناِر  فألقى الباء ولَا قيال: أ

وقال بعض نحويي الَوفة: الَعنى وع أْمُ: ألقع ّن لُِ ْمى طريقُِ  وفي طريقُِ قيال: وإلقياء 

ّ ألن النرييّ ليفة الصفة من ه,ا جاِز  لَا تقول: قع ع لك وجه النرييّ  وْميى وجيه النريي

 في الَعنى يحتَل ما يحتَمه اليوم والميمة والعام  إذ قيل: اتيك غ ا  واتيك في غ .

وه,ا القول هو أولى القولين في ذلك ْن ي بالصيواب  ألن القعيو  مقيتض مَانيا يقعي  فييه  فََيا   

 يقال: قع ع في مَانك  يقال: قع ع ْمى لراطك  وفي لراطك  لَا قال الناْر:

َّ الثّْعمَب  لَ   ََْسَل الّنِري ا  ََ ِفيِه ل  ِ ََّف يَْعِسل  َمتْن  ّز ال ِِ  ْ ٍن بَ

 فال تَا  العرب تقول ذلك في أسَاء البم ان  وال يَا ون يقولون: جمس  مَة وقَ  بغ ا .  

 17اآلية : 
ي ِِ ُْ َوِميْن َخْمِف ِِ ُْ ّمن بَْيِن أَْييِ ي  ِ ُّ الَتِيَنّ ُْ القول في تأويل قوله تعالى:  }ث  ِِ آِِِم ََ َْين َشي ُْ َو ِِ يانِ ََ يْن أَْي َْ ُْ َو

ُْ َشاِلِريَن {.  َوالَ تَِج   أَْلثََره 

ُْ مين قِبَيل     ِِ ُْ ِميْن بييِن أْييِ ي  ِ تِيَنّ ََ اختمف أهل التأويل في تأويل ذلك  فقال بعضُِ: معنى قوله: الَ

ُْ من قِ  ِِ انِ ََ َْْن أي ُْ من قِبَل ال نيا  َو ِِ ُْ من قِبَل الباطل. ذلر االَخرة  َوِمْن َخْمِف َْْن َشَاِِمِ بَل الحّ  َو

 من قال ذلك:

ـ ر ثني الَثنى  قيال: ري ثنا ْبي  ع بين ليالح  قيال: ثنيي معاويية  ْين ْميّي  ْين ابين 11244  

ُْ أرغبُِ في  نياه ِِ ُْ يقول: أشََُِ في اخرتُِ  َوِمْن َخْمِف ِِ ُْ ِمْن بيِن أْيِ ي  ِ تِيّنّ ََ ُّ الَ ُ ْباس  قوله: ث 

ِّي لُِ الَعالي. ُْ أش ِِ ُْ أشبه ْميُِ أمر  ينُِ  َوْْن َشَاِِِم ِِ َْْن أيَانِ  َو

وي ْن ابن ْباس بِ,ا انسنا  في تأويل ذلك خالف ه,ا التأويل  وذلك ما:    وق  ر 

ـي ريي ثني الَثنييى  قييال: ريي ثنا ْبيي  ع بيين لييالح  قييال: ثنييي معاوييية  ْيين ْمييّي بيين أبييي 11245  

ُْ مين االَخيرة  طمحة  ْن ابن ْبا ي ِِ ُْ يعني من ال نيا  َوِميْن َخْمِف ِِ ُْ ِمْن بيِن أْيِ ي  ِ تِيَنّ ََ ُّ الَ س  قوله: ث 

ُْ من قِبَل سيالاتُِ. وتحقّ ه,ه الرواية األخرى التي: ِِ َْْن َشَاِِِم ُْ من قِبَل رسناتُِ  َو ِِ انِ ََ َْْن أي  َو

َْي  قال: ثني أبي  ْين أبييه  ْين  ـ ر ثني بِا محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني11246  

ُْ قيال: ميا بيين  َْْن َشيَاِِِمِ ُ وْن أيَانُِ َو ِِ ُْ َوِمْن َخْمف ِِ ُْ ِمْن بيِن أْيِ ي  ِ تِيَنّ ََ ُّ الَ ابن ْباس  قوله: ث 

أييي يُِ فَيين قييبمُِ أمييا وميين خمفِييُ فييأمر اخييرتُِ وأمييا ْيين أيَييانُِ: فَيين قِبَييل رسييناتُِ وأمييا ْيين 

 اتُِ.شَاِمُِ: فَن قِبَل سيال
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    ...ُ ِِ ُْ ِميْن بييِن أْييِ ي  ِ تِيَينّ ََ ُّ الَ ر ثنا بنر  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْين قتيا ة  قوليه: ث ي

االَية  أتياهُ مين بيين أيي يُِ  فيأخبرهُ أنيه ال بعين وال جنية وال نيار  ومين خمفِيُ مين أمير الي نيا  

بّنيأهُ ْنِيا وْين شيَاِمُِ:  يّين لِيُ  فزينِا لِيُ و ْياهُ إليِيا وْين أيَيانُِ: مين قِبَيل رسيناتُِ

السيالاع والَعالي و ْاهُ إليِا وأمرهُ بِا  أتاك يا ابن ا م من لّل وجه  غيير أنيه ليُ يأتيك مين 

 فوقك  لُ يستنع أن يحول بينك وبين ررَة ع.

ُْ مين ق   ي ِِ ُْ من قِبَل  نياهُ  َوِميْن َخْمِف ِِ بَيل اخيرتُِ. ذلير وقال اخرون: بل معنى قوله: ِمْن بيِن أْيِ ي

 من قال ذلك:

ـ ر ثنا محَ  بن بنار  قال: ر ثنا مؤمل  قال: ر ثنا سفيان  ْن منصور  ْن إبيراهيُ  11247  

ُْ قال: من بين أي يُِ من قِبَل  نياهُ ومن خمفُِ من  ِِ ُْ َوِمْن َخْمِف ِِ ُْ ِمْن بيِن أْيِ ي  ِ تِيَنّ ََ ُّ الَ في قوله: ث 

َْْن أيَانِ  : من قبل سيالاتُِ.قِبَل اخرتُِ. َو ُْ ِِ َْْن َشَاِِِم ُْ من قِبَل رسناتُِ  َو ِِ 

ُْ ِميْن 11248    ِ تِيَنّ ََ ُّ الَ ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن سفيان  ْن منصور  ْن الحَُ: ث 

ُْ قال: من بين أي يُِ: من  ني ِِ َْْن َشَاِِِم ُْ َو ِِ انِ ََ َْْن أي ُْ َو ِِ ُْ َوِمْن َخْمِف ِِ اهُ ومن خمفُِ: من بيِن أْيِ ي

 اخرتُِ وْن أيَانُِ: من رسناتُِ وْن شَاِمُِ:: من قِبَل سيالاتُِ.

ُْ قيال: مين     ِِ ُْ ِميْن بييِن أْييِ ي  ِ تِيَنّ ََ ُّ الَ ر ثنا سفيان  قال: ر ثنا جرير  ْن منصور  ْن الحَُ: ث 

ّّ يصي ّهُ قِبل ال نيا يزينِا لُِ ومن خمفُِ من قِبَل االَخرة يبّنالُِ ْنِا وْن أيَانِ ُ: من قِبَل الحي

 ْنه وْن شَاِمُِ من قِبَل الباطل يرغبُِ فيه  ويزينه لُِ.

 

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11249  

يْن َشيَا َْ ُْ َو ِِ يْن أيَيانِ َْ ُْ َو ي ِِ ُْ َوِميْن َخْمِف ِِ ُ ِميْن بييِن أْييِ ي  ِ تِيَنّ ََ ُّ الَ ُْ أميا مين بيين أيي يُِ: فالي نيا ث  ِِ ِِِم

أ ْوهُ إليِا وأرغبُِ فيِيا ومين خمفِيُ: فَين االَخيرة أشيََُِ فيِيا وأبعّي ها ْمييُِ وْين أيَيانُِ 

ّّ فأشََُِ فيه وْن شَاِمُِ: يعني الباطل أخففه ْميُِ  وأرغبُِ فيه.  يعني الح

ال: قال ابن جريل: قوله: ِميْن بييِن ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ق11250  

 ُْ ِِ ييانِ ََ ييْن أي َْ ُْ اخييرتُِ ألفييرهُ بِييا وأ هيي هُ فيِييا  َو يي ِِ ُْ ميين  نييياهُ أرغييبُِ فيِييا  َوِمييْن َخْمِف ِِ أْيييِ ي

ُْ مساوىء أَْالُِ أرّسنِا إليُِ. ِِ َْْن َشَاِِِم  رسناتُِ أ ه هُ فيِا  َو

 يبصرون. ذلر من قال ذلك: وقال اخرون: معنى ذلك: من رين يبصرون ومن رين ال  

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبيي نجييح  11251  

 ُْ ِِ يْن َشيَاِِِم َْ ُْ َو ِِ ُْ قال: رين يبصرون  َوِمْن َخْمِف ِِ انِ ََ َْْن أي ُْ َو ِِ ْن مجاه   قول ع: ِمْن بيِن أْيِ ي

 رين ال يبصرون.

 قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه   مثمه.ر ثني الَثنى     

ـ ر ثنا ابن وليع وابن رَي   قاال: ر ثنا جرير  ْن منصور  قال: تي,الرنا ْني  مجاهي  11252  

ا ََ َْْن َش ُْ َو ِِ انِ ََ َْْن أْي ُْ َو ِِ ُْ َوِمْن َخْمِف ِِ ُْ ِمْن بَْيِن أْيِ ي  ِ تِيَنّ ََ ُّ الَ ُْ فقال مجاه : هو لَا قال: قوله: ث  ِِ ِِِم

. ُّ  يأتيُِ من بين أي يُِ ومن خمفُِ وْن أيَانُِ وْن شَاِمُِ.  ا  ابن رَي   قال: يأتيُِ من ثَ

ر ثني الحرث  قال: ر ثنا ْب  العزيز  قال: ر ثنا أبو سع  الَ ني  قال: قال مجاه : ف,لر نحو    

 ر ين محَ  بن َْرو  ْن أبي ْالُ.

جعفر: وأولى ه,ه األقوال ْني ي بالصيواب قيول مين قيال: معنياه: ثيُ الَتيينُِ مين جَييع  قال أبو  

 ُْ  ِ ّّ وأرّسن لُِ الباطل وذلك أن ذلك ْقيب قوله: ألَْقع  َّن لَ ّّ والباطل  فأل ّهُ ْن الح وجوه الح

َُ فييأخبر أنييه يقعيي  لبنييي ا م ْمييى النريييّ اليي,ي أمييرهُ ع أن يسييمَ ْسييتَِقي  َ وه  وهييو مييا ِلييَراَطَك ال

ّّ  فيأتيُِ في ذلك من لّل وجوهه من الوجه الي,ي أميرهُ ع بيه  فيصي ّهُ  ولفنا من  ين ع الح

ْنه  وذلك من بين أي يُِ وْن أيَانُِ  ومن الوجه ال,ي نِاهُ ع ْنه  فيزينه لُِ وي ْوهُ إليه  

ع تنيزل ْميى ْبيا ه مين ألن ررَية « من فوقُِ»وذلك من خمفُِ وْن شَاِمُِ. وقيل: ولُ يقل: 

 فوقُِ. ذلر من قال ذلك:
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ـ ر ثنا سع  بن ْب  ع بن ْب  الحَُ الَصرّي  قال: ر ثنا رفص بن َْر  قال: ري ثنا 11253  

َْْن  ُْ َو ِِ ُْ َوِمْن َخْمِف ِِ ُْ ِمْن بيِن أْيِ ي  ِ تِيَنّ ََ ُّ الَ الحَُ بن أبان  ْن َْرمة  ْن ابن ْباس  في قوله: ث 

 ُْ ِِ ُْ ولُ يقل:  أيَانِ ِِ َْْن َشَاِِِم  ألن الررَة تنزل من فوقُِ.«  من فوقُِ»َو

ُْ شاِلِريَن فإنيه يقيول: وال تجي  رب ألثير بنيي ا م شيالرين ليك نعَتيك    وأما قوله: والَ تَج  أْلثََره 

التي أنعَ  ْميُِ لتَرمتك أباهُ ا م بَا ألرمته به  من إسجا ك له مالَِتك  وتفضيمك إياه ْمّي  

 شَرهُ إياه طاْتُِ له بانقرار بتوري ه  واتباع أمره ونِيه. ولان ابن ْباس يقول في ذلك بَا:و

ـ ر ثني به الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بين ليالح  قيال: ثنيي معاويية  ْين ْميّي بين أبيي 11254  

ُْ شاِلِريَن يقول: مور ين.  طمحة  ْن ابن ْباس  قوله: َوال تَِج   أْلثََره 

 18 اآلية :
 ُْ  َ َُ ِمين نّ َِ ُْ ألْمألّن َج  ِ ن تَبِعََك ِمْن ََ وراً لّ وماً ّمْ ر  ا َمْ,ء  َِ ْ  ِمْن القول في تأويل قوله تعالى:  }قَاَل اْخر 

ِعيَن {. ََ  أَْج

وه,ا خبر من ع تعالى ذلره  ْن إرالله بالربين ْ ّو ع ما أرّل به من نقَته ولعنته  وطر ه    

ه وخالف أمره  وراجعه من الجواب بَا لُ يَن ليه مراجعتيه بيه يقيول: قيال إياه ْن جنته  إذ ْصا

ورا يقول: معيبيا. والي,أم: العييب  يقيال منيه:  ْ  ِمْنِا أي من الجنة َمْ,ء وما َمْ ر  ع له ْن  ذلك: اْخر 

يُ أبمغ في ذأمه ي,أمه ذأما فِو م,ءوم  ويترلون الَِز فيقولون: ِذْمت ه أذيَه ذْيَا وذاما  وال,أم وال,ّ 

 العيب من ال,ّم وق  أنن  بعضُِ ه,ا البي :

ِا    َ ا اْنَجمَْ  قَّنْع   نَْفِسي أِذي َّ َْمَْيِا ِغناَوةٌفَمَ ْينِي  َْ  َلِحْبت َك إْذ 

ْقَصيى  يقيال:  ريره يَيْ َرره  َْريرا «. ألومِيا»وألثر الرواة ْميى إننياه      َ وأميا الَي رور: فِيو ال

ورا: إذا أقصاه وأخرج  ه ومنه قولُِ: ا رر ْنك النينان.و  ر 

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ْ  ِمْنِيا 11255   ـ ر ثنا بنر بن معاذ  قال: ر ثنا يزي   قيال: ري ثنا سيعي   ْين قتيا ة  قوليه: اْخير 

ورا يقول: اخر  منِا لعينا منفيّا.  َمْ,ء وما َمْ ر 

قيال: ري ثنا أبيو ليالح  قيال: ثنيي معاويية  ْين ْميّي  ْين ابين ْبياس: ـ ري ثنا الَثنيى  11256  

 م,ءوما: مَقوتا.

ـ ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبييه  ْين ابين 11257  

ْ  ِمْنِا َمْ,ء وما يقول: لغيرا منفيّا.  ْباس  قوله: قاَل اْخر 

ال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي  ـ ر ثني محَ  بن الحسين  ق11258  

ورا: أما م,ءوما: فَنفيّا  وأما م رورا: فَنرو ا. ْ  ِمْنِا َمْ,ء وما َمْ ر   قوله: اْخر 

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبيي نجييح  11259  

ورا قال: منرو ا.ْن مجاه : َمْ,ء وما قال: منفيّا   َمْ ر 

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا إسيحاق  قيال: ري ثنا ْبي  ع بين أبيي جعفير  ْين أبييه  ْين 11260  

َ صغّر. ْ  ِمْنِا َمْ,ء وما قال: منفيّا  والَ رور  قال: ال  الربيع  قوله: اْخر 

بين ْيينية  ْين ييونح ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا إسحاق  قيال: ري ثنا ْبي  ع بين الزبيير  ْين ا   

ْ  ِمْنِا َمْ,ء وما قال: منفيّا.  وإسراِيل  ْن أبي إسحاق  ْن التَيَي  ْن ابن ْباس: اْخر 

ـ ر ثني أبو َْرو القرقساني ْثَان بن يحيى  قال: ر ثنا سفيان  ْن أبي إسحاق  ْين 11261  

ورا قال: م ْ  ِمْنِا َمْ,ء وما َمْ ر   قيتا.التَيَي  سأل ابن ْباس: ما اْخر 

ْ  ِمْنِيا َميْ,ءوما 11262   ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   في قوله: اْخر 

ورا فقال: ما نعرف الَ,ءوم والَ,موم إال وار ا  ولَن يَون... منتقصة  وقال العرب لعيامر:  َمْ ر 

 يا ْام  ولحارث: يا رار  وإنَا أنزل القران ْمى لالم العرب.

ِعيَن.القول    ََ ُْ أْج  َ َُ ِمْن نّ َِ ُْ ألَْمألَّن َج  ِ ن تَبِعََك ِمْن ََ  في تأويل قوله تعالى: لَ

وه,ا قسُ من ع جّل ثناؤه: أقسُ أن من اتبع مين بنيي ا م ْي ّو ع إبمييح وأطاْيه ولي ق ظنيه   

فيررُ ع ْميه أن يَأل من جَيعُِ  يعني من لفرة بني ا م تبّاع إبميح ومن إبميح وذّريته جِينُ  

امرءا لي,ّب ظيّن ْي ّو ع فيي نفسيه  وخيّيب فيِيا أمميه وأمنيتيه  وليُ يَين مَين أطَيع فيِيا ْي ّوه  
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واستغّنه ولُ يستنصحه. وإن ع تعالى ذليره إنَيا نبيه بِي,ه االَيياع ْبيا ه ْميى قِي م ْي اوة ْي ّوه 

وْيّرفُِ مواقيع نعَيه وْ ّوهُ إبميح لُِ  وسالف ما سمف من رس ه ألبيُِ  وبغيه ْميه وْمييُِ  

ْميُِ ق يَا في أنفسُِ ووال هُ لي ّبروا اياته  وليتي,لر أوليو األلبياب  فينزجيروا ْين طاْية ْي ّوه 

 وْ ّوهُ إلى طاْته وينيبوا إليِا.

 19اآلية : 
َ يالَ ِميْن َرْيين  ِشيالْت   يَك اْلَجنّيةَ فَ َ ْن أَنيَ  َوَ ْوج  ا َوالَ تَْقَربَيا القول في تأويل قوله تعالى:  }َويَا ا َم  اْس ََ

يَن {. َِ َ ونَا ِمَن الّظاِل  َهـَِ,ِه الّنَجَرةَ فَتَ

ا      َ َ ييال ِمييْن َرْييين  ِشييالْت ييَك الَجنّييةَ فَ َ ْن أْنييَ  َوَ ْوج  يقييول ع تعييالى ذلييره: وقييال ع الَ م: يييا ا َم  اْسيي

بياع لَِيا أن ييألال فأسَن جّل ثناؤه ا م و وجته الجنة بع  أن أهبط منِا إبمييح وأخرجيه منِيا  وأ

من ثَارها من أّي مَان شاءا منِا  ونِاهَا أن يقربا ثَر شجرة بعينِا. وقي  ذلرنيا اخيتالف أهيل 

َ ونيا ِميَن  التأويل في ذلك وما نرى من القول فيه لوابا في غير هي,ا الَوضيع  فَرهنيا إْا تيه. فَتَ

يَن يقول: فتَونا مَن خالف أمر ربه. وفعل ما ليح له  َِ  فعمه.الّظاِل

 20اآلية : 
ا  ََ ِِ يا ِمين َسيْوَءاتِ ََ  ِ ْن َْ وِرَي  يا َميا و  ََ  ِ ا الّنْيَنان  ِلي ْبِ َي لَ ََ  ِ القول في تأويل قوله تعالى:  }فََوْسَوَس لَ

َ ونَا ِمَن اْلَراِلِ ينَ  ْيِن أَْو تَ ََ َ ونَا َممَ َْْن َهـَِ,ِه الّنَجَرةِ إِالّ أَن تَ ا  ََ  َ ا َربّ ََ ال  َِ  {. َوقَاَل َما نَ

ِ َا فوسوس إليَِا  وتمك الوسوسة لان  قوله لَِيا: ميا نَِال َيا     يعني جّل ثناؤه بقوله: فََوْسَوَس لَ

َ ونا ِميَن الراِليِ يَن وإقسيامه لَِيا ْميى ذليك. وقييل:  ْيِن أو تَ ََ َ ونا َممَ َْْن َهِ,ِه الّنَجَرة إالّ أْن تَ َ َا  َربّ

َغِرْضيي   لييه  بَعنييى: اشييتق  إليييه  وإنَييا يعنييي:  والَعنييى مييا ذلييرع  لَييا قيييل:«  وسييوس لَِييا»

َغرض  من هؤالء إليه  فَ,لك معنى ذلك: فوسوس من نفسه إليَِا النينان بالَ,ب من من القيل 

َا لَا قال رؤبة: ِِ ِ َا ِمْن َسواتِ ْن َْ وِرَي  ِ َا ما و   ِلي ْبِ َي لَ

) ّْ ْرِمصا َرّب الفَمَ ْ و م   )َوْسَوَس يَْ 

فجي,ب إبمييح إليى ا م ريّواء  وألقيى إليَِيا: ميا نِالَيا ربََيا ْين أليل ثَير هي,ه  ومعنى الَالم:  

النجرة إال أن تَونا ممََين  أو تَونا من الرال ين ليبي ي لَِيا ميا واراه ع ْنَِيا مين ْوراتَِيا. 

 فغناه بستره ال,ي ستره ْميَِا. ولان وهب بن منبه يقول في الستر ال,ي لان ع سترهَا به ما:

ـ ر ثني به روثرة بن محَ  الَنقري  قال ر ثنا سفيان بن ْيينية  ْين َْيرو  ْين ابين 11263  

ِ َا قال: لان ْميَِا نور ال ترى سواتَِا. ِ َا َسوات   منبه  في قوله: فَبَ َْع لَ

َ ونيا مَ   َْْن َهيِ,ِه الّنيَجَرةِ إالّ أْن تَ َ َا  َ ونيا القول في تأويل قوله تعالى: َوقاَل ما نَِال َا َربّ يْيِن أْو تَ ََ مَ

 ِمَن الراِلِ يَن.

يقول جّل ثناؤه: وقال النينان الَ م و وجته رّواء: ما نِالَا ربََيا ْين هي,ه النيجرة أن تيألال   

من الَالم ل اللة ما ظِر ْميِا  لَا أسقن  من قوله: « ال»ثَرها إال لالال تَونا ممَين. وأسقن  

ُْ أْن تَِضييمّوا  يي  َ والَعنييى: يبيين المِمَييُ أن ال تضييموا. ولييان بعيض أهييل العربييية ميين أهييل ي بَييّن  ّللّا  لَ

البصرة يزُْ أن معنى الَالم: ما نِالَا ربََا ْن ه,ه النيجرة إال لراهية أن تَونيا ممَيين  لَيا 

يقال: إياك أن تفعل لراهية أن تفعل  أو تَونا من الرال ين في الجنة الَالثين فيِيا أبي ا فيال تَوتيا. 

وي ْن ابن ْباس ما:والقراءة ْ  مى فتح الالم بَعنى ممََين من الَالَِة. ور 

ـيي ريي ثني الَثنييى  قييال: ريي ثنا إسييحاق  قييال: ريي ثنا ابيين أبييي رَييا   قييال: ريي ثنا ْيسييى 11264  

ََْينِ »األَْى  ْن الس ّي  قال: لان ابن ْباس يقرأ:  َ ونا َمِم بَسر الالم. وْن يحيى بين « إالّ أْن تَ

 أبي لثير ما:

ـ ر ثني أرَ  بن يوسف  قيال: ثنيي القاسيُ بين سيالم  قيال: ري ثنا رجيا   ْين هيارون  11265  

 بَسر الالم.« ممَين»قال: ر ثنا يعمى بن رَيُ  ْن يحيى بن أبي لثير أنه قرأها: 

َْْن َهِ,ِه »ولأن ابن ْباس ويحيى وجِا تأويل الَالم إلى أن النينان قال لَِا:    َ َا  ما نَِال َا َربّ

ََْينِ النّ  َ ونا َمِم من الَموك  وأنَِا تأّوال في ذلك قول ع في موضع اخر: قاَل ييا ا َم  « َجَرةِ إالّ أْن تَ

ْمٍك ال يَْبمَى. ْمِ  َوم   َهْل أ  لَّك ْمى َشَجَرةِ الر 
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قييال أبييو جعفيير: والقييراءة التييي ال أسييتجيز القييراءة فييي ذلييك بغيرهييا  القييراءة التييي ْميِييا قييّراء   

بَعنى: ممََين من الَالَِية لَيا قي  تقي م مين بياننيا فيي أن «  َممََين»  وهي فتح الالم من األمصار

 لّل ما لان مستفيضا في قرأة انسالم من القراءة  فِو الصواب ال,ي ال يجو  خالفه.

 21اآلية : 
َن النّاِلِحيَن {. َِ ا لَ ََ  َ آ إِنّي لَ ََ  ِ ََ  القول في تأويل قوله تعالى:  }َوقَاَس

وا بياّلّلِ لَن بَيّتَنّيه       َ ِ َا: ورمف لَِيا  لَيا قيال فيي موضيع اخير: تَقاَسي ََ يعني جّل ثناؤه بقوله: َوقاَس

ُّ أبي ذؤيب:  بَعنى: تحالفوا باهلل ولَا قال خال  بن  هير ْ

ها   ألَ,ّ مَن الّسْمَوى إذَا ما نَن ور   َ ِْ ا الََءْنت  ِا باّلّلِ َج ََ  وقاَس

  ولَا قال أْنى بني ثعمبة:بَعنى: ورالفِا باهلل  

َْْوض  ال نَتَفَّرق    َُ  ا ٍ  ابأْسَح ََ ّم تَقَاَس
 َرِضيعَْي ِلباِن ثَْ يِ أ 

َ َا ِلََن النّالِحيَن: أي لََين ينصيح لََيا فيي منيورته لََيا  وأميره    بَعنى تحالفا. وقوله: إنّي لَ

إيالَا بَيا أخبرلَيا بيه مين أنََيا إيالَا بألل ثَر النجرة التي نِيتَا ْن ألل ثَرها  وفي خبري 

 إن ألمتَاه لنتَا ممََين  أو لنتَا من الرال ين. لَا:

ِ َا إنّيي 11266   ََ ـ ر ثنا بنر بن معاذ  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة  قوله: َوقاَس

َن النّالِحيَن فحمف لَِا باهلل رتى خ َِْا  وق  ي ر ع الَؤمن باهلل  َِ َ َا لَ مق  قبمََا  لَ فقال: إني خ 

 وأنا أْمُ منََا  فاتبعاني أرش لَا. ولان بعض أهل العمُ يقول: من َخا َْنا باهلل َخ َْنا.

 22اآلية : 
ا َوَطِفقَييا  ََ  ِ ييا َسييْوَءات  ََ  ِ ييا ذَاقَييا الّنييَجَرةَ بَيي َْع لَ َّ وٍر فَمَ ا بِغ يير  ََ القييول فييي تأويييل قولييه تعييالى:  }فَيي اَلّه 

َْمَ  ييآ إِّن يَْرِصييفَاِن  ََ  َ ييا الّنييَجَرةِ َوأَق ييل لّ ََ  َ يين تِْم َْ ييا  ََ  َ َِ ُْ أَْن ييآ أَلَيي ََ  ِ ييا َربّ ََ ييا ِميين َوَرِق اْلَجنّييِة َونَا َاه  ََ ِِ ْي

َْ  ٌو ّمبِيٌن {. ا  ََ  َ  الّنْيَنآَن لَ

وٍر فريي َِْا بغييرور  يقييال منييه: مييا  ال فييالن ييي لّي فالنييا   يعنييي جييّل ثنيياؤه بقولييه: فَيي اَلّه َا بِغ يير 

يا ذَاقَيا الّنيَجَرةَ يقيول:  بغرور  َّ بَعنى: ما  ال ير ْه بغرور ويَمَه بزخرف من القول باطيل. فَمَ

ِ َا يقيول: انَنيف  لَِيا سيواتَِا   ِ َا َسْوات  فمَا ذاق ا م ورّواء ثَر النجرة  يقول: طعَاه. بَ َْع لَ

ذليك بالرنيالية التيي ألن ع أْراهَا من الَسوة التي لان لساهَا قبيل الي,نب والرنيالية  فسيمبَِا 

َْمَْيَِا ِمْن َوَرِق الَجنِّة يقيول: أقيبال وجعيال يني ّان  أخنالا  أو الَعصية التي رلبا. َوَطِفقَا يَْرَصفاِن 

 ْميَِا من ورق الجنة ليواريا سواتَِا. لَا:

ـ ر ثنا أبو لريب  قال: ري ثنا ولييع  ْين إسيراِيل  ْين سيَاك  ْين َْرمية  ْين ابين 11267  

َا ِمْن َوَرِق الَجنِّة قال: جعيال يأخي,ان مين ورق الجنية فييجعالن ْميى ْباس: َوطَ  ِِ مَْي َْ ِفقا يَْرِصفاِن 

 سوءاتَِا.

ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن أبي بَر  ْن الحسن  ْين أبيّي 11268  

وٌق َلثِيَر َشْعِر الرأِْس  لاَن ا َم  لأنّه  نَرْ »بن لعب  قال: قال رسول ع لمى ع ْميه وسمُ:  مَةٌ َسح 

َّ فيياّرا  فَتَعَّرَضييْ  لَييه  َشييَجَرةٌ فََحبََسييتْه   َْْورت ييه  وليياَن ال يََراهييا  فيياْنَنمَ ييا َوقَييَع بالَرِنيالَييِة بَيي َْع لَييه   َّ  فَمَ

ْرِسمَتَِك  فَنا َاه  َربّيه : ييا ا  َ ا: أْرِسِميني  فَقالَْ : لَْس   ب َِ نّيي بَِنْعِرِه  فَقاَل لَ َِ  َم   أِمنّيي تَِفيّر؟ قياَل: ال  َولَ

 «.اْستََحْيت كَ 

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا إسيحاق  قيال: أخبرنيا ْبي  الير اق  قيال: أخبرنيا سيفيان بين 11269  

ْيينة وابن مبارك  ْن الحسن  ْن َْارة  ْن الَنِال بن َْرو  ْن سعي  بين جبيير  ْين ابين 

ع ْنِييا ا م و وجتييه: السيينبمة فمَييا ألييال منِييا بيي ع لَِييا  ْبيياس  قييال: لانيي  النييجرة التييي نِييى

َا ِمْن َوَرِق الَجنِّة  ِِ مَْي َْ سوءاتَِا  ولان ال,ي وارى ْنَِا من سواتَِا أظفارهَا َوَطِفقا يَْرِصفاِن 

ورق التييين يمصييقان بعضييِا إلييى بعييض  فيياننمّ ا م مولّيييا فييي الجنيية  فأخيي,ع برأسييه شييجرة ميين 

ا م أمني تفّر؟ قال: ال  ولَني استحيتك يا رّب قال: أما لان ليك فيَيا منحتيك مين الجنة  فنا اه: أي 

الجنة وأبحتك منِا من ورة َْا رّرم  ْميك؟ قال: بمى يا رّب  ولَن وّْزتك ما رسب  أن أري ا 

َن النّاِلحيَن قال: فبعّزتي ألهبن َِ َ َا لَ ِ َا إنّي لَ ََ نك إليى يحمف بك لاذبا. قال: وهو قول ع: َوقاس
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األرض  ثُ ال تنال العيش إال ل ّا قال: فأهبط من الجنة  ولانا يألالن فيِا رغ ا  فأهبنيا فيي غيير 

رغ  من طعام وشراب  فعمُّ لنعة الح ي   وأمر بيالحرث  فحيرث و رع ثيُ سيقى. رتيى إذا بميغ 

منيه ميا شياء ع  رص ه ثُ  اسه  ثُ ذراه  ثُ طحنه  ثُ ْجنه  ثُ خبزه  ثُ ألمه  فمُ يبمغه رتى بميغ

 أن يبمغ.

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبيي نجييح  11270  

 ْن مجاه   في قول ع: يَْرِصفاِن قال: يرقعان لِيالة الثوب.

ن ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه : يرصفا   

 ْميَِا من الورق لِيالة الثوب.

يا ذَاقيا 11271   َّ ـ ري ثنا بنير بين معياذ  قيال: ري ثنا يزيي   قيال: ري ثنا سيعي   ْين قتيا ة  قوليه: فَمَ

ِ َا ولانا قبل ذلك ال يريانِا وَطِفقا يَْرِصفاِن... االَية. ِ َا َسْوات   الّنَجَرةَ بَ َْع لَ

ر ثنا الحسن  ْن أبّي بن لعب: أن ا م ْميه السالم  ـ وقال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة  قال:11272  

لان رجالً طواالً  لأنه نرمة سحوق  لثير شعر الرأس فمَا وقع بَا وقع به مين الرنيالية  بي ع ليه 

ْورته ْن  ذلك  ولان ال يراها. فاننمّ هاربا فيي الجنية  فعمقي  برأسيه شيجرة مين شيجر الجنية  

 متك. فنا اه ربه: يا ا م  أمني تفّر؟ قال: رّب إني استحيتك.فقال لِا: أرسميني قال : إني غير مرس

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا جعفر بن ْون  ْن سفيان الثورّي  ْن ابن أبي ليمى  ْن 11273  

َيا ِميْن َوَرِق الَجنّيِة  ِِ مَْي َْ الَنِال بن َْرو  ْن سعي  بن جبير  ْين ابين ْبياس: َوَطِفقيا يَْرِصيفاِن 

 ين.قال: ورق الت

ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا يحيى بن ا م  ْن شريك  ْن ابن أبي ليمى  ْن الَنِال  ْن سعي     

َا ِمْن َوَرق الَجنّة قال: ورق التين. ِِ مَْي َْ  بن جبير  ْن ابن ْباس: َوَطفقا يَْرِصفان 

قتا ة وأبيي ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن رسام بن معب   ْن 11274  

بَر ْن غيير قتيا ة قيال: ليان لبياس ا م فيي الجنية ظ ف يرا لميه  فمَيا وقيع بالي,نب لنيط ْنيه وبي ع 

َا ِمْن َوَرق الَجنِّة قال: ورق التين. ِِ مَْي َْ  سوأته. قال أبو بَر: قال غير قتا ة: فََنِفقا يَْرِصفان 

معَر  ْن قتيا ة  فيي قوليه: بَي َْع  ر ثنا الحسن بن يحيى  قال: أخبرنا ْب  الر اق  قال: أخبرنا   

ِ َا قال: لانا ال يريان سواتَِا. ِ َا َسوات   لَ

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا إسحاق  قال: ر ثنا ْب  ع بن الزبير  ْن ابين ْيينية  قيال: 11275  

ِ َا قيال: ليان لبياس ا م ِ َيا ِلباَسي ْن َْ وريّواء  ر ثنا َْرو  قال: سَع  وهب بن منبه يقيول: يَْنيِزع  

ْميَِا السالم نورا ْمى فروجَِا  ال يرى ه,ا ْورة ه,ه وال ه,ه ْورة ه,ا. فمَا ألابا الرنيالة 

 ب ع لَِا سواتَِا.

َ َيا إّن الّنيْيناَن    َ َا الّنَجَرةِ وأق يْل لَ َْْن تِْم َ َا  َِ ُْ أْن ِ َا ألَ ا َربّ ََ القول في تأويل قوله تعالى: َونا َاه 

بِينٌ  َْ  ّو م  َ َا   .لَ

يقول تعالى ذلره: ونا ى ا م ورّواء ربَِا: ألُ أنََِا ْن ألل ثَرة النجرة التي ألمتَا ثَرهيا    

وأْمَََا أن إبميح لََا ْ ّو مبين؟ يقول: ق  أبيان ْ اوتيه لََيا بتيرك السيجو  الَ م رسي ا وبغييا. 

 لَا:

نر  ْن محَ  بن قيح  ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن أبي مع11276  

َُ أ بِيٌن ِلي َْ  ٌو م  َ َا  َ َا إّن الّنْيناَن لَ َ َا الّنَجَرةِ وأق ْل لَ َْْن تِْم َ َا  َِ ُْ أْن ِ َا ألَ لمتِيا قوله: َونا َاه َا َربّ

وق  نِيتك ْنِا؟ قال: يا رّب أطعَتنيي ريّواء قيال لحيّواء: ليُ أطعَتيه؟ قالي : أمرتنيي الحيية. قيال 

؟ قال : أمرني إبميح. قال: ممعون م رور أما أنيِ  ييا ريّواء فََيا  َِميي  النيجرة لمحية: لُ أمرتِا

تْ مين لّل شِر  وأما أن  يا رية فأقنع قواَِيك فتَنيين ْميى وجِيك  وسيني خ رأسيك مين لقييك 

َْ  ّو. ُْ ِلبَْعٍض   َ  اْهبِن وا بَْعض 

العيّوام  ْين سيفيان بين رسيين  ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ري ثنا ْبيا  بين 11277  

ْن يعمى بن مسمُ  ْن سعي  بن جبير  ْن ابن ْباس  قال: لَيا أليل ا م مين النيجرة قييل ليه: ليُ 

ألمَ  من النجرة التي نِيتك ْنِا؟ قال: رّواء أمرتني  قال: فإني ق  أْقبتِا أن ال تحَل إال لرها 

 ا: الرنة ْميك وْمى ول ك.وال تضع إال لرها. قال: فرنّ  رّواء ْن  ذلك  فقيل لِ
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 23اآلية : 
َ ييونَّن ِمييَن  نَييا لَنَ َْ ُْ تَْغِفييْر لَنَييا َوتَْرَر نَييآ أَنف َسيينَا َوإِن لّيي َْ القييول فييي تأويييل قولييه تعييالى:  }قَيياالَ َربّنَييا َظمَ

 اْلَراِسِريَن {.

َ ي نَيا لَنَ َْ ُْ تَْغِفيْر لَنَيا َوتَْرَر نَآ أَنف َسنَا َوإِن لّي َْ ونَّن ِميَن اْلَراِسيِريَن    وهي,ا خبير مين ع جيّل قَاالَ َربّنَا َظمَ

ثناؤه ْن ا م ورّواء فيَا أجاباه به  واْترافَِا ْمى أنفسَِا بال,نب  ومسالمتَِا إيياه الَغفيرة منيه 

نيا أْنف َسينا قيال: ا م وريّواء  َْ والررَة  خالف جواب المعين إبميح إيياه. ومعنيى قوليه: قياال َربّنيا َظمَ

فعمنا بأنفسنا من انساءة إليِا بَعصيتك وخالف أميرك وبناْتنيا ْي ّونا وْي ّوك   لربَِا: يا ربنا

ُْ تَْغِفيْر لَنيا يقيول: وإن  فيَا لُ يَن لنا أن ننيعه فيه من أليل النيجرة التيي نِيتنيا ْين ألمِيا. َوإْن لَي

ا بتعنفيك أن  لُ تستر ْمينا ذنبنا فتغنيه ْمينا  وتترك فضييحتنا بيه بعقوبتيك إيانيا ْمييه  وتررَني

َ ونَّن ِمَن الراِسِريَن يعني: لنَونّن مين الِيالَين. وقي  بيّنيا معنيى الراسير  ْمينا  وترلك أخ,نا به لَنَ

 فيَا مضى بنواه ه والرواية فيه بَا أغنى ْن إْا ته في ه,ا الَوضع.

ال: ـ ر ثنا الحسن بن يحيى  قال: أخبرنا ْب  الر اق  قيال: أخبرنيا معَير  ْين قتيا ة  قي11278  

قال ا م ْميه السيالم: ييا رّب  أرأيي  إن تبي  واسيتغفرتك؟ قيال: إذا أ خميك الجنية وأميا إبمييح فميُ 

 يسأله التوبة  وسأل النِظرة  فأْنى لّل وار  منَِا ما سأل.

ـيي ريي ثني الَثنييى  قييال: ريي ثنا َْييرو بيين ْييون  قييال: أخبرنييا هنيييُ  ْيين جييويبر  ْيين 11279  

ُْ تَْغِفْر لَنا... االَية  قال: هي الَمَاع التي تمقاها ا م من الضحاك  في قوله: َربّنا َظمَ  نا أْنف َسنا َوإن لَ َْ
 ربه.

 24اآلية : 
ْسيتَقَّر َوَمتَياٌع  ُْ فِيي األْرِض م  ي  َ ي  ّو َولَ َْ ُْ ِليبَْعٍض   َ ي القول في تأويل قوله تعالى:  }قَاَل اْهبِن يواْ بَْعض 

 إِلََى ِريٍن {.

ى ذلره ْين فعميه بيإبميح وذّريتيه وا م وولي ه والحيية  يقيول تعيالى ذليره وه,ا خبر من ع تعال   

 الَ م ورواء وإبميح والحية: اهبنوا من السَاء إلى األرض بعضَُ لبعض ْ ّو. لَا:

  11280 ُْ  َ ي ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا َْرو بن طمحة  ْن أسباط  ْن السي ّي: اْهبِن يوا بَْعض 

َْ ّو قال: فمع ن الحية  وقنع قواَِِا  وترلِا تَني ْمى بننِا  وجعل ر قِا من التراب  ِلبَْعٍض 

 وأهبنوا إلى األرض  ا م ورّواء وإبميح والحية.

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبو أسامة  ْن أبي ْوانة  ْن إسَاْيل بن سالُ  ْن أبي 11281  

َْ  ّو قال: ا م وروّ  ُْ ِلبَْعٍض   َ  اء والحية.لالح: اْهبِن وا بَْعض 

ْسييتَقَّر يقيول: ولَييُ يييا ا م وريّواء وإبميييح والحيية  فييي األرض قييرار    ُْ فِيي األْرِض م  يي  َ وقوليه: َولَ

 تستقّرونه وفراش تَتِ ونه. لَا:

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ا م العسقالني  قال: ر ثنا أبيو جعفير  ْين الربييع  ْين أبيي 11282  

ُْ فِي  َ وي  العالية  في قوله: َولَ ُْ األْرَض فَِراشيا. ور  ي  َ ْسيتَقَّر قيال: هيو قوليه: الّيِ,ي َجعَيَل لَ األْرِض م 

 ْن ابن ْباس في ذلك ما:

  11283 ُْ َ ي ـ ر  ث  ْن ْبي  ع  ْن إسراِيل  ْن الس ّي  َْن ر ثه  ْن ابن ْباس  قوله: َولَ

ْستَقَّر قال: القبور.  فِي األْرِض م 

قول في ذلك أن يقال: إن ع تعالى ذلره أخبر ا م ورّواء وإبميح قال أبو جعفر: والصواب من ال  

والحية إذ أهبنوا إلى األرض  أنُِ ْ ّو بعضُِ لبعض  وأّن لُِ فيِا مستقّرا يسيتقّرون فييه  وليُ 

ُّ الربر ْنِيا بيأن لِيُ فيِيا  يرصصِا بأن لُِ فيِا مستقّرا في رال رياتُِ  ون رال موتُِ  بل ْ

ُّ خبر ع  ولُِ فيِا مستقّر في رياتُِ ْمى ظِرها وبع  وفاتُِ مستقّرا  ف,لك ْم ى َْومه لَا ْ

ُْ نَْجعَِل األْرَض ِلفاتا أْرياًء وأْمواتا.  في بننِا  لَا قال جّل ثناؤه: ألَ

وأما قوله: َوَمتاٌع إلى ِريٍن فإنه يقول جّل ثناؤه: ولَُ فيِا متاع تستَتعون به إليى انقنياع الي نيا    

 هو الحين ال,ي ذلره. لَا:وذلك 
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ـ ر  ث  ْن ْبي  ع بن موسى  قال: أخبرنا إسراِيل  ْن الس ّي  َْن ر ثه  ْين ابين 11284  

 ْباس: َوَمتاٌع إلى ِريٍن قال: إلى يوم القيامة وإلى انقناع ال نيا.

 والحين نفسه الوق   غير أنه مجِول الق ر  ي ّل ْمى ذلك قول الناْر:  

َْالَك َمِنيٌب َريَن ال ِريِن َوما ِمَرار    ُِ َوال ّينَِوقَْ    َك بَْع َ الِحْم

 أي وق  ال وق .  

 25اآلية : 
وَن {. ا ت ْرَرج  َِ وت وَن َوِمْن  َ ا تَ َِ ا تَْحيَْوَن َوفِي َِ  القول في تأويل قوله تعالى:  }قَاَل فِي

يو يا ت ْرَرج  َِ وت يوَن َوِمْن  َ يا تَ َِ ا تَْحيَيْوَن َوفِي َِ َن    يقيول تعيالى ذليره: قيال ع لمي,ين أهيبنُِ مين قَاَل فِي

سَواته إلى أرضه: فِيِا تَْحيَْوَن يقول: في األرض تحيون  يقول: تَونون فيِا أييام ريياتَُ  َوفِيِيا 

ييوَن: يقييول: وميين األرض يرييرجَُ ربَييُ   وت يوَن يقييول فييي األرض تَييون وفيياتَُ  َوِمْنِيا ت ْرَرج   َ تَ

 ة أرياء.ويحنرلُ إليه لبعن القيام

 26اآلية : 
ُْ َوِرينياً َوِلبَياس    َ ُْ ِلبَاسياً ي يَواِري َسيْوَءاتِ  َ مَيْي َْ القول فيي تأوييل قوليه تعيالى:  }يَيابَنَِي ا ََم قَيْ  أَنَزْلنَيا 

وَن {. ُْ يَ,ّّلر   ِ  التّْقَوَى ذَِلَك َخْيٌر ذَِلَك ِمْن ايَاِع ّللّاِ لَعَمّ

,ين لانوا يتعّرون لمنواف اتباْا منُِ أمر النيينان وترليا يقول جّل ثناؤه لمجِمة من العرب ال   

منُِ طاْة ع  فعّرفُِ انر اُِْ بغروره لُِ رتى تََن منُِ فسيمبُِ مين سيتر ع الي,ي أنعيُ بيه 

ْميييُِ  رتييى أبيي ى سييواتُِ وأظِرهييا ميين بعضييُِ لييبعض  مييع تفضييل ع ْميييُِ بتََييينُِ مَييا 

ته فيي أبَيَويُِ ا م وريّواء المي,ين  الهَيا بغيرور رتيى سيمبَِا يسترونِا به  وأنُِ ق  سار بُِ سير

 ُْ  َ مَيْي َْ ِستر ع ال,ي لان أنعُ به ْميَِا رتى أب ى لَِا سواتَِا فعّراهَا منه: يا بَنِي ا ََم قَْ  أْنَزْلنا 

اِري ِلباسا: يعني بإنزاله ْميُِ ذلك: خمقه لُِ  ور قه إيياهُ. والمبياس: ميا يمبسيون مين الثيياب. ي يوَ 

ُْ يقول: يستر ْوراتَُ ْن أْينَُ. ولنى بالسواع ْن العوراع  وار تِا َسْوأة  وهي فَْعمة   َ َسواتِ

 من السوء  وإنَا سَي  سوأة ألنه يسوء لاربِا انَنافِا من جس ه  لَا قال الناْر:

مَْه   مُ ي بال وا َسْوأةَ الّرج  َْ ِِ  َخَرق وا َجْيَب فَتاتِ

 ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:وبنحو ال,ي قمنا في   

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبيي نجييح  11285  

ُْ قيال: ليان نياس مين العيرب ينوفيون بالبيي  ْيراة    َ ْن مجاه   في قول ع: ِلباسا ي َواِري َسواتِ

 وال يمبح أر هُ ثوبا طاف فيه.

 ى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه   بنحوه.ر ثني الَثن   

ـيي ريي ثني الحييرث  قييال: ريي ثنا ْبيي  العزيييز  قييال: ريي ثنا أبييو سييع  الَيي ني  قييال: سييَع  11286  

ُْ َوِرينيا قي  َ ُْ ِلباسيا ي يَواِري َسيْواتِ  َ مَيْي َْ ال: أربيع ايياع مجاه ا يقول في قوله: ييا بَنِيي ا ََم قَيْ  أْنَزْلنيا 

 نزل  في قريش  لانوا في الجاهمية ال ينوفون بالبي  إال ْراة.

ِني يقول في 11287   ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبو أسامة  ْن ْوف  قال: سَع  معب ا الج 

ُْ َوِرينا قال: المباس ا  َ ُْ ِلباسا ي َواِري َسْواتِ  َ مَْي َْ  ل,ي يمبسون.قوله: يا بَنِي ا ََم قَْ  أْنَزْلنا 

ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابين جيريل  ْين مجاهي : ييا بَنِيي ا ََم قَيْ     

ُْ قال: لان  قريش تنوف ْراة  ال يمبح أري هُ ثوبيا طياف فييه    َ ُْ ِلباسا ي َواِري َسواتِ  َ مَْي َْ أْنَزْلنا 

 وق  لان ناس من العرب ينوفون بالبي  ْراة.

ا محَي  بين بنيار  قيال: ري ثنا محَي  بين جعفير وسيِل بين يوسيف  ْين ْيوف  ْين معبي  ر ثن   

ُْ قيال: المبياس الي,ي ييواري سيواتَُ: هيو   َ ُْ ِلباسيا ي يَواِري َسيواتِ  َ مَيْي َْ الجِني: يا بَنِي ا ََم قَْ  أْنَزْلنَيا 

 لبوسَُ ه,ا.

ثنا أسيباط  ْين السي ّي: ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن مفضل  قال: ر 11288  

ُْ قال: هي الثياب.  َ  ِلباسا ي َواِري َسواتِ
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ـ ر ثنا الحرث  قال: ر ثنا ْب  العزيز  قال: ر ثنا أبو سع   قيال: ثنيي مين سيَع ْيروة 11289  

 بن الزبير  يقول: المباس: الثياب.

ن سيميَان  قيال: ـ ر  ث  ْن الحسين بن الفر   قال: سَع  أبا معاذ  قال: ر ثنا ْبي  بي11290  

ُْ قال: يعني ثيياب الرجيل التيي   َ ُْ ِلباسا ي َواِري َسواتِ  َ مَْي َْ سَع  الضحاك يقول في قوله: قَْ  أْنَزْلنا 

 يمبسِا.

 القول في تأويل قوله تعالى: َوِرينا.  

 اختمف القّراء في قراءة ذلك  فقرأته ْامة قّراء األمصار: َوِرينا بغير ألف.  

 «.َوِرياشا»بن ربيش والحسن البصرّي أنَِا لانا يقرانه:  وذ ِلر ْن  رّ   

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ْب  الصَ  بن ْب  الوارث  ْن أبان العنيار  قيال: ري ثنا 11291  

 «.َوِرياشا»ْالُ  أن  ّر بن ربيش قرأها: 

نجَياع الحجية قال أبو جعفر: والصواب من القراءة في ذلك قيراءة مين قيرأ: َوِرينيا بغيير أليف   

وي ْيين النبييّي لييمى ع ْميييه وسييمُ خبيير فييي إسيينا ه نظيير  أنييه قييرأه:  ميين القييّراء ْميِييا. وقيي  ر 

فإنه محتَل أن يَون أرا  به جَع الريش  لَيا تجَيع الي,ِب « َوِرياشا»فَن قرأ ذلك: «  َوِرياشا»

ه  ع يَِرين ييه ِريَاشييا ذِابييا والباليير بالييارا  ويحتَييل أن يَييون أرا  بييه مصيي را ميين قييول القاِييل: َراَشيي

 وِرينا  لَا يقال: لَبِسه يمبسه لباسا وِلْبسا وق  أنن  بعضُِ:

وّشَا   بأْطَراِف َطْفٍل َ اَن َغْيالً م   ِ ْنه  َمَسْحنَ َْ ا َلَنْفَن المّْبَح  َّ  فَمَ

ا والرياش في لالم العرب: األثاث وما ظِر من الثياب مين الَتياع مَي«. المّبح»بَسر الالم من   

يمبح أو يحنى من فراش أو  ثار. والريش: إنَا هو الَتاع واألموال ْن هُ  وربَا استعَموه فيي 

الثييياب والَسييوة  ون سيياِر الَييال  يقولييون: أْنيياه سييرجا برينييه  وررييالً برينييه: أي بَسييوته 

 وجِا ه  ويقولون: إنه لحسن ريش الثياب. وق  يستعَل الرياش في الرصب ورفاهة العيش.

 ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال: الرياش الَال: وبنحو  

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع  قال: ثني معاوية  ْن ْمّي بن أبي طمحية  ْين ابين 11292  

 ْباس  قوله: َوِرينا يقول: ماالً.

أبيي نجييح   ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن11293  

 ْن مجاه : َوِرينا قال: الَال.

 ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه   مثمه.   

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11294  

 قال: أما رياشا: فرياش الَال.« َوِرياشا»

ـ ر ثني الحرث قال: ر ثنا ْب  العزيز  قال: ر ثنا أبو سع  الَ ني  قال: ثنيي مين سيَع 11295  

 ْروة بن الزبير يقول: الرياش: الَال.

ـ ر  ث  ْن الحسين بن الفر   قال: سَع  أبا معاذ  قال: ري ثنا ْبيي  بين سيميَان  ْين 11296  

 يعني: الَال.« َوِرياشا»الضحاك  قوله: 

 ال: هو المباس ورفاهة العيش:ذلر من ق  

ـ ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبييه  ْين ابين 11297  

 قال: الرياش: المباس  والعيش: النعيُ.« َوِرياشا»ْباس  قوله: 

ـ ر ثنا محَ  بن بنار  قال: ر ثنا محَ  بن جعفر وسيِل بين يوسيف  ْين ْيوف  ْين 11298  

 قال: الرياش: الَعاش.« َوِرياشا»الجِني:  معب 

ر ثني يعقوب بن إبراهيُ  قال: ري ثنا ابين ْميية  قيال: أخبرنيا ْيوف  قيال: قيال معبي  الجِنيي:    

 قال: هو الَعاش.« َوِرياشا»

 وقال اخرون: الريش الجَال. ذلر من قال ذلك:  

قيال: « َوِرياشيا»   فيي قوليه: ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنيا ابين وهيب  قيال: قيال ابين  يي11299  

 الريش: الجَال.

 القول في تأويل قوله تعالى: َوِلباس  التّْقَوى ذلَك َخْيٌر.  
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 اختمف أهل التأويل في تأويل ذلك  فقال بعضُِ: لباس التقوى هو انيَان. ذلر من قال ذلك:  

تيا ة: َوِلبياس  التّْقيوى هيو ـ ر ثنا بنر بن معاذ  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سيعي   ْين ق11300  

 انيَان.

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11301  

 َوِلباس  التّْقَوى: انيَان.

ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: أخبرني رجا   ْن ابن جيريل: َوِلبياس  التّْقيوى 11302  

 انيَان.

 ال اخرون: هو الحياء. ذلر من قال ذلك:وق  

ـ ر ثنا محَ  بن بنار  قال: ر ثنا محَ  بن جعفر وسيِل بين يوسيف  ْين ْيوف  ْين 11303  

 معب  الجِنّي  في قوله: َوِلباس  التّقَوى ال,ي ذلر ع في القران هو الحياء.

قيال: قيال معبي  الجِنيّي  ر ثني يعقوب بن إبراهيُ  قال: ري ثنا ابين ْميية  قيال: أخبرنيا ْيوف     

 ف,لر مثمه.

 ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبو أسامة  ْن ْوف  ْن معب  بنحوه.   

