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 88اآلية : 
يَ   ّ  َوالذالين َُ يَب العَْي ِذال ََ رن َْ الهن لَِ  ال  قَْو ن واْ  ن َُر  َْ يَ  اْسالَْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }قَاَل اْلَمالُ  الذالين

يَ  {. هن نَِا قَاَل أََولَْو ك ِذا َكارن لْذ َُ  ن  قَْريَْنَِآ أَْو لََْع ود نذ فني  ن  .آَ ِ واْ َ عَ

وا يعِالـي بـالالـمذ: الالالـاماعة  ال  الرَالال  ويعِالالـي     َُر  َْ يَ  اْسالالَْ يقالول تعالالـى ركالرق: قالالاَل الالـَمذ  الذالين

بـاليي  اسَُْروا: اليي  تَُروا ع  اإليـمان بـاهلل واالنْهاء إلـى أ الرق واتُالـار رسالوله بالعيّ لالـما 

ّ  و الال  تُعالالُ حالاليذرهش بالالعيّ بالالأـ   علالالـى رُفهالالش أ الالر ربهالالش  وكفالالرهش بالاله. لَِ الالـ ُِذ يالالا ب الالعَْي ََ رن َْ

نِالا يقالول: لْالرَعَ ذ أنالت وهالش  لْذ وصدذقُ وآ   بُ  وبـما َئت به  عُ    قريِْا. أو لََْع ود نذ فالـي  ن

ي ؟. هن  فـي ديِِا و ا نـح  علـيه. قال بعيّ  ـايُـا لهش: أََو لَْو ك ِذا كارن

َش  وتصدذونِا ع  سُـيالـل    ولالو كِالا و عِى الَُم: أن بعيُـا قال لقو ه: أتـَرَونِا    قريْ  

 «.أَو لَوْ »كارهي  ليلُ؟ ثش أدرـلت ألف االسْفهام علـى واو 

 89اآلية : 
انَا ّللاذ   َ ْش بَْعدَ إنْر نَاذ ن لْذ باً إنْن ع ْدنَا فني  ن ن َكين َِْهالا القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَدن اْفََْرْيَِا َعلَى ّللاذ   ن

َ و ن تََوكذْلَِا َربذ َوَ ا يَ ْلماً َعلَى ّللاذ َا ك لذ َبْيٍء عن َع َربِذ َا َوسن َِالا اْفالَْْ  ن  لََِآ أَن نذع ودَ فنيَهآ إنالذ أَن يََبآَء ّللاذ  َربِذ

يَ  {.. َِا بناْلَحقذ َوأَنَت َرْير  اْلفَاتنحن  بَْيََِِا َوبَْيَ  قَْو ن

العالود إلالـى  لالْهش والالدرول فالـيها  وتوعالدوق  يقول َاللذ ثِالا:ق: قالال بالعيّ لقو اله  إر دعالوق إلالـى   

بـا يقالول: قالد ارْلقِالا  ن َكين بطردق و   اتُعه    قريْهش إن لـش يفعل رلُ هو وهش: قَدن اْفََْرْيِا علـى ّللاذ

صِا علـيه    القول بـاطًُ إن نالـح  عالدنا فالـي  لالَْش  فرَعِالا فالـيها بعالد إر  علـى   كيبـا  وتـَرذ

بأن بصذرنا رطأها وصواب الهدى اليي نـح  علـيه  و ا يَون لِالا أن نرَالع فالـيها  أنقينا    ِها 

ا: إال أن يَون سُق لِالا فالـي علالـش    فِديَ  بها ونْرك الـحقذ اليي نـح  علـيه. إال أْن يَباَء ّللاذ  َربِذ

الَع  ْلالـما أنا نعود فالـيها  فـيالـمََي فالـيِا حيِئالي قَالاء    فالـيِفي  باليئْه علالـيِا. َوسن الا ك اللذ َبالْيٍء عن َربِذ

يقول: فإن عْلـَش ربِا وسع كل بيء فأحاط به  فُ يَفـى علـيه بيء كان وال باليء هالو كالاف  فالإن 

يَ  سُق لِا فـي علـمه أنا نعود فـي  لَْش وال يَفـى علـيه بيء كان وال بيء هالو كالاف   فالُ بالد 

 فـي  لَْش.   أن يَون  ا قد سُق فـي علـمه  وإال فإنا غير عافدي  

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ  قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  

ـ حدثِـي  ـحمد بال  الالـحسي   قالال: حالدثِا أحمالد بال  الالـمفَل  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  11605  

انا ّللاذ   ن  َ ْش بَْعالدَ إْر نَالـاذ ن لْذ ي  ن بـا إْن ع ْدنا فـن ن َكين : قَدن اْفَْرْيِا علـى ّللاذ َ الون  لَِالا أْن نَع الودَ السديذ ِْهالا َو الا يَ

الا اْفْاَلـْ  بَالـْيَِِا وبالـي َ  ن تََوكذْلِالا َربِذ ْلـما علـى ّللاذ ا ك لذ َبْيٍء عن َع َربِذ ا َوسن يها إالذ أْن يَباَء ّللاذ  َربِذ ِالا فـن  قَْو ن

 ربِا  فـاهلل ال بـالـَحقذ يقول:  ا يُِغي لِا أن نعود فـي بركَش بعد إر نـاانا    ِها إال أن يباء  

 يباء البرك  ولَ  يقول: إال أن يَون   قد علـش بيئا  فإنه وسع كلذ بيء علـما.

الدونِا باله  الال     ن تََوكذْلِالا يقالالول: علالـى   نعْالـمد فالالـي أ ورنالا وإلالـيه نسالِْد فـيالالـما تَعن وقولاله: علالـى ّللاذ

ات   علـيه إلـى ربه بالـالدعاء علالـى بركَش أيها القوم  فإنه الَافـي    توكل علـيه. ثش فزر صلو

قو ه  إر أيس    فُحهش  وانقطع رَا:ق    إرعانهش هلل بـالطاعة واإلقالرار لاله بالـالرسالة  ورالاف 

علـى نفسه وعلـى    اتُعه     ؤ ِـي قو ه  ال  فََسالقنْهش العطالّ والهلَالة بْعايالـل الِقمالة  فقالال: 

ِا ا اْفَْـْ  بَـْيَِِا وبـيَ  قَْو ن بـالـَحقذ يقول: احَش بـيِِا وبـيِهش بحَمُ الـحقذ اليي ال َور فـيه وال  َربِذ

يَ  يعِـي: رير الـحاكمي . ركر الفراء أن أهل  حن حيف وال ظلـش  ولَِه عدل وحقذ وأْنَت َرْير  الفـاتـن

د  عمان يسمون القاضي: الفـاتـ  والفْذاح. وركر غيرق    أهل العلـش بَُم العرب أنه    لغة  را

 وأنبد لُعَهش بـيْا وهو:

يذ   َ ْش َغِـن اَحْن ي َعْ  فْ  ي ع ْصٍش َرس والًفإنـذ  أال أْبلنْغ بَِـن

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ  قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  
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ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبـي  ع   سعر  ع  قْادة  ع  اب  عُـاـ  قال:  الا كِالت 11606  

ِالالا بـالالالـَحقذ حْالالـى سالالمعت ابِالالة ري يالالزن تقالالول: تعالالال أدري  الالا قولالال الالا اْفْاَلالـْ  بَالالـْيَِِا وبالالـيَ  قَْو ن ه: َربِذ

َُ  يعِـي: أقاضيُ. ْح  أ فـاتـن

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  عال  علالـيذ  عال  ابال  11607  

ا اْفَْـْ  بَـْيَِِا وبـيَ  قَوْ  ِا بـالـَحقذ يقول: اقض بـيِِا وبـي  قو ِا.عُـاـ  قوله: َربِذ   ن

سالالعر  قالالال: سالالمعت قْالالادة يقالالول: قالالال ابالال      حدثِالالـي الالالـمثِى  قالالال: حالالدثِا أبالالو دكالالي   قالالال: حالالدثِا  ن

ِالا بـالالـَحقذ حْالـى سالمعت ابِالة ري يالزن  ا اْفَْـْ  بَـْيَِِا وبالـيَ  قَْو ن عُـاـ:  ا كِت أدري  ا قوله: َربِذ

 تقول: تعال أفـاتـحُ.

ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيالد  قالال: حالدثِا سالعيد  عال  قْالادة  قولاله: اْفْاَلـْ  بَالـْيَِِا 11608  

. : أي اقض بـيِِا وبـي  قو ِا بـالـحقذ ِا بـالـَحقذ  وبـيَ  قَْو ن

حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حالدثِا  الـحمد بال  ثالور  قالال: حالدثِا  عمالر  عال  قْالادة: اْفْاَلـْ     

.بَـ : اقض بـيِِا وبـي  قو ِا بـالـحقذ ِا بـالـَحقذ  ْيَِِا وبـيَ  قَْو ن

ـ حدثِـي  ـحمد بال  الالـحسي   قالال: حالدثِا أحمالد بال  الالـمفَل  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  11609  

 السديذ  أ ا قوله: اْفَْـْ  بَـْيَِِا فـيقول: احَش بـيِِا.

ثِـي حااج  ع  اب  َريج  قالال: قالال الالـحس   ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال:11610  

يِا: حَمِا لُ حَما  ُـيِا. ُـن َُ فَْْـحا     الُصري: افْـ : احَش بـيِِا وبـي  قو ِا  وإنذا فََْـْحَِا لَ

حدثِا القاسالش  قالال: حالدثِا الالـحسي   قالال: ثِالـي حاالاج  عال  ابال  َالريج  قالال: قالال ابال  عُالـاـ:    

 افْـ : اقض.

ار  قالال: حالدثِا أبالو أحمالد  الـحمد بال  عُالد   بال  الزبالـير  قالال: حالدثِا  سالعر  عال  حدثِا اب  بب   

ِا بـالـَحقذ حْـى سمعت ابِة ري  قْادة  ع  اب  عُـاـ  قال: لـش أك  أدري  ا اْفَْـْ  بَـْيَِِا وبـيَ  قَْو ن

 ينزن تقول لزوَها: انطلق أفـاتـحُ.

 90اآلية : 
َ الْش إنراً   القول فـي تأويـل قولاله تعالالـى:    َْعالْ ْش ب العَْيُاً إننذ الهن لَالئن ن اتُذ ال  قَْو ن واْ  ن يَ  َكفَالر  }َوقَالاَل اْلَمالُ  الذالين

وَن {.. ر  اسن ََ  لذ

يقول تعالـى ركرق: وقالت الـاماعة    َكفََرةن رَال قوم بعيّ  وهالش الالـمذ الاليي  َحالدوا آيالات    

لالالئ  أنْالالـش اتُعْالالـش بعيُالالـا علالالـى  الالا يقالالول   وكالاليذبوا رسالالوله وتالالـمادوا فالالـي غالاليهش  الَرالالري   الالِهش: 

َ الْش إرًا  تاله  أنذ وأَُْـموق إلـى  ا يدعوكش إلـيه    توحيد   واالنْهاء إلـى أ رق ونهيه وأقررتـش بُِوذ

وَن يقول: لـمغُونون فـي فعلَش  وتركَش  لَْش الْـي أنْـش علـيها  قـيالـمون إلالـى ديِاله الاليي  ر  اسن ََ لـ

 ن بيلُ    فعلَش.يدعوكش إلـيه  وهالَو

 91اآلية : 
يَ  {.. اثنمن ََ ْش  هن واْ فني دَارن فَة  فَأَْصَُح  َْ ش  الرذ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }فَأََريَتْه 

يقول: فأريت اليي  كفروا    قوم بعيّ الرَفة  وقد بـيِت  عِالى الرَفالة قُالل  وأنهالا الزلزلالة    

وا فن  كة لعياب  . فأْصَُح  يَ  علـى ركُهش  وتـى هلَى.الـمـحرذ ْش َاثنمن هن  ـي دَارن

 وكانت صفة العياب اليي أهلَهش   به كما:  

ـ حدثِـي  ـحمد بال  الالـحسي   قالال: حالدثِا أحمالد بال  الالـمفَل  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  11611  

: َوإلالالـى َ الالْديََ  أرالالاه ْش ب عَْيُالالـا قالالال: إن   بعالالم بعيُالالـا إلالالـى َ الالْديَ   وإ لالالـى أصالالحاب األيَالالة السالالديذ

س الون الَيالـل والالـميزان  فالدعاهش فَاليذبوق   ََ واأليَة: هي الغيَة  ال  البالار وكالانوا  الع كفالرهش يُ

فقالال لهالالش  الا ركالالر   فالـي القالالرآن  و الا ردذوا علالالـيه  فلالـما عْالالوا وكاليذبوق  سالالألوق العالياب  ففْالالـ    

فعهش ظلذ وال  اء  ثش إنه بعم سحابة فـيها علـيهش بـابـا    أبواب َهِـش  فأهلَهش الـحرذ  ِه  فلـش يِ

ري  طيُة  فوَدوا برد الري  وطيُهالا  فِْالادوا: الةلالة  علالـيَش بهالا فلالـما اَْالـمعوا تالـحت السالحابة 

 رَالهش ونسا:هش وصُـيانهش  انطُقت علـيهش  فأهلَْهش  فهو قوله: فَأَريَه ْش َعيَاب  يَْوَم الةذلذةن.
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ل: حدثِا سلـمة  ع  ابال  إسالحا   قالال: كالان  ال  رُالر قصالة بالعيّ ـ حدثِا اب  حميد  قا11612  

س للِاـ فـي  َايـيـلهش و الواييِهش   الع كفالرهش  َْ ورُر قو ه   ا ركر   فـي القرآن  كانوا أهَل ب

بـاهلل وتَييُهش نُـيهش وكان يدعوهش إلـى   وعُالـادته وتالرك ظلالـش الِالاـ وبَسالهش فالـي  َايـيالـلهش 

يالالد  إالذ و الالواييِهش فقالالال ن   الاله  إْن أ رن ِْ َ ْش إلالالـى  الالا أنهالالاك ْش َع فَ يالالد  أْن أ رالالالن ْصالالحا لهالالش وكالالان صالالادقا:  الالا أ رن

ّ  قالال ابال  إسالحا : وكالان  ن َعلَالـْيهن تََوكذْلالت  َوإلَالـْيهن أ ننالـي َذ يقالـي إال بالـا اإلْصَُح  الا اْسالََْطْعت  َو الا تَْوفـن

رَاَك »بال  أبالـي سلالـمة إرا ركالر بعيُالـا  قالال: رسول   صلى   عليه وسلش فـيـما ركر لـي يعقوب 

ياءن  ّ  األْنُـن ي لـحس   راَعْه قو ه فـيـما يراد بهش  فلـما كيبوق وتوعدوق بـالرَش والِفالـي  ال  « َرطن

بُدهش  وعْوا علـى    أريهش عياب يوم الةلة إنه كان عياب يوم عةيـش  فُلغِـي أن رَالًُ  ال  

 هاء لـما رآها قال:أهل  دي  يقال له عمرو ب  َل

ْمَراَن ْبَ  َبدذادن   يرا وعن َ ْش َسمن ِْ واَع ْرَسٌل فَيَر   يا قَْومن إنذ ب عَْيُـا   

ي   انَة الَوادن ي أَرى َغْيـَمةً يا قومن قد َطلَعََْْْْدع و بَصْوٍت علـى َصمذ  إنـذ

َمبذي بـيَ  أن  يـَش يـ  قـن يها َضحاةَ َغٍدإالذ الرذ ش إْن تََرْوا فـن  ـاادن وإنَذ

 وسمير وعمران: كاهِاهش  والرقـيـش: كلُهش.  

ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  قال: ثِـي ابال  إسالحا   قالال: فُلغِالـي و  أعلالـش أن 11613  

  سلط علـيهش الـحرذ حْـى أنَاهش  ثش أنبأ لهش الةلة كالسالحابة السالوداء  فلالـما رأوهالا ابْالدروها 

هش فـيه    الالـحرذ  حْالـى إرا درالـلوا تالـحْها أ طُقالت علالـيهش  فهلَالوا َميعالا  يسْغيثون بُردها  ـما 

 ونـاى   بعيُـا واليي  آ ِوا  عه برحمْه.

ـ حدثِا اب  حميد  قال: حالدثِا سلالـمة  قالال: حدثِالـي أبالو عُالد   الُالالـي  قالال: أبالو َالاد  11614  

ي  وح طي  وسعفص  وقربت: أسماء  لوك  دي   وكان   لَهش يوم الةلالة فالـي ي الان بالعيّ وهوذ

 كلـمون  فقالت أرت كلـمون تَُيه:

لذْه   َ ه  َوْسَط الـَمـحن ْل يه  ْكِـن ون  َهدذ ر   َكلَـم 

: نارا َوْسَط ظ لذه     َسيذد  القَْومن أتاق  اْلَحْْف 

لذهْ   َمـحن َْ ه ْش كالـم  ْمدَار  لَْت نارا َعلَـْيهن عن  َ 

 92اآلية : 
يَ  َكيذب واْ ب عَْيُاً َكان واْ ه ش   القول فـي تأويـل قوله يَ  َكيذب واْ ب عَْيُاً َكأَن لذْش يَْغَِْواْ فنيَها الذين تعالـى:     }الذين

يَ  {.. رن اسن ََ  اْل

يقول تعالـى ركرق: فأهلالُ الاليي  كاليذبوا بعيُالـا فلالـش يؤ ِالوا باله  فأبالـادهش  فصالارت قالريْهش  الِهش    

يها يقول: كأن لـش يِزلوا قطذ  ولـش يعيبوا بها حي  هلَوا  يقال: َغِنالـَي راوية رُء كأْن لَـْش يَْغَِْوا  فـن

يذا: إرا نزل به وكان به  كما قال الباعر: ًِى وغ ِـن  فُن بـمَان كيا فهو يَْغَِى به غن

َصالن   ُن بعَْهٍد َوون ِْ َ و  ن ْس ـمن ُن اْلم  يران  َن  َولَقَْد يَْغَِى بنهن 

ْ:بة:    وقال ر 

ْلفَعاَوَعْهد   َ  ََ ْ ٍَِة بن  ْغَِى دن

ي. وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:    إنـما هو َ ْفعَل    َغِـن

ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  قال: حدثِا  عمر  عال  قْالادة: 11615  

يها: كأن لـش يعيبوا  كأن لـ  ش يِعموا.كأْن لَـْش يَْغَِْوا فـن

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  عال  علالـيذ  عال  ابال  11616  

يها يقول: كأن لـش يعيبوا فـيها.  عُـاـ: كأْن لَـْش يَْغَِْوا فـن

ـيها ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـي قوله: كأْن لَـْش يَْغَِْوا فنال11617  

 كأن لـش يَونوا فـيها قطذ.

يَ  يقول تعالالـى ركالرق: لالـش يَال  الاليي  اتُعالوا بعيُالـا    رن يَ  َكيذب وا ب عَْيُـا كان وا ه ش  الـَاسن وقوله: الذين

الـَاسري   بالل الاليي  كاليبوق كالانوا هالش الالـَاسري  الهالالَي   ألناله أرُالر عالِهش َاللذ ثِالا:ق أن الاليي  

ونَ »رادوا اتُـاعه: كيذبوا بعيُـا قالوا لليي  أ ر  اسن ََ َ الْش إرًا لالـ َْعْ الـْش ب عَْيُالـا إنذ فَاليذبهش   بالـما « لَالئن ن اتُذ
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ار بعيّ  بل كالان  ـذ أحلذ بهش    عاَل نَاله  ثش قال لُِـيه  ـحمد صلى   عليه وسلش:  ا رسر تُ 

  ِوا به.اليي  كيذبوا بعيُـا لـما َاءت عقوبة   هش الـَاسري  دون اليي  صدذقوا وآ

 93اآلية : 
ال  َ َساالَتن َربذي َونََصالْحت  لَ َ ْش رن ْش َوقَاَل يَقَْومن لَقَْد أَْبلَْغْ  ِْه  ْش القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }فَََْولذَى َع

يَ  {.. ََْيَف آَسَى َعلََى قَْوٍم َكافنرن  فَ

تاهش عياب    وقال لـما يقول تعالـى ركرق: فأدبر بعيّ عِهش بارصا    بـي  أظهرهش حي  أ   

سالاالتن َربذالـي وأدذيالت  َ ْش رن أيق  بِزول نقمة   بقو اله الاليي  كاليذبوق حزنالا علالـيهش: يالا قالوم لَقَالْد أْبلَْغالْ 

إلـيَش  ا بعثِـي به إلـيَش    تـحييركش غَُه علـى إقا َْش علـى الَفر به وظلـش الِالاـ أبالياءهش. 

َ ْش بأ ري إياكش بطاع ََْيَف آَسى يقالول: فَيالف أحالزن علالـى َونََصْحت  لَ ة   ونهيَش ع   عصيْه. فَ

قوم َحالدوا وحدانالـية   وكاليذبوا رسالوله وأتوَالع لهُكهالش؟ وبِالـحو الاليي قلِالا فالـي رلالُ قالال أهالل 

 الْأويـل. ركر    قال رلُ.

  أبالـي ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِالـي  عاويالة  عال  علالـيذ بال11618  

ََْيَف آَسى يعِـي: فَيف أحزن.  طلـحة  ع  اب  عُـاـ  قوله: فَ

ـ حدثِـي  ـحمد بال  الالـحسي   قالال: حالدثِا أحمالد بال  الالـمفَل  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  11619  

ََْيَف آَسى يقول: فَيف أحزن. : فَ  السديذ

بعيُالـا علالـى قو اله ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلالـمة  عال  ابال  إسالحا   قالال: أصالاب 11620  

ساالتن  َ ْش رن ي نفسه فـيـما ركر   عِه: يا قَْومن لَقَْد أْبلَْغْ  حزن لـما يرى بهش    نقمة    ثش قال يعزذ

يَ . ََْيَف آَسى َعلـى قَْوٍم كافنرن َ ْش فَ ي َونََصْحت  لَ  َربـذ

 94اآلية : 
آءن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوَ آ أَْرَسْلَِا فن  رذ َذ نيذ إنالذ أََرْينَا أَْهلََها بناْلَُأَْسآءن َوال ي قَْريٍَة  ذ  نُذ

ع وَن {.. َذرذ ْش يَ  لَعَلذه 

فه سِْه فـي األ الـش الْالـي قالد رالـلت  ال      يقول تعالـى ركرق لُِـيه  ـحمد صلى   عليه وسلش  عرذ

 قـيالـمي   ال  البالرك بالـاهلل  قُل أ ْه  و اليكذَر  ال  كفالر باله  ال  قالريز لالـيِزَروا عمالا كالانوا علالـيه

الْ  نَُنالـيذ قُلالُ  إالذ أَرالْينا أْهلَهالا  ي قَْريَالٍة  ن والَْييّ لُِـيه  ـحمد صلى   عليه وسلش: َو ا أْرَسْلِا فـن

اء: وهالي الَالر وسالوء الالـحال  َذراءن وهو الُؤـ وبةف الالـمعيبة وضاليقها والَالرذ بـالَُأْساءن وال

ال َذ ْش يَ عوا إلالـى ربهالش  ويسالَْيِوا إلالـيه  فـي أسُـاب دنـياهش. لَعَلذه  ع وَن: يقالول: فعلِالا رلالُ لالـيَْرذ رذ

ويِـيُوا بـاإلقُر ع  كفرهش  والْوبالة  ال  تَالييّ أنُالـيافهش. وبِالـحو الاليي قلِالا فالـي رلالُ قالال أهالل 

 الْأويـل.ركر    قال رلُ.

  عالال  ـالال حدثِالالـي  الالـحمد بالال  الالالـحسي   قالالال: حالالدثِا أحمالالد بالال   فَالالل  قالالال: حالالدثِا أسُالالـاط11621  

اءن يقول: بـالفقر والـاور. رذ َذ : أَرْينا أْهلَها بـالَُأْساءن وال  السديذ

اء بالـما    وقد ركرنا فـيـما  َالى البالواهد علالـى صالحة القالول بالـما قلِالا فالـي  عِالى الُأسالاء والَالرذ

عون  ولَ  أدغمت الْاء  عون  والـمعِى: يَْرذ أغِى ع  إعادته فـي هيا الـموضع. وقـيـل: يَرذ

 اد  لْقارب  َرَهما.فـي الَ

 95اآلية : 
قَالال واْ قَالْد َ السذ آبَاَءنَال ََاَن السذاليذئَةن اْلَحَسالَِةَ َحْذالَى َعفَالْواْ وذ ا القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }ث شذ بَدذْلَِا َ 

وَن {.. آء  فَأََرْينَاه ْش بَْغَْةً َوه ْش الَ يَْبع ر  آء  َوالسذرذ رذ َذ  ال

اء   َان الساليئة  وهالي  يقول تعالـى ركرق: ثش    بدذلِا أهل القرية الْـي أرينا أهلها بـالُأساء والَرذ

اء. وإنالالـما َعالالل رلالالُ سالاليئة  ألنالاله  الالـما يسالالوء الِالالاـ  وال تسالالو:هش الالالـحسِة  وهالالي  الُأسالالاء والَالالرذ

الرراء والِعمة والسعة فـي الـمعيبة. حْـى َعفَْوا يقول: حْـى كثروا  وكيلُ كاللذ باليء كثالر  فإناله 

 ـيه: قد عفـا  كما قال الباعر:يقال ف

ياتن البذْحشن ك وم   ٍ  عافـن ِْهابأْسو  ِذا ن عنضذ السذْيَف   َن  ول

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ.  
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ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عمالر  عال  قْالادة: َ َالاَن 11622  

 ـَحَسَِةَ قال:  َان البدذة رراء حْـى َعفَْوا.السذيذئَةن ال

ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي 11623  

نالـاي   عالال   الالـااهد  فالالـي قالالول  : َ َالالاَن السذاليذئَةن الالالـَحَسَِةَ قالالال: السالاليئة: البالالرذ  والالالـحسِة: الررالالاء 

 والـمال والولد.

ِى  قاَل: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبالـي نالـاي   عال   الـااهد: َ َالاَن حدثِا الـمث   

 السذيذئةن الـَحَسَِةَ قال: السيئة: البرذ  والـحسِة: الـَير.

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  عال  علالـيذ  عال  ابال  11624  

 َ َاَن السذيذئَةن الـَحَسَِةَ يقول:  َان البدة الرراء. عُـاـ  قوله: ث شذ بَدذْلِا

ـ حدثِـي يالونس  قالال: أرُرنالا ابال  وهالّ  قالال: قالال ابال  ييالد  فالـي قولاله: ث الشذ بالدْلِا َ َالاَن 11625  

السذيذئَةن الـَحَسَِةَ حْـى َعفَْوا قال: بدلِا  َالان  الا كرهالوا  الا أحُالوا فالـي الدنالـيا  حْالـى عفالوا  ال  رلالُ 

.العياب َوق اء  اء  َوالسذرذ رذ َذ  ال وا قَْد َ سذ آبـاَءنا ال

 وارْلفوا فـي تأويـل قوله حْـى َعفَْوا فقال بعَهش نـحو اليي قلِا فـيه. ركر    قال رلُ.  

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  عال  علالـيذ  عال  ابال  11626  

 : حْـى كثروا وكثرت أ والهش.عُـاـ  قوله: حْـى َعفَْوا يقول

حدثِـي القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِالـي حاالاج  عال  ابال  َالريج  قالال: قالال ابال  عُالـاـ:    

وا.  حْـى َعفَْوا قال: َمذ

ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي 11627  

 كثرت أ والهش وأوالدهش. نـاي   ع   ـااهد: حْـى َعفَْوا قال:

 حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نـاي   ع   ـااهد   ثله.   

ـالال حدثِالالـي  الالـحمد بالال  الالالـحسي   قالالال: حالالدثِا أحمالالد بالال   فَالالل  قالالال: حالالدثِا أسُالالـاط  عالال  11628  

: حْـى َعفَْوا حْـى كثروا.  السديذ

قال: حدثِا َرير  ع   غيالرة  عال  إبراهيالـش: حْالـى َعفَالْوا قالال: حْالـى ـ حدثِا اب  وكيع  11629  

 َموا وكثروا.

قال: ثِا َابر ب  نوح  ع  أبـي رو   ع  الَحاك  ع  ابال  عُالـاـ: حْالـى َعفَالْوا قالال: حْالـى    

 َموا.

 ـ قال: ثِا الـمـحاربـي  ع  َويُر  ع  الَحاك: حْـى َعفَْوا يعِـي َموا وكثروا.11630  

ال: ثِا عُد   ب  رَاء  ع  اب  َريج  ع   ـااهد: حْالـى َعفَالْوا قالال: حْالـى كثالرت أ الوالهش ق   

 وأوالدهش.

ـ حدثِا يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال ابال  ييالد  فالـي قولاله: حْالـى َعفَالْوا كثالروا 11631  

 كما يَثر الُِـات والريز  ثش أريهش عِد رلُ بغْة وهش ال يبعرون.

وا. ركر    قال رلُ.وقال آر    رون:  عِى رلُ: حْـى س رذ

ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عمالر  عال  قْالادة: حْالـى 11632  

وا بيلُ.  َعفَْوا يقول: حْـى سرذ

وهيا اليي قاله قْادة فـي  عِى عفالوا تأويالـل ال وَاله لاله فالـي كالُم العالرب  ألناله ال يعالرف العفالو   

وا بَثالالرتهش وكثالالرة أ الالوالهش   بالالـمعِى السالالرور فالالـي بالاليء  الال  كُ هالالا إالذ أن يَالالون أراد حْالالـى س الالرذ

 فـيَون رلُ وَها وإن بع د.

اء  فإنه رُر      ع  هؤالء القوم الاليي  أبالدلهش    اء  والسذرذ رذ َذ وأ ا قوله: َوقال وا قَْد َ سذ آبـاَءنا ال

بالالًُْء أنهالالش قالالالوا إر فعالالل رلالالُ بهالالش: هالاليق أحالالوال قالالد الالالـحسِة السالاليئة الْالالـي كالالانوا فالالـيها اسالالْدراَا وا

أصابت َ   قُلِا    آبـافِا ونالت أسُفِا  ونـح  ال نعدو أن نَون أ ثالهش يصيُِا  الا أصالابهش  ال  

البدذة فـي الـمعايز والرراء فـيها  وهي السذالراء  ألنهالا تسالرذ أهلهالا. وَهالل الالـمساكي  بالَر نعمالة 

ا ة فَله بـاإلنابة إلـى طاعْه  والـمسارعة إلـى اإلقالُر عمالا يَرهاله    وأغفلوا    َهلهش اسْد

وَن  بالالـالْوبة  حْالالـى أتالالاهش أ الالرق وهالالش ال يبالالعرون. يقالالول َالاللذ َُلالاله: فَأَرالالْيناه ْش بَْغْاَلالةً َوه الالْش ال يَْبالالع ر 
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ة  الالِهش بـمالالـايئه  وهالالش ال يالالدرون  وال  يقالالول: فأرالاليناهش بالالـالهُك والعالالياب فاالالأة  أتالالاهش علالالـى غالالرذ

 لـمون أنه يايئهش  بل هش بأنه آتـيهش  َيذبون حْـى يعايِوق ويروق.يع

 99-96اآلية : 
َ  السذ  ْش بََرَكاٍت  ذ َمآءن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َولَْو أَنذ أَْهَل اْلق َرَى آَ ِ واْ َواتذقَواْ لَفََْْحَِا َعلَْيهن

َن  َكيذب واْ فَأََرْينَاه ْش  َ ْش بَأْس الَِا بَيَاتالاً َوه الْش َواألْرضن َولَـ َ  أَْهل  اْلق َرَى أَن يَالأْتنيَه  ُ وَن *  أَفَأَ ن سن َْ بنَما َكان واْ يَ

ن  َر ّللاذ َْ ِ واْ َ  ْش بَأْس َِا ض ًحى َوه ْش يَْلعَُ وَن *  أَفَأَ ن َ  أَْهل  اْلق َرَى أَن يَأْتنيَه  وَن *  أََو أَ ن َر  نَآفنم  َْ فََُ يَأَْ    َ 

ن  وَن {..ّللاذ ر  اسن ََ  إنالذ اْلقَْوم  اْل

يقول تعالـى ركرق: أفأ   يا  ـحمد هؤالء اليي  يَيذبون   ورسالوله وياحالدون آياتاله  اسالْدراج    

  إياهش بـما أنعش به علـيهش فـي دنـياهش    صحة األبدان ورراء العيز  كما اسْدرج اليي  قالصذ 

 ال يأ ِه  يقول: ال يأ   رلُ أن يَون اسالْدراَا  الع علـيهش قصصهش    األ ـش قُلهش  فإن  َر  

  قا هش علـى كفرهش وإصرارهش علـى  عصيْهش إالذ القوم الـَاسرون وهش الهالَون.

 100اآلية : 
الال  بَْعالالدن أَْهلنَهالالآ أَن لذالالْو نََبالالآء   ث الالوَن األْرَض  ن يَ  يَرن لذالالين القالالول فالالـي تأويالالـل قولالاله تعالالالـى:     }أََولَالالْش يَْهالالدن لن

ْش الَ يَْسَمع وَن {.. ْش فَه  ْش َونَْطَُع  َعلََى ق ل وبنهن َِاه ْش بني ن وبنهن ُْ  أََص

يقول: أو لـش يُـي  لليي  يسْـَـلفون فـي األرض بعالد هالُك آرالري  قالُلهش كالانوا أهلهالا  فسالاروا    

شْ  ُِْاه ْش بنالي ن وبهن يقالول: إن لالو نبالاء  سيرتهش وعملوا أعمالهش  وعْوا ع  أ الر ربهالش أْن لَالْو نَبالاء  أَصال

لِالا لهالش بأسالِا كمالا عالِالاق لالـم  كالان قالُلهش  فعلِا بهش كما فعلِا بـم  قُلهش  فأراليناهش بالينوبهش  وعاذ

ْش يقول: ونـَْـش علـى قلوبهش فهالش   ـم  ورثوا عِه األرض  فأهلَِاهش بينوبهش. َونَْطَُع  علـى ق ل وبنهن

 ا.ال يَْسَمعوَن  وعةة وال تيكيرا سمار  ِْفع بهم

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ.  

ـ حدثِا  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  قال حدثِا عيسى  ع  اب  أبالـي نالـاي   11633  

ي .  ع   ـااهد: أَو لـْش يَْهدن قال: يُـذ

 ـي نـاي   ع   ـااهد   ثله.حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أب   

ـ قال: ثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  اب  عُـاـ  قوله: أَو لَالـْش 11634  

 يَْهدن أو لـش يُـي .

حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبالـي  قالال: ثِالـي عمالي  قالال: ثِالـي أبالـي  عال  أبالـيه  عال  ابال     

ْ  بَْعدن أْهلنها يقول: أو لـش يُـي  لهش.عُـاـ قوله: أو لَـْش يَهْ  ث وَن األْرَض  ن يَ  يَرن  دن للذين

ـالال حدثِالالـي  الالـحمد بالال  الالالـحسي   قالالال: حالالدثِا أحمالالد بالال   فَالالل  قالالال: حالالدثِا أسُالالـاط  عالال  11635  

ْ  بَْعدن أْهلنها يقول: أو لـش يُْـي  لليي  يرث ث وَن األْرَض  ن يَ  يَرن : أَو لَـْش يَْهدن للذين ون األرض    السديذ

 بعد أهلها هش الـمبركون.

يَ  11636   ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قالال ابال  ييالد  فالـي قولاله: أَو لَالـْش يَْهالدن للذالين

ْش قالوا: والهالدى: الُالـيان  ُِْاه ْش بني ن وبنهن ْ  بَْعدن أْهلنها أو لـش نُـي  لهش  أْن لَْو نَباء  أَص ث وَن األْرَض  ن يَرن

 يي بعم هاديا لهش  ُـيِا لهش  حْـى يعرفوا  ولوال الُـيان لـش يعرفوا.ال

 101اآلية : 
ش بناْلَُيذ  س ل ه  ْش ر  آَءتْه  ََ ْ  أَنَُآفنَها َولَقَْد  َُ  ن َُ اْلق َرَى نَق صذ َعلَْي َِالاتن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }تنْل

ِ واْ بنَما َكيذب واْ  ي ْؤ ن يَ  {..فََما َكان واْ لن ََافنرن َُ يَْطَُع  ّللاذ  َعلََى ق ل وبن اْل ُْل  َكيَلن   ن  قَ

يقول تعالـى ركرق: هيق القرى الْـي ركالرت لالُ يالا  الـحمد أ رهالا وأ الر أهلهالا  يعِالـي: قالوم نالوح    

الْ  أْنَُالـافنها فِالـَُرك عِهالا وعال  أرُالـار أهلهالا  و الا  َُ  ن وعاد وثمود وقوم لوط وبعيّ نَق صذ َعلَالـْي

  أ الالرهش  وأ الالر رسالالل   الْالالـي أرسالاللت إلالالـيهش  لْعلالالـش أنالالا نِصالالر رسالاللِا والالاليي  آ ِالالوا فالالـي كالالان  الال

الـحياة الدنـيا علـى أعدافِا وأهل الَفر بِا  ويعلـش  َيذبوك    قو ُ  ا عاقُة أ ر    كاليذب رسالل 

ْش ر   اتن يقالول:    فـيرتدعوا ع  تَييُُ  ويِـيُوا إلـى توحيد   وطاعْه. َولَقَْد َاَءتْه  س الل هش بـالُالـيِذ
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ولقد َاءت أهل القرى الْـي قصصت علـيُ نُأها رسلهش بـالُـيِات يعِـي بـالـحاج: الُـيِات. فََمالا 

. ُْل  ْ  قَ َما َكيذب وا  ن ِ وا بـن  كان وا لنـي ْؤ ن

ارْلف أهالل الْأويالـل فالـي تأويالـل رلالُ  فقالال بعَالهش:  عِالاق: فمالا كالان هالؤالء الالـمبركون الاليي    

هلَِاهش    أهل القرى لـيؤ ِوا عِد إرسالِا إلـيهش بـما كيذبوا    قُل رلُ  ورلُ يوم أري  يثالاقهش أ

 حي  أررَهش    ظهر آدم علـيه السُم. ركر    قال رلُ.

: فََمالا    حدثِـي  ـحمد ب  الـحسي   قال: حدثِا أحمد ب  الـمفَل  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  السالديذ

ِ و ُْل  قال: رلُ يوم أري  ِهش الـميثا  فآ ِوا ك ْرها.كان وا لنـي ْؤ ن ْ  قَ َما َكيذب وا  ن  ا بـن

وقال آررون:  عِالى رلالُ: فمالا كالانوا لالـيؤ ِوا عِالد  الـايء الرسالل بالـما سالُق فالـي علالـش   أنهالش   

 يَيذبون به يوم أررَهش    صلّ آدم علـيه السُم. ركر    قال رلُ:

ثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  ابال  َالريج  عال  أبالـي َعفالر  ـ حدثِا القاسش  قال: حد11637  

ُْالل  قالال: كالان  الْ  قَ َما َكاليذب وا  ن ِ وا بـن ع  الربـيع  ع  أبـي العالـية  ع  أبـيذ ب  كعّ: فََما كان وا لنـي ْؤ ن

وا له بـالـميثا .  فـي علـمه يوم أقرذ

عُد   ب  أبـي َعفالر  عال  أبالـيه  عال   ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا إسحا   قال: حدثِا11638  

الربـيع ب  أنس  قال: يحقذ علـى العُـاد أن يأريوا    العلـش  ا أبالدى لهالش ربهالش واألنُالـياء ويالدَعوا 

ْش  علـش  ا أرفـى   علـيهش  فإن علـمه نافالي فـيالـما كالان وفـيالـما يَالون  وفالـي رلالُ قالال: َولَقَالْد َالاءتْه 

اتن  س ل هْش بـالَُـيِذ يَ  قالال: ر  َُ يَْطَُالع  ّللاذ  علالـى ق ل الوبن الَالافنرن ُْل  كاليل ْ  قَ ا  ن َما َكيذبو  ِ وا بـن فََما كان وا لنـي ْؤ ن

نفي علـمه فـيهش أيهش الـمطيع  ال  العاصالي حيالم رالـلقهش فالـي ي الان آدم  وتصالديق رلالُ حيالم قالال 

َُ َوعلـى أ َ ـٍش  ن  ِذا َوبََركاٍت َعلَـْي ِذالا َعالياٌب لِوح اْهُنْط بنَسٍُم  ن ْش  ن ْش ث شذ يَـَمسذه  َمْذع ه  َُ وأ َ ـٌش َسِـ  ْ  َ عَ ـمذ

ب وَن  وفالالـي رلالالُ قالالال َو الالا ك ِذالالا  الالْش لََالالارن الاله  َوإنذه  ِْ الالوا َع الالـَما ن ه  دذوا لَعالالاد وا لن ألنـيالالـٌش  وقالالال فالالـي رلالالُ: َولَالالْو ر 

ـن  َ وَن للِذا ُْعََم َرس والً وفـي رلُ قال: لنئَُذ يَ يَ  حْـى نَ عَيذبـن س الل  وال حاالة     ةٌ بَْعالدَ الرذ اذ ن ح  علـى ّللاذ

 ألحد علـى  .

وقال آررون:  عِى رلُ: فما كانوا لو أحيـيِاهش بعد هُكهش و عايِْهش  الا عالايِوا  ال  عالياب     

اله . ركالر  ال ِْ الوا َع الـَما ن ه  دذوا لَعالاد وا لن   لـيؤ ِوا بـما كيذبوا    قُل هُكهش  كما قال َلذ ثِا:ق: َولَالْو ر 

 قال رلُ:

ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي 11639  

ِْه . دذوا لَعاد وا لنـَما ن ه وا َع ُْل  قال: كقوله: َولَْو ر  ْ  قَ َما َكيذبوا  ن  نـاي   ع   ـااهد  فـي قول  : بـن

وأوالها بـالصواب  القول اليي ركرناق عال  أبالـيذ  قال أبو َعفر: وأبُه هيق األقوال بْأويـل االَية  

ب  كعّ والربـيع  ورلُ أن    سُق فـي علـش   تُـارك وتعالـى أنه ال يؤ   به  فل  يالؤ   أبالدا  

وقد كان سُق فـي علـش   تعالـى لـم  هلالُ  ال  األ الـش الْالـي قالصذ نُالأهش فالـي هاليق السالورة أناله ال 

ِهش  أنهش لـش يَونوا لـيؤ ِوا بـما هش به  َيذبون فـي سابق علـمه قُل يؤ   أبدا  فأرُر َلذ ثِا:ق ع

 ـايء الرسل وعِد  الـايئهش إلالـيهش. ولالو قـيالـل تأويالـله: فمالا كالان هالؤالء الاليي  ورثالوا األرض يالا 

 ـحمد     بركي قو ُ    بعد أهلها اليي  كانوا بها    عاد وثمود  لـيؤ ِوا بـما كيذب به اليي  

ش    توحيد   ووعدق ووعيدق  كان وَها و يهُـا  غير أن ال أعلـش قالافًُ قالاله  الـم  ورثوها عِه

يعْـمد علـى علـمه بْأويـل القرآن. وأ ا اليي قاله  ـااهد    أن  عِاق: لو ردذوا  ا كانوا لـيؤ ِوا  

لالُ كاليلُ  فْأويـل ال داللة علـيه    ظاهر الِْزيـل  وال    رُر ع  الرسول صحي . وإرا كان ر

 فأولـى  ِه بـالصواب  ا كان علـيه    ظاهر الِْزيـل دلـيـل.