 وقال اخرون: هو العَل الصالح. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبييه  ْين ابين 11304  

 ذلَك َخْيٌر قال: لباس التقوى: العَل الصالح.ْباس: َوِلباس  التّْقَوى 

 وقال اخرون: بل ذلك هو السَ  الحسن. ذلر من قال ذلك:  

ـي ري ثني  لريييا بين يحيييى بين أبييي  اِي ة  قييال: ري ثنا ْبيي  ع بين  او   ْيين محَي  بيين 11305  

 الوجه. موسى  ْن الزباء بن َْرو  ْن ابن ْباس: َوِلباس  التّْقَوى قال: السَ  الحسن في

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا إسحاق بين الحجيا   قيال: ري ثنا إسيحاق بين إسيَاْيل  ْين 11306  

سميَان بن أرقُ  ْن الحسن  قيال: رأيي  ْثَيان بين ْفيان ْميى منبير رسيول ع ليمى ع ْمييه 

  ثيُ وسمُ ْميه قَيص ق وهّي محمول الّزّر  وسَعته يأمر بقتيل الَيالب وينِيي ْين المعيب بالحَيام

قال: يا أيِا الناس اتقوا ع في ه,ه السراِر  فيإني سيَع  رسيول ع ليمى ع ْمييه وسيمُ يقيول: 

َْالنِيَيةً  إْن َخْييرا فَرْييرا  َوإ» يَل أَري ٌ قيّط ِسيّرا إالّ أْلبََسيه  ّللّا  ِر اَءه   َِ َْ ٍ  بِيَيِ ِه ميا  َّ َح ْن والِّ,ي نَْفح  م 

ولُ يقرأها: َوِرينا َوِلباس  التّْقَوى ذلَك َخْيٌر ذلَك ِمْن اياِع «  َوِرياشا»ة: ثُ تال ه,ه االَي« َشّرا فََنّرا

 ّللّاِ قال: السَ  الحسن.

 وقال اخرون: هو خنية ع. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثني الحرث  قال: ر ثنا ْب  العزيز  قال: ر ثنا أبو سع  الَ ني  قال: ثني من سيَع 11307  

 ول: ِلباس  التّْقوى خنية ع.ْروة بن الزبير يق

 وقال اخرون: ِلباس  التّْقَوى في ه,ه الَواضع: ستر العورة. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   في قوله: َوِلباس  التْقيَوى يتقيي 11308  

 ع فيواري ْورته  ذلك لباس التقوى.

اءة ذلك  فقرأته ْامة قّراء الََيين والَوفيين والبصيريين: َوِلبياس  التّْقيَوى واختمف القّراء في قر  

بنصيب المبياس  وهيي « وِلبياَس التّْقيَوى»وقرأ ذلك ْامة قيّراء الَ ينية: «. ولباس  »ذلَك َخْيٌر برفع 

بَعنيى: قي  « اليريش»فإنيه نصيبه ْنفيا ْميى « َوِلبياسَ »قراءة بعض قراء الَوفيين. فَن نصب: 

ْميييَُ لباسييا يييواري سييواتَُ ورينييا  وأنزلنييا لبيياَس التقييوى. وأمييا الرفييع  فييإن أهييل العربييية  أنزلنييا

مرتمفون في الَعنى ال,ي ارتفع به المبياس  فَيان بعيض نحيويي البصيرة يقيول: هيو مرفيوع ْميى 

ه االبت اء  وخبره في قوله: ذِلَك َخْيٌر. وق  استرنأه بعض أهل العربية في ذلك وقال: ه,ا غمط  ألن

 لُ يع  ْمى المباس في الجَمة ْاِ   فيَون المباس إذًا رفع ْمى االبت اء وجعل ذلك خير خبرا.

ويجعيل ذليك مين نعتيه. «  ولبياس التقيوى خيير»وقال بعض نحويي الَوفة: َوِلباس  ي رفع بقوليه:   

فيي  لُ يَن في ذلك وجيه إال أن يجعيل المبياس نعتيا  ال أنيه ْاِي  ْميى المبياس مين ذليره« خير»ب

قوله: ذلَك َخْيٌر فيَون خير مرفوْا ب,لك وذليك بيه. فيإذ ليان ذليك لي,لك  فتأوييل الَيالم إذن: رفيع 

لبياس التقييوى  ولبيياس التقيوى ذلييك اليي,ي قي  ْمَتَييوه خييير لَيُ يييا بنييي ا م مين لبيياس الثييياب التييي 
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  فإنيه: ييا بنيي تواري سواتَُ  ومن الرياش التي أنزلناها إليَُ فالبسوه. وأما تأويل من قرأه نصيبا

ا م ق  أنزلنا ْميَُ لباسا يواري سواتَُ  ورينا  ولباس التقوى ه,ا ال,ي أنزلنا ْميَُ  من المبياس 

ال,ي يواري سواتَُ  والريش  ولباس التقوى خير لَُ من التعّري والتجّر  من الثياب في طوافَُ 

عيوا النيينان بيالتجّر  والتعيّري مين بالبي   فاتقوا ع والبسوا ما ر قَيُ ع مين الريياش  وال تني

الثياب  فإن ذلك سررية منه بَُ وخ ْة  لَا فعل بأبويَُ ا م ورّواء فر َِْا رتى جّر هَيا مين 

لباس ع ال,ي لان ألبسَِا بناْتَِا له في ألل ما لان ع نِاهَا ْن ألمه من ثَر النيجرة التيي 

 ْصياه بألمِا.

« َوِلبياَس التّْقيَوى»فيي ذليك ْني ي بالصيواب  أْنيي نصيب قوليه: وه,ه القيراءة أوليى القيراءتين   

لصحة معناه في التأويل ْميى ميا بيني   وأن ع إنَيا ابتي أ الربير ْين إنزاليه المبياس الي,ي ييواري 

سواتنا والرياش توبيرا لمَنرلين ال,ين لانوا يتجّر ون فيي ريال طيوافُِ بالبيي   وييأمرهُ بأخي, 

لّل رال مع انيَان به واتباع طاْته  ويعمَُِ أن لّل ذلك خير من لّل ما  ثيابُِ واالستتار بِا في

هُ ْميه مقيَون من لفرهُ باهلل وتعّريُِ  ال أنه أْمَُِ أن بعض ما أنزل إلييُِ خيير مين بعيض. 

  َ ُ  وما ي ّل ْمى لحة ما قمنا في ذلك االَيياع التيي بعي  هي,ه االَيية  وذليك قوليه: ييا بَنيي ا ََم اليَْفتِنَينّ
َا وما بع  ذلك من االَياع ِِ ِ َا َسواتِ ِ َا ِلي ِريَ ِ َا ِلباَس ْن َْ ُْ ِمَن الَجنِّة يَْنِزع    َ َرَ  أبََوْي ا أخ  ََ  الّنْينان  ل

وَن فإنه جّل ثناؤه يأمر في لّل ذلك بأخ, الزينة من الثياب   َ إلى قوله: وأْن تَق ول وا ْمى ّللّاِ ما ال تَْعمَ

ك التجّر  والتعّري وبانيَان بيه واتبياع أميره والعَيل بناْتيه  وينِيي ْين واستعَال المباس وتر

 ُْ  َ مَيْي َْ النرك به واتباع أمر النينان مؤل ا في لل ذلك ما ق  أجَمه في قوله: يا بَنِي ا ََم قَْ  أْنَزْلنيا 

ُْ َوِرينا َوِلباس التّْقَوى ذلَك َخْيٌر.  َ  ِلباسا ي َواِري َسواتِ

استنعار النفوس تقوى ع في االنتِاء « َوِلباَس التّْقَوى»بالصحة في تأويل قوله: وأولى األقوال   

َْا نِى ع ْنه من معاليه والعَل بَا أمر به من طاْته وذلك يجَيع انيَيان والعَيل الصيالح 

والحياء وخنية ع والسيَ  الحسين  ألن مين اتقيى ع ليان بيه مؤمنيا وبَيا أميره بيه ْيامالً ومنيه 

ِفا وله مراقبا  ومن أن يرى ْن  ما يَرهيه مين ْبيا ه مسيتحييا. ومين ليان لي,لك ظِيرع اثيار خا

ؤي  ْميه بِجة انيَان ونوره.  الرير فيه  فحسن سَته وه يه ور 

وإنَا قمنا: ْنى بمباس التقوى استنعار الينفح والقميب ذليك ألن المبياس إنَيا هيو ا ّراع ميا يميبح   

ب نه أو بعضه به  فَّل من ا ّرع شيالا أو ارتبي به رتى ييرى هيو أو  وارتباء ما يَتسي  أو تغنية

أثره ْميه  فِو له البح ول,لك جعل جّل ثناؤه الرجيال لمنسياء لباسيا وهيّن لِيُ لباسيا  وجعيل المييل 

 لعبا ه لباسا.

 ذلر من تأّول ذلك بالَعنى ال,ي ذلرنا من تأويمه إذا قرىء قوله: َوِلباس  التّْقَوى رفعا:  

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11309  

 َوِلباس  التّْقَوى: انيَان ذلَك َخْيٌر يقول: ذلك خير من الرياش والمباس يواري سواتَُ.

س  التّْقيَوى ـ ر ثنا بنر بن معاذ  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة  قوله: َوِلبا11310  

 قال: لباس التقوى خير  وهو انيَان.

وَن.   ُْ يَ,ّّلر   ِ  القول في تأويل قوله تعالى: ذلَك ِمْن اياِع ّللّاِ لَعَمّ

يقول تعالى ذلره: ذليك الي,ي ذليرع لَيُ أنيي أنزلتيه إلييَُ أيِيا النياس مين المبياس والريياش مين   

ع  وخنأ ميا هيُ ْمييه مقيَيون مين الضياللة.  رجل ع وأ لته التي يعمُ بِا من لفر لحة توري 

ون يقول جّل ثناؤه: جعم  ذلك لُِ  ليالً ْمى ما ولف  لي,ّلروا  فيعتبروا وينيبوا إلى  ُ يَ,ّّلر   ِ لَعَمّ

ّّ وترك الباطل  ررَة مني بعبا ي.  الح

 27اآلية : 
ُ  الّني  َ ُْ ّميَن اْلَجنّيِة يَنيِزع  القول في تأوييل قوليه تعيالى:  }يَيابَنَِي ا ََم الَ يَْفتِنَينّ  َ يآ أَْخيَرَ  أَبَيَوْي ََ ْيَنان  َل

ُْ إِنّيا َجعَ   ِ ُْ ه يَو َوقَبِيم يه  ِميْن َرْيين  الَ تَيَرْونَ آ إِنّيه  يَيَرال  ََ ِِ يا َسيْوَءاتِ ََ  ِ ا ِلي ِريَ ََ  ِ ا ِلبَاَسي ََ  ِ ْن ْمنَيا الّنييَاِطيَن َْ

 أَْوِليَآَء ِلمِّ,يَن الَ ي ْؤِمن وَن {.

لى ذلييره: يييا بنييي ا م ال يريي ْنَُ النييينان فيبيي ي سييواتَُ لمنيياس بنيياْتَُ إييياه ْنيي  يقييول تعييا   

اختباره لَُ  لَا فعل بأبويَُ ا م ورّواء ْن  اختباره إياهَا فأطاْاه وْصيا ربَِا فأخرجَِا بَا 
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سبب لَِا من مَره وخْ ْه من الجنة  ونزع ْنَِا ما لان ألبسيَِا مين المبياس ليريَِيا سيواتَِا 

ف ْورتَِا وإظِارها ألْينَِا بعي  أن لاني  مسيتترة. وقي  بيّنيا فيَيا مضيى أن معنيى الفتنية بَن

 االختبار واالبتالء بَا أغنى ْن إْا ته.

وق  اختمف أهل التأويل في لفة المباس ال,ي أخبر ع جّل ثناؤه أنه نزْه ْين أبوينيا وميا ليان    

 وله فيَا مضى من لتابنا ه,ا في ذلك:فقال بعضُِ: لان ذلك أظفارا. ذلر من لُ ي,لر ق

ِ َييا 11311   ْن َْ ـيي ريي ثنا ابيين وليييع  قييال: ريي ثنا يحيييى بيين ا م  ْيين شييريك  ْيين َْرميية: يَْنييِزع  

ِ َا قال: لباس لّل  ابة منِا  ولباس اننسان: الّظف ير  فأ رلي  ا م التوبية ْني  ظفيره  أو قيال:  ِلباَس

 أظفاره.

 ثنا ْب  الحَي  الحَاني  ْن نصر بن َْر  ْن َْرمة  ْن ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر11312  

ِ َا.  ابن ْباس  قال: ترل  أظفاره ْميه  ينة ومنافع في قوله: يَْنِزع  ْنَِا ِلباَس

ريي ثني أرَيي  بيين الولييي  القرشييّي  قييال: ريي ثنا إبييراهيُ بيين أبييي الييو ير  قييال: أخبرنييا مرميي  بيين    

ِ َا الحسين  ْن َْرو بن مالك  ْن أبي الجو ِ َيا ِلباَسي ْن َْ  اء  ْين ابين ْبياس  فيي قوليه: يَْنيِزع  

 قال: لان لباسَِا الظفر فمَا ألابا الرنيالة نزع ْنَِا  وترل  األظفار ت,لرة و ينة.

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا الحَاني  قال: ر ثنا شريك  ْن سَاك  ْن َْرمة  في قوليه: يَْنيِزع     

ِ َا قال: لان  ِ َا ِلباَس ْن  لباسه الظفر  فانتِ  توبته إلى أظفاره.َْ

 وقال اخرون: لان لباسَِا نورا. ذلر من قال ذلك:  

ِ َيا 11313   ْن َْ ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ابن ْيينة  ْين َْيرو  ْين وهيب بين منبيه: يَْنيِزع  

ِ َا: النور.  ِلباَس

بن الزبير  ْن ابين ْيينية  قيال: ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا إسحاق  قال: ر ثنا ْب  ع 11314  

َا  ِِ ِ َيا َسيواتِ ِ َا ِلي ِريَ ِ َيا ِلباَسي ْن َْ ر ثنا َْرو  قال: سَع  وهب بين منبيه يقيول فيي قوليه: يَْنيِزع  

 قال: لان لباس ا م ورّواء نورا ْمى فروجَِا  ال يرى ه,ا ْورة ه,ه  وال ه,ه ْورة ه,ا.

ِ َا يسمبَِا تقوى ع. ذلر من قال ذلك: وقال اخرون: إنَا ْنى ع بقوله: يَْنِزع     ا ِلباَس ََ  ِ ْن َْ 

ِ َا 11315   ِ َا ِلباَس ْن َْ ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا منمب بن  يا   ْن لين  ْن مجاه : يَْنِزع  

 قال: التقوى.

َييا      ِ ْن َْ ريي ثنا ابيين وليييع  قييال: ريي ثنا يحيييى بيين ا م  ْيين شييريك  ْيين لييين  ْيين مجاهيي : يَْنييِزع  

ِ َا قال: التقوى.لِ   باَس

 ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا الحَاني  قال: ر ثنا شريك  ْن لين  ْن مجاه   مثمه.   

قال أبو جعفر: والصواب من القول في تأويل ذليك ْني ي أن يقيال: إن ع تعيالى ري,ّر ْبيا ه أن   

ال,ي أنزليه إلييُِ  لَيا نيزع يفتنُِ النينان لَا فتن أبويُِ ا م ورّواء  وأن يجّر هُ من لباس ع 

ْن أبويُِ لباسَِا. والمباس الَنمّ من الَالم بغير إضافة إلى شيء في متعيارف النياس  هيو ميا 

ّّ أن يقيال:  اختار فيه الالبح من أنواع الَساء  أو غنى ب نه أو بعضه. وإذ لان ذلك لي,لك  فيالح

َِييا النييينان هييو بعييض مييا لانييا إن اليي,ي أخبيير ع ْيين ا م ورييّواء ميين لباسييَِا اليي,ي نزْييه ْن

يواريان به أب انَِا وْورتَِا وق  يجو  أن يَون ذلك لان ظ ف را  ويجو  أن يَون نورا  ويجو  

أن يَون غير ذلك  وال خبر ْن نا بأّي ذلك تثب  به الحجة  فال قول في ذلك أليوب مين أن يقيال 

ِ َا. وأضياف جيلّ  ِ َيا ِلباَسي ن َْ ثنياؤه إليى إبمييح إخيرا  ا م وريّواء مين  لَا قال جيّل ثنياؤه: يَْنيزع  

الجنة  ونزع ما لان ْميَِا من المباس ْنَِا وإن لان ع جّل ثناؤه هيو الفاْيل ذليك بَِيا ْقوبية 

ْمى معصيتَِا إياه  إذ لان ال,ي لان منَِا في ذلك ْن تنبيه ذلك لَِا بََره وخ اْه  فأضييف 

 بفعمه ذلك بَِا.إليه أريانا ب,لك الَعنى  وإلى ع أريانا 

ُْ إنّيا َجعَْمنيا النييّاِطيَن أوِليياَء     ِ ُْ ه َو َوقَبِيم ه  ِمْن َرْين  ال تَيَرْونَ القول في تأويل قوله تعالى: إنّه  يََرال 

 لمِّ,يَن ال ي ْؤِمن وَن.

ْاِي ة ْميى النيينان. وقبيميه: « إنيه»يعني جّل ثنياؤه بي,لك: إن النيينان ييرالُ هيو. والِياء فيي   

 وهُ الجّن. لَا:« ق ب ل»ي ولنفه وجنسه ال,ي هو منه  وار  جَعه يعن
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ـ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جيريل  ْين مجاهي   قوليه: 11316  

ُْ ه َو َوقَبِيم ه  قال: الجّن والنياطين.  إنّه  يََرال 

ُْ ه يَو َوقَبِيم يه   ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن11317    ي  في قوله: إنّه  يَيَرال 

 قال: قبيمه: نسمه.

ُْ يقول: من رين ال ترون أنيتُ أيِيا النياس النيينان وقبيمَيه. إنّيا َجعَْمنيا     ِ وقوله: ِمْن َرْين  ال تََرْونَ

ال يوري ون ع وال الّنياِطيَن أْوِلياَء لمِّ,يَن ال ي ْؤِمن وَن يقول: جعمنيا النيياطين نصيراء الَفيار الي,ين 

 يص ّقون رسمه.

 28اآلية : 
يا ق يلْ  َِ آ ابَاَءنَا َوّللّا  أََمَرنَيا بِ َِ مَْي َْ إِّن ّللّاَ  القول في تأويل قوله تعالى:  }َوإِذَا فَعَم واْ فَاِرَنةً قَال واْ َوَجْ نَا 

وَن   َ َْمَى ّللّاِ َما الَ تَْعمَ ر  بِاْلفَْحَنآِء أَتَق ول وَن   {.الَ يَأْم 

 ذلر أن معنى الفارنة في ه,ا الَوضع  ما:   

ـ ر ثني ْمّي بين سيعي  بين مسيروق الَني ّي  قيال: ري ثنا أبيو محيياة ْين منصيور  ْين 11318  

ْ راة   مَْيِا اباَءنا َوّللّا  أَمَرنا بِِا قال: لانوا ينوفون بالبي   َْ مجاه : َوإذَا فَعَم وا فاِرَنةً قال وا َوَجْ نا 

 لَا ول تنا أّمِاتنا  فتضع الَرأة ْمى ق ب مِا النّْسعة أو النيء فتقول: يقولون: ننوف

ا بَ َا ِمْنه  فاَل أ ِرمّه    ََ ه  أْو ل مِّفَ  اليَْوَم يَْب  و بَْعض 

ـ  ر ثنا ابن وليع  قيال: ري ثنا جريير  ْين منصيور  ْين مجاهي   فيي قوليه: َوإذَا فَعَم يوا 11319  

 َْ ْ راة.فاِرَنةً قال وا َوَجْ نا  ا اباَءنا فارنتُِ أنُِ لانوا ينوفون بالبي   َِ  مَْي

 ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبو أسامة  ْن مفضل  ْن منصور  ْن مجاه   مثمه.   

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا َْيران بين ْيينية  ْين ْنياء بين السياِب  ْين سيعي  بين 11320  

ْ راة.جبير والنعبّي: َوإذَا فَعَم وا فاِرَنة قال   مَْيِا اباَءنا قال: لانوا ينوفون بالبي   َْ  وا َوَجْ نا 

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11321  

مَْيِا أباَءنا َوع أَمَرنا بِِا قال: لان قبيمة من العرب مين أهيل  َْ الييَن َوإذا فَعَم وا فاِرَنةً قال وا َوْج نا 

 ينوفون بالبي  ْراة  فإذا قيل: لُ تفعمون ذلك؟ قالوا: وج نا ْميِا اباءنا  وع أمرنا بِا.

ـ ر ثني الحرث  قال: ر ثنا ْب  العزييز  قيال: ري ثنا إسيراِيل  ْين ْنياء بين السياِب  11322  

 ة.ْن سعي  بن جبير  ْن ابن ْباس: َوإذَا فَعَم وا فاِرَنةً قال: طوافُِ بالبي  ْرا

ر ثني الحرث  قال: ر ثنا ْب  العزيز  قال: ر ثنا أبو سع   ْن مجاه : َوإذَا فَعَم وا فاِرَنةً قال وا    

ح في الثياب وغيرهُ ْراة. َْ مَْيِا اباَءنا قال: في طواف الح  َْ  َوَجْ نا 

إذَا فَعَم وا ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جريل  ْن مجاه   قوله: وَ    

ا اباَءنا قال: لان نسياؤهُ ينفين بالبيي  ْيراة  فتميك الفارنية التيي وجي وا  َِ مَْي َْ فاِرَنةً قال وا َوَجْ نا 

ر  بالفَْحناِء... االَية.  ْميِا اباءهُ ق ْل إن ع ال يَأم 

ليياء قبيحيا مين فتأويل الَالم إذن: وإذا فعل ال,ي ال يؤمنون باهلل ال,ين جعيل ع النيياطين لِيُ أو  

الفعل وهو الفارنة  وذلك تعّريُِ لمنواف بالبي  وتجّر هُ له  فع ِ,لوا ْمى ما أتوا من قَبيح فعمُِ 

ْ وتبوا ْميه  قالوا: وج نا ْمى مثل ما نفعيل اباءنيا  فينحن نفعيل مثيل ميا ليانوا يفعميون  ونقتي ي  و

يقول ع جّل ذلره لنبيه محَ  لمى ع  بِ يُِ ونستّن بسنتُِ  وع أمرنا به  فنحن نتبع أمره فيه 

ْميييه وسييمُ: قييل يييا محَيي  لِييُ: إن ع ال يييأمر بالفحنيياء  يقييول: ال يييأمر خمقييه بقبيياِح األفعييال 

وَمساويِا  أتقولون أيِا الناس ْمى ع ما ال تعمَون يقيول: أتيروون ْميى ع أنيه أميرلُ بيالتعّري 

 أنتُ ال تعمَون أنه أمرلُ ب,لك.والتجّر  من الثياب والمباس لمنواف  و

 30-29اآلية : 
ْ ييوه   ني َ ل ييّل َمْسيِجٍ  َواْ  ِْ  ُْ  َ ييوَه ج  يواْ و   َ القيول فيي تأويييل قوليه تعييالى:  }ق يْل أََمييَر َربّيي بِاْلِقْسييِط َوأَقِي

 ِِ مَييْي َْ  ّّ ُْ تَع ييو  وَن *  فَِريقيياً َهيي ََى َوفَِريقيياً َريي ييا بَيي َأَل  ََ ْرِمِصيييَن لَييه  اليي ّيَن َل ُ  اتَّريي, وا م  يي  ِ ُ  الّضييالَلَة  إِنّ
تَ  وَن {. ِْ ُ ّم  ِ  الّنيَاِطيَن أَْوِليَآَء ِمن   وِن ّللّاِ َويَْحَسب وَن أَنّ
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يقول تعالى ذلره لنبيه: ق ْل يا محَ  لِؤالء ال,ين يزَْون أن ع أمرهُ بالفحناء ل,با ْمى ع:    

 يعني: بالع ل. لَا: ما أمر ربي بَا تقولون  بل أَمَر َربي بالِقْسطِ 

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاهي : 11323  

 ق ْل أَمَر َربي بالِقْسِط بالع ل.

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11324  

 القسط: الع ل.ق ْل أَمَر َربي بالِقْسِط و

ْني َ ل يّل َمْسيِجٍ  فيإن أهيل التأوييل اختمفيوا فيي تأويميه فقيال بعضيُِ:    ِْ  ُْ  َ وَه وا َوج   َ وأما قوله: وأقِي

 معناه: وجِوا وجوهَُ رين لنتُ في الصالة إلى الَعبة. ذلر من قال ذلك:

أبيي نجييح   ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن11325  

ْني َ ل يّل َمْسيِجٍ  إليى الَعبية ريثَيا ليميتُ فيي الَنيسية  ِْ  ُْ  َ يوَه ج  يوا و   َ ْن مجاه   في قول ع: وأقِي

 وغيرها.

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه   في قوله:    

ْن َ ل ّل َمْسِجٍ  قال ِْ  ُْ  َ وَه ج  وا و   َ  : إذا لميتُ فاستقبموا الَعبة في لناِسَُ وغيرها.َوأقي

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11326  

ْن َ ل ّل َمْسِجٍ  هو الَسج : الَعبة. ِْ  ُْ  َ وَه ج  وا و   َ  وأقِي

لررَن  ْن َْر بن ذّر  ْن مجاه  ر ثنا الَثنى  قال: ر ثنا إسحاق  قال: ر ثنا خال  بن ْب  ا   

ْن َ ل ّل َمْسِجٍ  قال: الَعبة ريثَا لن . ِْ  ُْ  َ وَه ج  وا و   َ  في قوله: وأقِي

  11327 ُْ  َ يوَه ج  يوا و   َ ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قيال: قيال ابين  يي   فيي قوليه: وأقي

ْن َ ل ّل َمْسِجٍ  قال: أقيَوها لمقبمة ه,ه القبمة التي أمر  لُ ع بِا.ِْ

وقال اخرون: بل ْني ب,لك: واجعموا سجو لُ هلل خالصا  ون ما سواه من االَلِة واألن ا . ذلير   

 من قال ذلك:

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا إسيحاق  قيال: ري ثنا ْبي  ع بين أبيي جعفير  ْين أبييه  ْين 11328  

ْني َ ل يّل َمْسيجِ  ِْ  ُْ  َ يوَه ج  يوا و   َ ٍ  قيال: فيي انخيالص أن ال تي ْوا غييره  وأن الربييع  فيي قوليه: وأقِي

 ترمصوا له ال ين.

قييال أبييو جعفيير: وأولييى هيي,ين التييأويمين بتأويييل االَييية مييا قالييه الربيييع  وهييو أن القييوم أمييروا أن   

يتوجِييوا بصييالتُِ إلييى ربِييُ  ال إلييى مييا سييواه ميين األوثييان واألليينام  وأن يجعمييوا  ْيياءهُ هلل 

َاًء وال تص   ية.خالصا  ال م 

وإنَا قمنا ذلك أولى التأويمين باالَية  ألن ع إنَا خاطب بِ,ه االَيية قوميا مين منيرلي العيرب ليُ   

يَونوا أهل لناِح وبِيَع  وإنَا لان  الَناِح والبيع ألهيل الَتيابين  فغيير معقيول أن يقيال لَين ال 

 يصمي في لنيسة وال بيعة: وّجه وجِك إلى الَعبة في لنيسة أو بيعة.

ْرِمِصيَن لَه  ال ّيَن فإنه يقول: واَْموا لربَُ مرمصيين ليه الي ين والناْية  ال    ْ وه  م  وأما قوله: َواْ 

 ترمنوا ذلك بنرك وال تجعموا في شيء مَا تعَمون له شريَا. لَا:

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا إسيحاق  قيال: ري ثنا ْبي  ع بين أبيي جعفير  ْين أبييه  ْين 11329  

ْرِمصيَِن لَه الي ّين قيال: أن ترمصيوا ليه الي ين والي ْوة والعَيل  ثيُ توجِيون إليى الربيع: وَ  ْ وه  م  اْ 

 البي  الحرام.

ُْ الّضاللَِة.   ِِ مَْي َْ  ّّ ُْ تَع و  وَن فَريقا َه َى َوفَِريقا َر  القول في تأويل قوله تعالى: َلَا بَ أل 

ُْ تَ    ع يو  وَن فقيال بعضيُِ: تأويميه: لَيا بي ألُ أشيقياء اختمف أهل التأويل في تأويل قوله: َلَيا بَي أل 

 وسع اء  ل,لك ت بعثون يوم القيامة. ذلر من قال ذلك:

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع  قال: ثني معاوية  ْن ْمّي  ْين ابين ْبياس  قوليه: 11330  

ُ  الّضيالَ  ِِ مَيْي َْ  ّّ ُْ تَع يو  وَن فَِريقيا َهي َى َوفَِريقيا َري ا بَ أل  ََ لَة  قيال: إن ع سيبحانه بي أ خميّ ابين ا م ل

يْؤِمٌن ثيُ يعيي هُ ييوم القيامية  ُْ م   َ ُْ لافٌِر َوِمْن  َ ْن َِ ُْ فَ  َ مؤمنا ولافرا  لَا قال جّل ثناؤه: ه َو الِّ,ي َخمَقَ

 لَا ب أ خمقُِ مؤمنا ولافرا.
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ا أليحابنا  ْين ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن سفيان  ْين منصيور  قيال: ري ثن11331  

ا بَ أل ُ تَع و  وَن قال: يبعن الَؤمن مؤمنا  والَافر لافرا. ََ  ابن ْباس: ل

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا إسحاق  قال: ر ثنا يحيى بن الضريح  ْن أبي جعفر  ْين 11332  

ميى الربيع  ْن رجل  ْن جابر  قال: ي بعثون ْمى ما لانوا ْميه  الَؤمن ْميى إيَانيه والَنيافّ ْ

 نفاقه.

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن أبي جعفر الرا ي  ْن الربيع  ْين أبيي العاليية  11333  

ُْ تَع يو  وَن؟ أليُ تسيَع قوليه: فَِريقيا  ا بَ أل  ََ قال: ْا وا إلى ْمَه فيُِ  ألُ تسَع إلى قول ع فيُِ: ل

ُ  الّضالَلَة ؟. ِِ مَْي َْ  ّّ  َه َى َوفَِريقا َر

ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ْبي  ع  ْن أبي جعفر الرا ي  ْن الربيع بن أنح  ْين ـ 11334  

ُْ تَع و ون قال: ر  ّوا إلى ْمَه فيُِ. ا بَ أل  ََ  أبي العالية: ل

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا إسحاق  قال: ر ثنا أبو هَام األهيوا ي  قيال: ري ثنا موسيى 11335  

ُْ تَع يو  وَن قيال: مين ابتي أ ع خمقيه ْميى الّنيقوة بن ْبي ة  ْن محَ  بن لعب  ف يا بَي َأل  ََ ي قوله: ل

لار إلى ما ابت أ ع خمقه ْميه وإن َْل بأَْال أهل السيعا ة  لَيا أن إبمييح َْيل بأَْيال أهيل 

السعا ة ثُ لار إلى ما ابت ىء ْميه خمقه. ومن ابت ىء خمقيه ْميى السيعا ة ليار إليى ميا ابتي ىء 

ن َْل بأَْال أهل النقاء  لَا أن السحرة َْم  بأَْال أهل النقاء ثُ لاروا إلى ْميه خمقه وإ

 ما ابت ىء ْميه خمقُِ.

ـ ر ثنا محَ  بن بنار  قال: ر ثنا ْب  الررَن  قال: ر ثنا سيفيان  ْين وفياء بين إيياس 11336  

ُْ تَع و  وَن قال: يبعن الَسمُ مسمَا  والَ ا بَ أل  ََ  افر لافرا.أبي يزي   ْن مجاه : ل

    ُْ يا بَي أل  ََ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو  لين  قال: ر ثنا سيفيان  ْين أبيي يزيي   ْين مجاهي : ل

 تَع و  وَن قال: يبعن الَسمُ مسمَا  والَافر لافرا.

ـ ر ثنا ابن بنار  قال: ر ثنا ْب  الررَن  قال: ر ثنا محَ  بن أبي الوضاع  ْين سيالُ 11337  

ُْ تَع و  وَن قال: لَا لتب ْميَُ تَونون. األفنح  ْن سعي  ا بَ ال  ََ  بن جبير: ل

 ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا الحَاني  قال: ر ثنا شريك  ْن سالُ  ْن سعي   مثمه.   

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11338  

ُْ تَع و  وَن فَرِ  ا بَ أل  ََ ُْ الّضياللَة  يقيول: لَيا بي ألُ تعيو ون لَيا خمقنيالُ  ل  ِ مَْي َْ  ّّ يقا َه َى َوفَِريقا َر

 فريّ مِت ون وفريّ ضاّل  ل,لك تعو ون وتررجون من بنون أمِاتُ.

ـ ر ثنا ابن بنار  قل: ر ثنا ْب  الررَن  قال: ر ثنا سفيان  ْن األَْش  ْين سيفيان  11339  

َْمَْيهِ »ْميه وسمُ  قال:  ْن جابر  أن النبّي لمى ع  «.ت ْبعَن  ل ّل نَْفٍح ْمى ما لانَْ  

يا     ََ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبو  او  الحفري  ْن شريك  ْين سيالُ  ْين سيعي  بين جبيير: ل

ُْ تَع و  وَن قال: لَا ل تَب ْميَُ تَونون.  بَ أل 

 ي   ْن لين  ْن مجاهي   قيال: يبعين ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا الحَاني  قال: ر ثنا رَا  بن    

 الَؤمن مؤمنا  والَافر لافرا.

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاهي : 11340  

ُْ تَع و  وَن شقيّا وسعي ا. ا بَ أل  ََ  ل

 مجاه   مثمه.ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا سوي   قال: أخبرنا ابن الَبارك قراءة ْن    

 وقال اخرون: معنى ذلك: لَا خمقَُ ولُ تَونوا شيالا تعو ون بع  الفناء. ذلر من قال ذلك:  

ُْ تَع و  وَن قال: لَا 11341   ا بَ أل  ََ ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا غن ر  ْن ْوف  ْن الحسن: ل

 .ب ألُ ولُ تَونوا شيالا فأريالُ  ل,لك يَيتَُ ثُ يحييَُ يوم القيامة

ُْ تَع يو  وَن قيال: لَيا     يا بَي أل  ََ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ْب  األْمى  ْن ْوف  ْن الحسين: ل

 ب ألُ في ال نيا ل,لك تعو ون يوم القيامة أرياء.

  11342 ُْ ا بَ أل  ََ ـ ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن قتا ة: ل

 مقُِ ولُ يَونوا شيالا  ثُ ذهبوا ثُ يعي هُ.تَع و  وَن قال: ب أ خ
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ـ ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبييه  ْين ابين 11343  

ُْ تَع و  وَن فَِريقا َه َى يقول: لَا خمقنالُ أّول مّرة ل,لك تعو ون. ا بَ أل  ََ  ْباس  قوله: ل

ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبيي نجييح  ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر 11344  

ُْ تَع و  وَن يحييَُ بع  موتَُ. ا بَ أل  ََ  ْن مجاه   في قول ع: ل

ُْ تَعيو  وَن 11345   يا بَي أل  ََ ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   فيي قوليه: ل

 قال: لَا خمقُِ أّوالً  ل,لك يعي هُ اخرا.

و جعفر: وأولى األقوال في تأويل ذلك بالصواب  القول ال,ي قاله من قال معناه: لَا ب ألُ قال أب  

ع خمقا بعي  أن ليُ تَونيوا شييالا تعيو ون بعي  فنياَُِ خمقيا مثميه  يحنيرلُ إليى ييوم القيامية ألن ع 

َُ بَا فِي ه,ه االَية قوما منرلين أه ل جاهمية ال يؤمنون تعالى أمر نبيه لمى ع ْميه وسمُ أن ي ْعِم

ثيب من  بالَعا  وال يص ّقون بالقيامة  فأمره أن ي ْوهُ إلى انقرار بأن ع باْثُِ يوم القيامة وم 

أطاْييه ومعاقييب ميين ْصيياه  فقييال لييه: قييل لِييُ: أميير ربييي بالقسييط  وأن أقيَييوا وجييوهَُ ْنيي  لييّل 

وأن أقيّروا »و ون فتيرك ذلير مسج   وأن ا ْوه مرمصين له ال ين  وأن أقّروا بيأن لَيا بي ألُ تعي

إذ لان فيَا ذلر  اللة ْميى ميا ري,ف منيه. وإذ ليان ذليك «  أقيَوا»مع « أن»لَا ترك ذلر « بأن

ل,لك  فال وجيه ألن ييؤمر بي ْاء مين ليان جاري ا الننيور بعي  الََياع إليى انقيرار بالصيفة التيي 

مص ّقا  فأما من لان ليه جاري ا  ْميِا ي ننر من ن نر  وإنَا يؤمر بال ْاء إلى ذلك من لان بالبعن

وي ْيين  فإنَييا ي يي ْى إلييى انقييرار بييه ثييُ ي عَييّرف ليييف شييراِط البعيين. ْمييى أن فييي الربيير اليي,ي ر 

 رسول ع لمى ع ْميه وسمُ ال,ي.

ـ َر ثنَاه محَ  بن بنار  قال: ر ثنا يحيى بن سعي   قال: ر ثنا سفيان  قال: ثني الَغيرة 11346  

ي ْحَنير »سيعي  بين جبيير  ْين ابين ْبياس ْين النبيّي ليمى ع ْمييه وسيمُ  قيال: بن النعَان  ْن 

 َُ مَْيِه َوَسمّ َْ ُ  َلمّى ّللّا   ََْسى إْبَراِهي ْ َراةً غ ْرالً  وأّول َمن ي  ٍّ ن ِعي  ه  « النّاس   ا بَ أْنا أوَل َخْم ََ ُّ قَرأ: ل ث

ميَن. ِْ مَْينا إنّا ل نّا فا َْ ْْ ا   َو

  قال: ر ثنا إسحاق بن يوسف  قال: ر ثنا سفيان  ْن الَغيرة بن النعَيان  ْين ر ثنا ابن بنار   

 سعي  بن جبير  ْن ابن ْباس  ْن النبّي لمى ع ْميه وسمُ  بنحوه.

غييرة بين النعَيان       َ ر ثنا محَ  بن الَثنى  قال: ر ثنا محَ  بن جعفر  قال: ر ثنا شعبة  ْين ال

قال: قام فينا رسول ع لمى ع ْمييه وسيمُ بَوْظية  فقيال:  ْن سعي  بن جبير  ْن ابن ْباس 

مَْينييا إنّييا ل نّييا » َْ يي ا  ْْ ٍّ ن ِعييي  ه  َو ييا بَيي أْنا أوَل َخْميي ََ فيياةً غ ييْرالً ل وَن إلييى ّللّاِ ر  ُْ ت ْحَنيير  يي  َ يييا أيِّييا النّيياس  إنّ

ِمينَ  ِْ  «.فا

يعو ون إلى ع ييوم القيامية خمقيا ما يبين لحة القول ال,ي قمنا في ذلك  من أن معناه: أن الرمّ   

أرياء لَا ب أهُ في ال نيا خمقا أرياء  يقال منه: ب أ ع الرمّ يَْبي َؤهُ وأبي أهُ ي ْبيِ ُِِ إبي اء بَعنيى 

خمقُِ  لغتان فصيحتان. ثُ ابتي أ الربير جيّل ثنياؤه َْيا سيبّ مين ْمَيه فيي خمقيه وجيرى بيه فييُِ 

ّّ ْميى فرييّ مينُِ قضاؤه  فقال: ه ى ع منُِ فريقيا فيوفّ  قُِ لصيالح األَْيال فِيُ مِتي ون  وري

 الضاللة ْن الِ ى والرشا   باتراذهُ النينان من  ون ع وليّا.

وإذا لان التأويل ه,ا  لان الفريّ األّول منصوبا بإَْال َه َى فييه  والفرييّ الثياني بوقيوع قوليه   

ّّ ْمى ْاِ  ذلره في ْميُِ  لَا قال جّل ثناؤه: ي  ْ  ُْ ر ي  ِ ي ّ لَ َْ يَن أ َِ تِيِه َوالّظياِل ََ ِخل  َمْن يَناء  فِي َرْر

يي,َابا أِليَييا. وميين وّجييه تأويييل ذلييك إلييى أنييه لَييا بيي ألُ فييي اليي نيا ليينفين: لييافرا  ومؤمنييا  ليي,لك  َْ
ُ  الّضياللَة  نصيب  ِِ مَيْي َْ  ّّ األّول بقوليه: « فريقيا»تعو ون في االَخرة فريقين: فَِريقا َه َى َوفَريقا َري

 وجعل الثاني ْنفا ْميه. وق  بيّنا الصواب ْن نا من القول فيه.«   ونتعو»

تَ  وَن.   ِْ ُْ م   ِ ُ  اتّر, وا الّنياِطيَن أْوِلياَء ِمْن   وِن ّللّاِ َويَْحَسب وَن أنّ  ِ  القول في تأويل قوله تعالى: إنّ

ّّ ْمييُِ الضياللة إنَيا ضيموا ْين سيبيل   ع وجياروا ْين  يقول تعالى ذليره: إن الفرييّ الي,ي ري

قص  الَحجة  باتراذهُ النياطين ن َصراء من  ون ع وظِراء  جِالً منُِ برنأ ما هُ ْمييه مين 

ّّ  وأن الصواب ما أتوه ورلبوا. وه,ا من أبيين  ذلك بل فعموا ذلك وهُ يظنون أنُِ ْمى ه ى ور

و ضياللة اْتقي ها إال أن ال اللة ْمى خنأ قول من  ُْ أن ع ال يع,ّب أر ا ْمى معصية رلبِا أ

يأتيِا بع  ْمُ منه بصواب وجِِا فيرلبِا ْنا ا منه لربه فيِا  ألن ذلك لو لان ل,لك  لُ يَن بين 
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فريّ الضاللة الي,ي ضيّل وهيو يحسيب أنيه هيا  وفرييّ الِي ى فيرٌق  وقي  فيّرق ع بيين أسيَاَِِا 

 وأرَامَِا في ه,ه االَية.

 31اآلية : 
ن َ ل يّل َمْسيِجٍ  ول م يواْ َواْشيَرب واْ َوالَ ت ْسيِرف َواْ القول في تأويل قوله ت ِْ  ُْ  َ , واْ ِ ينَتَ عالى:  }يَابَنَِي ا ََم خ 

ْسِرفِيَن {.  َ  إِنّه  الَ ي ِحّب اْل

يقول تعالى ذلره لِؤالء ال,ين يتعّرون ْن  طيوافُِ ببيتيه الحيرام ويبي ون ْيوراتُِ هناليك مين    

ُ ألل ما ليُ يحّرميه ع ْمييُِ مين ريالل ر قيه تبيّررا ْني  نفسيه منرلي العرب  والَحّرمين منِ

ْني َ ل يْل َمْسيِج  ول م يوا مين طيبياع ميا ر قيتَُ   ِْ ُْ من الَساء والمباس    َ , وا ِ ينَتَ لربه: يا بَنِي ا ََم خ 

ان ورممته لَُ  َواْشَرب وا من رالل األشربة  وال تحّرموا إال ما رّرم  ْميَُ في لتابي أو ْمى لسي

 رسولي محَ  لمى ع ْميه وسمُ.

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثنا يحيى بن ربيب بن ْربي  قال: ر ثنا خالي  بين الحيرث  قيال: ري ثنا شيعبة  ْين 11347  

اة سمَة  ْن مسمُ البنين  ْن سعي  بين جبيير  ْين ابين ْبياس: أّن النسياء ليّن ينفين بالبيي  ْير

وقال في موضع اخر: بغير ثياب إال أن تجعل الَرأة ْمى فرجِيا خرقية فيَيا وليف إن شياء ع  

 وتقول:

ا بَ َا ِمْنه  فاَل أ ِرمّه    ََ فَ  ِ ه  أْو ل مّ  اليَْوَم يَْب  وا بَْعض 

ْن َ ل ّل َمْسِج .   ِْ  ُْ  َ , وا ِ ينَتَ  قال: فنزل  ه,ه االَية: خ 

ل: ر ثنا محَ  بن جعفر  قال: ري ثنا شيعبة  ْين سيمَة بين لِييل  ْين ر ثنا َْرو بن ْمّي  قا   

مسمُ البنين  ْن سيعي  بين جبيير  ْين ابين ْبياس  قيال: ليانوا ينوفيون ْيراة  الرجيال بالنِيار  

 والنساء بالميل  ولان  الَرأة تقول:

ا بَ َا ِمْنه  فاَل أِرمّه    ََ فَ  ِ ه  أْو ل م  اليَْوَم يَْب  و بَْعض 

.فقال ع   ُْ  َ , وا ِ ينَتَ  : خ 

ْني َ 11348   ِْ  ُْ  َ ي, وا ِ ينَيتَ ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ابن ْيينة  ْن َْرو  ْن ابين ْبياس: خ 

 ل ْل َمْسِجٍ  قال: الثياب.

ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ْن ر ووهب بن جرير  ْن شعبة  ْن سمَة بن لِيل  قال: سَع     

  بن جبير  ْن ابن ْباس  قال: لان  الَرأة تنوف بالبيي  ْريانية مسمَا البنين يح ّث ْن سعي

 قال غ ْن ٌَر: وهي ْريانة  قال وهب: لان  الَرأة تنوف بالبي  وق  أخرج  ل رها وما هنالك.

 

 قال غن ر: وتقول: من يعيرني تنوافا تجعمه ْمى فرجِا وتقول:  

َوما بَ َا مِ    ِ ه  أْو ل مّ  ْنه  فاَل أ ِرمّه  اليَْوَم يَْب  و بَْعض 

ْن َ ل ّل َمْسِج .   ِْ  ُْ  َ , وا ِ ينَتَ  فأنزل ع يا بَنِي ا ََم خ 

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني معاوية  ْن ْمّي بن أبي طمحة  ْن ابن    

ْن َ ل ّل َمْسِج  قال: لانوا  ِْ  ُْ  َ , وا ِ يَنَت ينوفون بالبي  ْيراة  فيأمرهُ ع ْباس  قوله: يا بَنِي ا ََم خ 

 أن يمبسوا ثيابُِ وال يتعّروا.

ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قيال: ثنيي أبيي  ْين أبييه  ْين ابين ْبياس    

ْني َ ل يّل مْسيِجٍ ... االَيية  قيال: ليان رجيال ينوفيون بالبيي  ْيراة  فيأمرهُ ع  ِْ  ُْ  َ , وا ِ ينَيتَ قوله: خ 

. والزينة: المباس  وهو ما يواري السوأة  وما سوى ذلك من جيي  البيز والَتياع  فيأمروا أن بالزينة

 يأخ,وا  ينتُِ ْن  لّل مسج .

ي, وا 11349   ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا الَحاربي وابن فضيل  ْن ْب  الَميك  ْين ْنياء: خ 

ُْ قال: لانوا ينوفون بالبي  ْراة  فأمروا أن يمبسوا  َ  ثيابُِ. ِ ينَتَ

 ر ثني يعقوب بن إبراهيُ  قال: ر ثنا هنيُ  ْن ْب  الَمك  ْن ْناء  بنحوه.   

ْني َ     ِْ  ُْ  َ ي, وا ِ ينَيتَ ر ثني َْرو  قال: ر ثنا يحيى  قال: ر ثنا ْب  الَمك  ْن ْناء  في قوله: خ 

 ل ّل َمْسِجٍ : البسوا ثيابَُ.
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ُْ ـ ر ثنا يعقوب قال: ر ثنا هنيُ  قال: أخ11350    َ ي, وا ِ ينَيتَ برنا مغيرة ْن إبراهيُ في قوله: خ 

ْن َ ل ّل َمْسِجٍ  قال: لان ناس ينوفون بالبي  ْراة فنِوا ْن ذلك. ِْ 

ْني َ ل يّل َمْسيِجٍ  قيال:     ِْ  ُْ  َ , وا ِ ينَيتَ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا جرير  ْن مغيرة  ْن إبراهيُ: خ 

 يمبسوا الثياب.لانوا ينوفون بالبي  ْراة  فأمروا أن 

ي, وا 11351   ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا يحيى بن يَان  ْن ْثَان بن األسيو   ْين مجاهي : خ 

ْن َ ل ّل َمْسِجٍ  قال: ما وارى العورة ولو ْباءة. ِْ  ُْ  َ  ِ ينَتَ

ر ثنا َْرو قال: ر ثنا يحيى بن سعي   وأبو ْالُ  وْب  ع بن  او   ْن ْثَان بن األسيو      

ْن َ ل ّل َمْسِجٍ  قال: ما يواري ْورتك ولو ْباءة.ْ ِْ  ُْ  َ , وا ِ ينَتَ  ن مجاه   في قوله: خ 

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبيي نجييح  11352  

ْن َ ل ّل َمْسِجٍ  في قريش  لترلُِ الثي ِْ  ُْ  َ , وا ِ ينَتَ  اب في النواف.ْن مجاه   في قول ع: خ 

 ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه   بنحوه.   

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ري ثنا أبيي  قيال: ري ثنا سيفيان  ْين سيالُ  ْين سيعي  بين جبيير: 11353  

ْن َ ل ّل َمْسِجٍ  قال: الثياب. ِْ  ُْ  َ , وا ِ ينَتَ  خ 

ابن وليع  قال: ر ثنا  ي  بن رباب  ْن إبراهيُ  ْن نافع  ْن ابن طاوس  ْن ـ ر ثنا 11354  

ْن َ ل ّل َمْسِجٍ  قال: النَمة من الزينة. ِْ  ُْ  َ , وا ِ ينَتَ  أبيه: خ 

ْني َ ل يّل َمْسيِجٍ      ِْ  ُْ  َ ي,وا ِ ينَيتَ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ابن ْيينة  ْين َْيرو  ْين طياوس: خ 

 قال: الثياب.

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا سوي  وأبو أسامة  ْن رَا  بن  ي   ْن أيوب  ْن سيعي  11355  

 بن جبير  قال: لانوا ينوفون بالبي  ْراة  فناف  امرأة بالبي  وهي ْريانة  فقال :

ا بَ َا ِمْنه  فاَل أ ِرمّه    ََ فَ  ِ ه  أْو ل مّ  اليَْوَم يَْب و بَْعض 

ُْ ـ  ر ثنا بنر بن معاذ11356    َ ي, وا ِ ينَيتَ   قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة: قوله: خ 

ْن َ ل ّل َمْسِجِ  قال: لان رّي من أهل اليَن لان أر هُ إذا ق م راّجا أو معتَرا يقول: ال ينبغي أن  ِْ
أطوف في ثوب ق   نّس  فيه  فيقول: من يعيرني مالزرا؟ فإن قي ر ْميى ذليك  وإال طياف ْريانيا  

ْن َ ل ّل َمْسِجٍ .فأ ِْ  ُْ  َ , وا ِ ينَتَ  نزل ع فيه ما تسَعون: خ 

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11357  

ْن َ ل ّل َمْسِجٍ  يقول: ما يواري العورة ْن  لّل مسج . ِْ  ُْ  َ , وا ِ ينَتَ  قال ع: يا بَنِي ا ََم خ 

ـ ر ثني محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْين معَير  ْين الزهيرّي: أن 11358  

العرب لان  تنوف بالبي  ْراة  إال الحَح قريش وأرالفِيُ فَين جياء مين غييرهُ وضيع ثيابيه 

وطاف في ثياب أرَح  فإنه ال يحّل له أن يمبح ثيابه  فإن لُ يج  من يعيره من الحَح فإنه يمقيي 

ينوف ْريانا  وإن طاف فيي ثيياب نفسيه ألقاهيا إذا قضيى طوافيه يحرمِيا فيجعمِيا رراميا ثيابه و

ْن َ ل ّل َمْسِجٍ . َْ  ُْ  َ , وا ِ ينَتَ  ْميه  فم,لك قال: خ 

 وبه ْن معَر قال: قال ابن طاوس  ْن أبيه: النَمة من الزينة.   

 ثنا ْبي  بين سيميَان  قيال: ـ ر  ث  ْن الحسين بن الفر   قال: سَع  أبا معاذ  قال: ر11359  

ْني َ ل يّل َمْسيِجٍ ... االَيية  ليان نياس مين أهيل الييَن  ِْ  ُْ  َ ي, وا ِ ينَيتَ سَع  الضحاك يقول في قوليه: خ 

واألْيراب إذا رجييوا البييي  ينوفييون بييه ْييراة لييالً  فييأمرهُ ع أن يمبسييوا ثيييابُِ َوال يتعييّروا فييي 

 الَسج .

ُْ قيال:  ينيتُِ ـ ر ثني يونح  قيال: أخبرنيا 11360    َ ي, وا ِ ينَيتَ ابين وهيب  قيال: قيال ابين  يي : خ 

 ثيابُِ التي لانوا ينررونِا ْن  البي  ويتعّرون.

َرَ  11361   ـ ور ثني به مرة أخرى بإسنا ه  ْن ابن  ي  في قوله: ق ْل َمْن َرّرَم ِ ينَةَ ّللّاِ التي أخ 

إذا جاءوا البي  فنافوا به ررم  ْميُِ ثيابُِ التي طافوا  ِلِعباِ ِه  َوالّنيّباِع ِمَن الّرْ ِق قال: لانوا

فيِا  فإن وج وا من يعيرهُ ثيابا  وإال طافوا بالبي  ْراة  فقال: َمْن َرّرَم ِ ينَيةَ ّللّاِ قيال: ثيياب ع 

 التي أخر  لعبا ه... االَية.

 ت ْسِرف وا. ذلر من قال ذلك:ولال,ي قمنا أيضا  قالوا في تأويل قوله: َول م وا َواْشِرب وا َوال   
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ـ ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَي  بين ثيور  ْين معَير  ْين ابين طياوس  11362  

 ْن أبيه  ْن ابن ْباس  قال: أرّل ع األلل والنرب ما لُ يَن سرفا أو مريمة.

ابن ْباس  قوله:  ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ْناء الرراساني  ْن   

ْسِرفِيَن في النعام والنراب.  َ  ول م وا َواْشِرب وا َوال ت ْسِرف وا إنّه  ال ي ِحّب ال

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11363  

الَوسُ  فقال ع لِيُ: ل م يوا قال: لان ال,ين ينوفون بالبي  ْراة يحّرمون ْميُِ الَو َك ما أقاموا ب

ْسِرفِيَن يقول: ال تسرفوا في التحريُ.  َ  َواْشَرب وا َوال ت ْسِرف وا إنّه  ال ي ِحّب ال

ـ ر ثني الحرث  قال: ر ثنا ْب  العزيز  قال: ر ثنا أبو سع   قال: سَع  مجاه ا يقول 11364  

 هُ أن يألموا وينربوا مَا ر قُِ ع.في قوله: ول م وا َواْشَرب وا َوال ت ْسِرف وا قال: أمر

ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   في قوله: َوال ت ْسِرف وا ال تألموا 11365  

 رراما ذلك انسراف.

ْسِرفِيَن يقول: إن ع ال يحّب الَتع ّين ر ّه في رالل أو ررام  الغيالين فيَيا     َ وقوله إنّه  ال ي ِحّب ال

أرّل ع أو رّرم بإرالل الحرام  وبتحريُ الحالل  ولَنه يحيب أن يحميل ميا أريّل ويحيّرم ميا ريّرم  

 وذلك الع ل ال,ي أمر به.

 32اآلية : 
 القول في تأويل قوله تعالى:    }ق ْل َمْن َرّرَم ِ ينَةَ ّللّاِ الّتَِي أَْخَرَ  ِلِعبَاِ ِه َواْلّنيّبَياِع ِميَن اليّرْ ِق ق يلْ 

وَن {.ِهي   َ  ِلمِّ,يَن اَمن واْ فِي اْلَحيَاةِ ال ّْنيَا َخاِلَصةً يَْوَم اْلِقيَاَمِة َل,َِلَك ن فَّصل  االَيَاِع ِلقَْوٍم يَْعمَ

 

يقول تعالى ذلره لنبيه محَ  لمى ع ْميه وسمُ: ق ْل يا محَ  لِؤالء الجِمة مين العيرب الي,ين    

مى أنفسُِ ميا أرممي  لِيُ مين طيبياع الير ق: َميْن َريّرَم يتعّرون ْن  طوافُِ بالبي   ويحّرمون ْ

أيِا القوم ْميَُ ِ ينَةَ ّللّاِ التي خمقِا لعبا ه أن تتزينوا بِا وتتجَموا بمباسِا  والحالل مين ر ق ع 

 ال,ي ر ق خمقه لَناَُِْ ومناربُِ.

الزينية ميا قمنيا  فقيال واختمف أهل التأويل في الَعنّى بالنيباع من الر ق بع  إجَاُِْ ْميى أن   

بعضييُِ: النيبيياع ميين اليير ق فييي هيي,ا الَوضييع: المحييُ  وذلييك أنِييُ لييانوا ال يألمونييه فييي رييال 

 إررامُِ. ذلر من قال ذلك منُِ:

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي  11366  

  التي أْخَرَ  ِلِعبَاِ ِه والّنيّباِع ِمَن الّرْ ِق وهو الو ك.في قوله: ق ْل َمْن َرّرَم ِ ينَةَ ّللّاِ 

ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   في قوله: ق ْل َمْن َرّرَم ِ ينَةَ ّللّاِ 11367  

رجوا أو اْتَروا التي أْخَرَ  ِلِعباِ ِه َوالّنيّباِع ِمَن الّرْ ِق ال,ي رّرموا ْمى أنفسُِ  قال: لانوا إذا 

 رّرموا الناة ْميُِ وما يرر  منِا.

ور ثني به يونح مّرة أخرى  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال بن  ي   فيي قوليه: ق يْل َميْن َريّرَم    

ِ ينَةَ ّللّاِ... إلى اخر االَية  قال: لان قوم يحّرمون ما يرر  من النياة لبنِيا وسيَنِا ولحَِيا  فقيال 

 َرّرَم ِ ينَةَ ّللّاِ التي أْخَرَ  ِلِعباِ ِه والّنيّباِع ِمَن الّرْ ِق قال: والزينة من الثياب. ع: ق ْل َمنْ 

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ربان بن موسى  قال: أخبرنا ابن الَبارك  ْين سيفيان  ْين 11368  

وا فيي سينته رجل  ْن الحسن  قال: لَيا بعين محَي ا فقيال: هي,ا نبييي هي,ا خيياري  اسيتنّوا بيه خي,

يب  وليُ يغي  ْمييه بالجبيار وليُ يرجيع ْمييه بِيا.  ج  وسبيمه لُ ت غمّ  ونه األبواب ولُ ت قيُ  ونيه الح 

ولييان يجمييح بيياألرض  ويألييل طعامييه بيياألرض  ويمعييّ ييي ه  ويمييبح الغميييظ  ويرلييب الحَييار  

َْْن س نّتِي فَمَْيَح ِمنّي»وير ف ْب ه  ولان يقول:  فَا ألثر الراغبين ْن  قال الحسن:«. َمْن َرِغَب 

ْ موجا فّساقا  ألمة الربا والغمول  ق  سفُِِ ربي ومقتُِ   َْيوا أن ال بيأس  سنته التارلين لِا  ثُ 

ْميُِ فيَا ألموا وشربوا و خرفيوا هي,ه البييوع  يتيأّولون هي,ه االَيية: ق يل َميْن َريرَم ِ ينَيةَ ّللّاِ التيي 

ْ ِق وإنَييا جعييل ذلييك ألولييياء النييينان  قيي  جعمِييا مالْييب لبننييه أْخييَرَ  ِلِعبيياِ ِه َوالّنيّبيياِع ِميين الييرّ 

 وفرجه من لالم لُ يحفظه سفيان.

 وقال اخرون: بل ْنى ب,لك ما لان  الجاهمية تحّرم من البحاِر والسواِب. ذلر من قال ذلك:  

This file was downloaded from QuranicThought.com



ّرَم ِ ينَيةَ ـ ر ثنا بنر بن معاذ  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سيعي   ْين قتيا ة: ق يْل َميْن َري11369  

ّللّاِ التي أْخَرَ  ِلِعباِ ِه والّنيّباِع ِمَن الّر ِق وهو ما رّرم أهل الجاهمية ْميُِ من أموالُِ: البحيرة  

 والساِبة  والوليمة  والحام.

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قيال: ثنيي معاويية بين ليالح  ْين ْميّي  11370  

ْل َمييْن َرييّرَم ِ ينَييةَ ّللّاِ التييي أْخييَرَ  ِلِعبيياِ ِه َوالّنيّبيياِع ِمييَن الييّرْ ِق قييال: إن ْيين ابيين ْبيياس قولييه: ق يي

ُْ ميا أْنيَزَل ع  الجاهمية لانوا يحّرمون أشياء أرمِا ع من الثياب وغيرها  وهو قيول ع: ق يْل أرأْييت 

ُْ ِمْنه  َرَراما َوَريالالً وهيو هي,ا  َ ُ ِمْن ِرْ ٍق فََجعَْمت  فيأنزل ع: ق يْل َميْن َريّرَم ِ ينَيةَ ّللّاِ التيي أْخيَرَ   لَ

 ِلِعباِ ِه َوالّنيّباِع ِمَن الّرْ ِق.

 القول في تأويل قوله تعالى: ق ْل ِهَي لمِّ,يَن اَمن وا فِي الَحياةِ ال ّْنيا خاِلَصة يَْوَم الِقياَمِة.  

قل يا محَ  لِؤالء ال,ين أمرتيك أن تقيول يقول ع تعالى ذلره لنبيه محَ  لمى ع ْميه وسمُ:   

لِييُ َمييْن َرييّرَم ِ ينَييةَ ّللّاِ التييي أْخييَرَ  ِلِعبيياِ ِه والّنيّبيياِع ِميين الييّرْ ِق إذ ْيييوا بييالجواب فمييُ ييي روا مييا 

يجيبونك:  ينة ع التي أخر  لعبا ه  وطيباع ر قه لم,ين لي ّقوا ع ورسيوله  واتبعيوا ميا أنيزل 

نيا  وق  شرلُِ في ذلك فيِيا مين لفير بياهلل ورسيوله وخيالف أمير ربيه  وهيي إليك من ربك في ال 

لم,ين امنوا باهلل ورسوله خالصية ييوم القيامية  ال ينيرلُِ فيي ذليك يوماليٍ, أري  لفير بياهلل ورسيوله 

 وخالف أمر ربه.

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل: ذلر من قال ذلك:  

ر ثنا ْب  ع  قال: ثني معاوية  ْن ْمّي بن أبي طمحية  ْين ابين ـ ر ثني الَثنى  قال: 11371  

ْباس: ق ْل ِهَي لمِّ,يَن اَمن وا في الَحياةِ ال ّْنيا خاِلَصةً يَْوَم الِقياَمِة يقيول: شيارك الَسيمَون الَفيار فيي 

وا النيّباع  فألموا من طيباع طعامِا  ولبسوا من خيار ثيابِا  ونَحوا من ليالح نسياِِا  وخمصي

 بِا يوم القيامة.

ور ثني به الَثنى مّرة أخرى بِ,ا انسنا  بعينه  ْن ابن ْباس  فقال: ق ْل ِهيَي ِلمّيِ,يَن اَمن يوا فِيي    

الَحييياةِ اليي ّنَيا يعنييي: ينييارك الَسييمَون الَنييرلين فييي النيّبيياع فييي الحييياة اليي نيا  ثييُ يرمييص ع 

 ن فيِا شيء.النيباع في االَخرة لم,ين امنوا  وليح لمَنرلي

ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبيي  ْين أبييه  ْين ابين ْبياس     

قال: قال لَحَ  لمى ع ْميه وسمُ: ق ْل َمْن َرّرَم ِ ينَةَ ّللّاِ التي أْخَرَ  ِلِعباِ ِه والّنيّباِع ِمَن الّرْ ِق 

ْنيا خاِلَصةً يَْوَم القيامِة يقول: قل هي في االَخرة خالصية لَين امين ق ْل ِهي لمِّ,يَن اَمن وا فِي الَحياة ال ّ 

بييي فييي اليي نيا  ال ينييرلُِ فيِييا أريي  وذلييك أن الزينيية فييي اليي نيا لَييّل بنييي ا م  فجعمِييا ع خالصيية 

 ألولياِه في االَخرة.

الِّ,يَن اَمن يوا  ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن سمَة بن نبيط  ْن الضحاك: ق ْل ِهيَ 11372  

فِي الَحياةِ ال ّنْيا خاِلَصةً يَْوَم الِقياَمِة قال: اليِو  والنصارى ينرلونَُ فيِيا فيي الي نيا  وهيي لمي,ين 

 امنوا خالصة يوم القيامة.

ـ ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن الحسن: ق ْل ِهَي 11373  

ي الَحيياةِ اليي ّنْيا خاِلَصييةً يَييْوَم الِقياَميِة خالصيية لمَييؤمنين فيي االَخييرة ال ينييارلُِ فيِييا الّيِ,يَن اَمن ييوا فِيي

 الَفار  فأما في ال نيا فق  شارلوهُ.

ـ ر ثنا بنر بن معاذ  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة: ق يْل ِهيَي لمّيِ,يَن اَمن يوا 11374  

ْوَم الِقياَمِة من َْل بانيَان في ال نيا خمص  ليه لرامية ع ييوم القيامية  في الَحياةِ ال ّنْيا خاِلَصةً يَ 

 ومن ترك انيَان في ال نيا ق م ْمى ربه ال ْ,ر له.

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11375  

 ا ينترك فيِا معُِ الَنرلون  خاِلَصةً يَوَم الِقياَمِة لم,ين امنوا.ق ل ِهَي لمِّ,يَن اَمن وا فِي الَحياةِ ال ّنيْ 

ـ ر  ث  ْن الحسين بن الفر   قال: سَع  أبا معاذ  قال: ر ثنا ْبي  بين سيميَان  قيال: 11376  

 ِق ق يْل سَع  الضحاك يقول في قوله: ق ل َمْن َررَم ِ ينَةَ ّللّاِ التي أْخَرَ  ِلِعبياِ ِه َوالّنيّبياِع ِميَن اليرّ 

ِهَي لمِّ,يَن اَمن وا فِي الَحياةِ ال ّنْيا خاِلَصةً يَوَم الِقياَمِة يقول: الَنرلون ينارلون الَؤمنين في الي نيا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



في المبياس والنعيام والنيراب  وييوم القيامية ي َرميص المبياس والنعيام والنيراب لمَيؤمنين  ولييح 

 لمَنرلين في شيء من ذلك نصيب.

  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جيريل  قيال: الي نيا يصييب ـ ر ثنا القاس11377ُ  

 منِا الَؤمن والَافر  ويرمص خير االَخرة لمَؤمنين  وليح لمَافر فيِا نصيب.

ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي : ق ْل ِهَي لمِّ,يَن اَمن يوا فِيي الَحيياةِ 11378  

يَْوَم الِقياَمِة قال: ه,ه يوم القيامة لم,ين امنوا  ال ينرلُِ فيِا أهيل الَفير وينيرلونُِ ال ّنْيا خاِلَصةً 

فيِا فِي ال نيا  وإذا لان يوم القيامة فميح لُِ فيِيا قمييل وال لثيير. وقيال سيعي  بين جبيير فيي ذليك  

 بَا:

زيي  ْين يعقيوب ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا إسيَاْيل بين أبيان وريويية اليرا ي أبيو ي11379  

القَي  ْن سعي  بن جبير: ق َل ِهَي لمِّ,يَن اَمن وا فِي الَحيياةِ الي ّنْيا خاِلَصيةً يَيْوَم الِقياَميِة قيال: ينتفعيون 

 بِا في ال نيا وال يتبعُِ إثَِا.

برفعِيا  « خاِلَصيةٌ »فقيرأ ذليك بعيض قيّراء الَ ينية: «  خالصية»واختمف  القّراء في قيراءة قوليه   

هي خالصة لم,ين امنوا. وقرأه ساِر قّراء األمصيار: خالَصيةً بنصيبِا ْميى الحيال مين بَعنى: قل 

لُِ  وق  ترك ذلرها من الَالم التفياء منِيا ب اللية الظياهر ْميِيا  ْميى ميا قي  وليف  فيي تأوييل 

الَالم أن معنى لمَالم: قل هي لمي,ين امنيوا فيي الحيياة الي نيا منيترلة  وهيي لِيُ االَخيرة خالصية. 

 في قوله: لمِّ,يَن اَمن وا.« هي»ال ذلك بالنصب جعل خبر ومن ق

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين ْن ي بالصحة قراءة من قرأ نصيبا  نيثيار العيرب النصيب فيي   

 الفعل إذا تأخر بع  االسُ والصفة وإن لان الرفع جاِزا  غير أن ذلك ألثر في لالمُِ.

وَن. القول في تأويل قوله تعالى: َل,َِلكَ     َ  ن فَّصل  االَياِع ِلقَْوٍم يَْعمَ

يقييول تعييالى ذلييره: لَييا بينيي  لَيين الواجييب ْميييَُ فييي المبيياس والزينيية والحييالل ميين الَنيياُْ   

والَنييارب والحييرام منِييا  وميييزع بييين ذلييك لَييُ أيِييا النيياس  ليي,لك أبييين جَيييع أ لتييي ورججييي 

 يفقِون ما يَيز لُِ.وأْالم راللي وررامي وأرَامي لقوم يعمَون ما يبين لُِ و

 33اآلية : 
َُ َواْلبَْغييَ  ا َوَما بََنَن َواِنثْ َِ َر ِمْن َِ ا َرّرَم َربَّي اْلفََواِرَش َما َظ ََ  القول في تأويل قوله تعالى:    }ق ْل إِنّ

َْمَ  ُْ ي نَّزْل بِِه س ْمَناناً َوأَن تَق ول واْ  ّّ َوأَن ت ْنِرل واْ بِاّلّلِ َما لَ وَن {.بِغَْيِر اْلَح  َ  ى ّللّاِ َما الَ تَْعمَ

يقول تعالى ذلره لنبيه محَ : قل يا محَ  لِؤالء الَنرلين ال,ين يتجّر ون من ثيابُِ لمنيواف    

بالبي   ويحرمون ألل طيباع ما أرّل ع لُِ من ر قه أيِيا القيوم: إن ع ليُ يحيّرم ميا تحّرمونيه  

إنَا رّرم ربي القبياِح مين األشيياء  وهيي الفيوارش  ميا بل أجّل ذلك لعبا ه الَؤمنين وطبّبه لُِ. و

وي ْن مجاه  في ذلك ما:  ظِر منِا فَان ْالنية  وما بنن منِا فَان سّرا في خفاء. وق  ر 

ـ ر ثني الحرث  قال: ثني ْب  العزيز  قال: ر ثنا أبو سع   قيال: سيَع  مجاهي ا يقيول 11380  

َر ِمْنِا َوما بََنَن  َِ  قال: ما ظِر منِا طواف أهل الجاهمية ْراة  وما بنن: الزنا.في قوله: ما َظ

 وق  ذلرع اختالف أهل التأويل في تأويل ذلك بالرواياع فيَا مضى فَره  إْا ته.  

وأما انثيُ: فإنيه الَعصيية. والبغيي: االسيتنالة ْميى النياس. يقيول تعيالى ذليره: إنَيا ريّرم ربيي   

 الفوارش مع انثُ والبغي ْمى الناس.

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثنا محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسيباط  ْين السي ّي: 11381  

. ّّ َُ والَبْغَي أما انثُ: فالَعصية  والبغي: أن يبغي ْمى الناس بغير الح  َوانث

ْب  العزيز  قال: ر ثنا أبو سيع   قيال: سيَع  مجاهي ا فيي ـ ر ثني الحرث  قال: ر ثنا 11382  

َُ والبَْغَي قيال: نِيى ْين انثيُ وهيي الَعاليي لمِيا  وأخبير أن  َر ِمْنِا َوما بََنَن وانث َِ قوله: ما َظ

 الباغي بغيه لاِن ْمى نفسه.

ُْ ي نيّزّل بِيِه س يْمن   انا وأْن تَق ول يوا ْميى ّللّاِ ميا ال القول في تأويل قوله تعالى: وأْن ت ْنِرل وا باّلّلِ ميا لَي

وَن.  َ  تَْعمَ
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ُْ ينيّزْل بِيِه    يقول جل ثناؤه: إنَا ررم ربي الفوارش والنرك به أن تعب وا َمَع ع إلِا غيَره   ميا لَي

س ْمنانا يقول: رّرم ربَُ ْميَُ أن تجعموا معه في ْبا ته شرلا لنيء لُ يجعيل لَيُ فيي إشيرالَُ 

ييوَن يقييول: وأن  إييياه فييي ْبا تييه رجيية  َ وال برهانييا  وهييو السييمنان. وأْن تَق ول ييوا ْمييى ّللّاِ مييا ال تَْعمَ

تقولييوا: إن ع أمييرلُ بييالتعّري والتجييّر  لمنييواف بالبييي   ورييّرم ْميييَُ ألييل هيي,ه األنعييام التييي 

رّرمتَوها وسيّبتَوها وجعمتَوها ولياِل وريوامي  وغيير ذليك مَيا ال تعمَيون أن ع رّرميه أو 

به أو أباره  فتضيفوا إلى ع تحريَه ورظره واألمر به  فإن ذلك هيو الي,ي رّرميه ع ْمييَُ  أمر

 ون ما تزَْون أن ع رّرمه أو تقولون إن ع أمرلُ به جِالً منَُ بحقيقة ما تقولون وتضيفونه 

 إلى ع.

 34اآلية : 
َ ّل أ ّمٍة أََجٌل فَإِ  وَن القول في تأويل قوله تعالى:  }َوِل َْةً َوالَ يَْسيتَْقِ م  وَن َسيا ُْ الَ يَْسيتَأِْخر  ي  ِ ذَا َجيآَء أََجم 

.} 

يقول تعالى ذلره مِ ّ ا لمَنرلين ال,ين أخبر جّل ثناؤه ْنُِ أنِيُ ليانوا إذا فعميوا فارنية قيالوا    

ك وج نا ْميِا اباءنا وع أمرنا بِا  ووْي ا منه لُِ ْمى ل,بُِ ْميه وْمى إلرارهُ ْميى النير

َ يّل أّميٍة أَجيٌل  به والَقام ْمى لفرهُ  وم,ّلرا لُِ ما أرّل بأمثالُِ مين األميُ الي,ين ليانوا قيبمُِ: َوِل

يقول: ولَّل جَاْة اجتَع  ْمى تَ,يب رسل ع ور ّ نصاِحُِ  والنرك بياهلل ميع متابعية ربِيُ 

ْمى شرلُِ. فيإذَا  رججه ْميُِ  أجل  يعني: وق  لحمول العقوباع بسارتُِ  ونزول الَثالع بُِ

َْةً  وَن سيا ُْ يقول: فإذا جاء الوق  ال,ي وقّته ع لِاللِيُ ورميول العقياب بِيُ ال يَْسيتأِْخر   ِ جاَء أَجم 

وَن يقييول: ال يتييأخرون بالبقيياء فييي اليي نيا وال يتَتعييون بالحييياة فيِييا ْيين وقيي  هاللِييُ  َوال يَْسييتَْقِ م 

ون يقيول: وال يتقي مون بي,لك أيضيا ورين رمول أجل فناُِِ ساْة من ساْاع الزمان . َوال يَْستَْقِ م 

 ْن الوق  ال,ي جعمه ع لُِ وقتا لمِالك.

 35اآلية : 
يِن اتّقَيَى  ََ ُْ ايَياتِي فَ  َ مَيْي َْ ُْ يَق ّصيوَن   َ س يٌل ّمين ُْ ر   َ القول في تأويل قوليه تعيالى:  }يَيابَنَِي ا ََم إِّميا يَيأْتِيَنّ

مَيْ  َْ ُْ يَْحَزن وَن {.َوأَْلمََح فاَلَ َخْوٌف  ُْ َوالَ ه  ِِ 

يقول تعالى ذلره معّرفا خمقه ما أْ ّ لحزبه وأهل طاْته وانيَان به وبرسوله  وما أْ ّ لحزب    

ُْ يقيول: إن يجيالَُ رسيمي   َ س ٌل ِميْن ُْ ر   َ النينان وأولياِه والَافرين به وبرسمه: يا بَنِي ا ََم إّما يَأتِنَنّ

ُ إلى طاْته واالنتِاء إلى أمري ونِي مينَُ  يعنيي: مين أنفسيَُ  ومين ال,ين أرسمُِ إليَُ ب ْاَِ

ُْ اييياتِي يقييول: يتمييون ْميييَُ اييياع لتييابي  ويعّرفييونَُ أ لتييي   َ مَييْي َْ ْنيياِرلُ وقبيياِمَُ. يَق ّصييون 

يْن اتّقَيى  ََ وأْالمي ْمى ل ق ما جياءولُ بيه مين ْني ي  ورقيقية ميا  ْيولُ إلييه مين توريي ي. فَ

ن امن منَُ بَا أتاه به رسمي مَا قّص ْميه من ايياتي ولي ّق واتقيى ع  فرافيه وأْلمََح يقول: فَ

بالعَل بَا أمره به واالنتِاء َْا نِاه ْنه  ْمى لسان رسوله. وأَْلمََح يقول: وألمح أَْاله التي 

ُْ يقيول: فيال خيوف ْ ِِ مَيْي َْ مييُِ لان لِا مفس ا قبل ذلك من معالي ع بالتحّوب منِيا. فَيال َخيْوٌف 

ُْ ال يَْحزن وَن ْمى ما فاتُِ من  نياهُ التي ترلوها   يوم القيامة من ْقاب ع إذا ور وا ْميه. َواله 

 وشِواتُِ التي تجنبوها  اتباْا منُِ لنِي ع ْنِا إذا ْاينوا من لرامة ع ما ْاينوا هنالك.

و ْب  ع  قال: ر ثنا هيا   قال: ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا إسحاق  قال: ر ثنا هنام أب11383  

ر ثنا ْب  الررَن بن  يا   ْن أبي سيار السمَي  قال: إن ع جعل ا م وذّريته في لفه  فقيال: ييا 

ُْ َوال ِِ مَيْي َْ يِن اتّقَيى وأْليمََح فَيال َخيْوٌف  ََ ُْ ايياتِي فَ ِِ مَيْي َْ ُْ يَق ّصيوَن   َ س يٌل ِميْن ُْ ر   َ ُْ بَنِي ا ََم إّما يَأْتِيَنّ ي   ه 

ييا  ََ م ييوا َليياِلحا إنّييي بِ ََ ْْ يَْحَزن ييوَن  ثييُ نظيير إلييى الرسييل فقييال: يييا أيِّييا الّرس ييل  ل م ييوا ِمييَن الّنيّبيياِع َوا

ُْ فاتّق وِن ثُ بثُِ.  َ ُْ أ ّمةً واِر َةً وأنا َرب  َ ٌُ َوإّن َهِ,ِه أ ّمت  ِمي َْ م وَن  ََ  تَْع

س لٌ    ُْ ر   َ ؟ قيل: ق  اختمف أهل العربية فيي ذليك  فقيال  فإن قال قاِل: ما جواب قوله: إّما يأْتِنَنّ ُْ  َ ِمْن

يِن اتّقَيى وأْليمََح  ََ بعضُِ في ذلك: الجواب مضَر  ي ّل ْمييه ميا ظِير مين الَيالم  وذليك قوليه: فَ

ِن اتّقَى وأْلمََح لأنه قال: فأطيعوهُ. ََ  وذلك ألنه رين قال: ف
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تقى مينَُ وأليمح. قيال: ويي ّل ْميى ألن معناه  فَن ا«  فَن اتقى»وقال اخرون منُِ: الجواب:   

 «.منَُ»أن ذلك ل,لك  تبعيضه الَالم  فَان في التبعيض التفاء من ذلر 

 36اآلية : 
ُْ فِ  ي آ أ ْولَـاَلَِك أَْلَحاب  النّياِر ه  َِ ْن َْ واْ  بَر  َْ يا القول في تأويل قوله تعالى:  }َوالِّ,يَن َل,ّب واْ بِآيَاتِنَا َواْستَ َِ ي

 َخاِل  وَن {.

قول جل ثناؤه: وأما من ل,ب بأنباء رسمي التي أرسمتِا إليه وجح  توري ي ولفر بَيا جياء بيه ي   

ُْ فيِا خالي ون يقيول: هيُ فيي  رسمي واستَبر ْن تص يّ رججي وأ لتي  فأ ولَالَِك ألَحاب  النّاِر ه 

 نار جِنُ مالثون  ال يررجون منِا أب ا.

 37اآلية : 
ي ََ ُْ القول في تأويل قوله تعالى:  }فَ  ِ َْمَيى ّللّاِ َليِ,باً أَْو َلي,َّب بِآيَاتِيِه أ ْولَيـاَلَِك يَنَيال  يِن اْفتَيَرَى  َّ ُ  ِم ْن أَْظمَي

ْ وَن ِمين   و ُْ تَيْ  ُْ قَيال َواْ أَْييَن َميا ل نيت   ِ س يم نَا يَتََوفّيْونَ ُْ ر   ِ تَاِب َرتَّى إِذَا َجآَءتْ َِ ُ ّمَن اْل  ِ ِن ّللّاِ قَيال واْ نَِصيب 

َْنّا ُْ َلان واْ َلافِِريَن {. َضمّواْ   ِ ُْ أَنّ ِِ َْمََى أَْنف ِس ِِ  واْ   َوَش

يِن اْفتَيَرى     َّ ّّ والصيواب ِم يقول تعالى ذلره: فَن أخنأ فعالً وأجِيل قيوالً وأبعي  ذهابيا ْين الحي

 ْمى ّللّاِ َلِ,با يقول: مَن اختمّ ْمى ع  ورا من القول  فقال إذا فعل فارنة: إن ع أمرنا بِا. أوْ 

َل,َّب بآياتِِه يقول: أو ل,ّب بأ لته وأْالمه ال الة ْمى ور انيته ونبّوة أنبياِه  فجحي  رقيقتِيا و افيع 

ُْ ِميَن   ِ ُْ نَِصييب   ِ لحتِا. أ ولَالِك يقول: من فعل ذلك فافترى ْمى ع الَ,ب ول,ّب بآياته  أ ولَالَِك يَنالَ

تاِب يقول: يصل إليُِ رظُِ مَا لتب ع لُِ  َِ  في الموع الَحفوظ.ال

ثُ اختمف أهل التأويل في لفة ذلك النصييب الي,ي لِيُ فيي الَتياب وميا هيو  فقيال بعضيُِ: هيو   

ـ ري ثنا يعقيوب بين إبيراهيُ  قيال: 11384ْ,اب ع ال,ي أْ ّه ألهل الَفر به. ذلر من قال ذلك.  

تياِب: ر ثنا مروان  ْن إسَاْيل بن أبي خال   ْن أبي لالح  قوله: أ ولَالَِك  َِ ُْ ِميَن ال  ِ ُْ نَِصيب   ِ يَنالَ

 أي من الع,اب.

 ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبو أسامة  ْن إسَاْيل  ْن أبي لالح  مثمه.   

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن مفضل  قال: ر ثنا أسيباط  ْين السي ّي: 11385  

تاِب  َِ ُْ ِمَن ال  ِ ُْ نَِصيب   ِ  يقول: ما لتب لُِ من الع,اب.أ ولَالَِك يَنالَ

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا َْرو بن ْون  قال: أخبرنيا هنييُ  ْين جيويبر  ْين لثيير 11386  

تاِب قال: من الع,اب. َِ ُْ ِمَن ال  ِ ُْ نَِصيب   ِ  بن  يا   ْن الحسن في قوله: أ ولَالَِك ينالَ

بيي سييِل  ْيين الحسين  قييال: ميين ري ثنا ابيين ولييع  قييال: ريي ثنا أبيو معاوييية  ْيين جيويبر  ْيين أ   

 الع,اب.

 ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا الَحاربي  ْن جويبر  ْن رجل  ْن الحسن  قال: من الع,اب.   

وقال اخرون: معنى ذلك: أولالك ينالُِ نصيبُِ مَا سبّ لُِ من النيقاء والسيعا ة. ذلير مين قيال   

 ذلك.

ُْ ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا يحيى بن ا 11387    ِ ُْ نَِصييب   ِ م  ْن شريك  ْن سعي : أولَالَِك يَنال 

تاِب قال: من النقوة والسعا ة. َِ  ِمَن ال

ـ ر ثنا ابن رَي   قال: ر ثنا رَام  ْن ْنبسة  ْن محَ  بن ْب  الررَن بن أبي ليمى  11388  

تا َِ ُْ ِمَن ال  ِ ُْ نَِصيب   ِ  ِب لنقّي وسعي .ْن القاسُ بن أبي بّزة  ْن مجاه : أ ولَالَِك يَنال 

ـ ر ثنا واليل بين ْبي  األْميى  قيال: ري ثنا محَي  بين فضييل  ْين الحسين  بين َْيرو 11389  

تاِب قال: هو ما سبّ. َِ ُْ ِمَن ال  ِ ُْ نَِصيب   ِ  والفقيَي  ْن الحَُ قال: سَع  مجاه ا يقول: أ ولَالَِك يَنال 

ابين أبيي نجييح  ْين مجاهي : أ ولَالِيَك  ر ثنا الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قيال: ري ثنا شيبل  ْين   

تاِب: ما لتب لُِ من النقاوة والسعا ة. َِ ُْ ِمَن ال  ِ ُ نَِصيب   ِ  يَنال 

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا سوي   قال: أخبرنا ابن الَبارك  ْين شيبل  ْين ابين أبيي نجييح  ْين    

تاِب: ما لتب ْميُِ من النقاوة َِ ُ ِمَن ال  ِ ُ نَصيب   ِ  والسعا ة  لنقّي وسعي . مجاه : يَنال 
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ـ قال: ر ثنا ابن الَبارك  ْين شيريك  ْين جيابر  ْين مجاهي   ْين ابين ْبياس: أ ولَالِيَك 11390  

تاِب من النقاوة والسعا ة. َِ ُ ِمَن ال  ِ ُْ نَِصيب   ِ  يَنال 

ر ثنا ابن ولييع  قيال: ري ثنا ابين نَيير وابين إ رييح  ْين الحسين بين َْيرو  ْين الحَيُ  ْين    

تاِب قال: ما ق  سبّ من الَتاب.مجاه : أ   َِ ُْ ِمن ال  ِ ُْ نَِصيب   ِ  ولَالَِك يَنال 

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا رَي  بن ْب  الررَن  ْن فضيل بن مر وق  ْن ْنية: 11391  

تاِب قال: ما سبّ لُِ في الَتاب. َِ ُْ ِمَن ال  ِ ُْ نَِصيب   ِ  أ ولَالَِك يَنال 

ُْ قييال: ريي ثنا سييوي  بيين َْييرو وي     ِ حيييى بيين ا م  ْيين شييريك  ْيين سييالُ  ْيين سييعي : أ ولَالِييَك يَنييال 

ُ قال: من النقاوة والسعا ة.  ِ  نَِصيب 

 قال: ر ثنا أبو معاوية  ْن سفيان  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه   قال: ما قضى أو ق ّر ْميُِ.   

قييال: قييال ابيين  ـيي ريي ثنا القاسييُ  قييال: ريي ثنا الحسييين  قييال: ثنييي رجييا   ْيين ابيين جييريل 11392  

تاِب ينالُِ ال,ي لتب ْميُِ من األَْال. َِ ُْ ِمَن ال  ِ ُ نَِصيب   ِ  ْباس: يَنال 

ـ ر ثنا َْرو بن ْب  الحَي   قال: ر ثنا ميروان بين معاويية  ْين إسيَاْيل بين سيَيع  11393  

تيابِ  َِ ُْ ِميَن ال  ِ ُْ نَِصييب   ِ قيال: قيوم يعَميون  ْن بَر النوييل  ْين مجاهي   فيي قيول ع: أولَالِيَك يَنيال 

 أَْاالً ال ب ّ لُِ أن يعَموها.

وقال اخرون: معنى ذلك: أولالك ينالُِ نصيبُِ من لتابُِ ال,ي لتب لُِ أو ْميُِ بأَْالُِ التي   

 َْموها في ال نيا من خير وشّر. ذلر من قال ذلك.

ْميّي  ْين ابين ـ ر ثني الَثنى  قيال: ري ثنا ْبي  ع بين ليالح  قيال: ثنيي معاويية  ْين 11394  

تياِب يقيول: نصييبُِ مين األَْيال  مين َْيل خييرا جيزي بيه   َِ ُْ ِمَن ال  ِ ُْ نَِصيب   ِ ْباس: أ ولَالَِك يَنال 

زي به.  ومن َْل شّرا ج 

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبيي نجييح  11395  

تيياِب قييال: ميين أرَييام الَتيياب ْمييى قيي ر ْيين مجاهيي   فييي قييول ع: أ ولَالِييَك يَنييال   َِ ُْ ِمييَن ال  ِ ُْ نَِصيييب   ِ
 أَْالُِ.

ـ ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَي  بين ثيور  ْين معَير  ْين قتيا ة: أ ولَالِيَك 11396  

تاِب قال: ينالُِ نصيبُِ في االَخرة من أَْالُِ التي َْموا وأسمفوا. َِ ُ ِمَن ال  ِ ُْ نَِصيب   ِ  يَنال 

ُ ِميَن      ِ ُ نَِصييب   ِ ر ثنا بنر بين معياذ  قيال: ري ثنا يزيي   ْين سيعي   ْين قتيا ة  قوليه: أ ولَالِيَك يَنيال 

تاِب أي أَْالُِ  أَْال السوء التي َْموها وأسمفوها. َِ  ال

تي    َِ ُْ ِميَن ال  ِ ُْ نَِصييب   ِ اِب ر ثني أرَ  بن الَق ام  قال: ري ثنا الَعتَير  قيال: قيال أبيي: أ ولَالِيَك يَنيال 

  ُْ قتا ة: من أَْالُِ التي َْموا.

ـ ر  ث  ْن الحسين بن الفر   قال: سَع  أبا معاذ يقول: ر ثنا ْبي  بين سيميَان  ْين 11397  

تاِب يقول: ينالُِ نصيبُِ مين العَيل  يقيول: إن َْيل  َِ ُ ِمَن ال  ِ ُ  نَِصيب   ِ الضحاك  قوله: أولَالَِك يَنال 

 َل شّرا جزي مثمه.من ذلك نصيب خير جزي خيرا  وإن ْ

وقال اخرون: معنى ذلك: ينالُِ نصيبُِ مَا وْ وا فيي الَتياب مين خيير أو شيّر. ذلير مين قيال   

 ذلك:

ـ ري ثنا ْميّي بين سيِل  قيال: ري ثنا  يي  بين أبيي الزرقياء  ْين سيفيان  ْين جيابر  ْين 11398  

ُْ مِ   ِ ُْ نَِصيب  تاِب قال: من الرير والنّر.مجاه   ْن ابن ْباس في ه,ه االَية: أ ولَالَِك يَنالِ  َِ  َن ال

 ـ قال: ر ثنا  ي   ْن سفيان  ْن منصور  ْن مجاه   قال: ما وْ وا.11399  

ر ثنا ابن بنار  قال: ر ثنا ْب  الررَن  قال: ر ثنا سيفيان  ْين منصيور  ْين مجاهي : أ ولَالِيَك    

تاِب قال: ما وْ وا. َِ ُْ ِمَن ال  ِ ُْ نَِصيب   ِ  يَنال 

ُ ِمَن ر ثنا ا     ِ ُْ نَِصيب   ِ بن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن سفيان  ْن منصور  ْن مجاه : أ ولَالَِك يَنال 

تاِب قال: ما وْ وا فيه من خير أو شّر. َِ  ال

ـ قال: ر ثنا أبي  ْن سفيان  ْن جابر  ْن مجاهي   ْين ليين  ْين ابين ْبياس: أ ولَالِيَك 11400  

تاِب  َِ ُْ ِمَن ال  ِ ُْ نَِصيب   ِ  قال: ما وْ وا مثمه.يَنال 
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ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا الَحاربي  ْن جويبر  ْن الضحاك  قيال: ميا وْي وا فييه 11401  

 من خير أو شّر.

    ُْ  ِ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو نعيُ  قال: ر ثنا سفيان  ْن منصيور  ْين مجاهي : أ ولَالِيَك يَنيال 

تاِب قال: ما وْ وا َِ ُْ ِمَن ال  ِ  فيه. نَِصيب 

ُْ ِمَن      ِ ُْ نَِصيب   ِ ر ثنا ابن رَي   قال: ر ثنا جرير  ْن منصور  ْن مجاه   في قوله: أ ولَالَِك يَنال 

تاِب قال: ما وْ وا من خير أو شّر. َِ  ال

ر ثنا َْرو بن ْب  الحَي   قال: ر ثنا مروان بن معاوية  ْن الحسين بن َْيرو  ْين الحَيُ     

تاِب قال: ينالُِ ما سبّ لُِ من الَتاب.ْن مجاه   في قول ع:  َِ ُْ ِمَن ال  ِ ُْ نَِصيب   ِ  أ ولَالَِك يَنال 

وقال اخرون: معنى ذلك: أولالك ينالُِ نصيبُِ من الَتياب الي,ي لتبيه ع ْميى ميا افتيرى ْمييه.   

 ذلر من قال ذلك:

ن أبييه  ْين ابين ـ ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  11402ْ  

تياِب يقيول: ينيالُِ ميا لتيب ْمييُِ  يقيول: قي  لتيب لَين  َِ ُْ ِميَن ال  ِ ُْ نَِصيب   ِ ْباس  قوله: أ ولَالَِك يَنال 

 يفتري ْمى ع أن وجِه مسو ّ.

وقال اخرون: معنى ذلك: أولالك ينالُِ نصيبُِ مَيا لتيب لِيُ مين الير ق والعَير والعَيل. ذلير   

 من قال ذلك:

ني الَثنى  قال: ر ثنا إسحاق  قيال: ري ثنا ْبي  اليررَن بين سيع   قيال: ري ثنا أبيو ـ ر ث11403  

تاِب مَا لتب لُِ من الر ق. َِ ُْ ِمَن ال  ِ ُْ نَِصيب   ِ  جعفر  ْن الربيع ابن أنح: أ ولَالَِك يَنال 

ـ قال: ر ثنا إسحاق  قال: ر ثنا محَ  بن ررب  ْين ابين لِيعية  ْين أبيي ليرر  ْين 11404  

تاِب قال: َْمه ور قه وَْره.القرظي:  َِ ُْ ِمَن ال  ِ ُْ نَِصيب   ِ  أ ولَالَِك يَنال 

  11405 ُْ  ِ ُْ نَِصيب   ِ ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   في قوله: أ ولَالَِك يَنال 

تاِب قال: من األَْال واألر اق واألَْال  فإذا فني ه,ا جاءتُِ رسمنا يتوفونُِ  َِ وق  فرغوا ِمَن ال

 من ه,ه األشياء لمِا.

قييال أبييو جعفيير  وأولييى هيي,ه األقييوال ْنيي ي بالصييواب قييول ميين قييال: معنييى ذلييك: أولالييك ينييالُِ   

نصيبُِ من الَتاب مَا لتب لُِ من خير وشيّر فيي الي نيا ور ق وَْيل وأجيل. وذليك أن ع جيّل 

س م نا يَتَوفّوْ  ُْ ر   ِ ْ وَن ِميْن   وِن ّللّاِ فأبيان ثناؤه أتبع ذلك قوله: رتى إذَا جاَءتْ ُْ تَيْ  ْنيت  ُْ قال وا أْيَن ميا ل   ِ نَ

تاِب أن ال,ي ينالُِ من ذلك إنَا هو ما ليان مقضييا  َِ ُْ ِمَن ال  ِ ُْ نَِصيب   ِ بإتباْه ذلك قوله: أ ولَالَِك يَنال 

وارِيُ. ْميُِ في ال نيا أن ينالُِ  ألنه ق  أخبر أن ذليك ينيالُِ إليى وقي  مجييالُِ رسيمه لتقيبض أر

ولو لان ذلك نصيبُِ من الَتاب أو مَا ق  أْي ّ لِيُ فيي االَخيرة  ليُ يَين محي و ا بأنيه ينيالُِ إليى 

مجيء رسل ع لو فاتُِ ألن رسل ع ال تجيالُِ لموفاة في االَخرة  وأن ْ,ابُِ في االَخرة ال اخير 

 اه ما اخترنا من القول فيه.له وال انقضاء فإن ع ق  قضى ْميُِ بالرمو  فيه  فبين ب,لك أن معن

ْ وَن ِميْن   وِن ّللّاِ    ُْ تَيْ  ْنيت  ُْ قيال وا أْييَن ميا ل   ِ س يم نا يَتََوفّيْونَ ُْ ر   ِ القول في تأويل قوله تعالى: إذَا جياَءتْ

ُْ لان وا لافِِريَن.  ِ ُْ أنّ ِِ ِِ  وا ْمى أْنف ِس َْنّا وَش  قال وا َضمّوا 

س يم نا إليى أن جياءتُِ رسيمنا  يقيول جيّل ثنياؤه: وهيؤالء يعني جّل ثناؤه بقوله: رتيى إذا جي   ُْ ر   ِ اَءتْ

ال,ين افتروا ْمى ع الَ,ب أو ل,ّبوا بآياع ربِيُ  ينيالُِ رظيوظُِ التيي لتيب ع لِيُ وسيبّ فيي 

ْمَه لُِ من ر ق وَْل وأجل وخير وشّر في ال نيا  إلى أن تأتيُِ رسيمنا لقيبض أروارِيُ. فيإذَا 

س م   ُْ ر   ِ ُْ يقول: يسيتوفون ْي  هُ مين الي نيا إليى االَخيرة. جاَءتْ  ِ نا يعني: ممك الَوع وجن ه. يَتََوفّْونَ

ْ وَن ِمْن   وِن ّللّاِ يقول: قال  الرسل: أين ال,ين لنتُ تي ْونُِ أوليياء مين  ون  ُْ تَْ  ْنت  قال وا أْيَن ما ل 

و خيالقَُ وخيالقُِ وميا قي  نيزل ع وتعب ونُِ  ال ي فعون ْنَُ ما قي  جياءلُ مين أمير ع الي,ي هي

بسارتَُ من ْظيُ البالء  وهالّ يغيثونَُ مين ليرب ميا أنيتُ فييه فينقي,ونَُ منيه فأجيابُِ األشيقياء  

فقيالوا: ضييّل ْنيا أولياؤنييا الي,ين لنييا ني ْو ميين  ون ع يعنيي بقولييه: َضيمّوا: جيياروا وأخي,وا غييير 

ع جّل ثناؤه: وشِ  القيوم ريناليٍ, ْميى أنفسيُِ  طريقنا وترلونا ْن  راجتنا إليُِ فمُ ينفعونا. يقول

 أنُِ لانوا لافرين باهلل جار ين ور انيته.

 38اآلية : 
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ُْ ّمين اْلِجيّن َواِنْنيِح فِيي النّياِر   َ ٍُ قَْ  َخمَْ  ِمن قَْبِم م واْ فَِي أ َم القول في تأويل قوله تعالى:    }قَاَل اْ خ 

ا  ََخمَْ  أ ّمةٌ لّعَنَْ  أ خْ  ََ آلِء أََضمّونَا ل مّ ُْ َربّنَا َهـَؤ  ُْ ال والَه  يعاً قَالَْ  أ ْخَراه  َِ ا َج َِ ا َرتَّى إِذَا ا ّاَرل واْ فِي َِ تَ

وَن {.  َ ن الّ تَْعمَ َِ َ َ ّل ِضْعٌف َولَـ َْ,َاباً ِضْعفاً ّمَن النّاِر قَاَل ِل  ُْ ِِ  فَآتِ

ه الََي,ّبين اياتيه ييوم القيامية  يقيول وه,ا خبر من ع جيّل ثنياؤه ْين قيميه لِيؤالء الَفتيرين ْميي   

تعالى ذلره: قيال لِيُ ريين ور وا ْمييه ييوم القيامية: ا خميوا أيِيا الَفتيرون ْميى ربَيُ الََي,ّبون 

ُْ يقول: ق  سمف  من قبمَُ من الجّن واننح فيي   َ رسمه في جَاْاع من ضرباَُِ قَْ  َخمَْ  ِمْن قَْبِم

ي النار ق  خم  مين قيبمَُ مين الجيّن واننيح. وإنَيا يعنيي النار. ومعنى ذلك: ا خموا في أمُ هي ف

ا  ََخمَْ  أ ّمةٌ لَعَنَْ  أْختَِا يقول جّل ثناؤه: لمَا  خم  النار  ََ باألمُ: األرزاب وأهل الَمل الَافرة. َلمّ

جَاْة من أهل ممة لعن  أختِا  يقول: شتَ  الجَاْة  األخرى مين أهيل ممتِيا تبّرييا منِيا. وإنَيا 

خ : األخيّوة فيي الي ين والَمية وقييل أختِيا وليُ يقيل أخاهيا  ألنيه ْنيي بِيا أمية وجَاْية ْني باأل

 أخرى  لأنه قيل: لمَا  خم  أمة لعن  أمة أخرى من أهل ممتِا و ينِا.

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

  قال: ر ثنا أسيباط  ْين السي ّي: ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن مفضل11406  

ل مَّييا  ََخمَييْ  أ ّمييةٌ لَعَنَييْ  أْختَِييا يقييول: لمَييا  خميي  أهييل مميية لعنييوا ألييحابُِ ْمييى ذلييك اليي نيا يمعيين 

الَنييرلون الَنييرلين واليِييو  اليِييو  والنصييارى النصييارى والصييابالون الصييابالين والَجييوس 

 الَجوس  تمعن االَخرة  األولى.

يعا.القول في تأويل قول   َِ  ه تعالى: رتى إذَا ا ّاَرل وا فِيِا َج

يقول تعالى ذلره: رتى إذا ت ارل  األمُ في النار جَيعا  يعني: اجتَع  فيِا  يقال: ق  ا ّارليوا   

 وت ارلوا: إذا اجتَعوا  يقول: اجتَع فيِا األّولون من أهل الَمل الَافرة واالَخرون منُِ.

ي,َابا ِضيْعفا ِميَن القول في تأويل قوله تعالى: قَالي   َْ  ُْ ِِ الِء أَضيمّونا فَيآتِ ُْ َربنيا َهيؤ  ي ُْ ألواله  ْ  أ ْخيَراه 

وَن.  َ ْن ال تَْعمَ َِ َ َل ِضْعٌف َولَ  النّاِر قاَل ِل

وه,ا خبر من ع جّل ثناؤه ْن محاورة األرزاب مين أهيل الَميل الَيافرة فيي النيار ييوم القيامية    

ل الَمل الَافرة في النيار فيا ّارلوا  قالي  أخيرى أهيل ليّل ممية يقول ع تعالى ذلره: فإذا اجتَع أه

 خم  النار ال,ين لانوا في ال نيا بع  أولى منُِ تق متِا ولان  لِا سمفا وإماما في الضاللة والَفر 

ألوالهيا الي,ين لييانوا قيبمُِ فييي الي نيا: ربنييا هيؤالء أضييمونا ْين سييبيمك و ْْونيا إلييى ْبيا ة غيييرك 

 ة النينان  فآتُِ اليوم من ْ,ابك الضعف ْمى ْ,ابنا. لَا:و يّن وا لنا طاْ

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن مفضل  قال: ر ثنا أسيباط  ْين السي ّي: 11407  

قال  أخراهُ ال,ين لانوا في اخر الزمان ألوالهُ ال,ين شرْوا لُِ ذلك ال ين: َربّنا َهؤالِء أَضمّونا 

َْ,َابا ِض   ُْ ِِ  ْعفا ِمَن النّاِر.فَآتِ

ْن ال تَْعمََوَن فإنه خبر من ع ْن جوابه لُِ  يقول: قال ع لمي,ين    َِ َ َل ِضْعٌف َولَ وأما قوله: قاَل ِل

ي ْونه فيقولون: ربنا هؤالء أضمونا فآتُِ ْ,ابا ضعفا من النيار لَمَيُ  أّولَيُ واخيرلُ وتيابعولُ 

وضعف النيء: مثميه ميّرة: وليان مجاهي  يقيول فيي ومتبعولُ ضعف  يقول: مَرٌر ْميه الع,اب. 

 ذلك  ما:

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبيي نجييح  11408  

َْ,َابا ِضْعفا ِمَن النّاِر قاَل ِلَّل ِضْعٌف.  ْن مجاه   في قول ع: 

 بل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه   مثمه.ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا ش   

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي  11409  

َ َل ِضْعٌف لألولى ولالَخرة ضعف.  قال ع: ِل

ر ثنا ْب  الررَن  قال: ر ثنا سفيان  قال: ثني غير واري   ْين  ـ ر ثنا ابن بنار  قال:11410  

 الس ّي  ْن مّرة  ْن ْب  ع: ِضْعفا ِمَن النّاِر قال: أفاْي.

ر ثني الحرث  قال: ر ثنا ْب  العزيز  قال: ر ثنا سفيان  ْن السي ّي  ْين ميّرة  ْين ْبي  ع:    

َْ,َابا ِضْعفا ِمَن النّاِر قال: رياع و  أفاْي.فآتُِ 
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 وقيل: إن الضعف في لالم العرب ما لان ضعفين والَضاْف ما لان ألثر من ذلك.  

وَن يقول: ولَنَُ يا معنر أهل النار  ال تعمَون ما قي ر ميا أْي ّ ع لَيُ مين     َ ْن ال تَْعمَ َِ وقوله: َولَ

 الع,اب  فم,لك تسأل الضعف منه األمة الَافرة األخرى ألختِا األولى.

 93اآلية : 
مَْينَييا ِميين فَْضييٍل فَيي, وق واْ  َْ  ُْ يي  َ ييا َليياَن لَ ََ ُْ فَ ُْ ال ْخييَراه  يي القييول فييي تأويييل قولييه تعييالى:    }َوقَالَييْ  أ والَه 

ِسب وَن {. َْ ُْ تَ ا ل نت  ََ  اْلعَ,َاَب بِ

يقول جّل ثناؤه: وقالي  أوليى ليّل أمية وممية سيبق  فيي الي نيا ألخراهيا الي,ين جياءوا مين بعي هُ    

مَْينا ِمْن فَْضٍل وق  ْمَيتُ ميا ور ثوا بع   َْ  ُْ  َ ا لاَن لَ ََ  مانُِ فيِا  فسمَوا سبيمُِ واستنوا سنتُِ: فَ

رّل بنا من ْقوبة ع بَعصيتنا إياه ولفرنا به  وجاءتنا وجاءتَُ ب,لك الرسل والنّي,ر  هيل انتِييتُ 

ولييُ ينيقييوا  إلييى طاْيية ع  وارتيي ْتُ ْيين غييوايتَُ وضيياللتَُ؟ فانقضيي  رجيية القييوم وخصييَوا

جوابا بأن يقولوا ف ّضمنا ْميَُ أنا اْتبرنا بَُ فآمنا بياهلل ولي ّقنا رسيمه  قيال ع لجَييعُِ: في,وقوا 

جَيعَُ أيِا الَفرة ْ,اب جِنُ  بَا لنتُ في ال نيا تَسبون من االَثام والَعالي  وتجتررون مين 

 ال,نوب واألجرام

 ذلر من قال ذلك: وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل.  

ـ ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا الَعتَر  قال: سَع  َْران  ْن أبيي مجميز: 11411  

ِسيب وَن قيال: يقيول َْ ُْ تَ ْنيت  يا ل  ََ مَْينا ِمْن فَْضٍل فَي, وق وا العَي,َاَب بِ َْ  ُْ  َ ا لاَن لَ ََ ُْ فَ : َوقالَْ  أ والهُ اِلْخَراه 

,رتُ.فَا فضمَُ ْمينا  وق  بين لَ  ُ ما لنع بنا ور 

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11412  

مَْينا ِمْن فَْضٍل فق  ضممتُ لَا ضممنا. َْ  ُْ  َ ا لاَن لَ ََ ُْ فَ ُْ اِلْخَراه   َوقالَْ  أ واله 

 ولان مجاه  يقول في ه,ا بَا:  

رو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبيي نجييح  ـ ر ثني محَ  بن 11413َْ  

مَْينا ِمْن فَْضٍل قال: من الترفيف من الع,اب. َْ  ُْ  َ ا لاَن لَ ََ  ْن مجاه : فَ

يا لياَن     ََ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاهي : فَ

مَْينا ِمْن فَْضل ق َْ  ُْ  َ  ال: من ترفيف.لَ

وه,ا القول ال,ي ذلرناه ْن مجاه  قول ال معنيى ليه  ألن قيول القياِمين: فَيا ليان لَيُ ْمينيا مين   

فضل  لَن قالوا ذلك إنَا هو توبيخ منُِ ْمى ما سمف منُِ قبل تمك الحال  ي ّل ْميى ذليك  خيول 

ليربُِ: اتِيُ ْي,ابا ضيعفا في الَالم  ولو لان ذلك منُِ توبيرا لُِ ْمى قيمُِ ال,ي قيالول « لان»

من النار  لَان التوبيخ أن يقال: فَا لَُ ْمينيا مين فضيل فيي ترفييف العي,اب ْينَُ وقي  نيالَُ مين 

 الع,اب ما ق  نالنا. ولُ يقل: فَا لان لَُ ْمينا من فضل.

 40اآلية : 
بَر   َْ آِء القول في تأويل قوله تعالى:    }إِّن الِّ,يَن َل,ّب واْ بِآيَاتِنَا َواْستَ ََ ُْ أَْبيَواب  الّسي ي  ِ ا الَ ت فَيتّح  لَ َِ ْن َْ واْ 

ْجِرِميَن {.  َ ُّ اْلِريَاِط َوَل,َِلَك نَْجِزي اْل ل  فِي َس ََ م وَن اْلَجنّةَ َرتَّى يَِمَل اْلَج  َوالَ يَْ خ 

بَ     َْ وا يقول تعالى ذلره: إن ال,ين ل,ّبوا بحججنا وأ لتنا فمُ يص ّقوا بِا ولُ يتبعيوا رسيمنا  واْسيتَ ر 

َْْنِا يقول: وتَبروا ْن التص يّ بِا وأنفوا من اتباِْا واالنقيا  لِا تَبرا  ال تفتح لُِ ألروارُِ 
إذا خرجيي  ميين أجسييا هُ أبييواب السييَاء  وال يصييع  لِييُ فييي رييياتُِ إلييى ع قييول وال َْييل  ألن 

ُ  أَْييالُِ خبيثيية. وإنَييا يرفييع الَمييُ النيييب والعَييل الصييالح  لَييا قييال جييّل ثنيياؤه:  ِميي ََ إلَْيييِه يَْصييعَ   ال

َل الّصاِلح  يَْرفَع ه . ََ  الّنيّب  َوالعَ

ُْ أْبيَواب  الّسيَاِء فقيال بعضيُِ: معنياه: ال تفيتح    ي  ِ ثُ اختمف أهل التأويل في تأويل قوليه: ال ت فَيتّح  لَ

 ألرواع هؤالء الَفار أبواب السَاء. ذلر من قال ذلك:

يعميى  ْين أبيي سينان  ْين الضيحاك  ْين ابين ْبياس: ال ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا 11414  

ُْ أْبَواب  الّسَاِء قال: ْنى بِا الَفار أن السَاء ال تفتح ألروارُِ وتفتح ألرواع الَؤمنين.  ِ  ت فَتّح  لَ
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ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبو معاوية  ْن أبي سنان  ْن الضحاك  قال: قال ابن ْباس: تفتح    

 من  وال تفتح لروع الَافر.السَاء لروع الَؤ

ـ ر ثنا محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسيباط  ْين السي ّي: 11415  

ُْ أْبَواب  الّسَاِء قال: إن الَافر إذا أخي, روريه ضيربته مالَِية األرض رتيى يرتفيع إليى   ِ ال ت فَتّح  لَ

لسيَاء فِيبط  فضيربته مالَِية األرض فيارتفع  فيإذا السَاء  فإذا بمغ السَاء ال نيا ضربته مالَِة ا

بميغ السييَاء اليي نيا ضييربته مالَِيية السييَاء اليي نيا  فِيبط إلييى أسييفل األرضييين وإذا لييان مؤمنييا أخيي, 

روره  وف يتح ليه أبيواب السيَاء  فيال يَيّر بَميك إالّ ريياه وسيمُ ْمييه رتيى ينتِيي إليى ع  فيعنييه 

ي فيييه إلييى األرض  فييإني قضييي  ميين التييراب خمقييه  وإلييى راجتييه  ثييُ يقييول ع: ر ّوا روع ْبيي 

 التراب يعو   ومنه يرر .