يَ  فإنه يقول تعالـى ركرق: كما طُع   علالـى قلالوب    َُ يَْطَُع  ّللاذ  علـى ق ل وبن الَافنرن وأ ا قوله: كيل

ـي هؤالء اليي  كفروا بربهش وعصوا رسله    هيق األ ـش الْـي قصصِا علالـيُ نُالأهش يالا  الـحمد فال

هاليق السالورة حْالـى َالاءهش بالأـ   فهلَالوا بالاله  كاليلُ يطُالع   علالـى قلالوب الَالافري  الاليي  ك ْالالّ 

 علـيهش أنهش ال يؤ ِون أبدا    قو ُ.

 102اآلية : 
قنيَ  { ْدنَآ أَْكثََره ْش لَفَاسن ََ ْ  َعْهٍد َوإنن َو ش  ذ هن ْدنَا ألْكثَرن ََ  ..القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوَ ا َو
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يقول تعالـى ركرق: ولـش نـاد ألكثر أهل هيق القرى الْـي أهلَِاهالا واقْصصالِا علالـيُ يالا  الـحمد    

نُأها    عهد  يقول:    وفـاء بـما وصيِاهش باله  ال  توحيالد    واتُالـار رسالله  والعمالل بطاعْاله  

رلالالُ فـيالالـما واَِْالالاب  عاصالاليه وهاالالر عُالالـادة األوثالالان واألصالالِام. والعهالالد: هالالو الوصالالية  وقالالد بالالـيِا 

قنـيَ  يقول: و ا وَدنا أكثالرهش إال فسالقة عال   ْدنا أْكثََره ْش لَفَـاسن ََ  َى بـما أغِى ع  إعادته. َوإْن َو

ا  عِى الفسق قُل.  طاعة ربهش  تاركي  عهدق ووصيْه. وقد بـيِذ

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  

عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي  ـ حدثِـي  الـحمد بال 11640  

قنـيَ  قال: القرون الـماضية. ْدنا أْكثََره ْش لَفَـاسن ََ  نـاي   ع   ـااهد  فـي قول   تعالـى: َوإْن َو

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  ع   ـااهد  قوله: 11641  

ْ  َعْهٍد... االَية  قال: القرون الـماضية وعهدق اليي أراليق  ال  بِالـي آدم فالـي َو ا وَ  ْش  ن هن َءْكثَرن ْدنا الن ََ
 ظهر آدم ولـش يفوا به.

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  أبـي َعفر  ع  الربالـيع  عال  11642  

ْدنا  ََ ْ  َعْهٍد قالال: فالـي الالـميثا  الاليي أراليق فالـي أبـي العالـية  ع  أ بـيذ ب  كعّ: َو ا َو ْش  ن هن َءْكثَرن الن

 ظهر آدم علـيه السُم.

ـ حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع  11643  

الْدنا أْكثاَلَره ْش لَفَ  ََ الْ  َعْهالٍد َوإْن َو ْش  ن هن َءْكثَرن ْدنا الن ََ الـيَ  ورلالُ أن   إنالـما أهلالُ اب  عُـاـ: َو ا َو قن ـاسن

 الق رى ألنهش لـش يَونوا حفةوا  ا أوصاهش به.

 103اآلية : 
وَسالَى بنآيَاتنَِالآ إنلَالَى فنْرَعالْوَن َوَ لَئنالهن   ش  ذ هن ال  بَْعالدن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }ث شذ بَعَثَِْالا  ن

واْ بنَها فَاْنة ْر َكْيَف َكاَن َعاقنَُة   يَ  {..فََةلَم  دن ْفسن  اْلم 

يقالول تعالالـى ركالرق: ثالالش بعثِالا  ال  بعالد نالالوح وهالود وصالالـ  ولالوط وبالالعيّ  وسالى بال  عمالالران.    

ْش هي كِاية ركر األنُـياء علـيهش السالُم الْالـي ركالرت  ال   هن ْ  بَْعدن والهاء والـميـش اللْان فـي قوله:  ن

ل هيق السورة إلـى هيا الـموضع. بآيَاتنَِا يقول: بحااِا  وأدلِْا إلـى فرعون و لئاله  يعِالـي: إلالـى أوذ

وا بنها يقول: فَفروا بها. والهاء واأللف اللْان فالـي قولاله  « بهالا»َماعة فرعون    الرَال. فََةلَـم 

عافدتان علـى االَيات. و عِى رلالُ: فةلالـموا بآياتِالا الْالـي بعثِالا بهالا  وسالى إلالـيهش. وإنالـما َالاي أن 

بهالا  ألن الةلالـش: وضالع الباليء فالـي غيالر  وضالعه  وقالد دللالت  يقال: فةلـموا بهالا  بالـمعِى: كفالروا

فـيـما  َى علالـى أن رلالُ  عِالاق بالـما أغِالى عال  إعادتاله. والَفالر بآيالات  : وضالع لهالا فالـي غيالر 

يَ  يقالول  دن ْفسن  وضعها  وصرف لها إلـى غير وَهها اليي عِـيت به. فـاْنة ْر َكْيف كالاَن عاقنَُالة  الالـم 

صلى   عليه وسلش: فـانةر يا  الـحمد بعالي  قلُالُ كيالف كالان عاقُالة هالؤالء  َلذ ثِا:ق لُِـيه  ـحمد

اليي  أفسدوا فـي األرض  يعِـي فرعون و ذق  إر ظلـموا بآيات   الْـي َاءهش بها  وسى علـيه 

 السُم  وكان عاقُْهش أنهش أغرقوا َميعا فـي الُحر.

 104اآلية : 
يَ  {..القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }وَ  بذ اْلعَالَمن وَسَى يَفنْرَعْون  إننذي َرس وٌل  ذ  رذ  قَاَل   

 يقول َلذ ثِا:ق: وقال  وسى لفرعون: يا فرعون إنـي رسول    ربذ العالـمي .   

 106-105اآلية : 
ن إنالذ اْلَحالقذ قَالدْ  ال   القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َحقنيالٌق َعلَالى أَْن الذ أَق الوَل َعلَالى ّللاذ َالٍة  ذ َ ْش بنَُيِذ ئاْلْ  َن

قنيَ  {.. ادن َ  الصذ ئَْت بنآيٍَة فَأْتن بنَهآ إنن ك َِت  ن َن َي بَِنَي إنْسَرافنيَل *  قَاَل إنن ك َِت  ْل َ عن َ ْش فَأَْرسن بذ  رذ

ن إالذ الالـَحقذ فقالرأق َماعالة  ال      الـيٌق َعلالـى أن ال أق الوَل علالـى ّللاذ اء فـي قالراءة قولاله: َحقن ارْلفت القرذ

اء الـمَيـي  والـمدنـيـي  والُصرة والَوفة: َحقنـيٌق علـى أن ال أق وَل بإرسال الـياء  ال  ق « علالـى»رذ

وترك تبديدها  بـمعِى: أنا حقـيق بأن ال أقول علـى   إال الـحقذ  فوَهوا  عِى علـى إلـى  عِى 

ال حسالِة. وكالان الُـاء  كما يقالال: ر يالت بالـالقوـ وعلالـى القالوـ  وَئالت علالـى حالال حسالِة  وبحال

بعض أهل العلـش بَُم العرب يقول: إرا قالرىء رلالُ كاليلُ  فمعِالاق: حالريص علالـى أن ال أقالول إال 
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. وقرأ رلُ َماعة    أهل الـمديِة:  بالـمعِى: واَالّ علالـيذ أن ال « َحقنـيٌق َعلالـىذ أْن ال أق الولَ »بحقذ

قذ علـيذ أن ال أقول.  أقول  وح 

فـي رلُ أنهما قراءتان  بهورتان  ْقاربْا الالـمعِى  قالد قالرأ  قال أبو َعفر: والصواب    القول  

اء  فُأيْهما قرأ القارىء فمصيّ فـي قراءته الصواب.  بَلذ واحدة  ِهما أفمة    القرذ

َ ْش يقول: قال  وسى لفرعالون و لئاله: قالد َئالَْش بُرهالان  ال  ربَالش    ْ  َربذ ٍَة  ن َ ْش بنَُـيِذ ئْْ  َن وقوله: قَْد 

علـى صحة  ا أقول وصد   ا أركر لَش    إرسال   إياي إلـيَش رسوالً  فأرسل  يبهد أيها القوم

يا فرعون  عي بِـي إسرافيـل  فقال له فرعون: إن كِت َئت بآيالة  يقالول: بحاالة وعُ الة بالاهدة 

 علـى صد   ا تقول. فأت بها إن كِت    الصادقـي .

 108-107اآلية : 
الآء  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      ََ َي بَْي ُنيٌ  *  َونََزَر يَدَق  فَإنرَا هن َي ث ْعَُاٌن  ذ }فَأَْلقََى َعَصاق  فَإنرَا هن

يَ  {.. رن  لنلِذاظن

ُنالـيٌ  يقالول: تُْالـي  لالـم      ُنالـيٌ  قالال حيالة     َي ث ْعُـاٌن    وَسى َعَصاق  فإرَا هن يقول َلذ ثِا:ق: فَأْلقَـى   

 يراها أنها حية.

 ُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:وبـما قلِا فـي رل  

ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  الـحمد بال  ثالور  عال   عمالر  عال  قْالادة: فالإرَا 11644  

لت حية عةيـمة. وقال غيرق:  ثل الـمديِة. يٌ  قال: تـحوذ ُـن َي ث ْعُـاٌن     هن

ُنالـيٌ  ـ حدثِا ببر  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  ق11645ْ   الَي ث ْعُالـاٌن    ادة  قولاله: فالإرَا هن

رق  يعِـي كادت تثّ علـيه.  يقول: فإرا هي حية كادت تْسوذ

الَي 11646   : فإرَا هن ـ حدثِـي  وسى ب  هارون  قال: حدثِا عمرو  قال: حدثِا أسُـاط  ع  السديذ

ُنالـيٌ  والثعُالـان: الالاليكر  ال  الالـحيات  فـاتالـحة فالالـاها  واضالعة لالـح يها األسالفل فالالـي األرض  ث ْعُالـاٌن   

واألعلالالـى علالالـى سالالور القصالالر. ثالالش توَهالالت نالالـحو فرعالالون لْأرالاليق  فلالالـما رآهالالا رعالالر  ِهالالا  ووثالالّ 

فأحالد,  ولالـش يَال  ي حالد, قُالل رلالالُ  وصالاح: يالا  وسالى راليها وأنالالا  الؤ   بالُ وأرسالل  عالُ بِالالـي 

 إسرافيـل فأريها  وسى فعادت عصا.

دثِا إبراهيالـش بال  ببالار  قالال: حالدثِا سفالـيان بال  ـ حدثِـي عُد الَريـش بال  الهيالثش  قالال: حال11647  

يٌ  قال: ألقـى العصالا  ُـن َي ث ْعُـاٌن    عيـيِة  قال: حدثِا أبو سعد  ع  عَر ة  ع  اب  عُـاـ: فإرَا هن

فصارت حية  فوضعت فَْقما لها أسفل القُة  وفقما لها أعلـى القُة قال عُالد الَريالـش: قالال إبراهيالـش: 

اإلبهام والسُـابة هَيا بالُه الطالا  فلالـما أرادت أن تأراليق  قالال فرعالون: يالا وأبار سفـيان بأصُعه 

ة. ل  رذ   وسى ريها فأريها  وسى بـيدق  فعادت عصا كما كانت أوذ

ـ حدثِا العُـاـ ب  الولـيد  قال: حدثِا يزيالد بال  هالارون  قالال: أرُرنالا األصالُغ بال  ييالد  11648  

لت ع  القاسش ب  أبـي أيوب  قال: ثِـي سعيد ب   َُـير  ع  اب  عُـاـ  قال: ألقـى عصالاق  فْالـحوذ

حيذة عةيـمة فـاغرة فـاها   سرعة إلـى فرعون فلالـما رأى فرعالون أنهالا قاصالدة إلالـيه  اقْالـحش عال  

 سريرق  فـاسْغا, بـموسى أن يَفها عِه  ففعل.

لالـيذ  عال  ابال  ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  عال  ع11649  

يٌ  قال: الـحية اليكر. ُـن  عُـاـ  قوله: ث ْعُـاٌن   

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا إسحا   قال: حالدثِا إسماعيالـل بال  عُالد الَريالـش  قالال: ثِالـي 11650  

عُد الصمد ب   عقل أنه سمع وهّ ب   ُِه يقول: لـما درـل  وسى علـى فرعون  قال له  وسى: 

يِا َولنـيدا؟ قال: فردذ إلـيه  وسى اليي ردذ  فقال فرعون: ريوق أعرفُ؟ قال: نعش  قا َُ فـن ل: ألَـْش ن َر بذ

فُـادرق  وسى فألقـى عصاق  فإرا هالي ثعُالـان  ُالـي   فحملالت علالـى الِالاـ فالـانهز وا  فمالات  الِهش 

 رمسة وعبرون ألفـا  قْل بعَهش بعَا  وقام فرعون  ِهز ا حْـى درـل الُـيت.

ي الـحار,  قال: حدثِا عُد العزيز  قالال: حالدثِا أبالو سالعد  قالال: سالمعت  الـااهدا ـ حدثِـ11651  

يٌ  قال:  ا بـي  لَـحيـيها أربعون رراعا. ُـن َي ث ْعُـاٌن     يقول فـي قوله: فَأْلقَـى َعَصاق  فإرَا هن

اليَ 11652    ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حالدثِا عُالدة بال  سلـيالـمان  عال  َالويُر  عال  الَالحاك: فالإرَا هن

يٌ  قال: الـحية اليكر. ُـن  ث ْعُـاٌن   
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يَ  فإنه يقول: وأرالرج يالدق فالإرا هالي    رن اء  للِذاظن ََ َي بَـْي قال أبو َعفر:  وأ ا قوله: َونََزَر يَدَق  فإرَا هن

ل يالدق  بـيَاء تلوح لـم  نةالر إلالـيها  ال  الِالاـ  وكالان  وسالى فـيالـما ركالر لِالا آدم  فاعالل   تالـحوذ

ة.بـيَاء    غير برص ل اذ يَ  ح  ْ  َربذ العالَـمن ي َرس وٌل  ن  ه آية وعلـى صد  قوله إنـذ

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  

ـ حالدثِا العُالـاـ  قالال: أرُرنالا يزيالد  قالال: حالدثِا األصالُغ بال  ييالد  عال  القاسالش بال  أبالـي 11653  

قال: أررج يدق    َيُه فرآها بـيَاء    غير  أيوب  قال: ثِـي سعيد ب  َُـير  ع  اب  عُـاـ 

ل.  سوء يعِـي:    غير برص ثش أعادها إلـى كمه  فعادت إلـى لونها األوذ

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: قال: عُد   ب  صالالـ   قالال: ثِالـي  عاويالة  عال  علالـيذ بال  أبالـي 11654  

يَ  يقول:  رن اء  للِذاظن ََ     غير برص.طلـحة  ع  اب  عُـاـ  قوله: بَـْي

ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي 11655  

يَ  قالال: نالزر يالدق  ال  َيُاله  رن اء  للِذالاظن ََ الَي بَالـْي نـاي   ع   ـااهد  فـي قول  : َونَالَزَر يَالدَق  فالإرَا هن

 بـيَاء    غير برص.

 قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نـاي   ع   ـااهد   ثله. حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة    

: َونَالَزَر 11656   ـ حدثِـي  وسى ب  هارون  قال: حدثِا عمرو  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  السالديذ

يَ . رن اء  للِذاظن ََ َي بَـْي  يَدَق  أررَها    َيُه  فإرَا هن

أبالو سالعد  قالال: سالمعت  الـااهدا  ـ حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُالد العزيالز  قالال: حالدثِا11657  

يَ  وكالان  وسالى رَالُ  رن اء  للِذالاظن ََ الَي بَالـْي يقول فـي قوله: َونََزَر يَدَق  قال: نزر يدق    َيُه  فإرَا هن

الْ  َغْيالرن س الوٍء  قالال:  ال  غيالر بالرص آيالة  آدم  فأررج يدق  فإرا هي بـيَاء أبدذ بالـياضا  ال  اللالُ   ن

 لفرعون.

 110-109اآلية : 
يالد  أَن القول فـي  اليٌش *  ي رن ٌر َعلن ال  قَالْومن فنْرَعالْوَن إننذ َهالـَيَا لََسالاحن تأويـل قولاله تعالالـى:     }قَالاَل اْلَمالُ   ن

وَن {.. ر  َ ْش فََمارَا تَأْ   ْ  أَْرضن َ ْش  ذ ََ رن َْ  ي 

يقالالول تعالالالـى ركالالرق: قالالالت الالالـاماعة  الال  رَالالال قالالوم فرعالالون واألبالالراف  الالِهش: إن هالاليا  يعِالالون    

ٌر َعلنـيـٌش يعِون: أنه يأري بأعي  الِاـ بَداعاله إيالاهش حْالـى يَيالـل  وسى صلوات    علـيه  لَساحن

إلـيهش العصا حية واالَدم: أبـيض  والبيء بَُف  ا هو باله. و ِاله قـيالـل: سالحر الالـمطر األرض: 

إرا َادهالا فقطالالع نُالـاتها  الال  أصالوله  وقلالالّ األرض ظهالرا لالالُط   فهالو يسالالحرها سالالحرا  واألرض 

ا أصالالابها رلالُ. فبالالُه سالحر السالالاحر باليلُ لْـَيـيالالـله إلالـى  الال  سالحرق أنالاله يالرى البالاليء  سالحورة إر

ة فـي صفة السراب:  بَُف  ا هو به و ِه قول ري الر ذ

وم    ها األ ر  زن َرة  الع ي ونن  َ  الـَمَوا يََْرقذص  فـي نََوابن  َوساحن

أرضالَش أرض  صالر  عبالر  وقوله َعلـيـٌش يقالول: سالاحر علـيالـش بالـالسحر  يريالد أن يَالرََش  ال   

وَن يقالول: فالأيذ باليء تالأ رون أن نفعالل فالـي أ الرق   ر  القُط السحرة. وقال فرعون للـمإل: فََمالارَا تاَلأْ  

بأيذ بيء تباليرون فالـيه. وقـيالـل: فمالارا تالأ رون والالـَُر باليلُ عال  فرعالون  ولالـش ياليكر فرعالون  

ما يايء  ثل رلُ فـي الَُم  ورلُ نةير قوله: قالَتن ا ْ  يالزن االََن َحْصالَحَص الالـَحقذ أنالا وقلـذ رأة  العَزن

َُ لَـْيعَلَ  ّن فقـيـَل رل ِْه  بـالغَْي َُ لنـيَْعلَـش  أْنـي لَـْش أر  قـيَ  رل ادن هن َوإنذه  لَـمَ  الصذ ي لالـش َراَوْدت ه  َعْ  نَْفسن ـش أنـذ

ّن    قول يوسف  ولـش ييكر يوسف. و   رلُ أن يقول: قلت لزيد: ِْه  بـالغَْي قش فإنـي قافش  وهو  أَر 

 يريد: فقال ييد: إنـي قافش.

 111اآلية : 

يَ  {.. رن ْل فني اْلَمدَآفن ن َحابن ْه َوأََراق  َوأَْرسن َن  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَال َواْ أَْر

يقول تعالـى ركرق: قال الـمذ    قوم فرعون لفرعون: أرَئه: أي أررق. وقال بعَهش:  عِالاق:    

ُس. واإلرَاء فـي كُم العرب: الْأرير  يقال  ِه: أرَيت هيا األ ر وأرَأته إرا أررته  و ِه اح

: تالالؤرر  فالالـالهمز  الال  كالالُم بعالالض قُالالـافل قالالـيس يقولالالون:  الالِه  ذ قالالول   تعالالالـى: ت ْرَالالي َ الالْ  تَبالالاء   ن

 أرَأت هيا األ ر  وترك الهمز    لغة تـميـش وأسد يقولون: أرَيْه.
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اء الالـمديِة وبعالض العراقـيالـي : وارْلفت القرذ    الهن »اء فـي قراءة رلُ  فقرأتاله عا الة قالرذ َن بغيالر « أْر

ْه بْالرك الهمالز وتسالَي  الهالاء علالـى لغالة  ال   َن اء الَوفـيـي : أْر الهمز وبارذ الهاء. وقرأق بعض قرذ

ك  ا قُلها  كما قال الراَز: ي فـي الوصل إرا تـحرذ  يقـف علـى الهاء فـي الـمَِـذ

د ق  َغدَا أْنـَحى   ش  ال ي ْصلنـ   إالذ أْفَسدَافَـي ْصلنـ   الَـْيوَم وي ْفسن ُ َويَدَاي ْقسن َْ  علـيذ الدذْهر  رن

 وقد يفعلون  ثل هيا بهاء الْأنـيم فـيقولون: هيق طلـحه قد أقُلت  كما قال الراَز:  

ْقـٍف فـاْضطَ   َُْعماَل إلـى أْرطاةن حن ا رأى أْن ال دََعْه َوال بن  َاْع لَـمذ

ئْه  »وقرأق بعض الُصريـي :    َن  بـالهمز وضشذ الهاء  علـى لغة    ركرت    قـيس.« أْر

وأولـى القالراءات فالـي رلالُ بالـالصواب أبالهرها وأفصالحها فالـي كالُم العالرب  ورلالُ تالرك الهمالز   

وَرذ الهاء  وإن كانت األررى َالافزة  غيالر أن الاليي ارْرنالا أفصال  اللغالات وأكثرهالا علالـى ألسال  

 اء العرب.فصح

ْه فقال بعَهش:  عِاق: أررق. ركر    قال رلُ:   َن  وارْلف أهل الْأويـل فـي تأويـل قوله: أْر

ـ حدثِا القاسش  قالال: حالدثِا الالـحسي   قالال: ثِالـي حاالاج  قالال: قالال ابال  َالريج: أرُرنالـي 11658  

ْه وأراق  قال: أررق. َن  عطاء الـَراسانـي ع  اب  عُـاـ  قوله: أْر

 رون:  عِاق احُسه. ركر    قال رلُ:وقال آر  

الْه وأرالاق : 11659   َن ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْالادة  قولاله: أْر

 أي احُسه وأراق.

يَ  يقول:    يحبالر السالحرة فالـيامعهش إلالـيُ  وقـيالـل: هالش    رن ي الـَمدَافن ن حابن ْل فـن وأ ا قوله: وأْرسن

   قال رلُ:البذَرط. ركر  

ـ حدثِـي عُـاـ ب  أبـي طالّ  قالال: حالدثِا  سلالـش بال  إبراهيالـش  قالال: حالدثِا الالـحَش بال  11660  

يَ  قال: البذرط. رن ي الـَمدَافن ن حابن ْل فـن  ظهير  ع  السديذ  ع  اب  عُـاـ: وأْرسن

  أبـيه  عال  ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبـي  ع  إسماعيـل ب  إبراهيـش ب   هاَر  ع11661  

يَ  قال: البرط. رن ي الـَمدَافن ن حابن ْل فـن   ـااهد: وأْرسن

يَ  قال: البرط.11662   رن ي الـَمدَافن ن حابن ْل فـن : وأْرسن  ـ قال ثِا حميد  ع  قـيس  ع  السديذ

حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو نعيـش  قال: حدثِا إسماعيـل بال  إبراهيالـش بال   هالاَر  عال  أبالـيه     

يَ  قال: البرط. ع  رن ي الـَمدَافن ن حابن   ـااهد  ع  اب  عُـاـ  فـي قوله: فـن

حدثِـي عُد الَريـش ب  الهيثش  قال: حدثِا إبراهيـش ب  ببار  قال: حدثِا سفـيان  قالال: حالدثِا أبالو    

يَ  قال: البرط. رن ي الـَمدَافن ن حابن ْل فـن  سعد  ع  عَر ة  ع  اب  عُـاـ: وأْرسن

 113-121اآلية : 

الآَء السذالَحَرة  فنْرَعالْوَن قَالاْلَواْ إننذ لََِالا  ََ اليٍش *  َو ٍر َعلن َ لذ َساحن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }يَأْت وَك بن

ُنيَ  {.. راً إنن ك ِذا نَْح   اْلغَالن َْ  أل

فالـي وهيا رُر      َلذ ثِا:ق عال  َ ْبالَوَرةن الالـمإل  ال  قالوم فرعالون علالـى فرعالون  أن يرسالل    

الـمداف  حابري   يحبالرون كاللذ سالاحر علـيالـش. وفالـي الَالُم  الـحيوف اكْفالـي بداللالة الةالاهر  ال  

إظهارق  وهو: فأرسل فـي الـمداف  حابري  يحبرون السحرة  فااء السحرة فرعالون قالال وا إنذ لََِالا 

را يقول: إن لِا لثوابـا علـى غلُِْا  وسى عِدك  إْن ك ِذا يا فرعون نَـْح   ا َْ  لغَالنُـيَ .أل

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  

ـ حدثِا العُـاـ  قال: أرُرنالا يزيالد  قالال: أرُرنالا األصالُغ بال  ييالد  عال  القاسالش بال  أبالـي 11663  

أيوب  قال: ثِـي سعيد ب  َُـير  ع  اب  عُـاـ  قالال: فأرسالل فالـي الالـمداف  حابالري   فحبالر لاله 

ْعالـش فلـما أتوا فرعون  قالالوا: بالـش يعمالل هاليا السالاحر؟ قالالوا: يعمالل بـالالـحيات  قالالوا: كلذ ساحر  

و   ا فـي األرض قوم يعملون بالـالسحر والالـحيات والـحُالـال والعصاليذ أعلالـش  ِذالا  فمالا أَرنالا إن 

ْـي  وأنا صانع إلـيَش كلذ بيء أحُُْـش.  غلُِا؟ فقال لهش: أنْـش قرابْـي وحا ذ

حدثِـي عُد الَريـش ب  الهيثش قال: حدثِا إبراهيالـش بال  ببالار  قالال: حالدثِا سفالـيان  قالال:  ـ11664  

حدثِا أبو سعد  ع  عَر ة  ع  اب  عُـاـ  قالال: قالال فرعالون: ال نغالُاله يعِالـي  وسالى إال بالـم  

نهش هو  ِه. فأعدذ علـماء    بِـي إسرافيـل  فُعم بهش إلالـى قريالة بالـمصر يقالال لهالا الفر الا  يعلذالـمو
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ش الصُـيان الَْاب فـي الَْاب. قال: فعلالـموهش سالحرا كثالـيرا. قالال: وواعالد  وسالى  السحر  كما يعلـذ

فرعون  وعدا فلـما كان فـي رلُ الـموعد بعم فرعون  فااء بهش وَاء بـمعلـمهش  عهش  فقال لاله: 

ن أ را     ارا صِعت؟ قال: قد علـمْهش    السحر سحرا ال يطيقه سحر أهل األرض  إال أن يَو

السماء  فإناله ال طاقالة لهالش باله  فأ الا سالحر أهالل األرض فإناله لال  يغلالُهش فلالـما َالاءت السالحرة قالالوا 

يَ . بـن قَرذ َ  الـم  َ ْش إرَْن لَـمن يَ  قال: نعش َوإنذ ُـن را إْن ك ِذا نَـْح   الغالن َْ  لفرعون: إنذ لََِا أل

الَل ـ حدثِـي  وسى ب  هارون  قال: حدثِا عمرو  قال: 11665   : فَأْرسن حدثِا أسُـاط  عال  السالديذ

يَ  فحبالالروا علالالـيه السالالحرة  فلالالـما َالالاء السالالحرة فرعالالون قالالال وا إنذ لََِالالا  الالرن فنْرَعالالْون  فنالالـي الالالـَمدَافن ن حابن

  َ َ الالْش لَالالـمن ُنالالـيَ  يقالالول: عطيالالة تعطيِالالا إْن ك ِذالالا نَالالـْح   الغالنُالالـيَ  قالالاَل نَعَالالْش َوإنذ الالرا إْن ك ِذالالا نَالالـْح   الغالن َْ أل

يَ .الـم   بـن  قَرذ

الْل فنالـي الالـَمدَافن ن 11666   ْه وأراق  وأْرسن َن ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  ع  اب  إسحا : أْر

ٍر َعلنـيـٌش: أي كاثرق بـالسحرة لعلُ أن تـاد فـي السالحرة  ال  يأتالـي بالـمثل  َ لذ ساحن يَ  يَأْت وَك بن رن حابن

حي  أراهش  ال  ساللطانه  وبعالم فرعالون فالـي   ا َاء به  وقد كان  وسى وهارون ررَا    عِدق

 ـملَْه  فلـش يْرك فـي سلطانه ساحر إال أتـي به. فاليكر لالـي و  أعلالـش أناله َمالع لاله رمسالة عبالر 

ألف ساحر فلـما اَْـمعوا إلـيه أ رهش أ رق  وقال لهش: قد َاءنا ساحر  ا رأيِا  ثله قالطذ  وإنَالش إن 

بَْش ع  لـى أهل  ـملَْـي  قالوا: وإن لِا رلُ إن غلُِاق؟ قال: نعش.غلُْـموق أكر َْش وفَلَْش  وقرذ

ـ حدثِا ابال  حميالد  قالال: حالدثِا يحيالى بال  واضال   قالال: حالدثِا الالـحسي   عال  يزيالد  عال  11667  

 عَر ة  قال: السحرة كانوا سُعي . قال أبو َعفر: أحسُه أنه قال: ألفـا.

  عُالـيدة  عال  ابال  الالـمِير  قالال: كالان ـ قال ثِا يحيالى بال  واضال   قالال: حالدثِا  وسالى بال11668  

 السحرة ثمانـي  ألفـا.

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا َرير  ع  عُالد العزيالز بال  رفالـيع  عال  ريثمالة  عال  أبالـي 11669  

 سودة  ع  كعّ  قال: كان سحرة فرعون اثِـي عبر ألفـا.

 115-114اآلية : 

الآ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَاَل نَعَْش  الَي َوإن ذ الآ أَن ت ْلقن وَسَى إن ذ بنيَ  *  قَال واْ يَم  قَرذ َ  اْلم  َ ْش لَمن َوإننذ

ْلقنيَ  {.. َ وَن نَْح   اْلم   أَن نذ

يقول َلذ ثِا:ق: قال فرعون للسحرة إر قالوا له: إن لِا عِدك ثوابـا إن نالـح  غلُِالا  وسالى قالال:    

به وأدنـيه  ِالـي وَسالى يقالول: قالالت السالحرة لالـموسى: يالا نعش  لَش رلُ  وإنَش لـمـم  أقرذ . قَالال وا يَالا   

فالـي الَالُم « إ الا» الع « أن» وسى ارْر أن تلقـي عصاك  أو نلقـي نـح  عصيِا ولاليلُ أدرالـلت 

فالـي  وضالع نصالّ لالـما وصالفت  ال  الالـمعِى  ألن « أنْ »ألنها فـي  وضالع أ الر بـاالرْالـيار  فالإن 

إرا كان علـى وَه األ الر  فالُ « إ ا»ـح   والَُم  ع  عِى الَُم: ارْر أن تلقـي أنت  أو نلقـي ن

كقولُ للرَل إ الا أن تالـمََي  وإ الا أن تقعالد  بالـمعِى األ الر: ا الض أو « أن»بدذ    أن يَون فـيه 

ْش  الا ي عَاليذب ه  ن إ ذ َءْ الرن ّللاذ الْوَن الن ََ ْر وَن    اقعد  فإرا كان علـى وَه الـَُر لـش يَال  فالـيه أن كقولاله: وآَرالر 

ا يَْ   ْش وهيا هو اليي يسمى الْـَيـير  وكيلُ كلذ  الا كالان علالـى وَاله الالـَُر  ووإ ذ « إ الا»وب  َعلَـْيهن

 فـي َميع رلُ  َسورة.

 116اآلية : 

الآء   ََ ـن َواْسالَْْرَهُ وه ْش َو َواْ أَْعالي َ  الِذالا آ أَْلق ْواْ َسالَحر  وا القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَاَل أَْلقَْواْ فَلَمذ

ْحرٍ  يٍش {.. بنسن  َعةن

ا أْلقَالْوا     يقول تعالـى ركرق: قال  وسى للسحرة: أْلق وا  ا أنْـش  لقون  فألقت السحرة  ا  عهش. فَلَالـمذ

ـن ريـلوا إلـى أعي  الِاـ بالـما أحالدثوا  ال  الْـَيـيالـل والالـَدر أنهالا تسالعى.  وا أْعي َ  الِذا رلُ َسَحر 

ا سحروا فـي أعيِهش  حْـى رافوا    العصيذ والـحُـال  َواْسَْْرَهُ وه ْش يقول: واسْرهُوا الِاـ بـم

يالـٍش: بْـَيـيالـل عةيالـش كثالـير   ال  الْـَيـيالـل  الْحٍر َعةن وا كمالا قالاله   بنسن ظِا  ِهش أنها حيات. َوَالاء 

 والـَدار.
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ـ حدثِا  وسالى بال  هالارون  قالال: حالدثِا عمالرو  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  11670ورلُ كاليي:    

قال لهش  وسى: ألقوا  ا أنْـش  لقون فألقوا حُـالهش وعصيهش  وكانوا بَالعة وثُثالـي  السديذ  قال: 

ـن َواْسالَْْرَهُ وه ْش  وا أْعالي َ  الِذالا ا أْلقَالْوا َسالَحر  ألف رَل  لـيس  الِهش رَالل إال  عاله حُالل وعصالا. فَلَالـمذ

قوهش فأوَس فـي نفسه ريفة  وسى.  يقول: فَرذ

حدثِا إبراهيـش ب  ببار  قال: حدثِا سفالـيان  قالال: حالدثِا أبالو  ـ حدثِـي عُد الَريـش  قال:11671  

سعد  ع  عَر ة  ع  اب  عُـاـ  قال: ألقالوا حُالـاالً غُظالا وربُالـا طالواالً  قالال: فأقُلالت تـَيالـل 

 إلـيه    سحرهش أنها تسعى.

ـ حالدثِا ابال  حميالد  قالال: حالدثِا سلالـمة  عال  ابال  إسالحا   قالال: صالفذ رمسالة عبالر ألالف 11672  

   ع كلذ ساحر حُـاله وعصاليه  ورالرج  وسالى  عاله أرالوق يَْالىء علالـى عصالاق حْالـى أتالـى ساحر

ا أْن  ا أْن ت ْلقنـَي َوإ ذ وَسى إ ذ الـامع وفرعون فـي  ـالسه  ع أبراف  ـملَْه  ثش قالت السحرة: يا   

ل  الا  ْش فَالان أوذ الاليذه  صن ْش وعن َُالـال ه  َل  الْ  ألقالالـى قَالاَل بَالْل أْلق الالوا فالإرا حن ارْطفالالوا بسالحرهش بصالالر نَالوَن أوذ

 وسى وبصر فرعالون  ثالش أبصالار الِالاـ بعالد  ثالش ألقالـى كاللذ رَالل  الِهش  الا فالـي يالدق  ال  العصاليذ 

َس فالـي  ََ والـحُـال  فإرا هي حيات كأ ثالال الـحُالـال  قالد  الذت الالوادي يركالّ بعَالها بعَالا. فالأَْو

وَسى وقال: و  إن كانت لعصيذا فـي أيديهش  ولقد عا يفَةً    هن رن دت حيات  و ا تعدو هيا أو كمالا نَْفسن

 حدذ, نفسه.

ـ حدثِـي يعقوب ب  إبراهيـش  قال: حالدثِا ابال  علالـية  عال  هبالام الدسالْوافي  قالال: حالدثِا 11673  

ة  قال: َمع فرعون سُعي  ألف سالاحر  وألقالوا سالُعي  ألالف حُالل وسالُعي  ألالف  القاسش ب  أبـي بزذ

 عصا  حْـى َعل يَيـل إلـيه    سحرهش أنها تسعى.

 117اآلية : 

َ وَن  الَي تَْلقَالف  َ الا يَالأْفن وَسَى أَْن أَْلقن َعَصالاَك فَالإنرَا هن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوأَْوَحْيَِآ إنلََى   

..} 

يقول تعالـى ركرق: وأوحيِا إلـى  وسى أن ألق عصاك  فألقاها فإرا هي تلقش وتُْلع  ا يسحرون    

ف ه لَْقـفـا ولَقَـفـانا. ورلُ كاليي:كيبـا وبـاطًُ  يقال  ِه: ل  قـفت البيء فأنا أْلقـ 

ـالال حالالدثِا  الالـحمد بالال  عُالالد األعلالالـى  قالالال: حالالدثِا  الالـحمد بالال  ثالالور  عالال   عمالالر  عالال  قْالالادة: 11674  

 وأوحيِا إلـى  وسى أن ألق عصاك  فألقـى  وسى عصاق  فْـحولت حية  فأكلت سحرهش كله.

  قالال: حالدثِا إبراهيالـش بال  ببالار  قالال: حالدثِا سفالـيان  قالال: ـ حدثِا عُد الَريـش ب  الهيثش11675  

حدثِا أبو سعد  ع  عَر ة  ع  اب  عُـاـ: فألقـى عصاق فإرا هي حية تلقـف  ا يأفَون  ال تـمرذ 

ببيء    حُـالهش وربُهش الْـي ألقوها إال الْقمْه  فعرفت السحرة أن هيا أ ر    السماء  ولـيس 

وا سادا  وَن.هيا بسحر  فَرذ وَسى وهار  يَ  َربذ     وقالوا: آَ ِذا بنَربذ العالَـمن

ـ حدثِـي  وسى ب  هارون  قالال: حالدثِا عمالرو  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  السالديذ  قالال: 11676  

وَن. فأْلقَالـى َعَصالاق  فأكلالت كاللذ  يُِن تَْلقَالـْف  الا يَالأفَن ف  وأْلقن  ا فـَي يـمن ََ أوحى   إلـى  وسى: ال تـ

وَن.حية لهش  ف وَسى وهار  يَ  َربذ     لـما رأوا رلُ سادوا  وقالوا: آَ ِذا بنَربذ العالَـمن

ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلالـمة  عال  ابال  إسالحا   قالال:: أوحالى   إلالـيه أن ألالق  الا 11677  

فـي يـميُِ فألقـى عصاق    يدق  فـاسْعرضت  ا ألقالوا  ال  حُالـالهش وعصاليهش  وهالي حيالات  فالـي 

عون وأعي  الِاـ تسعى  فاعلت تلقـفها: تُْلعها حية حية  حْـى  ا يالرى بالـالوادي قلـيالـل عي  فر

وال كثـير  ـما ألقوق. ثش أريها  وسالى فالإرا هالي عصالاق فالـي يالدق كمالا كانالت  ووقالع السالحرة سالادا  

وَن لو كان هيا سحرا  ا غلُِا. وَسى وهار  يَ  َربذ     قالوا: آَ ِذا بنَربذ العالَـمن

حدثِـي يعقوب ب  إبراهيـش  قال: حالدثِا ابال  علالـية  عال  هبالام الدسالْوافي  قالال: حالدثِا  ـ11678  

ة  قال: أوحى   إلـيه أن ألق عصاك  فألقـى عصاق فإرا هي ثعُالـان فالـاغٌر فالـاق   القاسش ب  أبـي بزذ

اِة فـابْلع حُـالهش وعصيهش  فألقـي السالحرة عِالد رلالُ سالادا  فمالا رفعالوا رءوسالهش حْالـى رأوا الالـ

 والِار وثواب أهلها.

ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي 11679  

َ وَن قال: يَيبون.  نـاي   ع   ـااهد  فـي قول  : يَأْفن
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الَي     حدثِا القاسالش  قالال: حالدثِا الالـحسي   قالال: ثِالـي حاالاج  عال  ابال  َالريج  عال   الـااهد: فالإرَا هن

َ وَن قال: يَيبون.تَْلقَ   ـف  َ ا يَأْفن

ـ حدثِا إبراهيالـش بال  الـمسْالـمر  قالال: حالدثِا عثمالان بال  عمالر  قالال: حالدثِا قالرة بال  رالالد 11680  

َ وَن قال: حُـالهش وعصيهش تسْرطها اسْراطا.  السدوسيذ  ع  الـحس : تَْلقَـف   اَ يَأْفن

 118اآلية : 

 َع اْلَحقذ َوبََطَل َ ا َكان واْ يَْعَمل وَن {..القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }فََوقَ 

يقول تعالـى ركرق: فةهر الـحقذ وتُالـي  لالـم  بالهدق وحَالرق فالـي أ الر  وسالى  وأناله هلل رسالول    

 يدعو إلـى الـحقذ َوبََطَل  ا كان وا يَْعَمل وَن    إفُ السحر وكيبه و َايـله.

    قال رلُ: وبِـحو  ا قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر  

ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي 11681  

 نـاي   ع   ـااهد: فََوقََع الـَحقذ قال: ظهر.

ـ حدثِـي الـحار,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حدثِا إسماعيـل ب  إبراهيـش ب   هاَر  11682  

ه: فََوقَالَع الالـَحقذ َوبََطالَل  الا كالان وا يَْعَمل الوَن قالال: ظهالر الالـحقذ ورهالّ ع  أبـيه  ع   الـااهد فالـي قولال

 اإلفُ اليي كانوا يعملون.

حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قالال: ثِالـي حاالاج  عال  ابال  َالريج  عال   الـااهد  فالـي قولاله:    

.  فََوقََع الـَحقذ قال: ظهر الـحقذ

  قال: حدثِا بُل  ع  ابال  أبالـي نالـاي   عال   الـااهد: فََوقَالَع حدثِا الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة   

 الـَحقذ ظهر  وسى.

 119اآلية : 

يَ  {.. رن َُ َوانقَلَُ واْ َصاغن  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }فَغ لنُ واْ ه َِالن

َُ عِالد رلالُ  َواْنقَلَُ الوا َصالاغ    ال يَ  يقالول: يقول تعالـى ركرق: فغَلَّ  وسالى فرعالوَن وَموعاله ه ِالن رن

الْغرا  الْغرا وص  الغْر  قهالوري   يقالال  ِاله: َصالغ ر الرَالل يصالغ ر صن وانصرفوا ع   الوطِهش رلالُ بص 

 وَصغَارا.