 وقال اخرون: معنى ذلك: أنه ال يصع  لُِ َْل لالح وال  ْاء إلى ع. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ْبي  ع  ْن سفيان  ْن لين  ْن ْناء  ْن ابن ْباس: 11416  

ُْ أْبَواب  الّسَاِء: ال يصع  لُِ قول وال َْل.ال ت فَتّح  لَ   ِ 

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني معاوية  ْن ْمّي بن أبي طمحة  ْن ابن    

ُ أْبَواب  الّسَاِء يعني: ال يصع   ِ َْْنِا ال ت فَتّح  لَ وا  بَر  َْ إليى  ْباس  قوله: إّن الِّ,يَن َل,ّب وا بآياتِنا َواْستَ

 ع من َْمُِ شيء.

ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبيه  ْن ابن ْباس: ال    

ُْ أْبَواب  الّسَاِء يقول: ال تفتح لرير يعَمون.  ِ  ت فَتّح  لَ

ُْ  ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبيي  ْين سيفيان  ْين منصيور  ْين مجاهي : ال ت فَيتّح  11417   ي  ِ لَ

 أْبَواب  الّسَاِء قال: ال يصع  لُِ لالم وال َْل.

ـ ر ثنا منير بين محَي  الضيبي  قيال: ري ثنا ْبي  ع بين  او   قيال: ري ثنا شيريك  ْين 11418  

ُْ أْبَواب  الّسَاِء قال: ال يرتفع لُِ َْل وال  ْاء.  ِ  منصور  ْن إبراهيُ  في قوله: ال ت فَتّح  لَ

ُْ ـ ر ثنا ابن 11419    ِ وليع  قال: ر ثنا يحيى بن ا م  ْن شريك  ْن سالُ  ْن سعي : ال ت فَتّح  لَ

 أْبَواب  الّسَاِء قال: ال يرتفع لُِ َْل وال  ْاء.

ُْ أْبيَواب  الّسيَاِء     ي  ِ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا الحَياني  قيال: ري ثنا شيريك  ْين سيعي : ال ت فَيتّح  لَ

  ْاء.قال: ال يرفع لُِ َْل لالح وال 

 وقال اخرون: معنى ذلك: ال تفتح أبواب السَاء ألروارُِ وال ألَْالُِ. ذلر من قال ذلك:  

ُْ أْبَواب  11420    ِ ـ ر ثني القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جريل: ال ت فَتّح  لَ

 الّسَاِء قال: ألروارُِ وال ألَْالُِ.

تأوييل ذليك ميا اخترنيا مين القيول لعَيوم خبير ع جيّل ثنياؤه أن  قال أبو جعفر: وإنَيا اخترنيا فيي  

أبواب السَاء ال تفتح لُِ  ولُ يرصص الربر بأنه يفتح لُِ في شيء  ف,لك ْمى ما َْيه خبير ع 

تعالى بأنِا ال تفتح لُِ في شيء مع تأييي  الربير ْين رسيول ع ليمى ع ْمييه وسيمُ ميا قمنيا فيي 

 ذلك. وذلك ما:

ـ ر ثنا أبو لريب  قال: ر ثنا أبو بَر بن ْياش  ْن األَْش  ْن الَنِال  ْن  اذان  11421  

ْيين البييراء: أن رسييول ع لييمى ع ْميييه وسييمُ ذليير قييبض روع الفيياجر  وأنييه يصييع  بِييا إلييى 

يِة إالّ قيالوا: ميا َهي,َا»السَاء  قال:  ََ الِِ ََ ّروَن ْمى َميإٍل ِميَن ال  َ اليّروع  الَربِيين    فَيَْصعَ  وَن بِِا فاَل يَ

و ِ وا بِِا إلى الّسَاِء  فَيَْستَْفتِح  ا فِي ال ّْنيا. رتى يَْنتَ َِ َْى ب َن فَيَق ول وَن: ف الٌن  بأْقبَحِ أْسَاِِِه التي لان ي  

ُْ أْبيَواب  الّسيَاء َوال يَيْ خ  «. لَه  فاَل ي ْفتَح  لَه   ي  ِ م وَن ثُ قيرأ رسيول ع ليمى ع ْمييه وسيمُ: ال ت فَيتّح لَ

ُّ الِرياِط. ل  فِي َس ََ  الَجنّةَ رتى يَِمَل الَج

ـ ر ثنا أبو لريب  قال: ر ثنا ْثَان بن ْب  الررَن  ْن ابن أبي ذِب  ْين محَي  بين 11422  

َْرو بن ْناء  ْن سعي  بن يسار  ْن أبيي هرييرة  أن رسيول ع ليمى ع ْمييه وسيمُ  قيال: 

ََية  » الِِ ََ ه  ال ر  يّ   تَْحض  ََ يا الينّْفح  الّنيّبَية  لانَيْ  فيي  ال  ِ ِجيي أيّت يل  الّصياِلح  قيال وا اْخر  فيإذَا لياَن الّرج 

يي َةً  وأْبِنيِري بِيَرْوعٍ َوَرْيحياٍن َوَرَب غييِر َغْضيباَن قيال: فَيَق ول يوَن ذليَك  َِ ِجيي َر الَجَسِ  الّنيِّب  اْخر 

يا  فَي قي َِ : َميْن َهي,َا؟ فَيَق ول يوَن: ف يالٌن  فَي قيال: َمْرَربيا بيالنّْفِح رتى ي ْعَرَ  بِِيا إليى الّسيَاِء فَي ْسيتَْفتَح  لَ ال 
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يي َةً  وأْبِنيِري بِيَرْوعٍ َوَرْيحيان َورَب غييِر َغْضيباَن  َِ ِمي َر الّنيّبَِة التي لانَْ  في الَجَسِ  الّنيِّب  اْ خ 

يَي إليى الّسيَاِء التيي فِيِيا ّللّا . َوإذَا ليان ِِ ا ذلك رتيى تَْنتَ َِ يا  فَي قال  ل  ِ ِجيي أيّت يل  الّسيوء  قيال: اْخر  الّرج 

ِمِه  َْ ٍُ َوَغّسياٍق واَخيَر ِميْن َشي يي َِ ةً  َوأْبِنيِري بَِح ََ النّْفح  الَربِيثَة  لانَ  في الَجَسِ  الَربِيِن  اْخِرِجي ذَِمي

ُّ ي ْعَر   بِِا إلى الّسَاِء  فَي ْستَْفتَح  لَِيا   َ  ث  : مين َهي,َا؟ فَيَق ول يون: أْ َواٌ  فَيَق ول وَن ذلَك رتى تَْرر  فَي قيال 

يةً فإنّيه  ال ت ْفيتَح  لي ََ ِك ف الٌن  فَيَق ول وَن: ال َمْرَربا بالنّْفِح الَربِيثَِة لانَْ  فِي الَجَسِ  الَربِيِن  ارِجِعيي ذَِمي

 «.أْبواب  الّسَاِء فَت رَسل  بيَن السَاِء واألرِض فَتَِصير  إلى القَْبرِ 

 بن ْب  الحَُ  قال: ر ثنا ابن أبي ف يك  قال: ثنيي ابين أبيي ذِيب  ْين ر ثني محَ  بن ْب  ع   

محَ  بن َْرو بن ْناء  ْن سعي  بن يسار  ْين أبيي هرييرة  ْين النبيّي ليمى ع ْمييه وسيمُ 

 بنحوه.

ُْ أْبَواب  الّسَاءِ »واختمف  القّراء في قراءة ذلك  فقرأته ْامة قّراء الَوفة:     ِ لياء مين با« ال ي ْفتَح  لَ

يفتح وترفيف التاء منِا  بَعنى: ال يفتح لُِ جَيعِا بَّرة واري ة وفتحية واري ة. وقيرأ ذليك بعيض 

الَ نيين وبعض الَوفيين: ال ت فَتّح  بالتياء وتني ي  التياء الثانيية  بَعنيى: ال يفيتح لِيُ بياب بعي  بياب 

 وشيء بع  شيء.

ال: إنَِا قراءتيان منيِورتان ليحيحتا قال أبو جعفر: والصواب في ذلك ْن ي من القول أن يق  

الَعنى  وذلك أن أرواع الَفيار ال تفيتح لِيا وال ألَْيالُِ الربيثية أبيواب السيَاء بَيّرة واري ة وال 

مّرة بع  مّرة وباب بع  باب  فَال الَعنيين في ذليك ليحيح  ولي,لك اليياء والتياء فيي يفيتح وتفيتح  

 اء  ألن األبواب جَاْة  فيربر ْنِا خبر الجَاْة.ألن الياء بناء ْمى فعل الوار  لمتوري  والت

ُّ الِريياِط ولي,لَك نَْجيِزي    يل  فِيي َسي ََ م وَن الَجنّيةَ رتيى يَِميَل الَج القول في تأويل قوله تعالى: َوال يَيْ خ 

ْجِرمين.  َ  ال

 يقييول جييّل ثنيياؤه: وال ييي خل هييؤالء اليي,ين ليي,ّبوا بآياتنييا واسييتَبروا ْنِييا الجنيية التييي أْيي ّها ع  

ُّ الرياط أب ا  وذلك ثقب انبرة. ولّل ثقب فيي ْيين  ألولياِه الَؤمنين أب ا  لَا ال يمل الجَل فِي َس

ُّ القاتيل  ا وتجَعه س َوما وِسَاما  والّسَام في جَع الّس َّ أو أنف أو غير ذلك  فإن العرب تسَيه َس

ُّ ال,ي هو بَعنى الثقب أف صيح  ولالهَيا فيي العيرب أشِر وأفصح من السَوم  وهو في جَع الّس

ُّ الي,ي  ُّ بفتح السين وضَِا  ومن الّسي ُّ وس  مستفيض  وق  يقال لوار  الّسَوم التي هي الثقوب: َس

 بَعنى الثقب قول الفر  ق:

ْيِه رتى تَنَفّساَوق ْم   له  ال تَْرَش َشْيالا َوَراِِيا   َّ َْْن َس  فَنَفّْس   

يه: ثقَبي أنفه. وأما الِريا   َّ ْريَط وهي انبرة  قيل لِا: ِخيَاط ومريط  لَيا قييل: يعني بَس َِ ط: فإنه ال

قِنَاع وِمْقنَع  وإ ار وِمالَْزر  وقَِرام وِمْقَرم  ولحاف وِمْمَحف. وأما القّراء من جَيع األمصيار  فإنِيا 

ُّ الِرياِط بفتح السين  وأجَع  ْمى قراءة  ل»قرأع قوله: فِي َس ََ ف بفتح الجيُ والَييُ وترفيي« الَج

َييي ْيينُِ أنِييُ لييانوا يقييرءون ذلييك:  ذلييك. وأمييا ابيين ْبيياس وَْرميية وسييعي  بيين جبييير  فإنييه ر 

َّل»  بضُ الجيُ وتن ي  الَيُ  ْمى اختالف في ذلك ْن سعي  وابن ْباس.« الج 

فأما ال,ين قرءوه بالفتح من الحرفين والترفيف  فإنُِ وجِوا تأويمه إلى الجَل الَعروف ول,لك   

 قال ذلك:فسروه. ذلر من 

ـيي ريي ثنا يحيييى بيين طمحيية اليربييوْي  قييال: ريي ثنا فضيييل بيين ْييياض  ْيين مغيييرة  ْيين 11423  

ُّ الريياِط قيال: الجَيل: ابين الناقية  أو  و   يل  فيي َسي ََ إبراهيُ  ْن ْب  ع في قوله: رتيى يَِميَل الَج

 الناقة.

رصين  ْن إبراهيُ  ْين  ر ثنا ابن بنار  قال: ر ثنا ْب  الررَن  قال: ر ثنا سفيان  ْن أبي   

ُّ الِرياِط قال: الجَل:  و  الناقة. ل  في َس ََ  ْب  ع: رتى يَِمَل الَج

 ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن سفيان  ْن أبي رصين  ْن إبراهيُ  ْن ْب  ع  مثمه.   

ْبي  ع  قيال: ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ابن مِ ي  ْن هنيُ  ْن مغيرة  ْين إبيراهيُ  ْين    

 الجَل:  و  الناقة.

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا َْرو بن ْون  قال: أخبرنا هنيُ  ْن مغيرة  ْن إبراهيُ  ْن ْب     

 ع مثمه.
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ـ ر ثنا ابن بنار  قال: ر ثنا ْب  الررَن  قال: ري ثنا قيرة  قيال: سيَع  الحسين يقيول: 11424  

 الجَل ال,ي يقوم في الَرب .

 ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثيور  ْين معَير  ْين الحسين: رتيى ـ ر11425  

ُّ الِرياِط قال: رتى ي خل البعير في خرق انبرة. ل  فِي َس ََ  يَِمَل الَج

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ابن مِي ي  ْين هنييُ  ْين ْبيا  بين راشي   ْين الحسين  11426  

 قال: هو األشتر. قال: هو الجَل. فمَا ألثروا ْميه 

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا َْرو بن ْون  قال: ر ثنا هنيُ  ْين ْبيا  بين راشي   ْين الحسين     

 مثمه.

ر ثنا الَثنى  قال: ر ثنا الحجا   قال: ر ثنا رَا   ْن يحيى  قال: ليان الحسين يقرؤهيا: رتيى    

ُّ الِرياِط قال: ف,هب بعضُِ يستفَِه   ل  فِي َس ََ  قال: أشتر أشتر.يَِمَل الَج

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو النعَان ْارم  قال: ر ثنا رَا  بن  يي   ْين شيعيب بين 11427  

ل  قال: الجَل: ال,ي له أربع قواُِ. ََ  الَحْبحاب  ْن أبي العالية: رتى يَِمَل الَج

ي رصيين  أو ر ثنا الحسن بن يحييى  قيال: أخبرنيا ْبي  الير اق  قيال: أخبرنيا الثيورّي  ْين أبي   

ُّ الِريياِط قيال:  و  الناقية   ل  فِيي َسي ََ رصين  ْن إبراهيُ  ْن ابن مسعو  في قوله: رتى يَِمَل الَج

 يعني الجَل.

ـيي ريي ثنا ابيين رَييي   قييال: ريي ثنا يحيييى بيين واضييح  قييال: ريي ثنا ْبييي  بيين سييميَان  ْيين 11428  

ل  وهو ال,ي له أربع قواُِ. ََ  الضحاك: أنه لان يقرأ: الَج

يل  الي,ي ليه أربيع     ََ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبو تَيمة  ْن ْبي   ْن الضحاك: رتيى يَِميَل الَج

 قواُِ.

يل  قيال: الي,ي     ََ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا  ي  بن الحباب  ْن قرة  ْن الحسين: رتيى يَِميَل الَج

 بالَرب .

شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاهي   ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا 11429  

ل  األْلفَر  »ْن ابن مسعو  أنه لان يقرأ:  ََ  «.رتى يَمَل الَج

ـيي ريي ثنا نصيير بيين ْمييّي  قييال: ريي ثنا يحيييى بيين سييميُ  قييال: ريي ثنا ْبيي  الَييريُ بيين أبييي 11430  

ُّ الِريياِط قيال: الجَيل: ابين ا ل  فِيي َسي ََ لناقية  أو بعيل الَرارق  ْن الحسن  في قوله: رتى يَِمَل الَج

 الناقة.

وي ْين ابين ْبياس فيي ذليك روايتيان: إري اهَا    وأما ال,ين خالفوا ه,ه القراءة فيإنُِ اختمفيوا  فير 

 الَوافقة لِ,ه القراءة وه,ا التأويل. ذلر الرواية ب,لك ْنه:

ـ ر ثني الَثنى  قيال: ري ثنا ْبي  ع بين ليالح  قيال: ثنيي معاويية  ْين ْميّي  ْين ابين 11431  

ُّ الِرياِط والجَل: ذو القواُِ. وذلر أن ابن مسعو  قال ذلك.ْب ل  فِي َس ََ  اس: رتى يَِمَل الَج

ـ ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبييه  ْين ابين 11432  

ُّ الِرياِط: هو الجَل العظيُ ال يي خل فيي خيرق انبير ل  فِي َس ََ ة مين أجيل أنيه ْباس: رتى يَِمَل الَج

 أْظُ منِا. والرواية األخرى ما:

ـ ر ثني يحيى بن طمحة اليربيوْي  قيال: ري ثنا فضييل بين ْيياض  ْين منصيور  ْين 11433  

ُّ الِرياطِ »مجاه   ْن ابن ْباس: في قوله:  ل  فِي َس َّ  قال: هو قَْمح السفينة.« رتى يَِمَل الج 

ا أبو غسان مالك بين إسيَاْيل  ْين خالي  بين ـ ر ثني ْب  األْمى بن والل  قال: ر ثن11434  

رتيى يَِميَل »ْب  ع الواسني  ْن رنظمة الس وسّي  ْن َْرمية  ْين ابين ْبياس أنيه ليان يقيرأ: 

ُّ الِرياطِ  ل  فِي َس َّ يل  قيال ْبي  « الج  ََ يعني: الحبل الغميظ. ف,لرع ذلك لمحسن  فقيال: رتيى يَِميَل الَج

 عني البعير.األْمى. قال أبو غسان  قال خال : ي

ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أسامة  ْن فضيل  ْن مغيرة  ْن مجاه   ْن ابن ْباس أنه قيرأ:    

َّل»  مثقمة  وقال: هو ربل السفينة.« الج 

ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا ابن مِ ي  ْن هنيُ  ْن مغيرة  ْن مجاه   ْن ابن ْباس  قال:    

َّل»  ربال السفن.«: الج 
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ابن وليع  قال: ر ثنا يحيى بن ا م  ْن ابن الَبارك  ْن رنظمية  ْين َْرمية  ْين ابين  ر ثنا   

ُّ الِرياطِ »ْباس:  ل  فِي َس َّ  قال: الحبل الغميظ.« رتى يَِمَل الج 

يل  »: ر ثنا ابن رَي   قال: ر ثنا جرير  ْن مغيرة  ْن مجاه   ْن ابن ْباس:    َّ رتيى يَِميَل الج 

ُّ الرياطِ   هو الحبل ال,ي يَون ْمى السفينة.قال: « في َس

وي ْنه روايتان إر اهَا مثل ال,ي ذلرنا ْن ابن    واختمف ْن سعي  بن جبير أيضا في ذلك  فر 

ُّ الجيُ وتثقيل الَيُ. ذلر الرواية ب,لك ْنه:  ْباس بض

ـ ر ثنا َْران بن موسى القّزار  قال: ر ثنا ْب  اليوارث بين سيعي   قيال: ري ثنا رسيين 11435  

ل  »لَعمُ  ْن أبي بنر ْن سعي  بن جبير  أنه قرأها: ا َّ يعني: قموس السيفن  يعنيي « رتى يَِمَل الج 

 الحبال الغالظ.

 واألخرى منَِا بضُ الجيُ وترفيف الَيُ. ذلر الرواية ب,لك ْنه:  

ـ ر ثنا ابن رَي   قال: ر ثنا يحيى بن واضح  قال: ر ثنا َْرو  ْن سيالُ بين ْجيالن 11436  

يل  »نح  قيال: قيرأع ْميى أبيي: األف َّ يل  »فقيال: « رتيى يَِميَل الج  ََ خفيفية: هيو ربيل « رتيى يَِميَل الج 

 السفينة  هَ,ا أقرأنيِا سعي  بن جبير.

ُّ الجيُ وتن ي  الَيُ  وبتأّوله لَا:   ل بض َّ  وأما َْرمة  فإنه لان يقرأ ذلك: الج 

يمة  ْن 11437   ََ ْيسى بن ْبي ة  قال: سَع  َْرمة يقيرأ ـ ر ثني ابن وليع  قال: ر ثنا أبو ت 

ل  » َّ  مثقمة  ويقول: هو الحبل ال,ي يصع  به إلى النرل.« الج 

ر ثنا محَ  بن بنار  قال: ر ثنا مسمُ بن إبراهيُ  قال: ر ثنا لعب بن فَّروخ  قال: ر ثنا قتا ة     

ُّ الِرياطِ »ْن َْرمة  في قوله:  ل  فِي َس َّ  بل الغميظ في خرق انبرة.قال: الح« رتى يَِمَل الج 

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبيي نجييح  11438  

ُّ الِرياط»ْن مجاه   في قوله:  ل  فِي َس َّ ُّ الرياط.« رتى يَِمَل الج   قال: ربل السفينة في َس

ن جريل  قيال: قيال ْبي  ع بين لثيير: ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن اب   

 سَع  مجاه ا يقول: الحبل من ربال السفن.

ُّ الجيُ ْمى ما ذلرنا ْن سعي  بن جبير ْمى مثال الّصَر     ولأن من قرأ ذلك بترفيف الَيُ وض

َربا. الً  لَا تجَع الظمَة ظ مََا والرربة خ  ََ عَل وجِه إلى جَاع جَمة من الحبال جَع  ج   والج 

يل بيالترفيف  فميُ و   ََ لان بعض أهل العربية ينَر التن ي  في الَيُ  ويقول: إنَيا أرا  اليراوي الج 

 يفُِ ذلك منه  فن ّ ه.

ور  ث  ْن الفراء  ْن الَساِي أنه قال: ال,ي رواه ْن ابن ْباس لان أْجَيّيا. وأميا مين شي ّ    

ُّ الجيُ  فإنه وجِه إلى أنه اسُ وار : وهو الحبل أ  و الريط الغميظ.الَيُ وض

قال أبو جعفير: والصيواب مين القيراءة فيي ذليك ْني نا ميا ْمييه قيّراء األمصيار وهيو: رتيى يَِميَل   

ُّ الرياِط بفتح الجيُ والَييُ مين  ل  في َس ََ ُّ »وترفيفِيا  وفيتح السيين مين « الجَيل»الَج ألنِيا «  الّسي

بيه الحجية متفقية ْمييه مين  القراءة الَستفيضة في قيّراء األمصيار  وغيير جياِز مرالفية ميا جياءع

ُّ الِرياِط.  القّراء  ول,لك ذلك في فتح السين في قوله: َس

وإذ لان الصواب من القراءة ذلك  فتأويل الَالم: وال ي خمون الجنة رتى يمل  والولو : الي خول   

ُّ انبرة وهو ثقبِا. ل وجا  بَعنى:  خل الجَل في َس ول,لَك نَْجِزي  من قولُِ: َولََل فالن ال ار يَِمل  و 

ْجييِرِميَن يقييول وليي,لك نثيييب اليي,ين أجرمييوا فييي اليي نيا مييا اسييتحقوا بييه ميين ع العيي,اب األليييُ فييي   َ ال

 االَخرة.

ُّ الرياط قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:    وبَثل ال,ي قمنا في تأويل قوله: َس

الَمبيي  ْين رَيا  بين  يي    ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبو أسامة وابن مِ ي وسيوي 11439  

ُّ الريياِط قيال: ثقيب  يل  فيي َسي ََ ْن يحييى بين ْتييّ  قيال: سيأل  الحسين  ْين قوليه: رتيى يَِميَل الَج

 انبرة.

ـ ر ثنا ابن بنار  قال: ر ثنا مسمُ بن إبراهيُ  قال: ر ثنا لعيب بين فَيّروخ  قيال: ري ثنا 11440  

ُّ الرياِط قال: ثقب ان  برة.قتا ة  ْن َْرمة: في َس

 ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن الحسن  مثمه.   
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ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11441  

ُّ الرياط قال: جحر انبرة.  في َس

ل: ثنيي معاويية  ْين ْميّي  ْين ابين ـ ر ثني الَثنى  قيال: ري ثنا ْبي  ع بين ليالح  قيا11442  

ُّ الرياِط يقول: جحر انبرة.  ْباس: في َس

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ثنيي ْيسيى  ْين ابين أبيي نجييح  11443  

ُّ الرياِط قال: في ثَقبه.  ْن مجاه : في َس

 41اآلية : 
 َُ نّ َِ ُْ ّمن َج  ِ يَن {.القول في تأويل قوله تعالى:    }لَ َِ ُْ َغَواٍش َوَل,َِلَك نَْجِزي الّظاِل ِِ ا ٌ َوِمن فَْوقِ َِ  ِم

نُّ ِمِا ٌ وهو ميا امتِي وه مَيا     َِ يقول جّل ثناؤه: لِؤالء ال,ين ل,ّبوا بآياتنا واستَبروا ْنِا ِمْن َج

ُْ َغيَواٍش وهيو ج ِِ َيع يقع  ْميه ويضنجع ليالفراش الي,ي ي فيرش والبسياط الي,ي ي بسيط. َوِميْن فَيْوقِ

 غاشية  وذلك ما غناهُ فغناهُ من فوقُِ.

 وإنَا معنى الَالم: لُِ من جِنُ مِا   من تحتُِ فرش ومن فوقُِ منِا ل ح ف  وإنُِ بين ذلك.  

 وبنحو ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثنا ابين ولييع  قيال: ري ثنا أبيي  ْين سيفيان  ْين موسيى بين ْبيي ة  ْين محَي  بين 11444  

ُْ غَواٍش قال: المحف.ل ِِ َُ ِمِا ٌ قال: الفراش  َوِمْن فَْوقِ نّ َِ ُْ ِمْن َج  ِ  عب: لَ

  11445 َُ نّ َِ ُْ ِمْن َج  ِ ـ ر ثنا أبو لريب  قال: ر ثنا جابر بن نوع  ْن أبي روق  ْن الضحاك: لَ

ُْ َغَواٍش قال: الَِا : الفرش  والغواشي: المحف. ِِ  ِمِا ٌ َوِمْن فَْوقِ

ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن مفضل  قال: ر ثنا أسيباط  ْين السي ّي: ـ ر 11446  

ِيا  لِيُ: لِيالية الفيراش  والغواشيي: تتغنياهُ مين  َِ ُْ َغيَواٍش أميا ال ِِ َُ ِمِيا ٌ َوِميْن فَيْوقِ ينّ َِ ُْ ِمن َج  ِ لَ

 فوقُِ.

يَن: فإنه يقول: ول,لك نثيب ونَيافى   َِ ء مين ظميُ نفسيه فألسيبِا مين وأما قوله وَل,لَك نَْجِزي الّظاِل

 غضب ع ما ال قبل لِا به بَفره بربه وتَ,يبه أنبياءه.

 42اآلية : 
ا أ ْولَيـاَلِكَ  َِ ْسيعَ ََمّيف  نَْفسياً إِالّ و  م واْ الّصاِلَحاِع الَ ن  َِ َْ  القول في تأويل قوله تعالى:    }َوالِّ,يَن اَمن واْ َو

ا َخاِل  و َِ ُْ فِي  َن {.أَْلَحاب  اْلَجنِّة ه 

يقول جّل ثناؤه: وال,ين ل ّقوا ع ورسوله وأقّروا بَا جاءهُ به من وري ع وتنزيمه وشيراِع    

ْسيعَِا يقيول: ال  ََمّيف  نَْفسيا إالّ و   ينه  وَْموا ما أمرهُ ع به فأطاْوه وتجنبوا ما نِاهُ ْنيه. ال ن 

الِييَك يقييول: هييؤالء اليي,ين امنييوا وَْمييوا نَمييف نفسييا ميين األَْييال إالّ مييا يسييعِا فييال تَْحييَرَ  فيييه أولَ 

الصالحاع  أْلَحاب  الَجنِّة يقول: هُ أهل الجنة ال,ين هُ أهمِا  ون غيرهُ مَن لفر بياهلل  وَْيل 

بسيالاتُِ فيِا خاِل  وَن يقول: هُ في الجنة مالثون   اُِ فيِيا مَيثُِ ال يررجيون منِيا وال ي ْسيمَبون 

 نعيَُِ.

 43اآلية : 
ار  َوقَال واْ القول في تأوي َِ ُ  األْن ِِ نَا َما فِي ل   وِرِهُ ّمْن ِغّل تَْجِري ِمن تَْحتِ ْْ ل قوله تعالى:     }َونََز

س ل  َربّنَيا  تَِ َي لَْوآل أَْن َه َانَا ّللّا  لَقَْ  َجآَءْع ر  ِْ ـَ,َا َوَما ل نّا ِلنَ َِ َْ   ّلّلِ الِّ,ي َه َانَا ِل ّّ َون يو  َواْ أَن اْلَح بِياْلَح

م وَن {. ََ ُْ تَْع ا ل نت  ََ وَها بِ  َ ُ  اْلَجنّة  أ وِرثْت   َ  تِْم

يقول تعالى ذلره: وأذهبنا من ل ور هؤالء ال,ين ولف لفتُِ وأخبير أنِيُ أليحاب الجنية     

مييا فيِييا ميين رقيي  وغييل وْيي اوة لييان ميين بعضييُِ فييي اليي نيا ْمييى بعييض  فجعمِييُ فييي الجنيية إْذ 

يحس  بعضُِ بعضا ْمى شيء خّص ع به بعضُِ وفضمه من أ خمََِوها ْمى سرر متقابمين  ال 

 لرامته ْميه  تجري من تحتُِ أنِار الجنة.

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

نا ما فِي 11447   ْْ ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبو خال  األرَر  ْن جويبر  ْن الضحاك: َونََز

ُْ ِمنْ   ِغّل قال: الع اوة. ل   وِرِه
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ـ ر ثنا ابن وليع  قيال: ري ثنا رَيي  بين ْبي  اليررَن  ْين سيعي  بين بنيير  ْين قتيا ة: 11448  

. ُْ ِمْن ِغّل قال: هي انِرن  نا ما فِي ل   ورِه ْْ  َونََز

ـ ر ثنا ابن رَي   قال: ر ثنا ابن الَبارك  ْن ابن ْيينة  ْن إسراِيل أبي موسى  ْن 11449  

ُْ ِميْن ِغيّل إْخَوانيا ْميى  الحسن  ْن ي وِرِه نيا ميا فِيي ل  ْْ ْمّي  قال: فينا وع أهل بي ر نزلي : َونََز

تَقابِِميَن. ٍر م   س ر 

ر ثنا الحسن بن يحيى  قال: أخبرنا ْبي  الير اق  قيال: أخبرنيا ابين ْيينية  ْين إسيراِيل  قيال:    

ُْ ِميْن ِغيّل سَعته يقول: قال ْمّي ْميه السالم: فينا وع أهيل بي ر نزلي  ي  وِرِه نيا ميا فِيي ل  ْْ : َونََز

تَقابِِميَن. ٍر م   إْخَوانا ْمى س ر 

ـ ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن قتا ة  قيال: قيال 11450  

ْمّي رضي ع ْنه: إني ألرجيو أن أليون أنيا وْثَيان وطمحية والزبيير مين الي,ين قيال ع تعيالى 

ُْ ِمْن ِغّل رضوان ع ْميُِ.فيُِ:  نا ما فِي ل   وِرِه ْْ  َونََز

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11451  

ار  قال: إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنية  َِ ُ  األن ِِ ُْ ِمْن ِغّل تَْجِري ِمْن تَْحتِ نا ما فِي ل  وِرِه ْْ  َونََز

فبمغييوا  وجيي وا ْنيي  بابِييا شييجرة فييي ألييل سيياقِا ْينييان  فنييربوا ميين إريي اهَا  فينييزع مييا فييي 

ل ورهُ من غّل  فِو النراب النِور. واغتسموا من األخرى  فجرع ْمييُِ نضيرة النعييُ  فميُ 

 ينعثوا ولُ يتسروا بع ها أب ا.

ي  ْين أبيي نضيرة  قيال: ـ ر ثني يعقوب بن إبراهيُ  قال: ر ثنا ابن ْمية  ْن الجرير11452  

يحبح أهل الجنة  ون الجنة رتى ي ْقَضى لبعضُِ من بعض  رتى ي خموا الجنة رين ي خمونِا وال 

ينمب أر  منُِ أر ا بقالمة ظفر ظمََِا إياه ويحبح أهل النار  ون النار رتى يقضى لبعضُِ من 

 ظفر ظمَِا إياه.بعض  في خمون النار رين ي خمونِا وال ينمب أر  منُِ أر ا بقالمة 

تَِ َي لَْوال أْن َه َانا ّللّا .   ِْ ,َا َوما ل نّا لنَ َِ ِ الِّ,ي َه َانا ِل َْ   ّلِلّ ا الَح  القول في تأويل قوله تعالى: َوقَالو 

يقول تعالى ذلره: وقال هؤالء ال,ين ولف جّل ثناؤه وهُ ال,ين امنوا وَْميوا الصيالحاع ريين   

مُِ ع به من لرامته  وما ل رف ْنُِ من الع,اب الَِين ال,ي ابتمي أ خموا الجنة  ورأوا ما ألر

ي,َا يقيول: الحَي  هلل الي,ي وفّقنيا  َِ ِ الِّ,ي َهي َانا ِل َْ   ّلِلّ به أهل النار بَفرهُ بربُِ وتَ,يبُِ رسمه: الَح

تَيِ َي لمعَل ال,ي ألسبنا ه,ا ال,ي نحن فيه من لرامة ع وفضمه وليرف ْ,ابيه ْنيا. َوميا ل نّيا لِ  ِْ نَ

 لَْوال أْن َه َانا ّللّا  يقول: وما لنا لنرش  ل,لك لوال أن أرش نا ع له ووفقنا بَنه وَطْوله. لَا:

ـ ر ثنا أبو هنام الرفاْي  قال: ر ثنا أبو بَر بن ْياش  قال: ر ثنا األَْش  ْين أبيي 11453  

ل يّل أْهيِل النّياِر يَيَرى َمْنِزلَيه  ِميَن » لالح  ْن أبي سعي   قال: قال رسول ع لمى ع ْميه وسمُ:

ُْ َرْسَرةً. ول ّل أْهِل الَجنِّة يَيَرى َمْنِزلَيه  ِميَن النّيارِ  ِِ مَْي َْ َ ون     فَيَق ول يوَن الَجنِّة  فَيَق ول وَن لَْو َه َانا ّللّا   فَتَ

 ُْ ه  ر  َْ ,َا ش  َِ  «.لَوال أْن َه َانا ّللّا . فَ

ثنى  قال: ر ثنا محَ  بن جعفر  قال: ر ثنا شيعبة  قيال: سيَع  أبيا ـ ر ثنا محَ  بن ال11454َ  

إسحاق يح ّث ْن ْالُ بن ضَرة  ْن ْمّي  قيال: ذلير َْير لنييء ال أرفظيه  ثيُ ذلير الجنية  

فقال: ي خمون فإذا شجرة يرر  من تَْح  ساقِا ْينان  قال: فيغتسمون من إر اهَا  فتجري ْميُِ 

رهُ وال تغبير أبنيارهُ  وينيربون مين األخيرى  فيرير  ليّل قي,ى نضرة النعيُ  فال تنيعَن أشيعا

م وهيا  ُْ فاْ خ  ُْ ِطْبيت   َ مَيْي َْ وق,ر  أو شيء في بنونُِ. قال: ثُ يفتح لِيُ بياب الجنية  فيقيال لِيُ: َسيالٌم 

فّون بُِ لَا تحّف الول ان بالحَيُ إذا جاء من غيبته. ثُ ييأتون  خاِلِ يَن قال: فتستقبمُِ الِول ان  فيح 

فيبنرون أ واجُِ  فيسَونُِ بأسَاُِِ وأسَاء اباُِِ  فيقمن: أن  رأيتيه؟ قيال: فيسيترفِّن الفيرع  

قال: فيجالن رتى يقفن ْمى أسَفّة البياب. قيال: فيجياليون فيي خمون  فيإذا أ ّس بييوتُِ بجني ل المؤليؤ  

وإذا لروع لفر وخضر ورَر ومن ليّل ليون  وسيرر مرفوْية  وأليواب موضيوْة  ونَيارق 

عيي  أبصييارهُ مَييا يييرون فيِييا. فيعييانقون مصيي فوفة  و رابييّي مبثوثيية  فمييوال أن ع قيي رها اللتَ 

تَيِ َي لَيْوال أْن َهي َانا  ِْ ,َا َوما ل نّيا ِلنَ َِ َْ   ّلِلّ الِّ,ي َه َانا ِل األ وا   ويقع ون ْمى السرر  ويقولون: الَح

... االَية. ّّ س ل  َربّنا بالَح  ّللّا  لَقَْ  جاَءْع ر 
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يا    ََ وهيا بِ ُ  الَجنّية  أ وِرثْتَ  ي  َ ّّ َون يو  وا أْن تِْم س يل  َربّنيا بيالَح القول في تأويل قوله تعالى: لَقَْ  جياَءْع ر 

م وَن. ََ ُْ تَْع ْنت   ل 

يقول تعالى ذلره مربيرا ْين هيؤالء الي,ين امنيوا وَْميوا الصيالحاع أنِيُ يقوليون ْني   خيولُِ   

ُِ بِا  وهو أن أْ اء ع في النيار: وع لقي  جاءتنيا فيي الي نيا الجنة ورؤيتُِ لرامة ع التي ألرم

ّّ ميين األخبييار  ْيين وْيي  ع أهييل طاْتييه وانيَييان بييه  وهييؤالء اليي,ين فييي النييار رسييل ربنييا بييالح

 وبرسمه ووْي ه أهل معاليه والَفر به.

   ُْ ا ل ْنت  ََ وها بِ  َ ُ  الَجنّة  أ وِرثْت   َ م وَن فإن معناه: ونا ى منا  هؤالء الي,ين  وأما قوله: َون و  وا أْن تِْم ََ تَْع

ولف ع لفتُِ وأخبر َْا أْ ّ لُِ من لرامته  أْن يا هؤالء ه,ه تمَُ الجنية التيي لاني  رسيمي 

في ال نيا تربرلُ ْنِا  أورثََوهيا ع ْين الي,ين لي,ّبوا رسيمه  لتصي يقَُ إيياهُ وطياْتَُ ربَيُ. 

ا ل ْنت   ََ م وَن.وذلك هو معنى قوله: بِ ََ  ُْ تَْع

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11455  

م وَن قال: ليح من لافر وال  ََ ُْ تَْع ْنت  ا ل  ََ وها بِ  َ ُ  الَجنّة  أ وِرثْت   َ ميؤمن إالّ وليه فيي الجنية َون و  وا أْن تِْم

فعي  الجنية ألهيل  والنار منزل. فإذا  خل أهيل الجنية الجنية وأهيل النيار النيار  و خميوا منيا لُِ  ر 

النار فنظروا إلى منا لُِ فيِا فقيل لُِ: ه,ه منا لَُ لو َْمتُ بناْة ع  ثيُ يقيال: ييا أهيل الجنية 

 .رثوهُ بَا لنتُ تعَمون فيقسُ بين أهل الجنة منا لُِ

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا َْر بين سيع  أبيو  او  الحفيري  ْين سيعي  بين بَير  ْين 11456  

م يوَن  ََ ُْ تَْع ْنيت  يا ل  ََ وهيا بِ  َ ُ  الَجنّية  أ وِرثْت  ي  َ سفيان الثورّي  ْن أبي إسحاق  ْين األغيّر: َون يو  وا أْن تِْم

 فال تبأسوا قال: نو وا أن لّحوا فال تسقَوا واخم وا فال تَوتوا وانعَوا

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا قبيصة  ْن سفيان  ْن أبي إسحاق  ْن األغيّر  ْين أبيي 11457  

ُ  الَجنّة ... االَية  قال: ينا ي منا : إن لَُ أع تصحوا فال تسقَوا أب ا.  َ  سعي : َون و  وا أْن تِْم

الثقيمية « أنّ »البصيرة: هيي فقال بعيض نحيويي «  تمَُ»التي مع « أن»واختمف أهل العربية في   

خفف   وأضَر فيِا  وال يستقيُ أن نجعمِا الرفيفة ألن بع ها اسَا  والرفيفة ال تميِا األسَاء  وق  

 قال الناْر:

واأْن هالٌك َمْن يَْحفَى ويَْنتَِعل     َ ِم َْ ْن  قْ   ِِ  فِي فِتْيٍَة َلس ي وِف ال

 وقال اخر:  

  َْ ُ  أْن ِلالنا مَ ْْ ه  وأ  مى ما ساَء َلاِربَه  َرِريص  أ لاِشر 

يوا. َوال «  أي»قال: فَعناه: أنه لالنا قال  ويَون لقوله: أْن قَْ  َوَجْ نا في موضع     َ وقوليه: أْن أقِي

َ ون   التي تعَل في األفعال  ألنك تقول: غاظني أن قام  وأن ذهب  فتقع ْميى األفعيال وإن « أن»تَ

ُْ أِن اْمن يوا أي امنيوا. وأنَير ذليك مين قوليه لان  ال تعَل فيِا  وفي لتاب ع: وَ   ِ أل  ِمْن ََ َّ ال اْنَنمَ

مضيَرة  ألن « هاء»في ه,ا الَوضع « أن»ه,ا بعض أهل الَوفة  فقال: غير جاِز أن يَون مع 

« هياء»فيي هي,ا الَوضيع « أن»من قوله هي,ا بعيض أهيل الَوفية  فقيال: غيير جياِز أن يَيون ميع 

هييي «  تمَييُ»هيي,ه التييي مييع « أن»الم لتقييي مييا بعيي ها  قييال: و  خميي  فييي الَيي« أن»مضييَرة  ألن 

ال اِرة التي يقع فيِا ما ضارع الحَاية  وليح بمفظ الحَاية  نحو: نا ي  أنك قياُِ  وأن  يي  قياُِ  

« أن»وقاية  ألن الن اء يقع ْمى ما بعي ه  وسيمُ ميا بعي  « أن»وأن قَ   فتمي لّل الَالم  وجعم  

  أال ترى أنك تقول: قم :  ي  قياُِ  وقمي : قيام  فتميِيا ميا شيال  مين الَيالم؟ لَا سمُ ما بع  القول

وقايية. قيال: « أن»و خم  «  أن»بع  « ما»فمَا لان الن اء بَعنى الظّن وما أشبِه من القول سمُ 

 فإنِا ال تَون ْمى أن ال يَون: أي جواب الَالم  وأن تَفي من االسُ.« أي»وأما 

 44اآلية : 
ي َنَا َربّنَيا القول في ت َْ أويل قوله تعالى:    }َونَا ََى أَْلَحاب  اْلَجنِّة أَْلَحاَب النّاِر أَن قَيْ  َوَجيْ نَا َميا َو

َْمَى الظّ  ُْ أَن لّْعنَة  ّللّاِ   ِ َؤذٌّن بَْينَ ُْ فَأَذَّن م  ُْ َرقّاً قَال واْ نَعَ  َ َْ َ َربّ ْل َوَج تُّ ّما َو َِ يَن {.َرقّاً فَ َِ  اِل

عالى ذلره: ونا ى أهل الجنة أهل النار بع   خولَِوها: يا أهل النار ق  وج نا ميا وْي نا يقول ت   

ربنا رقّا في ال نيا ْمى ألسن رسمه من الثواب ْمى انيَان به وبُِ وْمى طاْته  فِل وجي تُ ميا 
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  ق  وْ لُ ربَُ ْمى ألسنتُِ ْمى الَفر به وْمى معاليه من العقاب؟ فأجابُِ أهل النار بأن نعُ

 وج نا ما وْ  ربنا رقّا. لال,ي:

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن مفضل  قال: ر ثنا أسيباط  ْين السي ّي: 11458  

ُْ َرقّي ي  َ َْ َ َربّ ُْ ما َو ْل َوَجْ ت  َِ َْ َنَا َربّنا َرقّا فَ ا َونا َى ألَحاب  الَجنِّة ألَحاَب النّاِر أْن قَْ  َوَجْ نا ما َو

ُْ قال: وج  أهل الجنة ما وْ وا من ثواب  وأهل النار ما وْ وا من ْقاب.قال وا   نَعَ

ـ ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبييه  ْين ابين 11459  

َْ َنا َربّنيا َرقّيا فَ  ُْ ميا ْباس  قوله: َونا َى ألَحاب  الَجنِّة ألَحاَب النّاِر أْن قَْ  َوَجْ نا ما َو يْل َوَجيْ ت  َِ
ُْ َرقّا وذلك أن ع وْ  أهل الجنة النعيُ والَرامة وليّل خيير ْمَيه النياس أو ليُ يعمَيوه    َ َْ َ َربّ و

ِمٍه أْ َواٌ   َْ ووْ  أهل النار لّل خزي وْ,اب ْمَيه النياس أو ليُ يعمَيوه في,لك قوليه: واَخير  ِميْن َشي

ُْ قال: فنا ى ألحاب الجنة ألحاب النار أْن قَْ   ي  َ َْ َ َربّ ُْ ما َو ْل َوَجْ ت  َِ َْ َنا َربّنا َرقّا فَ َوَجْ نا ما َو

ُْ يقول: من الرزي والِوان والع,اب  قال أهل الجنة: فإنا ق  وج نا ما وْ نا ربنا رقّيا  َرقّا قال وا نَعَ

ُْ أْن لَْعنَة  ّللّاِ ْمى الّظاِلَيَن.  ِ َؤذٌّن بَْينَ  من النعيُ والَرامة. فأذَّن م 

ُْ فقيرأ ذليك ْامية قيّراء أهيل الَ ينية والَوفية والبصيرة:    واختمف القّراء في قراءة قوله: قيال وا نَعَي

ُْ بفتح العين من  وي ْن بعض الَوفيين أنه قرأ: «. نعُ»قال وا نَعَ ُْ »ور  بَسر العين  وق  « قال وا نَِع

 أنن  بيتا لبني لمب:

 « ُْ َحقّقَةٌَوال« نَِع ا ِمْنه  م  َِ ن  »ِمْنه  َوال « ََْسى»تجيء   إذَا قالَ ََ  « قَ

 «.نَِعُ»بَسر   

ُْ بفتح العين  ألنِيا القيراءة الَستفيضية فيي قيّراء    قال أبو جعفر: والصواب من القراءة ْن نا: نَعَ

 األمصار والمغة الَنِورة في العرب.

ُْ يقيول: فنيا ى منياٍ   وأْميُ معميُ بيينِ    ِ يَؤذٌّن بَْيينَ يَن وأما قوله: فَيأذَّن م  َِ ُ  أْن لَعَنَية  ّللّاِ ْميى الّظياِل

إذا ليحب  مين « أن»يقول: غضب ع وسرنه وْقوبتيه ْميى مين لفير بيه. وقي  بيّنيا القيول فيي 

الَالم ما ضارع الحَاية وليح بصريح الحَاية  بأنِيا تني ّ ها العيرب أريانيا وتوقيع الفعيل ْميِيا 

بيه وتبنيل َْمِيا ْين االسيُ الي,ي يميِيا فيَيا  فتفتحِا وترففِا أريانا  وتعَل الفعيل فيِيا فتنصيبِا

أو خففي  « أن»مضى  بَا أغني ْن إْا ته في ه,ا الَوضع. وإذ لان ذلك لي,لك  فسيواء ش ي ّ ع 

في القراءة  إذ لان معنى الَالم بأّي ذلك قرأ القارىء وار ا  ولانتا قراءتين منِورتين في قراءة 

 األمصار.

 45اآلية : 
وَن القول في تأويل قوله  ُْ بِاالَِخَرةِ َلافِر  َوجاً َوه  ِْ ا  َِ َْن َسبِيِل ّللّاِ َويَْبغ ونَ تعالى:    }الِّ,يَن يَص  ّوَن 

.} 

يقول جّل ثناؤه: إن الَؤذّن بين أهل الجنة والنار يقول: أن لعنة ع ْميى الظيالَين الي,ين لفيروا    

َوجا يقول: راولوا ِْ سبيل ع  وهو  ينه  أن يغيروه ويب لوه َْا  باهلل ول ّوا ْن سبيمه. ويَْبغ ونَِا 

وَن يقييول: وهييُ لقيييام السيياْة والبعيين فييي االَخييرة  ُْ بيياالَِخَرةِ لييافِر  يي جعمييه ع لييه ميين اسييتقامته. َوه 

يَو »والثواب والعقاب فيِا جار ون. والعرب تقول لمَيل في ال ين والنرييّ:  بَسير العيين  «  ِْ

َوجيا  بالَسير مين  وفي ميل الرجل ْمى النيء والعنف ِْ ََْوجيا و يَاجيا و ِْ ْميه: ْا  إليه يَع يو  

 العين والفتح  لَا قال الناْر:

َو ِ إلَْيِا َواْنثِناِء   ِْ ي َمناِ َل اِل لَْيمَىعَمى  َِ  قِفَا نَْب

يو  فأميا ميا ليان خمقية فيي اننسيان  فإنيه    ِْ ذلر الفّراء أن أبا الجراع أنن ه إياه بَسر العين مين 

َْو  ساقه  بفتح العين.يقال فيه  : 

 46اآلية : 
 ُْ اه  ََ يَراِف ِرَجيياٌل يَْعِرف ييوَن ل ييالّ بِِسييي ْْ مَييى األ َْ ييا ِرَجيياٌب َو ََ  ِ القيول فييي تأويييل قولييه تعيالى:    }َوبَْينَ

ع وَن {. ََ ُْ يَْن م وَها َوه  ُْ يَْ خ  ُْ لَ  َ مَْي َْ  َونَا َْواْ أَْلَحاَب اْلَجنِّة أَن َسالٌَم 
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ِ َا ِرجاٌب وبين الجنة والنار رجاب  يقول: راجز  وهو السور ال,ي يعني جّل ثن    اؤه بقوله: َوبَْينَ

ه  ِمْن قِبَِمِه العَ,َاب  وهيو  ة  َوظاِهر  ََ ُْ بِس وٍر لَه  باٌب باِطن ه  فِيِه الّرْر  ِ ِرَب بَْينَ ذلره ع تعالى فقال: فَض 

َراِف رِ  ْْ َْمى األ  جاٌل. ل,لك:األْراف التي يقول ع فيِا: َو

ـي ريي ثنا ابيين وليييع  قييال: ريي ثنا ْبيي  ع بين رجيياء  وْيين ابيين جييريل  قييال: بمغنييي  ْيين 11460  

 مجاه   قال: األْراف: رجاب بين الجنة والنار.

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن مفضل  قال: ر ثنا أسيباط  ْين السي ّي: 11461  

ِ َا ِرجاٌب وهو السور  و  هو األْراف.َوبَْينَ

ْ يْرف  وليّل مرتفيع مين األرض    َراِف ِرجاٌل فإن األْيراف جَيع واري ها  ْْ وأما قوله: َوْمى األ

ْ يْرف  الرتفاْيه ْميى ميا سيواه مين جسي ه ومنيه  ْ ْرف  وإنَا قيل لعرف ال يك:  ْن  العرب فِو 

 قول النَاخ بن ضرار:

اِرماٌع نَحاها ِوجْ   َِ َراٍف تَعَالى لأنّ ْْ ةَ الّريحِ َراِلز  َوَظمّْ  بأ َِ 

 بننو  من األرض ومنه قول االَخر:«: بأْراف»يعني بقوله:   

َراِف   ْْ وفِي ْمى األ  َ ُِ ال العَمَ ه  نِيافَ   َ  ل ّل ِلناٍ  لَْح

 ولان الس ّي يقول: إنَا سَي األْراف أْرافا  ألن ألحابه يعرفون الناس.  

ا أرَ  بين الَفضيل  قيال: ري ثنا أسيباط  ْين ـ ر ثني ب,لك محَ  بن الحسين  قال: ر ثن11462  

 الس ّي.

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثنا سفيان بين ولييع  قيال: ري ثنا ابين ْيينية  ْين ْبيي  ع بين أبيي يزيي   سيَع ابين 11463  

 ْباس يقول: األْراف: هو النيء الَنرف.

أخبرنا ْب  الر اق  قال: أخبرنا ابن ْيينية  ْين ْبيي  ع بين أبيي  ر ثنا الحسن بن يحيى  قال:   

 يزي   قال: سَع  ابن ْباس يقول  مثمه.

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ثني أبيي  ْين سيفيان  ْين جيابر  ْين مجاهي   ْين ابين ْبياس  11464  

 قال: األْراف: سور لعرف ال يك.

ثنا سفيان  ْن جابر  ْين مجاهي   ْين ابين ْبياس  ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو نعيُ  قال: ر    

 مثمه.

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبيي نجييح  11465  

ْن مجاه   قال: األْراف: رجاب بين الجنة والنار سور له باب. قال أبيو موسيى: وري ثني ْبيي  

بح ْميه نياس مين ع بن أبي يزي   أنه سَع ابن ْباس يقول : إن األْراف تّل بين الجنة والنار ر 

 أهل ال,نوب بين الجنة والنار.

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفية  قيال: ري ثنا شيبل  ْين ابين أبيي نجييح  ْين مجاهي   قيال:    

 األْراف: رجاب بين الجنة والنار  سور له باب.

ْين ربييب بين أبيي ثابي   ْين ْبي  ع بين  ر ثنا ابن ولييع  قيال: ري ثنا جريير  ْين منصيور    

 الحرث ْن ابن ْباس  قال: األْراف: سور بين الجنة والنار.

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني معاوية  ْن ْمّي بن أبي طمحة  ْن ابن    

 ْباس  قال: األْراف: سور بين الجنة والنار.

أبي  قال: ثني َْي  قيال: ثنيي أبيي  ْين أبييه  ْين ابين ْبياس ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني    

يَراف رجياٌل يعنيي بياألْراف: السيور الي,ي ذلير ع فيي القيران وهيو بيين الجنية  ْْ قوله: َوْمى األ

 والنار.

ر ثنا الحرث  قال: ر ثنا ْبي  العزييز  قيال: ري ثنا إسيراِيل  ْين جيابر  ْين مجاهي   ْين ابين    

 ر له ْرف لعرف ال يك.ْباس  قال: األْراف: سو

ـيي ريي ثنا ابيين وليييع  قييال: ريي ثنا أبييي  ْيين إسييراِيل  ْيين جييابر  ْيين أبييي جعفيير  قييال: 11466  

 األْراف: سور بين الجنة والنار.
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ـ ر  ث  ْن الحسين بن الفر   قال: سَع  أبا معياذ  قيال: ثنيي ْبيي  بين سيميَان  قيال: 11467  

 ين الجنة والنار.سَع  الضحاك يقول: األْراف: السور ال,ي ب

واختمف أهل التأويل في لفة الرجال ال,ين أخبير ع جيّل ثنياؤه ْينُِ أنِيُ ْميى األْيراف وميا   

السبب ال,ي من أجمه لاروا هنالك  فقال بعضُِ: هُ قوم من بني ا م استوع رسناتُِ وسيالاتُِ  

عموا هنالك إلى أن يقضي ع فيُِ ما يناء  ثُ ي  خمُِ الجنة بفضل ررَته إيياهُ. ذلير مين قيال  فج 

 ذلك:

ـ ر ثنا ابن رَي   قال: ر ثنا يحيى بن واضح  قال: ر ثنا ييونح بين أبيي إسيحاق  قيال: 11468  

قال النعبي: أرسل إلّي ْب  الحَي   بين ْبي  اليررَن وْني ه أبيو الزنيا  ْبي  ع بين ذليوان ميولى 

لَا ذََلرا  فقم  لَِا: إن شالتَا أنبأتََيا قريش  وإذا هَا ق  ذََلرا من ألحاب األْراف ِذْلرا ليح 

بَا ذلر ر,يفة. فقاال: هاع فقم : إن ر,يفة ذلر ألحاب األْيراف  فقيال: هيُ قيوم تجياو ع بِيُ 

رسناتُِ النار وقصرع بُِ سيالاتُِ ْن الجنة  فإذا لرف  أبصارهُ تمقاء ألحاب النيار  قيالوا: 

  اطمييع إليييُِ ربييك تبييارك وتعييالى فقييال: اذهبييوا ربنييا ال تجعمنييا مييع القييوم الظييالَين فبينيياهُ ليي,لك

 وا خموا الجنة  فإني ق  غفرع لَُ

ـ ر ثني يعقوب بن إبراهيُ  قال: ري ثنا هنييُ  قيال: أخبرنيا رصيين  ْين النيعبّي  ْين 11469  

ر,يفة  أنه س الل ْن ألحاب األْراف  قال: فقال: هيُ قيوم اسيتوع رسيناتُِ وسييالاتُِ  فقصيرع 

لجنة  وخمف  بُِ رسناتُِ ْن النار. قال: فوقفوا هنالك ْمى السور رتى يقضي بُِ سيالاتُِ ْن ا

 ع فيُِ.

ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا جرير وَْران بن ْيينة  ْن رصين  ْن ْامر  ْن ر,يفة  قيال:    

ألحاب األْراف: قوم لان  لُِ ذنوب ورسناع  فقصرع بُِ ذنوبُِ ْن الجنة وتجياو ع بِيُ 

 النار  فُِ ل,لك رتى يقضي ع بين خمقه فينف, فيُِ أمره. رسناتُِ ْن

ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا يحيى بن يَان  ْن سفيان  ْن جابر  ْن النعبّي  ْن ر,يفة  قال:    

ألييحاب األْييراف قييوم اسييتوع رسييناتُِ وسيييالاتُِ  فيقييول: ا خمييوا الجنيية بفضييمي ومغفرتييي  الَ 

ُْ اليوم َوال  َ مَْي َْ ُْ تَْحَزن وَن. َخْوٌف   أْنت 

ريي ثنا ابيين وليييع  قييال: ريي ثنا أبييي  ْيين يييونح بيين أبييي إسييحاق  ْيين ْييامر  ْيين ر,يفيية  قييال:    

 ألحاب األْراف قوم تجاو ع بُِ رسناتُِ النار  وقصرع بُِ سيالاتُِ ْن الجنة.

ر ـيي ريي ثنا الَثنييى  قييال: ريي ثنا سييوي  بيين نصيير  قييال: أخبرنييا ابيين الَبييارك  ْيين أبييي بَيي11470  

الِ,لّي  قال: قال سعي  بن جبير  وهو يح ّث ذلك ْن ابن مسعو   قال: يحاسب الناس يوم القيامة  

فَن لان  رسناته ألثر من سيالاته بوار ة  خل الجنة  ومن لان  سيالاته ألثر من رسيناته بواري ة 

فْ   َ ُ  ال ي ن ثَق مَي  َمَواِ ين يه  فَأ ولَالِيَك ه  ََ يوَن َوَمين َخفّي  َمَواِ ين يه  فَأ ولَالِيَك  خل النار. ثُ قرأ قول ع: فَ ِمح 

ُ. ثيُ قيال: إن الَييزان يريّف بَثقيال ربية وييرجح قيال: فَين اسيتوع رسيناته   ِ وا أْنف َسي الِّ,يَن َخِسير 

وسيالاته لان من ألحاب األْراف. فْوقفوا ْمى الصراط  ثُ ْرفوا أهيل الجنية وأهيل النيار  فيإذا 

ْميييَُ وإذا لييرفوا أبصيارهُ إلييى يسييارهُ نظييروا ألييحاب  نظيروا إلييى أهييل الجنيية نيا وا: سييالم

النييار  قييالوا: َربّنييا ال تَْجعَْمنَييا َمييَع القَييْوِم الّظييالَيَن فيتعييّوذون بيياهلل ميين منييا لُِ. قييال: فأمييا ألييحاب 

الحسناع  فإنُِ ي ْعَنْون نورا فيَنون به بين أي يُِ وبأيَانُِ  وي عنى ليّل ْبي  يوماليٍ, نيورا وليّل 

  فإذا أتوا ْمى الصيراط سيمب ع نيور ليّل منيافّ ومنافقية. فمَيا رأى أهيل الجنية ميا لقيي أمة نورا

الَنافقون  قالوا: ربنا أتَُ لنا نورنا وأما ألحاب األْراف  فإن النور ليان فيي أيي يُِ  فميُ ينيزع 

ع وَن فَان النَع  خوالً. ق ََ ُْ يَْن م وها َوه  ال: فقيال ابين مسيعو : من أي يُِ  فِنالك يقول ع: لَُ يَ خ 

ْمى أن العب  إذا َْل رسنة لتب له بِا ْنرا  وإذا َْل سيالة لُ تَتب إالّ وار ة. ثُ يقول: هميك 

ر انه أْناره.  من غمب و 

ـ ر ثنا أبو هَام الولي  بن شجاع  قال: أخبرني ابين وهيب قيال: أخبرنيي ْيسيى الريياط 11471  

ف قيوم لاني  لِيُ أَْيال أنجياهُ ع بِيا مين النيار  ْن النعبّي  ْن ر,يفة  قال: ألحاب األْرا

َْرفوا أهل الجنة وأهل النار.  وهُ اخر من ي خل الجنة  ق  
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ـ ر ثنا ابن بنار  قال: ر ثنا أبو  او   قال: ر ثنا هَام  ْن قتا ة  قال: قال ابن ْبياس: 11472  

سييالاتُِ وال سييالاتُِ  ألحاب األْراف: قوم اسيتوع رسيناتُِ وسييالاتُِ  فميُ تيز  رسيناتُِ ْميى

 ْمى رسناتُِ.

ـ ر ثنا ابن وليع وابن رَي   قاال: ر ثنا جرير ْن منصور  ْين ربييب بين أبيي ثابي   11473  

ْيين ْبيي  ع بيين الحييرث  ْيين ابيين ْبيياس  قييال: األْييراف: سييور بييين الجنيية والنييار  وألييحاب 

ى نِر يقال له الحياة رافتياه قضيب األْراف ب,لك الََان  رتى إذا ب ا هلل أن يعافيُِ  اننمّ بُِ إل

ال,هب مَمل بالمؤلؤ ترابه الَسك  فألقوا فيه رتى تصمح ألوانُِ ويبي و فيي نحيورهُ شيامة بيضياء 

يعرفون بِا  رتى إذا لمح  ألوانُِ أتَى بُِ الررَن  فقال: تَنوا ما شالتُ قال: فيتَنون  رتى إذا 

سيبعين ميّرة. فيي خمون الجنية وفيي نحيورهُ شيامة  انقنع  أمنيتُِ قال لُِ: لَُ ال,ي تَنيتُ ومثمه

 بيضاء ي عرفون بِا  ي ّسَون مسالين الجنة.

ـ ر ثنا ابن بنار  قال: ر ثنا ْب  الررَن  قال: ري ثنا سيفيان  ْين ربييب  ْين مجاهي   11474  

ْن ْب  ع بن الحارث  قال: ألحاب األْراف يؤمر بُِ إلى نِر يقال ليه الحيياة  ترابيه اليورس 

والزْفران  ورافتاه قضب المؤلؤ. قال: وأرسبه قال: مَمل بالمؤلؤ. وقال: فيغتسمون فيه  فتب و في 

نحورهُ شامة بيضاء فيقال لُِ: تَنوا فيقال لُِ: لَُ ما تَنيتُ وسبعون ضعفا وإنُِ مسالين أهيل 

 الجنة. قال ربيب: ور ثني رجل: أنُِ استوع رسناتُِ وسيالاتُِ.

قال: ر ثنا أبي  ْن سفيان  ْن ربيب بن ثاب   ْين مجاهي   ْين ْبي  ع بين  ر ثنا ابن وليع    

الحارث  قال: ألحاب األْراف ي ْنتَِى بُِ إلى نِر يقيال ليه الحيياة  رافَتياه قضيب مين ذهيب قيال 

سفيان: أراه قال: مَمل بالمؤلؤ. قال: فيغتسمون منه اغتسالة  فتبي و فيي نحيورهُ شيامة بيضياء  ثيُ 

سمون فيز ا ون  فَمَا اغتسموا ا  ا ع بياضا  فيقال لُِ: تَنوا ميا شيالتُ فيتَنيون ميا يعو ون فيغت

 شاءوا. فيقال لُِ: لَُ ما تَنيتُ وسبعون ضعفا قال: فُِ مسالين أهل الجنة.

ر ثنا الحسن بين يحييى  قيال: أخبرنيا ْبي  الير اق  قيال: أخبرنيا ابين ْيينية  ْين رصيين  ْين    

ألحاب األْراف: قوم استوع رسناتُِ وسيالاتُِ  فِيُ ْميى سيور بيين  النعبّي  ْن ر,يفة  قال:

ع وَن. ََ م وها َوه ُ يَْن  الجنة والنار لَُ يَ خ 

ر ثنا بنر بن معاذ  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْين قتيا ة  قيال: ليان ابين ْبياس يقيول:    

ل: قييوم اسييتوع رسييناتُِ األْييراف بييين الجنيية والنييار  رييبح ْميييه أقييوام بأَْييالُِ. ولييان يقييو

 وسيالاتُِ  فمُ تز  رسناتُِ ْمى سيالاتُِ  وال سيالاتُِ ْمى رسناتُِ.

ر ثنا الحسن بن يحيى  قال: أخبرنا ْب  الر اق  قيال: أخبرنيا معَير  ْين قتيا ة  قيال: قيال ابين    

 ْباس: أهل األْراف: قوم استوع رسناتُِ وسيالاتُِ.

أبييو خاليي   ْيين جييويبر  ْيين الضييحاك  قييال: ألييحاب  ـيي ريي ثنا ابيين وليييع  قييال: ريي ثنا11475  

 األْراف: قوم استوع رسناتُِ وسيالاتُِ.

ـيي وقييال: ريي ثنا يحيييى بيين يَييان  ْيين شييريك  ْيين منصييور  ْيين سييعي  بيين جبييير  قييال: 11476  

 ألحاب األْراف استوع أَْالُِ.

الضيحاك  ْين  ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا َْرو بن ْون  قال: أخبرنا هنيُ  ْين جيويبر  ْين   

 ابن ْباس  قال: ألحاب األْراف: قوم استوع رسناتُِ وسيالاتُِ  فوقفوا هنالك ْمى السور.

ـ ر ثنا ابن رَي   قال: ر ثنا جرير  ْن منصور  ْن ربيب بن أبي ثاب   ْن سفيع أو 11477  

سَيع قال أبو جعفير: لي,ا وجي ع فيي لتياب سيفيع ْين أبيي ْمقَية قيال: أليحاب األْيراف: قيوم 

 استوع رسناتُِ وسيالاتُِ.

 وقال اخرون: لانوا ق تموا في سبيل ع ْصاة الَباُِِ في ال نيا. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا يحييى بين يَيان  ْين أبيي مسيعر  ْين شيرربيل بين سيع   11478  

 قال: هُ قوم خرجوا في الغزو بغير إذن اباُِِ.

: ري ثنا ْبي  ع بين ليالح  قيال: ثنيي الميين  قيال: ثنيي خالي   ْين ـ ر ثني الَثنيى  قيال11479  

سعي   ْن يحيى بن شبل: أن رجالً من بني النضير أخبره ْن رجل من بني هيالل أن أبياه أخبيره 

ُْ قَيْوٌم َغيَزْوا فِيي َسيبِيِل »أنه سأل رسول ع لمى ع ْميه وسمُ ْن ألحاب األْيراف  فقيال:  ي ه 
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ْ َصيياةٌ الَ  ْعصيييَِة ّللّاِ  ََ يين الَجنّييِة بِ َْ بس ييوا  ُْ فِييي َسييبيمه  َور  ِِ ُ  ّللّا  ِمييَن النّيياِر بِقَييتِْم  ِ تَقَ ْْ ُْ  فَق تِم ييوا  فييأ ِِ بيياِِ

َل الَجنّةِ  ُْ اِخر  َمْن يَْ خ   ِ ُْ  فَ ِِ  «.اباِِ

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا إسحاق  قال: ري ثنا يزيي  بين هيارون  ْين أبيي معنير  ْين 11480  

بل مولى بني هاشُ  ْن محَ  بن ْب  الررَن  ْن أبيه  قيال: سيالل رسيول ع ليمى يحيى بن ش

ُْ »ع ْميه وسمُ ْن ألحاب األْراف  فقال:   ِ ُْ قَتْم   ِ نَعَ ََ ُْ  فَ ِِ ْعِصيَِة اباِِ ََ قَْوٌم ق تِم وا فِي َسبِيِل ّللّاِ بِ

ُْ َمْعِصيَة  اب  ِ َْن النّاِر  َوَمنَعَتْ م وا الَجنّةَ فِي َسبِيِل ّللّاِ  ُْ أْن يَْ خ  ِِ  «.اِِ

 وقال اخرون: بل هُ قوم لالحون فقِاء ْمَاء. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن سفيان  ْن خصيف  ْن مجاهي   قيال: أليحاب 11481  

 األْراف قوم لالحون  فقِاء ْمَاء.

 من قال ذلك:وقال اخرون: بل هُ مالَِة وليسوا ببني ا م. ذلر   

ِ َيا ِرجياٌب 11482   ـ ر ثني يعقوب بن إبراهيُ  قال: ر ثنا ابن ْمية  ْن أبي مجمز  قوليه: وبَْينَ

ُْ قال: هُ رجال من الَالَِة يعرفون أهل الجنة وأهيل  َراِف ِرجاٌل يَْعِرف وَن ل الّ بِِسيَاه  ْْ َوْمى األ

 َْ يَن. النار. قال: َونا َْوا ألَحاَب الَجنِّة أْن َسالٌم  َِ ... إليى قوليه: َربّنيا ال تَْجعَْمنيا َميَع القَيوِم الّظيال ُْ  َ مَْي

 ُْ ْنيت  ُْ َوما ل   َ ع  َْ ُْ َج  َ ْن َْ قال: فنا ى ألحاب األْراف رجاالً في النار يعرفونُِ بسيَاهُ: ما أْغنَى 

ٍة قال:  ََ ُ  ّللّا  بَِرْر  ِ ُْ ال يَنال  ت  َْ الء الِّ,يَن أْقَس وَن أَهؤ  بِر  َْ م يوا تَْستَ فِ,ا رين  خل أهيل الجنية الجنية  اْ خ 

ُْ تَْحَزن وَن. ُْ َوال أْنت   َ مَْي َْ  الَجنّةَ ال َخْوٌف 

ـ ر ثنا ابن ْب  األْمى  قال: ر ثنا الَعتَر  قال: سَع  َْران  قال: قم  ألبي مجمز: 11483  

َراِف ِرجاٌل وتزُْ أن  أنُِ الَالَِة؟ قال: فقال:  ْْ َْمى األ  إنُِ ذلور وليسوا بإناث.يقول ع: َو

ـيي ريي ثنا ابيين وليييع  قييال: ريي ثنا جرييير  ْيين سييميَان التيَييي  ْيين أبييي مجمييز: َوْمييى 11484  

ْْراِف ِرجاٌل قال: رجال من الَالَِة يعرفون الفريقين جَيعا بسيَاهُ  أهل النار وأهل الجنية   األ

 وه,ا قبل أن ي خل أهل الجنة الجنة.

 نا محَ  بن أبي ْ ّي  ْن التيَي  ْن أبي مجمز  بنحوه.ر ثنا ابن وليع  قال: ر ث   

ـ وقال: ر ثنا يحيى بين يَيان  ْين سيفيان  ْين التيَيي  ْين أبيي مجميز  قيال: أليحاب 11485  

 األْراف الَالَِة.

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا يعمى بن أس   قال: ر ثنا خال   قيال: أخبرنيا التيَيي  ْين أبيي مجميز:    

َرا ْْ َْمى األ  ِف ِرجاٌل قال: هُ الَالَِة.َو

يَراِف ِرجياٌل     ْْ َْميى األ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن َْران بن ر ير  ْن أبي مجمز: َو

قال: هُ الَالَِة. قم : يا أبا مجمز يقول ع تبارك وتعالى رجال  وأن  تقيول مالَِية؟ قيال: إنِيُ 

 ذلران ليسوا بإناث.

ا الحجا   قال: ر ثنا رَا  ْن َْران بن ر  َير  ْين أبيي مجميز  فيي ر ثني الَثنى  قال: ر ثن   

ُْ قال: الَالَِة  قال: قم : يقول ع رجال  قيال:  َراِف ِرجاٌل يَْعِرف وَن ل الّ بِِسيَاه  ْْ َْمى األ قوله: َو

 الَالَِة ذلور.

ّل ثنياؤه فييُِ: قال أبو جعفر: والصواب من القول في ألحاب األْراف أن يقال لَيا قيال ع جي  

هُ رجال يعرفون لالّ من أهل الجنة وأهل النار بسيَاهُ  وال خبر ْن رسول ع ليمى ع ْمييه 

وسمُ يصّح سن ه وال أنه متفّ ْمى تأويمِا  وال إجَاع من األمة ْمى أنِيُ مالَِية. فيإذ ليان ذليك 

ن الرجيال اسيُ يجَيع ل,لك  ولان ذليك ال يي رك قياسيا  وليان الَتعيارف بيين أهيل لسيان العيرب أ

ذلور بني ا م  ون إناثُِ و ون ساِر الرمّ غيرهُ  لان بيّنا أن ما قاله أبو مجمز من أنُِ مالَِة 

قول ال معنى له  وأن الصحيح من القول في ذلك ما قاله ساِر أهل التأويل غيره. ه,ا ميع مين قيال 

وي  ْين رسيول ع ليمى ع ْمييه برالفه من ألحاب رسول ع لمى ع ْميه وسمُ  ومع ما ر 

 وسمُ في ذلك من األخبار وإن لان في أساني ها ما فيِا. وق :

ـ ر ثني القاسيُ  قيال: ثنيي الحسيين  قيال: ثنيي جريير ْين َْيارة بين القعقياع  ْين أبيي 11486  

 رْة بن َْرو بن جريير  قيال: س يالل رسيول ع ليمى ع ْمييه وسيمُ ْين أليحاب األْيراف  
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ُْ »فقال:  ُْ  ه  يَن ِمْن فَْصِمِه بيَن الِعباِ   قيال: أْنيت  َِ ُْ ِمَن الِعباِ   َوإذَا فََرَغ َرّب العالَ  ِ اِخر  َمْن ي ْفَصل  بَْينَ

َْْوا ِمَن الَجنِّة َرْين   ْ تَقاِي فَاْر  ُْ ُ  الَجنّة   وأْنت   َ ُْ ت ْ ِخْم ُْ ِمَن النّاِر َول  َ ُْ َرسنَات   َ ُْ  قَْوٌم أْخَرَجتْ  «.ِشالْت 

   ُْ ُْ لَيي  َ مَييْي َْ ُْ َونييا َْوا ألييَحاَب الَجنّييِة أْن َسييالٌم  القييول فييي تأويييل قولييه تعييالى: يَْعِرف ييوَن ل ييالّ بِسيييَاه 

ع وَن. ََ ُْ يَْن م وها َوه   يَْ خ 

يقول تعالى ذلره: وْمى األْيراف رجيال يعرفيون أهيل الجنية بسييَاهُ  وذليك بيياض وجيوهُِ   

النار ل,لك بسيَاهُ  وذلك سوا  وجوهُِ و رقة أْينُِ  فإذا  ونضرة النعيُ ْميِا. ويعرفون أهل

 رأوا أهل الجنة نا وهُ: سالم ْميَُ.

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـي ريي ثني الَثنييى  قييال: ريي ثنا ْبيي  ع بيين لييالح  قييال: ثنييي معاوييية  ْيين ْمييّي بيين أبييي 11487  

ُْ قال: يعرفون أهل النيار طمحة  ْن ابن ْباس  قول َراِف ِرجاٌل يَْعِرف وَن ل الّ بِِسيَاه  ْْ َْمى األ ه: َو

 بسوا  الوجوه  وأهل الجنة ببياض الوجوه.

ـ ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبييه  ْين ابين 11488  

َراِف ِرجاٌل يَْعِرف وَن ل الّ بِ  ْْ َْمى األ ُْ قال: أنزلُِ ع بتمك الَنزلية ليعرفيوا مين فيي ْباس: َو ِسيَاه 

الجنة والنار  وليعرفوا أهل النار بسوا  الوجوه  ويتعّوذوا باهلل أن يجعمُِ مع القوم الظالَين  وهُ 

في ذلك يحيون أهل الجنة بالسالم  لُ يي خموها وهيُ ينَعيون أن يي خموها  وهيُ  اخموهيا إن شياء 

 ع.

محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبيي نجييح  ـ ر ثني 11489  

رقة العيون. ُْ قال: بسوا  الوجوه و    ْن مجاه : بِِسيَاه 

َْميى     ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْين ابين أبيي نجييح  ْين مجاهي : َو

ييراِف ِرجيياٌل يَْعِرف ييوَن ل ييالّ بِِسيييَاه   ْْ ُْ الَفييار بسييوا  الوجييوه و رقيية العيييون  وسيييَا أهييل الجنيية األ
 مبيضة وجوهُِ.

ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا َْرو بن ْون  قال: ر ثنا هنيُ  ْن جويبر  ْن الضحاك  ْن ابن    

ْبيياس  قيييال: أليييحاب األْيييراف إذا رأوا ألييحاب الجنييية ْرفيييوهُ ببيييياض الوجيييوه  وإذا رأوا 

 الوجوه.ألحاب النار ْرفوهُ بسوا  

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا سوي  بن نصر  قال: أخبرنا ابن الَبيارك  ْين جيويبر  ْين 11490  

الضحاك  ْن ابن ْباس  قال: إن ألحاب األْراف رجيال لاني  لِيُ ذنيوب ْظيام  وليان رسيُ 

نَييا ال أمييرهُ هلل  فييأقيَوا ذلييك الَقييام إذا نظييروا إلييى أهييل النييار ْرفييوهُ بسييوا  الوجييوه  فقييالوا َربّ 

يَن وإذا نظروا إلى أهل الجنة ْرفوهُ ببيياض الوجيوه  في,لك قوليه: َونيا َْوا  َِ تجعْمنَا مَع القَْوِم الّظاِل

ع وَن. ََ ُْ يَْن م وها َوه  ُْ لَُ يَْ خ   َ مَْي َْ  ألَحاَب الَجنِّة أْن َسالٌم 

ن سيميَان  قيال: ـ ر  ث  ْن الحسين بن الفر   قال: سَع  أبا معاذ  قال: ر ثنا ْبي  بي11491  

ُْ  َْييوا أن ألييحاب  ييَراِف ِرجيياٌل يَْعِرف ييوَن ل ييالّ بِِسيييَاه  ْْ َْمييى األ سييَع  الضييحاك  فييي قولييه: َو

ُ  أميرهُ هلل  فجعمِيُ ع ْميى األْيراف   األْراف رجال من أهل ال,نوب ألابوا ذنوبا ولان َرْسي

مين النيار وإذا نظيروا إليى أهيل فإذا نظروا إليى أهيل النيار ْرفيوهُ بسيوا  الوجيوه  فتعيّوذوا بياهلل 

ع وَن. قال: وه,ا قول ابن ْباس. ََ ُْ يَْن م وها َوه  ُْ يَْ خ   الجنة  نا وهُ أن سالم ْميَُ  قال ع: لَ

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11492  

ُْ يعرفيون النيا س بسييَاهُ  يعرفيون أهيل النيار بسيوا  وجيوهُِ  وأهيل الجنية يَْعِرف وَن ل الّ بِِسيَاه 

 ببياض وجوهُِ.

ـ ر ثنا بنر بن معياذ  قيال: ري ثنا يزيي  بين  رييع  قيال: ري ثنا سيعي   ْين قتيا ة  قوليه: 11493  

ُْ يعرفون أهل النار بسوا  وجوهُِ  وأهل الجنة ببياض وجوهُِ.  يَْعِرف وَن ل الّ بِِسيَاه 

يَراِف ـ ر ثني يو11494   ْْ َْميى األ نح  قال: أخبرنا ابين وهيب  قيال: قيال ابين  يي   فيي قوليه: َو

ُْ قيال: أهيل الجنية بسييَاهُ بييض الوجيوه  وأهيل النيار بسييَاهُ سيو   ِرجاٌل يَْعرف يوَن ل يالّ بِِسييَاه 

ُْ قيال: أليحاب الجنية وأليحاب النيار  ونيا وا أليحاب  الوجوه. قال: وقوله يَْعِرف وَن ل الّ بِِسييَاه 

 الجنة  قال: رين رأوا وجوهُِ ق  ابيض .
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ـيي ريي ثنا ابيين وليييع  قييال: ريي ثنا الَحيياربي  ْيين جييويبر  ْيين الضييحاك: يَْعِرف ييوَن ل ييالّ 11495  

ُْ قال: بسوا  الوجوه.  بِِسيَاه 

ُْ قيال: 11496   ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ري ثنا يحييى بين يَيان  ْين مبيارك  ْين الحسين: بِِسييَاه 

رقة العيون.بسوا  الوجوه    و  

ِة ن قمي  واوهيا التيي هيي    ََ والسيَاء: العالمة ال الة ْمى النيء في لالم العيرب  وأليمه مين الّسي

فاء الفعل إلى موضع العين  لَا يقال: اضَحّل وامضحّل. وذ لر سَاْا ْن بعض بني ْقيل: هي 

قمي  واوه إليى موضيع أرض خامة  يعني: َوِخَة ومنه قولُِ: له جياه ْني  النياس  بَعنيى: وجيه  ن  

بزييا ة يياء « سييَياء»مَي و ة  و « سييَاء»و «  سييَا مقصيورة»ْين الفعل وفيِيا لغياع ثيالث: 

 أخرى بع  الَيُ فيِا وم ّها ْمى مثال الَبرياء  لَا قال الناْر:

ّّ ْمى البََصْر   ياء  ال تَن  َْ ْسِن إْذ َرمىمَه  ِسي  غ الٌم َرماه  ّللّا  بالح 

ع يوَن أي رمّي  ْمييُِ أمنية وأما قوله: وَ    ََ ُْ يَْن م وها َوه  ُْ يَْ خ  ُْ لَ  َ مَْي َْ نا َْوا ألَحاَب الَجنِّة أْن َسالٌم 

 ع من ْقابه وأليُ ْ,ابه.

ع وَن فقال بعضُِ: هي,ا خبير مين ع    ََ ُْ يَْن م وها َوه  ُْ يَْ خ  واختمف أهل التأويل في الَعني بقوله: لَ

ألهل الجنة ما قيالوا قبيل  خيول أليحاب األْيراف  غيير أنِيُ قيالوه  ْن أهل األْراف أنُِ قالوا

 وهُ ينَعون في  خولِا. ذلر من قال ذلك:

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن مفضل  قال: ر ثنا أسيباط  ْين السي ّي  11497  

قالوا: سالم ْمييَُ قال: أهل األْراف يعرفون الناس  فإذا مّروا ْميُِ بزمرة ي,هب بِا إلى الجنة 

ع وَن أن ي خموها. ََ ُْ يَْن م وها َوه  ُْ يَْ خ   يقول ع ألهل األْراف: لَ

  11498 ُْ ـ ر ثني محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  قال: تال الحسن: لَ

ع وَن قال: وع ما جعل ذلك النَع في قموبُِ إالّ لَر ََ ُْ يَْن م وها َوه   امة يري ها بُِ.يَْ خ 

  11499 ُْ م وها َوه يي ُْ يَييْ خ  ـيي ريي ثنا بنيير  قييال: ريي ثنا يزييي   قييال: ريي ثنا سييعي   ْيين قتييا ة  قولييه: لَيي

عوَن قال: أنبألُ ع بََانُِ من النَع. ََ  يَْن

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا سوي   قال: أخبرنا ابن الَبارك  ْن أبيي بَير الِي,لّي  قيال: 11500  

ن جبير  وهو يح ّث ذلك ْن ابن مسعو   قال: أما ألحاب األْراف  فيإن النيور ليان قال سعي  ب

ع وَن قال: في  خولِا. قال ابين ْبياس:  ََ ُْ يَْن م وها َوه  ُْ يَْ خ  في أي يُِ فانتزع من أي يُِ يقول ع: لَ

 فأ خل ع ألحاب األْراف الجنة.

ال: ري ثنا إسيراِيل  ْين جيابر  ْين َْرمية ـ ر ثني الحرث  قال: ر ثنا ْب  العزيز  قي11501  

ع وَن قاال: في  خولِا. ََ ُْ يَْن م وها َوه  ُْ يَْ خ   وْناء: لَ

ْ نيي بي,لك أهيل الجنيية  وأن أليحاب األْيراف يقوليون لِيُ قبيل أن ييي خموا    وقيال اخيرون: إنَيا 

 ذلك: الجنة: سالم ْميَُ  وأهل الجنة ينَعون أن ي خموها  ولُ ي خموها بع . ذلر من قال

ـ ر ثنا ابن رَيي   قيال: ري ثنا ولييع  قيال: ري ثنا جريير  ْين سيميَان التيَيي  ْين أبيي 11502  

ع يوَن قييال: الَالَِية يعرفييون  ََ ُْ يَْن ي م وها َوه  ُْ يَييْ خ  ُْ لَي  َ مَييْي َْ مجميز: َونيا َْوا ألييَحاَب الَجنّيِة أْن َسيالٌم 

نة ألحاب األْراف  ينا ون أليحاب الفريقين جَيعا بسيَاهُ  وه,ا قبل أن ي خل أهل الجنة الج

 الجنة: أن سالم ْميَُ لُ ي خموها وهُ ينَعون في  خولِا.

 47اآلية : 
ُْ تِْمقَيآَء أَْليَحاِب النّياِر قَيال واْ َربّنَيا الَ تَْجعَْمنَيا  ه  ِرفَْ  أَْبَصيار  القول في تأويل قوله تعالى:    }َوإِذَا ل 

يَن {. َِ  َمَع اْلقَْوِم الّظاِل

يرف  أبصيار أليحاب األْيراف تمقياء أليحاب النيار يعنيي: رييالُِ يقو    ل تعالى ذلره: وإذا ل 

يَن الي,ين ظمَيوا أنفسيُِ  َِ ووجاهُِ فنظروا إلى تنويه ع لُِ  قال وا َربّنا ال تَْجعَْمنا َميَع القَيْوِم الّظياِل

 فألسبوها من سرنك ما أورثُِ من ْ,ابك ما هُ فيه.

لحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي  ـ ر ثني محَ  بن ا11503  

ْمرة ي ,هب بِا إلى النار  قال وا َربّنيا ال تَْجعَْمنيا َميَع  قال: وإذا مّروا بُِ  يعني بألحاب األْراف بز 

يَن. َِ  القَْوِم الّظاِل
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جويبر  ْين الضيحاك   ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا سوي   قال: أخبرنا ابن الَبارك  ْن11504  

ْيين ابيين ْبيياس  قييال: إن ألييحاب األْييراف إذا نظييروا إلييى أهييل النييار وْرفييوهُ قييالوا: َربّنييا ال 

يَن. َِ  تَْجعَْمنا َمَع القَْوِم الّظاِل

يِرفَْ  11505   ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن أبي مَين  ْن أخييه  ْين َْرمية: َوإذَا ل 

ُْ تِْمقاَء ألحَ  ه   اِب النّاِر قال: تحّر  وجوهُِ لمنار  فإذا رأوا أهل الجنة ذهب ذلك ْنُِ.أْبَصار 

  11506 ُْ ه  يرفَْ  أْبَصيار  ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: ابين  يي  فيي قوليه: َوإذَا ل 

ْزَرقّة  قال وا َربّنا ال تَْجعَمْ  ْسَو ّة وأْينُِ م  يَن.تِْمقَاَء ألَحاِب النّاِر فرأوا وجوهُِ م  َِ  نا َمَع القَْوِم الّظاِل

 48اآلية : 
ُْ قَال واْ َمآ أَْغنََى  اه  ََ ُْ بِِسي  ِ َراِف ِرَجااٍل يَْعِرف ونَ ْْ القول في تأويل قوله تعالى:    }َونَا ََى أَْلَحاب  األ

وَن {. بِر  َْ ُْ تَْستَ ْنت  ُْ َوَما ل   َ ع  َْ ُْ َج  َ ن َْ 

ُْ سيَا أهيل يقول جّل ثناؤه: َونا َى ألَحاب  األ    ُْ بِِسيَاه   ِ َراِف ِرجاالً من أهل األرض يَْعِرف ونَ ْْ
 ُْ ْنييت  ُْ مييا لنييتُ تجَعييون ميين األمييوال والعيي   فييي اليي نيا  َومييا ل  يي  َ ع  َْ ُْ َج  َ ييْن َْ النييار  قييال وا مييا أْغنَييى 

وَن يقول: وتَبرلُ ال,ي لنتُ تتَبرون فيِا. لَا: بِر  َْ  تَْستَ

  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي  ـ ر ثني محَ  بن الحسين11507  

قييال: فَييّر بِييُ يعنييي بألييحاب األْييراف نيياس ميين الجبييارين ْرفييوهُ بسيييَاهُ قييال: يقييول: قييال 

وَن. بِر  َْ ُْ تَْستَ ْنت  ُْ َوما ل   َ ع  َْ ُْ َج  َ ْن َْ  ألحاب األْراف: ما أْغنَى 

قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبييه  ْين ابين ـ ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  11508  

 ُْ  َ يْن َْ ُْ قيال وا ميا أْغنَيى  ُْ بِِسييَاه   ِ َراِف ِرجاالً قيال: فيي النيار  يَْعِرف يونَ ْْ ْباس: َونا َى ألَحاب  األ

وَن. بِر  َْ ُْ تَْستَ ْنت  ُْ وتَبرلُ  َوما ل   َ ع  َْ  َج

التيَي  ْن أبي مجمز: َونا َى ألَحاب   ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا جرير  ْن سميَان11509  

وَن قال: ه,ا ريي بِر  َْ ُْ تَْستَ ْنت  ُْ َوما ل   َ ع  َْ ُْ َج  َ ْن َْ ُْ قال وا ما أْغنَى  ُْ بِِسيَاه   ِ َراِف ِرجاالً يَْعِرف ونَ ْْ ن األ

ٍة... االَ  ََ ُ  ّللّا  بَِرْر  ِ ُْ ال يَنال  ت  َْ الِء الِّ,يَن أْقَس ية. قم  ألبي مجمز: ْن ابين  خل أهل الجنة الجنة  أَهؤ 

 ْباس؟ قال: ال بل ْن غيره.

ر ثني يعقوب بن إبراهيُ  قيال: ري ثنا ابين ْميية  ْين سيميَان التيَيي  ْين أبيي مجميز: َونيا َى    

ُْ قييال: نييا ع الَالَِيية رجيياالً فييي النييار يعرفييونُِ  ُْ بِِسيييَاه   ِ ييَراِف ِرجيياالً يَْعرف ييونَ ْْ ألييَحاب  األ

ٍة قال: بسيَاهُ: ما أْغنَى  ََ ُ  ّللّا  بَِرْر  ِ ُْ ال يَنال  ت  َْ الَِء الِّ,يَن أْقَس وَن أَهؤ  بِر  َْ ُْ تَْستَ ْنت  ُْ َوما ل   َ ع  َْ ُْ َج  َ ْن َْ
ُْ تَْحَزنوَن. ُْ َوال أْنت   َ مَْي َْ م وا الَجنّةَ ال َخْوٌف   ه,ا رين  خل أهل الجنة الجنة  اْ خ 

ال: قيال ابين  يي   فيي قوليه: َونيا َى أليَحاب  ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنيا ابين وهيب  قي11510  

ُْ فالرجال ْظَاء من أهل ال نيا قيال: فبِي,ه الصيفة ْيرف أهيل  ُْ بِِسيَاه   ِ ْْراِف ِرجاالً يَْعِرف ونَ األ

األْراف أهل الجنة من أهل النار. وإنَا ذلر ه,ا رين ي,هب رِيح أهل الرير ورِيح أهل النيّر 

وَن قال: ْمى أهل يوم القيامة. قال: وقال ابن  ي بِر  َْ ُْ تَْستَ ْنت  ُْ َوما ل   َ ع  َْ ُْ َج  َ ْن َْ   في قوله: ما أْغنَى 

 طاْة ع.

 49اآلية : 
م يواْ اْلَجنّيةَ الَ  يٍة اْ خ  ََ ُ  ّللّا  بَِرْر  ِ ُْ الَ يَنَيال  ت  َْ آلِء الِّ,يَن أَْقَس َخيْوٌف القول في تأويل قوله تعالى:    }أََهـَؤ 

ُْ َوالَ أَ   َ مَْي ُْ تَْحَزن وَن {.َْ  نت 

اختمف أهل التأويل في الَعنيين بِ,ا الَالم  فقيال بعضيُِ: هي,ا قييل ع ألهيل النيار توبيريا لِيُ    

ْمى ما لان من قيمُِ في ال نيا ألهل األْراف ْن  إ خاله ألحاب األْراف الجنة. ذلر مين قيال 

 ذلك:

  قيال: ثنيي معاويية  ْين ْميّي  ْين ابين ـ ر ثني الَثنى  قيال: ري ثنا ْبي  ع بين ليالح11511  

ُ  أميرهُ هلل  يقوميون  ْباس  قال: أليحاب األْيراف: رجيال لاني  لِيُ ذنيوب ْظيام  وليان َرْسي

ْمى األْراف  فإذا نظروا إلى أهل الجنة طَعوا أن ي خموها  وإذا نظيروا إليى أهيل النيار تعيّوذوا 
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ال ٍة يعني ألحاب باهلل منِا  فأ خموا الجنة. ف,لك قوله تعالى: أَهؤ  ََ ُ  ّللّا  بَِرْر ُْ ال يَنالِ  ت  َْ ِء الِّ,يَن أْقَس

ُْ تَْحَزن وَن. ُْ َوال أْنت   َ مَْي َْ م وا الَجنّةَ ال َخْوٌف   األْراف  اْ خ 

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا سوي   قال: أخبرنا ابن الَبارك  ْن جويبر  ْين الضيحاك  11512  

ُْ َوال قال: قال ابن ْباس: إن ع أ   َ مَْي َْ م وا الَجنّةَ ال َخْوٌف  خل ألحاب األْراف الجنة لقوله: اْ خ 

ُْ تَْحَزن وَن.  أْنت 

ـ ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبييه  ْين ابين 11513  

ُْ ال يَني ت  َْ الِء الّيِ,يَن أْقَسي يِة يعنيي أليحاب ْباس: قال ع ألهيل التَبير واألميوال: أَهيؤ  ََ ُْ ّللّا  بَِرْر  ِ ال 

ُْ تَْحَزن وَن. ُْ َوال أْنت   َ مَْي َْ م وا الَجنّةَ ال َخْوٌف   األْراف  اْ خ 

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11514  

ُ  ّللّا    ِ ُْ ال يَنال  ت  َْ الِء الضعفاء الِّ,يَن أْقَس ُْ تَْحَزن يوَن. أَهؤ  ُْ َوال أْنيت   َ مَيْي َْ م وا الَجنّةَ ال َخْوٌف  ٍة اْ خ  ََ  بَِرْر

,يفَيية:  ييِن الَجنّييِة  »قييال: فقييال ر  َْ  ُْ  ِ ُْ َرسيينَات  يي ِِ ُْ فَقَّصييَرْع بِ  ِ َييال  ْْ ييَراِف قَييْوٌم تََافَييأْع أ ْْ ألييَحاب  األ

ي ْْ عم وا ْمى األ َِْن الناِر  فَج   ُْ  ِ ُْ َسياّلات  ِِ يا ق ِضيَي بييَن َوقَّصَرْع بِ َّ . فَمَ ُْ َراِف يَْعِرفيوَن النّياَس بِِسييَاه 

مَْييِه الّسيالم   فَقيال وا: ييا ا َم  أْنيَ  أب ونيا فاْشيفَْع لَني َْ َِْة  فَيأتَْوا ا ََم  ُْ فِي َطمَِب الّنيفا  ِ ْني َ الِعباِ   أ ِذَن لَ ِْ ا 

ييوَن أَريي ا َخمَقَييه ّللّا  بِيَييِ ِه وَ   َ يية  ّللّاِ إلَْيييِه َغَضييبَه  َربّييَك فَقيياَل: َهييْل تَْعمَ ََ وِرييِه َوَسييبَقَْ  َرْر نَفَييَخ فِيييِه ِمييْن ر 

 َِ ُْ  َولَ  َ َِْمَ   ل ْنهَ ما أْستَِنيع  أْن أْشفََع لَ : ما  ََة  غيِري؟ فَيَق ول وَن ال. قال: فَيَق ول  الِِ ََ ْن َوسَج َْع لَه  ال

 َُ َُ قال: فَيَأْت وَن إْبَراِهي ْني َ َربّيِه  فَيَق يول  َهيْل اِْت وا اْبنِي إْبَراِهي ِْ  ُْ ي  ِ مَْييِه الّسيالم   فَيَسيأَل ونَه  أْن يَْنيفََع لَ َْ
ه  فِي النّاِر فِيي ع غييِري؟ فَيَق   وَن ِمْن أَرٍ  اتَّر,َه  ّللّا  َخِميالً؟ َهْل تَْعمََوَن أَر ا أْرَرقَه  قَْوم   َ وليوَن: تَْعمَ

ي   ل ْنيهَ ميا أْسيتَ  َْ ِم َْ : ميا  مَْييِه ال فَيَق ول  َْ يِن اِْت يوا ابنيي موسيى فَيَيأْت وَن ِموَسيى  َِ ُْ  َولَ ي  َ ِنيع  أْن أْشيفََع لَ

ِميَيا َوقَّربَيه  نَِجيّيا غييِري؟ فَيَق ول يوَن: ال  فَيَق ي َْ يه  ّللّا  تَ ََ وَن ِمْن أَريٍ  َلمّ  َ : َهْل تَْعمَ : ميا الّسالم   فَيَق ول  ول 

َْ   ل ْنهَ ما أْستَِنيع  أْن أْشفَعَ  ِم َْ  : ْني َ َربّيَك فَيَق يول  ِْ يَسى فَيَأْت ونَه  فَيَق ول وَن: اْشفَْع لَنا  ِْ ِن اِْت وا  َِ ُْ  َولَ  َ لَ

ييوَن ِميْن أَرييٍ  ليياَن   َ : َهييْل تَْعمَ ييوَن أري ا َخمَقَييه  ّللّا  ِمييْن غييِر أٍب َغيييِري؟ فَيَق ول ييوَن: ال  فَيَق يول   َ َهيْل تَْعمَ

ه َواألْبَرَص وي حْ  ََ : أنا َرِجيل  ي ْبِرىء  األْل ْوتى بإْذن ّللّاِ غيِري؟ قال: فَيَق ول وَن: ال  قاَل: فَيَق ول  ََ يِي ال

مَْييِه َوَسي َْ ِن اِْت وا محَ ا رْسوَل ّللّاِ َليمّى ّللّا   َِ ُْ  َولَ  َ َْ   ل ْنهَ ما أْستَِنيع  أْن أْشفََع لَ ِم َْ َُ نَْفِسي  ما  « مّ

ُّ فَيَ »قال رسول ع لمى ع ْميه وسمُ:  يا. ث ي َِ : أنيا لَ ُّ أق يول  أْت ونِي  فَأْضِرب  بِيَِ ي ْميى َليْ ِري ث ي

ثْمِ  َِ عِ الّساِمع وَن بِ ََ ُْ يَْس َْمى َربي  فَيَْفتَح  لي ِمَن الثّناء ما لَ ِه أْمِني رتى أقَِف بيَن يَ ََي العَْرِش  فَأ ثْنِي 

َّ   اْرفَيْع رأَسيَك  َح ُّ أْسج  َ فَي قال  لي: يا م  : َرّب  قَّط  ث  َسيْل ت ْعَنيْه  َواْشيفَْع ت َنيفّْع فَيأْرفَع  رأِسيي فَيأق ول 

قاِم  َوه   ََ قَّرٌب إالّ َغبََننِي يَْوَمالٍِ, ب,لَك ال ْرَسٌل َوال َممٌَك م  ُْ لََك. فاَل يَْبقَى نَبِّي م  : ه  قيام  أ ّمتِي فَي قال  ََ َو ال

ْحَو    ََ ُْ باَب الَجنِّة فأْستَ »قاَل: «. ال ِِ ير  فَآتي بِ ِْ يٍر ي قيال  لَيه  نَ ِْ ُْ إليى نَ ي ِِ ُْ  فَي يْ,َهب  بِ  ِ ْفتِح   فَي ْفتَح  لي ولَ

ه  اليياق وع   فَيَْغتَِسيم وَن ِمْنيه   ْسيك   َوَرْصيباؤ  َِ ََمّيٍل بيالم ْؤل ٍؤ  ت َراب يه  ال يٌب ِميْن ذََهيٍب م    الَحياةِ  رافَتاه  ق ض 

ُْ أْلييَوان  أْهييِل الَجنّييِة َوِري ِِ ُْ فَتَع ييو   إلَييْي يي  ِرِه َََواِلييب  ال ّّريّييِة  َويَْبقَييى فِييي ل  ُ  ال  ِ وَن لييأنّ ُْ  َويَِصييير  يي  ِ ح 

ُْ َمساِلين  أْهِل الَجنّةِ   ِ  «.شاماٌع بِيٌض ي ْعَرف وَن بِِا  ي قال لَ

ـ ر  ث  ْن الحسين بن الفر   قال: سع  أبا معاذ  قيال: ري ثنا ْبيي  بين سيميَان  قيال: 11515  

ُْ  سَع  الضحاك  قال: إن  َ مَيْي َْ م وا الَجنّيةَ ال َخيْوٌف  ع أ خمُِ بع  ألحاب الجنة  وهو قوله: اْ خ 

ُْ تَْحَزن وَن يعني ألحاب األْراف. وه,ا قول ابن ْباس.  َوال أْنت 

فتأويل الَالم ْمى ه,ا التأويل ال,ي ذلرنا ْن ابين ْبياس  ومين ذلرنيا قوليه فييه: قيال ع ألهيل   

انييية ع وانذْييان لناْتييه وطاْيية رسييمه الجييامعين فييي اليي نيا األمييوال التَبيير ْيين انقييرار بور 

مَاثرة ورياء: أيِا الجبابرة ال,ين لانوا في ال نيا  أهؤالء الضعفاء ال,ين لنتُ فيي الي نيا أقسيَتُ ال 

ينالُِ ع بررَة؟ قال: ق  غفرع لِيُ وررَيتُِ بفضيمي وررَتيي  ا خميوا ييا أليحاب األْيراف 

ْميييَُ بعيي ها ميين ْقوبيية تعيياقبون بِييا ْمييى مييا سييمف ميينَُ فييي اليي نيا ميين االَثييام  الجنيية  ال خييوف

 وانجرام  وال أنتُ تحزنون ْمى شيء فاتَُ في  نيالُ

وقال أبو مجمز: بل ه,ا القول خبر من ع ْن قيل الَالَِة ألهل النار بع  ما  خموا النار تعيييرا   

مَؤمنين الي,ين أ خمِيُ ع ييوم القيامية جنتيه. وأميا قوليه: منُِ لُِ ْمى ما لانوا يقولون في ال نيا ل

ُْ تَْحَزن وَن فربر من ع ْن أمره أهل الجنة ب خولِا. ُْ َوال أْنت   َ مَْي َْ م وا الَجنّةَ ال َخْوٌف   اْ خ 
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ْ مية  ْين سيميَان التيَيي  ْين أبيي مجميز  قيال: نيا ع 11516   ـ ر ثني يعقوب  قال: ر ثنا ابن 

االً في النار يعرفونُِ بسيَاهُ: ميا أغنيى ْينَُ جَعَيُ وميا لنيتُ تسيتَبرون أهيؤالء الَالَِة رج

ال,ين أقسَتُ ال ينالُِ ع بررَة؟ قال: فِي,ا ريين يي خل أهيل الجنية الجنية ا خميوا الجنية ال خيوف 

 ْميَُ وال أنتُ تحزنون.

 50اآلية : 
آِء أَْو القول في تأويل قوله تعالى:    }َونَا ََى أَْلَحاب  النّا ََ مَْينَا ِمَن اْل َْ واْ  ِر أَْلَحاَب اْلَجنِّة أَْن أَفِيض 

ََافِِريَن {. َْمَى اْل ا  ََ  ِ ُ  ّللّا  قَال َواْ إِّن ّللّاَ َرّرَم  َ ا َرَ قَ َّ  ِم

وه,ا خبر من ع تعالى ذلره ْن استغاثة أهل النار بأهل الجنة ْن  نزول ْظيُ البالء بُِ مين    

ع  ْقوبة من ع لُِ ْمى ما سمف منُِ في ال نيا من تيرك طاْية ع وأ اء ميا ش ّة العنش والجو

لان فرض ْميُِ فيِا في أموالُِ مين رقيوق الَسيالين مين الزلياة والصي قة. يقيول تعيالى ذليره: 

مَْينيا  َْ وا  ونا ى ألحاب النار بع  ما  خموها ألحاب الجنة بع  ما سَنوها أن يا أهل الجنة: أفِيض 

ُ  ّللّا  أي أطعَونا مَا ر قَُ ع من النعام. لَا:ِمَن ال  َ ا َرَ قَ َّ اِء أْو ِم ََ 

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11517  

ُ  ّللّا  قال: من النعام.  َ ا َرَ قَ َّ اِء أْو ِم ََ مَْينا ِمَن ال َْ وا   أْن أفِيض 

مَْينا ِمَن  ـ ر ثني11518   َْ وا  يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   في قوله: أْن أفِيض 

ُ  ّللّا  قييال: يسييتنعَونُِ ويستسييقونُِ. فأجييابُِ أهييل الجنيية: إن ع رييّرم الَيياء  يي  َ ييا ر قَ َّ يياِء أْو ِم ََ ال

 والنعام ْمى ال,ين جح وا توري ه ول,ّبوا في ال نيا رسمه.

ِ َا ْاِ تان ْمى الَياء  وْميى والِاء والَيُ في    يا « ميا»قوله: إّن ّللّاَ َرّرَم َّ التيي فيي قوليه: أْو ِم

ُ  ّللّا .  َ  َرَ قَ

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن سفيان  ْن ْثَيان الثقفيي  ْين سيعي  بين جبيير  11519  

ُ  ّللّا  ْن ابن ْباس:  ي  َ يا َرَ قَ َّ ياِء أْو ِم ََ مَْينا ِمَن ال َْ وا  َونا َى ألَحاب  النّاِر ألَحاَب الَجنِّة أْن أفِيض 

قييال: ينييا ي الرجييل أخيياه أو أبيياه  فيقييول: قيي  ارترقيي    أفييض ْمييّي ميين الَيياء فيقييال لِييُ: أجيبييوهُ 

ِ َا ْمى الَافِِريَن.  فيقولون: إّن ّللّاَ َرّرَم

لَثنى  قال: ر ثنا ابن  ليين  قيال: ري ثنا سيفيان  ْين ْثَيان  ْين سيعي  بين ـ ور ثني ا11520  

ُ  ّللّا  قييال:  ي  َ ييا َرَ قَ َّ ياِء أْو ِم ََ مَْينيا ِمييَن ال َْ ييوا  جبيير: َونيا َى ألييَحاب  النّياِر ألييَحاَب الَجنّيِة أْن أفِيض 

ِ َا ْمى  الَافِِريَن. ينا ي الرجل أخاه: يا أخي ق  ارترق  فأغثني فيقول: إّن ّللّاَ َرّرَم

ِ َا 11521   ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   في قوله: قال وا إّن ّللّاَ َرّرَم

 َْمى الَافِِريَن قال: طعام أهل الجنة وشرابِا.

 51اآلية : 
واً َولَِعباً َوَغّرتْ  ِْ ُْ لَ  ِ ُْ القول في تأويل قوله تعالى:    }الِّ,يَن اتَّر, واْ ِ ينَ ُ  اْلَحيَاة  ال ّْنيَا فَياْليَْوَم نَنَسياه   ِ

ُْ َهـَ,َا َوَما َلان واْ بِآيَاتِنَا يَْجَح  وَن {. ِِ ا نَس واْ ِلقَآَء يَْوِم ََ  َل

وه,ا خبر من ع ْن قيل أهل الجنة لمَافرين  يقول تعالى ذلره: فأجاب أهل الجنية أهيل النيار:    

ِ َا ْمى الَافِرِ  وا إّن ّللّاَ َرّرَم ِْ ُْ ال,ي أمرهُ ع به لَ  ِ يَن ال,ين لفروا باهلل ورسمه  الِّ,يَن أتَّر, وا ِ ينَ

وي ْن ابن ْباس في ذلك ما:  َولِعبا يقول: سررية ولعبا. ور 

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع  قيال: ثنيي معاويية  ْين ْميّي  ْين ابين ْبياس  فيي 11522  

  ِ يوا َولِعبيا... االَيية. قيال: وذليك أنِيُ ليانوا إذا  ْيوا إليى انيَيان سيرروا قولِالِّ,يَن اتَّر, وا ِ ينَ ِْ ُْ لَ
 مَن  ْاهُ إليه وهزءوا به اغترارا باهلل.

ُ  الحيَاة  ال ّْنيا يقول: وخ ُِْ ْاجيل ميا هيُ فييه مين العييش والرفيض وال ْية ْين األخي,     ِ َوَغّرتْ

ُْ َهي,َا  بنصيبُِ من االَخرة رتى أتتُِ الَنية يقول ع ِِ ا نَس وا ِلقياَء يَيْوِم ََ ُْ ل جّل ثناؤه: فاليَْوَم نَْنساه 

أي ففي ه,ا اليوم وذلك يوم القيامة ننساهُ  يقول: نترلُِ فيي العي,اب الَبيين جياْيا ْناشيا بغيير 
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طعام وال شراب  لَا ترلو العَل لمقاء يومُِ ه,ا ورفضوا االستع ا  له بإتعاب أب انُِ في طاْة 

 ع.

 ق  بيّنا معنى قوله ننساهُ بنواه ه فيَا مضى بَا أغنى ْن إْا ته.و  

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ُْ قال: 11523   ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبي  ْن سفيان  ْن جابر  ْن مجاه : فاليَْوَم نَْنساه 

 ن سوا في الع,اب.