 122-120اآلية : 

يَ  *  َربذ  يَ  *  قَالال َواْ آَ ِذالا بنالَربذ اْلعَالالَمن دن َن القول فـي تأويالـل قولاله تعالالـى:     }َوأ ْلقنالَي السذالَحَرة  َسالا

وَن  وَسَى َوَهار    ..} 

يقول تعالـى ركرق: وألقـي السحرة عِد ا عايِوا    عةيالـش قالدرة    سالاقطي  علالـى وَالوههش     

سادا لربهش  يقولون: آ ِا بربذ العالـمي   يقولون صالدذقِا بالـما َاءنالا باله  وسالى  وأن الاليي علالـيِا 

لاله  رب  وسالى عُـادته هو اليي يـملُ الـا ذ واإلنالس وَميالع األبالياء  وغيالر رلالُ  ويالدبذر رلالُ ك

. كاليي:  وهارون  ال فرعون 

ـ حدثِـي عُد الَريـش  قال: حدثِا إبراهيـش ب  ببار  قال: حدثِا سفالـيان  قالال: حالدثِا أبالو 11683  

سالالعد  عالال  عَر الالة  عالال  ابالال  عُالالـاـ  قالالال: لالالـما رأت السذالالَحرة  الالا رأت  عرفالالت أن رلالالُ أ الالر  الال  

وا سادا  وقالوا: آ ِا بربذ   العالـمي  ربذ  وسى وهارون. السماء ولـيس بسحر  ررذ

 123اآلية : 

وق   ََْرت م  ٌر  ذ َْ َ ْش إننذ َهـَيَا لََم َُْل أَن آرََن لَ فنالي القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }قَاَل فنْرَعْون  آَ ِْ ْش بنهن قَ

وَن {.. َِْهآ أَْهلََها فََسْوَف تَْعلَم  واْ  ن  َ رن َْ  ْ يَِةن لن  اْلَمدن

كرق: قال فرعون للسحرة إر آ ِوا بـاهلل  يعِـي صدذقوا رسوله  وسى علـيه السُم يقول تعالـى ر   

تاله  قُالل أن  لـما عايِوا    عةيـش قدرة   وسلطانه: آ ِْـش يقول: أصدقْـش بالـموسى وأقررتالـش بُِوذ

وق  فال ته  لـمٌَر  َرتـم  ـي الالـَمديِةن أرن لَش بـاإليـمان به. إن هيا يقول: تصديقَش إياق  وإقراركش بُِوذ

ْدعة ردعْـش بها    فـي  ديِِْا لْـَرَوهش  ِها. فََسْوَف تَْعلَالـموَن  الا أفعالل بَالش  وتلقالون   َ يقول لـ

    عقابـي إياكش علـى صِـيعهش هيا. وكان  َرهش رلُ فـيـما:
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ـ حدثِـي  وسى بال  هالارون  قالال: حالدثِا عمالرو  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  السالديذ  فالـي 11684  

ة  عال  ابال   سالعود  حديم ر الرذ كرق ع  أبـي  الُ وعلـيذ ب  أبـي طلـحة  ع  اب  عُالـاـ  وعال    

وع  ناـ    أصالحاب رسالول   صاللى   علياله وساللش: الْقالـي  وسالى وأ يالر السذالَحرة  فقالال لاله 

؟ قال السذاحر: الَتـي ذ غدا بسالحر ال   وسى: أرأيُْ إن غلُُْ أتؤ   بـي وتبهد أن  ا َئت  به حقذ

ه سالالحر  فالالو  لالئ  غلُِْالالـي ألو الالِ ذ بالالُ وألبالهدنذ أنالالُ حالالقذ وفرعالالون يِةالر إلالالـيهش فهالالو قالالول يغلُال

يَِةن إر الْقـيْـما لْةاهرا فْـَرَا  ِها أهلها. ي الـَمدن وق  فـن م  ََْرتـ  ٌر َ  َْ  فرعون: إنذ َهيَا لـَم

 124اآلية : 

َ ْش وَ  يَ يَ  {..القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }ال قَطذعَ ذ أَْيدن َمعن َْ َ ْش أَ َِذ ٍَُف ث شذ ال َصلُذ ْ  رن َ ْش  ذ لَ  َ  أَْر

يالالـل فرعالالون للسالالحرة إر آ ِالالوا بالالـاهلل وصالالدذقوا رسالالوله  وسالالى:     يقالالول تعالالالـى ركالالرق  َُالالرا عالال  قـن

الٍُف ورلالُ أن يقطالع  ال  أحالدهش يالدق الـيالـمِى ورَلاله الالـيسرى  أو  الْ  رن َ ْش  ن لَ  َ َ ْش وأْر يَ أل قَطذعَ ذ أْيدن

دق الـيسرى ورَله الـيـمِى  فـيَالف بـي  العَوي  فـي القطع  فمَالفْاله فالـي رلالُ بالـيِهما يقطع ي

 هو القطع    رُف.

اليَ  وإنالـما قالال هاليا فرعالون  لالـما    َ ْش أََمعن َِذ ل    س ذ هيا القطالع فرعالون. ث الش أل َصاللُذ ويقال: إن أوذ

 رأى    ريالن   إياق وغلُة  وسى علـيه السُم وقهرق له.

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبو داود الـَحفَريذ وَحُذوية الراييذ  ع  يعقوب القميذ  ع  11685  

الُف  الْ  رن َ ْش  ن لَ  َ َ شذ وأْر يَ َعفر ب  أبـي الـمغيرة  ع  سعيد ب  َُـير  ع  اب  عُـاـ: أل قَطذعَ ذ أْيدن

ل    ق ل    صلّ وأوذ يَ  قال: أوذ َ ْش أََمعن َِذ .ث شذ أل َصلُذ  طع األيدي واألرَل    رُف فرعون 

 126-125اآلية : 

ِذالآ إنالذ أَْن آَ ِذالا بنآيَال ُ الوَن *  َوَ الا تاَلِقنش   ن ِقَلن َالا    اتن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَالال َواْ إننذالآ إنلَالَى َربِذ

ْسلن  َا    ُْراً َوتََوفِذ ْغ َعلَْيَِا َص َآ أَْفرن آَءتَِْا َربِذ ََ ا  َا لَمذ يَ  {..َربِذ  من

يقول تعالـى ركرق: قال السحرة  ـايُة لفرعون  إر توعدهش بقطع األيدي واألرَل  ال  رالُف     

ش   ِْقن قَلنُ وَن يعِـي بـاالنقُب إلـى   الرَور إلـيه والـمصير. وقوله: َو ا تَ ِْ ا    والصلّ: إنذا إلـى َربِذ

ا يقول:  ا تَِر ِذا إالذ أْن آَ ِذا بآياتن َربِذ  ِا يا فرعون و الا تالـاد علالـيِا  إال  ال  أَالل أن آ ِالا: أي   ن

صدذقِا بآيات ربِا  يقول: بحاج ربِا وأعُ ه وأدلْه الْـي ال يقدر علـى  ثلها أنت  وال أحد سوى 

   اليي له  لُ السالموات واألرض. ثالش فزعالوا إلالـى    بالـمسئلْه الصالُر علالـى عالياب فرعالون  

ُْرا يعِالون بقالولهش: أفالرغ: أنالزل علالـيِا وقُض أرواحهش علـى اإلسُ ا أْفرْغ َعلَـْيِا َص م  فقالوا: َربِذ

يَ  يقالول: واقَُالِا إلالـيُ علالـى  الـمن ْسلن الا    حُسا يحُسِا ع  الَفر بُ عِد تعييّ فرعون إيانا. َوتََوفِذ

 اإلسُم  دي  رـلـيـلُ إبراهيـش صلى   عليه وسلش  ال علـى البرك بُ.

: ـ فحدثِـي 11686    وسى ب  هارون  قال: حدثِا عمرو ب  حماد  قال: حدثِا أسُـاط ع  السديذ

الا  ٍُف فقْلهش وَصلَُهش  كما قالال عُالد   بال  عُالـاـ حالي  قالالوا: َربِذ ْ  رن َ ْش  ن لَ  َ َ ْش وأْر يَ أل قَطذعَ ذ أْيدن

ل الِهار سح يَ  قال: كانوا فـي أوذ ْسلنـمن ا    ُْرا َوتََوفِذ  رة  وفـي آرر الِهار بهداء.أْفرْغ َعلَـْيِا َص

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبـي  ع  إسرافيـل  ع  عُد العزيز ب  رفالـيع  عال  عُالـيد 11687  

ل الِهار سحرة  وآرر الِهار بهداء.  ب  عمير  قال: كانت السحرة أوذ

وأ ْلقنـَي السذَحَرة  ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة  قوله: 11688  

ل الِهار سحرة  وآررق بهداء. يَ  قال: ركر لِا أنهش كانوا فـي أوذ دن َن  سا

الا 11689   ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  ع   ـااهد: َربِذ

ل الِهار سحر يَ  قال: كانوا أوذ ْسلنـمن ا    ُْرا َوتََوفِذ ْغ َعلَـْيِا َص  ة  وآررق بهداء.أْفرن

 127اآلية : 

الد واْ فنالي  ي ْفسن وَسالَى َوقَْوَ اله  لن ال  قَالْومن فنْرَعالوَن أَتاَليَر     القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوقَالاَل اْلَمالُ   ن

ْش قَ  ي ننَسآَءه ْش َوإننذا فَْوقَه  َُ قَاَل َسِ قَْذل  أَْبَِآَءه ْش َونَْسَْْحيـن وَن {..األْرضن َويَيََرَك َوآلنَهَْ  اهنر 
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يقول تعالـى ركرق: وقالت َماعة رَال    قوم فرعون لفرعون: أتدر  وسى وقو ه    بِالـي    

إسرافيـل لـيفسدوا فـي األرض  يقول: كي يفسدوا رد ُ وعُـيدك علـيُ فالـي أرضالُ  ال   صالر  

َُ يقول: وييرك: ويدر رد ُْ  وسى  وعُـادتُ وعُـادة آلهُْ.  َويَيََرَك وآلنَهَْ

َُ وَهالالان  الال  الْأويالالـل: أحالالدهما أتالالير  وسالالى وقو الاله لالالـيفسدوا فالالـي    وفالالـي قولالاله: َويَالاليََرَك وآلنَهْاَلال

األرض وقد تركُ وترك عُـادتُ وعُالـادة آلهْالُ؟ وإرا وَاله الَالُم إلالـى هاليا الوَاله  ال  الْأويالـل 

«. لالالـيفسدوا»كالالان الِصالالّ فالالـي قولالاله: َويَالاليََرَك علالالـى الصالالرف  ال علالالـى العطالالف بالاله علالالـى قولالاله 

والثانـي: أتير  وسى وقو ه لـيفسدوا فـي األرض ولـييرك وآلهُْ كالْوبـيخ  ِهش لفرعالون علالـى 

تالرك  وسالالى لالـيفعل هالاليي  الفعلالـي . وإرا وَالاله الَالُم إلالالـى هاليا الوَالاله كالان نصالالّ: َويَاليََرَك علالالـى 

د وا.  العطف علـى لـي ْفسن

ل أولالالـى الالالوَهي  بالالـالصواب  وهالالو أن يَالالون نصالالّ:    َويَالاليََرَك علالالـى الصالالرف  ألن والوَالاله األوذ

 الْأويـل    أهل الْأويـل به َاء.

 وبعد  فإن فـي قراءة أ بـيذ ب  كعّ اليي:  

ـ حدثِا أحمد ب  يوسف  قالال: حالدثِا القاسالش  قالال: حالدثِا حاالاج عال  هالارون  قالال: فالـي 11690  

 حرف أبـيذ ب  كعّ: وقد تركوك أن يعُدوك وآلهُْ.

 رلُ علـى الصرف. داللة واضحة علـى أن نصّ  

َُ عطفالـا بقولاله: َويَاليََرَك علالـى    وقد روى ع  الـحس  الُصريذ أنه كان يقالرأ رلالُ: َويَاليََرَك وآلنَهْاَل

الاله تأويالالـله إلالالـى: أتالالير   وسالالى وقو الاله ويالاليرك وآلهْالالُ لالالـيفسدوا فالالـي  َذ وَسالالى كأنالاله و قولالاله: أتاَلاليَر    

ير   وسالالى وقو الاله لالالـيفسدوا فالالـي األرض؟ وقالالد تـحْالالـمل قالالراءة الالالـحس  هالاليق أن يَالالون  عِاهالالا: أتالال

ك وآلهُْ؟ فـيَون  ك»األرض وهو يير    رفوعا علـى ابْداء الَُم.« يير 

اء األ صار علـى فْالـ  األلالف  ِهالا و الدذها  بالـمعِى: وقالد تالرك  وسالى    َُ فإن قرذ وأ ا قوله: وآلنَهَْ

وى عُـادتُ وعُـادة آلهُْ الْـي تعُدها. وقد ركر ع  اب  عُـاـ أنه كان له بق رةٌ يعُالدوها. وقالد ر 

َُ »ع  اب  عُـاـ و ـااهد أنهما كانالا يقرآنهالا:  بَسالر األلالف  بالـمعِى: وياليرك « َويَاليََرَك وإال َهْاَل

 وعُ ودتُ.

اء األ صالار إلَمالار الالـحاة    والقراءة الْـي ال نرى القراءة بغيرها  هي القراءة الْالـي علالـيها قالرذ

    القراء علـيها.

:ركر    قال: كان فرعو   َُ  ن يعُ د آلهة علـى قراءة    قرأ: َويَيََرَك وآلنَهَْ

: َويَاليََرَك 11691   ـ حدثِـي  وسى ب  هارون  قال: حدثِا عمرو  قال: حدثِا أسُـاط  عال  السالديذ

َُ وآلهْه فـيـما يعش اب  عُـاـ  كانت الُقرة كانوا إرا رأوا بقرة حسالِاء أ الرهش أن يعُالدوها   وآلنَهَْ

 اًُ وبقرة.فليلُ أررج لهش ع

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الالـحسي   قالال: حالدثِا أبالو سفالـيان  عال  عمالرو  عال  الالـحس   11692  

َمانة  علقة فـي نـحرق يعُدها ويساد لها.  َ  قال: كان لفرعون 

ـ حدثِا  ـحمد ب  ببار  قال: حدثِا عُد الرحم  بال   هالدي  قالال: حالدثِا أبالـان بال  رالالد  11693  

. وقرأ: قال: سمعت الـ َُ »حس  يقول: بلغِـي أن فرعون كان يعُد إلها فـي السرذ  «.َويَيََرَك وآلنَهَْ

حدثِا  ـحمد ب  سِان  قال: حدثِا أبو عاصش  ع  أبـي بَر  ع  الـحس   قال: كان لفرعون إله    

.  يعُدق فـي السرذ

 «:وإالهُْ»ركر    قال  عِى رلُ: وييرك وعُـادتُ  علـى قراءة    قرأ:   

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا اب  عيـيِة  عال  عمالرو بال  ديِالار  عال   الـحمد بال  عمالرو  11694  

َُ »ع  الـحس   ع  اب  عُـاـ:   قال: إنـما كان فرعون ي عُد وال يعَُد.« َويَيََرَك وإالَهَْ

َرَك َويَاليَ »قال ثِا أبـي  ع  نافع  ع  اب  عمر  ع  عمرو ب  ديِالار  عال  ابال  عُالـاـ أناله قالرأ:    

 َُ  قال: وعُـادتُ  ويقول إنه كان ي عُد وال يَعُد.« وإالَهَْ

ـ حدثِا الـمثِى  قال: حدثِا عُالد   بال  صالالـ   قالال: ثِالـي  عاويالة  عال  علالـيذ بال  أبالـي 11695  

َُ »طلـحة  ع  اب  عُـاـ  قوله:   قال: يْرك عُـادتُ.« َويَيََرَك وإالَهَْ
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حييفة  قال: حدثِا بُل ع  عمرو ب  ديِار  ع  اب  عُـاـ أنه  حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو   

َُ »كان يقرأ:   يقول: وعُـادتُ.« وإالَهَْ

ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي 11696  

َُ »نـاي   ع   ـااهد:   قال: عُـادتُ.« َويَيََرَك وإالَهَْ

يع الرايي  قال: حدثِا سفـيان  ع  عمرو ب  ديِار  عال   الـحمد بال  عمالرو حدثِا سعيد ب  الربـ   

َُ »ب  حسي   ع  اب  عُـاـ  أنه كان يقرأ:  وقالال: إنالـما كالان فرعالون ي عُالد وال « َويَاليََرَك وإالَهْاَل

 يَعُد.

َُ »وقد يعش بعَهش: أن    قرأ:    َُ « وإالَهَْ  إنـما يقصد إلالـى نالـحو  عِالى قالراءة  ال  قالرأ: وآلنَهْاَل

َُ »غير أنه أنم وهو يريد إلها واحدا  كأنه يريد   «.وإالهُْ»ثش أنم اإلله فقال: « َويَيََرَك وإالَه

يريالالد علالالـما  فأنالالم « هالالي َعلَالالـمة»وركالالر بعالالض الُصريالالـي  أن أعرابالالـيا س الالئنل عالال  اإلالهالالة فقالالال:   

 يربوعي:فَأنه بيء نصّ للعُـادة ي عُد. وقد قالت بِت عْـيُة ب  الـحار, الـ«  العلـش»

ْحِا  َ  اللذْعُـاءن َعْصراوأْعَاْلِا اإلالَهةَ أْن تَئ وبـا    تََروذ

اله اإلالهالة إرا    َذ ل هاليا الْأويالـل  و يعِـي بـاإلالهة فـي هاليا الالـموضع: البالمس. وكالأن هاليا الالـمْأوذ

ْلدَتنالـ ي وَكْوَكَُْنالـي أدرـلت فـيها هاء الْأنـيم  وهو يريد واحد االَلهة  إلـى نـحو إدرالهش الهاء فالـي ون

 وَ اَءتـي  وهو أْهلَة راك  وكما قال الراَز:

ي وأْنتن َظْهَرتـي   يَوأْنتن َ ْلـااتـن ر  الـَحْمَراءن أْنتن أ ْسَرتـن ََ  يا   

يريد: ظهري. وقد بـي  اب  عُالـاـ و الـااهد  الا أرادا  ال  الالـمعِى فالـي قراءتهمالا رلالُ علالـى  الا   

 قال  ع بـيانهما ع  أنفسهما  ا رهُـا إلـيه     عِى رلُ.قرآ  فُ وَه لقول هيا القافل  ا 

وقوله: قاَل َسِ قَْذل  أْبِاَءه ْش يقول: قالال فرعالون: سالِقْل أبِالاءهش الاليكور  ال  أوالد بِالـي إسرافيالـل.   

وَن يقول: وإنالا عالالون علالـيهش بالـ ْش قاهنر  يـي نساَءه ْش يقول: ونسُْقـي إناثهش. َوإنذا فَْوقَه  القهر  َونَْسَْـحن

يعِـي بقهر الـملُ والساللطان. وقالد بالـيِا أن كاللذ باليء عالال بقهالر وغلُالة علالـى باليء  فالإن العالرب 

 تقول: هو فوقه.

 128اآلية : 

ن  َذ َواْ إننذ األْرَض  ن َواْصالالُنر  َذ يِ وا بنالالا الالهن اْسالالَْعن وَسالالَى لنقَْو ن القالالول فالالـي تأويالالـل قولالاله تعالالالـى:     }قَالالاَل   

ث َها َ   يََبآء   ْذقنيَ  {..ي ورن قن َواْلعَاقنَُة  لنْلم  َُادن ْ  عن   ن

يقول تعالـى ركرق: قال  وسى لقو ه    بِـي إسرافيـل لـما قال فرعون للـمإل  ال  قو اله سالِقْل    

ن علالـى فرعالالون وقو اله فـيالالـما يِالوبَش  الال   َذ يِ وا بَالالـا أبِالاء بِالـي إسرافيالالـل ونسْـحيالـي نسالالاءهش: اْسالَْعن

 الَش    الـمَارق فـي أنفسَش وأبِافَش    فرعون.أ ركش  واصُروا علـى  ا ن

 وكان قد تُع  وسى    بِـي إسرافيـل علـى  ا:  

ـ حدثِـي عُد الَريـش  قال: حدثِا إبراهيـش ب  ببار  قال: حدثِا سفالـيان  قالال: حالدثِا أبالو 11697  

ف  ال  بِالـي سعد  ع  عَر ة  ع  اب  عُالـاـ  قالال: لالـما آ ِالت السالحرة  اتُالع  وسالى سْالـمافة ألال

 إسرافيـل.

ثََش إن    ُالـادق يقالول: إن األرض هلل  لعاللذ   أن ي الورن الْ  عن ثها َ ْ  يَبالاء   ن ر  ن ي ون ذ َن وقوله: إنذ األْرَض 

َصَُرتـش علـى  ا نالَش     َروق فالـي أنفسالَش وأوالدكالش  ال  فرعالون  واحْسُْالـش رلالُ  واسْقمْالـش 

ويسْـَـلفَش فـيها  فإن   يور, أرضاله  ال  يبالاء  علـى السداد أرَض فرعون وقو ه  بأن يهلَهش

الـيَ  يقالول: والعاقُالة الـمالـحمودة لالـم  اتقالـى   وراقُاله  فَافاله بالـاَِْاب  ْذقن    عُـادق. والعاقنَُة  لْلـم 

  عاصيه وأدذى فرافَه.

 129اآلية : 

ُْلن أَن تَأْ  يَِا  ن  قَ َ الْش القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَال َواْ أ ورن ئََِْْا قَاَل َعَسَى َربذ َن تنيَِا َو ن  بَْعدن َ ا 

َ ْش فني األْرضن فَيَِة َر َكْيَف تَْعَمل وَن {.. فَ لن َْ ك ْش َويَْسَْ َُ َعد وذ  أَن ي ْهلن

يِالا بقْالل     يقول تعالـى ركرق: قال قوم  وسى لـموسى حي  قال لهش اسالْعيِوا بالـاهلل واصالُروا: أ ورن

ْ  قُلن أ يَِا يقول:    قُالل أن تأتالـيِا برسالالة   إلالـيِا ألن فرعالون كالان يقْالل أوالدهالش أبِافِا  ن ْن تأْتـن
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الْ  بَْعالدن  الا  اليكور حي  أظله ي ان  وسى علـى  ا قد بـيِت فـيـما  َى    كْابِا هيا. وقولاله: َو ن

ئَِْْا يقول: و   بعد  ا َئِْا برسالة    ألن فرعون لـما غ لُت سحرته وقال لل ـمذ    قو اله  الا َن

قالالال  أراد تالالـاديد العالالياب علالالـيهش بقْالالل أبِالالافهش واسْالالـحياء نسالالافهش. وقـيالالـل: إن قالالوم  وسالالى قالالالوا 

لـموسى رلُ حي  رافوا أن يدركهش فرعون وهش  ِه هاربون  وقد تراءى الـامعان  ف قالوا له يا 

ُْلن أْن تَأْتـيَِا كانوا ييبحون أبِاءنا ويس ْ  قَ يِا  ن ئَِْْالا الالـيوم  وسى أ ورن َن ْ  بَْعالدن  الا  ْـحيون نساءنا  َو ن

 يدركِا فرعون فـيقْلِا.

 وبِـحو  ا قلِا فـي رلُ قال أهل االْأويـل. ركر    قال رلُ:  

ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي 11698  

ُْلن  ْ  قَ يَِا    قُل إرسال   إياك وبعدق.نـاي   ع   ـااهد  فـي قول  :  ن  أْن تَأْتـن

 حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نـاي   ع   ـااهد   ثله.   

: فلالالـما تالالراءى 11699   ـالال حدثِالالـي  وسالالى  قالالال: حالالدثِا عمالالرو  قالالال: حالالدثِا أسُالالـاط  عالال  السالالديذ

ُْاللن الـامعان فِةرت بِو إسرافيـل إلـى فرع ْ  قَ يَِا  ن ْدَرك وَن وقالوا: أو رن ون قد ردفهش  قالوا: إنذا لـم 

ئََِْْالالا الالالـيوم يالالدركِا فرعالالون  َن الالْ  بَْعالالدن  الالا  أْن تَأْتنالالـيََِا. كالالانوا يالاليبحون أبِاءنالالا ويسْالالـحيون نسالالاءنا. و ن

ْدَرك وَن.  فـيقْلِا  إنذا لَـم 

: حدثِا سفـيان  قال: حدثِا أبو سالعد  عال  ـ حدثِـي عُد الَريـش  قال: حدثِا إبراهيـش  قال11700  

عَر ة  ع  اب  عُـاـ  قال: سار  وسى بُِـي إسرافيـل حْـى هاموا علـى الُحر  فالـالْفْوا فالإرا 

هش بَرْهج دوابذ فرعون  فقالوا: يا  وسى أوريِا    قُل أن تأتالـيِا و ال  بعالد  الا َئِْالا  هاليا الُحالر 

ِْة َر أ ا ِا وهيا فرعون بـم   عه قال َعَسى  َ ْش فالـي األْرضن فَالـيَ فَ الـلن َْ ك ْش َويَْسَْـ َُ َعالْدوذ ال َ الْش أْن يَْهلن َرب

 َكْيَف تَْعَمل وَن.

ك ْش يقول َلذ ثِالا:ق: قالال  وسالى لقو اله: لعاللذ ربَالش أن يهلالُ    َُ َعد وذ َ ْش أْن ي ْهل وقوله: قاَل َعَسى َربذ

َ ْش يقالالول: ياعلَالالش تـَالال فَ الالـلن َْ كش: فرعالالون وقو الاله  ويَْسَْـ ـلفونهش فالالـي أرضالالهش بعالالد هُكهالالش  ال عالالدوذ

ِْة َر َكْيَف تَْعَمل الوَن يقالول: فالـيرى ربَالش  الا تعملالون بعالدهش  تـَافونهش وال أحدا    الِاـ غيرهش فَـيَ

     سارعَْش فـي طاعْه وتثاقلَش عِها.

 130اآلية : 

الالْش القالالول فالالـي تأويالالـل قولالاله تعالالالـى:     }َولَقَالالْد أََرالالْينَآ آَل فنْرَعالالوَن بنالسذالالِن  الال  الثذَمالالَراتن لَعَلذه  يَ  َونَْقالالٍص  ذ

وَن {..  يَيذكذر 

يقول تعالـى ركرق: ولقد ارُْرنا قوم فرعون وأتُـاعه علـى  ا هش علـيه    الَالُلة بـالسِذالـي      

الَ  الثذمالراتن  يقول: بـالـادوب سِة بعد سِة والقحوط. يقال  ِه: أْسََِت القالوم: إرا أَالدبوا. َونَْقالٍص  ن

وَن يقالول: عةالة يقول: وار الْش يَاليذكذر  ُْرناهش  ع الـادوب باليهاب ثمالارهش وغُتهالش إال القلـيالـل. لَعَلذه 

 لهش وتيكيرا لهش  لـيِزَروا ع  ضُلْهش ويفزعوا إلـى ربهش بـالْوبة.

 وبِـحو  ا قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  

آدم  عال  بالريُ  عال  أبالـي إسالحا   عال  أبالـي ـ حدثِا ابال  وكيالع  قالال: حالدثِا يحيالى بال  11701  

يَ  قال: سِـي الـاور.  عُـيدة  ع  عُد  : َولَقَْد أَرْينا آَل فنْرَعْوَن بـالسذِـن

ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي 11702  

يَ  الـاافحة. َ  الثذَمَراتن دون رلُ. نـاي   ع   ـااهد  فـي قول  : بـالسذِـن  َونَْقٍص  ن

 حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نـاي   ع   ـااهد   ثله.   

ـ حدثِـي القاسش ب  ديِار  قال: حدثِا عُـيد   ب   وسى  ع  بيُـان  ع  أبـي إسحا   11703  

 َ  الثذَمَراتن قال: حيم ال تـحمل الِـَـلة إال تـمرة واحدة.ع  رَاء ب  حيوة فـي قوله: َونَْقٍص  ن 

ـ حدثِـي اب  وكيع  قالال: حالدثِا أبالـي  عال  إسرافيالـل  عال  أبالـي إسالحا   عال  رَالاء بال  11704  

 حيوة  ع  كعّ قال: يأتـي علـى الِاـ ي ان ال تـحمل الِـَـلة إال تـمرة.

حدثِا بريُ  ع  أبـي إسحا   ع  رَاء ب  حيوة: حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا الـحمانـي  قال:    

َ  الثذَمَراتن قال: يأتـي علـى الِاـ ي ان ال تـحمل الِـَـلة إال تـمرة.  َونَْقٍص  ن
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ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة  قوله: َولَقَالْد أَرالْينا آَل 11705  

يَ : أريهش  َ  الثذَمَراتن فأ ا السِـي  فَان فنْرَعْوَن بـالسذِـن   بـالسِـي  بـالـاور عا ا فعا ا. َونَْقٍص  ن

 رلُ فـي بـاديْهش وأهل  وابيهش  وأ ا بِقص    الثمرات فَان رلُ فـي أ صارهش وقراهش.

 131اآلية : 

ش  اْلَحَسالَِة  قَالال واْ لََِالا َهال الآَءتْه  ََ واْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }فَالإنرَا  ْش َساليذئَةٌ يَطذيذالر  ُْه  ال قن َوإنن ت صن ـَين

وَن {.. َن ذ أَْكثََره ْش الَ يَْعلَم  َ ِدَ ّللاذ  َولَـ ه ْش عن عَه  أآَل إننذَما َطافنر  وَسَى َوَ    ذ  بنم 

يقول تعالـى ركرق: فإرا َاءت آل فرعون العافـية والـَصّ والررالاء وكثالرة الثمالار  ورأوا  الا    

ْش َساليذئَةٌ يعِالـي َالدوب وق حالوط وبالُء   يحُون فـي دنـياهش ُْه  ال قن نـح  أولـى بها. َوإْن ت صن قال وا لَِا َهين

وَسى َوَ الالْ  َ عَالاله  يقالالول: يْبالالاء وا ويقولالالوا: رهُالالت حةوظِالالا وأنصُالالـا:نا  الال  الررالالاء  وا بنالالـم  يَطذيذالالر 

 والـَصّ والعافـية   ي َاءنا  وسى علـيه السُم.

 أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ: وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال  

ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي 11706  

قن نـح  أحالقذ بهالا.  ش  الـَحَسَِة  العافـية والرراء  قال وا لَِا َهين نـاي   ع   ـااهد  فـي قوله: فإرَا َاَءتْه 

ْش َسيذئَةٌ بُء وعقوب ُْه  وَسى.َوإن ت صن م  وا يْباء وا بـن  ة  يَطذيذر 

حدثِالالـي الالالـمثِى  قالالال: حالالدثِا أبالالو حييفالالة  قالالال: حالالدثِا بالالُل  عالال  ابالال  أبالالـي نالالـاي   عالال   الالـااهد    

 بِـحوق.

ش  11707   ـالال حدثِالالـي يالالونس  قالالال: أرُرنالالا ابالال  وهالالّ  قالالال: قالالال ابالال  ييالالد  فالالـي قولالاله: فالالإرَا َالالاَءتْه 

قن َوإن ت صن  وَسى َوَ ْ  َ عَه  قالالوا:  الا أصالابِا هاليا إال بالُ يالا الـَحَسَِة  قال وا لَِا َهين م  وا بـن ْش َسيذئَةٌ يَطذيذر  ُْه 

ش  الالـَحَسَِة  قالال وا لَِالا  ا وال أصابِا حْـى رأيِاك. وقولاله: فالإرَا َالاَءتْه   وسى وبـم   عُ   ا رأيِا برذ

قن قال: الـحسِة:  ا يحُون وإرا كالان  الا يَرهالون  قالالوا:  الا أصالابِا هاليا إ ال ببالؤم هالؤالء الاليي  َهين

ن بَالالْل أْنْ الالـْش قَالالْوٌم  الالدَ ّللاذ ِْ ك ْش عن َُ فقالالال  : إنذالالـَما طالالافنر  َُ َوبنالالـَمْ  َ عَالال ظلالالـموا قالالال قالالوم صالالالـ : اطذيذْرنَالالا بنالال

 ت ْفَِْ وَن.

وَن.   َن ذ أْكثََره ْش ال يَْعلَـم  ن َولَ ِْدَ ّللاذ ه ْش ع ما طافنر   القول فـي تأويـل قوله: أالذ أنـذ

ول تعالـى ركرق: أال  الا طالافر آل فرعالون وغيالرهش  ورلالُ أنصُالـا:هش  ال  الررالاء والالـَصّ يق  

وغير رلُ    أنصُـاء الـَير والبرذ إال عِد  . ولَ  أكثرهش ال يعلـمون أن رلُ كيلُ  فلـاهلهش 

 بيلُ كانوا يطذيرون بـموسى و    عه.

   قال رلُ:وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  عال  علالـيذ  عال  ابال  11708  

وَن. َن ذ أْكثََره ْش ال يَْعلَـم  ن يقول:  صافُهش عِد    قال  : َولَ ِْدَ ّللاذ ه ْش عن َما طافنر   عُـاـ: أالذ أنـذ

قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج قالال: قالال ابال  عُالـاـ: أالَ حدثِـي القاسش  قال: حدثِا الـحسي      

ن قال: األ ر    قنَُل  . ِْدَ ّللاذ ه ْش عن َما طافنر   أنـذ

 132اآلية : 

الْؤ ن  َُ بنم  َْسَحَرنَا بنَها فََمالا نَْحال   لَال ِنيَ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوقَال واْ َ ْهَما تَأْتنَِا بنهن  ن  آيٍَة لْذ

}.. 

يقالالول تعالالالـى ركالالرق: وقالالال آل فرعالالون لالالـموسى: يالالا  وسالالى  همالالا تأتِالالا بالاله  الال  عُ الالة وداللالالة    

ِنالـيَ  يقالول: فمالا  ْؤ ن م  َُ بـن لْسحرنا  يقول: لْلفِْا بها عما نـح  علالـيه  ال  ديال  فرعالون  فََمالا نَالـْح   لَال

ا فـيالـما  َالى علالـى نـح  لُ فـي رلُ بـمصدذقالـي  علالـى أنالُ  الـحقذ فـيالـما تالدعونا إلالـيه. وقالد دللِال

  عِى السحر بـما أغِى ع  إعادته.

ْ  آيٍَة  ا:    وكان اب  ييد يقول فـي  عِى: َ ْهَما تَأْتنَِا بنهن  ن

ْ  آيٍَة قال: إن  ا تأتِا به  ال  11709   ـ حدثِـي يونس  قال: قال اب  ييد فـي قوله: َ ْهَما تَأْتنَِا بنهن  ن

 «. ا»آية  وهيق فـيها ييادة 

 133ة : اآلي
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َر َوالالدذَم آيَالاتٍ  الفَادن َذ َل َوال ش  الطذوفَاَن َواْلَاَرادَ َواْلق مذ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }فَأَْرَسْلَِا َعلَْيهن

يَ  {.. ْارن ن واْ َوَكان واْ قَْو اً  ذ َُر  َْ فَصذٍَُت فَاْسَْ   ذ

 ـماء. ركر    قال رلُ:ارْلف أهل الْأويـل فـي  عِى الطوفـان  فقال بعَهش: هو ال   

ـ حدثِـي اب  وكيع  قال: حدثِا َحَُوية الرايي  ع  يعقوب الق مي  ع  َعفر  ع  سالعيد 11710  

ل االَيالات الطوفالـان  فأرسالل    ب  َُـير  ع  اب  عُـاـ  قال: لـما َاء  وسى بالـاالَيات  كالان أوذ

 علـيهش السماء.

دثِا ابال  يالـمان  قالال: حالدثِا سفالـيان  عال  إسماعيالـل  ـ حدثِا أبو هبام الرفـاعي  قال: حال11711  

 ع  أبـي  الُ  قال: الطوفـان: الـماء.

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا الـمـحاربالـي  عال  َالويُر  عال  الَالحاك  قالال: الطذوفالـان: 11712  

 الـماء.

وفالـان: ـ قال: ثِا َابر ب  نوح  ع  أبـي رو   ع  الَحاك  ع  اب  عُـاـ  قالال: الط11713  

 الغر .

ـ حدثِـي  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  ع  عيسى  ع  اب  أبـي نـاي   عال  11714  

  ـااهد قال: الطوفـان الـماء والطاعون علـى كلذ حال.

حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نـاي   عال   الـااهد  قالال:    

 علـى كلذ حال.الطوفـان الـموت 

حدثِا  ـحمد بال  سالعد  قالال: ثِالـي أبالـي  قالال: ثِالـي عمالي  قالال: ثِالـي أبالـي  عال  أبالـيه  عال  ابال     

 عُـاـ  قال: الطوفـان: الـماء.

 وقال آررون: بل هو الـموت. ركر    قال رلُ:  

  رـلالـيفة  ـ حدثِا أبو هبام الرفـاعي  قال: حدثِا يحيى ب  يـمان  قال: حدثِا الالـمِهال بال11715  

ََش بالال   يِالالاء  عالال  عافبالالة  قالالالت: قالالال رسالالول   صالاللى   عليالاله وسالاللش  عالال  الالالـحااج  عالال  الالالـَح

 «.الطذوفـان  الـَمْوت  »

ـ حدثِـي عُـاـ ب   الـحمد  قالال: حالدثِا حاالاج  عال  ابال  َالريج  قالال: سالألت عطالاء  الا 11716  

 الطوفـان؟ قال: الـموت.

عُد   ب  رَاء  ع  اب  َريج  ع  عطالاء عمال  حدذثاله   ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا11717  

 ع   ـااهد  قال: الطوفـان: الـموت.

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الالـحسي   قالال: ثِالـي حاالاج  عال  عُالد   بال  كثالـير: فَأْرَسالْلِا 11718  

ش  الطوفـاَن قاَل: الـموت. قال اب  َريج: وسألت عطاء ع  الطوفـان  قال:  الـموت. قالال ابال  َعْلـيهن

 َريج: وقال  ـااهد: الـموت علـى كلذ حال.

حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا يحيى ب  يـمان  عال  الالـمِهال بال  رـلالـيفة  عال  حاالاج  عال  رَالل     

 «.الطوفـان  الـَمْوت  »ع  عافبة  ع  الُِـيذ صلى   عليه وسلش قال: 

 ركر    قال رلُ: وقال آررون: بل رلُ كان أ را      طاف بهش.  

الـيان  عال  11719   ُْ ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: حدثِا َرير ع  قابوـ بال  أبالـي َظ

ْش الطوفالالـاَن قالال: أ الر   الطوفالـان  ثالالش قالال: فَطالاَف َعلَالالـْيها  أبالـيه  عال  ابال  عُالالـاـ: فَأْرَسالْلِا َعْلالـيهن

وَن. َُ َوه ْش نافم   طافٌف  ن  َربذ

ل الـمعرفة بَُم العرب    أهل الُصرة  يالزعش أن الطوفالـان  ال  السيالـل الُ عالا  وكان بعض أه  

والدذبالـا,  وهالو البالديد  و ال  الالـموت الالـمْْابع الاليريع السالريع. وقالال بعَالهش: هالو كثالرة الالالـمطر 

حالالان والِذْقصالالان ال  َْ والالالري . وكالالان بعالالض نـحويذالالـي الَوفـيالالـي  يقالالول: الطوفالالـان  صالالدر  ثالالل الرذ

 عض نـحويـي الُصرة يقول: هو َمع  واحدها فـي القـياـ: الطوفـانة.يامع. وكان ب

الـيان أناله أ الر    ُْ والصواب    القول فـي رلُ عِدي   ا قاله اب  عُـاـ علـى  الا رواق عِاله أبالو َظ

     طاف بهش  وأنه  صدر    قول القافل: طاف بهش أ ر   يطوف طوفـانا  كما يقالال: نقالص 

ْقصالانا. وإرا كالان رلالُ كاليلُ  َالاي أن يَالون الاليي طالاف بهالش الالـمطر البالديد  هيا الباليء يالِقص ن  
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وَاي أن يَون الـموت اليريع. و   الداللة علـى أن الـمطر البديد قد يسمى طوفـانا قول الـحس  

 ب  عرفطة:

ي ن َوط وفـان  الـَمَطْر   ر    الرذ ْ  آياتنَهار  دذةَ  ن  َغيذَر الـان

ر   الري  »ويروى:     وقول الراعي:« بطوفـان الـمطرر 

د     : يس  أْدَركِا نََافنثَهاَرْرقاَء يْعْاد ها الطوفـان  والزذ ي إرا العن حن َْ  ت 

 وقول أبـي الِـاش:  

َّ وَبْهرا بََردَا   ي  قَْد َ دذ ط ْوفـاٌن فََُمذ َ دَدَاَبْهرا َبآبـن

الالل  فالالإن أهالالل الْأويالالـل ارْلفالالوا فالالـي  عِالالا  فقالالال بع   َالالهش: هالالو السالالوـ الالاليي يَالالرج  الال  وأ الالا الق مذ

 الـحِطة. ركر    قال رلُ:

ي  ع  َعفر  ع  سعيد ب  َُـير  11720   ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا َرير  ع  يعقوب الق مذ

ل: هو السوـ اليي يَرج    الـحِطة.  ع  اب  عُـاـ  قال: الق مذ

 د بِـحوق.ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا يعقوب  ع  َعفر  ع  سعي11721  

 وقال آررون: بل هو الذدبَـي  وهو صغار الـاراد اليي ال أَِـحة له. ركر    قال رلُ:  

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِالـي  عاويالة  عال  علالـيذ بال  أبالـي 11722  

 طلـحة  ع  اب  عُـاـ  قال: القمل: الدذبـي.

ال: حدثِا عمرو ب  حماد  قال: حدثِا أسُـاط  ع  السديذ  ـ حدثِـي  وسى ب  هارون  ق11723  

ل.  قال: الدذبـي: الق مذ

 ـ حدثِا ببر  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة  قال: القمل: هو الدبـي.11724  

ـ حدثِـي  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  ع  عيسى  ع  اب  أبـي نـاي   عال  11725  

 ال: القمل: الدبـي. ـااهد  ق

حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلالـى  قالال: حالدثِا  الـحمد بال  ثالور  قالال: حالدثِا  عمالر  عال  قْالادة  قالال:    

 القمل: هي الدذبَـي  وهي أوالد الـاراد.

ـ حدثِا اب  وكيالع  قالال: حالدثِا َالابر بال  نالوح  عال  أبالـي رو   عال  الَالحاك  عال  ابال  11726  

 عُـاـ  قال: القمل: الدبـي.

 ـ قال ثِا يحيى ب  آدم  ع  قـيس عم  ركرق  ع  عَر ة  قال: القمل: بِات الـاراد.11727  

حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قالال: ثِالـي أبالـي  قالال: ثِالـي عمالي  قالال: ثِالـي أبالـي عال  أبالـيه  عال  ابال     

 عُـاـ  قال: القمل: الدذبـي.

 وقال آررون: بل القمل: الُراغيم. ركر    قال رلُ:  

ْش ـ ح11728   دثِـي يونس  قال: أرُرنا ابال  وهالّ  قالال: قالال ابال  ييالد  فالـي قولاله: فَأْرَسالْلِا َعْلالـيهن

َل قال: يعش بعض الِاـ فـي القمل أنها الُراغيم.  الطوفـاَن والـَاَرادَ والق مذ

 وقال بعَهش: هي دوابذ سود صغار. ركر    قال رلُ:  

ثِـي حااج  ع  أبـي بَالر  قالال: سالمعت سالعيد  ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال:11729  

 ب  َُـير والـحس  قاال: القمل: دوابذ سود صغار.