ألْميى  قيال: ري ثنا محَي  بين ثيور  ْين معَير  ْين ابين أبيي نجييح  ْين ر ثنا محَ  بن ْب  ا   

ُْ قال: نترلُِ لَا ترلوا لقاء يومُِ ه,ا.  مجاه : فاْليَْوَم نَْنساه 

ر ثني محَ  بن َْيرو  قيال: ري ثنا أبيو ْاليُ  قيال: ري ثنا ْيسيى  ْين ابين أبيي نجييح  ْين    

ُْ قال: نترلُِ في ال  نار.مجاه   في قول ع: نَْنساه 

ـي ريي ثني الَثنييى  قيال: ريي ثنا ْبيي  ع بين لييالح  قييال: ثنيي معاييية  ْيين ْميّي  ْيين ابيين 11524  

ُْ َه,َا قال: نترلُِ من الررَة لَا ترلوا أن يعَموا لمقياء  ِِ ا نَس وا ِلقاَء يَْوم ََ ُْ ل ْباس: فاليَْوَم نَْنساه 

 يومُِ ه,ا.

ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبييه  ْين ابين  ـ ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال:11525  

ُْ َهي,َا... االَيية: يقيول: نسييُِ ع مين الريير  وليُ  ِِ يا نَس يوا ِلقياَء يَيْوِم ََ ُْ ل ْباس  قوله: فاليَْوَم نَْنسياه 

 ينسُِ من النّر.

ر ثني الحرث  قال: ري ثنا ْبي  العزييز  قيال: ري ثنا أبيو سيع   قيال: سيَع  مجاهي ا فيي قوليه:    

ُْ َه,َا قال: نؤخرهُ في النار.فاليَ  ِِ ا نَس وا ِلقاَء يَْوِم ََ ُْ ل  ْوَم نَْنساه 

وأما قوله: َوما لان وا بآياتِنا يَْجَح  وَن فإن معنياه: الييوم ننسياهُ لَيا نسيوا لقياء ييومُِ هي,ا  ولَيا   

يا التيي فيي قو« ميا»التي في قوله: َوما لان وا معنوفة ْميى « ما»لانوا بآياتنا يجح ون. ف  ََ ليه: ل

 نَس وا.

وتأويل الَالم: فاليوم نترلُِ في الع,اب  لَا ترلوا العَل في الي نيا لمقياء ع ييوم القيامية  ولَيا   

لانوا بآياع ع يجح ون  وهي رججه التيي اريتّل بِيا ْمييُِ مين األنبيياء والرسيل والَتيب وغيير 

 ذلك. يجح ون: يَ,ّبون وال يص ّقون بنيء من ذلك.

 52اآلية : 
يةً لّقَيْوٍم ي ْؤِمن يونَ  ََ ٍُ ه ي ًى َوَرْر ْمي ِْ َْمََى  تَاٍب فَّصْمنَاه   َِ ُْ بِ  القول في تأويل قوله تعالى:    }َولَقَْ  ِجالْنَاه 

.} 

يقول تعالى ذلره: أقسُ يا محَ  لق  جالنا هؤالء الَفيرة بَتياب  يعنيي القيران الي,ي أنزليه إلييُِ     

ٍُ يقول: ْميى ْميُ منيا يقول: لق  أنزلنا إليُِ ه,ا القران  ْم ِْ َْمى  ّّ من الباطل   مفصالّ مبينا فيه الح

يةً يقيول: بينياه ليِتي ي  ََ ّّ  ه ي ًى َوَرْر ّّ ما فصل فيه مين الباطيل الي,ي مييز فييه بينيه وبيين الحي بح

ويررُ به قوم يص ّقون به وبَا فيه مين أمير ع ونِييه وأخبياره ووْي ه ووْيي ه  فينقي,هُ بيه مين 

َ يْن فِيي َليْ ِرَك َريَرٌ  الضاللة إلى ا لِ ى. وه,ه االَية مر و ة ْمى قوله: ِلتاٌب أْنَزْلناه  إلَْييَك فَيال يَ

ٍُ والِي ى فيي موضيع نصيب  ْمي ِْ تياٍب فَّصيْمناه  ْميى  َِ ُْ بِ ْؤِمنيَن. َولَقَْ  ِجالْناه   َ ِمْنه  ِلت ْنِ,َر بِِه َوِذْلَرى لم

ليو ن صيب ْميى فعيل فّصيمناه  فيَيون الَعنيى: فّصيمنا ْمى القنع من الِاء التي في قوله: فَّصْمناه  و

يةٍ »الَتاب ل,لك لان لحيحا ولو قيرىء  ََ ليان فِيي انْيراب فصييحا  وليان خفيض « ه ي ًى َوَرْر

 ذلك بالر ّ ْمى الَتاب.

 53اآلية : 
وَن إِالّ تَأِْويمَه  يَْوَم يَأْتِي تَأِْويم ه  يَ  ق ول  الّيِ,يَن نَس يوه  ِمين قَْبيل  القول في تأويل قوله تعالى:    }َهْل يَنظ ر 

يَل َغْييَر الّيِ,ي ل نّي ََ َِل لّنَا ِمن ش يفَعَآَء فَيَْنيفَع واْ لَنَيآ أَْو ن يَر ّ فَنَْع ّّ فَ س ل  َربّنَا بِاْلَح يل  قَيْ  قَْ  َجآَءْع ر  ََ ا نَْع

وَن {. ُْ ّما َلان واْ يَْفتَر   ِ ْن َْ ُْ َوَضّل   ِ َواْ أَْنف َس  َخِسر 

وَن إالّ تَأِْويمَه  هل ينتظر هؤالء الَنيرلون الي,ين يَي,ّبون بآيياع ع  يقول تعالى    ذلره: َهْل يَْنظ ر 

ويجح ون لقاءه  إالّ تأويمه؟ يقول: إالّ ما يالول إليه أميرهُ مين ورو هيُ ْميى ْي,اب ع  وليميُِّ 
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 ه بَيا أغنيى ْين جحيَه  وأشباه ه,ا مَا أوْ هُ ع به. وق  بيّنا معنى التأويل فيَا مضيى بنيواه

 إْا ته في ه,ا الَوضع.

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

وَن 11526   ـ ر ثنا بنر بن معاذ  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتيا ة  قوليه: َهيْل يَْنظ ير 

 إالّ تَأْويمَه : أي ثوابه يَْوَم يَأْتي تَأِْويم ه  أي ثوابه.

 ثنا محَيي  بيين ْبيي  األْمييى  قييال: ريي ثنا محَيي  بيين ثييور  قييال: ريي ثنا معَيير  ْيين قتييا ة: َهييْل ريي   

وَن إالّ تَأِْويمَه  يَْوَم يَأْتِي تَأِْويم ه  قال: تأويمه: ْاقبته.  يَْنظ ر 

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا أبو أسامة  ْن شبل  ْن ابن أبي نجييح  ْين مجاهي : َهيْل 11527  

ونَ   إالّ تَأِْويمَه  قال: جزاءه  يَْوَم يَأْتي تَأِْويم ه  قال: جزاؤه. يَْنظ ر 

 ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا يحيى بن أبي  اِ ة  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه   مثمه.   

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11528  

ون إالّ   تَأِْويمَه  أما تأويمه: فعواقبه مثل وقعة ب ر  والقيامة  وما وْ  فيه من موْ . َهْل يَْنظ ر 

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا إسحاق  قال: ر ثنا ْب  ع بن جعفر  ْين أبييه  ْين الربييع 11529  

وَن إالّ تَأِْويمَه  يَْوَم يَأْتي تَأْويم ه  يَق ول  الّ,ِ  س يل  بن أنح في قوله: َهْل يَْنظ ر  يَن نَس وه  ِمْن قَْبل  قَْ  جاَءْع ر 

وَن  ُّ تأويمه يوم القيامة  ففيي ذليك أنيزل: َهيْل يَْنظ ير  ّّ فال يزال يقع من تأويمه أمر رتى يت َربّنا بالَح

إالّ تَأِْويمَه  رين أثاب ع تبارك وتعالى أولياءه وأْ اءه ثواب أَْالُِ  يَق ول  يومال, الِّ,يَن نَس وه  ِميْن 

... االَية.قَ  ّّ س ل  َربّنا بالَح  ْبل  قَْ  جاَءْع ر 

ـ ر ثني محَ  بن سع   قال: ثني أبي  قال: ثني َْي  قال: ثني أبي  ْن أبييه  ْين ابين 11530  

وَن إالّ تَأِْويمَه  يَْوَم يَأْتي تَأْويم ه  قال: يوم القيامة.  ْباس  قوله: َهْل يَْنظ ر 

نا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   في قوله: يَْوَم يَأْتي تَأِْويم ه  قال: ـ ر ثني يونح  قال: أخبر11531  

ْؤياَي ِمْن قَْبل  قال: ه,ا تحقيقِا. وقيرأ قيول ع: َوميا  يأتي تحقيقه. وقرأ قول ع تعالى: َه,َا تَأِْويل  ر 

ُ  تَأِْويمَه  إالّ ّللّا  قال: ما يعمُ رقيقته ومتى يأتي إالّ ع تعال  ى.يَْعمَ

وأما قوله: يَْوَم يَأْتي تَأْويم ه  يَق ول  الِّ,يَن نَس وه  ِمْن قَْبل  فإن معنياه: ييوم يجييء ميا ياليول إلييه أميرهُ   

: أي يقيول الي,ين ضييعوا وترليوا ميا أميروا بيه مين العَيل  من ْقاب ع  يَق ول  الِّ,يَن نَس وه  ِمْن قَْبل 

ّّ الَنجيُِ مَا ال إليه أمرهُ يومالٍ, من ال س يل  َربّنيا بيالَح ع,اب من قبل ذلك في ال نيا: لَقَْ  جياَءْع ر 

أقسُ الَسالين رين ْاينوا البالء ورّل بُِ العقاب أّن رسل ع التي أتتُِ بالن,ارة وبمغتُِ ْن ع 

الرسالة  ق  لان  نصح  لُِ وَلي َقتُِ ْين ع  وذليك ريين ال يينفعُِ التصي يّ وال ينجييُِ مين 

 أليُ ْقابه لثرة القيل والقال.سرط ع و

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثني محَ  بن َْرو بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بين الَفضيل  قيال: ري ثنا أسيباط  11532  

ّّ أما ال,ي ن نسوه فترلوه  فمَا رأوا ْن الس ّي: يقول الِّ,يَن نَس وه  مْن قَْبل  قَْ  جاَءع رس ل  َربّنا بالَح

. ّّ  ما وْ هُ أنبياؤهُ استيقنوا فقالوا: ق  جاءع رسل ربنا بالح

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبيي نجييح  11533  

 ْن مجاه : يَق ول  الِّ,يَن نَس وه  قال: أْرضوا ْنه.

 فة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه   مثمه.ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,ي   

يل  قَيْ     ََ َل غيَر الِّ,ي ل نّيا نَْع ََ ْل لَنا ِمْن ش فَعاَء فَيَْنفَع وا لَنا أْو ن َر ّ فَنَْع َِ القول في تأويل قوله تعالى: فَ

وَن. ُْ ما لان وا يَْفتَر   ِ ْن َْ ُْ َوَضّل   ِ وا أْنف َس  َخِسر 

 تعالى ذلره ْن هؤالء الَنرلين ال,ين ولف لفتُِ أنُِ يقولون ْن  رمول وه,ا خبر من ع  

سرط ع بُِ وورو هُ أليُ ْ,ابه ومعاينتُِ تأويل ما لان  رسل ع تع هُ: هيل لنيا مين ألي قاء 

وأولياء اليوم  فينفعوا لنا ْن  ربنا  فتنجينا شفاْتُِ ْن ه مَا ق  رّل بنا من سوء فعالنا في الي نيا  

أو نر ّ إلى ال نيا مّرة أخرى  فنعَل فيِا بَا يرضيه ويعتبه من أنفسنا؟ قيال: هي,ا القيول الَسيالين 

هنالك  ألنُِ لانوا ِْ وا فيي الي نيا أنفسيُِ لِيا شيفعاء تنيفع لِيُ فيي راجياتُِ  فيي,لروا ذليك فيي 

 ُْ  ِ وا أْنف َسيي يقييول: غبنييوا أنفسييُِ  وقيي  ال خميية فيييه لِييُ وال شييفاْة  يقييول ع جييّل ثنيياؤه: قَييْ  َخِسيير 
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رظوظِا ببيعُِ ما ال خنر له من نعيُ االَخرة الي اُِ بالرسييح مين ْيرض الي نيا الزاِيل  َوَضيّل 

وَن يقول: وأسمَُِ لع,اب ع  وريا  ْينُِ أوليياؤهُ الي,ين ليانوا يعبي ونُِ مين  ُْ ما لان وا يَْفتَر   ِ ْن َْ
 ون ع. ون ع  ويزَْون ل,با وافتراء أنُِ أربابُِ من  

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي  11534  

ُْ يقول: شرْوها برسران.  ِ وا أْنف َس  قوله: قَْ  َخِسر 

وإنَا رفع قوله أْو ن َر ّ ولُ ينصب ْنفا ْمى قوله: فَيَْنفَع وا لَنيا ألن الَعنيى: هيل لنيا مين شيفعاء   

 نا  أو هل نر ّ فنعَل غير ال,ي لنا نعَل. ولُ ير  به العنف ْمى قوله فَيَْنفَع وا لَنا.فينفعوا ل

 54اآلية : 
ُّ اْستََوَى  اَواِع َواألْرَض فِي ِستِّة أَيّاٍم ث  ََ َّ الَس ُ  ّللّا  الِّ,ي َخمَ  َ القول في تأويل قوله تعالى:    }إِّن َربّ

ّ  َْمَى اْلعَْرِش ي ْغِني اْلمّْيَل النّ  َسّرَراٍع بِأَْمِرِه أاَلَ لَه  اْلَرْم وَم م  َر َوالنّج  ََ َح َواْلقَ َْ اَر يَْنم ب ه  َرثِيثاً َوالّن َِ
يَن {. َِ  َواألْمر  تَبَاَرَك ّللّا  َرّب اْلعَالَ

يقول تعالى ذلره: إن سي لُ ومصمح أمورلُ أيِا النياس  هيو الَعبيو  الي,ي ليه العبيا ة مين ليّل    

السَواع واألرض فيي سيتة أييام  وذليك ييوم األري  واالثنيين والثالثياء واألربعياء شيء ال,ي خمّ 

 والرَيح والجَعة. لَا:

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا الحجا  بن الَنِيال  قيال: ري ثنا أبيو ْوانية  ْين أبيي بنير  11535  

بي ء الرميّ ْن مجاه   قال: ب ء الرمّ: العرش والَاء والِواء  وخمق  األرض مين الَياء  وليان 

يوم األر  واالثنين والثالثاء واألربعاء والرَيح  وجَع الرمّ فيي ييوم الجَعية  وتِيّو ع اليِيو  

 يوم السب   ويوم من الستة األيام لألف سنة مَا تع ّون.

ُّ اْستََوى ْمى العَْرِش وق  ذلرنا معنى االستواء واختالف الناس فيه فيَا مضيى قبيل لَيا أغنيى    ث 

 ْن إْا ته.

وأما قوله: ي ْغِني المّْيَل النِّاَر يَْنم ب ه  َرثِيثا فإنيه يقيول: ييور  المييل ْميى النِيار فيمبسيه إيياه  رتيى   

 ي,هب نضرته ونوره. يَْنم ب ه  يقول: ينمب الميل النِار َرثِيثا يعني سريعا.

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

َثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني معاوية  ْن ْميّيبن أبيي طمحية  ـ ر ثني ال11536  

 ْن ابن ْباس: يَْنم ب ه  َرثِيثا يقول: سريعا.

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11537  

 ني الميل النِار بضوِه  وينمبه سريعا رتى ي رله.ي ْغِني المّْيَل النِّاَر يَْنم ب ه  َرثِيثا قال: يغ

ّ  واألْميير     َسييّرَراٍع بِييأْْمِرِه أال لَييه  الَرْميي ييوَم م  يير َوالنّج  ََ َح والقَ َْ القييول فييي تأويييل قولييه تعييالى: والّنيي

ين. َِ  تَباَرَك ّللّا  َرّب العالَ

قَر والنجوم  ليّل ذليك يقول تعالى ذلره: إن ربَُ ع ال,ي خمّ السَواع واألرض والنَح وال  

بأمره  أمرهن ع فيأطعن أميره  أال هلل الرميّ لميه  واألمير الي,ي ال يريالف وال يير ّ أميره  ون ميا 

سواه من األشياء لمِا  و ون ما ْب ه الَنرلون مين االَلِية واألوثيان التيي ال تضيّر وال تنفيع وال 

 ء رّب العالَين.ترمّ وال تأمر  تبارك ع معبو نا ال,ي له ْبا ة لّل شي

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا إسحاق  قال: ر ثنا هنام أبو ْب  اليررَن  قيال: ري ثنا بقيية 11538  

بن الولي   قال: ثني ْبي  الغفيار بين ْبي  العزييز األنصيارّي  ْين ْبي  العزييز النيامي  ْين أبييه  

ُْ »ولان  له لحبة  قال: قال رسول ع لمى ع ْميه وسيمُ:  يَل ِميْن  َميْن لَي َِ َْ يِ  ّللّاَ ْميى ميا  ََ يَْح

َُ أّن ّللّاَ َجعََل لمِعباِ  ِميَن األْميِر َشييْ  َْ م ه . َوَمْن َ  ََ َْ ه  َوَربَِط  ر  َْ َِ َ نَْفَسه   قَّل ش  ٍل َلاِلحٍ  وَر ََ الا فَقَيْ  َْ

ّ  واألْمر  تَباَركَ  ا أْنَزَل ّللّا  ْمى أْنبِياِِِه لقوله: أال لَه  الَرْم ََ ينَ  َلفََر بِ َِ  «.ّللّا  َرّب العالَ

 55اآلية : 
ْعتَِ يَن {.  َ ْفيَةً إِنّه  الَ ي ِحّب اْل ُْ تََضّرْاً َوخ   َ ْ واْ َربّ  القول في تأويل قوله تعالى:    }اْ 

يقول تعالى ذلره: ا ْوا أيِا الناس ربَُ ور ه  فأخمصوا ليه الي ْاء  ون ميا تي ْون مين  ونيه    

ْفيَةً يقول: برنوع قميوبَُ وليحة من االَلِة واأللنام. تَضَ  ّرْا يقول: ت,لالً واستَانة لناْته. َوخ 
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اليقين منَُ بور انيته فيَا بينَُ وبينه  ال جِارا مراءاة  وقموبَُ غير موقنة بور انيته وربوبيتيه  

 فعل أهل النفاق والر اع هلل ولرسوله. لَا:

ل: أخبرنيا ابين الَبيارك  ْين الَبيارك ـ ري ثني الَثنيى  قيال: ري ثنا سيوي  بين نصير  قيا11539  

فضالة  ْن الحسن  قال: إن لان الرجل لق  جَع القران وما ينعر جاره  وإن لان الرجل لق  فقيه 

الفقه الَثير وما ينعر به الناس  وإن لان الرجل ليصمي الصيالة النويمية فيي بيتيه وْني ه اليزّوار 

ألرض مين َْيل يقي رون ْميى أن يعَميوه فيي وما ينعرون به. ولق  أ رلنا أقواما ميا ليان ْميى ا

السّر فيَون ْالنية أب ا. ولق  لان الَسمَون يجتِ ون في ال ْاء وما يسَع لُِ لوع إن لان إالّ 

ْفيَييةً وذلييك أن ع ذليير ْبيي ا  ُ  تََضيّرْا َوخ  يي  َ ْ ييوا َربّ هَسيا بييينُِ وبييين ربِييُ وذليك أن ع يقييول: اْ 

 ى َربّه  نِ َاًء َخِفيّا.لالحا  فرضي فعمه فقال: إْذ نا َ 

ـ ر ثنا ابن رَي   قال: ر ثنا جرير  ْن ْالُ األريول  ْين أبيي ْثَيان النِي ي  ْين 11540  

أبي موسى  قال: لان النبّي ليمى ع ْمييه وسيمُ فيي غيزاة  فأشيرفوا ْميى وا  يَبيرون ويِمميون 

ُْ »ويرفعون ألواتُِ  فقال:   َ ُْ أيِّا النّياس  اْربَع يوا ْميى أْنف ِسي ي  َ ُّ َوال غاِِبيا إنّ ْ وَن أَلي ُْ ال تَيْ  َ ي   إنّ

 ُْ  َ يعا قَِريبا َمعَ َِ ْ وَن َس  «.تَْ 

ـيي ريي ثنا القاسييُ  قييال: ريي ثنا الحسييين  قييال: ثنييي رجييا   ْيين ابيين جييريل  ْيين ْنيياء 11541  

ُْ تََضّرْا َوْخْفيَةً قال: السّر.  َ ْ وا َربّ  الرراساني  ْن ابن ْباس  قوله: اْ 

ْعتَِ يَن فإن معناه: إن ربَُ ال يحّب مين اْتي ى فتجياو  ري ّه الي,ي ري ّه وأما قوله:     َ إنّه  ال ي ِحّب ال

لعبا ه في  ْاِه ومسألته ربه  ورفعه لوته فوق الح ّ ال,ي ر ّ لُِ في  ْاُِِ إياه ومسألتُِ وفي 

 غير ذلك من األمور. لَا:

سميَان  قال: أنبأنا إسَاْيل بن رَا  ـ ر ثني يعقوب بن إبراهيُ  قال: ر ثنا معتَر بن 11542  

ْفيَيةً إنيه ال  ُْ تََضيّرْا َوخ  ي  َ ْ يوا َربّ بن أبي سميَان ْن ْبا بن ْبا   ْن ْمقَة  ْين أبيي مجميز: اْ 

ْعتَِ يَن قال: ال يسأل منا ل األنبياء ْميُِ السالم.  َ  يِحّب ال

ن جييريل  ْيين ْنيياء ـيي ريي ثني القاسييُ قييال: ريي ثنا الحسييين  قييال: ثنييي رجييا   ْيين ابيي11543  

ْعتَِ يَن في ال ْاء وال في غير. قال ابين جيريل: إن مين   َ الرراساني  ْن ابن ْباس: إنّه  ال ي ِحّب ال

 ال ْاء اْت اء يَره رفع الصوع والن اء والصياع بال ْاء  ويؤمر بالتضّرع واالستَانة.

 56اآلية : 
عياً إِّن  القول في تأويل قوله تعيالى:    }َوالَ ت ْفِسي  واْ فِيي ََ ْ يوه  َخْوفياً َوَط ا َواْ  َِ األْرِض بَْعي َ إِْليالَِر

ْحِسنِيَن {.  َ ةَ ّللّاِ قَِريٌب ّمَن اْل ََ  َرْر

يعني تعالى ذلره بقوله: َوال ت ْفِس  وا فِي األْرِض بَْع َ إْليالِرِا ال تنيرلوا بياهلل فيي األرض وال    

اية في ذلك فيَا مضى وبيّنا معناه بنواه ه. بعي َ تعصوه فيِا وذلك هو الفسا  فيِا. وق  ذلرنا الرو

ّّ  وإيضياره  إْلالِرِا يقول: بع  إلالع ع إياها ألهل طاْته بابتعاثه فيُِ الرسل  ْاة إلى الحي

: وأخمصيوا ليه الي ْاء والعَيل  وال تنيرلوا فيي َْمَيُ ليه  عا يَق يول  ََ ْ وه  َخْوفا َوَط رججه لُِ. َواْ 

األلنام وغير ذلك  وليَن ما يَون منَُ في ذليك خوفيا مين ْقابيه وطَعيا شيالا غيره من االَلِة و

في ثوابه وإن من لان  ْاؤه إياه ْمى غير ذلك فِو باالَخرة من الََ,ّبين  ألن من لُ يرف ْقاب 

ييةَ ّللّاِ قَِريييٌب ِمييَن  ََ ع ولييُ يَييْر  ثوابييه لييُ يبييال مييا رلييب ميين أميير يسييرنه ع وال يرضيياه. إّن َرر

حْ   َ ِسيينِيَن يقييول تعييالى ذلييره: إن ثييواب ع اليي,ي وْيي  الَحسيينين ْمييى إرسييانُِ فييي اليي نيا قريييب ال

منُِ. وذلك هو ررَته ألنه لييح بيينُِ وبيين أن يصييروا إليى ذليك مين ررَتيه وميا أْي ّ لِيُ مين 

لرامته  إالّ أن تفارق أروارُِ أجسا هُ ول,لك من الَعنى ذلر قوله: قَريٌب وهو من خبر الررَة 

الررَة مؤنثة  ألنه أري  به القيرب فيي الوقي  ال فيي النسيب واألوقياع بي,لك الَعنيى  إذا رفعي  و

أخبارا لألسَاء أجرتِا العرب مجرى الحال فوري تِا ميع الواري  واالثنيين والجَييع وذّلرتِيا ميع 

الَؤنيين  فقييالوا: لراميية ع بعييي  ميين فييالن  وهييي قريييب ميين فييالن  لَييا يقولييون: هنيي  قريييب منييا  

والِن ان منا قرييب  والِني اع منيا قرييب  ألن معنيى ذليك: هيي فيي مَيان قرييب منيا  فيإذا ري,فوا 

الََان وجعموا القريب خمفا منه  ذلروه وور وه في الجَيع  لَيا ليان الََيان مي,لرا وموري ا فيي 
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هَيا الجَع. وأما إذا أنثوه أخرجوه مثنى مع االثنين ومجَوْا مع الجَيع فقالوا: هي قريبة  منيا  و

 منا قريبتان  لَا قال ْروة بن الور :

َْْفراء  ِمْنَك بَِعي     َْْفَراء  ِمْنَك قَِريبَةٌفَتَْ ن و َوال   َِْنيّةَ ال 

فأنّن قريبة  وذّلر بعي ا ْميى ميا وليف . وليو ليان القرييب مين القرابية فيي النسيب ليُ يَين ميع   

ويي البصيرة يقيول: ذ ّلير قرييب وهيو الَؤنن إالّ مؤنثا ومع الجَيع إالّ مجَوْيا. وليان بعيض نحي

لفة لمررَة  وذلك لقول العرب: ريح خريّ  وممحفة ج ي   وشاة س يح. قيال: وإن شيال  قمي : 

ُْ اَمن وا في,ّلر ألنيه أرا    َ تفسير الررَة هِنا الَنر ونحوه  فم,لك ذلر لَا قال: َوإْن لاَن طاِِفَةٌ ِمْن

 لَؤنن  لقول الناْر:الناس  وإن شال  جعمته لبعض ما ي,لرون من ا

ا ( َِ  )َوال أْرَض أْبقََل إْبقالَ

وق  أنَر ذلك من قيمه بعض أهل العربية  ورأى أنيه يمزميه إن جيا  أن يي,لر قريبيا توجيِيا منيه   

لمررَة إلى معنى الَنر أن يقول: هن  قام  توجيِا منه لِن  وهي اميرأة إليى معنيى إنسيان  ورأى 

ي ََ ُْ اَمنييوا غييير أن ميا شييبه بيه قولييه: إّن َرْر  َ ْحِسينِيَن بقولييه: وإْن لياَن طاِِفَييةٌ ِميْن  َ ةَ ّللّاِ قَِريييٌب ِمييَن ال

منبِة  وذلك أن الناِفة فيَا  ُْ مص ر بَعنيى النييف  لَيا الصييحة والصيياع بَعنيى  ولي,لك 

وا الّصْيَحة .  َ  قيل: وأَخ,َ الِّ,يَن َظمَ

 57اآلية : 
تِيِه َرتّيَى إِذَا أَقَمّيْ  القول في تأويل قوله تعالى:    }َوه َو  ََ الّيِ,ي ي ْرِسيل  الّريَياَع ب ْنيرًى بَيْيَن يَي َْي َرْر

َراِع َل,َِلَك ن رْ  ََ آَء فَأَْخَرْجنَا بِِه ِمن ل ّل الثّ ََ ُْ َسَحاباً ثِقَاالً س ْقنَاه  ِلبَمٍَ  ّميٍّ  فَأَْنَزْلنَا بِِه اْل ي  َ ِر   اْلَيْوتََى لَعَمّ

وَن {.  تَ,َّلر 

تعالى ذلره: إن ربَُ ال,ي خمّ السيَواع واألرض والنيَح والقَير والنجيوم مسيرراع يقول    

تِهِ »بأمره  ََ والننر بفتح النون وسَون النين في لالم «. ه َو الِّ,ي ي ْرِسل  الّرياع  نَْنرا بيَن يَ َْي َرْر

ني هُ فِيي العرب من الرياع النيبة المينة الِبوب التي تننيىء السيحاب  ولي,لك ليّل رييح طيبية ْ

 ننر ومنه قول امرىء القيح:

َزاَمى َونَْنَر الق ن ْر   َ  َاَم َوَلْوَب الغََاِموِريَح الر   لأّن ال

وبِ,ه القراءة قرأ ذلك ْامة قّراء الَوفيين خيال ْاليُ بين أبيي النجيو   فإنيه ليان يقيرؤه: ب ْنيرا   

وسيَون النيين  وبعضيُِ ْمى اختالف ْنه فييه  فيروى ذليك بعضيُِ ْنيه: ب ْنيرا بالبياء وضيَِا 

ُّ النين  ولان يتأّول في قراءته ذليك لي,لك قوليه: َوِميْن اياتِيه أن ي ْرِسيَل الّريياَع  بالباء وضَِا وض

بَّنراٍع: تبنر بالَنر  وأنه جَع بنير ب ن را  لَا يجَيع الني,ير ن ي, را. وأميا قيّراء الَ ينية وْامية  م 

بضيُ النيون والنيين  « الّيِ,ي ي ْرِسيل  الّريَياَع ن ْنيرا َوه يوَ »الََيين والبصيريين  فيإنُِ قيرءوا ذليك: 

َ را. وليان بعيض أهيل العميُ  ب را  والنَور ش  بَعنى جَع ننور جَع ننرا  لَا يجَع الصبور ل 

بَالم العرب يقول: معناها إذا قرِ  لي,لك أنِيا اليريح التيي تِيّب مين ليّل ناريية وتجييء مين ليّل 

ُّ النون فينبغي أن تسَن شينِا  ألن ذلك لغة بَعنى الننر وجه. ولان بعضُِ يقول: إذا قرِ  بض
ُّ النون من الننر أريانا  وتفتح أريانا بَعنى وار . قال: فياختالف القيّراء  بالفتح وقال: العرب تض

سيف بفيتح الرياء  في ذليك ْميى قي ر اختالفِيا فيي لغتِيا فييه. وليان يقيول: هيو نظيير الَرسيف والر 

 وضَِا.

بفيتح النيون « ن ن يرا»َو « نَْنيرا»فيي ذليك أن يقيال: إن قيراءة مين قيرأ ذليك  والصواب من القيول  

ُّ النون والنين قراءتان منِورتان في قرأة األمصار  فال أريّب القيراءة بِيا   وسَون النين وبض

 وإن لان لِا معنى لحيح ووجِو نظير الَرسف والر سف بفتح الراء وضَِا.

بفيتح النيون « ن ن يرا»َو « نَْنيرا»إن قيراءة مين قيرأ ذليك  والصواب من القيول فيي ذليك أن يقيال:  

ُّ النون والنين قراءتان منِورتان في قرأة األمصار  فال أريّب القيراءة بِيا   وسَون النين وبض

وإن لان لِا معنى لحيح ووجه مفِوم في الَعنى واِنْراب لَا ذلرنا مين العمية وأميا قوليه بيين 

وأمامِا والعرب ل,لك تقول لَل شيء ر ث ق ام شيء وأماميه  ي ي ررَته فإنه يقول ق ام ررَته

جاء بين ي يه ألن ذلك من لالمُِ جرى في إخبارهُ ْن بني ا م ولثير اسيتعَال فييُِ رتيى قيالوا 

 ذلك في غير ابن ا م وما الي له والررَة التي ذلرها جّل ثناؤه في ه,ا الَوضع الَنر.
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لرياع لينا هبوبِا  طيبا نسيَِا  أمام غيثيه الي,ي يسيوقه بِيا فَعنى الَالم إذن: وع ال,ي يرسل ا  

إلى خمقه  فيننىء بِا سحابا ثقاالً  رتى إذا أقمّتِيا  وانقيالل بِيا: رَمِيا  لَيا يقيال: اسيتقّل البعيير 

بحَمييه وأقمّييه: إذا رَمييه فقييام بييه. سيياقه ع نرييياء بميي  مييي  قيي  تعفيي  مزارْييه و رسيي  منيياربه 

 به الَنر وأخر  به من لّل الثَراع. وأج ب أهمه  فأنزل

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط ْين السي ّي: 11544  

تهِ » ََ وَن قيال: إن ع يرسيل إليى قوليه: لَ «... َوه َو الِّ,ي ي رِسل  الّرياَع ن ْنرا بيَن يَ َْي َرْر ُْ تَي,َّلر  ي  َ عَمّ

الريح  فتأتي بالسحاب من بين الرافقين طرف السَاء واألرض من رين يمتقيان  فيررجه من ثُ  

ثُ يننره فيبسنه في السيَاء لييف ينياء  ثيُ يفيتح أبيواب السيَاء  فيسييل الَياء ْميى السيحاب  ثيُ 

 يَنر السحاب بع  ذلك. وأما ررَته: فِو الَنر.

وَن فإنه يقول تعالى ذلره: لَا نحييي هي,ا البمي  الَيي  و   ُْ تَ,َّلر   َ ْوتَى لَعَمّ ََ أما قوله: ل,لَك ن ْرِر   ال

بَا ننزل به من الَاء ال,ي ننزله من السحاب  فنرر  به من الثَراع بع  موته وج وبتيه وقحيوط 

وَن يقييول أهمييه  ليي,لك نريير  الَييوتى ميين قبييورهُ أرييياء بعيي  فنيياُِِ و روس اثييارهُ. لَ  ُْ تَيي,َّلر  يي  َ عَمّ

تعييالى ذلييره لمَنييرلين بييه ميين ْبيي ة األليينام  الََيي,ّبين بالبعيين بعيي  الََيياع  الَنَييرين لمثييواب 

والعقاب: ضرب  لَُ أيِا القوم ه,ا الَثل ال,ي ذلرع لَُ من إرياء البم  الَي  بقنر الَنر ال,ي 

بيروا فتي,لروا وتعمَيوا أن مين ليان يأتي به السحاب  ال,ي تننره الرياع التي وليف  ليفتِا لتعت

 ذلك من ق رته فيسير في إرياء الَوتى بع  فناِِا وإْا تِا خمقا سويّا بع   روسِا.

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي  11545  

وَن ولي,لك تررجيون  ولي,لك الننيور  لَيا نرير  اليزرع قو ُْ تَي,َّلر  ي  َ يْوتَى لَعَمّ ََ له: لي,لَك ن ْريِر   ال

 بالَاء.

إن الناس إذا ماتوا في النفرة األولى أمنر ْميُِ من ماء تح  العرش ي  ْى »وقال أبو هريرة:   

استََم  أجسامُِ نفخ فييُِ ماء الحيوان أربعين سنة فينبتون لَا ينب  الزرع من الَاء  رتى إذا 

الروع  ثُ يمقي ْميُِ نومة  فينامون في قبورهُ  فإذا ن فخ في الصور الثانية  ْاشوا وهيُ يجي ون 

طعُ النوم في رءوسُِ وأْينُِ  لَا يج  الناُِ رين يستيقظ من نومه  فعن  ذلك يقوليون: ييا َوْيمَنيا 

ْرَسم وَن.َمْن بَعَثَنا ِمْن َمْرقَِ نا فنا اهُ الَنا ي هَ   َ ن  َوَل ََق ال ََ َْ َ الّرْر  ,َا ما َو

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبيي نجييح  11546  

ْوتَى قال: إذا أرا  ع أن يرر  الَوتى أمنر السَاء رتى  ََ ْن مجاه   في قول ع:ل,لَك ن ْرِر   ال

األرواع فتعييو  لييّل روع إلييى جسيي ها  فَيي,لك يحيييي ع الَييوتى تتنييقّ ْيينُِ األرض  ثييُ يرسييل 

 بالَنر لإرياِه األرض.

 58اآلية : 
ي َِ  اً القول في تأويل قوله تعالى:    }َواْلبَمَ   الّنيّب  يَْرر    نَبَات ه  بِإِْذِن َربِّه َوالِّ,ي َخب َن الَ يَْرر    إِالّ نَ

وَن {.َل,َِلَك ن َصّرف  االَيَاِع ِلقَْوٍم  َ ر   يَْن

يقول تعالى ذلره: والبم  النيبة تربته الع,بية منياربه  يرير  نباتيه إذا أنيزل ع الغيين وأرسيل    

ْميه الحيا بإذنه طيبا ثَره في رينه ووقته. َوالِّ,ي َخب َن فر ؤع تربته وممح  منياربه  ال يَْرير    

َِ ا يقول: إالّ ْسرا في ش ّة  لَا قال ال  ناْر:نباته إالّ نَ

َِ َا   َنْيَ  تافِِا نَ ْْ َنْيَ  أ ْْ َْْ َع َوإْنأ ْْ َ إْن َو  ال ت ْنِجر  الَو

يي ٌ  والنَيي     َِ يي ٌ ونَ ََ يي ا  فِييو نَ َْ يي ا ونَ ََ يي   نَ ََ يي َ يَْن َِ يعنييي بالتافييه: القميييل  وبالنَيي   العسيير  يقييال منييه: نَ

ْح ا  والجح : الن ّ  َْ ا وج  َْ ا وَجْح ا ون  ة والضيّ  ويقال إذا شفه وسالل قي  الَص ر  ومن أمثالُِ نَ

َْ ا  لَا قال الناْر: ََ ونه نَ  نَ وه ين

َ وِ  والنّاِلِ    ْن ََ َنْيتَه  َطيّباال خيَر في ال ْْ ِط ما أ ْْ  وأ

ََي ا»واختمف  القّراء في قراءة ذلك فقيرأه بعيض أهيل الَ ينية:    بفيتح الَياف. وقيرأه بعيض « إالّ نَ

َْ ا»الَوفيين بسَون الَاف:  ي ا بَسير  «.نَ َِ وخالفَِا بع  ساِر القّراء في األمصار  فقيرءوه: إالّ نَ
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ََي ا»الَاف. لأن مين قيرأه:  بنصيب الَياف أرا  الَصي ر  وليأن مين قيرأه بسيَون الَياف أرا  « نَ

لسرها فسَنِا ْمى لغة مين قيال: هي,ه فْري, ولتْي   وليان الي,ي يجيب ْمييه إذا أرا  ذليك أن يَسير 

 ق  ألاب القياس.رتى يَون « نَ »النون من 

ي ا بفيتح النيون ولسير    َِ قال أبو جعفير: والصيواب مين القيراءة فيي ذليك ْني نا قيراءة مين قيرأه: نَ

وَن يقيول:  َ ر  الَاف نجَاع الحجة من قّراء األمصار ْميه. وقوله: ل,لَك ن َصّرف  االَياِع ِلقَيْوٍم يَْني

بعي  مثيل  لقيوم ينيَرون ع ْميى  ل,لك نبين اية بع  اية  وني لي بحجية بعي  رجية  ونضيرب ميثالً 

إنعامه ْميُِ بالِ اية وتبصيره إياهُ سبيل أهل الضاللة  باتباُِْ ميا أميرهُ باتباْيه وتجنيبُِ ميا 

أمرهُ بتجنبه من سبل الضاللة. وه,ا مثل ضربه ع لمَيؤمن والَيافر  فالبمي  النييب الي,ي يرير  

 باته إال نََ ا مثل لمَافر.نباته بإذن ربه مثل لمَؤمن  وال,ي خبن فال يرر  ن

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ثني معاوية بن لالح ْن ْمّي ْين 11547  

يي ا فِيي,ا مثييل ابيين ْبيياس قولييه: َوالبَمَيي   الّنيّييب  يَْريير    نَبات ييه  بيياْذِن َربّييِه َوالّييِ,ي َخب ييَن ال َِ  يَْريير    إالّ نَ

ضيربه ع لمَيؤمن  يقيول: هيو طييب وَْميه طييب لَيا البمي  النييب ثَيره طييب. ثيُ ضيرب مثيل 

 الَافر لالبم ة السبِرة الَالحة التي ال ترر  منِا البَرلة  فالَافر هو الربين وَْمه خبين.

نا ْيسى  ْن ابن أبيي نجييح  ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ث11548  

ْن مجاه   في قول ع: َوالبَمَ   الّنيّب  والِّ,ي َخب َن قال: ليّل ذليك مين أرض السيباخ وغيرهيا مثيل 

 ا م وذّريته  فيُِ طيب وخبين.

 ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاه   بنحوه.   

حَ  بن ْب  األْمى  قال: ري ثنا محَي  بين ثيور  ْين معَير  ْين قتيا ة: َوالبَمَي   ـ ر ثنا م11549  

ي ا قيال: هي,ا مثيل ضيربه ع فيي الَيافر  َِ الّنيّب  يَْرر    نَبات ه  باْذِن َربِّه َوالّيِ,ي َخب يَن ال يَْرير    إالّ نَ

 والَؤمن.

فضل  قال: ر ثنا أسيباط  ْين ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ   يعني ابن ال11550َ  

يي ا.  َِ السي ّي: َوالبَمَيي   الّنيّيب  يَْريير    نَبات يه  بيياْذِن َربّيِه َوالّييِ,ي َخب يَن هييي السيبرة ال يَْريير    نباتِيا إالّ نَ

َِ : النيء القميل ال,ي ال ينفع ل,لك القموب لَيا نيزل القيران  فالقميب الَيؤمن لَيا  خميه القيران  والن

ن فيه والقمب الَافر لَا  خمه القران لُ يتعمّ منه بنيء ينفعيه  وليُ يثبي  فييه امن به  وثب  انيَا

 من انيَان شيء إالّ ما ال ينفع  لَا لُ يرر  ه,ا البم  إالّ ما ال ينفع من النباع.

ـ ر ثني الحرث  قال: ر ثنا ْب  العزيز  قال: ر ثنا أبو سع   ْن مجاه : َوالبَمَ   الّنيّيب  11551  

َِ ا قال: النيب ينفعه الَنر فينبي   والي,ي خبين يَْرر      نَبات ه  بإْذِن َربِّه َوالِّ,ي َخب َن ال يَْرر    إالّ نَ

السباخ ال ينفعه الَنر ال يرير  نباتيه إالّ نَي ا  قيال: هي,ا مثيل ضيربه ع الَ م وذّريتيه لمِيُ  إنَيا 

 ُ من لفر باهلل ولتابه فرب ن.خمقوا من نفح وار ة  فَنُِ من امن باهلل ولتابه فناب ومنِ

 59اآلية : 
ُْ ّميْن  ي  َ ب ي  واْ ّللّاَ َميا لَ ْْ إِلَيـٍَه القول في تأويل قوله تعالى:    }لَقَْ  أَْرَسْمنَا ن وراً إِلََى قَْوِميِه فَقَياَل يَياقَْوِم ا

.} ٍُ َِْظي َْ,َاَب يَْوٍم   ُْ  َ مَْي َْ ه  إِنَّي أََخاف    َغْير 

ه لمَراطبين بِي,ه االَيية أنيه أرسيل نوريا إليى قوميه مني,رهُ بأسيه  ومريّوفُِ أقسُ ربنا جّل ثناؤ   

ب يي  وا ّللّاَ اليي,ي لييه العبييا ة  وذلييوا لييه  ْْ سييرنه ْمييى ْبييا تُِ غيييره  فقييال لَيين لفيير ميينُِ: يييا قَييْوِم ا

بالناْة واخضعوا له باالستَانة  و ْوا ْبا ة ما سواه من األني ا  واالَلِية  فإنيه لييح لَيُ معبيو  

َْي,َاَب يَيْوٍم ِْظييُ يعنيي: ْي,اب ي ستوجب ْميَُ العبا ة غيره  فإني أخاف ْميَُ إن لُ تفعموا ذلك 

 يوم يعظُ فيه بالؤلُ بَجياله إيالُ بسرط ربَُ.

ه  فقرأ ذلك بعض أهل الَ ينية والَوفية:    ُْ ِميْن إلَيٍه »وق  اختمف  القّراء في قراءة قوله: َغْير  ي  َ ميا لَ

ُْ ْ« غير»يرفض « غيِرهِ  َ ي مى النع  لإلله. وقرأ جَاْة من أهل الَ ينة والبصيرة والَوفية: َميا لَ

ه  برفع  ألن موضعِا رفع لو نزْي  مين الَيالم « من»ر ّ الِاء ْمى موضع «  غير  »ِمْن إلٍَه ٍغْير 

لَان الَالم رفعا  وقيل: ما لَُ إليه غيير ع  فيالعرب لَيا وليف  مين أن الَعميوم بيالَالم أ خمي  

ه أو أخرج   وإنِا ت خمِا أريانا فيي مثيل هي,ا مين الَيالم وتررجِيا منيه أريانيا تير ّ ميا في« من»
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نعت  به االسُ ال,ي َْم  فيه ْمى لفظه  فإذا خفض  فعمى لالم وار   ألنِا نع  لإلليه وأميا إذا 

 رفع   فعمى لالمين: ما لَُ غيره من إله  وه,ا قول يستضعفه أهل العربية.

 60اآلية : 
ال  ِمن قَْوِمِه إِنّا لَنََراَك فِي َضالٍَل ّمبِيٍن {.القول ف ََ  ي تأويل قوله تعالى:    }قَاَل اْل

وه,ا خبر من ع جّل ثناؤه ْن جواب منرلي قوم نوع لنوع  وهُ الَأل والَيأل: الجَاْية مين    

نّيا لَنَيَراَك ييا نيوع الرجال ال امرأة فيُِ أنُِ قالوا له رين  ْاهُ إلى ْبا ة ع ور ه ال شريك له: إ

ّّ  مبين  واله ْن قص  الح ّ لَن تأّممه. بِيٍن يعنون: في أمر  اِل ْن الح  فِي َضالٍل م 

 61اآلية : 
يَن {. َِ نّي َرس وٌل ّمن ّرّب اْلعَالَ َِ  القول في تأويل قوله تعالى:    }قَاَل يَاقَْوِم لَْيَح بِي َضالَلَةٌ َولَ

لقومه مجيبا لُِ: يا قوم لُ امرلُ بَا أمرتَُ به من إخالص التوري  يقول تعالى ذلره: قال نوع    

ّّ وضالالً لسبيل الصواب  وميا  هلل وإفرا ه بالناْة  ون األن ا  واالَلِة  واالً مني ْن محجة الح

بي ما تظنون من الضالل  ولَني رسول إليَُ من رّب العالَين بَا أمرتَُ به من إفرا ه بالناْية 

 بالور انية والبراءة من األن ا  واالَلِة.وانقرار له 

 62اآلية : 
وَن {.  َ ُ  ِمَن ّللّاِ َما الَ تَْعمَ مَ ْْ ُْ َوأَ  َ ُْ ِرَساالَِع َربّي َوأَنَصح  لَ  َ  القول في تأويل قوله تعالى:    }أ بَمّغ 

هلل ولي,ّبوه: وه,ا خبر من ع جّل ثناؤه ْن نبيه نوع ْمييه السيالم أنيه قيال لقوميه الي,ين لفيروا بيا 

ولَني رسول من رّب العالَين أرسمني إليَُ  فأنا أبمغَُ رساالع ربي  وأنصح لَيُ فيي تحي,يري 

وَن: من أن   َ ُ  ِمَن ّللّاِ ما ال تَْعم مَ ْْ إيالُ ْقاب ع ْمى لفرلُ به وتَ,يبَُ إياي ور ّلُ نصيحتي. وأ

 ْقابه ال ير ّ ْن القوم الَجرمين.

 63اآلية : 
ُْ القييول فييي تأ ُْ ِلي نييِ,َرل   َ ييٍل ّمييْن مَييَى َرج  َْ  ُْ يي  َ ُْ ِذْلييٌر ّميين ّربّ ُْ أَن َجييآَءل  َِْجْبييت  ويييل قولييه تعييالى:    }أََو 

وَن {.  َ ُْ ت ْرَر  َ  َوِلتَتّق واْ َولَعَمّ

وه,ا أيضا خبر من ع ّْز ذلره ْن قيل نوع لقومه أنه قال لُِ إْذ ر ّوا ْميه النصيحة في ع     

ُْ وأنَروا أن ي َون ع بعثه نبيّا  وقالوا ليه: ميا نَيَراَك إالّ بََنيرا ِمثْمَنيا َوميا نَيَراَك اتّبَعَيَك إالّ الّيِ,يَن ه ي

ُْ ِذْليٌر  ُْ أْن جياَءل  َِْجْبيت  ُْ لياذبِيَن: أَو   َ نّ مَْينا ِمْن فَْضٍل بَْل نَظ  َْ  ُْ  َ ِميْن أَراِذل نا باِ َي الرأيِ َوما نََرى لَ

ُْ يقول: أو ْج  َ بتُ أن جاءلُ ت,لير مين ع وْظية  يي,لرلُ بَيا أنيزل ربَيُ ْميى رجيل مينَُ. َربّ

ُْ يقول: ليني,رلُ بيأس ع  ويريّوفَُ ْقابيه  ُْ مع رجل منَُ ِلي ْنِ,َرل   َ ٍل مْن قيل: معنى قوله: ْمى َرج 

العَيل ْمى لفرلُ به. َوِلتَتّق وا يقول: ولي تتقوا ْقاب ع وبأسه  بتوريي ه وإخيالص انيَيان بيه و

يوَن يقييول: ولييررََُ ربَيُ إن اتّقييتُ ع وخفتَييوه وري,ّرتُ بأسيه. وف تحيي    َ ُْ ت ْرَر ي  َ بناْتيه. ولَعَمّ

ُْ ألنِا واو ْنف  خم  ْميِا ألف استفِام. َِْجْبت   الواو من قوله: أَو 

 64اآلية : 
ََ,ّب وه  فَأَنَجْينَاه  َوالِّ,يَن َمعَه   فِي اْلف ْمِك َوأَْغَرْقنَيا الّيِ,يَن َلي,ّب واْ بِآيَاتِنَيآ  القول في تأويل قوله تعالى:    }فَ

يَن {. َِ َْ ُْ َلان واْ قَْوماً   ِ  إِنّ

ييه  إذ أخبييرهُ أنييه هلل رسييول إليييُِ يييأمرهُ برمييع األنيي ا      يقييول تعييالى ذلييره: فَيي,ّب نورييا قوم 

يعَِيون  فأنجياه ع  وانقرار بور انية ع والعَل بناْته  وخالفوا أمر ربُِ ولجوا فيي طغييانُِ

 في الفمك وال,ين معه من الَؤمنين به. ولانوا بنوع ْميه السالم ثالث ْنرة  فيَا:

 

ـ ر ثني به ابن رَي   قال: ر ثنا سمَة  ْن ابن إسحاق: نوع وبنوه الثالثة: سام  ورام  11552  

 ويافن وأ واجُِ  وستة أناسّي مَن لان امن به.

من لّل  وجين اثنين  لَا قال تبارك وتعالى: َوَمْن اَميَن َوميا اَميَن َمعَيه   ولان رَل معه في الف مك  

إالّ قَِميٌل. والف مك: هو السفينة. وأْغَرْقنا الِّ,يَن َل,ّب وا بآياتِنا يقول: وأغرق ع ال,ين ل,ّبوا بحججه ولُ 
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ُْ ليان وا  ي  ِ ييَن يقيول: َْيين ْين يتبعوا رسمه ولُ يقبموا نصيحته إياهُ في ع بالنوفيان. إنّ َِ َْ قَْوميا 

. لَا: ّّ  الح

ـ ر ثني محَ  بن َْرو  قال: ر ثنا أبو ْالُ  قال: ر ثنا ْيسى  ْن ابن أبيي نجييح  11553  

. ّّ يَن قال: ْن الح َِ َْ  ْن مجاه   في قول ع: 

ييَن قيا11554   َِ َْ ل: ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنيا ابين وهيب  قيال: قيال ابين  يي  فيي قوليه: قَْوميا 

. ّّ ي: العامي ْن الح َِ  العَ

 65اآلية : 
ُْ ّميْن إِلَيـٍَه َغْيي ي  َ ب   واْ ّللّاَ َميا لَ ْْ ُْ ه و اً قَاَل يَاقَْوِم ا َْاٍ  أََخاه  ه  القول في تأويل قوله تعالى:    }َوإِلََى  ر 

 أَفاَلَ تَتّق وَن {.

ألنيه معنيوف بيه «   اهيو»يقول تعالى ذلره: ولق  أرسمنا إليى ْيا  أخياهُ هيو ا ولي,لك نصيب    

ب   وا ع فأفر وا له العبا ة  وال تجعموا معه إلِا غيره   ْْ ْمى نوع ْميَِا السالم. قَاَل هو : يا قَْوِم ا

فإنه ليح لَُ إله غيره. أفال تَتّق يوَن ربَيُ فتح,رونيه وتريافون ْقابيه بعبيا تَُ غييره  وهيو خيالقَُ 

 ورا قَُ  ون لّل ما سواه؟

 67-66اآلية : 
واْ ِمن قَْوِمِه إِنّيا لَنَيَراَك فِيي َسيفَاَهٍة ِوإِنّيا لَنَظ نّيكَ ا ال  الِّ,يَن َلفَر  ََ  لقول في تأويل قوله تعالى:    }قَاَل اْل

يَن {. َِ نّي َرس وٌل ّمن ّرّب اْلعَالَ َِ ََاِذبِيَن *  قَاَل يَاقَْوِم لَْيَح بِي َسفَاَهةٌ َولَ  ِمَن اْل

وا يعنيي يقول تعالى ذلره مربرا َْ    ا أجاب هو ا له قومه ال,ين لفروا باهلل: قَاَل الَأل  الِّ,يَن َلفَر 

ال,ين جح وا توري  ع  وأنَروا رسالة هو  إليُِ: إنا لَنََراَك يا هو  فِي َسفاَهٍة يعنيون فيي ضياللة 

ّّ والصواب  بترلك  ينَنا وْبا ة الِتنا. َوإنّا لَنَظ نَّك ِمَن الَاِذبِيَن في قِيمك إنيي رسيول مين  ْن الح

نّيي َرس يوٌل  َِ ّّ والصيواب  َولَ رّب العالَين. قاَل يا قَْوَم لَْيَح بِي َسفاَهةٌ: يقيول: أي ضياللة ْين الحي

يَن أرسمني  فأنا أبمغَُ رساالع ربي وأؤ ّيِا إليَُ لَا أمرني أن أؤ يِا. َِ  ِمْن َرّب العالَ

 69-68اآلية : 
ُْ القول في تأويل قوله تعالى:    }أ   ُْ أَن َجيآَءل  َِْجْبت  ُْ نَاِلٌح أَِميٌن *  أََو   َ ُْ ِرَساالِع َربّي َوأَنَاْ لَ  َ بَمّغ 

مَفَيآَء ِمين بَْعيِ  قَيْوِم ن يوعٍ َوَ ا َ  ُْ خ  ي  َ َواْ إِْذ َجعَمَ ُْ َواذل ير  ُْ ِلي نيِ,َرل   َ يٍل ّمين مَيَى َرج  َْ  ُْ  َ ُْ فِيي ِذْلٌر ّمن ّربّ ي ل 

وَ  ِّ بَْسَنةً فَاْذل ر  وَن {.اْلَرْم ُْ ت ْفِمح   َ  اْ االََء ّللّاِ لَعَمّ

ُْ ناِلٌح: يقول: وأنا لَُ في      َ ُْ ِرساالِع َربّي: أؤ ّي ذلك إليَُ أيِا القوم. وأنا لَ  َ يعني بقوله: أ بَمّغ 

أمري إيالُ بعبا ة ع  ون ما سواه من األن ا  واالَلِة  و ْاَُِ إليى تصي يقي فيَيا جاليتَُ بيه مين 

نالٌح  فاقبموا نصيحتي  فإني أمين ْمى وري ع وْمى ما اِتَنني ع ْميه من الرسالة  ْن  ع  

 ُْ  َ ُْ ِذْلٌر ِمْن َربّ ُْ أْن جاَءل  َِْجْبت  ال أل,ب فيه وال أ ي  وال أب ّل  بل أبمغ ما أمرع به لَا أمرع. أَو 

ُْ يقول: أََو ْجبتُ أن أنزل ع ُْ ِلي ْنِ,َرل   َ ٍل ِمْن  وريه بت,ليرلُ وْظيتَُ ْميى ميا أنيتُ ْمييه ْمى َرج 

مَفياَء  ُْ خ  ي  َ وا إْذ َجعَمَ مقيَون من الضاللة  ْمى رجل منَُ  لين,رلُ بأس ع ويرّوفَُ ْقابه. َواْذل ر 

ََْصيوا  ِمْن بَْعِ  قَْوم ن يوعٍ يقيول: فياتقوا ع فيي أنفسيَُ  واذليروا ميا ريّل بقيوم نيوع مين العي,اب إذ 

بُِ  فإنَُ إنَا جعمَيُ ربَيُ خمفياء فيي األرض مينُِ  لَيا أهمَِيُ أبي لَُ مينُِ رسولُِ ولفروا بر

فيِا  فاتقوا ع أن يحل بَُ نظير ما رّل بُِ من العقوبة فيِمََُ ويب ل منَُ غيرلُ  سنته في قوم 

ِّ بَْسييَنةً:  ا  فييي أجسييامَُ طييوالً  ُْ فِييي الَرْميي يي  نييوع قييبمَُ ْمييى معصيييتَُ إييياه ولفييرلُ بييه. َوَ ا َل 

َظَا ْمى أجسيام قيوم نيوع  وفيي قَيوامَُ ْميى قَيوامُِ  نعَية منيه بي,لك ْمييَُ  فياذلروا نعَيه  ِْ و

وفضمه ال,ي فّضمَُ به ْميُِ في أجسامَُ وقَوامَُ  واشيَروا ع ْميى ذليك بيإخالص العبيا ة ليه 

ييوَن يقييول: لييي تفمحييوا  ف ُْ ت ْفِمح  يي  َ تيي رلوا الرمييو  وتييرك انشييراك بييه وهجيير األوثييان واألنيي ا . لَعَمّ

 والبقاء في النعُ في االَخرة  وتنجحوا في طمباتَُ ْن ه.

 وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال ذلك:  

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11555  

مَفاَء ِمْن بَ  ُْ خ   َ وا إْذ َجعَمَ  ْعِ  قَْوِم ن وعٍ يقول: ذهب بقوم نوع واسترمفَُ من بع هُ.َواْذل ر 
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مَفياَء ِميْن بَْعيِ  11556   ُْ خ  ي  َ وا إْذ َجعَمَ ـ ر ثنا ابن رَي   قال: ر ثنا سمَة  ْن ابن إسيحاق: َواْذل ير 

 قَْوِم ن وعٍ: أي سالني األرض بع  قوم نوع.

 ذلك:وبنحو ال,ي قمنا في ذلك قال أهل التأويل. ذلر من قال   

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11557  

ِّ بَْسَنةً قال: ما لقوام قوم ْا . ُْ فِي الَرْم  َوَ ا َل 

في تقيِ ير قَفَيا « أَلَى»بَسر األلف في تق ير ِمعَى  ويقال: « إِلَى»وأما االاَلء فإنِا جَع  وار ها:   

َي سَاْا من العرب إْلٌي ِمثْل ِرْسيٍ. واالاَلء: النعُ. ولي,لك قيال أهيل التأوييل. بفتح األ لف. وق  ر 

 ذلر من قال ذلك:

وا االء 11558   ـ ر ثنا بنر بن معاذ  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْين قتيا ة  قوليه: فياْذل ر 

 ّللّاِ أي نعُ ع.

 ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر11559  

 امااالء ّللّاِ فنعُ ع.

وا األَ ّللّاِ قيال: 11560   ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا ابن وهب  قال: قال ابن  ي   في قوله: فاْذل ر 

 االؤه: نعَه.

يي ْوهُ إليى توريي  قال أبو جعفر: وْا  هؤالء القوم ال,ين ولف ع لفتُِ وبعن إليُِ هو ا   

 ع واتباع ما أتاهُ به من ْن ه  هُ فيَا:

ـ ر ثنا به ابن رَي   قال: ر ثنا سمَة  ْن ابن إسحاق: ول  ْيا  بين إرم بين ْيوص بين 11561  

 سام بن نوع.

ْ َان. لَا:    ولان  مسالنُِ الّنْحر من أرض اليَن  وما والى بال  رضرموع إلى 

سين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الّس ّي: ـ ر ثني محَ  بن الح11562  

 إن ْا ا قوم لانوا باليَن باألرقاف.

ـ ر ثنا ابن رَي   قال: ر ثنا سمَة  قال: ري ثنا ابين إسيحاق  ْين محَي  بين ْبي  ع بين 11563  

ب ْمييه السيالم أبي سعي  الرزاْي  ْن أبي النفيل ْامر بن واثمة  قال: سَع  ْمّي بن أبي طالي

يقييول لرجييل ميين رضييرموع: هييل رأييي  لثيبييا أرَيير يرالنييه َميي ََرة رَييراء ذا أراٍك وِسييْ ر لثييير 

بنارية ل,ا ول,ا مين أرض رضيرموع  هيل رأيتيه؟ قيال: نعيُ ييا أميير الَيؤمنين  وع إنيك لتنعتيه 

ر الَيؤمنين؟ نع  رجل ق  راه. قال: ال  ولَني ق  ر  ث  ْنيه. فقيال الحضيرمّي: وميا شيأنه ييا أميي

 قال: فيه قبر هو  لمواع ع ْميه.

ـ ر ثنا ابن رَي   قال: ر ثنا سمَة  ْن ابن إسحاق  قيال: لاني  منيا ل ْيا  وجَياْتُِ 11564  

رين بعن ع فيُِ هو ا األرقاف  قال: واألرقاف: الرمل فيَا بين َْان إليى رضيرموع بياليَن  

ِييروا أهمِييا بفضييل قييّوتُِ التييي اتيياهُ ع  ولييان وا ولييانوا مييع ذلييك قيي  فنييوا فييي األرض لمِييا  وق

ألحاب أوثان يعب ونِا من  ون ع: لنُ يقال له ل  اء  ولنُ يقال ليه ليَو   ولينُ يقيال ليه 

الِباء. فبعن ع إليُِ هو ا  وهو من أوسنُِ نسبا وأفضمُِ موضعا  فيأمرهُ أن يوري وا ع وال 

ن ظمُ الناس  ولُ يأمرهُ فيَا ي ,لر وع أْمُ بغير ذلك. فأبوا يجعموا معه إلِا غيره  وأن يَفوا ْ

ْميه ول,ّبوه  وقالوا: من أش ّ منا قّوة واتبعيه مينُِ نياس وهيُ يسييٌر  يَتَيون إيَيانُِ  وليان مَين 

امن به ول ّقه رجل من ْا  يقال له مرث  بن سع  بن ْفير  ولان يَتُ إيَانه  فمَا ْتوا ْمى ع 

ُ  وألثروا في األرض الفسا   وتجبروا وبنوا بَّل ريع اية ْبثا بغير نفع  لمَُِ هو   ول,ّبوا نبيِ

ُْ جَ  ُْ بََنْنيت  ُْ تَْرم ي  وَن َوإذَا بََنْنيت  ي  َ َ يّل ِرييعٍ ايَيةً تَْعبَث يوَن َوتَتِّري, وَن َمصيانَِع لَعَمّ بّياِريَن فقال: أتَْبن وَن بِ

يْن قَْوِليَك َوميا نَْحين  لَيَك  فاتّق وا ّللّاَ وأِطيع وِن قال وا يا ه يو    َْ تِنيا  َِ ميا ِجالْتَنيا بِبَيّنَيٍة َوميا نَْحين  بِتياِرلي اِل

تِنيا بِس يوٍء أي ميا هي,ا الي,ي جالتنيا بيه إالّ جنيون أليابك بيه  َِ تَيَراَك بَْعيض  اِل ْْ ْؤِمنِيَن إْن نَق ول  إالّ ا  َ بِ

   َِ ِِ   ّللّاَ َواْش ي  ونِي بعض الِتنا ه,ه التي تعيب  قال إنّي أ ْش َِ ا ت ْنِرل وَن ِمْن   ونِِه فَ َّ وا أنّي بَِريٌء ِم

ٍُ فمَا فعموا ذلك أمسك ع ْنُِ الَنر من السيَاء  ْستَِقي وِن... إلى قوله: ِلَراٍط م  يعا ثُ  ال ت ْنِظر  َِ َج

ثالث سنين فيَا يزَْون  رتيى جِي هُ ذليك. وليان النياس فيي ذليك الزميان إذا نيزل بِيُ بيالء أو 

مبوا إلى ع الفر  منه  لان  طمبتُِ إلى ع ْني  بيتيه الحيرام بََية  مسيمَُِ ومنيرلُِ  جِ   فن
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فيجتَع بََة ناس لثير شتى مرتمفة أ يانُِ  ولمِيُ معّظيُ لََية يعيرف ررمتِيا ومَانِيا مين ع. 

مَة قال ابن إسحاق: ولان البي  في ذلك الزمان معروفا مَانه  والحرم قاَِا فيَا ي,لرون  وأهل 

يوماليي, العَيياليّ وإنَييا سييَوا العَيياليّ  ألن أبيياهُ َْميييّ بيين الوذ بيين سييام بيين نييوع  ولييان سييي   

العَاليّ إذ ذاك بََة فيَا يزَْون رجالً يقال له: معاوية بن بَر  ولان أبوه ريّا في ذليك الزميان 

يزَْيون فيي ولَنه لان ق  لبر  ولان ابنه يرأس قومه  ولان السؤ   والنرف مين العَياليّ فيَيا 

أهل ذلك البي   ولان  أّم معاوية بن بَر لمِ ة ابنة الريبري رجل من ْا . فمَا قِحط الَنر ْين 

ْا  وجِ وا  قالوا: جِزوا منَُ وف ا إلى مَة  فميستسقوا لَُ  فإنَُ ق  همَتُ فبعثيوا قييل بين ْتير 

ْفير  ولان مسمَا يَتُ ولقيُ بن هزال من ه,يل وْقيل بن ل ّ بن ْا  األلبر ومرث  بن سع  بن 

إسالمه  وجمَِة بن الريبري خال معاوية بن بَر أخو أمه  ثيُ بعثيوا لقَيان بين ْيا  بين فيالن بين 

فالن بن ل ّ بن ْا  األلبر. فاننمّ لّل رجل من هؤالء القوم معه رهط من قوميه رتيى بميغ ْي ّة 

بظياهر مَية خارجيا مين  وف هُ سبعين رجالً. فمَيا قي موا مَية  نزليوا ْميى معاويية بين بَير وهيو

الحرم  فأنزلُِ وألرمُِ  ولانوا أخواله وألِاره. فمَا نزل وف  ْا  ْمى معاوية بن بَر  أقياموا 

ْنيي ه شييِرا ينييربون الرَيير وتغنّيييُِ الجرا تييان  قينتييان لَعاوييية بيين بَيير  ولييان مسيييرهُ شييِرا 

قامُِ وقي  بعيثُِ قيومِ ُ يتغّوثيون بِيُ مين اليبالء ومقامُِ شِرا. فمَا رأى معاوية بن بَر طول م 

ّّ ذلك ْميه  فقال: همك أخوالي وألِاري  وهيؤالء مقيَيون ْني ي وهيُ ضييفي  ال,ي ألابُِ  ش

نا لون ْمّي وع ما أ ري ليف ألنع بُِ إن أمرتُِ بالررو  إلى ما بعثوا له فيظنيوا أنيه ضييّ 

َيا قيال. فنيَا ذليك مين مني بَقامُِ ْن ي  وق  همك َمين وراءهيُ مين قيومُِ جِي ا وْننيا. أو ل

أمرهُ إلى قينتيه الجرا تين  فقالتا: قل شعرا نغنيُِ به ال يي رون مين قاليه  لعيّل ذليك أن يحيّرلُِ. 

 فقال معاوية بن بَر رين أشارتا ْميه ب,لك:

مَعَّل ّللّاَ ي ْسِقينا َغَاَما   َْ ْينِ َِ ُْ فَ  أال يا قَْيل  َوْيَحَك ق 

ََالَما فَيَْسِقي أْرَض ْاٍ  إّن ْا ً    اقَ َ اْمَسْوا ال ي بِين وَن ال

بِيَر َوال الغ الَما   ََ  ِمَن العََنِش الّنِ يِ  فميَح نَْرجوبِِه الّنْيَخ ال

َْياَمى     ُ ه  ُ  بَِرْيٍرفَقَْ  أْمَسْ  نِساؤ  ه   وقَْ  لانَْ  نِساؤ 

ُْ ِجِاراَوال يَْرَنى ِلعاِ ّي ِسِاَما   ِِ  َوإّن الَوْرَش يَأْتِي

ُ  التَّاَما وأْنت     َ ُ  َولَْيمَ نَِاَرل  َْ ْيت  َِ  ُْ ها ه نا فِيَا اْشتَ

ُْ ِمْن َوْفِ  قْوٍمَوال ل قّوا التِّحيّةَ َوالّسالَما    فَق بَّح َوْف  ل 

فمَا قال معاوية ذلك النعر  غنتُِ به الجرا تان  فمَا سَع القوم ما غنتا به  قال بعضُِ لبعض:   

يتغّوثوني بَُ من ه,ا البالء ال,ي نزل بُِ  وق  أبنأتُ ْميُِ  فا خموا ه,ا يا قوم إنَا بعثَُ قومَُ 

الحرم واستسقوا لقومَُ فقال لُِ مرث  بن سع  بين ْفيير: إنَيُ وع ال ت سيقون بي ْاَُِ  ولَين إن 

ِ َة بين الريبيري خيال معاويية  م أطعتُ نبيَُ وأنبتُ إليه سقيتُ. فأظِر إسالمه ْن  ذلك  فقال لُِ ج 

 بَر رين سَع قوله وْرف أنه ق  اتبع  ين هو  وامن به: بن

وِ     َ  أبا َسْعٍ  فإنَّك ِمْن قَبِيٍم,َِوي َلَرٍم وأ ّمَك ِمْن ثَ

ا ت ِري     ََ ِميَن ِل ِْ  فإنّا ال ن ِنيع َك ما بَِقيناَولَْسنا فا

و     َ َك ِ يَن ِرْفٍ َوَرْمٍل والّص َاَء َمَع الّص نا ِلنَتْر  ر   أتأْم 

َك ِ يَن اباٍء ِلَراٍم,َِوي رأْيٍ ونَتْبَع  ِ يَن ه وِ  ونَ   تْر 

ثُ قالوا لَعاوية بن بَر وأبيه بَر: اربسا ْنا مرث  بن سع   فيال يقي مّن معنيا مَية  فإنيه قي  اتبيع   

 ين هو  وترك  يننا ثُ خرجوا إلى مَة يستسقون بِا لعا  فمَا ولوا إلى مَة  خر  مرث  بن سع  

ة بن بَر  رتى أ رلُِ بِيا  فقيال: ال أ ْيو ع بنييء مَيا خرجيوا ليه فمَيا انتِيى من منزل معاوي

ُّ أْنني سؤلي وري ي  وال  إليُِ  قام ي ْو ع بََة  وبِا وف  ْا  ق  اجتَعوا ي ْون  يقول: المِ

 ُّ ت خمني في شيء مَا ي ْوك به وف  ْا  ولان قيل بن ْتير رأس وفي  ْيا   وقيال وفي  ْيا : المِي

يالً ما سألك  واجعل سؤلنا مع سؤله. ولان ق  ترمف ْن وف  ْيا  ريين  ْيا لقَيان بين ْيا  أْط ق

ُّ إني جالتك ور ي في رياجتي  فيأْنني  ولان سي  ْا  رتى إذا فرغوا من  ْوتُِ  قام فقال: المِ

لِيُ  سؤلي وقال قَْيل بن ْير رين  ْا: يا إلِنا إن لان هو  لا قا فاسيقنا  فإنيا قي  همَنيا فأننيأ ع
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سحاِب ثالثا: بيضاء ورَراء وسو اء  ثُ نا اه منا  من السحاب: يا قيل اختر لنفسك ولقومك مين 

ه,ه السحاِب فقال: اخترع السحابة السو اء فإنِا ألثير السيحاب مياء  فنيا اه منيا : اختيرع رميا ا 

ي ا   َّ ي ّا. ِرْم َ ا  ال تبّ من ال ْيا  أري ا  ال والي ا تتيرك وال ولَي ا  إال جعمتيه ه  َِ  َ إال بنيي المّْوذيية ال

وبني الموذية: بنو ل قيُ بن هزال بن هزيمة بن بَر ولانوا سَانا بََة مع أخوالُِ  وليُ يَونيوا ميع 

ْا  بأرضُِ  فُِ ْا  االَخرة ومن لان من نسمُِ ال,ين بقوا من ْا . وساق ع السيحابة السيو اء 

من النقَية إليى ْيا   رتيى خرجي  ْمييُِ مين وا  فيَا ي,لرون التي اختارها قيل بن ْتر بَا فيِا 

نييا يقييول ع: بَييْل ه ييَو مييا  ِنر  َْ يقييال لييه الَغييين فمَييا رأوهييا استبنييروا بِييا َوقييال وا َهيي,َا ْيياِرٌض م 

ٌُ ت  َّمر  ل ّل شيٍء بأمر ربِّا: أي لّل شيء أمرع به. ولان أّول من  َْ,َاٌب أِلي ُْ بِِه ِريٌح فِيِا  اْستَعََجْمت 

ي َ . فمَيا تيقني  ميا فيِيا   أبصر ما ِْ فيِا وْرف أنِا ريح فيَا ي,لرون  امرأة مين ْيا  يقيال لِيا َم

ِعق  فمَا أن أفاق  قالوا: ماذا رأي  يا مِ  ؟ قال : رأي  ريحيا فيِيا لنيِب النيار   لار  ثُ ل 

لحسيوم: أمامِا رجال يقو ونِا. فسررها ع ْميُِ سبع ليال وثَانيية أييام رسيوما  لَيا قيال ع وا

ال اَِيية فمييُ تيي ع ميين ْييا  أريي ا إال همييك. فيياْتزل هييو  فيَييا ذليير لييي وميين معييه ميين الَييؤمنين فييي 

رظيرة  ما يصيبه ومن معه من الريح إال ما تمين ْميه الجمو  وتمتي,ّ بيه األنفيح  وإنِيا لتَير ْميى 

ا ْييا  بييالّظعن بييين السييَاء واألرض وتيي مغُِ بالحجييارة. وخيير  وفيي  ْييا  ميين مَيية  رتييى مييرو

بَعاوية بن بَر وابنه  فنزلوا ْميه  فبينَا هُ ْن ه إذ أقبل رجل ْمى ناقة له في ليمة مقَيرة مسياء 

ثالثة من مصاب ْا   فأخبرهُ الربر  فقالوا له: أين فارق  هو ا وألحابه؟ قال: فارقتُِ بسيارل 

 البحر  فَأنُِ شَوا فيَا ر ثُِ به  فقال  ه,يمة بن  بَر: ل ق ورّب الَعبة.

ـ ر ثنا أبو لريب  قال: ر ثنا أبو بَر بين ْيياش  قيال: ري ثنا ْاليُ  ْين الحيارث بين 11565  

رسيان البَييرّي  قيال: قيي م  ْميى رسييول ع ليمى ع ْميييه وسيمُ  فَييررع ْميى امييرأة بالّربَيي,َة  

فقاليي : هييل أنيي  ريياممي إلييى رسييول ع لييمى ع ْميييه وسييمُ؟ قميي : نعييُ. فحَمتِييا رتييى قيي م  

  ف خم  الَسج   فإذا رسول ع لمى ع ْميه وسمُ ْمى الَنبر  وإذا بيالل متقمي  السييف  الَ ينة

وإذا راياع سو   قال: قم : ما ه,ا؟ قالوا: َْرو بن العاص ق م من غزوته. فمَيا نيزل رسيول ع 

ب اميرأة لمى ع ْميه وسمُ من ْمى منبره أتيته فاستأذن  فأذن لي  فقم : يا رسيول ع إن بالبيا

ا»من بني تَيُ  وق  سألتني أن أرَمِا إليك. قال:  َِ قيال: في خم   فمَيا جمسي  قيال « يا باِلل  اِْ,َْن لَ

ٍُ َشيْيٍء؟»لي رسول ع لمى ع ْميه وسمُ:  يي َِ ُْ وبييَن تَ  َ قمي : نعيُ  ولاني  لنيا الي اِرة « َهْل بَْينَ

فعم . قيال تقيول الَيرأة: فيإلى أيين يضيّنر  ْميُِ  فإن رأي  أن تجعل ال هناء بيننا وبينُِ راجزا

مضّنرك يا رسول ع؟ قال: قم : إن َمثَمي َمثَيل ميا قيال األّول: ِمعيًزى رَمي  رتفِيا. قيال: قمي : 

ورَمتك تَونين ْمّي خصَا؟ أْوذ باهلل أن ألون لواف  ْا  فقال رسول ع لمى ع ْميه وسيمُ: 

ربير سقنَ   إن ْا ا ق ِحن   فبعث  من يستسقي لِيا  فبعثيوا قال: قم : ْمى ال« َوما َوافِ   ْاٍ ؟»

رجاالً  فَروا ْمى بَر بن معاوية فسقاهُ الرَير وتغنيتُِ الحرا تيان شيِرا  ثيُ فصيموا مين ْني ه 

رتى أتوا جبال مِرة  ف ْْوا  فجاءع سيحاباع  قيال: ولمَيا جياءع سيحابة  قيال: اذهبيي إليى لي,ا  

ما ا رم  ا  ال ت ع من ْيا  أري ا. قيال: فسيَعه ولمَِيُ  رتيى رتى جاءع سحابة  فنو ي: خ,ها ر

جاءهُ الع,اب. قال أبو لريب: قال أبو بَر بع  ذلك في ر ين ْيا   قيال: فأقبيل الي,ين أتياهُ فيأتى 

ِّ ْيا ا ميا  ُّ إنيي ليُ أجاليك ألسيير فأفا ييه  وال لَيريض فأشيفيه  فاْسي جبال مِرة  فصع  فقال: المِي

سحاباع قيال: فنيو ي منِيا: اختير قيال: فجعيل يقيول: اذهبيي إليى بنيي  لن  مسقيه قال: فرفع  له

فالن  اذهبي إلى بني فالن. قال: فَّرع اخرها سحابة سو اء  فقال: اذهبي إلى ْا . فنيو ي: منِيا 

خ,ها رما ا رم  ا ال ت ع من ْا  أر ا. قال: ولمَُِ  والقوم ْن  بَير بين معاويية ينيربون  قيال: 

أن يقيول لِيُ مين أجيل أنِيُ ْني ه وأنِيُ فيي طعاميه. قيال: فأخي, فيي الغنياء ولره بَر بين معاويية 

 وذّلرهُ.

ر ثنا أبو لريب  قال: ر ثنا  ي  بن الحباب  قال: ري ثنا سيالم أبيو الَني,ر النحيوي  قيال: ري ثنا    

ْالُ  ْن أبي واِل  ْن الحارث بن يزي  البَيري  قيال: خرجي  ألشيَو العيالء بين الحضيرمي 

 لمى ع ْميه وسمُ  فَررع بالرب,ة  فإذا ْجو  منقنع بِا من بنيي تَييُ  فقالي : إلى رسول ع

يا ْب  ع  إن لي إلى رسول ع لمى ع ْميه وسمُ راجة  فِيل أني  مبمغيي إلييه؟ قيال: فحَمتِيا 
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فق م  الَ ينة. قيال: فيإذا رايياع  قمي : ميا شيأن النياس؟ قيالوا: يريي  أن يبعين َْيرو بين العياص 

ا  قال: فجمس  رتى فرغ. قال: ف خل منزله أو قال: ررمه فاستأذن  ْمييه  فيأذن ليي في خم   وجِ

ٍُ َشيْيٌء؟»فقع ع  فقال لي رسول ع لمى ع ْميه وسمُ:  يي َِ ُْ وبييَن تَ  َ قمي : نعيُ  « َهيْل لياَن بَْيينَ

ي أن أرَمِيا إلييك ولان  لنا ال اِرة ْميُِ  وق  مررع بالرب,ة فإذا ْجو  منُِ منقنع بِا  فسألتن

وها هي بالباب. فأذن لِا رسول ع لمى ع ْميه وسمُ  ف خم  فقمي : ييا رسيول ع اجعيل بيننيا 

وبين تَيُ ال هناء راجزا فحَي  العجو  واستوفزع وقال : إلى أين يضنّر مضنّرك ييا رسيول 

عر أنِييا لانيي  لييي ع؟ قييال: قميي : أنييا لَييا قييال األول: معييزى رَميي  رتفِييا  رَميي  هيي,ه وال أشيي

قيال: ْميى الريبير سيقن   « َوما َوافِ   ْاٍ ؟»خصَا  أْوذ باهلل ورسوله أن ألون لواف  ْا  قال: 

قيال: وهييو يسييتنعَني الحيي ين  قميي : إن ْييا ا قحنييوا فبعثييوا قيييالً وافيي ا  فنييزل ْمييى بَيير  فسييقاه 

  فنيا ى: إنيي ليُ أجيىء الرَر شِرا  وغنته جاريتان يقال لَِا الجرا تان  فرر  إليى جبيال مِيرة

ُّ اسييّ ْييا ا مييا لنيي  مسييقيه فَييّرع بييه سييحاباع سييو    لَييريض فأ اويييه  وال ألسييير فأفا يييه  المِيي

فنو ي منِا: خ,ها رما ا رم  ا  ال تبّ من ْا  أر ا. قال: فَان  الَرأة تقول: ال تَين لوافي  ْيا  

ما يجري في خاتَي. قال أبو واِل:  ففيَا بمغني أنه ما أرسل ْميُِ من الريح يا رسول ع إالّ ق ر

 فَ,لك بمغني.

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: 11566  

ه : إن ْيا ا أتياهُ هيو   فيوْظُِ  ُْ ِميْن إلَيٍه غيير  ي  َ ب ي  وا ّللّاَ ميا لَ ْْ َوإلى ْاٍ  أخاه ُ ه و ًا قاَل يا قَيْوِم ا

ُ   وذّلرهُ بَا قّص ع في القران. فَي,ّبوه ولفيروا  وسيألوه أن ييأتيُِ العي,اب  فقيال لِيُ: إنَّيا الِعْمي

ُْ ما أ ْرِسْم   ِلِه. وإن ْا ا ألابُِ رين لفروا قحوط الَنر  رتى جِ وا ل,لك جِ ا   َ ْن َ ع وأ بَمّغ  ِْ
اليريح التيي ال تمقيح النيجر ش ي ا  وذلك أن هو ا  ْا ْميُِ  فبعن ع ْمييُِ اليريح العقييُ  وهيي 

ِنرنا فمَا  ن  منُِ نظيروا إليى انبيل والرجيال تنيير بِيُ  َْ فمَا نظروا إليِا قالوا: َه,َا ْاِرٌض م 

الريح بين السَاء واألرض فمَا رأوها تنيا وا: البييوَع فمَيا  خميوا البييوع  خمي  ْمييُِ فيأهمَتُِ 

والينحح: هيو النيؤم  ومسيتَر: اسيتَّر  فيِا  ثيُ أخيرجتُِ مين البييوع  فأليابتُِ فيي ييوم نحيح 

ْميُِ الع,اب سبع ليال وثَانية أيام رسوما  رسَ  لل شيء مّرع به. فمَا أخرجتُِ من البيوع  

ْنقَِعيير انقعيير ميين ألييوله  خاوييية: خييوع  َجييا   نَْرييٍل م  ْْ ُْ أَ  ِ قييال ع: تَْنييِزع  النّيياَس ميين البيييوع  َلييأَنّ

يُِ طيييرا سييو ا  فنقمييتُِ إلييى البحيير فييألقتُِ فيييه  فيي,لك قولييه: فسييقن . فمَييا أهمَِييُ ع  أرسييل إليي

ُْ ولُ ترر  رييح قيّط إال بََييال إال يومالي,  فإنِيا ْتي  ْميى الرزنية   ِ وا ال ي َرى إالّ َمساِلن  فَأْلبَح 

َ وا بِيِريحٍ َلْرَليٍر ْاتِيَيٍة والصرلير: ذاع  فغمبتُِ  فمُ يعمَوا لُ ليان مَيالِيا وذليك قوليه: فَيأ ْهِم

 صوع الن ي .ال

 70اآلية : 
نَا فَأْتِ  ا تَِع  نَآ القول في تأويل قوله تعالى:     }قَال َواْ أَِجالْتَنَا ِلنَْعب  َ ّللّاَ َوْر َه  َونَ,ََر َما َلاَن يَْعب    ابَاؤ  ََ نَا بِ

 إِن ل نَ  ِمَن الّصاِ قِيَن {.

من ع ْميى ميا نحين ْمييه مين الي ين  يقول تعالى ذلره: قال  ْا  لِو : أجالتنا تتوْ نا بالعقاب   

لييي نعبيي  ع وريي ه ونيي ين لييه بالناْيية خالصييا ونِجيير ْبييا ة االَلِيية واألليينام التييي لييان اباؤنييا 

يعب ونِا ونتبرأ منِا؟ فمسنا فاْمي ذلك وال متبعيك ْمى ما ت ْونا إليه  فأتنا بَا تع نا مين العقياب 

 تنا ما نعب  من  ونه مين األوثيان إن لني  مين أهيل والع,اب ْمى ترلنا إخالص التوري  هلل  وْبا

 الص ق ْمى ما تقول وتع .

 71اآلية : 
آٍء  ََ ُْ ِرْجٌح َوَغَضٌب أَت َجياِ ل ونِي فِيَي أَْسي  َ ُْ ّمن ّربّ  َ مَْي َْ القول في تأويل قوله تعالى:    }قَاَل قَْ  َوقََع 

ُ  ّما نَّزَل ّللّا  بِ  ُْ َوابَآؤل  وَهآ أَْنت   َ ْيت  َّ ْنتَِظِريَن {.َس  َ ُْ ّمَن اْل  َ َواْ إِنّي َمعَ ا ِمن س ْمَناٍن فَاْنتَِظر  َِ 

يقول تعالى ذليره: قيال هيو  لقوميه: قي  ريّل بَيُ ْي,اب وغضيب مين ع. وليان أبيو َْيرو بين    

العالء فيَا ذ لر لنا ْنه  يزُْ أن الرجز والرجح بَعنى واري   وأنِيا مقموبية  ق مبي  السيين  اييا  

 شالز وهي من شالح بسين  ولَا قالوا قربوس وقربو   ولَا قال الراجز: لَا قمب 
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فاٍف َوال أْلياِع   ْْ ِرو ْبِن يَْرب وعٍ ِلالاِم النّاتِمَْيس وا بأ َْ  أال لََحى ّللّا  بَنِي الّسْعالتِعَ

 يري  الناس. وألياس فق مب  السين تاء  لَا قال رؤبة:  

ْبزِ   َِْ يِ  م  ُْ قَْ  رأْينا ِمْن  نا َلْي َه  بالّرْجِز َل َْ  يحتى َوقَ

وي ْن ابن ْباس أنه لان يقول: الرجز: السرط.    ور 

ـ ر ثني ب,لك الَثنى  قال: ر ثنا ْب  ع بن لالح  قال: ر ثنا معاوية  ْن ْمّي بن أبي 11567  

ُْ ِرْجٌح يقول: سرط.  َ ُْ ِمْن َربّ  َ مَْي َْ  طمحة  ْن ابن ْباس  قوله: قَْ  َوقََع 

ُْ فإنيه يقيول: أتراليَونني فيي أسيَاء    ل  ُْ وابياؤ  وها أْنيت   َ ْيت َّ وأميا قوليه: أت جياِ ل ونَنِي فيي أْسيَاٍء َسي

سَيتَوها ألناما ال تضّر وال تنفع أنتُ واباؤلُ ما نَّزَل ّللّا  بِِا ِمْن س ْمناٍن يقول: ما جعيل ع لَيُ 

ن بِيا. ألن العبيا ة إنَيا هيي لَين ضيّر في ْبا تَُ إياها من رجة تحتجون بِا وال معي,رة تعتي,رو

ونفع وأثاب ْمى الناْة وْاقب ْميى الَعصيية ور ق ومنيع  فأميا الجَيا  مين الحجيارة والح يي  

والنحاس فإنه ال نفع فيه وال ضّر  إالّ أن تتر, منه الة  وال رجة لعاب  ْب ه من  ون ع في ْبا ته 

يعب ه اتباْا منه أمر ع في ْبا ته إياه  وال هو إذ لان  إياه ألن ع يأذن ب,لك  فيع,ر من ْب ه بأنه

ع لُ يأذن في ْبا ته مَا يرجى نفعه أو يراف ضّره في ْاجل أو اجل  فيعب  رجاء نفعيه أو  فيع 

ْنتَِظييريَن يقييول: فييانتظروا رَييُ ع فينييا وفيييَُ  إنييي معَييُ ميين   َ ُْ ِمييَن ال يي  َ وا إنّييي َمعَ ضييّره. فيياْنتَِظر 

 رََه وفصل قضاِه فينا وفيَُ. الَنتظرين

 72اآلية : 
يٍة ّمنّيا َوقََنْعنَيا  َابِيَر الّيِ,يَن َلي,ّب واْ بِآيَ  ََ اتِنَيا القول في تأويل قوله تعالى:    }فَأَنَجْينَاه  َوالِّ,يَن َمعَه  بَِرْر

ْؤِمنِيَن {.  َوَما َلان واْ م 

ْمى انيَان بيه والتصي يّ بيه وبَيا ْيا  يقول تعالى ذلره: فأنجينا نورا وال,ين معه من أتباْه    

ٍة ِمنّا وقََنْعنَا  َابَِر الِّ,يَن َل,ّب وا بآياتِنا يقول: وأهمَنا  ََ إليه من توري  ع وهجر االَلِة واألوثان بَرْر

 ال,ين ل,ّبوا من قوم هو  بحججنا جَيعا ْن اخرهُ  فمُ نبّ منُِ أر ا. لَا:

ابن وهب  قال: قال ابن  ي   فيي قوليه: َوقََنْعنيا  َابِيَر الّيِ,يَن  ـ ر ثني يونح  قال: أخبرنا11568  

 َل,ّب وا بآياتِنا قال: استألمناهُ.

وا بنواه ه بَا أغنى ْن إْا ته. َوما     َ وق  بيّنا فيَا مضى معنى قوله: فَق ِنَع  َابِر  القَْوِم الِّ,ين َظمَ

ؤِمنِيَن يقول: لُ يَونوا مص ّقين باهلل   وال برسوله هو .لان وا م 

 73اآلية : 
ُْ ّميْن إِلَيـَهٍ  ي  َ ب ي  واْ ّللّاَ َميا لَ ْْ ُْ َلياِلحاً قَياَل يَياقَْوِم ا يو َ أََخياه   َ  القول في تأويل قوله تعالى:     }َوإِلََى ثَ

وَها تَأْل   ُْ ايَةً فَ,َر   َ ُْ َهـَِ,ِه نَاقَة  ّللّاِ لَ  َ ُْ بَيّنَةٌ ّمن ّربّ  َ ه  قَْ  َجآَءتْ ّسيوَها بِس يَوٍء َغْير  ََ ْل فِيَي أَْرِض ّللّاِ َوالَ تَ

.} ٌُ َْ,َاٌب أَِلي  ُْ ,َل   فَيَأْخ 

يقول تعالى ذلره: ولق  أرسمنا إلى ثَو  أخاهُ ليالحا. وثَيو : هيو ثَيو  بين ْيابر بين إرم بين    

سام بن نوع  وهو أخو ج يح بن ْابر  ولاني  مسيالنَِا الحجير بيين الحجيا  والنيام إليى وا ي 

وما روله. ومعنى الَالم: وإلى بني ثَيو  أخياهُ ليالحا. وإنَيا منيع ثَيو   ألن ثَيو  قبيمية  القرى

ه  يقول: قال ليالح لثَيو : ييا  ُْ ِمْن إلَه غير   َ ب   وا ّللّاَ ما لَ ْْ لَا بَر قبيمة  ول,لك تَيُ. قال: يا قَْوِم ا

ره  وقي  جياءتَُ رجية وبرهيان قوم اْب وا ع ور ه ال شريك له  فَا لَُ إله يجيو  أن تعبي وه غيي

ْمى ل ق ما أقول ورقيقة ما إلييه أ ْيو مين إخيالص التوريي  هلل وإفيرا ه بالعبيا ة  ون ميا سيواه 

وتص يقي ْمى أني له رسول وبينتى ْمى ميا أقيول ورقيقية ميا جاليتَُ بيه مين ْني  ربيي  ورجتيي 

ولي ق مقيالتي  فقي  ْمَيتُ أن ْميه ه,ه الناقة التي أخرجِا ع من ه,ه الِضبة  ليالً ْميى نبيوتي 

ذلييك ميين الَعجييزاع التييي ال يقيي ر ْمييى مثمِييا أريي  إالّ ع. وإنَييا استنييِ  لييالح فيَييا بمغنييي ْمييى 

 لحة نبّوته ْن  قومه ثَو  بالناقة ألنُِ سألوه إياها اية و اللة ْمى رقيقة قوله.

 ذلر من قال ذلك  وذلر سبب قتل قوم لالح الناقة:  

حسيين بيين يحيييى  قييال: أخبرنييا ْبيي  اليير اق  قييال: أخبرنييا إسييراِيل  ْيين ْبيي  ـيي ريي ثنا ال11569  

العزيز بن رفيع  ْن أبي النفيل  قال: قال  ثَو  لصيالح: اِْتِنيا بآيَيٍة إْن ل ْنيَ  ِميَن الّصياِ قِيَن قيال: 
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فقال لُِ لالح: اخرجوا إلى هضبة من األرض فررجوا  فإذا هي تتَرض لَا تتَرض الحامل. 

وها تَأْل يل فِيي ثُ إنِا ا ُْ ايَيةً فَي,َر  ي  َ نفرج   فررج  من وسنِا الناقية  فقيال ليالح: َهيِ,ِه ناقَية  ّللّاِ لَ

ُْ ِشييْرب  يَييْوٍم َمْعم ييوٍم فمَييا مموهييا  يي  َ ييا ِشييْرٌب َولَ َِ ٌُ لَ يي,اٌب أِلييي َْ  ُْ يي,َل  ّسييوها بِس ييوٍء فَيأْخ  ََ أْرِض ّللّاِ َوال تَ

تّع وا فِي ََ : تَ ُْ  ِ ي,وٍب. قيال ْبي  العزييز  وري ثني  ْقروها  فَقَاَل لَ َْ ْْ  َغْير  َم ُْ ثاَلثَةَ أيّاٍم ذَِلَك َو  َاِرل 

رجل اخر أن لالحا قال لُِ: إن اية الع,اب أن تصبحوا غ ا رَرا  والييوم الثياني ليفرا  والييوم 

 الثالن سو ا. قال: فصبحُِ الع,اب  فمَا رأوا ذلك تحننوا واستع ّوا.

لحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن الَفضل  قال: ر ثنا أسباط  ْن الس ّي: ـ ر ثني محَ  بن ا11570  

ُْ َلاِلحا قال: إن ع بعن لالحا إلى ثَو   ف ْاهُ فَي,ّبوه  فقيال لِيُ ميا ذلير ع  و َ أخاه   َ وإلى ثَ

وهيا  في القران  فسألوه أن يأتيُِ بآية  فجاءهُ بالناقة  لِا شرب ولُِ شرب يوم معميوم  وقيال: ذَر 

ى ْمى تَ  ََ ُْ فاْستََحبوا العَ َِ َْيناه  ّسوها بس وٍء فأقّروا بِا جَيعا  ف,لك قوله: فَ ََ أْل ْل فِي أْرِض ّللّاِ َوال تَ

ِ  َى ولانوا ق  أقّروا به ْمى وجه النفاق والتّقية  ولان  الناقة لِا شرب  فيوم تنيرب فييه الَياء  ال

ْة  ثييُ تييأتي فتقييف لِييُ رتييى يحمبييوا المييبن تَيير بييين جبمييين فيرجَونِييا  ففيَِييا أثرهييا رتييى السييا

فيرويُِ  فَان  تصّب المبن لبّا  ويوم ينربون الَاء ال تأتيُِ. ولان معِا فصييل لِيا  فقيال لِيُ 

لالح: إنه يول  في شِرلُ ه,ا غالم يَون هاللَيُ ْميى ي ييه فولي  لتسيعة مينُِ فيي ذليك النيِر  

ل  لمعاشر فأبى أن ي,بح  ابنه  ولان لُ يول  له قبل ذلك شيء  فَان ابن العاشر ف,بحوا أبناءهُ  ثُ و 

أ رق أرَر  فنب  نباتا سريعا  فإذا مّر بالتسعة فرأوه  قالوا: لو لان أبناؤنا أرياء لانوا مثيل هي,ا  

ُّ لَنَق ولَّن ِلوَ  وا باهلل لَن بَيّتَنّه  وأْهمَه  ث   َ ِليِّه ميا فغضب التسعة ْمى لالح ألنه أمرهُ ب,بح أبناُِِ  فَتَقاَس

ِمَك أْهِمِه َوإنّا لََصاِ قوَن. قالوا: نرر   فيرى النياس أنيا قي  خرجنيا إليى سيفر  فنيأتي الغيار  ِْ ْ نا َم ِِ َش

فنَون فيه  رتى إذا لان الميل وخر  لالح إلى الَسج  أتيناه فقتمناه ثُ رجعنا إلى الغار فَنا فييه  

يصي ّقوننا يعمَيون أنيا قي  خرجنيا إليى سيفر.  ثُ رجعنا فقمنيا ميا شيِ نا مِميك أهميه وإنيا لصيا قون 

فاننمقوا فمَا  خموا الغار أرا وا أن يررجوا من الميل  فسقط ْميُِ الغار فقتمُِ  ف,لك قوله: ولاَن 

ِ ينَِة تِْسعَة  َرْهٍط ي ْفِس  وَن فِي األْرِض َوال ي ْصِمَحوَن... رتى بمغ هِنا: فاْنظ ْر َلْيَف لاَن ْاقِبَة   ََ فِي ال

ِعييَن. ولبير الغييالم ابين العاشير  ونبي  نباتييا ْجبيا مين السييرْة  مَ  ََ ُْ أج  ِ ُْ َوقَييْوَم ُْ أنّيا  َّمْرنياه  يِرِه َْ

فجمح مع قوم يصيبون من النراب  فأرا وا ماء يَزجون به شرابُِ  ولان ذلك اليوم ييوم شيرب 

لناقة: ما نصنع نحن بالمبن؟ الناقة  فوج وا الَاء ق  شربته الناقة  فاشت ّ ذلك ْميُِ وقالوا في شأن ا

لو لنا نأخ, ه,ا الَاء ال,ي تنربه ه,ه الناقة  فنسقيه أنعامنا ورروثنيا  ليان خييرا لنيا فقيال: الغيالم 

ابن العاشر: هل لَُ في أن أْقرها لَُ؟ قالوا: نعُ. فأظِروا  ينُِ  فأتاها الغالم  فمَيا بصيرع بيه 

لييررة ْمييى طريقِييا فاسييتتر بِييا  فقييال:  شيي ّع ْميييه  فِييرب منِييا فمَييا رأى ذلييك   خييل خمييف

أرينوها ْمّي فأراشوها ْميه  فمَا جيا ع بيه نيا وه: ْمييَك فتناولِيا فعقرهيا  فسيقن  في,لك قوليه 

ُْ فَتَعاَطى فَعَقََر وأظِروا رينال, أمرهُ  وْقروا الناقة  وْتوا ْن أمر ربُِ    ِ تعالى: فَنا َْوا َلاِربَ

وفزع نياس مينُِ إليى ليالح وأخبيروه أن الناقية قي  ْقيرع  فقيال:  وقالوا: يا لالح اِتنا بَا تع نا

ْمّي بالفصيل فنمبوا الفصيل فوج وه ْمى رابية من األرض  فنمبوه  فارتفع  به رتى رمّق  بيه 

في السَاء  فمُ يق را ْميه. ثُ  ْا الفصيل إلى ع  فأورى ع إليى ليالح أن ميرهُ فميتَتعيوا فيي 

ُْ ثاَلثَيةَ أيّياٍم وايية ذليك أن تصيبح وجيوهَُ أّول  ارهُ ثالثة أيام  فقا ي تّع وا فِي  َارل  ََ ل لُِ لالح: تَ

يوم مصفّرة  والثاني محَّرة  واليوم الثالن مسو ة  واليوم الرابع فيه العي,اب. فمَيا رأوا العالمياع 

ينتظيرون تَفتوا وتحننوا ولّنروا أنفسُ بالَّر  ولبسوا األنناع  ورفيروا األسيراب  في خموا فيِيا 

ِعيَن. ََ ُْ أج  ِ ُْ َوقَْوَم  الصيحة  رتى جاءهُ الع,اب فِمَوا ف,لك قوله: فَ َّمْرناه 

ـ ر ثنا ابن رَي   قال: ر ثنا سيمَة  ْين ابين إسيحاق  قيال: لَيا أهميك ع ْيا ا وتقضيى 11571  

  فمَيا أمرها  َْرع ثَو  بع ها واست رمفوا في األرض  فنزليوا فيِيا وانتنيروا. ثيُ ْتيوا ْميى ع

ظِيير فسييا هُ وْبيي وا غييير ع  بعيين إليييُِ لييالحا ولييانوا قومييا ْربييا  وهييو ميين أوسيينُِ نسييبا 

وأفضمُِ موضعا رسوالً. ولان  منا لُِ الِحجر إليى ق يْرع  وهيو وا ي الق يرى  وبيين ذليك ثَانيية 

رتى شيَط ولبير  ْنر ميالً فيَا بين الحجا  والنام. فبعن ع إليُِ غالما شابا  ف ْاهُ إلى ع  

ال يتبعه منُِ إال قميل مستضعفون فمَا ألّح ْميُِ لالح بال ْاء  وألثر لُِ التح,ير  وخيّوفُِ مين 
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ع الع,اب والنقَة  سألوه أن يريُِ اية تَون مص اقا لَا يقول فيَا ي ْوهُ إليه  فقال لُِ: أّي اية 

ررجون إليه بألنامُِ وما يعبي ون مين تري ون؟ قالوا: ترر  معنا إلى ْي نا ه,ا ولان لُِ ْي  ي

 ون ع في يوم معموم من السنة فت ْو إلِك ون ْو الِتنا  فإن استجيب لك اتبعناك  وإن استجيب 

لنا اتبعتنا. فقال لُِ لالح: نعُ. فررجوا بأوثيانُِ إليى ْيي هُ ذليك  وخير  ليالح معِيُ إليى ع  

شيء مَا ي ْو بيه  ثيُ قيال ليه جني ع بين َْيرو  ف ْوا أوثانُِ وسألوها أن ال يستجاب لصالح في

بن رراش بن َْرو بن ال ميل  وليان يومالي, سيي  ثَيو  وْظييَُِ: ييا ليالح أخير  لنيا مين هي,ه 

الصررة لصررة منفر ة في نارية الحجر يقال لِا الَاثبة ناقةً مرترجة جوفاء وبراء والَرترجة: 

ا قيال جني ع بين َْيرو فيإن فعمي  امنيا بيك ما شالم  البر  من انبل. وقال  ثَو  لصالح مثل مي

ّّ وأخيي, ْميييُِ لييالح مييواثيقُِ: لييالن فعميي  وفعييل ع  وليي ّقناك وشييِ نا أن مييا جاليي  بييه هييو ريي

لت ص قنّي ولتؤمنّن بي؟ قالوا: نعُ  فأْنوه ْمى ذلك ِْو هُ  ف ْا ليالح ربيه بيأن يررجِيا لِيُ 

 من تمك الِضبة لَا ولف .

: ر ثنا سمَة  ْن ابن إسحاق  ْن يعقوب بن ْتبة بن الَغيرة بن ـ ر ثنا ابن رَي   قال11572  

األخيينح  أنييه ريي ث: أنِييُ نظييروا إلييى الِضييبة رييين  ْييا ع لييالح بَييا  ْييا بييه تييتَرض بالناقيية 

تَرض النّت و  بول ها  فتحرل  الِضبة ثُ أسقن  الناقة  فانص ْ  ْن ناقة لَا ولفوا جوفاء 

يعمَه إال ع ْظَا. فآمن به جني ع بين َْيرو ومين ليان معيه ْميى  َوْبراء نتو   ما بين جنبيِا ال

أميره ميين رهنييه  وأرا  أشيراف ثَييو  أن يؤمنييوا بيه ويصيي ّقوا  فنِيياهُ ذؤاب بين َْييرو بيين لبييي  

والحباب لارب أوثانُِ ورباب بن لَعر بن جمِح  ولانوا من أشيراف ثَيو   ور ّوا أشيرافِا 

ه لالح مين الررَية والنجياة. وليان لجني ع ابين ْيُ يقيال ليه ْن انسالم  وال خول فيَا  ْاهُ إلي

شييِاب بيين خميفيية بيين مرييالة بيين لبييي  بيين جييواس  فييأرا  أن يسييمُ فنِيياه أولالييك الييرهط ْيين ذلييك  

فأطاُِْ  ولان من أشيراف ثَيو  وأفاضيمِا  فقيال رجيل مين ثَيو  يقيال ليه مِيوس بين ْنَية بين 

 ال ميل  ولان مسمَا:

ْ ْصبَةٌ ِمْن الِ   َْْوا ِشِابا  ولانَْ   رٍوإلى  يِن النّبِّي  َ َْ َْ 

ُّ بِأْن ي ِجيَب َولَْو أجابا   َِ يعافَ َِ ُ  َج  َِْزيَز ثََو َ ل مِّ

ُْ ذ َؤابا   ِِ َْ َل وا بَصاِربِ َِْزيزاَوما   ألَْلبََح َلاِلٌح فِينا 

ُ  ِذِابا   ْشِ ِه  َولَّن الغ َواةَ ِمْن اِل ِرْجٍرتَّولّْوا بَْع َ ر 

ناقة التي أخرجِا ع لُِ معِا سقبِا في أرض ثَو  ترْى النجر وتنرب الَاء  فقيال فََث  ال  

,َل   ّسوها بِس وٍء فَيأْخ  ََ وها تَأْلْل فِي أْرِض ّللّاِ َوال تَ ُْ ايَةً فَ,َر   َ ُْ لُِ لالح ْميه السالم: َهِ,ِه ناقَة  ّللّاِ لَ
ٌُ وقال ع لصالح: إن الَاء قسَة بينُِ   لّل شرب محتضر أي إن الَاء نصفان: لُِ يوم َْ,اٌب أِلي

ُْ ِشْرب  يَْوٍم َمْعم وٍم. فَان  فيَيا   َ ولِا يوم وهي محتضرة  فيومِا ال ت ع شربِا وقال لِا ِشْرٌب ولَ

بمغني وع أْمُ إذا ور ع ولان  تر  ِغبّا وضع  رأسِا في بالر في الحجير يقيال لِيا بالير الناقية  

تنرب  إذا ور ع تضع رأسِا فيِا  فَيا ترفعيه رتيى تنيرب ليّل قنيرة  فيزَْون أنِا منِا لان 

ماء في الوا ي  ثيُ ترفيع رأسيِا فتفسيح يعنيي تفّحيل لِيُ  فيحتمبيون ميا شياءوا مين ليبن  فينيربون 

وي ّخرون رتى يَمالوا لّل انيتُِ  ثُ تص ر من غير الفّل ال,ي منه ور ع  ال تق ر ْمى أن تص ر 

فال ترجع منه رتى إذا لان الغي  ليان ييومُِ  فينيربون ميا شياءوا مين من رين تر  لضيقه ْنِا  

الَاء  وي ّخرون ما شاءوا ليوم الناقة  فُِ من ذلك في سعة. ولان  الناقة فيَا ي,لرون تِصيف إذا 

لان الحّر بظِر الوا ي  فتِرب منِا الَواشي أغنامُِ وأبقارهُ وإبمِيُ  فتِيبط إليى بنين اليوا ي 

ذليك أن الَواشيي تنفير منِيا إذا رأتِيا  وتنيتو فيي بنين اليوا ي إذا ليان النيتاء  في رّره وج به و

فتِييرب مواشيييُِ إلييى ظِيير الييوا ي فييي البيير  والجيي ب  فأضييّر ذلييك بَواشيييُِ لمييبالء واالختبييار. 

ولان  مراتعِا فيَا يزَْون الِجناب وِرسَى  لل ذلك ترْى مع وا ي الحجر. فَبر ذلك ْميُِ  

ُ  وأجَعوا في ْقر الناقة رأيُِ. ولان  اميرأة مين ثَيو  يقيال لِيا ْنييزة بني  فعتوا ْن أمر ربِ

غنُ بن مجمز  تَنى بأم غنُ  وهي مين بنيي ْبيي  بين الَِيل أخيي  مييل بين الَِيل  ولاني  اميرأة 

ذؤاب بن َْرو  ولان  ْجو ا مسنة  ولان  ذاع بناع رسيان  ولاني  ذاع ميال مين إبيل وبقير 

لِا ل وف بني  الَحييا بين  هيير بين الَحييا سيي  بنيي ْبيي  وليارب  وغنُ  وامرأةٌ أخرى يقال
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أوثييانُِ فييي الييزمن األّول. ولييان الييوا ي يقييال لييه وا ي الَحيييا  وهييو الَحيييا األلبيير جيي  الَحيييا 

األلغر أبي لي وف. ولاني  لي وف مين أرسين النياس  ولاني  غنيية ذاع ميال مين إبيل وغينُ 

 اوة لصيالح وأْظَِيُ بيه لفيرا  ولانتيا تحبيان أن تعقير وبقر  ولانتا من أش ّ امرأتين في ثَيو  ْي

الناقة مع لفرهَا به لَا أضّرع به من مواشيَِا. ولان  ل وف ْن  ابن خال لِا يقال ليه لينتُ 

بن هراوة بن سع  بن الغنريف من بني هميل  فأسمُ فحسين إسيالمه  ولاني  لي وف قي  فّوضي  

ب ليالح رتيى رّق الَيال. فاطمعي  ْميى ذليك مين إليه مالِا  فأنفقه ْمى من أسمُ معيه مين أليحا

إسالمه لي وف  فعاتبتيه ْميى ذليك  فيأظِر لِيا  ينيه و ْاهيا إليى ع وإليى انسيالم  فأبي  ْمييه  

وسبَْ  ول ه  فأخ,ع بنيه وبناته منه فغيبتُِ في بني ْبي  بننِا ال,ي هي منه. ولان لنتُ  وجِا 

 ّي ْمّي ول ي فقال : رتى أنافرك إلى بني لنعان بن من بني هميل  ولان ابن خالِا  فقال لِا: ر

ْبي  أو إلى بني جن ع بن ْبي . فقال لِا لنتُ: بل أنيا أقيول إليى بنيي مير اس بين ْبيي  وذليك أن 

بني مر اس بن ْبي  لانوا ق  سارْوا في انسالم وأبنأ ْنه االَخرون  فقالي : ال أنيافرك إالّ إليى 

وع لتعنينه ول ه طاِعة أو لارهة فمَا رأع ذلك أْنتيه إيياهُ.  من  ْوتك إليه فقال بنو مر اس:

ثُ إن ل وف وْنيزة تحيال في ْقر الناقة لمنقاء ال,ي نزل  ف ْ  ل وف رجالً من ثَو  يقيال 

له الحباب لعقره الناقة  وْرض  ْميه نفسيِا بي,لك إن هيو فعيل  فيأبى ْميِيا. في ْ  ابين ْيُ لِيا 

ا  وجعم  له نفسِا ْمى أن يعقر الناقة  ولان  من أرسين النياس  يقال مص ع بن مِر  بن الَحي

ولان  غنية لثيرة الَال  فأجابِا إلى ذلك. و ْ  ْنيزة بن  غنُ ق ار بن سالف بن جن ع رجيالً 

من أهل قرع  ولان قي ار رجيالً أرَير أ رق قصييرا يزَْيون أنيه ليان لزنيية مين رجيل يقيال ليه 

ي ي ْى إلييه ولَنيه قي  ولي  ْميى فيراش سيالف  وليان يي ْى ليه  لِيا   ولُ يَن ألبيه سالف الي,ي

وي نسب إليه  فقال : أْنيك أّي بنياتي شيال  ْميى أن تعقير الناقية ولاني  ْنييزة شيريفة مين نسياء 

ثَو   ولان  وجِا ذؤاب بن َْرو من أشراف رجال ثَو   ولان قي ار ْزييزا منيعيا فيي قوميه. 