 وكان بعض أهل العلـش بَُم العرب    أهل الُصرة يزعش اغيم.  

 وقال بعَهش: هي دوابذ سود صغار. ركر    قال رلُ:  

أبـي بَالر  قالال: سالمعت سالعيد ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  11730  

 ب  َُـير والـحس  قاال: القمل: دوابذ سود صغار.

اء يقول: لـش    ْؤَصدَا  وكان الفرذ وكان بعض أهل العلـش بَُم العرب    أهل الُصرة يزعش بـابـا   

أسمع فـيه بيئا  فإن لـش يَ  َمعالا فواحالدق قا الل   ثالل سالاَد وراكالع  وإن يَال  اسالما علالـى  عِالى 

لة.َمع  ف  واحدته: قمذ

 ركر الـمعانـي الْـي حدثت فـي قوم فرعون بحدو, هيق االَيات

 والسُّ اليي    أَله أحدثها   فـيهش
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ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا يعقوب الق مي  ع  َعفر ب  الـمغيرة  ع  سعيد ب  َُـير  11731  

فالأبى علالـيه  فأرسالل   علالـيهش  قال: لـما أتـى  وسى فرعون  قال له: أرسالل  عالي بِالـي إسرافيالـل

ّذ علـيهش  ِه باليئا  فَالافوا أن يَالون عيابالـا  فقالالوا لالـموسى: ادر لِالا  الطوفـان  وهو الـمطر  فص

ربُ  لئ  كبفت عِا الرَز لِؤ ِ ذ لُ  ولِرسل ذ  عُ بِـي إسرافيـل فدعا ربه  فلـش يؤ ِالوا  ولالـش 

السالِة باليئا لالـش يُِْاله قُالل رلالُ  ال  الالزرر والثمالر يرسلوا  عه بِـي إسرافيـل. فأنُت لهش فالـي تلالُ 

والَإل  فقالوا: هيا  ا كِا نْـمِى فأرسل   علـيهش الـاراد  فسلذطه علـى الَإل. فلـما رأوا أثرق فـي 

الَإل عرفوا أنه ال يُقـى الزرر  فقالوا: يا  وسى ادر لِالا ربالُ فالـيَبف عِالا الالـاراد  فِالؤ   لالُ  

ـل فدعا ربه  فَبف عِهش الالـاراد  فلالـش يؤ ِالوا  ولالـش يرساللوا  عاله بِالـي ونرسل  عُ بِـي إسرافي

إسرافيـل  فداسوا وأحريوا فـي الُـيوت  فقالوا: قد أحرينا. فأرسل   علـيهش القمل  وهو السالوـ 

اليي يَرج  ِه  فَان الرَل يَرج عبرة أَربة إلـى الرحى  فُ يردذ  ِهالا ثُثالة أقالـفزة  فقالالوا: 

ادر لِا ربُ يَبف عِا القمل  فِؤَ   لُ  ونرسل  عُ بِـي إسرافيـل فدعا ربه  فَبالف يا  وسى 

عِهش  فأبوا أن يرسلوا  عه بِالـي إسرافيالـل. فُالـيِا هالو َالالس عِالد فرعالون إر سالمع نقالـيق ضالفدر  

فقال لفرعون:  ا تلقـي أنت وقو ُ    هيا؟ فقال: و ا عسى أن يَون كيد هيا؟ فمالا أ سالوا حْالـى 

َالالل يالالالس إلالالـى رقِالاله فالالـي الَفالالـادر  ويهالالشذ أن يَْلالالـش فْثالالّ الَفالالـادر فالالـي فالالـيه  فقالالالوا كالالان الر

لـموسى: ادر لِا ربُ يَبف عِا هيق الَفـادر  فِؤ   لالُ  ونرسالل  عالُ بِالـي إسرافيالـل فَبالف 

عالِهش فلالالـش يؤ ِالوا فأرسالالل   علالالـيهش الالدم  فَالالان  الا اسالالْقوا  الال  األنهالار واالَبالالـار  أو  الا كالالان فالالـي 

يْهش وَدوق د ا عُالـيطا  فبالَوا إلالـى فرعالون فقالالوا: إنالا قالد ابْلالـيِا بالـالدم  ولالـيس لِالا بالراب. أوع

فقال: إنه قد سحركش. فقالوا:    أي  سحرنا ونـح  ال نـاد فـي أوعيِْا بيئا    الالـماء إالذ وَالدناق 

ونرسل  عُ بِـي  د ا عُـيطا؟ فأتوق فقالوا: يا  وسى ادر لِا ربُ يَبف عِا هيا الدم  فِؤ   لُ 

 إسرافيـل فدعا ربه  فَبنف عِهش  فلـش يؤ ِوا  ولـش يرسلوا  عه بِـي إسرافيـل.

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حالدثِا حُويالة الالرايي  عال  يعقالوب القمالي  عال  َعفالر  عال  ابال  11732  

ؤ   عُـاـ  قال: لـما رافوا الغر   قال فرعون: يا  وسى ادر لِا ربُ يَبف عِا هيا الالـمطر فِال

 لُ  ثش ركر نـحو حديم اب  حميد  ع  يعقوب.

ـ حدثِا  وسى ب  هارون  قال: حدثِا عمرو ب  حماد  قال: حالدثِا أسُالـاط  عال  السالديذ  11733  

قال: ثش إن   أرسل علـيهش  يعِالـي علالـى قالوم فرعالون الطوفالـان  وهالو الالـمطر  فغالر  كاللذ باليء 

  ونالـح  نالؤ   لالُ  ونرسالل  عالُ بِالـي إسرافيالـل لهالش  فقالالوا: يالا  وسالى ادر لِالا ربالُ يَبالف عِالا

نا أنالا لالـش نالـمطَر. فُعالم   علالـيهش الالـاراد   فَبف   عِهش ونُْت باله يروعهالش  فقالالوا:  الا يسالرذ

فأكالالل حالالروثهش  فسالالألوا  وسالالى أن يالالدعَو ربالاله فالالـيَبفه ويؤ ِالالوا بالاله. فالالدعا فَبالالفه  وقالالد بقالالـي  الال  

   يرعِا بقـيذة تَفـيِا؟ فُعم   علالـيهش الالدذبَى  وهالو  يروعهش بقـية  فقالوا: لـش تؤ ِون وقد بقـي

ه  وكالان ألحالدهش  َذ القمل  فلـحس األرض كلهالا  وكالان يدرالـل بالـي  ثالوب أحالدهش وبالـي  َلالدق فالـيع

الطعام فـيـمْلـىء دبى  حْـى إن أحدهش لـيُِى األسطوانة بـالـاصذ فـيزلقها  حْـى ال يرتقـي فوقها 

فالإرا صالعد إلالـيه لالـيأكله وَالدق  الَُن دبالى  فلالـش يصالابوا بالُُء كالان أبالدذ  بيء  يرفع فوقها الطعام 

علـيهش    الدبى  وهو الرَز اليي ركر   فالـي القالرآن أناله وقالع علالـيهش. فسالألوا  وسالى أن يالدعو 

ربه  فـيَبف عِهش  ويؤ ِوا به. فلـما كبف عالِهش أبالوا أن يؤ ِالوا  فأرسالل   علالـيهش الالدم  فَالان 

ي يأتـي هالو والقُطالي يسْقالـيان  ال   الاء واحالد  فالـيَرج  الاء هاليا القُطالي د الا  ويَالرج اإلسرافيـلـ

لإلسرافيـلـي  اء. فلـما ابْدذ رلُ علـيهش سألوا  وسى أن يَبفه ويؤ ِوا به  فَبف رلالُ  فالأبوا أن 

َ ث وَن. ِْ ش  العَيَاَب إرَا ه ْش يَ ِْه  ا َكَبْفِا َع  يؤ ِوا  ورلُ حي  يقول  : فَلَـمذ

ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عمر  ع  قْادة: فَأْرَسْلِا 11734  

ش  الطذوفـاَن قال: أرسل   علـيهش الـماء حْـى قا وا فـيه قـيا ا. ثش كبالف عالِهش  فلالـش يؤ ِالوا   َعلَـْيهن

كلاله إالذ قلالـيًُ  فلالـش يؤ ِالوا وأرصُت بُدهش رصُـا لـش تـَصّ  ثله. فأرسل   علالـيه الالـاراد فأ

ل وهي الدبى  وهو أوالد الـاراد  فأكلت  ا بقـي    يروعهش  فلالـش يؤ ِالوا.  أيَا. فأرسل   الق مذ

فأرسل علـيهش الَفـادر  فدرالـلت علالـيهش بالـيوتهش  ووقعالت فالـي آنالـيْهش وفربالهش  فلالـش يؤ ِالوا. ثالش 
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ل رلالالُ الالالـماء د الالا  قالالال  : آيالالاٍت  أرسالالل   علالالـيهش الالالدم  فَالالان أحالالدهش إرا أراد أن يبالالرب تالالـحوذ

فَصذٍُت.    

ـ حدثِا ببر ب   عالار  قالال: حالدثِا يزيالد بال  يريالع  قالال: حالدثِا سالعيد  عال  قْالادة  قولاله: 11735  

يَ  قال: أرسل   علـيهش الـماء حْـى قالا وا فالـيه قالـيا ا   ـْارن ن ش  الطذوفـاَن حْـى بلغ:    فَأَْرَسْلِا َعلَـْيهن

دعوا  وسى فدعا ربه  فَبف عِهش  ثش عادوا ببرذ  ا يحَر بهالش  ثالش أنُْالت أرضالهش. ثالش أرسالل ف

  علـيهش الـاراد  فأكل عا ة حروثهش وثمارهش  ثش دعوا  وسى فدعا ربه فَبف عِهش. ثش عادوا 

ل  هاليا الالدبى الاليي رأيْالـش  فأكالل  الا أبقالـى الالـ اراد  ال  ببرذ  ا يحَر بهش  فأرسل   علـيهش الق مذ

حروثهش  فلـحسه. فدعوا  وسى  فدعا ربه  فَبفه عِهش  ثش عادوا ببرذ  الا يحَالر بهالش. ثالش أرسالل 

  علـيهش الَفالـادر  حْالـى  الذت بالـيوتهش وأفِالـيْهش  فالدعوا  وسالى  فالدعا رباله فَبالف عالِهش. ثالش 

 د الا أحمالر  عادوا ببرذ  الا يحَالر بهالش  فأرسالل   علالـيهش الالدم  فَالانوا ال يغْرفالون  ال   الافهش إالذ 

حْالالـى لقالالالد ركالالر أن عالالالدوذ   فرعالالون كالالالان يامالالع بالالالـي  الرَلالالـي  علالالالـى اإلنالالاء الواحالالالد  القُطالالالي 

واإلسرافيـلـي  فـيَون  ـما يـلـي اإلسرافيـلـي  اء  و ـما يـلالـي القُطالي د الا. فالدعوا  وسالى  فالدعا 

ى علالـيه السالُم ربه  فَبفه عِهش فـي تسع آيات: السِالـي   ونقالص  ال  الثمالرات  وأراهالش يالد  وسال

 وعصاق.

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  عال  علالـيذ  عال  ابال  11736  

ش  الطذوفـاَن وهو الـمطر حْـى رافوا الهُك  فأتْوا  وسى  فقالالوا: يالا  وسالى  عُـاـ: فأْرَسْلِا َعلَـْيهن

  ونرسل  عُ بِالـي إسرافيالـل فالدعا رباله  فَبالف ادر لِا ربُ أن يَبف عِا الـمطر  فإنا نؤ   لُ

ّذ أنا لـش نـمطر بْرك ديِِالا   عِهش الـمطر  فأنُت   به حرثهش  وأرصّ به بُدهش  فقالوا:  ا نـح

فل  نؤ   لُ ول  نرسل  عُ بِـي إسرافيـل فأرسل   علـيهش الـاراد  فأسرر فالـي فسالاد ثمالارهش 

ربُ أن يَبف عِا الـاراد  فإنا سِؤ   لُ ونرسل  عُ بِـي ويروعهش  فقالوا: يا  وسى ادر لِا 

إسرافيـل فدعا ربه  فَبف عِهش الـاراد  وكان قالد بقالـي  ال  يروعهالش و عابالهش بقايالا  فقالالوا: قالد 

ل  وهالو  بقـي لِا  ا هو كافـيِا  فل  نؤ   لُ ول  نرسل  عُ بِـي إسرافيـل فأرسل   علـيهش الق مذ

رك الـاراد  فازعوا وأحسوا بـالهُك  فقالوا: يا  وسى ادر لِا ربُ يَبالف الدبى  فُْْع  ا كان ت

عِا الدبى  فإنا سِؤ   لُ  ونرسل  عُ بِـي إسرافيـل فدعا رباله  فَبالف عالِهش الالدبى  فقالالوا:  الا 

نـح  لُ بـمؤ ِـي  وال  رسلـي   عُ بِـي إسرافيالـل. فأرسالل   علالـيهش الَفالـادر  فمالذ بالـيوتهش 

وا  ِها أرى بالديدا لالـش يالـلقوا  ثلاله فـيالـما كالان قُلاله  إنهالا كانالت تثالّ فالـي قالدورهش  فْفسالد  ِها  ولق

علـيهش طعا هش  وتطفالـىء نالـيرانهش  قالالوا: يالا  وسالى ادر لِالا ربالُ أن يَبالف عِالا الَفالـادر  فقالد 

لقالالـيِا  ِهالالا بالالُء وأرى  فإنالالا سالالِؤ   لالالُ  ونرسالالل  عالالُ بِالالـي إسرافيالالـل فالالدعا ربالاله  فَبالالف عالالِهش 

ادر  فقالوا: ال نؤ   لُ  وال نرسل  عُ بِـي إسرافيالـل. فأرسالل   علالـيهش الالدم  فاعلالوا ال الَفـ

يالالأكلون إالذ الالالدم  وال يبالالربون إالذ الالالدم  فقالالالوا: يالالا  وسالالى ادر لِالالا ربالالُ أن يَبالالف عِالالا الالالدم  فإنالالا 

نؤ   لالُ سِؤ   لُ  ونرسل  عُ بِـي إسرافيـل فدعا ربه فَبف عِهش الدم  فقالوا: يا  وسى ل  

ول  نرسل  عُ بِـي إسرافيـل  فَانت آيات  فصذُت بعَها علـى إثر بعالض  لالـيَون هلل علالـيهش 

 الـحاة  فأريهش   بينوبهش  فأغرقهش فـي الـيـش.

ـ حدثِـي عُد الَريـش  قال: حدثِا إبراهيـش  قال: حدثِا سفـيان  قال: حدثِا أبو سالعد  عال  11737  

ل  والَفـادر  والدم عَر ة  ع  اب  عُـاـ قا ل: أرسل علـى قوم فرعون االَيات: الـاراد  والق مذ

الالٍُت. قالالال: فَالالان الرَالالل  الال  بِالالـي إسرافيالالـل يركالالّ  الالع الرَالالل  الال  قالالوم فرعالالون فالالـي  فَصذ آيالالاٍت   

السفـيِة  فـيغْرف اإلسرافيـلـي  اء  ويغْرف الفرعونـي د ا. قال: وكان الرَل  ال  قالوم فرعالون 

ل والَفـادر حْـى ال يقدر أن يِقلالّ علالـى الالـاانّ االَرالر. فلالـش يِام فـي َانّ  فـيَ ثر علـيه الق مذ

َع وَن. ُْذ َ ْش    ي إنذ  يزالوا كيلُ  حْـى أوحى   إلـى  وسى: أْن أْسرن بنعُـادن

حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبالـي  قالال: ثِالـي عمالي  قالال: ثِالـي أبالـي  عال  أبالـيه  عال  ابال     

ما أتالالـى  وسالالى فرعالالون بالالـالرسالة أبالالى أن يالالؤ   وأن يرسالالل  عالاله بِالالـي إسرافيالالـل  عُالالـاـ قالالال: لالالـ

فالالـاسَُْر  قالالال: لالال  نرسالالل  عالالُ بِالالـي إسرافيالالـل فأرسالالل   علالالـيهش الطوفالالـان  وهالالو الالالـماء  أ طالالر 

علـيهش السماء حْـى كادوا يهلَون وا ِْع  ِهش كلذ بيء  فقالوا: يا  وسى ادر لِالا ربالُ بالـما عهالد 
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فت عِا هيا لِؤ ِ ذ لُ  ولِرسل ذ  عُ بِـي إسرافيـل  فدعا   فَبف عِهش الـمطر  عِدك لئ  كب

ّذ أنالا لالـش نَال   فأنُت   لهش حروثهش  وأحيا بيلُ الـمطر كلذ بيء    بُدهش  فقالوا: و   ا نالـح

وسالى. أ طرنا هيا الـمطر  ولقد كان ريرا لِا  فل  نرسل  عُ بِـي إسرافيالـل  ولال  نالؤ   لالُ يالا  

ة حروثهش  فأسرر الـاراد فالـي فسالادها  فقالالوا: يالا  وسالى ادر  فُعم   علـيهش الـاراد  فأكل عا ذ

لِا ربُ يَبالف عِالا الالـاراد  فإنالا  ؤ ِالون لالُ  و رساللون  عالُ بِالـي إسرافيالـل فَبالف   عالِهش 

وثِالا  الا كالان الـاراد  وكالان الالـاراد قالد أبقالـى لهالش  ال  حالروثهش بقالـية  فقالالوا: قالد بقالـي لِالا  ال  حر

كافـيِا  فما نـح  بْاركي ديِِا  ول  نؤ   لُ  ول  نرسالل  عالُ بِالـي إسرافيالـل فأرسالل   علالـيهش 

ل  والقمل: الدبى  وهو الـاراد اليي لـيست له أَِالـحة  فُْْالع  الا بقالـي  ال  حالروثهش وبالارهش  الق مذ

عوا للقمل حيـلة  وَزعالوا  ال  وكلذ نُـات كان لهش  فَان القمل أبدذ علـيهش    الـاراد. فلـش يسْطي

ُْق لِا بيئا  قد أكالل  الا  رلُ وأتوا  وسى  فقالوا: يا  وسى ادر لِا ربُ يَبف عِا القمل  فإنه لـش ي 

ل لِؤ ِ ذ لُ  ولِرسل ذ  عُ بِـي إسرافيـل فَبف   عِهش  بقـي    حروثِا  ولئ  كبفت عِا الق مذ

ل فَِثوا  وقالوا: ل  نؤ   لُ  ول  نر سل  عُ بِالـي إسرافيالـل. فأرسالل   علالـيهش الَفالـادر  الق مذ

فـا ْذت  ِها الُـيوت  فلـش يُق لهش طعام وال براب إالذ وفـيه الَفـادر  فلقوا  ِها بيئا لـش يـلقوق 

فـيـما  َى  فقالوا: يا  وسى ادر لِا ربُ لئ  كبفت عِا الرَز لِؤ ِ ذ لُ  ولِرسل ذ  عالُ بِالـي 

ٍل ه ْش بـالنغ وق  إسرافيـل قال: فَبف  ََ َز إلـى أ َْ ش  الرذ ِْه  ا َكَبْفِا َع   عِهش فلـش يفعلوا  فأنزل  : فَلَـمذ

ِْها غافنلـيَ . َ ث وَن... إلـى: وكان وا َع ِْ  إرَا ه ْش يَ

 

ـ حدثِا اب  حميد  قالال: حالدثِا أبالو تـميالـلة  قالال: حالدثِا الالـحس  بال  واقالد  عال  ييالد  عال  11738  

يالة  فلالـما أرساللها   علالـى آل فرعالون سالمعت  عَر ة  عال  ابال  عُالـاـ قالال: كانالت الَفالـادر برذ

وأطاعالت  فاعلالالت تغالالر  أنفسالالها فالـي القالالدور وهالالي تغلالالـي  وفالـي الِْانالالـير وهالالي تفالالور  فأثابهالالا   

 بحس  طاعْها بردَ الـماء.

  آ ِالالت ـالال قالالال: ثِالالا سلالالـمة  عالال  ابالال  إسالالحا   قالالال: فرَالالع عالالدوذ    يعِالالـي فرعالالون  حالالي11739  

السالالحرة  غلوبالالـا  فلالالوالً  ثالالش أبالالى إال اإلقا الالة علالالـى الَفالالر والْالالـمادَي فالالـي البالالرذ  فْالالابع   علالالـيه 

ل  ثش الَفـادر  ثش الدم آياٍت  بـاالَيات  وأريق بـالسِـي   فأرسل علـيه الطذوفـان  ثش الـاراد  ثش الق مذ

فَصذٍُت  فأرسل الطوفـان  وهو الـماء  ففـاض علـى وَه األرض  ثش ركد  ال يقدرون علالـى أن    

يحرثوا  وال يعملوا بيئا  حْـى َهدوا َوعا فلالـما بلغهالش رلالُ  قالالوا: يالا  وسالى ادر لِالا ربالُ لالئ  

كبفت عِا الرَز لِؤ ِ ذ لُ  ولِرسل ذ  عُ بِـي إسرافيالـل فالدعا  وسالى رباله  فَبالفه عالِهش  فلالـش 

اد  فأكالالل البالالار فـيالالـما بلغِالالـي  حْالالـى إن كالالان يفالالو لالاله ببالاليء  الالـما قالالالوا. فأرسالالل   علالالـيهش الالالـار

لـيؤكل  سا ير األبواب    الـحديد حْـى تقع دورهش و سالاكِهش  فقالالوا  ثالل  الا قالالوا  فالدعا رباله  

الل  فاليكر لالـي أن  وسالى أ الر أن  فَبفه عِهش  فلـش يفوا له ببيء  ـما قالوا. فأرسل   علالـيهش الق مذ

ق  فمَالى إلالـى كثالـيّ أهيالـل عةيالـش  فَالربه بهالا  فالـانثال يـمبي إلـى كثـيّ حْـى يَربه بعصالا

علـيهش قمًُ حْـى غلّ علـى الُـيوت واألطعمة  و ِعهش الِوم والقرار فلـما َهالدهش قالالوا لاله  ثالل 

 ا قالوا  فدعا ربه فَبفه عِهش  فلـش يفوا له ببيء  ـما قالوا. فأرسل   علـيهش الَفـادر  فمالذت 

الَنالـية  فالُ يَبالف أحالد ثوبالـا وال طعا الا وال إنالاًء إالذ وَالد فالـيه الَفالـادر قالد الُـيوت واألطعمة وا

غلُت علـيه. فلـما َهدهش رلُ قالوا له  ثل  ا قالوا  فدعا ربه فَبفه عِهش  فلـش يفوا له ببيء  ـما 

قالالالوا  فأرسالالل   علالالـيهش الالالدم  فصالالارت  يالالاق آل فرعالالون د الالا  ال يسالالْقون  الال  بئالالر وال نهالالر  وال 

 غْرفون    إناء إالذ عاد د ا عُـيطا.ي

ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  قال: حدثِا  ـحمد ب  إسحا   ع   الـحمد بال  كعالّ 11740  

القرظي  أنه حدذ,: أن الـمرأة    آل فرعون كانت تأتـي الـمرأة  ال  بِالـي إسرافيالـل حالي  َهالدهش 

ّذ لهالا  ال  قربْهالا  فالـيعود فالـي العطز  فْقول: اسقـيِـي     افُ فْغرف لهالا  ال  َرت هالا  أو تصال

يه فـي فـيذ فْأري فـي فـيها  الاء  فالإرا  اإلناء د ا  حْـى إن كانت لْقول لها: اَعلـيه فـي فـيُ ثش  ـاذ

ْه فـي فـيها صار د ا  فمَثوا فـي رلُ سُعة أيام.   ـاذ
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  أبالـي نالـاي   عال  ـ حدثِالـي الالـمثِى  قالال: حالدثِا أبالو حييفالة  قالال: حالدثِا بالُل  عال  ابال11741  

 ـااهد: الـاراد يأكل يروعهش ونُـاتهش  والَفـادر تسالقط علالـى فربالهش وأطعمالْهش  والالدم يَالون 

 فـي بـيوتهش وثـيابهش و افهش وطعا هش.

ـ قال: ثِالا بالُل  عال  عُالد   بال  كثالـير  عال   الـااهد  قالال: لالـما سالال الِـيالـل د الا  فَالان 11742  

  ويسْقـي الفرعونـي د ا ويبْركان فـي إناء واحد  فـيَون  ا يـلـي اإلسرافيـلـي يسْقـي  اء طيُـا

 اإلسرافيـلـي  اء طيُـا و ا يـلـي الفرعونـي د ا.

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  أبـي بَر  قال: ثِـي سعيد بال  11743  

ا  والالالـيد  ونقالالص  الال  الثمالالرات  َُالالـير: أن  وسالالى لالالـما عالالالـج فرعالالون بالالـاالَيات األربالالع: العصالال

والسِـي   قال: يا ربذ إن عُدك هيا قد عالُ فالـي األرض  وعْالا فالـي األرض  وبغالى علالـيذ  وعالُ 

علـيُ  وعالـى بقو ه  ربذ ري عُدك بعقوبة تـاعلها له ولقو ه نقمة  وتـاعلها لقو ي عةة ولـم  

ن  وهالالو الالالـماء  وبالالـيوت بِالالـي إسرافيالالـل بعالالدي آيالالة فالالـي األ الالـش الُـاقالالـية فُعالالم   علالالـيهش الطوفالالـا

وبـيوت القُط  بَُْة  َْلطالة بعَالها فالـي بعالض  فالـا ْذت بالـيوت القالُط  الاء  حْالـى قالا وا فالـي 

الـماء إلـى تراقـيهش     حُس  ِهش غر   ولالـش يدرالـل فالـي بالـيوت بِالـي إسرافيالـل قطالرة  فاعلالت 

فت عِالا الرَالز لِالؤ ِ ذ لالُ  ولِرسالل ذ القُط تِادي:  وسى ادر لِا ربالُ بالـما عهالد عِالدك  لالئ  كبال

 عُ بِـي إسرافيـل قال: فواثقالوا  وسالى  يثاقالا أرالي علالـيهش باله عهالودهش  وكالان الالـماء أراليهش يالوم 

السُت  فأقام علـيهش سُعة أيام إلـى السُت االَرر  فالدعا  وسالى رباله  فرفالع عالِهش الالـماء  فأعبالُت 

ثالش َحالدوا وقالالوا:  الا كالان هاليا الالـماء إالذ نعمالة  بُدهش    رلُ الـماء  فأقالا وا بالهرا فالـي عافالـية 

ّذ أنه لـش يَ  قال: وقد قال قافل الب  عُـاـ: إنـي سالألت ابال  عمالر  علـيِا ورصُـا لُُدنا   ا نـح

عالال  الطذوفالالـان  فقالالال:  الالا أدري  وتالالا كالالان أو  الالاء. فقالالال ابالال  عُالالـاـ: أ الالا يقالالرأ ابالال  عمالالر سالالورة 

وَن أرأيالت لالو  الاتوا إلالـى  ال   العَُِوت حي  ركر   قوم نوح فقال: الـم  فَأَريَه ش  الطوفالـان  َوه الْش ظالن

َاء  وسى علـيه السُم بـاالَيات األربع بعد الطوفالـان؟ قالال: فقالال  وسالى: يالا ربذ إن عُالـادك قالد 

نقَوا عهدك  وأرـلفوا وعدي  ربذ ريهش بعقوبة تـاعلها لهش نقمة  ولقو ي عةالة  ولالـم  بعالدهش 

ـاقـية قال: فُعم   علـيهش الـاراد فلـش يالدر لهالش ورقالة وال بالارة وال يهالرة وال آية فـي األ ـش الُ

ًِى. حْـى إرا أفِى الـََر كلها أكل الـَبّ  حْالـى أكالل األبالواب   ََ ق  ثمرة إالذ أكلها  حْـى لـش يُ 

وسالالقوف الُالالـيوت وابْلالالـى الالالـاراد بـالالالـاور  فاعالالل ال يبالالُع  غيالالر أنالاله ال يدرالالـل بالالـيوت بِالالـي 

ة ادر لِالا ربالُ بالـما عهالد عِالدك إسر افيـل. فعاوا وصاحوا إلـى  وسى  فقالوا: يا  وسى هيق الـمرذ

لئ  كبفت عِا الرَز  لِؤ ِ ذ لُ  ولِرسل ذ  عُ بِالـي إسرافيالـل فالأعطوق عهالد   و يثاقاله  فالدعا 

ثالش أقالا وا  لهش ربه  فَبف   عِهش الـاراد بعد  ا أقام علـيهش سُعة أيام     السالُت إلالـى السالُت.

بهرا فـي عافـية  ثش عادوا لَْالييُهش وإلنَالارهش  وألعمالالهش أعمالال السالوء  قالال: فقالال  وسالى: يالا 

ربذ عُـادك قد نقَوا عهدي وأرـلفوا  وعدي  فَيهش بعقوبالة تالـاعلها لهالش نقمالة  ولقالو ي عةالة  

ل قال أبالو بَالر : سالمعت سالعيد بال  َُالـير ولـم  بعدي آية فـي األ ـش الُـاقـية فأرسل   علـيهش الق مذ

والـحس  يقوالن: كان إلـى َُِهش كثالـيّ أعفالر بقريالة  ال  ق الرى  صالر تالدعى عالي  بالمس  فمبالى 

 وسى إلـى رلُ الَثـيّ  فَربه بعصاق ضربة صار قمًُ تدبذ إلالـيهش  وهالي دوابذ سالود صالغار  

الالل  فأرالالي أبالالعارهش وأببالالارهش وأبفالالـار عيالالونهش وحالالواَُهش  ولالالزم  َلالالودهش  كأنالاله فالالدبذ إلالالـيهش الق مذ

الـادريذ علـيهش  فصرروا وصاحوا إلالـى  وسالى: إنالا نْالوب وال نعالود  فالـادر لِالا ربالُ فالدعا رباله 

ل بعد  ا أقام علـيهش سُعة أيام    السُت إلـى السُت  فأقا وا بهرا فـي عافـية  ثش  فرفع عِهش الق مذ

ة فرعالون عادوا وقالوا:  ا كِا قطذ أحقذ أن نسْـيق  أنه ساحر  ِا الالـيوم  َ عالل الر الل دوابذ  وعالزذ

ال نصدذقه أبدا وال نُْعه فعادوا لَْييُهش وإنَارهش  فالدعا  وسالى علالـيهش  فقالال: يالا ربذ إن عُالـادك 

نقَوا عهدي  وأرـلفوا وعدي  فَيهش بعقوبة تـاعلها لهش نقمة  ولقالو ي عةالة  ولالـم  بعالدي آيالة 

ان أحالدهش يَالطاع  فْركُاله الَفالـادر  فَْالون فـي األ ـش الُـاقـية فأرسل   علـيهش الَفـادر  فَ

علـيه ركا ا  حْـى  ا يسْطيع أن يِصرف إلـى البقذ االَرر  ويفْـ  فالـاق ألكلْاله  فالـيسُق الَالفدر 

أكلْه إلـى فـيه  وال يعا  عايِا إالذ تسدذرْت فـيه  وال يطُخ قدرا إالذ ا ْذت ضفالـادر. فعاليذبوا بهالا 

ة نْالوب وال نعالود. فأرالي عهالدهش أبدذ العياب  فبَوا إلالـى  وسالى ع لالـيه السالُم  وقالالوا: هاليق الالـمرذ
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و يثاقهش  ثش دعا ربه  فَبف   عِهش الَفـادر بعد  ا أقام علـيهش سُعا    السالُت إلالـى السالُت  

فأقا وا بهرا فـي عافـية ثش عادوا لَْييُهش وإنَارهش  وقالوا: قد تُـي  لَش سالحرق  وياعالل الْالراب 

ـالَفالالـادر فالالـي غيالالر  الالاء فالالآروا  وسالالى علالالـيه السالالُم  فقالالال  وسالالى: يالالا ربذ إن دوابذ  وياالاليء ب

عُـادك نقَوا عهدي  وأرـلفوا وعدي  فَيهش بعقوبة تـاعلها لهالش عقوبالة  ولقالو ي عةالة  ولالـم  

بعالالدي آيالالة فالالـي األ الالـش الُـاقالالـية فالالـابُْهش   بالالـالدم  فأفسالالد علالالـيهش  عايبالالهش  فَالالان اإلسرافيـلالالـي 

ـيان الِـيـل فـيسْقـيان  فـيَرج لإلسرافيـلـي  اء  ويَالرج للقُطالي د الا  ويقو الان إلالـى والقُطي يأت

ّذ فـيه الـماء  فـيَرج لإلسرافيـلـي فـي إنافه  اء  وللقُطي د ا.  الـح 

ـ حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حالدثِا ابال  سالعد  قالال: سالمعت  الـااهدا  11744  

ش  الطوفالـاَن قالال: الالـموت والالـاراد. قالال: الالـاراد يأكالل أ ْعالْهش وثالـيابهش  فـي قوله: فأْرَسالْلِا َعلَالـْيهن

الل هالو الالدبى  ساللطه   علالـيهش بعالد الالـاراد. قالال: والَفالـادر تسالقط فالـي  و سا ير أبالوابهش  والق مذ

 أطعمْهش الْـي فـي بـيوتهش وفـي أبربْهش.

عافـا. ركر    قال رلُ.وقال بعَهش: الدم اليي أرسله   علـيهش كان     ر 

ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا أحمد ب  رالد  قال: حدثِا يحيى ب  أبـي بَيالر  قالال: حالدثِا 11745  

ل فـالقَْمل وأ ا الدم: فسلط علـيهش الرعاف.  يهير  قال: قال ييد ب  أسلـش: أ ا الق مذ

الٍُت فالإن  عِالاق: عُ الات ودالالت علال   فَصذ ة  وسالى  وحقالـية  الا وأ ا قولاله: آيالاٍت    ـى صالحة نُالوذ

ل بـيِها  فاعل بعَها يْلو بعَا  وبعَها فـي إثر بعض.  دعاهش إلـيه  فصُت  قد ف صن

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ.  

ـيذ ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية ب  صالـ   ع  عل11746  

ب  أبـي طلـحة  ع  اب  عُالـاـ  قالال: فَانالت آيالات  فصالُت بعَالها فالـي إثالر بعالض  لالـيَون هلل 

 الـحاة علـيهش  فأريهش   بينوبهش فأغرقهش فـي الـيـش.

ـالال حالالدثِا القاسالالش  قالالال: حالالدثِا الالالـحسي   قالالال: ثِالالـي حاالالاج  عالال  ابالال  َالالريج  قولالاله: آيالالاٍت 11747  

فَصذٍُت قال: يُْع بعَها بعَا لالـيَون هلل الالـحاة علالـيهش  فالـيِْقش  الِهش بعالد رلالُ. وكانالت االَيالة    

ْش  ِْه  الال : فالالـاْنَْقَْمِا  ن تالالـمَم فالالـيهش  الال  السالالُت إلالالـى السالالُت  وترتفالالع عِالاله بالالهرا  قالالال   عالالزذ وَالاللذ

ي الـيَـشذ... االَية.  فَأْغَرْقِاه ْش فـن

الٍُت: أي آيالة بعالد ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  قال: قال اب  إسالحا 11748   فَصذ : آيالاٍت   

 آية يُْع بعَها بعَا.

 وكان  ـااهد يقول فـيـما ركر عِه فـي  عِى الـمفصذُت   ا:  

ـ حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُالد العزيالز  قالال: حالدثِا أبالو سالعد  قالال: سالمعت  الـااهدا 11749  

 قال:  علو ات.«  آيات  فصُت»يقول فـي 

يَ .القول فـي تأويـل قول   ـْارن ن وا وكان وا قَْو ا    َُر  َْ  ه تعالـى: فـاْسَْ

يقول تعالـى ركرق: فـاسَُْر هؤالء اليي  أرسل   علالـيهش  الا ركالر فالـي هاليق االَيالات  ال  االَيالات   

والالالـحاج عالال  اإليالالـمان بالالـاهلل  وتصالالديق رسالالوله  وسالالى صالاللى   عليالاله وسالاللش  واتُالالـاعه علالالـى  الالا 

يَ  يقول: كانوا قو ا يعملالون بالـما دعاهش إلـيه  وتعةموا علـى  ـْارن ن   وعْوا علـيه وكان وا قَْو ا   

دا. ا وتـمرذ  يَرهه      الـمعاصي والفسق عْوذ

 134اآلية : 

الدَ  َُ بنَمالا َعهن وَسالَى اْدر  لََِالا َربذال الز  قَالال واْ يَم  َْ ش  الرذ الا َوقَالَع َعلَالْيهن القول فـي تأويـل قولاله تعالالـى:     }َولَمذ

ِ َُ بَِنَي إنْسَرآفنيَل {..عن لَ ذ َ عَ َُ َولَِ ْرسن َِ ذ لَ َز لَِ ْؤ ن َْ  دََك لَئن  َكَبْفَت َعِذا الرذ

 يقول تعالـى ركرق: ولـما وقع علـيهش الرَز  ولـما نزل بهش عياب    وحلذ بهش سَطه.   

م  فقالال بعَالهش: كالان ثش ارْلف أهل الْأويـل فـي رلُ الرَز اليي أرُر   أنه وقع بهالؤالء القالو  

 رلُ طاعونا. ركر    قال رلُ.

ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا يعقوب القمي  ع  َعفر ب  الـمغيرة  ع  سعيد ب  َُـير  11750  

قالالال: وأ الالر  وسالالى قو الاله  الال  بِالالـي إسرافيالالـل  ورلالالُ بعالالد  الالا َالالاء قالالوَم فرعالالون بالالـاالَيات الالالـَمس 

فلـش يؤ ِوا ولـش يرسلوا  عه بِـي إسرافيـل  فقال: لـييب  كلذ الطوفـان  و ا ركر   فـي هيق االَية  
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رَالالل  الالَِش كُبالالا  ثالالش لالالـيََّ كفالاله فالالـي د الاله  ثالالش لالالـيَرب بالاله علالالـى بالالـابه  فقالالالت القالالُط لُِالالـي 

إسرافيـل: لـش تـاعلون هيا الدم علـى أبوابَش؟ فقالوا: إن   يرسل علـيَش عيابـا فِسلالـش وتهلَالون  

رفَش   إالذ بهيق العُ ات؟ فقالالوا: هَاليا أ رنالا باله نُالـيِا. فأصالُحوا وقالد طعال  فقالت القُط: فما يع

َُ بنالـما     قوم فرعون سُعون ألفـا  فأ سوا وهش ال يْالدافِون  فقالال فرعالون عِالد رلالُ: اْدر  لَِالا َربذال

ال َُ َولَِ ْرسن َِ ذ لَال ََز وهو الطاعون  لَِ ْؤ ن ِْدََك لَئنْ  َكَبْفَت َعِذا الرذ دَ عن َُ بَِنالـي إْسَرافنيالـَل فالدعا َعهن لَ ذ َ عَال

 ربه فَبفه عِهش  فَان أوفـاهش كلهش فرعون  فقال لـموسى: ارهّ بُِـي إسرافيـل حيم بئت

ـال حالالدثِا ابالال  وكيالالع  قالالال: حالالدثِا حُذوياله الالالرايي  وأبالالو داود الالالـحفري  عالال  يعقالالوب  عالال  11751  

َز قال: الطاعون. َعفر  ع  سعيد ب  َُـير قال حُويه: ع  اب  عُـاـ: لَئن ْ  َْ  َكَبْفَت َعِذا الرذ

 وقال آررون: هو العياب. ركر    قال رلُ.  

ـال حدثِالالـي  الـحمد بالال  عمالرو قالالال: حالدثِا أبالالو عاصالش  قالالال: حالدثِا عيسالالى  عال  ابالال  أبالالـي 11752  

 نـاي   ع   ـااهد: الرَز العياب.

 أبـي نـاي   ع   ـااهد   ثله. حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب    

ا َكَبالْفِا 11753   ـ حدثِـي ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْالادة  قولاله: فَلَالـمذ

َز أي العياب. َْ ش  الرذ ِْه   َع

ا َوقَع     حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  قال: حدثِا  عمر  ع  قْادة: َولـمذ

ز  يقول: العياب.َعلَ  َْ ش  الرذ  ـْيهن

ش  11754   ا َوقَالَع َعلَالـْيهن ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فالـي قولاله: َولالـمذ

الالل وغيالالر رلالالُ  وكالاللذ رلالالُ  الالز  قالالال: الرَالالز: العالالياب الالاليي سالاللذطه   علالالـيهش  الال  الالالـاراد والق مذ َْ الرذ

 يعاهدونه ثش يَِثون.

ا  عِ   َز فـيـما  َى    كْابِا هيا ببواهدق الـمغِـية ع  إعادتها.وقد بـيِذ  ى الرذ

وأولـى القولالـي  بالـالصواب فالـي هاليا الالـموضع أن يقالال: إن   تعالالـى ركالرق أرُالر عال  فرعالون   

وقو الاله أنهالالش لالالـما وقالالع علالالـيهش الرَالالز  وهالالو العالالياب والسالالَط  الال    علالالـيهش  فزعالالوا إلالالـى  وسالالى 

ِهش وَالالافز أن يَالالون رلالالُ الرَالالز كالالان الطوفالالـان والالالـاراد والقمالالل بالالـمسألْه ربالاله كبالالف رلالالُ عالال

والَفـادر والدم  ألن كل رلُ كان عيابـا علـيهش  وَافز أن يَون رلُ الرَز كالان طاعونالا. ولالـش 

 يَُرنا   أيذ رلُ كان  وال ص ذ ع  رسول   صلى   عليه وسلش بأيذ رلُ كان رُر فِسلـش له.

ز  وال نْعدذاق إالذ بـالُالـيان الاليي  فـالصواب أن نقول   َْ ش  الرذ ا َوقََع َعلَـْيهن فـيه كما قال َلذ ثِا:ق: َولـمذ

 َُ وَسى اْدر  لَِا َربذال ال تـمانع فـيه بـي  أهل الْأويـل  وهو لـما حلذ بهش عياب   وسَطه  قال وا يا   

ِْدََك يقول: بـما أوصاك وأ رك به  وقد بـيِا   دَ عن عِى العهالد فـيالـما  َالى لَالئنْ  َكَبالْفَت َعِذالا بـَما َعهن

َُ يقالول: لِصالدق ذ بالـما َئالت باله  َِ ذ لَال َز يقول: لالئ  رفعالت عِالا العالياب الاليي نالـح  فالـيه  لَِ الْؤ ن َْ الرذ

ي إْسَرافنيالـَل يقالول: ولِـَـلالـي ذ  عالُ بِالـي إسرافيالـل  َُ بَِـن لَ ذ َ عَ نذ به لُ  ولَِ ْرسن ودعوت إلـيه ولِقرذ

 ن ييهُوا حيم باءوا.فُ نـمِعهش أ

 135اآلية : 

َ ث وَن {. ٍل ه ش بَالنغ وق  إنرَا ه ْش يَِ ََ َز إنلََى أَ َْ ش  الرذ ِْه  ذ َكَبْفَِا َع  .القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }فَلَما

يقول تعالـى ركرق: فدعا  وسى ربه  فأَاباله  فلالـما رفالع   عالِهش العالياب الاليي أنزلاله بهالش إلالـى    

ٍل  ََ ه ْش بـالنغ وق  لـيسْوفوا عياب أيا هش الْـي َعلها   لهش    الـحياة أًَُ إلـى وقالت هُكهالش  إرَا أ

َ ث وَن يقول: إرا هش يِقَون عهودهش الْالـي عاهالدوا ربهالش و وسالى  ويقـيالـمون علالـى كفالرهش  ِْ ه ْش يَ

 وضُلهش.

 .وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ  

ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي 11755  

ٍل ه ْش بـالنغ وق  قال: عدد  سمى لهش    أيا هش. ََ  نـاي   ع   ـااهد  فـي قول   تعالـى: إلـى أ

 الالـااهد   حدثِالـي الالـمثِى  قالال: حالالدثِا أبالو حييفالة  قالال: حالالدثِا بالُل  عال  ابال  أبالالـي نالـاي   عال    

 نـحوق.
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  11756 : ـ حدثِـي  وسى ب  هارون  قال: حدثِا عمرو ب  حماد  قال: حدثِا أسُـاط  ع  السديذ

َ ث وَن قال:  ا أ عط وا    العهالود  وهالو حالي   ِْ ٍل ه ْش بـالنغ وق  إرَا ه ْش يَ ََ َز إلـى أ َْ ش  الرذ ِْه  ا َكَبْفِا َع فَلَـمذ

وَن.يقول  : َولَقَْد أَرْينا آَل فن  ْش يَيذكذر  َ  الثذَمَراتن لَعَلذه  يَ  وهو الـاور  َونَْقٍص  ن  ْرَعْوَن بـالسذِـن

 136اآلية : 

ْش َكيذب واْ بنآيَاتنَِا َوكَ  ْش فَأَْغَرْقَِاه ْش فني اْليَشذ بنأَنذه  ِْه  َِْهالا القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }فَاْنَْقَْمَِا  ن ان واْ َع

 َغافنلنيَ  {..

قول تعالـى ركرق: فلـما نَثوا عهودهش  انْقمِالا  الِهش  يقالول: انْصالرنا  الِهش بالإحُل نقمِْالا بهالش ي   

ة:  ورلُ عيابه فأغرقِاهش فـي الـيـشذ  وهو الُحر  كما قال رو الرذ ذ

وم    ي حافـاتنهن الرذ ى لَـْيـٍل كأنذه مايَـشذ تَراَط   فـن ََ يذةٌ َود   داون

 وكما قال الراَز:  

خن   اْلـيَـشذ َسقاق  اْلـيَـشذ ()كُـارن

ْش َكيذب وا بآياتنِالا يقالول: فعلِالا رلالُ بهالش  بَْالييُهش بحااِالا وأعُ ِالا الْالـي أريِاهموهالا. وكالان وا    بأنذه 

ِْها غافنلنـيَ  يقول: وكانوا ع  الِقمة الْـي أحللِاهالا بهالش غافلالـي  قُالل حلولهالا بهالش أنهالا بهالش حالالة.  َع

كِاية    ركر الِقمة  فلو قال قافل: هالي كِايالة  ال  ركالر االَيالات  « هاَعِْ »والهاء واأللف فـي قوله: 

ووَه تأويـل الَُم إلـى: وكانوا عِها  عرضي  فاعل إعراضهش عِها غفوالً  ِهش إر لـش يقُلوها  

 كان  يهُـا يقال    الغفلة  َغفَل الرَل ع  كيا يَْغف ل عِه َغْفلة وغ ف والً وَغْفًُ.

 137اآلية : 

َ  األْرضن القالالو الالعَف وَن َ َبالالارن َْ يَ  َكالالان واْ ي ْسَْ ل فالالـي تأويالالـل قولالاله تعالالالـى:     }َوأَْوَرثَِْالالا اْلقَالالْوَم الذالالين

واْ َودَ ذ  ْسََِى َعلََى بَِنَي إنْسَرآفنيَل بنَما َصَُر  َُ اْلح  ْت َكلنَمة  َربذ ني بَاَرْكَِا فنيَها َوتَمذ بََها الْذ ْرنَا َ ا َكالاَن َوَ غَارن

ب وَن {.. يَْصَِع   ه  َوَ ا َكان واْ يَْعرن  فنْرَعْون  َوقَْو  

يقول تعالـى ركالرق: وأورثِالا القالوم الاليي  كالان فرعالون وقو اله يسَْالعفونهش  فالـييبحون أبِالاءهش    

ويسْـحيون نساءهش  ويسْـَد ونهش تسَيرا واسْعُـادا    بِـي إسرافيـل   بار  األرض البالأم  

اربها الْـي بـاركِا فـيها  يقول: الْـي َعلِا فـيها الـَير ثابْا دافمالا ورلُ  ا يـلـي البر   ِها  و غ

ألهلها. وإنـما قال َلذ ثِا:ق: وأْوَرثِْالا ألناله أور, رلالُ بِالـي إسرافيالـل  بالـمهلُ  ال  كالان فالـيها  ال  

 العمالقة.

بَها قال أهل الْأويـل. ركر      َ  األْرضن َوَ غارن  قال رلُ. وبـمثل اليي قلِا فـي قوله: َ بارن

اي  عال  11757   ـ حدثِا اب  وكيالع  قالال: حالدثِا يحيالى بال  يالـمان  عال  إسرافيالـل  عال  ف الرات القالزذ

بَهالا الْالـي بالـارْكِا  َ  األْرضن وَ غارن عَف وَن َ بارن َْ يَ  كان وا ي ْسَْ الـحس   فـي قوله: وأْوَرثَِا القَْوَم الذين

يها قال: البأم.  فـن

: أرُرنا عُد الريا   قال: أرُرنا إسرافيـل  ع  ف رات القزاي  قال: حدثِا الـحس  ب  يحيى  قال   

 سمعت الـحس  يقول  فيكر نـحوق.

حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا قُـيصة  ع  سفـيان  ع  ف رات القزاي  ع  الـحس : األرض الْالـي    

 بـاركِا فـيها  قال: البأم.

  يريالع  قالال: حالدثِا سالعيد  عال  قْالادة  قولاله: ـ حدثِا ببر ب   عالار  قالال: حالدثِا يزيالد بال11758  

بَهالا الْالـي بالـارْكِا فنالـيها هالي أرض  َ  األْرضن وَ غارن العَف وَن َ بالارن َْ يَ  كالان وا ي سَْ وأْوَرثِْا القَالْوَم الذالين

 البأم.

     َ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثالور  عال   عمالر  عال  قْالادة  قولاله: َ بالارن

بَها الْـي بـارْكِا فـيها قال: الْـي بـارك فَـيها: البأم.األْرضن وَ   َ غارن

وكالالان بعالالض أهالالل العربالالـية يالالزعش أن  بالالار  األرض و غاربهالالا نصالالّ علالالـى الـمالالـحلذ  يعِالالـي:   

وأورثِا القوم اليي  كانوا يسَْعفون فـي  بار  األرض و غاربها  وأن قوله: وأْوَرثِا إنـما وقع 

يها ورلُ قول ال  عِى له  ألن بِـي إسرافيالـل لالـش يَال  يسَْالعفهش أيالام علـى قوله: الْـي بـار ْكِا فـن
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فرعون غير فرعون وقو ه  ولـش يَ  له ساللطان إالذ بالـمصر  فغيالر َالافز واأل الر كاليلُ أن يقالال: 

 اليي  يسَْعفون فـي  بار  األرض و غاربها.

رلالُ بعيالد  ال  الالـمفهوم فالـي فإن قال قافل: فإن  عِالاق: فالـي  بالار  أرض  صالر و غاربهالا فالإن   

 الـَطاب:  ع رروَه ع  أقوال أهل الْأويـل والعلـماء بـالْفسير.

ْسَِى فإنالاله يقالالول: وفالالـي وعالالد   الالاليي وعالالد بِالالـي إسرافيالالـل    َُ الالالـح  الالـَمة  َربذالال ْت َكلن وأ الالا قولالاله: َوتالالـمذ

هش فر عالوَن. وكلالـمْه بْـما ه  علـى  ا وعدهش    تـمَيِهش فـي األرض  ونصرق إياهش علالـى عالدوذ

الالةً  ْش أفمذ ف وا فنالالـي األْرضن َونَالالـْاعَلَه  الالعن َْ يَ  اْسْ  الالالـحسِى قولالاله َالاللذ ثِالالا:ق: ون ريالالد  أْن نَالالـم  ذ علالالـى الذالالين

ْش  الالا كالالان وا  ِْه  الال ِ ودَه مالالا  ن  َ َي فنْرَعالالْوَن َوها الالاَن َو الالْش فنالالـي األْرضن َون الالرن َذَ  لَه  ثالالـيَ  ون الالـَم ش  الَوارن َونالالـْاعَلَه 

وَن.  يَْحيَر 

 وبِـحو  ا قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ.  

ـ حدثِا  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  قال: حدثِا عيسى  ع  اب  أبـي نـاي   11759  

ي إْسرافنيـَل قال: ظهور قوم  وسى  ْسَِى َعلـى بَِـن َُ الـح  ْت َكلنـَمة  َربذ ع   ـااهد  فـي قول  : َوتـمذ

ثهش  ِها.«: تـمَي    لهش فـي األرض»فرعون. و  علـى  و ا ورذ

حدثِالالـي الالالـمثِى  قالالال: حالالدثِا أبالالو حييفالالة  قالالال: حالالدثِا بالالُل  عالال  ابالال  أبالالـي نالالـاي   عالال   الالـااهد    

 بِـحوق.

الاله  فإناله يقالالول: وأهلَِالا  الا كالالان فرعالون وقو الاله    ْرنَالالا  الا كالالاَن يَْصالَِع  فنْرَعالْون  َوقَْو   وأ الا قولاله: َودَ ذ

ب الالوَن يقالالول: و الالا كالالانوا يُِالالون  الال  األبِالالـية يصالالِع ونه  الال  العمالالارات والالالـمزارر. و الالا كالالان وا يَْعرن

ا  عِالى الْعالريز فـيالـما  َالى  بِالا َميالع رلالُ. وقالد بالـيِذ والقصور  وأررَِاهش    رلالُ كلاله  وررذ

 ببواهدق.

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ.  

ـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِالـي  عاويالة  عال  علالـيذ بال  أبالـي ـ حدثِـي ال11760  

ب وَن يقول: يُِون.  طلـحة  ع  اب  عُـاـ  قوله: َو ا كان وا يَْعرن

ـ حدثِـي  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  ع  عيسى  ع  اب  أبـي نـاي   عال  11761  

ب وَن يُِون الُـيوت وال  ـمساك   ا بلغت  وكان عُِهش غير  عرو,. ـااهد: يَْعرن

 حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نـاي   ع   ـااهد   ثله.   

ب وَن بَسر الراء  سالوى    اء الـحااي والعرا  يَْعرن ة قرذ وارْلفت القرأة فـي قراءة رلُ  فقرأته عا ذ

, عاصش ب  أبـي الِـاود  فإنه قرأ ق بَمها. وهما لغْان  بهورتان فـي العرب  يقال: عَر, يعرن

,  فإرا كان رلُ كيلُ  فُأيْهما قرأ القارىء فمصيّ التفـا   عِالى رلالُ  وأنهمالا  عروفالـان  ويعر 

   كُم العرب  وكيلُ تفعل العرب فالـي فعَالل إرا ردذتاله إلالـى االسْقُالـال  تَالشذ العالي   ِاله أحيانالا  

الة وكثالرة القالراءة بهالا وتَسرق أحيانا. غير أ ّذ القراءتـي  إلـيذ كسالر الالراء لبالهرتها فالـي العا ذ ن أح

 وأنها أص ذ اللغْـي .

 138اآلية : 

َ ف الوَن َعلَالَى  اَوْينَالا بنَُِنالَي إنْسالَرآفنيَل اْلَُْحالَر فَالأَتَْواْ َعلَالَى قَالْوٍم يَْع ََ القول فـي تأويـل قولاله تعالالـى:     }َو

ْش قَال واْ يَ  َ ْش قَْوٌم تَْاَهل وَن {..أَْصَِاٍم لذه  ْش آلنَهةٌ قَاَل إننذ َآ إنلَـَهاً َكَما لَه  عَْل لِذ َْ وَسَى ا  م 

يقول تعالالـى ركالرق: وقطعِالا بُِالـي إسرافيالـل الُحالر بعالد االَيالات الْالـي أريِاهموهالا والعُالر الْالـي    

العُالر والُالـيِات عايِوها علالـى يالدي نُالـيذ    وسالى  فلالـش تزَالرهش تلالُ االَيالات ولالـش تعةهالش تلالُ 

وا علالـى قالوم يعَفالون  حْـى قالوا  ع  عالايِْهش  ال  الالـحاج  الا يحالقذ أن ياليكر  عهالا الُهالافش  إر  الرذ

علـى أصِام لهش  يقو الون علالـى  ثالل لهالش يعُالدونها  ال  دون    اَعالل لِالا يالا  وسالى إلهالا  يقالول: 

وال تُِغي العُالـادة لباليء سالوى   ثاالً نعُدق وصِـما نْـَيق إلها  كما لهؤالء القوم أصِام يعُدونها 

  الواحد القهار. وقال  وسى صلوات   علـيه: إنَش أيها القوم قوم تالـاهلون عةمالة   وواَالّ 

 حقه علـيَش  وال تعلـمون أنه ال تـاوي العُـادة لبيء سوى   اليي له  لُ السموات واألرض.

 وركر ع  اب  َريج فـي رلُ  ا:  
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لقاسش  قال: حدثِا الالـحسي   قالال: ثِالـي حاالاج: َوَاَوْينالا بنَُِنالـي إْسَرافنيالـَل الَُْحالَر ـ حدثِا ا11762  

ْش قال اب  َريج: علـى أصِام لهش  قال: تـماثـيـل بقر  فلـما  َ ف وَن علـى أْصِاٍم لَه  فأتَْوا علـى قَْوٍم يَْع

ل بأن ال عَْل لَِالا كان عال السا ريذ بُه لهش أنه    تلُ الُقر  فيلُ كان أوذ َْ وَسى ا عال قال وا يا   

َ ْش قَْوٌم تَـْاَهل وَن. ْش آلنَهةٌ قال إنذ  إلَها كَما لَه 

وقـيـل: إن القوم اليي  كانوا عَوفـا علـى أصِام لهش  اليي  ركرهش   فـي هيق االَيالة  قالوم كالانوا   

    لـَش. ركر    قال رلُ.

ببالر بال  عمالرو  قالال: حالدثِا العُالـاـ بال  الالـمفَل  ـ حدثِا  ـحمد ب  ببار  قال: حدثِا 11763  

ْش قال: علالـى لالـَش  وقـيالـل إنهالش  َ ف وَن علـى أْصِاٍم لَه  ام  ع  قْادة: فَأتَْوا َعلـى قَْوٍم يَْع ع  أبـي العوذ

 كانوا    الَِعانـيـي  اليي  أ  ر  وسى علـيه السُم بقْالهش.

ل: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عمر  عال  الزهالري ـ وقد حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قا11764  

أن أبـا واقد اللـيثـي  قال: ررَِا  ع رسول   صاللى   علياله وساللش قنَُالل حِالـي   فمررنالا بنْسالدَرة  

قلت: يا نُـيذ   اَعل لِا هيق رات أنواط كما للَفالـار رات أنالواط وكالان الَفالـار يِوطالون سالُحهش 

ّللاذ  أْكَُالر  َهاليَا كَمالا قالَالْت بَِ الو إْسَرافنيالـَل »ُِالـيذ صاللى   علياله وساللش: بسدرة يعَفون حولها. فقالال ال

َ شْ  لن ُْ ْ  قَ يَ   ن َ ْش َسْْرَكُ وَن س ََِ  الذين عَْل لَِا إلَها كَما لَهْش آلَهةٌ  إنذ َْ وَسى: ا  «.لنـم 

هالريذ  عال  سالِان حدثِا الـحس  ب  يحيى  قال: أرُرنا عُد الريا   قال: أرُرنا  عمر  عال  الز   

اب  أبـي سالِان  عال  واقالد اللـيثالـي  قالال: ررَِالا  الع رسالول   صاللى   علياله وساللش قُالل حِالـي   

 فمررنا بسدرة  فقلِا: يا نُـيذ   اَعل لِا هيق رات أنواط  فيكر نـحوق.

  حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا الـحااج  قال: حالدثِا حمالاد  عال   الـحمد بال  إسالحا   عال  الزهالري   

 ع  سِان اب  أبـي سِان  ع  أبـي واقد اللـيثـي  ع  رسول   صلى   عليه وسلش  نـحوق.

حدثِا اب  صالـ   قال: ثِـي اللـيم  قال: ثِـي عقـيـل  ع  اب  بهاب  قالال: أرُرنالـي سالِان بال     

  علياله أبـي سِان الديـلـي  عال  أبالـي واقالد اللـيثالـي: أنهالش ررَالوا  ال   َالة  الع رسالول   صاللى 

وسلش إلـى حِـي   قال: وكان للَفالـار سالدرة يعَفالون عِالدها ويعلقالون بهالا أسلالـحْهش  يقالال لهالا رات 

أنواط قال: فمررنا بسدرة رَالراء عةيالـمة  قالال: فقلِالا يالا رسالول  : اَعالل لِالا رات أنالواط قالال: 

عَْل لَ » َْ وَسى: ا قن  ا قاَل قَْوم   ن يَدن ي بـن ي نَْفسن ْش َوالذين َ ْش قَْوٌم تَـْاَهل وَن أنذها ق ْلْـ  ْش آلنَهةٌ  قاَل إنذ ِا إلَها كَما لَه 

َ شْ  لَ ُْ  «.السذَِ   لَْْرَكُ  ذ س َِ  َ ْ  كاَن قَ

 139اآلية : 

ا َكان واْ يَْعَمل وَن {.. ٌل  ذ ا ه ْش فنيهن َوبَاطن َُْذٌر  ذ آلءن     القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }إننذ َهـَؤ 

     تعالـى ركرق ع  قـيـل  وسى لقو ه    بِـي إسرافيـل  يقول تعالـى ركرق قال  وهيا رُر   

لهالالش  وسالالى: إن هالالؤالء العَالالوف علالالـى هالاليق األصالالِام     هلالالُ  الالا هالالش فالالـيه  الال  العمالالل و فسالالدق  

و َسرهش فـيه بإثابْه إياهش علالـيه العالياب الالـمهي   وبالـاطل  الا كالانوا يعملالون  ال  عُالـادتهش إياهالا 

ـحلذ ألنه غير نافع عِد  ـايء أ ر   وحلوله بساحْهش  وال  الدافع عالِهش بالأـ   إرا نالزل فمَم

 بهش  وال  ِقيهش    عيابه إرا عيذبهش فـي القـيا ة  فهو فـي  عِى  ا لـش يَ .

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ.  

قال: حدثِا أحمد ب  الـمفَل  وحدثِـي  وسى ب  هارون  ـ حدثِـي  ـحمد ب  الـحسي   11765  

َُْذالٌر  الا ه الْش فنالـيهن  الءن    : إنذ َهالؤ  قال: حدثِا عمرو بال  حمالاد  قالاال َميعالا: حالدثِا أسُالـاط  عال  السالديذ

 يقول:  هلُ  ا هش فـيه.

  أبالـي ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِالـي  عاويالة  عال  علالـيذ بال11766  

يهن يقول: رسران. َُْذٌر  ا ه ْش فـن الءن     طلـحة  ع  اب  عُـاـ  قوله: إنذ َهؤ 

َُْذالٌر  الا 11767   الءن    ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـي قوله: إنذ َهالؤ 

ٌل  ا كان وا يَْعَمل وَن قال: هيا كله واحد  كهيئة  يهن وبَـاطن قالال: «. عفالوذ غفالور«  »حيالـشغفور ر»ه ْش فـن

 والعرب تقول: إنه الُـافس الـمُْر  وإنه الُـافس الـمَسر.

 140اآلية : 
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يَ  {.. َ ْش َعلَى اْلعَالَمن لَ َذ َ ْش إنلَـَهاً َوه َو فَ ي ن أَْبغن  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَاَل أََغْيَر ّللاذ

  ألْـمسَش إلها وأَعل لَالش  عُالودا تعُدوناله  و  يقول تعالـى ركرق: قال  وسى لقو ه: أسوى    

الاللَش علالالـى عالالالـمي دهالالركش وي الالانَش يقالالول: أفالالأبغيَش  عُالالودا ال يالالِفعَش وال  َذ الالاليي هالالو رالالالقَش  ف

كش تعُدونه وتْركون عُـادة    فَلَش علـى الـَـلق؟ إن هيا  َِش لـاهل.  يَرذ

 141اآلية : 

َ ْش س الَوَء اْلعَاليَابن ي قَْذل الوَن القول فـي تأويـل قولاله تعالالـى:     }وَ  ونَ الْ  آلن فنْرَعالوَن يَس الو   إنْر أَْنَاْيَِالاك ْش  ذ

يٌش {.. َ ْش َعةن بذ َ ْش بآَلٌء  ذ  رذ  أَْبَِآَءك ْش َويَْسَْْحي وَن ننَسآَءك ْش َوفني رَلن

ر رسالول    ََ   صاللى  يقول تعالـى ركرق للـيهود    بِـي إسرافيـل اليي  كانوا بـي  ظهرانـي  ها

  عليه وسلش: واركروا  ع قـيـلَش هيا اليي قلْـموق لـموسى بعد ر:يَْش    االَيات والعُالر  وبعالد 

الْ  آلن فنْرَعالْوَن  الِعش الْـي سلفت  ِـي إلـيَش  واأليادي الْـي تقد ت فعلَالش  الا فعلْالـش. إْر أْنالـَاْيِاك ْش  ن

َ ْش س وَء العَيَابن يقول: إر  وهش اليي  كانوا علـى  ِهاَه وطريقْه فـي الَفر ونَ بـاهلل    قو ه. يَس و  

يحملالالونَش أقالالُ  العالالياب وسالاليئه. وقالالد بالالـيِا فـيالالـما  َالالى  الال  كْابِالالا هالاليا  الالا كالالان العالالياب الالاليي كالالان 

ي  يسو هش سيئه. ي قَْذل وَن أْبِاَءك ْش اليكور    أوالدهش  َويَْسَْـْحي وَن ننساَءك ْش يقول: يسُْقون إناثهش. وفـن

يالالـٌش يقالول: وفالالـي سالو هش إيالالاكش سالالوء العالياب  ارُْالالـار  ال    لَالالش وتعمالالد رَ  َ الالْش َعةن الْ  َربذ َ الْش بَالالٌُء  ن لن

 عةيـش.

 142اآلية : 

يقَالات  َربذالهن  وَسالَى ثََُثناليَ  لَْيلَالةً َوأَتَْمْمَِاَهالا بنعَْبالٍر فَالَْشذ  ن القول فـي تأويـل قوله تعالالـى:     }َوَواَعالْدنَا   

يَ  لَ  يَ  {..أَْربَعن دن ْفسن نْع َسُنيَل اْلم  ُذ ي َوأَْصلنْ  َوالَ تَْ وَن اْرل ْفِني فني قَْو ن يهن َهار  وَسَى ألرن  ْيلَةً َوقَاَل   

 

يقول تعالـى ركرق: وواعدنا  وسالى لالـمِاَاتِا ثُثالـي  لـيالـلة وقـيالـل: إنهالا ثُثالون لـيالـلة  ال  ري    

ا الثُثـي  اللـيـلة بعبر لالـيال تْالـمة أربعالي  لـيالـلة. وقـيالـل: القعدة. وأتـَمـْمِاها بنعَْبٍر يقول: وأتـمـمِ

 إن العبر الْـي أتـمها به أربعي   عبر ري الـحاة. ركر    قال رلُ.

وَسالى 11768   ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبـي  ع  سفـيان  ع  لـيم  ع   ـااهد: َوَواَعالْدنا   

يَ  لَـْيـلَةً وأتـَمـْمِاها بنعَ   ْبٍر قال: رو القعدة وعبر ري الـحاة.ثَُثـن

يَ  لَـْيـلَةً وأتـَمـْمِاها بنعَْبالٍر قالال: رو     وَسى ثَُثـن قال: ثِا َرير  ع  لـيم  ع   ـااهد: َوَواَعْدنا   

 القعدة وعبر ري الـحاة  ففـي رلُ ارْلفوا.

نالـاي   عال   الـااهد:  حدثِالـي الالـمثِى  قالال: حالدثِا أبالو حييفالة  قالال: حالدثِا بالُل  عال  ابال  أبالـي   

يقالات  َربذالهن  يَ  لَـْيالـلَةً هالو رو القعالدة وعبالر  ال  ري الالـحاة  فاليلُ قولاله: فَْاَلـشذ  ن وَسى ثَُثـن َوَواَعْدنا   

يَ  لَـْيـلَةً.  أْربَعن

ـ حدثِـي  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا الـمعْـمر ب  سلـيـمان  ع  أبـيه  قال: يعش 11769  

ـي  الْـي كان واعالد  وسالى رباله كانالت را القعالدة والعبالر  ال  ري الالـحاة الْالـي حَر يذ أن الثُث

 تـمـش   بها األربعي .

ـ حالدثِا القاسالش  قالال: حالدثِا الالـحسي   قالال: ثِالـي حاالاج  عال  ابال  َالريج  عال   الـااهد: 11770  

يَ  لَـْيـلَةً قالال: رو القعالدة. وأتـَمالـْمِاها بنعَْبالرٍ  وَسى ثَُثـن قالال: عبالر ري الالـحاة. قالال ابال   َوَواَعْدنا   

 َريج: قال اب  عُـاـ   ثله.

حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حدثِا أبالو سالعد  قالال: سالمعت  الـااهدا يقالول فالـي    

ل  الال  ري  وَسالالى ثَُثنالالـيَ  لَـْيالالـلَةً وأتْـَمالالـْمِاها بنعَْبالالٍر قالالال: رو القعالالدة  والعبالالر األوذ قولالاله: َوَواَعالالْدنا  ن

 ة.الـحا

ـ قال: ثِا عُد العزيز  قال: حدثِا إسرافيـل  ع  أبـي إسحا   ع   سالرو : وأتـَمالـْمِاها 11771  

 بنعَْبٍر قال: عبر األضحى.

يَ  لَـْيـلَةً فإنه يعِـي: فَمل الوقالت الاليي واعالد    وسالى أربعالي     يقات  َربذهن أْربَعن وأ ا قوله: فََْـشذ  ن

 لـيـلة وبلغها. كما:

This file was downloaded from QuranicThought.com



يقالات  َربذالهن ـ 11772   حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  عال  ابال  َالريج: فَْاَلـشذ  ن

 قال: فُلغ  يقات ربه أربعي  لـيـلة.

نْع      ُذ ي فـي قَْو ي وأْصلنـْ  َوال تَْ وَن اْرـل ْفِـن يهن هار  وَسى ألَرن القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوقاَل   

ي دن ْفسن يـَل الـم   َ .َسُـن

يقول تعالـى ركرق: لـما  َى لـموعد رباله  قالال ألرياله هالارون: اْرـل ْفِنالـي فنالـي قَالْو ي يقالول: كال    

الـْ  يقالول: وأصلالـحهش بحملالُ  رـلـيفْـي فـيهش إلـى أن أرَع  يقال  ِاله: َرالـلَفه يَالـل ف ه رُفالة. وأَْصلن

 إياهش علـى طاعة   وعُـادته. كما:

حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  ابال  َالريج  قالال: قالال  وسالى ـ حدثِا القاسش  قال: 11773  

ي قَو ي وأْصلنـْ  وكان    إصُحه أن ال يدر العال ي عُد. ي فـن  ألريه هارون: اْرـل ْفِـن

يَ  يقول: وال تسلُ طريق اليي  يفسدون فـي األرض بـمعصيْهش    دن ْفسن يـَل الـم  نْع َسُـن ُذ وقوله: َوال تَْ

هش أهل الـمعاصي علـى عصيانهش ربهش  ولَ  اسلُ سُـيـل الـمطيعي  ربهش. فَانت ربهش  و عونْ

 واعدة    وسى علـيه السالُم بعالد أن أهلالُ فرعالون ونالـاى  ال  بِالـي إسرافيالـل فـيالـما قالال أهالل 

 العلـش  كما:

َواَعالْدنا ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي الـحااج  ع  ابال  َالريج  قولاله: وَ 11774  

يَ  لَـْيـلَةً... االَية  قال: يقول: إن رلُ بعد  ا فرغ    فرعون  وقُالل الطالور لالـما نالـاى  وَسى ثَُثـن   

   وسالالى علالالـيه السالالُم  الال  الُحالالر وغالالر  آل فرعالالون ورالالـلص إلالالـى األرض الطيُالالة  أنالالزل   

ربه اسْـَـلف هارون علـى قو ه  علـيهش فـيها الـم ذ والسلوى وأ رق ربه أن يـلقاق  فلـما أراد لقاء 

اله لـيـلقالـى  َذ وواعدهش أن يأتـيهش إلـى ثُثـي  لـيـلة  يعادا    قنُله    غير أ ر ربه وال  يعالادق فْو

: لالـيس يأتالـيَش  وسالى  و الا يصلالـحَش إالذ إلاله  ربه  فلـما تـمت ثُثون لـيـلة  قال عدوذ   السذا ريذ

علوا انةروا لـيـلَْش هيق ويو َش هيا  فالإن َالاء وإالذ فعلْالـش  الا تعُدونه فِابدهش هارون وقال: ال تف

بدا لَش فقالوا: نعش. فلـما أصُحوا    غد ولـش يروا  وسى عاد السا ريذ لـمثل قوله بـاأل س  قال: 

وأحد,   األَل بعد األَل اليي َعله بـيِهش عبرا  فْـشذ  يقات ربه أربعالي  لـيالـلة  فعالاد هالارون 

ال  ا نةروا يو هش رلُ أيَا  فإن َاء وإالذ فعلْـش  الا بالدا لَالش. ثالش عالاد السالا ريذ الثالثالة فِابدهش  إ

 لـمثل قوله لهش  وعاد هارون فِابدهش أن يِْةروا. فلـما لـش يروق....

ـ قال القاسش: قال الـحس : حدثِـي حااج  قال: ثِـي أبالو بَالر بال  عُالد   الهيلالـيذ  قالال: 11775  

لـى هارون حي  انطلق  وسى  فقال: يا نُـيذ   إنالا اسالْعرنا يالوم ررَِالا  ال  القالُط قام السا ريذ إ

حلـيذا كثـيرا    ييِالْهش  وإن الاليي   عالُ قالد أسالرعوا فالـي الـحلالـيذ يُالـيعونه ويِفقوناله  وإنالـما كالان 

ا َالاء عاريَة    آل فرعون فلـيسوا بأحياء فِردذها علـيهش  وال ندري لعلذ أراك نُـيذ    وسالى إر

يَون له فـيها رأي  إ ا يقربها قربالـانا فْأكلهالا الِالار  وإ الا ياعلهالا للفقالراء دون األغِالـياء. فقالال لاله 

هارون: نعش  ا رأيت و ا قلت فأ ر  ِاديا فِادى:    كان عِدق بيء    حلـيذ آل فرعون فلـيأتِا 

زانة. فقَُالها السالا ريذ  به فأتوق به  فقال هارون: يا سا ريذ أنت أحالقذ  ال  كانالت عِالدق هاليق الالـَ

وكان عدوذ   الـَُـيم صافغا  فصاغ  ِه عاًُ َسدا  ثش قيف فـي َوفه تربة    القَُة الْالـي 

ة واحدة   قُض    أثر فرـ َُريـل علـيه السُم إر رآق فـي الُحر  فاعل يَور  ولـش يَر إالذ  رذ

وَسالى وقال لُِـي إسرافيـل: إنـما تـَـلف  وسى بعد الثُثـي  ل َ الش وإلاله     ـيالـلة يـلْالـمس هاليا َهاليَا إله 

َي يقول: إن  وسى علـيه السُم نسي ربه.  فَِسن

 143اآلية : 

 َُ ننالَي أَنة الْر إنلَْيال يقَاتنَِا َوَكلذَمه  َربذه  قَالاَل َربذ أَرن وَسَى لنمن آَء    ََ ا   القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َولَمذ

َن ن  َ عَلَاله   قَاَل لَ  تََرانني َولَـ ََ الا تََالذالَى َربذاله  لنْلَاَُاللن  ََانَه  فََسالْوَف تََراننالي فَلَمذ اْنة ْر إنلَى اْلَاَُلن فَإننن اْسَْقَرذ َ 

ِنيَ  {.. ْؤ ن ل  اْلم  َُ َوأَنَاْ أَوذ ُْت  إنلَْي َُ ت  َُْحانَ آ أَفَاَ  قَاَل س  قاً فَلَمذ  دَكذاً َوَررذ  وَسَى َصعن

مه رباله وناَالاق  قالال يقول تعالـى ركرق: ولـما َ    اء  وسى للوقت اليي وعدنا أن يـلقانا فـيه  وكلـذ

. َن ن اْنة ْر إلـى الـَاَُلن ي َولَ َُ قال   له  ـايُـا: لَْ  تََرانـن نـي أْنة ْر إلَـْي   وسى لربه: أرن

 وكان سُّ  سألة  وسى ربه الِةر إلـيه   ا:  
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ا عمرو  قال: حدثِا أسُـاط  عال  السالديذ  قالال: ـ حدثِـي به  وسى ب  هارون  قال: حدث11776ِ  

َُ قالاَل لَالْ   نالـي أْنة الْر إلَالـْي ّذ أن يِةالر إلالـيه  قالاَل َربذ أرن إن  وسى علـيه السُم لالـما كلذالـمه رباله أحال

َن ن اْنة ْر إلـى الـَاَُلن فإنن اْسَْقَرذ َ َانَه  فََسْوَف تََراننالـي. فحالفذ حالول الالـاُل  وحالفذ حالول  ي َولَ تََرانـن

 الـمُفَة بِار  وحفذ حول الِار بـمُفَة  وحفذ حول الـمُفَة بِار  ثش تـالـى ربه للـاُل.

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا إسحا   قال: حدثِا عُد   ب  أبـي َعفالر  عال  أبالـيه  عال  11777  

يذا قال: ثِـي    لقـي أصحاب الُِـيذ صلى   ْبِاق  نَـان باله الربـيع  فـي قوله: َوقَرذ  علياله وساللش أناله قرذ

َُ قالاَل لَالْ   ننالـي أْنة الْر إلَالـْي الربذ حْـى سمع صريف القلـش  فقالال عِالد رلالُ  ال  البالو  إلالـيه: َربذ أرن

. َن ن اْنة ْر إلـى الـَاَُلن ي َولَ  تََرنـن

ـ حدثِا القاسش  قال: ثِـي الـحسي   قالال: ثِالـي حاالاج  عال  أبالـي بَالر الهيلالـيذ  قالال: لالـما 11778  

ـلف  وسى علـيه السُم بعد الثُثـي   حْـى سمع كُم   ابْا  إلالـى الِةالر إلالـيه  فقالال: َربذ تـَ

ي ولـيس لُبالر أن يطيالق أن يِةالر إلالـيذ فالـي الدنالـيا   ال  نةالر إلالـيذ  َُ قاَل لَْ  تََرانـن نـي أْنة ْر إلَـْي أرن

ّذ إلالـيذ  ات. قال: إلهي سمعت  ِطقُ وابْقت إلـى الِةر إلالـيُ  وألن أنةالر إ لالـيُ ثالش أ الوت أحال

    أن أعيز وال أراك قال: فـانةر إلـى الـاُل  فإن اسْقرذ  َانه فسوف ترانـي.

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حالدثِا عُالد    قالال: ثِالـي  عاويالة  عال  علالـيذ  عال  ابال  عُالـاـ  11779  

َُ قال: أعطِـي. نـي أْنة ْر إلَـْي  قوله: أرن

ال: حالدثِا سلالـمة  عال  ابال  إسالحا   قالال: اسْـَالـلف  وسالى هالارون ـ حدثِا اب  حميد  قال11780  

علالالـى بِالالـي إسرافيالالـل  وقالالال: إنالالـي  ْعاالالل إلالالـى ربالالـي  فـارـلفِالالـي فالالـي قالالو ي  وال تُْالالع سُـيالالـل 

الـمفسدي  فَرج  وسى إلـى ربه  ْعاًُ للقـيذه بوقا إلـيه  وأقام هارون فـي بِـي إسرافيـل  و عه 

أثر  وسى لـيـلـحقهش باله. فلالـما كلالـش    وسالى  طمالع فالـي ر:يْاله  فسالأل  السا ريذ يسير بهش علـى

َُ لَالْ  تََراننالـي ولَال  اْنةالر إلالـى الالـَاَُلن فالإنن اْسالَْقَرذ َ َانَاله   ربه أن يِةر إلـيه  فقالال   لالـموسى: إنذال

ي... االَية: قال اب  إسحا : فهيا  الا وصالل إلالـيِا فالـي كْالاب   عال  رُال ر  وسالى لالـما فََسوَف تَرانـن

طلّ الِةر إلـى ربه. وأهل الَْاب يزعمون وأهل الْوراة  أن قد كان ليلُ تفسالير وقصالة وأ الور 

ل  كثـيرة و راَعة لـش تأتِا فـي كْاب    و  أعلالـش. قالال ابال  إسالحا  عال  بعالض أهالل العلالـش األوذ

لالّ رلالُ إلالـى رباله بأحاديم أهل الَْاب: إنهش يادون فـي تفسير  ا عِدهش    رُر  وسى حي  ط

أنه كالان  ال  كُ اله إيالاق حالي  طمالع فالـي ر:يْاله  وطلالّ رلالُ  ِاله  وردذ علالـيه رباله  ِاله  الا ردذ  أن 

الر ثالـيابه وصالام للقالاء رباله فلالـما أتالـى طالور ساليِا  ودنالا   لاله فالـي الغمالالام  الر وطهذ  وسالى كالان تطهذ

ر وبَالاء حالزي   ثالش أرالي فالـي  د حْاله  فقالال: ربذ  الا فَلـمه  سُحه وحمدق وكُرق وقدذسه   ع تَرذ

أعةمُ وأعةالش بالأنُ كلاله   ال  عةمْالُ أناله لالـش يَال  باليء  ال  قُلالُ  فأنالت الواحالد القهالار  كالان 

عربُ تـحت عةمُْ نار توقد لُ  وَعلت سراد     دونه سراد   ال  نالور  فمالا أعةمالُ ربذ  

 وأعةش  لَُ  َعلت بـيُِ وبـي   ُفَُْ  سيرة رمسالمافة عالام  فمالا أعةمالُ ربذ وأعةالش  لَالُ

فالالـي سالاللطانُ  فالالإرا أردت بالاليئا تقَالاليه فالالـي َِالالودك الالاليي  فالالـي السالالماء  أو الالاليي  فالالـي األرض  

وَِالودك الاليي  فالـي الُحالر  بعثالت الالري   الال  عِالدك ال يراهالا باليء  ال  رالـلقُ إالذ أنالت إن بالالئت  

فدرـلت فـي َوف    بئت    أنُـيافُ  فُلغوا لـما أردت    عُالـادك  ولالـيس أحالد  ال   ُفَْالُ 

يئا    عةمُْ  وال    عربُ  وال يسمع صوتُ  فقالد أنعمالت علالـيذ  وأعةمالت علالـيذ يسْطيع ب

فـي الفَل  وأحسِت إلـيذ كاللذ اإلحسالان  عةمِْالـي فالـي أ الـش األرض  وعةمِْالـي عِالد  ُفَْالُ  

وأسمعِْـي صوتُ  وبيلت لـي كُ ُ  وآتـيِْـي حَمُْ  فإن أعالدذ نعمالاك ال أحصاليها  وإن أردت 

. دعوتالالُ ربذ علالالـى فرعالالون بالالـاالَيات العةالالام  والعقوبالالة البالالديدة  فَالالربت بالالَرك ال أسالالْطيعها

بعصالالاي الْالالـي فالالـي يالالدي الُحالالر  فالالـانفلق لالالـي ولالالـم   عالالي  ودعوتالالُ حالالي  َالالزت الُحالالر  فأغرقالالت 

ي  وسالالألُْ الالالـماء لالالـي وأل ْالالـي  فَالالربت بعصالالاي الْالالـي فالالـي يالالدي الالالـحار  فمِالاله  ك وعالالدوذ عالالدوذ

عا الا لالـش يأكلاله أحالد كالان قالُلهش  فأ رتِالـي أن أدعالوك  ال  قنَُالل أرويِْـي وأ ْـي  وسألُْ أل ْالـي ط

الـمبر   و ال  قنَُالل الالـمغرب. فِاديْالُ  ال  برقالـي أ ْالـي  فالأعطيْهش الالـم ذ  ال   برقالـي لِفسالي  

وآتـيْهش السلوى    غربـيهش    قنَُل الُحر  وابَْيت الـحرذ فِاديُْ  فةللت علالـيهش بالـالغمام  فمالا 

أعدذها وال أحصاليها  وإن أردت بالَرها ال أسالْطيعها. فائْالُ الالـيوم راغُالـا أطيق نعماك علـيذ أن 
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ة  عا  لْعطيِالالـي  الالا  ِعالالت غيالالري  أطلالالّ إلالالـيُ وأسالالألُ يالالا را العةمالالة والعالالزذ طالُالالـا سالالافًُ  َْالالرذ

والسلطان أن تريِـي أنةر إلـيُ  فإنـي قد أحُُت أن أرى وَهالُ الاليي لالـش يالرق باليء  ال  رالـلقُ. 