سيتنفرا غيواة مين ثَيو   فاتبعَِيا سيبعة نفير  فَيانوا فاننمّ ق ار بن سالف ومص ع بن مِير   فا

تسعة نفر  أر  النفر ال,ين اتبعوهَا رجيل يقيال ليه هوييل بين ميميغ خيال قي ار بين سيالف أخيو أميه 

ألبيِا وأمِا  ولان ْزيزا من أهل رجر  و ْير بن غنُ بن  اْر  وهو من بني رالوة بن الَِل  

لييُ تحفييظ لنييا أسييَاؤهُ. فرليي وا الناقيية رييين و أَب بيين مِيير  أخييو مصيي ع بيين مِيير   وخَسيية 

ل رع ْن الَاء  وق  لَن لِا ق ار في ألل لررة ْمى طريقِا  ولَن لِيا مصي ع فيي أليل 

أخرى  فَّرع ْمى مص ع فرماها بسُِ  فانتظُ به ْضمة ساقِا. وخرج  أم غنُ ْنيزة وأمرع 

ه  ثيُ ذمرتيه  فني ّ ْميى الناقية ابنتِا ولان  من أرسن الناس وجِا  فأسفرع ْنيه لقي ار وأرتيه إييا

بالسيف  فَنف ْرقوبِا  فرّرع ورغي  رغياة واري ة تحي,ر سيقبِا  ثيُ طعين فيي لبّتِيا فنحرهيا. 

واننمّ سقبِا رتى أتى جبالً منيعا  ثُ أتى لررة في رأس الجبل فرغا والذ بِا واسُ الجبل فيَا 

َِيتُ ررمية ع  فأبنيروا بعي,اب يزَْون لور فأتاهُ لالح  فمَا رأى الناقة ق  ْقرع  قال: انت

ع تبارك وتعالى ونقَته فاتبع السقب أربعة نفر من التسعة ال,ين ْقروا الناقة  وفييُِ مصي ع بين 

مِر   فرماه مص ع بسُِ  فانتظُ قمبه  ثُ جّر برجمه فأنزله  ثُ ألقوا لحَه مع لحُ أمه. فمَيا قيال 

وهُ يِزءون به: ومتى ذلك يا لالح؟ وما اية ذليك؟  لُِ لالح: أبنروا بع,اب ع ونقَته قالوا له

ولييانوا يسييَون األيييام فيييُِ: األريي : أّول  واالثنييين: أهييون  والثالثيياء:  بييار  واألربعيياء: جبييار  

والرَيح: مؤنح  والجَعة: العروبة  والسب : شيار  ولانوا ْقروا الناقة يوم األربعياء فقيال لِيُ 

يييوم مييؤنح يعنييي يييوم الرَيييح ووجييوهَُ مصييفّرة. ثييُ  لييالح رييين قييالوا ذلييك: تصييبحون غيي اة

تصبحون ييوم العروبية يعنيي ييوم الجَعية ووجيوهَُ محَيّرة. ثيُ تصيبحون ييوم شييار يعنيي ييوم 

السب  ووجوهَُ مسو ّة. ثُ يصبحَُ الع,اب يوم األّول يعني يوم األر . فمَا قال لُِ لالح ذليك  

ليالحا إن ليان ليا قا ْجمنياه قبمنيا  وإن ليان لاذبيا  قال التسعة ال,ين ْقروا الناقة: همَوا فمنقتيل

يَون ق  ألحقناه بناقته فيأتوه لييالً ليبيتيوه فيي أهميه  في مغتُِ الَالَِية بالحجيارة. فمَيا أبناليوا ْميى 

ضيروا بالحجيارة  فقيالوا لصيالح: أني  قتميتُِ  ألحابُِ أتوا منزل لالح  فوج وهُ من ّخين ق  ر 

ه ولبسوا السيالع  وقيالوا لِيُ: وع ال تقتمونيه أبي ا  فقي  وْي لُ أن ثُ هَوا به  فقام  ْنيرته  ون

الع,اب نا ل بَُ في ثالث  فإن لان لا قا لُ تزي وا ربَُ ْميَُ إال غضبا  وإن ليان لاذبيا فيأنتُ 
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من وراء ما تري ون. فانصرفوا ْنُِ ليمتُِ تمك  والنفر ال,ين رضرتُ الَالَِة بالحجيارة التسيعة 

ِ ينَِة تِْسيعَة  َرْهيٍط ي ْفِسي  وَن فِيي األْرِض ال,ين ذلرهُ  ََ ع تعالى في القران بقوله تعالى: ولاَن فِي ال

يوَن فأليبحوا مين تميك الميمية التيي انصيرفوا فيِيا ْين   َ يَيةً ِلقَيْوِم يَْعمَ ََ وَن... إلى قوله: الَ َوال ي ْصِمح 

 قُِ  فنمبيوه ليقتميوه  وخير  لالح وجوهُِ مصفّرة  فأيقنوا بالع,اب  وْرفوا أن ليالحا قي  لي

لالح هاربا منِا رتى لجأ إلى بنن من ثَو  يقال لُِ بنو غنُ  فنزل ْمى سي هُ رجل منُِ يقال 

له نفيل يَنى بأبي ه ب  وهو منرك  فغيبه فمُ يق روا ْميه. فغ وا ْمى ألحاب لالح  فع,ّبوهُ 

رم: يا نبّي ع إنُِ ليع,ّبوننا لن لُِ لي لّوهُ ْميه  فقال رجل من ألحاب لالح يقال له مي ع بن ه

ْميك  أفن لُِ ْميك؟ قال: نعُ ف لُِ ْميه مي ع بن هيرم  فمَيا ْمَيوا بََيان ليالح أتيوا أبيا هي ب 

فَمَوه  فقال لُِ: ْن ي لالح  ولييح لَيُ إلييه سيبيل. فأْرضيوا ْنيه وترليوه  وشيغمُِ ْنيه ميا 

بَا يرون في وجوهُِ ريين أليبحوا مين ييوم أنزل ع بُِ من ْ,ابه  فجعل بعضُِ يربر بعضا 

الرَيييح  وذلييك أن وجييوهُِ ألييبح  مصييفّرة  ثييُ ألييبحوا يييوم الجَعيية ووجييوهُِ محَييّرة  ثييُ 

ألبحوا يوم السب  ووجوهُِ مسو ة  رتى إذا لان ليمة األر  خر  لالح من بين أظِرهُ ومين 

قال له ميي ع بين هيرم  فنيزل أسمُ معه إلى النام  فنزل رممة فمسنين  وترمّف رجل من ألحابه ي

قرع وهي وا ي القرى  وبين القرع وبين الحجر ثَانية ْنر ميالً  فنزل ْمى سيي هُ رجيل يقيال 

له َْرو بن غنُ  وق  لان ألل مين لحيُ الناقية وليُ ينيترك فيي قتمِيا  فقيال ليه ميي ع بين هيرم: ييا 

ومين خير  منيه نجيا فقيال  َْرو بن غنُ  اخر  من ه,ا البم   فيإن ليالحا قيال مين أقيام فييه هميك

نع بِا. فمَا لان  لبيحة األر  أخ,تُِ الصيحة   َْرو: ما شرل  في ْقرها  وما رضي  ما ل 

فمُ يبّ منُِ لغير وال لبير إال همك  إال جارية مقع ة يقال لِا ال ريعية  وهيي لميبية ابنية السيمّ  

ْايني  العي,اب أجَيع  فررجي   لان  لافرة شي ي ة العي اوة لصيالح  فيأطمّ ع لِيا رجميِيا بعي ما

لأسرع ما يرى شيء قّط  رتى أت  ريّا من األرياء  فأخبرتُِ بَا ْاين  من الع,اب وميا ألياب 

 ثَو  منه  ثُ استسق  من الَاء فس قي   فمَا شرب  مات .

ـ ر ثنا الحسن بن يحيى  قال: أخبرنا ْبي  الير اق  قيال: قيال معَير: أخبرنيي مين سيَع 11573  

ل: لَا ْقرع ثَو  الناقة ذهب فصيمِا رتى لع  تالّ  فقال: يا رّب أيين أميي؟ ثيُ رغيا الحسن يقو

 رغوة  فنزل  الصيحة  فأخَ تُِ.

ر ثني محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَير  ْين الحسين بنحيوه  إال أنيه    

 قال: ألع  تالّ.

محَيي  بيين ثييور  ْيين معَيير  ْيين قتييا ة: أن ـيي ريي ثنا محَيي  بيين ْبيي  األْمييى  قييال: ريي ثنا 11574  

لالحا قال لُِ ريين ْقيروا الناقية: تَتعيوا ثالثية أييام وقيال لِيُ: ايية هاللَيُ أن تصيبح وجيوهَُ 

مصفّرة  ثُ تصبح اليوم الثاني محَّرة  ثُ تصيبح الييوم الثالين مسيو ّة فأليبح  لي,لك. فمَيا ليان 

أخي,تُِ الصييحة فيأهَمتُِ. قيال قتيا ة: قيال ْياقر اليوم الثالن وأيقنوا بالِالك تَفنوا وتحننوا  ثيُ 

الناقيية لِييُ: ال أقتمِييا رتييى ترضييوا أجَعييين. فجعمييوا ييي خمون ْمييى الَييرأة فييي خيي رها  فيقولييون: 

 أترضين؟ فتقول: نعُ والصبّي  رتى رضوا أجَعين  فعقرها.

ْب  ع بين  ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا إسحاق  قال: ر ثنا ْب  الر اق  ْن معَر  ْن11575  

ْيثَُ  ْن أبي الزبير  ْن جابر بين ْبي  ع  قيال: لَيا ميّر النبيّي ليمى ع ْمييه وسيمُ  ْثَان بن خ 

ََانَْ  تَِر   ِمْن َه,َا الفَّل وتَْصي  ر  ِميْن الفَيّل  »بالحجر  قال:  ال تَْسأَل وا االَياِع  فَقَْ  َسأَلَِا قَْوم  َلاِلحٍ  فَ

َْْن أْمِر رَ  ُ  فَعَتَْوا   ِ وَهيا فأَخي,َتْ ُْ يَْوما ويَْنَرب وَن لَبَنَِيا يَْوميا  فعَقَر  وَها. وَلانَْ  تَْنَرب  َماَءه  ُْ فعَقَر  ِِ بّ

الً َواِر ا َلاَن في َرَرِم ع ُْ إالّ َرج   ِ اِء ِمْن ََ ُِ الّس ََ َ ع َمْن تَْحَ  أِ ي قِيل: من هو؟ قيال: «.الّصْيَحة  أَْه

ا » َّ  «.َخَرَ  ِمَن الَحَرِم أَلابَه  ما أَلاَب قَْوَمه  أب و ِرَغاٍل  فم

ـ قال: ْبي  الير اق  قيال معَير: وأخبرنيي إسيَاْيل بين أميية: أن النبيّي ليمى ع ْمييه 11576  

وَن ما َه,َا؟»وسمُ مّر بقبر أبي رغال  فقال:  َهي,َا قَْبير  أبيي »قيالوا: ع ورسيوله أْميُ. قيال: « أتَْ ر 

َْي,َاَب ع  »أبو رغال؟ قال: قالوا فَن «. ِرغالٍ  نَعَيه  َريَرم  ّللّاِ  ََ و َ لاَن فِيي َريَرِم ّللّاِ  فَ  َ ٌل ِمْن ثَ َرج 

نا  َو  فَِن َمعَه  غ ْصٌن ِميْن ذََهيبٍ   ِ ا َخَرَ  أَلابَه  ما أَلاَب قَْوَمه   فَ  فَِن َه َّ وه  «. فَمَ فَنَيَزَل القَيْوم  فاْبتَي َر 

 َْ ُْ  فَبََحث وا  ِِ وا الغ ْصَن.بأْسيافِ  مَْيِه فاْستَْرَرج 
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 قال ْب  الر اق: قال: معَر: قال الزهري: أبو رغال: أبو ثقيف.  

ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بين ثيور  ْين معَير ْين ْبي  ع بين ْثَيان بين    

قيال فيي ر يثيه: خيثُ  ْن جابر  قال: مّر النبّي لمى ع ْميه وسمُ بالحجر  ثُ ذلر نحوه إال أنه 

 «.أب و ِرغالٍ »قالوا: من هو يا رسول ع؟ قال: 

ـ ر ثنا محَ  بن الَثنى  قال: ر ثنا معاذ بن هنام  قال: ر ثنا أبي  ْن قتا ة  قال: ليان 11577  

 يقال إن أرَر ثَو  ال,ي ْقر الناقة  لان ول  ِ ْنية.

ْنبسية  ْين أبيي إسيحاق  قيال: قيال أبيو ـ ر ثنا ابن رَي   قال: ر ثنا رَام  قال: ري ثنا 11578  

 موسى: أتي  أرض ثَو   ف,رْ   مص ر الناقة فوج ته ستين ذراْا.

ر ثنا محَ  بن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  وأخبرنيي إسيَاْيل بين أميية    

لمى ع ْميه  بنحو ه,ا  يعني بنحو ر ين ْب  ع بن ْثَان بن خيثُ  ْن جابر  قال: ومّر النبيّ 

أب و ثَِقيٍف  َلاَن في الَحيَرِم لَيا أْهمَيَك ّللّاِ قَْوَميه   »وسمُ بقبر أبي رغال  قالوا: ومن أبو رغال؟ قال: 

نيا و  فِيَن َمعَيه  غ ْصيٌن ِميْن   ِ َْ,َاِب ع فمَا َخَرَ  أَليابَه  ميا أَلياَب قَْوَميه  في  فَِن َه َمنَعَه  َرَرم  ع ِمْن 

 : فابت ره القوم يبحثون ْنه رتى استررجوا ذلك الغصن.قال«. ذََهبٍ 

 وقال الحسن: لان لمناقة يوم ولُِ يوم  فأضّر بُِ.  

ـ ر ثنا ابن ْب  األْمى  قال: ر ثنا محَ  بن ثور  ْن معَر  ْن الزهري  قال: لَا مّر 11579  

م وا َمسياِلَن الّي,ِ »النبّي ليمى ع ْمييه وسيمُ بيالحجر قيال:  َ ون يوا ال تَيْ خ  ُْ  إالّ أْن تَ  ِ يوا أْنف َسي  َ يَن َظمَ

 ُْ  ِ ُْ ِمثْل  الِّ,ي أَلابَ  َ ُّ َرفَيَع رأَسيه  وأْسيَرَع الّسيْيَر «. َهي,َا َواِ ي النّْفيرِ »ثيُ قيال: «. باِليَن أْن ي ِصيبَ ث ي

 رتى أجاَ  الَواِ َي.

ّسوها بِس وٍء فإنه يقول: وال تَسوا ناقية ع بع   ََ ٌُ وأما قوله: َوال تَ ُْ ْي,اٌب أليي قير وال نحير  فيأخي,َل 

 يعني موجع.

 74اآلية : 
ُْ فِي األْرِض تَتِّري, وَن  َْاٍ  َوبَّوأَل  مَفَآَء ِمن بَْعِ   ُْ خ   َ َواْ إِْذ َجعَمَ القول في تأويل قوله تعالى:    }َواْذل ر 

َواْ االَ  ا ق ص وراً َوتَْنِحت وَن اْلِجبَاَل ب ي وتاً فَاْذل ر  َِ وِل  ِ ْفِسِ يَن {.ِمن س   َء ّللّاِ َوالَ تَْعثَْوا فِي األْرِض م 

 

وا أيِيا القيوم نعَية ع ْمييَُ      يقول تعالى ذلره مربرا ْن قيل لالح لقومه واْظا لُِ: َواْذل ير 

مَفاَء يقول ترمفون ْا ا في األرض بع  هاللِا. وخمفاء: جَع خميفة  وإنَا جَع خميفية  ُْ خ   َ إْذ َجعَمَ

الء إنَا هي جَع فعيل  لَا النرلاء جَع شيريك  والعمَياء جَيع ْمييُ  والحمَياء جَيع خمفاء وفع

رميُ ألنه ذهب بالرميفة إلى الرجل  فَأن وار هُ خميف  ثيُ جَيع خمفياء. فأميا ليو جَعي  الرميفية 

ْمى أنِا نظيرة لريَة ورميمة ورغيبة قيل خالِف  لَا يقيال: ليراُِ ورالِيل ورغاِيب  إذ لاني  

انناث  وإنَا جَع  الرميفة ْمى الوجِين الم,ين جاء بَِا القيران  ألنِيا جَعي  ميّرة من لفاع 

 ْمى لفظِا  ومّرة ْمى معناها.

ُْ فِي األْرِض فإنه يقول: وأنزلَُ في األرض  وجعل لَُ فيِا مسالن وأ واجيا.    وأما قوله: َوبَّوأل 

ا ق ص ورا َوتَْنِحت وَن الِجب َِ وِل  ِ  اَل ب ي وتا ذلر أنُِ لانوا ينقبون الصرر مسالن  لَا:تَتّر, وَن مْن س 

ـ ر ثني محَ  بن الحسين  قال: ر ثنا أرَ  بن مفضل  قال: ر ثنا أسيباط  ْين السي ّي: 11580  

 وتَْنِحتون الِجباِل ب ي وتا لانوا ينقبون في الجبال البيوع.

وا األَ ّللّاِ يقول: فاذلروا نعَة ع التي   ْفِسِ يَن  وقوله: فاْذل ر  أنعَِا ْميَُ. َوال تَْعثَْوا فِي األْرض م 

 ولان قتا ة يقول في ذلك  ما:

ـ ر ثنا بنر بن معاذ  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة  قوليه: َوال تَْعثَيْوا فِيي 11581  

ْفِسِ يَن يقول: ال تسيروا في األرض مفس ين.  األْرِض م 

 ه واختالف الَرتمفين فيه فيَا مضى  بَا أغنى ْين إْا تيه فيي هي,ا وق  بين  معنى ذلك بنواه  

 الَوضع.

 76-75اآلية : 
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يْن اَميَن  ََ واْ ِمين قَْوِميِه ِلمّيِ,يَن اْست ْضيِعف واْ ِل بَر  َْ يال  الّيِ,يَن اْسيتَ ََ القول في تأويل قوله تعالى:     }قَياَل اْل

وَن أَّن َلاِلحاً ّمْرَسٌل ّمن رّ   َ ُْ أَتَْعمَ  ِ َواْ إِنّيا ِمْن بَر  َْ ْؤِمن وَن *  قَاَل الّيِ,يَن اْسيتَ آ أ ْرِسَل بِِه م  ََ بِّه قَال َواْ إِنّا بِ

وَن {. ُْ بِِه َلافِر   بِالِّ,َي اَمنت 

وا ِمْن قَْوِمِه قال الجَاْة الي,ين اسيتَبروا مين قيوم     بَر  َْ أل  الِّ,يَن اْستَ ََ يعني جّل ثناؤه بقوله: قاَل ال

لالح وانيَان باهلل وبه  لمِّ,يَن اْست ْضِعف وا يعني: ألهيل الَسيَنة مين تبياع ليالح لالح ْن اتّباع 

والَيؤمنين بييه ميينُِ   ون ذوي شيرفُِ وأهييل السييؤ   مينُِ: أتعمَييون أن لييالحا مرسيل ميين ربييه 

ا أرسمه ع إلينا وإليَُ؟ قال ال,ين امنوا بصالح من الَستضعفين منُِ: إنا بَا أَْرَسيَل ع بيه ليالح

ّّ والِ ى مؤمنون يقول: مص ّقون مقّرون أنيه مين ْني  ع وأن ع أمير بيه وْين أمير ع  من الح

 ُْ  ْانا لالح إليه. قال ال,ين استَبروا ْن أمر ع وأمر رسوله ليالح: إنّيا أيِيا القيوم بالّيِ,ي اَمْنيت 

ّّ مين ْني  ع وَن يقيول: جاري ون بِِه يقول: ل ّقتُ به من نبّوة لالح  وأن الي,ي جياء بيه ري  َليافِر 

 منَرون  ال نص ّق به وال نقّر.

 77اآلية : 
يا تَِعي ََ ُْ َوقَيال واْ يَاَلياِلح  اِْتِنَيا بِ ِِ َْْن أَْمِر َربّ َْتَْواْ  واْ النّاقَةَ َو   نَآ القول في تأويل قوله تعالى:    }فَعَقَر 

ْرَسِميَن {.  َ  إِن ل نَ  ِمَن اْل

ُْ يقييول: يقييول تعييالى ذلييره: فعقيير    يي ِِ ييْن أْمييِر َربّ َْ تَييْوا  َْ ع ثَييو  الناقيية التييي جعمِييا ع لِييُ اييية. َو

. لَا: ّّ  تَبروا وتجبروا ْن اتباع ع  واستعمَْوا ْن الح

ـ ر ثني الَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبي نجيح  ْن مجاهي : 11582  

ّّ ال يبصرونه. َْتَْوا ْمّوا ْن الح  َو

يْن     َْ تَيْوا  َْ ر ثنا القاسُ  قال: ر ثنا الحسين  قال: ثني رجا   ْن ابن جريل  قال: قيال مجاهي : 

: ْمّوا في الباطل. ُْ ِِ  أْمر َربّ

يْن     َْ تَيْوا  َْ ر ثني الحرث  قال: ر ثنا ْب  العزيز  قال: ر ثنا أبو سيع   ْين مجاهي  فيي قوليه: َو

ُْ قال: ْتوا في الباطل وترل ِِ .أْمِر َربّ ّّ  وا الح

ر ثني محَ  بن َْيرو  قيال: ري ثنا أبيو ْاليُ  قيال: ري ثنا ْيسيى  ْين ابين أبيي نجييح  ْين    

ُْ قال: ْمّوا في الباطل. ِِ َْْن أْمِر َربّ َْتَْوا   مجاه   في قول ع: َو

ا تَِع  نا    ََ يقيول: قيالوا: وهو من قولُِ: جبار ْاع: إذا لان ْاليا في تجبره. َوقال وا يا َلاِلح  اِْتِنا بِ

ْرَسيِميَن يقيول:   َ جالنا يا لالح بَا تع نا من ْ,اب ع ونقَته استعجاالً منُِ لمع,اب أْن ل ْنيَ  ِميَن ال

إن لن  هلل رسوالً إلينا  فإن ع ينصر رسمه ْمى أْ اِه. فعجل ذلك لُِ لَا استعجموه  يقول جيّل 

وا فِي  ا ُ  الّرْجفَة  فَأْلبَح   ِ يَن.ثناؤه: فَأَخ,َتْ َِ ُْ جاثِ  ِرِه

 78اآلية : 
يَن {. َِ ُْ َجاثِ واْ فِي  َاِرِه ُ  الّرْجفَة  فَأَْلبَح   ِ  القول في تأويل قوله تعالى:     }فَأََخ,َتْ

يقول تعالى ذلره: فأخ,ع ال,ين ْقروا الناقة من ثَو  الرجفة  وهي الصيحة  والرجفة: الفَْعمية     

 ف َرْجفا  وذلك إذا رّرله و ْزْه  لَا قال األخنل:من قول القاِل: رَجف بفالن ل,ا يَْرج  

 إّما تََرْينِـي رنَانِـي الّنْيب  ِمْن ِلبَرٍ 

ِْ  و    ف  َوانْنسان  َم  لالنّْسِر أْرج 

وإنيييـَا ْنيييى بيييـالرجفة هِنيييا: الصييييحة التيييـي  ْيييزْتُِ وريييّرلتُِ لمِيييالك  ألن ثَيييو  همَييي    

 ل,ي قمنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذلر من قال ذلك:بـالصيحة فـيـَا ذلر أهل العمـُ. وبنـحو ا

ـ ر ثنـي ميـحَ  بين َْيرو  قيال: ري ثنا أبيو ْاليُ  قيال: ري ثنا ْيسيى  ْين ابين أبيـي 11583  

 نـجيح  ْن مـجاه   فـي قول ع: الرجفة  قال: الصيحة.

 جيح  ْن مـجاه   مثمه.ر ثنـي الـَثنى  قال: ر ثنا أبو ر,يفة  قال: ر ثنا شبل  ْن ابن أبـي نـ   

ـ ر ثنـي مـحَ  بين اليـحسين  قيال: ري ثنا أرَي  بين اليـَفضل  قيال: ري ثنا أسبيـاط  ْين 11584  

ُ  الّرْجفَة  وهي الصيحة.  ِ  الس ّي: فَأَخ,َتْ
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ُ  الّرْجفَية       ِ ر ثنـي الـحرث  قال: ري ثنا ْبي  العزييز  قيال: ري ثنا أبيو سيع   ْين ميـجاه : فَأَخي,َتْ

 يحة.قال: الص

يَن يقول: فألبح الي,ين أهميك ع مين ثَيو  فيـي  ارهيُ  يعنيـي    َِ ُْ جاثِ وا فِـي  َاِرِه وقوله: فَأْلبَح 

وقي  «. فيـي  ورهيُ»فـي أرضُِ التـي همَوا فـيِا وبم تُِ ول,لك ور  ال ار وليـُ يجَعِيا فيـيقول 

قـييـل: َوالعَْصيِر إّن انْنسياَن  يجو  أن يَون أري  بِا ال ور  ولَن وجه بـالوار ة إلـى الـجَع  لَا

ْسٍر.  لَِفـي خ 

يَن يعنيـي: سيقوطا ليرْى ال يتيـحّرلون ألنِيُ ال أرواع فيـيُِ قي  همَيوا  والعيرب    َِ وقوله: جاثِ

 تقول لمبـارك ْمـى الرلبة: جاثُ  ومنه قول جرير:

ث و  ََْرْف   ِمنِاَمنايا الِقْ ِر لالـِح َإِ الـج  ْنتَأَى و  َ  مََْرْف   الـ

 وبنـحو ال,ي قمنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذلر من قال ذلك:  

وا فِيـي 11585   ـ ر ثنـي يونح  قيال: أخبرنيا ابين وهيب  قيال: قيال ابين  يي   فيـي قوليه: فَأْليبَح 

يَن قال: ميتـين. َِ ُْ جاثِ   َاِرِه

 79اآلية : 
ُْ َوقَالَ   ِ ْن َْ ُْ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }فَتََولَّى  ي  َ ُْ ِرَسيالَةَ َربّيي َونََصيْح   لَ  َ يَياقَْوِم لَقَيْ  أَْبمَْغيت 

ن الّ ت ِحبّوَن النّاِلِحيَن {. َِ  َولَ

يقييول تعالييـى ذلييره: فييأ بر لالييـح ْيينُِ رييين اسييتعجموه العيي,اب وْقييروا ناقيية ع خارجييا ْيين    

ع  ثالثة. وقـييـل: إنيه ليـُ أرضُِ من بـين أظِرهُ ألن ع تعالـى ذلره أورى إلـيه: إنـي مِمَُِ ب

تِمك أمة ونبـيِا بـين أظِرها  فأخبر ع جّل ثناؤه ْن خرو  لالـح مين بيـين قوميه الي,ين ْتيوا 

ْمـى ربُِ رين أرا  ع إريالل ْقوبتيه بِيُ  فقيال: فتولّيـى ْينُِ لاليـح  وقيال لقوميه ثَيو : لقي  

لـيَُ ربـي من أمره ونِيه  ونصح  لَُ فيـي أبمغتَُ رسالة ربـي  وأ ّي  إلـيَُ ما أمرنـي بأ اِه إ

يْن ال  َِ أ اِي رسالة ع إلـيَُ فـي تيـح,يرلُ بأسيه بإقيامتَُ ْميـى لفيرلُ بيه وْبيـا تَُ األوثيان  َولَ

ِحبّوَن النّالِحيَن لَُ فـي ع الناهين لَُ ْن اتبـاع أهواَُِ الصا ّين لَُ ْن شِواع أنفسَُ.  تـ 

 80اآلية : 
يا ِميْن أََريٍ  ّمين القول فـي تأو َِ ُْ بِ  َ يـل قوله تعالـى:    }َول وطاً إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِه أَتَأْت وَن اْلفَاِرَنةَ َميا َسيبَقَ

يَن {. َِ  اْلعَالَ

يقول تعالـى ذلره: ولق  أرسمنا لوطا. ولو قـيـل: معنياه: واذلير لوطيا ييا ميـحَ  إذ قيال لقوميه إذ    

 لَا لان فـي ذلر ْا  وثَو  لان م,هبـا.لـُ يَون فـي الَالم لمة الرسالة 

وقوله: إْذ قاَل ِلقَْوِمه يقول: رين قال لقومه من س وم  وإلـيُِ لان أرسل ليوط: أتَيأْت وَن الفيـاِرَنةَ    

ُْ بِيا ِميْن أَري    َ ولان  فـارنتُِ التـي لانوا يأتونِا التـي ْاقبُِ ع ْمـيِا: إتـيان ال,لور. ما َسبَقَ

يَن يقول: ما سبقَُ بفعل ه,ه الفـارنة أر  من العالـَين. وذلك لال,ي:ِمَن العالَ  َِ  ـ

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا إسَاْيـل بن ْمـية  ْين ابين أبيـي نيـجيح  ْين َْيرو بين 11586  

يَن قال: ما رؤي ذلر ْمـى ذلر رتـى لان قوم لو َِ ُْ بِِا ِمْن أَرٍ  ِمَن العالَـ  َ  ط. ينار  قوله: ما َسبَقَ

 81اآلية : 
ُْ قَْوٌم ّمْسيِرف ونَ  َوةً ّمن   وِن النَّسآِء بَْل أَْنت  ِْ ُْ لَتَأْت وَن الّرَجاَل َش  َ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }إِنّ

.} 

ُْ أيِيا القيوم     ي  َ يربر ب,لك تعالـى ذلره ْن لوط أنه قيال لقوميه  توبيـيرا منيه لِيُ ْميـى فعمِيُ: إنّ

َوةً منَُ ل,لك  ِمْن   وِن ال,ي أبـاره ع لَيُ وأرميه مين النّسياِء بَيْل لَتأْتون الّرراَل  ِْ فِـي أ بـارهُ  َش

ْسيِرف وَن يقيول: إنَيُ لقيوم تيأتون ميا ريرم ع ْميـيَُ وتعصيونه بفعمَيُ هي,ا  وذليك هيو  ُْ قَيْوٌم م  أْنتـ 

ي  هي,ا النييء انسراف فـي ه,ا اليـَوضع. والنيِوة: الفَعمية  وهيي مصي ر مين قيول القاِيل: شيِ

 أشِاه شِوة ومن ذلك قول الناْر:

َِى النّْوَم ق ْم   لَه  اْرتَـِحل  وأْشعََن يَْن

َرَضْ  واْسبََنّرعِ  ْْ وم  أ  إذَا ما النّـج 
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ّر الب ْر َ لَْو أّن نَْفَسه    فَقاَم يَج 

ََفّـْيَك َخّرعِ  ْ,ها بِ  ي قال  لَه  خ 

 82اآلية : 
ُْ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    ي  ِ ُْ إِنّ  َ ُْ ّمين قَيْريَتِ يوه  }َوَميا َلياَن َجيَواَب قَْوِميِه إِالّ أَن قَيال َواْ أَْخِرج 

وَن {. ِّر   أ نَاٌس يَتََن

يقول تعالـى ذلره: وما لان جيواب قيوم ليوط لميوط إذ وبرِيُ ْميـى فعمِيُ القبيـيح ورليوبُِ ميا    

عض: أخرجيوا لوطيا وأهميه ولي,لك قـييـل: رّرم ع ْمـيُِ من العَل الـربـين إال أن قال بعضُِ لب

أخرجييوهُ  فجَييع وقيي  جييرى قبييل ذليير لييوط وريي ه  ون غيييره. وقيي  يحتييـَل أن يَييون إنييـَا جَييع 

بـَعنى: أخرجوا لوطا ومن لان ْمـى  ينيه مين قيريتَُ  فـالتفيـى بي,لر ليوط فيـي أّول الَيالم ْين 

ُ  النّسياَء وقي  بيـيّنا نظياِر ذلر أتبـاْه  ثُ جَع فـي اخر الَالم  لَا قـييـل: ييا أيِّيا ا لنّبِيـّي إذَا َطمّْقت يـ

وَن يقيول: إن لوطيا  ير  ِّ ُْ أ نياٌس يَتََن ي  ِ ذلك فـيـَا مضى بـَا أغنى ْن إْا ته فيـي هي,ا اليـَوضع. إنّ

 ومن تبعه أناس يتنّزهون َْا نفعمه نـحن من إتـيان الرجال فـي األ بـار.

 يـل. ذلر من قال ذلك:وبنـحو ال,ي قمنا فـي ذلك قال أهل التأو  

ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا هانىء بن سعي  النـرعي  ْن الـحجا   ْن القاسُ بن أبـي 11587  

وَن قال: من أ بـار الرجال وأ بـار النساء. ِّر  ُْ أ ناٌس يَتََن  ِ  بزة  ْن مـجاه : إنّ

ي     ِ وَن مين أ بيـار ر ثنا ابن وليع  قيال: ري ثنا أبيـي  ْين سفيـيان  ْين ميـجاه : إنّ ير  ِّ ُ أ نياٌس يَتَن

 الرجال وأ بـار النساء.

ر ثنـي الـَثنى  قال: ر ثنا الـحجا   قال: ر ثنا رَا   ْن الـحجا   ْين القاسيُ بين أبيـي بيزة     

وَن قال: يتنِرون من أ بـار الرجال والنساء. ِّر  ُْ أ ناٌس يَتََن  ِ  ْن مـجاه  فـي قوله: إنّ

ى  قال: ر ثنا إسحاق  قال: ر ثنا ْبي  الير اق  قيال: أخبرنيا اليـحسن بين ـ ر ثنـي الـَثن11588  

وَن قيال: مين أ بيـار  ير  ِّ ُْ أ ناٌس يَتََن  ِ َْارة  ْن الـحَُ  ْن مـجاه   ْن ابن ْبـاس  فـي قوله: إنّ

 الرجال ومن أ بـار النساء.

ري ثنا أسبيـاط  ْين ـ ر ثنـي مـحَ  بين اليـحسين  قيال: ري ثنا أرَي  بين اليـَفضل  قيال: 11589  

وَن قال: يتـحّرجون. ِّر  ُْ أ ناٌس يَتََن  ِ  الس ّي: إنّ

وَن 11590   ِّر  ُْ أ ناٌس يَتََن  ِ ـ ر ثنا بنر بن معاذ  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سعي   ْن قتا ة: إنّ

 يقول: ْابوهُ بغير غيب  وذموهُ بغير ذم.

 83اآلية : 
 أَنَجْينَاه  َوأَْهمَه  إِالّ اْمَرأَتَه  َلانَْ  ِمَن اْلغَابِِريَن {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }فَ 

يقييول تعالييـى ذلييره: فمييـَا أبييى قييوم لييوط مييع توبييـيخ لييوط إييياهُ ْمييـى مييا يييأتون ميين الفييـارنة     

وإبالغييه إييياهُ رسييالة ربييه بتـحريييـُ ذلييك ْمييـيُِ  إال التييـَا ي فييـي غيييُِ  أنييـجينا لوطييا وأهمييه 

 به إال امرأته فإنِا لان  لموط خاِنة وبـاهلل لافرة. الـَؤمنـين

ألنه يريي  «  الغابراع»ولـُ يقل « من الغابرين»وقوله: ِمَن الغابِريَن يقول: من البـاقـين. وقـيـل   

ُّ ذلرهيا إليـى ذلير الرجيال قـييـل مين الغيابرين  والفعيل منيه:  أنِا مـَن بقـي مع الرجال  فمـَا ض

 ب ورا وَغْبرا  وذلك إذا بقـي لَا قال األْنى:َغبََر يَْغب ر  غ  

ْن أّمِه فِـي الّزَمِن الغابِرِ   َِ  ِ َواِسي لَ ََ ا أْبقَـى الـ ََ  َّْض بِـ

 ولَا قال االَخر:  

فَأذَلِّا ِلبَنِـي أبـاَن الغابِرِ   ِِ  وأبِـي الّ,ي فَتَـَح الباِل َ بَسْيِف

 يعنـي: البـاقـي.  

لوط مـَن نـجا من الِالك ال,ي همك به قوم لوط؟ قـيـل: ال  بل لان   فإن قال قاِل: فَان  امرأة  

فـيـَن همك. فإن قال: فَيف قـيـل: إالّ اْمرأتَه  لانَْ  ِمَن الغابِِريَن وق  قم  إن معنى الغابر البـاقـي  

فق  وجب أن تَون ق  بقيـي ؟ قـييـل: إن معنيى ذليك غيير الي,ي ذهبي  إليـيه وإنيـَا ْنيى بي,لك: إال 

مرأته لان  من البـاقـين قبل الِالك والـَعَرين ال,ين ق  أتيـى ْميـيُِ  هير لبيـير وميّر بِيُ  مين 
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لثـير  رتـى هرم  فـييـَن هيرم مين النياس  فَاني  ميـَن غبير الي هر النوييـل قبيل هيالك القيوم  

ب فِمَ  مع من همك من قوم لوط رين جاءهُ الع,اب. وقـيـل: معنى ذلك: مين البـاقيـين فيـي ْي,ا

 ع. ذلر من قال ذلك:

ـ ر ثنـي مـحَ  بن ْب  األْمـى  قال: ر ثنا مـحَ  بين ثيور  ْين معَير  ْين قتيا ة: إالّ 11591  

وً ا فِـي الغابِريَن: فـي ْ,اب ع.  َْج 

 84اآلية : 
َْا ُْ ّمَنراً فَاْنظ ْر َلْيَف َلاَن  ِِ مَْي َْ ْجِرِميَن {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َوأَْمَنْرنَا   َ  قِبَة  اْل

يقول تعالـى ذلره: وأمنرنا ْمـى قوم لوط ال,ين ل,ّبوا لوطا ولـُ يؤمنوا بيه منيرا مين رجيارة    

ـْجِرِميَن يقول جّل ثناؤه: فـانظر يا مـحَ  إلـى   َ من سجيـل أهمَناهُ به. فـان ظ ْر َلْيَف لاَن ْاقِبَة  الـ

ميين قييوم لييوط  فييـاجترموا معالييي ع ورلبييوا الفييوارش  ْاقبيية هييؤالء اليي,ين ليي,ّبوا ع ورسييوله

واستـحموا ما رّرم ع من أ بـار الرجال  ليف لان  وإلـى أي شيء لارع هيل لاني  إال البيوار 

والِالك؟ فإن ذلك أو نظيره من العقوبة  ْاقبة من ل,ّبك واستَبر ْن انيـَان بـاهلل وتص يقك إن 

 لـُ يتوبوا  من قومك.

 85اآلية : 
ُْ ّميْن إِلَي ي  َ ب ي  واْ ّللّاَ َميا لَ ْْ ُْ ش يعَْيباً قَياَل يَياقَْوِم ا ـٍَه القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َوإِلََى َميْ يََن أََخياه 

 ُْ ييَزاَن َوالَ تَْبَرس يواْ النّياَس أَْشييَاَءه  َِ ْيَل َواْل ََ ُْ فَأَْوف واْ اْل  َ ُْ بَيّنَةٌ ّمن ّربّ  َ ه  قَْ  َجآَءتْ َوالَ ت ْفِسي  واْ فِيي  َغْير 

ُْ ّمْؤِمنِيَن {. ُْ إِن ل نت   َ ُْ َخْيٌر لّ  َ ا ذَِل َِ  األْرِض بَْع َ إِْلالَِر

يقول تعالـى ذلره: وأرسمنا إلـى ول  م ين. وم ين: هُ ول  م ين بين إبراهييـُ خـمـييـل اليررَن     

 فـيـَا:

 حاق.ـ ر ثنا به ابن رَي   قال: ر ثنا سمـَة  ْن ابن إس11592  

فإن لان األمر لَا قال: فَ ين قبـيـمة لتـَيـُ. و ُْ أيضيا ابين إسيحاق أن شعيبيـا الي,ي ذلير ع   

أنه أرسمه إلـيُِ من ولي  مي ين هي,ا  وأنيه شيعيب بين ميَييـل بين ينيجر  قيال: واسيَه بـالسريانيـية 

 بثرون.

ن أخياهُ شيعيب بين ميَييـل  فتأويـل الَالم ْمـى ما قاله ابين إسيحاق: ولقي  أرسيمنا إليـى ولي  مي ي  

ي ْوهُ إلـى طاْة ع واالنتِاء إلـى أمره وترك السعي فـي األرض بـالفسا  والص ّ ْن سبـيـمه  

فقال لُِ شعيب: يا قوم اْب وا ع ور ه ال شريك له  ما لَُ من إله يستوجب ْميـيَُ العبيـا ة غيير 

ُْ يقول: ق  جاءتَُ ْالمية ورجية انله ال,ي خـمقَُ وبـي ه نفعَُ وضّرلُ. قَْ  جاَءتْ   َ ُْ بَـيّنَةٌ ِمْن َربّ  َ

يَزاَن يقييول: أتييـَوا لمنيياس  َِ ْيييـَل والييـ ََ ميين ع بحقييـيقة مييا أقييول وليي ق مييا أ ْييولُ إلييـيه. فَييأَْوف وا ال

ُْ يقيول وال  رقوقُِ بـالَيـل ال,ي تَيـمون به وبـالو ن ال,ي تزنون به. َوال تَْبَرس يوا النّياَس أْشيياَءه 

تظمـَوا الناس رقوقُِ وال تنقصوهُ إياها. ومن ذلك قولُِ: تـحسبِا رَقاء وهي بـاخسة  بيـَعنى 

ٍن بَْرٍح يعنـي به: ر يء. ََ  ظالـَة  ومنه قول ع: َوَشَرْوه  بِثَ

 وبنـحو ال,ي قمنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذلر من قال ذلك:  

 ثنا أرَي  بين اليـَفضل  قيال: ري ثنا أسبيـاط  ْين ـ ر ثنـي مـحَ  بين اليـحسين  قيال: ري11593  

ُْ يقول: ال تظمـَوا الناس أشياءهُ.  الس ّي  قوله: َوال نَْبَرس وا النّاَس أْشياَءّه

ـ ر ثنا بنر بن معاذ  قال: ر ثنا يزي   قال: ر ثنا سيعي   ْين قتيا ة: َوال تَْبَرس يوا النّياَس 11594  

: قال: ال تظمـَوا الناس  ُْ  أشياءهُ.أْشياَءه

وقوله: َوال ت ْفِس  وا فِـي األْرض يقول: وال تعَموا فـي أرض ع بـَعاليه وما لنتـُ تعَمونه قبل   

أن يبعن ع إلـيَُ نبـيه  من ْبـا ة غير ع وانشراك به وبريح النياس فيـي الَييـل واليو ن. بَْعي َ 

نبيـّي ْميـيه السيالم فيـيَُ  ينِيالُ َْيا ال إْلالِرِا يقول: بع  أن ق  ألمـح ع األرض بيـابتعاث ال

ُْ يقيول: هي,ا الي,ي ذليرع لَيُ وأميرتَُ بيه مين إخيالص   َ ُْ َخْيٌر لَ  َ يحّل لَُ وما يَرهه ع لَُ. ذَِل

العبـا ة هلل ور ه ال شريك له وإيفـاء الناس رقوقُِ من الَيـل والو ن وتيرك الفسيا  فيـي األرض  
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ْؤِمنِيـيَن يقيول: إن لنتيـُ خير لَُ فـي ْاجل  نـيالُ واجل  ُْ م  اخرتَُ ْن  ع ييوم القيـيامة. إْن ل ْنت يـ

 مص قـّي فـيـَا أقول لَُ وأو ّي إلـيَُ ْن ع من أمره ونِيه.

 86اآلية : 
َْن َسبِيِل ّللّاِ َمْن  ِْ  وَن َوتَص  ّوَن  َ ّل ِلَراٍط ت و اَميَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }َوالَ تَْقع   واْ بِ

ْفِس ِ   َ َْاقِبَة  اْل واْ َلْيَف َلاَن  ُْ َواْنظ ر  ََثَّرل  ُْ قَِميالً فَ ْنت  َواْ إِْذ ل  َوجاً َواْذل ر  ِْ ا  َِ  يَن {.بِِه َوتَْبغ ونَ

ِْ  وَن: وال تـجمسوا بَّل طريّ وهيو الصيراط توْي ون     َ ّل ِلراٍط ت و يعنـي بقوله: َوال تَْقع   وا بِ

ولييانوا فـيييـَا ذليير يقعيي وه ْمييـى طريييّ ميين قصيي  شعيبييـا وأرا ه لييـيؤمن بييه  الـَؤمنييـين بييـالقتل. 

 فـيتوْ ونه ويرّوفونه ويقولون: إنه ل,ّاب. ذلر من قال ذلك:

َ ييّل ِلييَراٍط 11595   ـيي ريي ثنا بنيير بيين معيياذ  قييال: ريي ثنا يزييي   قييال: ريي ثنا سييعي   ْيين قتييا ة: بِ

ِْ  وَن قال: لانوا يوْ ون من أتـى شعيبـا و  غنيه فأرا  انسالم.ت و

ـ ر ثنـي مـحَ  بن سع   قال: ثنـي أبـي  قال: ثنـي َْي  قال: ثنـي أبـي  ْن أبـيه  ْن 11596  

ي  وَن والصيراط: النرييّ  يرّوفيون النياس أن ييأتوا  ِْ َ ّل ِلراٍط ت و ابن ْبـاس  قوله: َوال تَْقعَ  وا بِ

 شعيبـا.

ع بن لالـح  قال: ثنيـي معاويية  ْين ْميـّي بين أبيـي ـ ر ثنـي الـَثنى  قال: ر ثنا ْب  11597  

يْن َسبِـييـِل ّللّاِ قيال:  َْ ي ّوَن  ي  وَن َوتَص  ِْ َ يّل ِليَراٍط ت و طمـحة  ْن ابين ْبيـاس  قوليه: َوال تَْقع ي  وا بِ

لانوا يجمسون فـي النريّ  فـيربرون من أتـى ْميـيُِ أن شعيبيـا ْميـيه السيالم لي,ّاب  فيال يفتيْنَُ 

 ُ.ْن  ينَ

ـ ر ثنـي ميـحَ  بين َْيرو  قيال: ري ثنا أبيو ْاليُ  قيال: ري ثنا ْيسيى  ْين ابين أبيـي 11598  

. ّّ ِْ  وَن: لّل سبـيـل ر َ ّر ِلراٍط ت و  نـجيح  ْن مـجاه   فـي قول ع تعالـى: بِ

ر ثنيـي اليـَثنى  قيال: ريي ثنا أبيو ر,يفية  قيال: ريي ثنا شيبل  ْين ابين أبييـي نيـجيح  ْين مييـجاه      

 ه.نـحو

ـيي ر ثنييـي مييـحَ  بيين الييـحسين  قييال: ريي ثنا أرَيي  بيين مفضييل  قييال: ريي ثنا أسبييـاط  ْيين 11599  

ِْ  وَن لانوا يقع ون ْمـى لّل طريّ يوْ ون الـَؤمنـين. َ ّل ِلَراٍط ت و  الس ّي: َوال تَْقع   وا بِ

َوال تَْقع ي  وا ـ ر ثنا ابن وليع  قال: ر ثنا رَي  بن ْب  الررَن  ْن قـيح  ْين السي ّي: 11600  

ِْ  وَن قال: العّنارون. َ ّل ِلَراٍط ت و  بِ

ـ ر ثنا ْمـّي بن سِل  قال: ر ثنا رجا   قال: ر ثنا أبو جعفر الرا ي  ْن الربيـيع بين 11601  

أنح  ْن أبـي العالـية  ْن ابـي هريرة أو غيره  شّك أبيو جعفير اليرا ي قيال: أتيـى النبيـّي ليمى 

أ سري به ْمـى خنبة ْمـى النرييّ ال ييـَّر بِيا ثيوب إال شيقته وال شييء إال ع ْميه وسمُ لـيـمة 

؟»خرقته  قال:  ْبريـل  قال: ه,ا مثل أقوام من أمتك يقع ون ْميـى النرييّ فيـيقنعونه « ما َه,َا يا ج 

َْ  وَن َوتَص  ّوَن. َ ّل ِلَراٍط ت و  ثُ تال: َوال تَْقع   وا ب

ي هريرة ي ّل ْمـى أن معناه ليان ْني  أبيـي هرييرة أن نبيـّي ع وه,ا الـربر ال,ي ذلرناه ْن أبـ  

ِْ  وَن ْن قنع النريّ  وأنُِ ليانوا قنياع  َ ّل ِلَراٍط ت و شعيبـا إنـَا نِى قومه بقوله: َوال تَْقع   ا بِ

ِْ  وَن وليو قـييـل فيـي غيير القيران: ال تقعي وا في َ ّل ِلراٍط ت و ـي ليل النريّ. وقـيـل: َوال تَْقع   وا بِ

لراط لان جاِزا فصيحا فـي الَالم وإنـَا جا  ذلك ألن النريّ لـيح بـاليـََان اليـَعموم  فجيا  

ي وَن وليـُ  ِْ ذلك لَا جا  أن يقال: قع  له بـََان ل,ا  وْمـى مَيان لي,ا  وفيـي مَيان لي,ا. قيال: ت و

« أوْ تيه»تقيول: ألن العرب ل,لك تفعل فـيـَا أبَِ  ولـُ تفصح به من الوْيي   «  تع ون»يقل: 

وْ تيه خييرا  »فيإذا بيـينْ  َْيا أوْي ع وأفصيح  بيه  قالي : «  وتق ّم منـي إلـيه وْيي »بـاأللف 

وا.« ووْ ته شّرا َْ َها ّللّا  الِّ,يَن َلفَر   بغير ألف  لَا قال جّل ثناؤه: النّار  َو

َْْن َسبِـيـِل ّللّاِ َمْن اَمَن بِِه فإنه يق   ول: وتر ّون ْن طريّ ع وهو الر ّ ْن وأما قوله: َوتَص  ّوَن 

انيـَان بـاهلل والعَل بناْته من امن به  يقيول: تير ّون ْين طرييّ ع مين لي ّق بيـاهلل ووري ه. 

َوجا يقول: وتمتـَسون لـَن سمك سبـيـل ع وامن به وَْل بناْته  ْوجا ْن القصي   ِْ وتَْبغ ونَِا 

ّّ إلـى الّزيغ والضالل. لَا:  والـح
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ـ ر ثنـي مـحَ  بن َْرو  قال: ري ثنا أبيو ْاليُ  قيال: ري ثنا أبيو ْاليُ  قيال: ري ثنا 11602  

َوجيا  ِْ يْن َسبِـييـِل ّللّاِ قيال: أهمِيا  وتَْبغ ونَِيا  َْ ي ّوَن  ْيسى  ْن ابن أبـي نـجيح  ْين ميـجاه : َوتَص 

 تمتـَسون لِا الزيغ.

بل  ْين ابين أبييـي نيـجيح  ْين مييـجاه   ر ثنيـي اليـَثنى  قيال: ريي ثنا أبيو ر,يفية  قيال: ريي ثنا شي   

 بنـحوه.

ـيي ريي ثنا مييـحَ  بيين ْبيي  األْمييـى  قييال: ريي ثنا مييـحَ  بيين ثييور  ْيين معَيير  ْيين قتييا ة: 11603  

ّّ ْوجا. َوجا قال: تبغون السبـيـل ْن الـح ِْ  وتَْبغ ونَِا 

اط  ْين ـ ر ثنـي مـحَ  بين اليـحسين  قيال: ري ثنا أرَي  بين اليـَفضل  قيال: ري ثنا أسبيـ11604  

َوجا: هاللا. ِْ َْْن َسبِـيـِل ّللّاِ ْن انسالم تبغون السبـيـل   الس ّي: َوتَص  ّوَن 

ُْ ي,لرهُ شعيب نعَة ع ْن هُ بأن لثير جَياْتُِ بعي  أن    ََثَّرل  ُْ قَِمـيالً فَ ْنتـ  وا إْذ ل  وقوله: َواْذل ر 

ِيُ: فيـاشَروا ع الي,ي أنعيُ ْميـيَُ لانوا قمـيالً ْ  هُ  وأن رفعِيُ مين ال,لية واليـرساسة. يقيول ل

ب,لك وأخـمصوا له العبيـا ة  واتقيوا ْقوبتيه بيـالناْة  واري,روا نقَتيه بتيرك اليـَعصية. َواْنظ يروا 

ْفِسِ يَن يقول: وانظروا ما نزل بـَن لان قبمَُ من األمـُ رين ْتوا ْمـى ربُِ   َ َلْيَف لاَن ْاقِبَة  الـ

اع  وليف وج وا ْقبى ْصيانُِ إياه  ألـُ يِمك بعضُِ غرقيا وْصوا رسمه من الـَثالع والنقَ

بـالنوفيـان وبعضيُِ رجَيا بـالييـحجارة وبعضيُِ بيـالصيحة؟ وانفسيا  فييـي هي,ا اليـَوضع معنيياه: 

 معصية ع.

 87اآلية : 
ُْ اَمن واْ بِالِّ,َي أ ْرِسْم     َ ُْ ْيْؤِمن يواْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوإِن َلاَن َطآِِفَةٌ ّمن بِِه َوَطآِِفَيةٌ لّي

يَن {. َِ َُ ّللّا  بَْينَنَا َوه َو َخْير  اْلَحاِل  َ واْ َرتَّى يَْح  فَاْلبِر 

ُْ وإن لاني  جَاْية مينَُ وفرقية امنيوا  يقيول:      َ يعنـي بقوليه تعاليـى ذليره: َوإْن ليان طاِِفَيةً ِميْن

هلل وتييرك معاليييه وظمييـُ النيياس وبرسييُِ فييـي ليي ّقوا  بييـالِّ,ي أْرِسييمَ   بِييِه ميين إخييالص العبييـا ة 

ُْ ي ْؤِمن وا يقول: وجَاْة أخرى لـُ يص ّقوا  الـََايـيـل والـَوا ين  فـاتبعونـي ْمـى ذلك. َوطاِِفَةٌ لَـ

َُ ّللّا  بَييـْينَنا يقييول: فييـارتبسوا ْمييـى قضيياء ع  يي  َ وا رتييـى يَْح بيي,لك  ولييـُ يتبعونييـي ْمييـيه. فييـاْلبِر 

يَن يقول: وع خير من يفصل وأْ ل من يقضي  ألنيه ال الفـالل بـينن َِ ا وبـينَُ. َوه َو َخْير  الـحال

 يقع فـي رََه ميـل إلـى أر   وال مـحابـاة ألر  وع أْمـُ.
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