ة:  ن  ا تقول؟ تَلـمت بَُم هو أعةالش  ال  سالافر الـَالـلق  ال افُ ترى يا اب  عمرقال له ربذ العزذ

يرانـي أحد فـيحيا  ألـيس فـي السموات  عمري  فإنه  قد ضعف  أن يحمل  عةمْالـي  ولالـيس فالـي 

األرض  عمري  فإنهالا قالد ضالعفت أن تسالع باِالدي  فلسالت فالـي  َالان واحالد فأتـالالـى لعالي  تِةالر 

. قال  وسى: يا ر ة: إلـيذ ّذ إلـيذ    أن ال أراك وال أحيا  قالال لاله ربذ العالزذ بذ أن أراك وأ وت  أح

مت بَالُم هالو أعةالش  ال  سالافر الـَالـلق  ال يرانالـي أحالد فالـيحيا. قالال: ربذ تـمالـش  يا اب  عمران تَلـذ

علالالـيذ نعمالالاك  وتـمالالـش علالالـيذ فَالاللُ  وتـمالالـش علالالـيذ إحسالالانُ هالاليا الالاليي سالالألُْ لالالـيس لالالـي أن أراك 

ّذ أن أراك فـيطمئ  قلُـي. قال لاله: يالا ابال  عمالران لال  يرانالـي أحالد فالـيحيا. قالال:  فأقُض  ولَ  أح

 وسى ربذ تـمـش علـيذ نعماك وفَلُ  وتـمـش علـيذ إحسانُ هاليا الاليي سالألُْ لالـيس لالـي أن أراك 

ّذ إلالـيذ  ال  الالـحياة  فقالال الالرحم  الالـمْرحش علالـى رالـلقه: قالد طلُالت يالا  فالأ وت علالـى أثالر رلالُ أحال

أعطيُْ سؤلُ إن اسْطعت أن تِةر إلـيذ  فـارهّ فـاتـَي لوحي   ثش انةر إلـى الالـحار  وسى  و

األكُر فـي رأـ الـاُل  فإن  الا وراءق و الا دوناله  َاليق ال يسالع إالذ  الـالسُ يالا ابال  عمالران  ثالش 

انةر فإنـي أهُط إلـيُ وَِودي    قلـيـل وكثـير. ففعالل  وسالى كمالا أ الرق رباله  نالـحت لالوحي  ثالش 

ما إلـى الـاُل  فالس علـى الـحار: فلـما اسْوى علـيه  أ ر   َِودق الاليي  فالـي السالماء صعد به

الدنالالـيا  فقالالال: ضالالعي أكِافالالُ حالالول الالالـاُل  فسالالمعت  الالا قالالال الالالربذ ففعلالالت أ الالرق  ثالالش أرسالالل   

الصواعق والةلـمة والَُـاب علـى  ا كان يـلـي الـاُل اليي يـلـي  وسى أربعة فراسالخ  ال  كالل 

وا بـموسى  فـاعْرضوا علـيه  فمروا به طيران الِعَر تُِع ناحي ة  ثش أ ر    ُفَة الدنـيا أن يـمرذ

أفواههش بالـالْقديس والْسُالـي  بأصالوات عةيالـمة كصالوت الرعالد البالديد  فقالال  وسالى بال  عمالران 

ِور علـيه السُم: ربذ إنـي كِت ع  هيا غِـيا   ا ترى عيِاي بيئا قد رهّ بصرهما    بعار ال

الالالـمْصفف علالالـى  ُفَالالة ربالالـي. ثالالش أ الالر    ُفَالالة السالالماء الثانالالـية أن اهُطالالوا علالالـى  وسالالى  

ٌّ بـالْسُـي  والْقالديس  ففالزر العُالد الَالعيف ابال   فـاعْرضوا علـيه  فهُطوا أ ثال األْسد  لهش لَـَا

ت كلذ بعرة فـي رأسه وَلدق  ثش قال: ند ت عل ـى  سئلْـي عمران  ـما رأى و ـما سمع  فـاقبعرذ

إياك  فهل يِـايِـي  ال   َانالـي الاليي أنالا فالـيه باليء؟ فقالال لاله ريالر الالـمُفَة ورأسالهش: يالا  وسالى 

اصُر لـما سألت  فقلـيالـل  ال  كثالـير  الا رأيالت ثالش أ الر    ُفَالة السالماء الثالثالة أن اهُطالوا علالـى 

وأفالواههش تُِالع   وسى  فـاعْرضوا علـيه  فأقُلوا أ ثال الِسور لهش قْصالف ورَالف ولالـاّ بالديد 

بـالْسُـي  والْقديس كلـاّ الالـايز العةيالـش أو كلهالّ الِالار  ففالزر  وسالى  وأيسالت نفساله  وأسالاء 

ظِه  وأيس    الـحياة  فقال له رير الـمُفَة ورأسالهش:  َانالُ يالا ابال  عمالران  حْالـى تالرى  الا ال 

ضوا علال ـى  وسالى بال  عمالران. تصير علـيه؟ ثش أ ر    ُفَة السماء الرابعة أن اهُطالوا فالـاعْرن

وا به قُلهش  ألوانهش كلهّ الِار  وسالافر رالـلقهش  فأقُلوا وهُطوا علـيه ال يبُههش بيء    اليي   رذ

وا  كالثلـج األبـيض  أصواتهش عالـية بـالْسُـي  والْقديس  ال يقاربهش باليء  ال  أصالوات الاليي   الرذ

رير الـمُفَة ورأسهش: يا اب  عمران  به قُلهش. فـاصطَت ركُْاق  وأرعد قلُه  وابْدذ بَا:ق  فقال

اصالالُر لالالـما سالالألت  فقلـيالالـل  الال  كثالالـير  الالا رأيالالت ثالالش أ الالر    ُفَالالة السالالماء الالالـَا سة أن اهُطالالوا 

ضوا علـى  وسى  فهُطوا علـيه سُعة ألوان  فلـش يسْطع  وسى أن يُْعهش طرفه  ولالـش يالر  فـاعْرن

وابالالْدذ حزنالاله  وكثالالر بَالالا:ق  فقالالال لالاله ريالالر   الالثلهش ولالالـش يسالالمع  ثالالل أصالالواتهش  وا الالْذ َوفالاله روفالالـا 

الـمُفَة ورأسهش: يا اب  عمران  َانُ حْـى ترى  ا ال تصالُر علالـيه ثالش أ الر    ُفَالة السالماء 

ضالالوا علالالـيه.  السادسالالة أن اهُطالالوا علالالـى عُالالدي الالاليي طلالالّ أن يرانالالـي  وسالالى بالال  عمالالران واعْرن

ارا أبالدذ ضالوءا  ال  البالمس  ولُالـاسهش كلهالّ فهُطوا علـيه فـي يد كلذ  لُ  ثل الِـَـلة الطويـلة ن

الِار  إرا سُحوا وقدذسوا َاوبهش    كان قُلهش     ُفَة السموات كلهش  يقولون ببدة أصالواتهش: 

ة أبدا ال يـموت  فـي رأـ كاللذ  لالُ  الِهش أربعالة أوَاله. فلالـما رآهالش  وسالى  سُوح قدذوـ ربذ العزذ

قالول: ربذ اركرنالـي  وال تالِس عُالدك ال أدري رفع صوته يسُذ   عهش حالي  سالُحوا  وهالو يَُالي وي

. فقال له كُـير الـمُفَة ورفيسهش: قد  أنقلّ  ـما أنا فـيه أم ال؟ إن ررَت أحرقت  وإن  َثت  تذ

أوبالَت يالالا ابال  عمالالران أن يـمْلالـىء َوفالالُ  ويِـَالـلع قلُالالُ  ويبالْدذ بَالالا:ك فالـاصُر للالاليي َلسالالت 
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وا  لِْةر إلـيه يا اب  عمران وكان َُل  وسى ًَُُ  عةيـما  فأ ر   أن يحمل عربه  ثش قال:  رذ

بـي علـى عُدي لـيرانـي  فقلـيـل    كثـير  ا رأى فـانفرج الـاُل    عةمة الربذ  وغبي ضوء 

عر, الرحم  َُالل  وسالى  ورفعالت  ُفَالة السالموات أصالواتها َميعالا  فـارتالـجذ الالـاُل فالـاندكذ  

 وسالالى بال  عمالالران صالعقا علالالـى وَهاله لالالـيس  عالاله وكاللذ بالالارة كانالت فالالـيه  ورالرذ العُالالد الَالعيف 

روحه  فأرسل   الـحياة برحمْه  فْغباق برحمْه وقلّ الـحار اليي كان علـيه وَعلاله كالالـمعدة  

كهيئالالة القُالالة لالالئُ يحْالالر   وسالالى  فأقا الاله الالالروح  ثالالل األم أقا الالت َِالالـيِها حالالي  يصالالرر  قالالال: فقالالام 

أنالاله ال يالالراك أحالالد فالالـيحيا  و الال  نةالالر إلالالـى   وسالالى يسالالُ    ويقالالول: آ ِالالت أنالالُ ربالالـي  وصالالدذقت

 ُفَْالالُ انـَالالـلع قلُالاله  فمالالا أعةمالالُ ربذ وأعةالالش  ُفَْالالُ  أنالالت ربذ األربالالـاب وإلالاله االَلهالالة و لالالُ 

الـملوك  تأ ر الـاِود اليي  عِدك فـيطيعونُ  وتالأ ر السالماء و الا فالـيها فْطيعالُ  ال تسالَِْف  ال  

إلـيُ  الـحمد هلل اليي ال بريُ لاله   الا أعةمالُ رلُ  وال يعدلُ بيء وال يقوم لُ بيء  ربذ تُت 

 وأَلُ ربذ العالـمي 

قا.   وَسى َصعن عَلَه  دَكذا َوَررذ  ن ََ ى َربذه  لْلـَاَُلن  ا تَـَالـذ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَلَـمذ

رذ يقالالول تعالالالـى ركالالرق: فمالالا اطلالالع الالالربذ للالالـاُل َعالالل   الالالـاُل دكذالالا: أي  سالالْويا بالالـاألرض. وَرالال  

قا أي  غبيذا علـيه. وَسى َصعن    

 وبِـحو  ا قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ.  

ـ حدثِـي الـحسي  ب   ـحمد ب  عمرو العِقزي  قال: ثِـي أبـي  قال: حدثِا أسُـاط  ع  11781  

ا تَـَالذالـى َربذاله  لْلال عَلَاله  دَكذالا قالال:  الا السديذ  ع  عَر ة  ع  ابال  عُالـاـ  فالـي قالول  : فَلَالـمذ ََ ـَاَُلن 

قا قال:  غبيذا علـيه. وَسى َصعن عَلَه  دَكذا قال: ترابـا. َوَررذ    ََ  تـالـى  ِه إال قدر الـَِصر. 

ـ حدثِا  وسى  قال: حدثِا عمرو  قال: حالدثِا أسُالـاط  قالال: يعالش السالديذ  عال  عَر الة  11782  

فاعالل الالـاُل دكذالا  ورالرذ  وسالى صالعقا  فلالـش  ع  اب  عُـاـ أنه قال: تـالـى  ِاله  ثالل الالـَِصر 

 يزل صعقا  ا باء  .

قا 11783   وَسالى َصالعن ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد فـي قوله: َوَررذ   

 قال:  غبيذا علـيه.

ا تَـَالذالـى ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سالعيد  عال  قْالادة  قولاله: فَلَالـمذ 11784  

قا: أي  يْا. وَسى َصعن عَلَه  دَكذا قال: انقعر بعَه علـى بعض. َوَررذ    ََ  َربذه  لْلـَاَُلن 

وَسالى 11785   ـ حالدثِا القاسالش  قالال: حالدثِا الالـحسي   قالال: ثِالـي حاالاج  عال  ابال  َالريج: َوَرالرذ   

قا: أي  يْا.  َصعن

حمد بال  ثالور  عال   عمالر  عال  قْالادة  فالـي ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  الـ11786  

ه بعَا.  َ  قوله: دَكذا قال: دكذ بَْع

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا سويد  قال: أرُرنا اب  الـمُـارك  قال: سمعت سفـيان يقول 11787  

عَلَه  دَكذا قال: ساخ الـاُل فـي األرض حْالـى وقال ََ ى َربذه  لْلـَاَُلن  ا تَـَالـذ ع فالـي الُحالر  فـي قوله: فَلَـمذ

 فهو ييهّ  عه.

ا تَـَالذالـى 11788   : فَلَالـمذ ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   عال  الالـحااج  عال  أبالـي بَالر الهيلالـيذ

عَلَه  دَكذا: انقعر فدرـل تـحت األرض فُ يةهر إلـى يوم القـيا ة. ََ  َربذه  لْلـَاَُلن 

قرة ب  عيسالى  قالال: حالدثِا األعمالز  عال   ـ حدثِا أحمد ب  سهيـل الواسطي  قال: حدثِا11789  

ا تَـَالذالـى َربذاله  لْلالـَاَُلن أبالاَر بأ ْصالُ عَْيهن »رَل  ع  أنس عال  الُِالـيذ صاللى   علياله وساللش  قالال:  لَالـمذ

ابة.«. فََاعَلَه  دَكذا  وأرانا أبو إسماعيـل بأصُعه السُـذ

: حدثِا حماد  ع  ثابت  ع  أنس: ـ حدثِـي الـمثِى  قال: ثِـي الـحااج ب  الـمِهال  قال11790  

عَلَاله  دَكذالا قالال:  ََ ا تَـَالذالـى َربذاله  لْلالـَاَُلن  « هَاليا»أن الُِـيذ صلى   علياله وساللش قالرأ هاليق االَيالة: فَلَالـمذ

فَسالاَخ »بأصُعه ووضع الُِـيذ صلى   عليه وسلش اإلبهام علـى الـمفصل األعلـى  ال  الالـَِصر  

 «.الـَاَُل  

الـمثِى  قال: حدثِا هدبة ب  رالد  قال: حدثِا حماد ب  سلالـمة  عال  ثابالت  عال   ـ حدثِـي11791  

عَلَاله  دَكذالا قالال:  ََ ا تَـَالذالـى َربذاله  لْلالـَاَُلن  أنس ب   الُ  قال: قرأ رسول   صلى   عليه وسلش: فَلَالـمذ
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تقالول هاليا؟ قالال: فقال حميالد لثابالت: « فَساَخ الـَاَُل  »وضع اإلبهام قريُـا    طرف رِصرق  قال: 

فرفع ثابت يدق فَرب صدر حميد  وقال: يقوله رسول   صلى   عليه وسلش ويقولاله أنالس وأنالا 

 أكْـمه

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا إسحا   قال: حدثِا عُد   ب  أبـي َعفالر  عال  أبالـيه  عال  11792  

عَلَه  دَكذ  ََ ى َربذه  لْلـَاَُلن  ا تَـَالـذ قا ورلالُ أن الالـاُل حالي  كبالف الغطالاء الربـيع فَلَـمذ وَسى َصعن ا َوَررذ   

 ورأى الِور صار  ثل دك    الدكات.

ا َالاَء 11793   ـ حدثِا الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قالال: حالدثِا أبالو سالعد  عال   الـااهد: َولالـمذ

َُ قاَل لَ ْ  نـي أْنة ْر إلَـْي َمه  َربذه  قاَل َربذ أرن وَسى لنـميقاتنِا وَكلـذ َن ن اْنة ْر إلالـى الالـَاَُلن فالإن     ي َولَ تََرانـن

ا تَـَالذالـى َربذاله  لْلالـَاَُلن فِةالر إلالـى الالـاُل ال يْالـمالُ   اْسَْقَرذ َ َانَه  فإناله أكُالر  ِالُ وأبالد رالـلقا. فَلَالـمذ

له فلـما رأى  وسى  ا يصِع الـاُل ررذ صعقا.  وأقُل الـاُل يِدذك علـى أوذ

اء فـي قراءة    اء أهالل الالـمديِة والُصالرة: دَكذالا  قصالورا وارْلفت القرذ الة قالرذ قولاله: دَكذالا. فقرأتاله عا ذ

َه  واعُْـارا بقول  : َكالُذ إرَا د كذالتن األْرضن دَكذالا دَكذالا   بـالِْوي   بـمعِى: دك   الـاُل دكذا أي فَْْذ

دَةً. واسْبهد بعَهش  ُـال  فَد كذْا دَكذةً َواحن لَتن األْرض  والـان من  علـى رلُ بقول حميد:وقوله: وح 

ْه   قا   ب َهم  يضن الرذ ر  بـالُـن طن َْ ْهَْـ ُـالن َهَز    يَد كذ أْركاَن الـان

اء الَوفـيـي :    ة قرذ عَلَه  دَكذاءَ »وقرأته عا ذ بـالـمدذ وترك الـارذ والِْوي    ثل حمالراء وسالوداء. « ََ

 وكان  ـم  يقر:ق كيلُ عَر ة  ويقول فـيه  ا:

ه أحمد ب  يوسف  قال: حدثِا القاسش ب  سُم  قال: حدثِا عُـاد ب  عُـاد  ع  ـ حدثِـي ب11794  

يزيد ب  حايم  ع  عَر الة  قالال: دكذالاء  ال  الالدكذاوات. وقالال: لالـما نةالر   تُالـارك وتعالالـى إلالـى 

 الـاُل صار صَرق ترابـا.

: العالرب تقالول: وارْلف أهل العربـية فـي  عِالاق إرا قالرىء كاليلُ. فقالال بعالض نـحويالـي الُصالرة  

ناقة دكاء: لـيس لها سِام  وقال: الـاُل  يكر  فُ يبُه أن يَون  ِه إال أن يَون َعله  ثل دكالاء 

. وكالان بعالض نـحويالـي الَوفالة يقالول:  عِالى رلالُ: َعالل  حيف  ثل وأَراق  ـارى: واسألن القَْريَةن

 ِها.الـاُل أرضا دكذاء  ثش حيفت األرض وأقـيـمت الدكاء  قا ها إر أدذت ع

بـالالـمدذ  وتالرك الالـارذ « َعله دكالاء»وأولـى القراءتـي  فـي رلُ بـالصواب عِدي قراءة    قرأ:   

وي عِاله  لداللة الـَُر اليي رويِاق ع  رسول   صلى   علياله وساللش علالـى صالحْه ورلالُ أناله ر 

ل« فَساَخ الـَاَُل  »صلى   عليه وسلش أنه قال:  ُذ أناله إرا  ولـش يقل: فْفْذت  وال تالـحوذ ترابالـا. وال بال

ساخ فيهّ ظهر وَه األرض  فصالار بالـمِزلة الِاقالة الْالـي قالد رهالّ سالِا ها  وصالارت دكالاء بالُ 

سِام. وأ ا إرا دكذ بعَه فإنـما يَسر بعَه بعَا ويْفْذت وال يسوخ. وأ ا الدكاء فإنها َرـلٌَف  ال  

ما تـالالـى رباله للالـاُل سالاخ  فاعالل األرض  فليلُ أ نثت علـى  ا قد بـيِت. فمعِالى الَالُم إرن: فلالـ

  َانه أرضا دكاء.

ق ببواهدق فـيـما  َى بـما أغِى ع  إعادته فـي هيا الـموضع.   ا  عِى الصعن  وقد بـيِذ

يَ .   ِـن ْؤ ن ل  الـم  َُ وأنا أوذ ُْت  إلَـْي َُ ت  ُْحانَ ا أفـاَ  قاَل س   القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَلَـمذ

فلـما ثاب إلـى  وسى علالـيه السالُم فهماله  ال  غباليْه  ورلالُ هالو اإلفالـاقة  ال   يقول تعالـى ركرق:  

َُ تِزيها لُ يا ربذ وتُرفة أن يراك  ُْحانَ الصعقة الْـي ررذ لها  وسى صلى   عليه وسلش  قال: س 

ل  الـم   َُ     سألْـي إياك  ا سألُْ    الر:ية. وأنا أوذ ُْت  إلَـْي يَ  بُ أحد فـي الدنـيا ثش يعيز. ت  ِـن ْؤ ن

    قو ي أن ال يراك فـي الدنـيا أحد إال هلُ.

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال َماعة    أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا عُد   ب   وسى  ع  أبـي َعفر الرايي  ع  الربـيع ب  11795  

ُْالت   ِنالـيَ  قالال: كالان قُلاله  ؤ ِالون  ولَال   أنس  ع  أبـي العالـية  فـي قولاله: ت  ْؤ ن ل  الـم  َُ وأنالا أوذ إلَالـْي

ل    آ   بأنه ال يراك أحد    رـلقُ إلـى يوم القـيا ة.  يقول: أنا أوذ

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا إسحا   قال: حدثِا عُد   ب  أبـي َعفالر  عال  أبالـيه  عال  11796  

ُْالت  الربـيع  قال: لـما رأى  وسى رلُ وأف َُ ت  ُْحانَ ـا   عرف أنه قد سأل أ را ال يُِغي له  فقال: س 
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ل  ال  آ ال  بالُ أناله لال  يالراك أحالد قُالل يالوم  يَ  قال أبو العالـية: عِالى أنالى أوذ ِـن ْؤ ن ل  الـم  َُ وأنا أوذ إلَـْي

 القـيا ة.

: قالال أبالو ـ حدثِـي عُد الَريـش ب  الهيثش  قال: حدثِا إبراهيـش ب  ببار  قال: قال سفـيان11797  

ت باله الالـمُفَة وقالد صالعق  فقالالت: يالا  قا فمالرذ وَسى َصعن سعد  ع  عَر ة ع  اب  عُـاـ: َوَررذ   

اب  الِساء الـحيض لقالد سالألت ربالُ أ الرا عةيالـما. فلالـما أفالـا  قالال: سالُحانُ ال إلاله إال أنالت  تُالت 

ل    آ   أنه ال يراك أحد    رـل ل الـمؤ ِـي  قال: أنا أوذ  قُ  يعِـي فـي الدنـيا.إلـيُ  وأنا أوذ

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  عال  علالـيذ  عال  ابال  11798  

ل  ال  يالؤ   أناله ال يالراك  ِنالـيَ  يقالول: أنالا أوذ ْؤ ن ل  الـم  َُ وأنالا أوذ ُْالت  إلَالـْي َُ ت  ُْحانَ عُـاـ  قوله: قاَل س 

 بيء    رـلقُ.

ُْالت  ـ حدثِا اب  وكي11799   َُ ت  ُْحانَ ع  قال: حدثِا أبـي  ع  سفالـيان  عال  رَالل  عال   الـااهد: س ال

َُ قال:     سألْـي الر:ية.  إلَـْي

ُْالت      َُ ت  ُْحانَ حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حدثِا أبالو سالعد  عال   الـااهد: قالاَل س ال

َُ أن أسألُ الر:ية.  إلَـْي

نعيالـش  عال  سفالـيان  عال  عيسالى بال   يالـمون  عال  رَالل  عال  حدثِا ابال  وكيالع  قالال: حالدثِا أبالو    

َُ أن أسألُ الر:ية. ُْت  إلَـْي َُ ت  ُْحانَ   ـااهد: س 

حالالدثِا الالالـحس  بالال  يحيالالى  قالالال: أرُرنالالا عُالالد الالالريا   قالالال: أرُرنالالا ابالال  عيالالـيِة  عالال  عيسالالى بالال     

َُ قال: تُت إلـيُ   ُْت  إلَـْي َُ ت  ُْحانَ    أن أسألُ الر:ية. يـمون  ع   ـااهد  فـي قوله: س 

يَ  بُ    بِـي إسرافيـل. ركر    قال رلُ:   ِـن ْؤ ن ل  الـم   وقال آررون:  عِاق قوله: وأنا أوذ

ـ حدثِـي الـحسي  ب  عمرو ب   الـحمد العِقالزي  قالال: حالدثِا أبالـي  قالال: حالدثِا أسُالـاط  11800  

ِنالـي َ  ْؤ ن ل  الـم  ل  ال  آ ال  بالُ  ال  بِالـي  ع  السديذ  عال  عَر الة  عال  ابال  عُالـاـ: وأنالا أوذ قالال: أوذ

 إسرافيـل.

حدثِـي  وسى ب  هارون  قالال: حالدثِا عمالرو بال  حمالاد  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  السالديذ  عال     

ل الـمؤ ِـي     بِـي إسرافيـل. يَ  يعِـي: أوذ ِـن ْؤ ن ل  الـم   عَر ة  ع  اب  عُـاـ: وأنا أوذ

عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي  ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو11801  

ل قو ي إيـمانا. يَ  أنا أوذ ِـن ْؤ ن ل  الـم   نـاي   ع   ـااهد  فـي قول  : وأنا أوذ

حدثِا اب  وكيع والـمثِى  قاال: حدثِا أبو نعيـش  ع  سفـيان  ع  عيسى ب   يالـمون  عال  رَالل     

ل  يَ  يقول: أوذ ِـن ْؤ ن ل  الـم   قو ي إيـمانا.ع   ـااهد: وأنا أوذ

حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نالـاي   عال   الـااهد: وأنالا    

ل قو ي إيـمانا. يَ  قال: أنا أوذ ِـن ْؤ ن ل  الـم   أوذ

حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حدثِا أبالو سالعد  قالال: سالمعت  الـااهدا يقالول فالـي    

ل قو ي آ  .قوله: وأنا أ يَ  قال: أوذ ِـن ْؤ ن ل  الـم   وذ

ِنالـيَ  علالـى قالول  ال  قالال:  عِالاق: أنالا    ْؤ ن ل  الـم  وإنـما ارْرنا القول اليي ارْرناق فـي قوله: وأنالا أوذ

ل الـمؤ ِـي     بِـي إسرافيـل ألنه قد كان قُله فـي بِـي إسرافيـل  ؤ ِالون وأنُالـياء   الِهش ولالد  أوذ

 ا  ؤ ِـي  وأنُـياء  فليلُ ارْرنا القول اليي قلِاق قُل.إسرافيـل لصلُه  وكانو

 144اآلية : 

ْي   َ ي فَ َََُ ن َساالَتني َوبن ـن بنرن َُ َعلَى الِذا وَسَى إننذي اْصَطفَْيْ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَاَل يَم 

يَ  {.. رن َ  البذاكن َُ َوك ْ   ذ  َ آ آتَْيْ 

ـن يقول: ارْرتُ علالـى يقول تعالـى ركرق: قال      َُ علـى الِذا ي اْصَطفَـْيْ  وَسى إنـذ  لـموسى: يا   

ََُ الالي كلالالـمُْ وناَيْالالُ دون غيالالرك  الال   الِالالاـ بنَرساالتنالالـي إلالالـى رـلقالالـي  أرسالاللُْ بهالالا إلالالـيهش. َوبن

َُ يقول: فَي  ا أعطيُْ    أ ري ونهي وتـمسُ باله  واعمالل باله  يريالد وك الْ   ْي  ا آتَـْيْ   َ رـلقـي. فَ

يَ  هلل علالالـى  الالا آتالالاك  الال  رسالالالْه  وحصالالل بالاله  الال  الِالالـاوى بطاعْالاله فالالـي أ الالرق ونهيالاله  رن الالَ  البذالالاكن  ن

 والـمسارعة إلـى رضاق.
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 145اآلية : 

َ لذ َبْيٍء  يًُ لذ َةةً َوتَْفصن ْوعن َِا لَه  فني األْلَواحن  ن  ك لذ َبْيٍء  ذ ُْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوَكَْ

ْيَها بنق    َ قنيَ  {..فَ َ ْش دَاَر اْلفَاسن ي ي واْ بنأَْحَسِنَها َسأ ْورن َُ يَأْر  ْر قَْوَ  ةٍ َوأْ    وذ

بالدالً  ال  « األلالواح»يقول تعالـى ركرق: وكُِْا لـموسى فـي ألواحه. وأدرـلت األلف والالُم فالـي    

 اإلضافة  كما قال الباعر:

ب  (  )واألْحُم  غير  َعَواين

َي الـَمأَْوى يعِـي: هي  أواق. وكما قال َلذ ثِا:ق فإنذ     الـَاِذةَ هن

َةالةً لقو اله    ْ  ك لذ َبْيٍء يقول  ال  الْاليكير والُِْالـيه علالـى عةمالة   وعالزذ ساللطانه. َ ْوعن وقوله:  ن

َ لذ َبْيٍء يقول: وتُـيـيِا لَلذ بيء  ال  أ الر    يًُ لن و   أ ر بـالعمل بـما كّْ فـي األلواح. َوتَْفصن

 ونهيه.

 ـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:وبِ  

ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي 11802  

نـاي   ع   ـااهد أو سعيد ب  َُـير وهو فـي أصل كْابالـي  عال  سالعيد بال  َُالـير فالـي قالول  : 

َ لذ َبْيٍء قال:  ا يًُ لن  أ روا به ونهوا عِه. َوتَْفصن

ـ حدثِالـي الالـمثِى  قالال: حالدثِا أبالو حييفالة  قالال: حالدثِا بالُل  عال  ابال  أبالـي نالـاي   عال  11803  

  ـااهد  بِـحوق.

ُِْا    : وَكَْ حدثِـي  ـحمد ب  الـحسي   قال: حدثِا أحمد ب  الـمفَل  قال: حدثِا أسُـاط  ع  السديذ

ْ  ك لذ َبْيٍء  َ  ي األْلَواحن  ن َ لذ َبْيٍء    الـحُل والـحرام.لَه  فـن يًُ لن َةةً َوتَْفصن  ْوعن

حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حدثِا أبالو سالعد  قالال: سالمعت  الـااهدا يقالول فالـي    

َ لذ َبْيٍء قال:  ا أ روا به ون هوا عِه. يًُ لن  قوله: َوتَْفصن

ل: ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع  ـ حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قا11804  

َ اللذ َبالْيٍء قالال عطيالة:  اليًُ لن َةالةً َوتَْفصن الْ  ك اللذ َبالْيٍء َ ْوعن ُِْالا لَاله  فنالـي األْلالَواحن  ن اب  عُـاـ قوله: وَكَْ

أرُرنـي اب  عُـاـ أن  وسى صلى   عليه وسلش لـما كرباله الالـموت قالال: هاليا  ال  أَالل آدم  قالد 

ـي دار  ثالوى ال نالـموت  فَطالأ آدم أنزلِالا ههِالا فقالال   لالـموسى: أبعالم إلالـيُ آدم كان   َعلِا ف

فْـَاصمه؟ قال: نعالش. فلالـما بعالم   آدم  سالأله  وسالى  فقالال أبونالا آدم علالـيهما السالُم: يالا  وسالى 

كاللذ  سألت   أن يُعثِـي لُ قال  وسى: لوال أنت لـش نَ  ههِا. قال له آدم: ألـيس قد أتالاك    ال 

َ ْش إال  ال اليٍَُة وال فالـي أْنف سن بيء  وعةة وتفصيًُ؟ أفلست تعلـش أناله  الا أَصالاَب فالـي األْرضن  ال    صن

َُْرأََها؟ قال  وسى: بلـى. فَصمه آدم صلـى   علـيهما. ُْل أْن نَ ْ  قَ َْاٍب  ن  فـي كن

  عال  عُالد الصالمد ـ حدثِا الـحس  ب  يحيى  قال: أرُرنا عُد الريا   قال: أرُرنا  عمر11805  

َ لذ  يًُ لن َةةً َوتَْفصن ْ  ك لذ َبْيٍء َ ْوعن ي األْلَواحن  ن ُِْا لَه  فـن ب   عقل  أنه سمع وهُـا يقول فـي قوله: وَكَْ

َبْيٍء قال: كّْ له ال تبرك بـي بيئا    أهل السماء وال  ال  أهالل األرض فالإن كاللذ رلالُ رـلقالـي  

 ـاسمي كاربـا فُ أيكيه  ووقذر والديُ.وال تـحلف بـاسمي كاربـا  فإن    حلف ب

ةٍ.   ْيَها بنق وذ  َ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فَ

يقول تعالـى ركرق: وقلِا لـموسى إر كُِْالا لاله فالـي األلالواح  ال  كاللذ باليء  وعةالة وتفصاليًُ لَاللذ   

ة. وأررج الـَُر ع  األلواح والـمراد  ا فـيها.  بيء: ري األلواح بقوذ

ة فـي هيا الـموضع  فقال بعَهش:  عِاها بادذ. ركر    قالال  وارْلف أهل   الْأويـل فـي  عِى القوذ

 رلُ:

ـ حدثِـي عُد الَريـش  قال: حدثِا إبراهيـش ب  ببار  قال: حدثِا اب  عيـيِة  قال: قال أبو 11806  

ةٍ قال: بادذ. ْيَها بنق وذ  َ  سعد  ع  عَر ة ع  اب  عُـاـ: فَ

الْيَها ـ حدثِـي  وسى11807    َ : فَ   قال: حالدثِا عمالرو بال  حمالاد  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  السالديذ

ةٍ قال: بادذ واَْهاد.  بنق وذ

 وقال آررون:  عِى رلُ: فَيها بـالطاعة هلل. ركر    قال رلُ:  

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا إسحا   قال: حدثِا عُد الرحم  ب  سعد  قالال: أرُرنالا أبالو 11808  

ةٍ قال: بـالطاعة.َعفر  ع  الر ْيَها بنق وذ  َ  بـيع ب  أنس  فـي قوله: فَ

الي وا  الا    ا  عِى رلُ ببواهدق وارُْف أهل الْأويالـل فالـيه فالـي سالورة الُقالرة عِالد قولاله: ر  وقد بـيِذ

ةٍ فأغِى رلُ ع  إعادته فـي هيا الـموضع.  آتَـْيِاك ْش بنق وذ

   َُ ْر قَْوَ  ي وا بأْحَسِنها. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وأْ    يَأْر 

يقالالول تعالالالـى ركالالرق: قلِالالا لالالـموسى: وأ الالر قو الالُ بِالالـي إسرافيالالـل يأرالاليوا بأحسالالِها. يقالالول: يعملالالوا   

 بأحس   ا يادون فـيها كما:

الي وا 11809   َُ يَأْر  ْر قَْوَ  : وأْ   ـ حدثِـي  وسى  قال: حدثِا عمرو  قال: حدثِا أسُـاط  ع  السديذ

 ون فـيها.بأْحَسِنها بأحس   ا ياد

ـ حدثِـي عُد الَريـش  قال: حدثِا إبراهيـش  قال: حدثِا سفـيان  قال: حدثِا أبو سالعد  عال  11810  

ي وا بأْحَسِنها قال: أ ر  وسالى أن يأراليها بأبالدذ  الـما أ الر  َُ يَأْر  ْر قَْوَ  عَر ة  ع  اب  عُـاـ: وأْ  

 به قو ه.

   َُ الْر قَْوَ ال الي وا بأْحَسالِنها أكالان  ال  رصالالهش تالرك بعالض  الا  فإن قال قافل: و ا  عِى قولاله: وأْ   يَأْر 

فـيها    الـحس ؟ قـيـل: ال ولَال  كالان فالـيها أ الر ونهالي  فالأ رهش   أن يعملالوا بالـما أ الرهش بعملاله 

ِْهيذ عِه.  ويْركوا  ا نهاهش عِه  فـالعمل بـالـمأ ور به أحس     العمل بـالـَم

    َ ي قنـيَ .القول فـي تأويـل قوله تعالـى: سأ رن  ْش دَاَر الفـاسن

يقول تعالـى ركرق لـموسى إر كّْ فـي األلالواح  ال  كاللذ باليء: راليها باالدذ فالـي العمالل بالـما فالـيها   

واَْهاد  وأ ر قو الُ يأراليوا بأحسال   الا فالـيها  وانههالش عال  تَيالـيعها وتَيالـيع العمالل بالـما فالـيها 

ـي االَرالرة عِالد  صاليرق إلالـيذ والبرك بـي  فإن    أبرك بـي  ِهش و ال  غيالرهش  فإنالـي سالأريه فال

الـيَ  كمالا يقالول  قن َ ْش دَاَر الفـاسن ي دار الفـاسقـي   وهي نالار   الْالـي أعالدذها ألعدافاله. وإنالـما قالال: سالأ رن

القافل لـم  يَاطُه: سأريُ غدا إالم يصير إلـيه حال    رالف أ ري علـى وَه الْهديد والوعيالد 

 لـم  عصاق ورالف أ رق.

 الْأويـل فـي  عِى رلُ  فقال بعَهش بِـحو  ا قلِا فـي رلُ. ركر    قال رلُ:وقد ارْلف أهل   

ـال حدثِالالـي  الالـحمد بالال  عمالالرو  قالالال: حالالدثِا أبالالو عاصالالش  قالالال: ثِالالـي عيسالالى  عالال  ابالال  أبالالـي 11811  

قنـيَ  قال:  صيرهش فـي االَررة. َ ْش دَاَر الفـاسن ي  نـاي   ع   ـااهد  فـي قوله: سأ رن

 قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نـاي   ع   ـااهد  ثله.حدثِـي الـمثِى     

َ ْش 11812   ي ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا  سلـش  قال: حدثِا  ُـارك  ع  الـحس   فـي قوله: سالأ رن

قنـيَ  قال: َهِـش.  دَاَر الفـاسن

الَالافري  الاليي  هالش سالَانها  ال  وقال آررون:  عِى رلُ: سأدرـلَش أرض البأم  فالأريَش  ِالايل   

 الـاُـابرة والعمالقة. ركر    قال رلُ:

َ ْش دَاَر 11813   ي ـالال حالالدثِا ببالالر بالال   عالالار  قالالال: حالالدثِا يزيالالد  قالالال: حالالدثِا سالالعيد  عالال  قْالالادة: سالالأ رن

قنـيَ :  ِايلهش.  الفـاسن

الـيَ  حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  عال   عمالر  عال  قْالادة: دَ     قن اَر الفـاسن

 قال:  ِايلهش.

 وقال آررون:  عِى رلُ: سأريَش دار قوم فرعون  وهي  صر. ركر    قال رلُ:............  

َ ْش دَاَر    ي وإنـما ارْرنا القول اليي ارْرنالاق فالـي تأويالـل رلالُ  ألن الاليي قُالل قولاله َاللذ ثِالا:ق: سالأ رن

قنـيَ  أ ر      لـموسى وقو ه بـالع مل بالـما فالـي الْالوراة  فأولالـى األ الور بحَمالة   تعالالـى الفـاسن

ط فـي العمل هلل وحاد ع  سُـيـله  دون الـَُر عما قالد  أن يَْـش رلُ بـالوعيد علـى    ضيعه وفرذ

 انقطع الـَُر عِه أو عما لـش يار له ركر.

 146اآلية : 

ف  َعالْ  آيَالاتني الذال وَن فنالي األْرضن بنغَْيالرن اْلَحالقذ القول فـي تأويـل قوله تعالالـى:     }َسأَْصالرن ُذالر  ََ يَ  يََْ ين

الالي وق  َسالالُنيًُ َوإنن يَالالَرْواْ َسالالُني َن ذ ْبالالدن الَ يَْ ِ الالواْ بنَهالالا َوإنن يَالالَرْواْ َسالالُنيَل الرذ َل اْلغَالاليذ َوإنن يَالالَرْواْ ك الاللذ آيَالالٍة الذ ي ْؤ ن

ْش َكيذب واْ بنآيَاتنَِا َوَكان واْ  َُ بنأَنذه  ي وق  َسُنيًُ رَلن َن َِْها َغافنلنيَ  {.. يَْذ  َع
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ارْلف أهل الْأويـل فـي  عِى رلُ  فقال بعَهش:  عِاق: سأنزر عِهش فهش الَْاب. ركر    قال    

 رلُ:

ـ حدثِا أحمد ب   ِصور الـمرويي  قال: ثِـي  ـحمد ب  عُد   بال  بَالر  قالال: سالمعت 11814  

يَ  ف  َعْ  آياتـن وَن فنالـي األْرضن بغيالرن الالـَحقذ قالال:  اب  عيـيِة يقول فـي قول  : سأْصرن ُذالر  ََ يَ  يََْ الذين

 يقول: أنزر عِهش فهش القرآن  وأصرفهش ع  أياتـي.

وتأويـل اب  عيـيِة هيا يدلذ علـى أن هيا الَُم كان عِدق      وعيالدا ألهالل الَفالر بالـاهلل  الـم    

آن إنالـما أنالزل علالـى نُالـيِا  الـحمد بعم إلـيه نُـيِا صلى   عليه وساللش دون قالوم  وسالى  ألن القالر

 صلى   عليه وسلش دون  وسى علـيه السُم.

 وقال آررون فـي رلُ:  عِاق: سأصرفهش ع  االعُْـار بـالـحاج. ركر    قال رلُ:  

ف  َعالْ  11815   ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الالـحسي   قالال: ثِالـي حاالاج  عال  ابال  َالريج: سأْصالرن

َي ع  رـلق الس  موات واألرض واالَيات فـيها  سأصرفهش ع  أن يْفَروا فـيها ويعُْروا.أياتـن

وأولـى األقوال فـي رلالُ بالـالصواب أن يقالال: إن   أرُالر أناله سيصالرف عال  آياتاله  وهالي أدلْاله   

وأعُ ه علـى حقـية  ا أ ر به عُـادق وفرض علالـيهش  ال  طاعْاله فالـي توحيالدق وعدلاله وغيالر رلالُ 

األرض  وكلذ  وَود    رـلقه فم  آياته  والقرآن أيَا    آياتاله. وقالد    فرافَه  والسموات و

عشذ بـالـَُر أنه يصرف ع  آياتاله الالـمَُْري  فالـي األرض بغيالر الالـحقذ  وهالش الاليي  حقذالت علالـيهش 

كلـمة   أنهش ال يْؤ ِون  فهش ع  فهش َميع آياتاله واالعُْالـار واألدذكالار بهالا  صالروفون ألنهالش لالو 

عض رلُ فهدوا لُعُْـار به اتعةوا وأنابوا إلـى الالـحقذ  ورلالُ غيالر كالاف   الِهش  ألناله وفقوا لفهش ب

ِ وا بنها فُ تُديـل لَلـمات  .  َلذ ثِا:ق قال: َوإْن يََرْوا ك لذ آيٍَة ال ي ْؤ ن

ِ وا بنها َوإْن يََرْوا َسُن    ي وق  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َوإْن يََرْوا ك لذ آيٍَة ال ي ؤ ن َن ْبدن ال يَْذالـ ـيـَل الرذ

ِْها َغافنلنـيَ . ْش َكيذب وا بآياتنِا وكان وا َع َُ بأنذه  يًُ رل ي وق  َسُـن َن يـَل الغَيذ يَْـذ يًُ َوإْن يََرْوا َسُـن  َسُـن

   : . وتَُرهش فـيها بغير الـحقذ يقول تعالـى ركرق: وإن ير هؤالء يَُْرون فـي األرض بغير الـحقذ

يها  واسَُْالالـارهش عالال  اإليالالـمان بالالـاهلل ورسالالوله واإلرعالالان أل الالرق ونهيالاله  وهالالش هلل عُالالـيد تالالـاُرهش فالالـ

يغالاليوهش بِعمْالاله ويالالري  علالالـيهش ريقالاله بَالالرة وعبالاليا. كالاللذ آيَالالٍة يقالالول: كالاللذ حاالالة هلل علالالـى وحدانالالـيْه 

ِ وا بنهالا يقالول: ال  وربوبـيْه  وكلذ داللة علـى أنه ال تُِغي العُـادة إال له رالصة دون غيرق. ال ي ْؤ ن

يصدذقوا بْلُ االَية أنها دالة علـى  ا هي فـيه حاة  ولَِهش يقولالون: هالي سالحر وكاليب. َوإْن يَالَرْوا 

يًُ يقول: وإن ير هؤالء اليي  وصالف صالفْهش طريالق الهالدى والسالداد  ي وق  َسُـن َن ْبدن ال يَْـذ يـَل الرذ َسُـن

األبد ال يسلَوق وال يْـَيوق ألنفسالهش  اليي إن سلَوق نـاوا    الهلَة والعطّ وصاروا إلـى نعيـش

يـَل الغَيذ يقول: وإن يالروا طريالق الهالُك الاليي إن ساللَوق  طريقا  َهًُ  ِهش وحيرة. وإْن يََرْوا َسُـن

ي وق  َسُنالـيًُ يقالول:  َن ما أغِى ع  إعادته. يَْذالـ ا  عِى الغيذ فـيـما  َى قُل بـن ضلوا وهلَوا. وقد بـيِذ

طريقا لصرف   إياهش ع  آياته وطُعاله علالـى قلالوبهش  فهالش ال يفلالـحون  يسلَوق وياعلوق ألنفسهش

ِْها َغافنلنـيَ  يقول تعالـى ركرق: صرفِاهش ع  آياتِالا  ْش َكيذب وا بآياتنِا وكان وا َع َُ بأنذه  وال يِـاحون. رل

ياتِالا  وَكالان وا أن يعقلوها ويفهموها  فـيعُْروا بها وييكروا فـيِـيُوا عقوبة  ِا لهش علالـى تَالييُهش بآ

ِْها َغافنلنـيَ  يقول: وكانوا عال  آياتِالا وأدلِْالا البالاهدة علالـى حقالـية  الا أ رنالاهش باله ونهيِالاهش عِاله   َع

َذرون فـيها  الهي  عِها ال يعُْرون بها  فحقذ علـيهش حيِئي قول ربِا  فعطُوا.  غافلـي  ال يْف

ْبالد فقالرأ رلالُ عا ال   اء فـي قراءة قوله: الرذ اء الالـمديِة وبعالض الـمَيالـي  وبعالض وارْلف القرذ ة قالرذ

اء أهل الَوفة وبعض الـمَيالـي :  ْبد بَش الراء وتسَي  البي . وقرأ رلُ عا ة قرذ الُصريـي : الرذ

َبد»  بفْـ  الراء والبي .« الرذ

ثش ارْلف أهل الالـمعرفة بَالُم العالرب فالـي  عِالى رلالُ إرا ضالمت را:ق وسالَِت باليِه  وفالـيه إرا   

ي كر ع  أبـي عمرو ب  العُء أنه كان يقول:  عِاق إرا ضمت را:ق وسَِت باليِه: فْـحْا َميعا. ف

ْبالدا بالـمعِى: صالُحا وكاليلُ كالان يقالر:ق هالو و عِالاق إرا  ْش ر  ِْه  ال الصُح  كما قال  : فإْن آنَْسْ الـْش  ن

ا َعلذالـْمتَ  الالـمذ َمِنالالـي  ن َبالد فالالـي الالالدي   كمالا قالالال َالاللذ ثِالا:ق: ت عَلـذ َرَبالالدا بالالـمعِى  فْالـحت را:ق وبالاليِه: الرذ

االسْقا ة والصواب فـي الدي . وكان الَسافي يقول: هما لغْان بـمعِى واحد   ثل: السذقش والسذالقَش  

َبد. ْبد والرذ ْزن والـَحَزن  وكيلُ الرذ  والـح 
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والصواب    القول فـي رلُ عِدي أن يقال: إنهما قراءتالان  سْفالـيَة القالراءة بهمالا فالـي قالراءة   

 الـمعِى  فُأيْهما قرأ القارىء فمصيّ الصواب بها.األ صار  ْفقْا 

 147اآلية : 

ْش َهالْل ي ْاالَزْونَ  َرةن َحُنَطالْت أَْعَمالال ه  رن  ُ يَ  َكيذب واْ بنآيَاتنَِا َولنقَآءن االَ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }َوالذين

 إنالذ َ ا َكان واْ يَْعَمل وَن {..

رون فـي األرض بغير الـحقذ  وكلذ  َاليذب حاالج   ورسالله يقول تعالـى ركرق: هؤالء الـمسَُْ   

وآياته  وَاحالد أناله يالوم القالـيا ة  ُعالو, بعالد  الـماته  و َِالر لقالاء   فالـي آررتاله  رهُالت أعمالالهش 

فُطلت  وحصلت لهش أويارها فثُْت  ألنهش عملوا لغيالر   وأتعُالوا أنفسالهش فالـي غيالر  الا يرضالى 

ـاالً  يقول   َلذ ثِا:ق: َهْل ي ْاَزْوَن إالذ  ا كان وا يَْعَمل وَن يقول: هل    فصارت أعمالهش علـيهش وب

يِالون إال ثواب  ا كانوا يعملون  فصالار ثالواب أعمالالهش الـَالـلود فالـي نالار أحالاط بهالش سالرادقها  إر 

ا  عِالالى  كانالت أعمالالهش فالـي طاعالالة الباليطان دون طاعالة الالالرحم  نعالور بالـاهلل  ال  غَالالُه. وقالد بالـيِذ

 ُوط والـازاء واالَررة فـيـما  َى بـما أغِى ع  إعادته.الـح

 148اآلية : 

الَواٌر أَلَالْش  َسداً لذه  ر  ََ ْاًُ  ْش عن يذهن لن ْ  ح  قن  ن وَسَى  ن  بَْعدن يَ قَْوم     ََ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َواتذ

 ََ ْش َسُنيًُ اتذ يهن ْش َوالَ يَْهدن ه  ََلذم  يَ  {..يََرْواْ أَنذه  الَ ي   ي وق  َوَكان واْ َظالنمن

يقول تعالـى ركرق: واتـَي بِو إسرافيـل قوم  وسى    بعد  ا فـارقهش  وسالى  اضاليا إلالـى رباله    

لـمِاَاته ووفـاء للوعد اليي كان ربه وعدق  ال  حلالـيهش عاالًُ  وهالو ولالد الُقالرة  فعُالدوق. ثالش بالـي  

الوَ  َسالدا لَاله  ر  ََ اٌر والالـَوار: صالوت الُقالر. يَُالر َاللذ ركالرق عالِهش تعالـى ركرق  ا رلُ العال فقال: 

أنهالالش ضالاللوا بالالـما ال يَالاللذ بالالـمثله أهالالل العقالالل  ورلالالُ أن الالالربذ َالاللذ َُلالاله الالاليي لالاله  لالالُ السالالموات 

واألرض و دبذر رلُ  ال ياوي أن يَون َسدا له روار  ال يَلـش أحالدا وال يربالد إلالـى ريالر. وقالال 

ِالالا وإلالاله  وسالالى  فعَفالالوا علالالـيه يعُدونالاله َهالالًُ  الالِهش هالالؤالء الالاليي  قالالصذ   قصصالالهش لالاليلُ هالاليا إله

ا سالُّ عُالـادتهش إيالاق وكيالف كالان اتالـَار  ال  اتالـَي  الِهش العاالل  ورهابـا ع    وضُالً. وقالد بالـيِذ

 فـيـما  َى بـما أغِى ع  إعادته.

لـيذ لغْان: ضشذ الـحاء وهو األصل  وكسرها  وكيلُ رلالُ فالـي كاللذ  الا بالاكله  ال   ثالل    وفـي الـح 

. وبأيْهمالالا قالالرأ القالالارىء فمصالاليّ الصالالواب  السْفالالـاضة القالالراءة بهمالالا فالالـي  صلالالـيذ وَثالالـيذ وعْالالـيذ

 القرأة  ال تفـار  بـي   عِـيـيهما.

يًُ يقول: ألالـش يالر الاليي  عَفالوا علالـى العاالل الاليي    ْش َسُـن يهن ْش َوال يَْهدن ه  م  ََلـذ وقوله: ألَـْش يََرْوا أنذه  ال ي 

يًُ يقول: وال يربدهش إلـى طريق. اتـَيوق    حلـيهش يعُد ْش َسُـن يهن ْش وال يَْهدن ه  م  ََلـذ ونه أن العال ال ي 

ولـيس رلُ    صفة ربهش اليي له العُـادة حقا  بل صفْه أنه يَلالـش أنُالـياءق ورسالله  ويربالد رالـلقه 

ي   ََ وق : أي اتالـَيوا إلـى سُـيـل الـَير ويِهاهش ع  سُـيـل الـمهالُ والردى. يقول   َلذ ثِا:ق: اتـذ

يَ  ألنفسالهش  لعُالـادتهش غيالر  ال  لاله العُالـادة   الـمن العال إلها. وكان وا بـاتالـَارهش إيالاق ربالـا  عُالودا ظالن

ا  عِالى الةلالـش فـيالـما  َالى بالـما أغِالى عال   وإضافْهش األلوهة إلـى غير اليي له األلوهة. وقد بالـيِذ

 إعادته.

 149اآلية : 

ْش قَْد َضلذواْ قَالال واْ لَالئن  لذالْش يَْرَحْمَِالا    القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   ْش َوَرأَْواْ أَنذه  يهن ا س قنَط فََي أَْيدن }َولَمذ

يَ  {.. رن اسن ََ َ  اْل َ ونَ ذ  ن َا َويَْغفنْر لََِا لََِ  َربِذ

يهْش: ولـما ندم اليي  عُدوا العال اليي وصالف    ي أْيدن ا س قنَط فـن َاللذ  يعِـي تعالـى ركرق بقوله: ولَـمذ

ثِا:ق صفْه عِد رَور  وسى إلـيهش  واسْسلـموا لـموسى وحَمه فـيهش. وكيلُ تقول العرب لَاللذ 

لغْالالان « أسالالقط»و« قالالد سالالقط فالالـي يديالاله»نالالادم علالالـى أ الالر فالالـات  ِالاله أو سالاللف وعالالاَز عالال  بالاليء: 

فصيحْان  وأصله  ال  االسْئسالار  ورلالُ أن يَالرب الرَالل الرَالل أو يصالرعه  فالـير ي باله  ال  

رض لـيأسرق فـيَْفه  فـالـمر يذ به  سقوط فـي يدي الساقط به  فقـيـل لَلذ عاَز ع  يديه إلـى األ

الْش قَالْد  بيء و صارر لعازق  ِْدم علـى  ا فـاته: سالقط فالـي يدياله وأسالقط. وعِالى بقولاله: َوَرأَْوا أنذه 
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تافُالـي  َضلذوا ورأوا أنهش قد َاروا ع  قصد السُـيالـل ورهُالوا عال  ديال     وكفالروا بالربهش  قالالوا 

يَ . رن َ  الـَاسن َ ونَ ذ  ن ا َويَْغفنْر لَِا لََِِ  إلـى    ِـيُـي  إلـيه    كفرهش به: لَئنْ  لَـْش يَْرَحْمِا َربِذ

اء أهل الـمديِة و َة والَوفة والُصرة: لَئنْ  لَـْش    اء فـي قراءة رلُ  فقرأق بعض قرذ ثش ارْلفت القرذ

ا بـالرفع علـى و اء أهل الَوفة: يَْرَحْمِا َربِذ الا»َه الـَُر. وقرأ رلُ عا ة قرذ « لَالئنْ  لَالـْش تَْرَحْمِالا َربِذ

بـالِصّ بْأويـل لئ  لـش ترحمِا يا ربِا  علـى وَه الـَطاب  ِهش لربهش. واعْلذ قارفو رلُ كاليلُ 

ا َوتَْغفنْر لَِا»بأنه فـي إحدى القراءتـي :   ـيـل علـى الـَطاب.ورلُ دل«  قالوا لَئنْ  لَـْش تَْرَحْمِا َربِذ

« يرحمِا»واليي هو أولـى بـالصواب    القراءة فـي رلُ القراءة علـى وَه الـَُر بـالـياء فـي   

ا»وبـالرفع فـي قوله  ألنه لـش يْقدذم رلُ  ا يوَّ أن يَون  وَهالا إلالـى الالـَطاب. والقالراءة «  ربِذ

اقالوا لَئنْ  لَـ»الْـي حَيت علـى  ا ركرنا    قراءتها:  ال نعرف صحْها    الوَاله « ْش تَْرَحْمِا َربِذ

ا َويَْغفنْر لَِا: لئ  لـش يْعطالف علالـيِا ربِالا  اليي ياّ الْسلـيـش إلـيه. و عِى قوله: لَئنْ  لَـْش يَْرَحْمِا َربِذ

 بـالْوبة برحمْه  ويْغمد بها رنوبِا  لَِون ذ    الهالَي  اليي  حُطت أعمالهش.

 150اآلية : 

الونني القول فـي ت فاً قَاَل بنئَْسالَما َرلَْفْ م  َُاَن أَسن َْ هن َغ وَسَى إنلََى قَْو ن َع    ََ ا َر أويـل قوله تعالـى:     }َولَمذ

ق  إنلَْيالالهن قَالالاَل اْبالالَ  أ مذ إن  الالرذ يالالهن يَا  ـن أَرن َ الالْش َوأَْلقَالالى األْلالالَواَح َوأََرالاليَ بنالالَرأْ ْلالالْ ْش أَْ الالَر َربذ َي أََعان الال  بَْعالالدن نذ اْلقَالالْوَم  ن

يَ  {..اْسَْ  ْت بنَي األْعدَآَء َوالَ تَْاعَْلِني َ َع اْلقَْومن الةذالنمن عَف ونني َوَكاد واْ يَْقْ ل ونَِني فََُ ت ْبمن َْ 

يقول تعالـى ركرق: ولـما رَع  وسى إلـى قو ه  ال  بِالـي إسرافيالـل  رَالع غَُالـان أسفالـا  ألن    

ه  وأن السالا ريذ قالد  أضاللهش  فَالان رَوعاله غَُالـان أسفالـا لاليلُ.   كان قد أرُرق أنه قد فْ  قو  

 واألسف: بدذة الغَّ والْغيظ به علـى    أغَُه. كما:

َ ُعي  قال: حدثِا عُد السُم ب   الـحمد الالـحَر ي  قالال: 11816   ـ حدثِـي عمران ب  بَار ال

ُالـا َْ َن ثِـي بري  بال  يزيالد  قالال: سالمعت نصالر بال  علقمالة  يقالول: قالال أبالو الالدرداء: قالول  : َغ

فـا  قال: األسف:  ِزلة وراء الغَّ أبدذ    رلُ  وتفسير رلُ فـي كْاب  : رهّ إلـى قو ه  أسن

 غَُـان  ورهّ أسفـا.

 وقال آررون فـي رلُ  ا:  

فالـا 11817   : أَسن ـ حدثِـي  وسى ب  هارون  قال: حالدثِا عمالرو  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  السالديذ

 قال: حزيِا.

د ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع  ـ حدثِـي  ـحم11818  

فـا يقالول: أسفالـا حزيِالا. وقالال فالـي الزرالرف  ُـاَن أسن َْ هن َغ وَسى إلـى قَْو ن َع    ََ ا َر اب  عُـاـ: َولـمذ

ا آسف ونَا يقول: أغَُونا. واألسف علـى وَهي : الغَّ والـحزن.  فلـمذ

علـيذ  قالال: حالدثِا سلـيالـمان بال  سلـيالـمان  قالال: حالدثِا  الالُ بال  ديِالار  ـ حدثِا نصر ب  11819  

فالـا قالال: غَُالـان  ُالـاَن أسن َْ الهن َغ وَسالى إلالـى قَْو ن الَع    ََ ا َر قال: سمعت الـحس  يقول فـي قوله: َولـمذ

 حزيِا.

ي يقول: بئس الفعل فعلْـش بعد فراقالـي   ْ  بَْعدن ي  ن ونـن م  إيالاكش وأولـيْـمونالـي  وقوله قال: بنئَْسما َرـلَْفْـ 

فـيـم  رـلفت  ال  ورافالي  ال  قالو ي فالـيَش وديِالـي الاليي أ الركش باله ربَالش. يقالال  ِاله: رالـلفه بَيالر 

ورـلفه ببرذ إرا أوالق فـي أهلاله أو قو اله و ال  كالان  ِاله بسُـيالـل  ال  بعالد بَوصاله عالِهش ريالرا أو 

َ الْش يقالول: أسُقْالـش أ الر ربَالش فالـ ْش أْ الَر َربذ ْلْـ  ا. وقوله: أَعان ي نفوسالَش  ورهُْالـش عِاله؟ يقالال  ِاله: برذ

عال فُن هيا األ ر: إرا سُقه  وعال فٌُن فُنا إرا سُقه  وال تعَالِـي يالا فالُن: ال تاليهّ عِالـي 

 وتدعِـي  وأعالْه: اسْـحثثْه.

ق  إلَالـْيهن قالاَل اْبالَ     الرذ يالهن يَا  ـن أرن أ مذ إنذ القَالْوَم القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وأْلقَـى األْلَواَح وأَريَ بنالرأ

ي. ي وكاد وا يَْقْ ل ونَِـن عَف ونـن َْ  اْسَْ

يقالالول تعالالالـى ركالالرق: وألقالالـى  وسالالى األلالالواح. ثالالش ارْلالالف أهالالل العلالالـش فالالـي سالالُّ إلقافالاله إيالالاق  فقالالال   

 بعَهش: ألقاها غَُـا علـى قو ه اليي عُدوا العال. ركر    قال رلُ:
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ا يزيد  قال: أرُرنا األصُغ بال  ييالد  عال  القاسالش ـ حدثِا تـميـش ب  الـمِْصر  قال: أرُرن11820  

الهن  وَسالى إلالـى قَْو ن الَع    ََ ا َر ب  أبـي أيالوب قالال: ثِالـي سالعيد بال  َُالـير  قالال: قالال ابال  عُالـاـ: َولالـمذ

ق إلـيه  وألقـى األلواح    الغَّ. فـا فأري برأـ أريه يارذ ُـاَن أسن َْ  َغ

ـش ب  ببار  قالال: حالدثِا ابال  عيالـيِة  قالال: قالال ـ وحدثِـي عُد الَريـش  قال: حدثِا إبراهي11821  

أبو سعد  ع  عَر ة  ع  اب  عُـاـ  قال: لـما رَع  وسى إلـى قو ه  وكان قريُالـا  الِهش  سالمع 

أصواتهش فقال: إنـي ألسمع أصوات قوم الهي . فلـما عايِهش وقد عَفوا علـى العال ألقـى األلواح 

ق إلـيه.  فَسرها  وأري برأـ أريه يارذ

ـ حالدثِا  وسالى  قالال: حالدثِا عمالرو  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  السالديذ  قالال: أرالي  وسالى 11822  

َ الْش َوْعالدا َحَسالِا. إلالـى  الْدك ْش َربذ األلواح ثش رَع  وسى إلـى قو ه غَُـان أسفـا  فقال: يا قَْومن أَلَالـْش يَعن

وَسى األْلَواَح وأَريَ  يذ ف أْلقَـى    رن َُ أْلقَـى السذا ن ق  إلَـْيهن قالال يالا اْبالَ  أ مذ ال  قوله: فَيَل رذ يهن يَا  ـن أرن برأَ

ي. ي َوال بنرأسن ْي بنلنـْحيَْـن  تَأْر 

ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  ع  اب  إسحا   قال: لـما انْهى  وسالى إلالـى قو اله 11823  

حيْه يقالول:  الا فرأى  ا هش علـيه    عُـادة العال  ألقـى األلواح    يدق  ثش أرالي بالرأـ أرياله ولالـ

ي؟. نعَ ن أفَعََصْيَت أْ رن ُذ ْش َضلذوا أالذ تَْ َُ إْر رأْيَْه   َ َِعَ

وقال آررون: إنـما ألقـى  وسى األلواح لفَافل أصابها فـيها لغير قو ه  فـابْدذ رلُ علـيه. ركر   

    قال رلُ:

دة  قولاله: أَراليَ األْلالَواَح ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد   قال: حدثِا سالعيد  عال  قْالا11824  

قال: َربذ إنـي أَد فـي األلواح أ الة ريالر أ الة أررَالت للِالاـ  يالأ رون بـالالـمعروف ويِهالون عال  

الـمَِر  فـاَعلهش أ ْالـي قالال: تلالُ أ الة أحمالد. قالال: ربذ إنالـي أَالد فالـي األلالواح أ الة هالش االَرالرون 

ربذ اَعلهالش أ ْالـي قالال: تلالُ أ الة السابقون: أي آررون فـي الـَالـلق  سالابقون فالـي درالول الالـاِة  

أحمالالد. قالالال: ربذ إنالالـي أَالالد فالالـي األلالالواح أ الالة أناَيالالـلهش فالالـي صالالدورهش يقرءونهالالا  وكالالان َ الال  قالالُلَهش 

يقرءون كْابهش نةرا حْـى إرا رفعوها لالـش يحفةالوا باليئا ولالـش يعرفالوق قالال قْالادة: وإن   أعطالاكش 

ش قالال: ربذ اَعلهالش أ ْالـي قالال: تلالُ أ الة أحمالد. أيْها األ ة    الـحفظ بيئا لـش يعطه أحدا    األ ـ

الر  ويقالاتلون فصالول  ل وبالـالَْاب االَرن قال: ربذ إنـي أَالد فالـي األلالواح أ الة يؤ ِالون بالـالَْاب األوذ

الَُلة حْـى يقاتلوا األعور الَياب  فـاَعلهش أ ْـي قال: تلُ أ ة أحمد. قال: ربذ إنالـي أَالد فالـي 

ي بطالالونهش ثالالش يالالؤَرون علالالـيها  وكالالان َ الال  قالالُلهش  الال  األ الالـش إرا األلالالواح أ الالة صالالدقاتهش يأكلونهالالا فالالـ

تصالالدذ  بصالالدقة فقُلالالت  ِالاله  بعالالم   علالالـيهش نالالارا فأكلْهالالا  وإن ردذت علالالـيه تركالالت تأكلهالالا الطيالالر 

والسُـار  قال: وإن   أري صدقاتَش    غِـيَش لفقالـيركش  قالال: ربذ اَعلهالش أ ْالـي قالال: تلالُ أ الة 

فـي األلواح أ ة إرا هشذ أحدهش بحسِة ثش لـش يعملهالا كُْالت لاله حسالِة  فالإن  أحمد. قال: ربذ إنـي أَد

عملها كُْت له عبر أ ثالها إلـى سُعمافة  ربذ اَعلهش أ ْـي قال: تلالُ أ الة أحمالد. قالال: ربذ إنالـي 

أَد فـي األلواح أ ة إرا هش أحدهش بسيئة لـش تَّْ علـيه حْـى يعملها  فإرا عملها كُْت علـيه سيئة 

دة  فـاَعلهش أ ْـي قال: تلُ أ ة أحمد. قال: ربذ إنـي أَالد فالـي األلالواح أ الة هالش الـمسْالـايُون واح

والـمسْالـااب لهالالش فالالـاَعلهش أ ْالـي قالالال: تلالالُ أ الالة أحمالد. قالالال: ربذ إنالالـي أَالالد فالـي األلالالواح أ الالة هالالش 

   وسالى  الـمبفذعون والـمبفور لهش  فـاَعلهش أ ْـي قال: تلُ أ ة أحمد. قالال: وركالر لِالا أن نُالـيذ 

علـيه السُم نُي األلالواح وقالال: اللهالشذ اَعلِالـي  ال  أ الة أحمالد قالال: فالأ عطي نُالـيذ    وسالى علالـيه 

ََُ ي  ساالتـي وبن ـن برن َُ َعلـى الِذا ي اْصَطفَـْيْ  وَسى إنـذ السُم ثِْـي  لـش يعطهما نُـيذ  قال  : يا   

ال ل وَن قالال: قال: فرضي نُـي  . ثش أ عطي الثانالـية: َو ن الةٌ يَْهالد وَن بـالالـَحقذ َوبنالهن يَْعالدن وَسالى أ  ذ ْ  قَالْومن   

 فرضي نُـيذ   صلى   عليه وسلش كلذ الرضا.

حدثِـي  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عمر  ع  قْادة  قالال: لالـما أرالي    

ش ريالالر األ الالـش  يالالأ رون بـالالالـمعروف   وسالالى األلالالواح  قالالال: يالالا ربذ إنالالـي أَالالد فالالـي األلالالواح أ الالة هالال

ويِهون ع  الـمَِر  فـاَعلهش أ ْـي قال: تلُ أ ة أحمد. قال: يا ربذ إنـي أَد فـي األلواح أ ة هالش 

االَررون السابقون يوم القـيا ة  فـاَعلهش أ ْـي قال: تلُ أ ة أحمد  ثش ركالر نالـحو حالديم ببالر بال  
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علالـيه السالُم األلالالواح وقالال: اللهالشذ اَعلِالـي  ال  أ الالة   عالار  إال أناله قالال فالـي حديثالاله: فألقالـى  وسالى

  ـحمد صلى   عليه وسلش.

واليي هو أولـى بـالصواب    القول فـي رلُ أن يَون سُّ إلقاء  وسى األلواح كان  ال  أَالل   

الالَع  ََ ا َر غَالالُه علالالـى قو الاله لعُالالـادتهش العاالالَل ألن   َالاللذ ثِالالا:ق بالاليلُ أرُالالر فالالـي كْابالاله  فقالالال: َولالالـمذ

َ الْش وأْلقَالـى األْلالَواَح     ْلْ الـْش أْ الَر َربذ ي أَعان الْ  بَْعالدن وننالـي  ن م  فـا بنئَْسما َرـلَْفْـ  ُـاَن أسن َْ هن َغ وَسى إلـى قَْو ن

ق  إلَـْيهن ورلُ أن   لـما كّْ لـموسى علـيه السُم فـي األلواح الْوراة  أدناق  رذ يهن يَا  ـن أرن وأَريَ بنرأ

 . ركر    قال رلُ: ِه حْـى سمع صريف القلـش

ـ حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حالدثِا إسرافيالـل  عال  السالديذ  عال  أبالـي 11825  

عمارة  ع  علـيذ علـيه السُم قالال: كْالّ   األلالواح لالـموسى علالـيه السالُم وهالو يسالمع صالريف 

 األقُم فـي األلواح.

  ع  سالعيد بال  َُالـير  قالال: أدنالاق حْالـى سالمع ـ قال: ثِا إسرافيـل  ع  عطاء ب  الساف11826ّ  

 صريف األقُم.

وقـيالالـل: إن الْالالوراة كانالالت سالالُعة أسُالالـار فلالالـما ألقالالـى  وسالالى األلالالواح تَسالالرت  فرفالالع  ِهالالا سالالْة   

الْ  ك اللذ َبالْيٍء  ُِْالا لَاله  فنالـي األْلالَواحن  ن أسُـاعها  وكان فـيـما رفع تفصيـل كلذ باليء الاليي قالال  : وَكَْ

َةةً وتَ  َ لذ َبْيٍء وبقالـي الهالدى والرحمالة فالـي السالُع الُـاقالـي  وهالو الاليي قالال  : أراليَ َ ْوعن يًُ لن ْفصن

قر  ْش يَْرَهُوَن. وكانت الْوراة فـيـما ركر سُعي  ون يَ  ه ْش لنَربذهن ْها ه دًى َوَرْحَمةٌ للذين َن األْلواَح وفـي ن س

 بعير يقرأ  ِها الـازء فـي سِة كما:

ثِى  قال: حدثِا  ـحمد بال  رالالد الالـمَفوف  قالال: حالدثِا عُالد الالرحم   عال  ـ حدثِـي الـم11827  

أبـي َعفر  ع  الربـيع ب  أنس  قال: أنزلت الْالوراة وهالي سالُعون وقالر بعيالر  يقالرأ  ِهالا الالـازء 

فـي سِة  لـش يقرأها إال أربعة نفر:  وسى ب  عمران  وعيسى  وع زير  ويوبع ب  نالون صاللوات 

   علـيهش.

د أرَالر. وقالال بعَالهش: كانالت  ال  يالاقوت. وارْل   فوا فـي األلواح  فقال بعَهش: كانت    ي الرذ

 وقال بعَهش: كانت    بَرد. ركر الرواية بـما ركرنا    رلُ:

ـ حدثِـي أحمد ب  إبراهيـش الدورقـي  قال: حدثِا حااج ب   ـحمد  ع  اب  َريج  قالال: 11828  

ُالالـير  عالال  ابالال  عُالالـاـ  قالالال: ألقالالـى  وسالالى األلالالواح أرُرنالالـي يعلالالـى بالال   سلالالـش  عالال  سالالعيد بالال  َ

د  الال   فَْسالالرت  فرفعالالت إال سدسالالها. قالالال: ابالال  َالالريج: وأرُرنالالـي أن األلالالواح  الال  يبرَالالد وي الالرذ

 الـاِة.

ـ وحدثِـي  وسى ب  سهل الر لـي وعلـيذ ب  داود وعُد   ب  أحمد بال  بالُويه وأحمالد 11829  

سقُنـي  قالال: حالدثِا أبالو َعفالر  عال  الربالـيع  عال  أبالـي ب  الـحس  الْر يي  قالوا: أرُرنا آدم الع

 العالـية  قال: كانت ألواح  وسى علـيه السُم    بََرد.

ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا حَام  ع  أبـي الـاِـيد  ع  َعفر ب  أبـي الـمغيرة  قالال: 11830  

اقوتالة كْابالة الاليهّ كُْهالا سألت سعيد ب  َُـير ع  األلواح    أيذ بيء كانت؟ قالال: كانالت  ال  ي

 الرحم  بـيدق  فسمع أهل السموات صريف القلـش وهو يَُْها.

ـالال حدثِالالـي الالالـحر,  قالالال: حالالدثِا القاسالالش  قالالال: حالالدثِا عُالالد الالالرحم   عالال   الالـحمد بالال  أبالالـي 11831  

دا  فلالالـما ألقالالـى  اليف  عالال   الـااهد أو سالالعيد بالال  َُالـير قالالال: كانالت األلالالواح ي الرذ الوضالاح  عالال  رصن

 ح بقـي الهدى والرحمة  ورهّ الْفصيـل. وسى األلوا

ـالال قالالال: حالالدثِا القاسالالش  قالالال: حالالدثِا األبالالاعي  عالال   الالـحمد بالال   سلالالـش  عالال  َرصالاليف  عالال  11832  

د أرَر.   ـااهد  قال: كانت األلواح    ي رذ

ُِْالا لَاله  فنالـي    ويعش بعَهش أن األلواح كانت لوحي   فإن كالان الاليي قالال كمالا قالال  فإناله قـيالـل: وَكَْ

 َواحن وهما لوحان  كما قـيـل: فإْن كاَن لَه  إْرَوةٌ وهما أروان.األلْ 

ق  إلَالـْيهن فالإن رلالُ  ال  فعالل نُالـيذ   صاللى   علياله وساللش كالان    الرذ يالهن يَا  ـن أرن وأ ا قوله: وأَراليَ بنالرأ

لالـموَدته علالالـى أريالاله هالالارون فالـي تركالاله اتُالالـاعه وإقا ْالاله  الالع بِالـي إسرافيالالـل فالالـي الالالـموضع الالاليي 

ْش َضاللذوا تركهش  َُ إْر رأْيالَْه  فـيه  كما قال َلذ ثِا:ق  َُرا ع  قـيـل  وسى علـيه السُم لاله:  الا َ َِعَال
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الْي  ي؟ حي  أرُرق هارون بعيرق  فقُل عيرق  ورلُ قـيالـله لالـموسى: ال تَأْر  ي أفَعََصْيَت أْ رن نعَِـن ُذ أالذ تَْ

يت  أْن تَق وَل فَرذ  ي َربن ي إنـذ ي َوال بنرأسن ّْ قَْولـي وقال: يا اْبَ  بنلنـْحيَْـن ي إْسَرافنيـَل َولـْش تَْرق  ْقَت بـيَ  بَِـن

َي األْعدَاء... االَية. ْت بـن ي وكاد وا يَْقْ ل وننِـي فَُ ت ْبمن عَف ونـن َْ  أ مذ إنذ القَْوَم اْسَْ

اء فـي قراء ة قوله    اء الـمديِة وبعالض أهال« يا اْبَ  أ مذ »وارْلفت القرذ ة قرذ ل الُصالرة: فقرأ رلُ عا ذ

اء أهل الَوفة: « يا اْبَ  أ مذ » ة قرذ بَسالر الـميالـش  ال  « يا اْبَ  أ مذ »بفْـ  الـميـش    األمذ. وقرأ رلُ عا ذ

 األم.

وارْلف أهل العربـية فـي فْـ  رلُ وكسرق   ع إَمار َميعهش علـى أنهما لغْان  سْعملْان فـي   

فْـ  علـى أنهما اسمان َعُ اسالما واحالدا  كمالا العرب. فقال بعض نـحويـي الُصرة: قـيـل رلُ بـال

فهالو علالـى لغالة «  يالا ابال  أمذ »قـيـل: يا اب  عشذ  وقال: هيا بارذ ال يقاـ علـيه  وقال:    قالرأ رلالُ: 

. وقالال بعالض  اليي  يقولون: هيا غُم قد َاء  َعله اسما واحدا آررق  َسور   ثل قوله راين بـاين

أمذ ويا اب  عالشذ  فِصالّ كمالا يِصالّ الالـمعرب فالـي بعالض الالـحاالت  نـحويـي الَوفة: قـيـل: يا اب  

فـيقال: يا حسرتا  يا ويـلْا  قال: فَأنهش قالوا: يا أ اق ويا عماق ولـش يقولالوا رلالُ فالـي أخ  ولالو قـيالـل 

رلُ لَان صوابـا. قال: واليي  رفَوا رلُ فإنه كثر فـي كُ هش حْـى حيفوا الـياء. قال: وال تَاد 

ي إلالـى نفساله  إال قالولهش: يالا ابال  أمذ  ويالا العرب تـ حيف الـياء إال    االسش الـمِادى يَاليفه الالـمِادن

اب  عشذ ورلُ أنهما يَثر اسْعمالهما فـي كُ هش  فإرا َاء  ا ال يسْعمل أثُْوا الـياء  فقالوا: يا اب  

 أبـي  ويا اب  أرْـي وأري  ويا اب  رالْـي  ويا اب  رالـي.

ـحت الـميـش  ال  والصواب       فمالراد باله الِدبالة: يالا ابال  «  ابال  أمذ »القول فـي رلُ أن يقال: إرا فْ 

أ اق  وكاليلُ  ال  ابال  عالشذ فالإرا ك سالرت  فمالراد باله اإلضالافة  ثالش حاليفت الالـياء الْالـي هالي كِايالة اسالش 

ُر ع  نفسه. وكأن بعض    أنَر نسُْه كسر رلُ إرا كسر  كَسر الزاي    راين بـاين  ألن  َن الـم

َالالي عالال  رالال ل إال بـالثانالالـي  فصالالار كاألصالالوات. وح  ل وال األوذ اين بالالـاين ال يعالالرف الثانالالـي إال بالالـاألوذ

يونس الِـحوي تأنـيم أمذ وتأنـيم عشذ  وقال: ال ياعل اسما واحدا إال  ع ابال  الالـميكر. قالالوا: وأ الا 

 ما قال أبو َيبـيد:بإثُـات الـياء  ك« يا اب  أ ي»اللغة الـايدة والقـياـ الصحي  فلغة    قال: 

يدن   ي لندَْهٍر َبدن يأْنَت َرـلذْفَِْـن ي ويا ب قَـيذَق نَْفسن  يا ْبَ  أ  ذ

 وكما قال االَرر:  

ـَاابن   يـما وأْنَت غير     َُ إْر تَْدع و تَـمن ْدت  ي َولَْو َبهن  يا ْبَ  أ  ذ

دي هو االب  دونها  وإنالـما تسالقط وإنـما أثُت هؤالء الـياء فـي األم ألنها غير  ِاداة  وإنـما الـمِا  

العالرب الالـياء  ال  الالـمِادى إرا أضالافْه إلالـى نفسالها  ال إرا أضالافْه إلالـى غيالر نفسالها  كمالا قالد بالالـيِا. 

وهمالا «  يالا ابال  أبالـي»ولالـش يقالل: «  يالا ابال  أمذ »وقـيـل: إن هارون إنـما قال لـموسى علـيه السُم: 

عَف وننالـي وكالاد وا ألب واحد وأم واحدة  اسْعطافـا له علـى نفسال َْ ش األم. وقولاله: إنذ القَالْوَم اْسَْ ه بالرحن

ي يعِـي بـالقوم الاليي  عَفالوا علالـى عُالـادة العاالل  وقالالوا هاليا إلهِالا وإلاله  وسالى  ورالالفوا  يَْقْ ل ونَِـن

هارون. وكان اسَْعافهش إياق  تركهش طاعْه واتُـار أ الرق. وَكالاد وا يَْقْ ل ونَِالـي يقالول: قالاربوا ولالـش 

 وا.يفعل

ْت بنالـَي األْعالدَاَء    اء األ صالار رلالُ: فَالَُ ت ْبالمن ْت فقالرأ قالرذ وارْلفت القراء فـي قراءة قولاله: فَالُ ت ْبالمن

ق فالـيه بالـما  بَشذ الْاء    ت بمت وكسر الـميـش  ِهالا   ال  قالولهش: أبالمت فالُن فُنالا بفالُن  إرا سالرذ

وي ع   ـااهد أنه قرأ رلُ:  بَمت به. ور  َي األْعدَاء  فُ تَبْ »يَرهه الـم  ْت بـن  «.م 

ـ حدثِـي بيلُ عُد الَريـش  قال: حدثِا إبراهيـش ب  ببار  قالال: حالدثِا سفالـيان  قالال: قالال 11833  

َي األْعدَاءَ »حميد ب  قـيس قرأ  ـااهد:  ْت بـن  «.فَُ تَْبم 

  عال  حميالد  حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا إسحا   قال: حدثِا عُد   ب  الزبـير  ع  ابال  عيالـيِة   

َي األْعدَاء  »قال: قرأ  ـااهد:  ْت بـن  «.فَُ تَْبم 

اء  قال: حدثِا سفـيان ب  عيـيِة  ع  رَل  ع   ـااهد أناله قالال:     دثت ع  يحيى ب  يياد الفرذ ح 

ْت.  ال تَْبم 

ْت بنالـَي األْعالدَاَء فالإن تَال   اء: قال الَسافي:  الا أدري  فلعلهالش أرادوا: فَالَُ ت ْبالمن   صالحيحة وقال الفرذ

ْغت  قال: أنا أْفَرغ   و   قال: فََرْغَت قالال:  ْغت  َوفََرْغت   فم  قال: فَرن فلها نةافر. العرب تقول: فَرن
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لَهش أ الر وَبالَملَهش  فالـي كثالـير  ال  الَالُم. قالال:  ِْالت  وَبالمن ُْالت َوَرَك غ   وكيلُ َركن « واألعالداء»أنا أْفر 

 م ت.َرْفع ألن الفعل لهش لـم  قال تَْبَمت  أو تَبْ 

ْت بَالش الْالاء األولالـى وكسالر    والقراءة الْـي ال أسْـايز القراءة إال بهالا قالراءة  ال  قالرأ: فَالُ ت ْبالمن

ْه به  ونصالّ األعالداء إلَمالار الالـحاة  ال  قالراء األ صالار علالـيها  ق أْبمن الـميـش    أبمتذ به عدوذ

إنَالار  عرفالة عا الة أهالل  وبيور  ا رالفها    القراءة  وكفـى بيلُ باهدا علـى  ا رالفها. هيا  ع

َت فُن فُنا بفُن  وبَمت فُن بفالُن يبالم ت باله  وإنالـما الالـمعروف  ال   العلـش بَُم العرب: بمذ

َت بالاله بَسالالر الـميالالـش يَْبالالَمت  بالاله بفْالالـحها فالالـي  ق َبالالمن كُ هالالش إرا أرُالالروا عالال  بالالماتة الرَالالل بعالالدوذ

 االسْقُـال.

ي َ َع القَْومن    يَ  فإنه قالول هالارون ألرياله  وسالى  يقالول: ال تـاعلِالـي  وأ ا قوله: َوال تَـْاعَْلِـن الةذالنـمن

فـي  وَدتُ علـيذ وعقوبُْ لـي ولـش أرالف أ رك  ـحلذ    عصاك فَالالف أ الرك وعُالد العاالل 

 بعدك فةلـش نفسه وعُد غير    له العُـادة  ولـش أبايعهش علـى بيء    رلُ. كما:

ِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدث11834  

يَ  قال: أصحاب العال. ي َ َع القَْومن الةذالنـمن  نـاي   ع   ـااهد: َوال تَـْاعَْلِـن

حدثِالـي الالـمثِى  قالال: حالالدثِا أبالو حييفالة  قالال: حالالدثِا بالُل  عال  ابال  أبالالـي نالـاي   عال   الالـااهد.    

 بـمثله.

 151اآلية : 

َُ َوأَنَت أَْرَحش  القول فـي تأويـل قوله تع ْلَِا فني َرْحَمْن ي َوأَْدرن الـى:     }قَاَل َربذ اْغفنْر لني َوألرن

يَ  {.. من احن  الرذ

ط فالـي الواَالّ الاليي     يقول تعالـى ركرق: قال  وسى لـما تُـي  له عير أرياله  وعلالـش أناله لالـش يفالرذ

الْر لالـي  سالْغفرا  ال  كان علـيه    أ ر   فـي ارتَاب  ا فعله الـاهلة  ال  عُالدة العاال ل: َربذ اْغفن

الـْلِا فنالـي  فعله بأريه  وألريه    سالف له بـيِه وبـي     تغمد رنوبِا بسْر  ِالُ تسالْرها باله. وأْدرن

َُ يقول: وارحمِا برحمُْ الواسعة عُـادك الـمؤ ِـي   فإنُ أنت أرحش بعُـادك  ال  كاللذ  ال   َرْحَمْن

 رحش بيئا.

 152اآلية : 
لذةٌ فني القول فـي تأويـ ْش َورن بذهن ٌّ  ذ  رذ ََ ْش َغ ْاَل َسيََِال ه  ي واْ اْلعن ََ يَ  اتذ ل قوله تعالـى:     }إننذ الذين

يَ  {.. ْفَْرن ي اْلم  َُ نَْازن  اْلَحياةن الدذْنيَا َوَكيَلن

ْش بْ    ْ  َربذهن ٌّ  ن ََ ْش َغ ْاَل إلها  َسيَِال ه  ي وا العن ََ يَ  اتـذ عايـل   لهش رلُ  يقول تعالـى ركرق: إنذ الذين

لذةٌ وهي الهوان  لعقوبة   إياهش علـى كفرهش بربهش فـي الـَحياةن الدذْنـيا فـي عاَل الدنـيا قُل  َورن

 آَل االَررة. وكان اب  َريج يقول فـي رلُ بـما:

ي َ 11835    ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  قوله: إنذ الذين

يَ  قال: ه ْفَْرن ي الـم  َُ نَـْازن ي الـَحياةن الدذْنـيا وكيل لذةٌ فـن ْش َورن ْ  َربذهن ٌّ  ن ََ ْش َغ ْاَل َسيَِال ه  ي وا العن ََ يا اتـذ

لـم   ات  ـم  اتـَي العال قُل أن يرَع  وسى علـيه السُم  و   فرذ  ِهش حي  أ رهش  وسى 

 أن يقْل بعَهش بعَا.

َريج  وإن كان قوالً له وَه  فإن ظاهر كْاب    ع تأويـل أكثر أهل وهيا اليي قاله اب    

الْأويـل بَُفه ورلُ أن   عشذ بـالـَُر عم  اتـَي العال أنه سيِالهش غَّ    ربهش ورلة فـي 

الـحياة الدنـيا. وتةاهرت األرُـار ع  أهل الْأويـل    الصحابة والْابعي  بأن    إر رَع إلـى 

سرافيـل  وسى علـيه السُم  تاب علـى َعَُدة العال    فعلهش  بـما أرُر به ع  قـيـل بِـي إ

َ ْش  ْش أْنف َس َ ْش َظلَـْمْـ  هن يا قَْومن إنذ وَسى لنقَْو ن  وسى علـيه السُم فـي كْابه  ورلُ قوله: َوإْر قاَل   

َ ْش فـاْقْ ل وا  فن ْاَل فَْ وب وا إلـى بـارن ك ش  العن َارن َ ْش فَفعلوا  ا أ رهش به نُـيهش صلى   عليه بـاتـذ أْنف َس

وسلش  فَان أ ر   إياهش بـما أ رهش به    قْل بعَهش أنفس بعض  ع  غَّ  ِه علـيهش 

بعُـادتهش العال  فَان قْل بعَهش بعَا هوانا لهش ورلة أرذلهش   بها فـي الـحياة الدنـيا  وتوبة 

يس ألحد أن ياعل رُرا َاء الَْاب بعمو ه فـي راصذ  ـما عمه الةاهر  ِهش إلـى   قنَُلها. ولـ
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ي وا  ََ يَ  اتـذ بغير برهان    حاة رُر أو عقل  وال نعلـش رُرا َاء بوَوب نقل ظاهر قوله: إنذ الذين

ْش إلـى بـاط  راصذ  وال    العقل علـيه دلـيـل  فـياّ إحالة ْ  َربذهن ٌّ  ن ََ ْش َغ ْاَل َسيَِال ه   العن

 ظاهرق إلـى بـاطِه.

يَ  وكما َزيت  هؤالء اليي  اتـَيوا العال إلها    إحُل    ْفَْرن ي الـم  َُ نَـْازن ويعِـي بقوله: وكيل

الغَّ بهش  واإلرالل فـي الـحياة الدنـيا علـى كفرهش ربهش  وردتهش ع  ديِهش بعد إيـمانهش بـاهلل  

ه وأقرذ بألوهية غيرق وعُد بيئا سواق    وكيلُ نـازي كلذ    افْرى علـى   فَيب علـي

يـلن رلُ  إرا لـش يّْ     األوثان بعد إقرارق بوحدانـية    وبعد إيـمانه به وبأنُـيافه ورسله وقـن

 كفرق قُل قْله.

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال َماعة    أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  

  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عمر  ع  أيوب  قال: ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى11836  

ي الـَحياةن الدذْنـيا... االَية  قال: فهو َزاء كلذ  فْر  لذةٌ فـن ْش َورن ْ  َربذهن ٌّ  ن ََ ْش َغ بة: َسيَِال ه  تُ أبو قُن

.  يَون إلـى يوم القـيا ة  أن ييله   عزذ وَلذ

عارم  قال: حدثِا حماد ب  ييد  ع  أيوب  قال: قرأ أبو  حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو الِعمان   

ي الـَحياةن الدذْنـيا  لذةٌ فـن ْش َورن ْ  َربذهن ٌّ  ن ََ ْش َغ ْاَل َسيَِال ه  ي وا العن ََ يَ  اتـذ قُبة يو ا هيق االَية: إنذ الذين

يَ  قال: هي و  لَلذ  فْر إلـى يوم القـيا ة. ْفَْرن ي الـم  َُ نَـْازن  وكيل

ـ قال: حدثِا حااج  قال: حدثِا حماد  ع  ثابت وحميد: أن قـيس ب  عُـاد وَارية ب  11837  

قدا ة درُ علـى علـيذ ب  أبـي طالّ رضي   عِه  فقاال: أرأيت هيا األ ر اليي أنت فـيه 

 وتدعو إلـيه  أعهد عهدق إلـيُ رسول   صلى   عليه وسلش أم رأى رأيْه؟ قال:  الَما ولهيا؟

أعرضا ع  هيا فقاال: و  ال نعرض عِه حْـى تـَُرنا. فقال:  ا عهد إلـيذ رسول   صلى   

إنذه  »عليه وسلش إال كْابـا فـي قراب سيفـي هيا. فـاسْلذه فأررج الَْاب    قراب سيفه  وإرا فـيه: 

يَِةَ كمَ  ْ ت  الـَمدن ي َحرذ يذ إالذ لَه  َحَرٌم  وإنـذ َ ْ  نَُـن يها لَـْش يَ َذةَ  ال ي ْحَمل  فـن يـش  َعلَـْيهن السذُم  َ  َم إْبَراهن ا َحرذ

يَ   ال  معن ََ ـن أ ََةن َوالِذا ن َوالـَمُفن ثا فعَلَـْيهن لَْعَِة  ّللاذ ـْحدن ي ْقَُل  السذُح  لنقنْاٍل  َ ْ  أْحدََ, َحدَثا أْو آَوى   

ِْه  َصْرٌف َوال َعْدلٌ  ُه: أ ا ترى هيا الَْاب؟ فرَعا وتركاق  فلـما ررَا قال أحدهما لصاح«  ن

ْش... االَية  وإن القوم قد  ْ  َربذهن ٌّ  ن ََ ْش َغ ْاَل َسيَِال ه  ي وا العن ََ يَ  اتـذ وقاال: إنا سمعِا   يقول: إنذ الذين

 افْروا فرية  وال أدري إال سيِزل بهش رلة.

  بال  الزبالـير  عال  ابال  عيالـيِة: ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا إسحا   قالال: حالدثِا عُالد 11838  

يَ . قال: كل صاحّ بدعة رلـيـل. ْفَْرن ي الـم  َُ نَـْازن  فـي قوله: وكيل

 153اآلية : 
َُ  ن   َها َوآَ ِ َواْ إننذ َربذ ل واْ السذيذئَاتن ث شذ تَاب واْ  ن  بَْعدن يَ  َعمن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوالذين

َها لَغَف وٌر  يٌش {..بَْعدن حن  رذ

وهيا رُر      تعالـى ركرق أنه قابل    كلذ تافّ إلـيه    رنالّ أتالاق صالغيرة كانالت  عصاليْه    

أو كُـيرة  كفرا كانت أو غير كفر  كما قُل    َعُدة العال توبْهش بعد كفرهش به بعُالـادتهش العاالل 

ثش رَعوا إلـى طلّ رضا    وارتدادهش ع  ديِهش. يقول َلذ ثِا:ق: واليي  عملوا األعمال السيئة

ّذ  ـما يَرق وإلـى  ا يرضى  ـما يسَط    بعد سيىء أعمالهش  وصدذقوا بالأن  بإنابْهش إلـى  ا يح

  قابل توبة الـمينُـي  وتافالّ علالـى الـمِـيُالـي  بالإرُص قلالوبهش ويقالـي   الِهش باليلُ  لَغَف الوٌر لهالش  

ضحهش بهالا  رحيالـش بهالش  وبَاللذ  ال  كالان  الثلهش  ال  يقول: لساتر علـيهش أعمالالهش الساليئة  وغيالر فالـا

 الْافُـي .

 154اآلية : 
ْنَها ه دًى  ََ ّ  أََريَ األْلَواَح َوفني ن ْس ََ وَسى اْلغَ َََت َع   ذ ذ َس القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َولَما

ْش يَْرَهُ وَن {.. يَ  ه ْش لنَربذهن  َوَرْحَمةٌ لذلذين
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ّ  ولـما كفذ  وسى ع  الغَّ  يعِـي تعالـى ركرق بقو    ََ وَسى الغَ َََت َعْ     ا َس له: َولـمذ

وكيلُ كلذ كاَف ع  بيء ساكت عِه. وإنـما قـيـل للساكت ع  الَُم ساكت: لَفه عِه. وقد ركر 

 ع  يونس الِـحويذ أنه قال: يقال سَت عِه الـحزن وكلذ بيء فـيـما يعش و ِه قول أبـي الِـاش:

تن األْفعَى  يَحا  َوهمذ َذاء  أْن يَصن َََت الـم  يَحاَوَس  بنأْن تَسن

ْنها ه دًى َوَرْحَمةٌ    ََ ي ن ْس أَريَا األَْلَواَح يقول: أريها بعد  ا ألقاها  وقد رهّ  ِها  ا رهّ. وفـن

ْش يَْرَهُ وَن يقول: لليي يَ  ه ْش لنَربذهن   يقول: وفـيـما نسخ فـيها: أي  ِها هدى بـيان للـحقذ ورحمة. للذين

 يَافون    ويَبون عقابه علـى  عاصيه.

ْش يَْرَهُ الوَن  الع اسْقُالـاح العالرب أن    الَربذهن وارْلف أهل العربـية فـي وَاله درالول الالُم فالـي قولاله: لن

يقال فـي الَُم: رهُت لُ: بـمعِى رهُُْ  وأكر ت لُ: بـمعِى أكر ُْ  فقال بعَهش: رلُ كمالا 

 ْ: ْش للرذ ْـ  ِْ وَن أوصل الفعل بـالُم. وقال بعَهش:    أَل ربهش يرهُون. قال َلذ ثِا:ق: إْن ك  يا تَْعُ ر 

وقال بعَهش: إنـما درـلت عقّ اإلضافة اليي  هش راهُون لربهش وراهُالو ربهالش ثالش أدرالـلت الالُم 

علـى هيا الـمعِى ألنها عقـيّ اإلضافة ال علـى الْعلـيق. وقال بعَهش: إنـما فعالل رلالُ ألن االسالش 

َ الْش تقدذم الفعل َف لَ   فحس  إدرال الُم. وقال آررون: قد َاء  ثله فالـي تالأرير االسالش فالـي قولاله: َردن

ل وَن. وركر ع  عيسى ب  عمر أنه قال: سمعت الفالريد  يقالول: نقالدت لاله  افالة  ي تَْسَْْعان بَْعض  الذين

 درهش  يريد نقدته  افة درهش. قال: والَُم واسع.

 155اآلية : 
فَة   القول فـي تأويـل قوله َْ ش  الرذ ا أََريَتْه  َا فَلَمذ يقَاتِن ًُ لذمن  َ يَ  َر ُْعن وَسَى قَْوَ ه  َس تعالـى:     }َواْرَْاَر   

َِْ َي إنالذ فْن ِذآ إنْن هن َ َِا بنَما فَعََل السذفََهآء   ن ُْل  َوإنيذاَي أَت ْهلن ْش  ذ  قَ َْه  َْ ئَْت أَْهلَ لذ بنَها َ   قَاَل َربذ لَْو بن َن َُ ت   ْ

يَ  {..تَ  َا فَاْغفنْر لََِا َواْرَحْمَِا َوأَنَت َرْير  اْلغَافنرن يِذ ي َ   تََبآء  أَنَت َولن  َبآء  َوتَْهدن

يقول تعالـى ركرق: وارْار  وسى    قو ه سُعي  رًَُ للوقت واألَل اليي وعدق   أن يـلقاق    

 فـيه بهش للْوبة  ـما كان    فعل سفهافهش فـي أ ر العال. كما:

ـ حدثِـي  وسى ب  هارون  قال: حدثِا عمرو ب  حماد  قال: حدثِا أسُـاط  ع  السديذ  11839  

قال: إن   أ ر  وسى علـيه السُم أن يأتـيه فـي ناـ    بِـي إسرافيـل يعْيرون إلـيه    عُـادة 

يعْيروا  العال  ووعدهش  وعدا. فـارْار  وسى قو ه سُعي  رًَُ علـى عيِه  ثش رهّ بهش لـ

فلـما أتوا رلُ الـمَان  قالوا: ل  نؤ   لُ يا  وسى حْـى نرى   َهرة  فإنُ قد كلـمْه فأرناق 

فأريتهش الصاعقة فماتوا. فقام  وسى يَُي ويدعو   ويقول: ربذ  ارا أقول لُِـي إسرافيـل إرا 

 أتـيْهش وقد أهلَت ريارهش  لو بئت أهلَْهش    قُل وإياي

ثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  ع  اب  إسحا   قال: ارْار  وسى    بِـي ـ حد11840  

ير فـالـَير  وقال: انطلقوا إلـى   فْوبوا إلـيه  ـما صِعْـش  واسألوق  َذ إسرافيـل سُعي  رًَُ الـ

الْوبة علـى    تركْـش وراءكش    قو َش  صو وا  وتطهذروا  وطهذروا ثـيابَش فَرج بهش إلـى 

ه له ربه  وكان ال يأتـيه إال بإرن  ِه وعلـش  فقال السُعون فـيـما ركر لـي  طور سيِا لـميقات وقْذ

حي  صِعوا  ا أ رهش به  وررَوا  عه للقاء ربه لـموسى: اطلّ لِا نسمع كُم ربِا فقال: أفعل. 

سى فدرـل فلـما دنا  وسى    الـاُل  وقع علـيه عمود الغمام حْـى تغبى الـاُل كله  ودنا  و

فـيه  وقال للقوم: ادنوا وكان  وسى إرا كلـمه    وقع علـى َُهْه نور ساطع  ال يسْطيع أحد    

َ رب دونه بـالـحااب  ودنا القوم حْـى إرا درـلوا فـي الغمام وقعوا  بِـي آدم أن يِةر إلـيه. ف

رغ      أ رق  وانَبف ساودا  فسمعوق وهو يَلـش  وسى  يأ رق ويِهاق: افعل وال تفعل فلـما ف

فَة   َْ ش  الرذ ْهَرةً  فَأَريتْه  ََ  َ َُ حْـى نََرى ّللاذ َ  لَ ع   وسى الغمام  أقُل إلـيهش  فقالوا لـموسى: لَْ  ن ْؤ ن

وهي الصاعقة  فـالْقت أرواحهش فماتوا َميعا  وقام  وسى علـيه السُم يِابد ربه ويدعوق 

َْهش    قُل وإياي  قد سفهوا أفْهلُ    ورافي    بِـي ويرغّ إلـيه  ويقول: ربذ لو بئت أهل

 إسرافيـل؟

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ ب  أبـي 11841  

ا قال: كان   أ رق أ يقاتِن ًُ لنـمن  َ يَ  َر ُْعن وَسى قَْوَ ه  َس ن طلـحة  ع  اب  عُـاـ  قوله: َواْرْاَر   

يَْار    قو ه سُعي  رًَُ  فـارْار سُعي  رًَُ  فُري بهش لـيدعوا ربهش  فَان فـيـما دعوا   
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أن قالوا: اللهشذ أعطِا  ا لـش تعط أحدا بعدنا فَرق   رلُ    دعافهش  فأريتهش الرَفة. قال  وسى: 

ُْل  وإيذاَي. ْ  قَ ْش  ن َْه  َْ ئَْت أْهلَ  َربذ لَْو بن

وَسى ـ حدث11842ِ   ا اب  وكيع  قال: حدثِا رالد ب  حيان  ع  َعفر  ع   يـمون: َواْرْاَر   

ا قال: لـموعدهش اليي وعدهش. يقاتِن ًُ لنـمن  َ يَ  َر ُْعن  قَْوَ ه  َس

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نـاي   ع  11843  

ًُ لنـمن   َ يَ  َر ُْعن ا قال: ارْارهش لْـمام الوعد. ـااهد: َس  يقاتِن

 وقال آررون: إنـما أريتهش الرَفة    أَل دعواهش علـى  وسى قْل هارون. ركر    قال رلُ:  

ـ حدثِا اب  ببار واب  وكيع  قاال: حدثِا يحيى ب  يـمان  قال: حدثِا سفـيان  قال: ثِـي 11844  

رضي   عِه  قال: انطلق  وسى وهارون  أبو إسحا   ع  عمارة ب  عُد السلولـي  ع  علـيذ 

ير  فـانطلقوا إلـى سف  َُل  فِام هارون علـى سرير  فْوفـاق  . فلـما رَع  وسى  وَبُذر وَبُـن

إلـى بِـي إسرافيـل قالوا له: أي  هارون؟ قال: توفـاق  . قالوا: أنت قْلْه  حسدتِا علـى رـلقه 

ْاروا    بئْـش قال: فـارْاروا سُعي  رًَُ. قال: فيلُ قوله: ولـيِه أو كلـمة نـحوها قال: فـار

ا. قال: فلـما انْهوا إلـيه قالوا: يا هارون    قْلُ؟ قال:  يقاتِن ًُ لنـمن  َ يَ  َر ُْعن وَسى قَْوَ ه  َس َواْرْاَر   

الرَفة.   ا قْلِـي أحد  ولَِِـي توفـانـي  . قالوا: يا  وسى ل  نعصَي بعد الـيوم قال: فأريتهش

َما  َ ِا بـن ُْل  وإيذاَي أ تْهلن ْ  قَ ْش  ن َْه  َْ ئَْت أْهلَ قال: فاعل  وسى يرَع يـميِا وبماالً  وقال: يا َربذ لَْو بن

ي َ ْ  تَباء  قال: فأحياهش   وَعلهش  لذ بنها َ ْ  تَباء  َوتْهدن َن َُ ت  ِذا إْن هنيذ إالذ فنَِْْْ  فَعََل السذفَهاء   ن

 أنُـياء كلهش.

ـ حدثِا  ـحمد ب  الـمثِى  قال: حدثِا  ـحمد ب  َعفر  قال: حدثِا بعُة  ع  أبـي 11845  

إسحا   ع  رَل    بِـي سلول  أنه سمع علـيذا رضي   عِه يقول فـي هيق االَية: َواْرْاَر 

يقاتنِا قال: كان هارون حس  الـَـلق  ـحُُـا فـ ًُ لنـمن  َ يَ  َر ُْعن وَسى قَْوَ ه  َس ي بِـي إسرافيـل. قال:   

فلـما  ات دفِه  وسى. قال: فلـما أتـى بِـي إسرافيـل  قالوا له: أي  هاون؟ قال:  ات. فقالوا: قْلْه 

. قال:  ؟ قال:  تذ قال: فـارْار  ِهش سُعي  رًَُ. قال: فلـما أتوا القُر  قال  وسى: أ قْلت أو  تذ

ـل إرا رَعت؟ يقولون: أنت قْلْهش قال: فأحيوا فأصعقوا  فقال  وسى: ربذ  ا أقول لُِـي إسرافي

 وَعلوا أنُـياء.

ـ حدثِـي عُد   ب  الـحااج ب  الـمِهال  قال: حدثِا أبـي  قال: حدثِا الربـيع ب  11846  

 ًُ  َ يَ  َر ُْعن وَسى قَْوَ ه  َس حُـيّ  قال: سمعت أبـا سعيد  يعِـي الرقابيذ  وقرأ هيق االَية: َواْرْاَر   

ا فقال: كانوا أبِاء  ا عدا عبري  ولـش يْـااويوا األربعي   ورلُ أن اب  عبري  قد رهّ لنـ يقاتِن من

 َهله وصُـاق  وأن    لـش يْـااوي األربعي  لـش يفقد    عقله بيئا.

وقال آررون: إنـما أريت القوم الرَفة لْركهش فرا  عُدة العال  ال ألنهش كانوا    عَُدته. ركر   

 ُ:   قال رل

وَسى 11847   ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة  قوله: َواْرْاَر   

ِا ركر لِا أن اب  عُـاـ كان يقول: إنـما  ا فقرأ حْـى بلغ: السذفَهاء   ن يقاتِن ًُ لنـمن  َ يَ  َر ُْعن قَْوَ ه  َس

 العال  وقد كرهوا أن ياا عوهش علـيه. تِاولْهش الرَفة ألنهش لـش يزايـلوا القوم حي  نصُوا

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  قوله: َواْرْاَر 11848  

يقاتنِا  ـم  لـش يَ  قال رلُ القول علـى أنهش لـش ياا عوهش علـيه   ًُ لنـمن  َ يَ  َر ُْعن وَسى قَْوَ ه  َس   

لـش يَونوا بـايِوا قو هش حي  اتـَيوا العال. فلـما ررَوا ودعوا  فأريتهش الرَفة    أَل أنهش 

َ ِا بن  ُْل  وأيذاَي أ تْهلن ْ  قَ ْش  ن َْه  َْ ئَْت أْهلَ فَة  قاَل َربذ لَْو بن َْ ش  الرذ ا أَريَتْه  ـَما فَعََل أ اتهش   ثش أحياهش. فَلَـمذ

ِذا.  السذفَهاء   ن

العزيز  قال: حدثِا أبو سعد  قال: قال  ـااهد:  ـ حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد11849  

ا والـميقات: الـموعد. فلـما أريتهش الرَفة بعد أن ررج  يقاتِن ًُ لنـمن  َ يَ  َر ُْعن وَسى قَْوَ ه  َس َواْرْاَر   

 وسى بـالسُعي     قو ه يدعون   ويسألونه أن يَبف عِهش الُُء  فلـش يسْـاّ لهش علـش 

وا    الـمعصية  ا أصابه قو هش. قال اب  سعد: فحدثِـي  ـحمد ب  كعّ  وسى أنهش قد أصاب
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القرظي  قال: لـش يسْـاّ لهش    أَل أنهش لـش يِهوهش ع  الـمَِر ويأ روهش بـالـمعروف. قال: 

 فأريتهش الرَفة فماتوا  ثش أحياهش  .

  حيان  ع  اب  عُـاـ: ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبو أسا ة  ع  عون  ع  سعيد ب11850  

إن السُعي  اليي  ارْارهش  وسى    قو ه  إنـما أريتهش الرَفة أنهش لـش يرضوا ولـش يِهوا ع  

 العال.

حدثِا اب  ببار  قال: حدثِا  ـحمد ب  َعفر  قال: حدثِا عون  قال: حدثِا سعيد ب  حيان  ع     

 اب  عُـاـ  بِـحوق.

يقاتنِا فقال بعض نـحويـي وارْلف أهل العربـية فـي وَه ن   ًُ لنـمن  َ يَ  َر ُْعن صّ قوله: قَْوَ ه  َس

أعمل الفعل  كما قال «  ن »الُصرة:  عِاق: وارْار  وسى    قو ه سُعي  رًَُ  فلـما نزر 

 الفريد :

ر    عاين ياح  الزذ ّذ الرذ ودا إرَا َه  َ َاَل سَماَحةَو يَر الرذ ي اْرْـن ِذا الذين  َو ن

 ر:وكما قال االَر  

ّن   َُ رَا  اٍل َورَا نَب ْرَت بنهفَقَْد تََرْكْ  ْيَر فـاْفعَْل  ا أ  ن ََ َُ الـ  أَ ْرت 

 وقال الراعي:  

ى عِدَق  السذول    ََ ْمواْعَْلذ َ   كاَن ي ْر ـَ إْر َغثذْت َرُفنق ه  َُ الِذا  اْرَْْرت 

يـي الَوفة: إنـما اسْـايز وقور الفعل علـيهش إرا طر   حت  ن   ألنه  أرور    وقال بعض نـحوذ

ولـش يْغير الـمعِى  «   »قولُ: هؤالء رير القوم  ورير    القوم  فإرا َايت اإلضافة  َان 

 اسْـاايوا أن يقولوا: ارْرتَش رًَُ  وارْرت  َِش رًَُ وقد قال الباعر:

يَِةً (  )لَه  اْرَْْرها قَل وصا َسمن

 وقال الراَز:  

 ّللاذ  البذَاْر ( )تَـْحَت الْـي اْرْاَر لَه  

 بـمعِى: ارْارها له      البار.  

الْـي «   »وهيا القول الثانـي أولـى عِدي فـي رلُ بـالصواب لداللة االرْـيار علـى طلّ   

بـمعِى الُْعيض  و   بأن العرب أن تـحيف البيء    حبو الَُم إرا عرف  وضعه  وكان 

 ا    رلُ إن باء  .فـيـما أظهرت داللة علـى  ا حيفت  فهي

كهش وأهلَهش    ا  عِى الرَفة فـيـما  َى ببواهدها  وأنها  ا رَف بـالقوم وأرعُهش وحرذ وقد بـيِذ

بعد  فأ اتهش أو أصعقهش  فسلّ أفها هش. وقد ركرنا الرواية فـي غير هيا الـموضع  وقول    قال: 

 إنها كانت صاعقة أ اتْهش.

و  قال: حدثِا أبو عاصش  قال: حدثِا عيسى  ع  اب  أبـي ـ حدثِـي  ـحمد ب  عمر11851  

فَة   اتوا ثش أحياهش. َْ ش  الرذ ا أَريَتْه   نـاي   ع   ـااهد: فَلَـمذ

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نـاي   ع  11852  

ا ارْارهش  وسى يقاتِن ًُ لنـمن  َ يَ  َر ُْعن فَة   اتوا ثش أحياهش   ـااهد: َس َْ ش  الرذ ا أَريَتْه  لْـمام الـموعد. فَلَـمذ

.  

ـ حدثِـي عُد الَريـش  قال: حدثِا إبراهيـش  قال: حدثِا سفـيان  قال: قال أبو سعد  ع  11853  

فَة  قال: رَف بهش. َْ ش  الرذ ا أَريَتْه   عَر ة  ع  اب  عُـاـ: فَلَـمذ

لذ بنها َ ْ  تَباء  القول فـي تأويـل قوله تعال   َن َُ ت   َِْْ َي إالذ فْن ِذا إْن هن َما فَعََل السذفَهاء   ن َ ِا بـن ـى: أ تْهلن

يَ . ا فـاْغفنْر لَِا َواْرَحْمِا وأْنَت َرْير  الغافنرن ي َ ْ  تَباء  أْنَت َولنـيِذ  َوتْهدن

ء اليي  أهلَْهش بـما ارْلف أهل الْأويـل فـي تأويـل رلُ  فقال بعَهش:  عِى رلُ: أتهلُ هؤال  

فعل السفهاء  ِا: أي بعُـادة    عُد العال. قالوا: وكان   إنـما أهلَهش ألنهش كانوا  ـم  يعُد 

 العال  وقال  وسى  ا قال وال علـش عِدق بـما كان  ِهش    رلُ. ركر    قال رلُ:

َ ِا  ـ حدثِا  وسى ب  هارون  قال: حدثِا عمرو  قال: حدثِا أسُـاط 11854   : أ تْهلن ع  السديذ

ِذا فأوحى   إلـى  وسى: إن هؤالء السُعي   ـم  اتـَي العال  فيلُ حي   َما فَعََل السذفَهاء   ن بـن

. لذ بنها َ ْ  تَباء  َوتْهدى َ ْ  تَباء  َن َُ ت   َِْْ َي إالذ فْن  يقول  وسى: إْن هن
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هُك لـم  وراءهش    بِـي وقال آررون:  عِى رلُ: أن إهُكُ هؤالء اليي  أهلَْهش   

إسرافيـل إرا انصرفت  إلـيهش  ولـيسوا  عي  والسفهاء علـى هيا القول كانوا الـمهلَي  اليي  سألوا 

  وسى أن يريهش ربهش. ركر    قال رلُ:

ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  ع  اب  إسحا   قال: لـما أريت الرَفة السُعي  11855  

قام  وسى يِابد ربه ويدعوق  ويرغّ إلـيه يقول: ربذ لو بئت أهلَْهش    قُل فماتوا َميعا  

وإياي قد سفهوا أفْهلُ    ورافي    بِـي إسرافيـل بـما فعل السفهاء  ِا؟ أي إن هيا لهش هُك  

قد ارْرت  ِهش سُعي  رًَُ الـَير فـالـَير  أرَع إلـيهش ولـيس  عي رَل واحد؟ فما اليي 

 به أو يأ ِونِـي علـيه بعد هيا؟يصدذقونِـي 

 وقال آررون فـي رلُ بـما:  

َما فَعََل 11856   َ ِا بـن ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـي قوله: أ تْهلن

ِذا: أتؤارينا ولـيس  ِا رَل واحد ترك عُـادتُ وال اسُْدل بُ غيرك؟  السذفَهاء   ن

ـل االَية  قول    قال: إن  وسى إنـما حزن علـى هُك السُعي  بقوله: وأولـى القولـي  بْأوي  

ِذا وأنه إنـما عِى بـالسفهاء: عُدة العال ورلُ أنه  ـحال أن يَون  َما فَعََل السذفَهاء   ن َ ِا بـن أ تْهلن

 وسى صلى   عليه وسلش كان تـَير    قو ه لـمسألة ربه  ا أراق أن يسأل لهش إال األفَل 

األفَل  ِهش  و ـحال أن يَون األفَل كان عِدق    أبرك فـي عُـادة العال واتـَيق دون   فـ

 إلها.

قال: فإن قال قافل: فاافز أن يَون  وسى علـيه السُم كان  عْقدا أن   سُحانه يعاقّ قو ا   

َافز أن يَون  بينوب غيرهش  فـيقول: أتهلَِا بينوب    عُد العال  ونـح     رلُ برآء؟ قـيـل:

َُ يعِـي:  ٌ: َهلَ  عِى اإلهُك: قُض األرواح علـى غير وَه العقوبة  كما قال َلذ ثِا:ق: إنن اْ ر 

  ات  فـيقول: أتـميِْا بـما فعل السفهاء  ِا.

َُ فإنه يقول َلذ ثِا:ق:  ا هيق الفعلة الْـي فعلها قو ي    عُـادتهش  ا     َِْْ َي إالذ فْن وأ ا قوله: إْن هن

عُدوا دونُ  إال فِْة  ُِ أصابْهش. ويعِـي بـالفِْة: االبُْء واالرُْـار. يقول: ابْلـيْهش بها 

لـيُْـي  اليي يَلذ ع  الـحقذ بعُـادته إياق واليي يهْدي بْرك عُـادته. وأضاف إضُلهش 

 وهدايْهش إلـى    إر كان  ا كان  ِهش    رلُ ع  سُّ  ِه َلذ ثِا:ق.

 لِا فـي الفِْة قال َماعة    أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:وبِـحو  ا ق  

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبـي  ع  أبـي َعفر  ع  الربـيع  ع  أبـي العالـية: إْن 11857  

َُ قال: بلـيُْ.  َِْْ َي إالذ فْن  هن

د ب  َُـير: ـ قال: ثِا حُويه الرايي  ع  يعقوب  ع  َعفر ب  أبـي الـمغيرة  ع  سعي11858  

: إال بلـيُْ. َُ  إالذ فنَِْْْ 

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا إسحا   قال: حدثِا عُد الرحم  ب  سعد  قال: أرُرنا اب  11859  

َُ قال: بلـيُْ.  َِْْ َي إالذ فْن  َعفر  ع  الربـيع ب  أنس: إْن هن

   ع  علـي ب  أبـي طلـحة  ـ قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية ب  صالـ11860  

لذ بنها َ ْ  تَباء  إن هو إال عيابُ تصيّ به    تباء   َن َُ ت   َِْْ َي إالذ فْن ع  اب  عُـاـ: إْن هن

 وتصرفه عم  تباء.

  11861 َُ َي إالذ فنَِْْْ  ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـي قوله: إْن هن

 أنت فِْْهش.

ا يقول: أنت ناصرنا. فـاْغفنْر لَِا يقول: فـاسْر علـيِا رنوبِا بْركُ عقابِا علـيها. وقوله:    أْنَت َولنـيِذ

رم وسْر علالـى   َ يَ  يقول: رير    صف  ع   َواْرَحْمِا: تعطذف علـيِا برحمُْ. وأْنَت َرْير  الغافنرن

 رنّ.

 156اآلية : 
ّْ لَ  َُ قَاَل القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َواْكْ  َرةن إننذا ه ْدنَـآ إنلَْي قن الدذْنيَا َحَسَِةً َوفني االَرن َِا فني َهـَين

َكـا ذق وَن َوي ْؤت وَن الزذ يَ  يَْ عَْت ك لذ َبْيٍء فََسأَْكُْ  َها لنلذين ّ  بنهن َ ْ  أََبآء  َوَرْحَمْني َوسن ي يَ  َعيَابنَي أ صن ةَ َوالذين

ِ وَن {.. َا ي ْؤ ن  ه ش بنآيَاتِن
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ّْ لَِا: أي اَعلِا     يقول تعالـى ركرق  َُرا ع  دعاء نُـيه  وسى علـيه السُم أنه قال فـيه: َواْكْ 

َرةن  ـم  كُْت له  قن الدذْنـيا َحَسَِةً وهي الصالـحات    األعمال  َوفـي االَرن ي َهين  ـم  كُْت له فـن

 الـمغفرة لينوبه. كما:

ّْ لَِا ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـح11862   سي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  قوله: َواْكْ 

قن الدذْنـيا َحَسَِةً قال:  غفرة. ي َهين  فـن

َُ يقول: إنا تُِا إلـيُ.    وقوله: إنذا ه ْدنا إلَـْي

 وبِـحو رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  

ب  عيـيِة  ع  عطاء  ع  ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا َرير واب  فَيـل وعمران 11863  

َُ قال: إنا تُِا إلـيُ.  سعيد ب  َُـير وقال عمران  ع  اب  عُـاـ: إنذا ه ْدنا إلَـْي

ـ قال: حدثِا ييد ب  حُـاب  ع  حماد ب  سلـمة  ع  عطاء  ع  سعيد ب  َُـير  قال: 11864  

 تُِا إلـيُ.

 ك  ع  اب  عُـاـ قال: تُِا إلـيُ.ـ قال: حدثِا َابر ب  نوح  ع  أبـي َرْو  ع  الَحا11865  

ماك: أن اب  عُـاـ قال فـي هيق     قال: حدثِا عُد   ب  بَر  ع  حاتـش ب  أبـي  غيرة  ع  سن

َُ قال: تُِا إلـيُ.  االَية: إنذا ه دْنا إلَـْي

حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا الـحااج  قال: حدثِا حماد  ع  عطاء ب  السافّ  ع  سعيد ب     

َُ قال: تُِا إلـيُ.َ  ُـير  قال: أحسُه ع  اب  عُـاـ: إنذا ه ْدنا إلَـْي

حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع  اب     

َُ يقول: تُِا إلـيُ.  عُـاـ: إنذا ه ْدنا إلَـْي

حدثِا سفـيان  قال: حدثِا عُد الرحم  ب  حدثِا  ـحمد ب  ببار  قال: ثِـي يحيى ب  سعيد  قال:    

َُ قال: تُِا إلـيُ.  األصُهانـيذ ع  سعيد ب  َُـير  فـي قوله: إنذا ه ْدنا إلَـْي

قال: حدثِا عُد الرحم  ووكيع ب  الـاراح  قاال: حدثِا سفـيان ع  عُد الرحم  ب     

 األصُهانـيذ  ع  سعيد ب  َُـير بـمثله.

يع  قال: حدثِا أبـي  ع  سفـيان  ع  اب  األصُهانـي  ع  سعيد ب  ـ حدثِـي اب  وك11866  

 َُـير   ثله.

 ـ قال: حدثِا َرير  ع   غيرة  ع  إبراهيـش  قال: تُِا إلـيُ.11867  

 قال: حدثِا  ـحمد ب  ييد  ع  العوام  ع  إبراهيـش الْـيـميذ  قال: تُِا إلـيُ.   

ام  ع  إبراهيـش حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عمرو ب      عون  قال: أرُرنا هبيـش  ع  العوذ

 الْـيـمي  ثله.

َُ أي إنا 11868   ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة: إنذا ه ْدنا إلَـْي

 تُِا إلـيُ.

قوله: ه ْدنا حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عمر  ع  قْادة  فـي    

َُ قال: تُِا.  إلَـْي

َُ يقول: 11869   : إنذا ه ْدنا إلَـْي ـ حدثِا  وسى  قال: حدثِا عمرو  قال: حدثِا أسُـاط  ع  السديذ

 تُِا إلـيُ.

ـ قال: حدثِا  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  قال: حدثِا عيسى  ع  اب  أبـي 11870  

َُ يقول: تُِا إلـيُ.نـاي   ع   ـااهد: إنذا ه ْدنا إ  لَـْي

 حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نـاي   ع   ـااهد   ثله.   

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبـي  ع  أبـي َعفر الرايي  ع  الربـيع ب  أنس  ع  11871  

َُ قال: تُِا إلـيُ  .أبـي العالـية  قال: ه ْدنَا إلَـْي

 قال: ثِا أبـي  ع  أبـي َحير  ع  الَحاك  قال: تُِا إلـيُ.   

 ـ قال: ثِا الـمـحاربـي  ع  َويـير  ع  الَحاك  قال: تُِا إلـيُ.11872  

دثت ع  الـحسي  ب  الفرج  قال: سمعت أبـا  عار يقول: أرُرنا عُـيد ب  سلـيـمان  قال:     وح 

 سمعت الَحاك يقول  فيكر  ثله.
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 ثِا أبـي وعُـيد    ع  بريُ  ع  َابر  ع   ـااهد  قال: تُِا إلـيُ. قال:   

 ـ قال: ثِا حُوية أبو يزيد  ع  يعقوب  ع  َعفر  ع  سعيد ب  َُـير   ثله.11873  

ـ قال: ثِا أبـي  ع  بريُ  ع  َابر  ع  عُد   ب  يحيى  ع  علـيذ علـيه السُم  11874  

.قال: إنـما سميت الـيهود  َُ  ألنهش قالوا ه ْدنا إلَـْي

حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  اب  عُـاـ:    

َُ يعِـي: تُِا إلـيُ.  إنذا ه ْدنا إلَـْي

َُ قال: إنا    تُِا  حدثِا اب  الُرقـي  قال: حدثِا عمرو  قال: سمعت رًَُ يسأل سعيدا: إنذا ه ْدنا إلَـْي

 إلـيُ.

ا  عِى رلُ ببواهدق فـيـما  َى قُل بـما أغِى ع  إعادته.    وقد بـيِذ

عَْت ك لذ َبْيٍء    ّ  بنهن َ ْ  أباء  َوَرْحَمْـي َوسن ي ي أ صن القول فـي تأويـل قوله تعالـى: قاَل َعيَابـن

يَ  ه ْش بنآ كاةَ والذين ذق وَن َوي ْؤت وَن الزذ يَ  يَْ ِ وَن.فَسأَْكُْ  ها لنلذين ا ي ْؤ ن  ياتِن

ّ  بنهن َ ْ     ي ي أ صن يقول تعالـى ركرق: قاَل   لـموسى: هيا اليي أصُت به قو ُ    الرَفة َعيَابـن

عَْت ك لذ َبْيٍء  ي َوسن أباء     رـلقـي  كما أصيّ به هؤالء اليي  أصُْهش به    قو ُ. َوَرْحَمْـن

 يقول: ورحمْـي عمت رـلقـي كلهش.

هل الْأويـل فـي تأويـل رلُ  فقال بعَهش  َرَه عامذ و عِاق راصذ  والـمراد به: وقد ارْلف أ  

ورحمْـي وسعت الـمؤ ِـي  بـي    أ ة  ـحمد صلى   عليه وسلش. واسْبهد بـاليي بعدق    

ذق وَن... االَية. ركر    قال رلُ. يَ  يَْ  الَُم  وهو قوله: فَسأَْكُْ  ها للذين

ـمثِى  قال: حدثِا أبو سلـمة الـمِقري  قال: حدثِا حماد ب  سلـمة  قال: ـ حدثِـي ال11875  

عَْت ك لذ َبْيٍء  ي َوسن أرُرنا عطاء ب  السافّ  ع  سعيد ب  َُـير  ع  اب  عُـاـ أنه قرأ: َوَرْحَمْـن

ذق وَن قال: َعلها   لهيق األ ة. يَ  يَْ  فَسأَْكُْ  ها للذين

قال: حدثِا إبراهيـش ب  ببار  قال: قال سفـيان  قال أبو بَر ـ حدثِـي عُد الَريـش  11876  

عَْت ك لذ َبْيٍء قال إبلـيس: أنا    البيء. فِزعها       ي َوسن : فلـما نزلت: َوَرْحَمْـن الهيلـيذ

ِ و ا ي ْؤ ن يَ  ه ْش بآياتِن كاةَ َوالذين ذق وَن َوي ْؤت وَن الزذ يَ  يَْ ُ  ها للذين َن فقال الـيهود: نـح  إبلـيس  قال: فَسأَْكْ

س وَل  نع وَن الرذ ُذ يَ  يَْ نْقـي ونؤتـي الزكاة  ونؤ   بآيات ربِا. فِزعها      الـيهود  فقال: الذين

... االَيات كلها. قال: فِزعها      إبلـيس و   الـيهود وَعلها لهيق األ ة. يذ يذ األ  ذ ـن  الُِذ

   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  قال: لـما نزلت: ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي11877  

ذق وَن َوي ْؤتَوَن  يَ  يَْ ُ  ها للذين عَْت ك لذ َبْيٍء قال إبلـيس: أنا    كلذ بيء  قال  : فَسأَْكْ ي َوسن َوَرْحَمْـن

ِ وَن... االَية. فقالت الـيهود: ونـح  نْقـي ونؤتـي  يَ  ه ْش بآياتنِا ي ْؤ ن كاةَ َوالذين الزكاة. فأنزل  : الزذ

يذ قال: نزعها   ع  إبلـيس وع  الـيهود  وَعلها أل ة  ـحمد   يذ األ  ذ ـن س وَل الُِذ نع وَن الرذ ُذ يَ  يَْ الذين

 سأكُْها لليي  يْقون    قو ُ.

  11878  ّ ي ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة  قوله: َعيَابـي أ صن

يَ   بنهن  عَْت ك لذ َبْيٍء فقال إبلـيس: أنا    رلُ البيء  فأنزل  : فَسأَْكُْ  ها للذين ي َوسن َ ْ  أباء  َوَرْحَمْـن

ِ وَن. فْـمِْها الـيهود والِصارى. فأنزل   برطا وثـيقا  ا ي ْؤ ن يَ  ه ْش بآياتِن يَْذق وَن  عاصي    والذين

نع وَن ا ُذ يَ  يَْ يذ فهو نُـيَش كان أ يا ال يَّْ  صلى   عليه وسلش.بـيِا  فقال: الذين يذ األ  ذ ـن س وَل الُِذ  لرذ

ـ حدثِـي يعقوب  قال: حدثِا اب  علـية  قال: أرُرنا رالد الـحيذاء  ع  أنـيس ب  أبـي 11879  

َرةن إ ي االَرن ي الدذْنـيا َحَسَِةً وفـن ّْ لَِا فـن َُ قال: العريان  ع  اب  عُـاـ  فـي قوله: َواْكْ  نذا ه ْدنا إلَـْي

ذق وَن  يَ  يَْ عَْت ك لذ َبْيٍء فَسأْكُْ  ها للذين ي َوسن ّ  بنهن َ ْ  أباء  َوَرْحَمْـن ي ي أ صن فلـش يعطها  فقال: َعيَابـن

. يذ يذ األ  ذ ـن س وَل الُِذ  إلـى قوله: الرذ

ب  أبـي العربـان  حدثِـي اب  وكيع  قال: حدثِا اب  علـية وعُد األعلـى  ع  رالد  ع  أنـيس   

قن الدذْنـيا َحَسَِةً  ي َهين ّْ لَِا فـن قال عُد األعلـى: ع  أنـيس أبـي العريان وقال: قال اب  عُـاـ: َواْكْ 

ي  ّ  بنهن َ ْ  أباء  َوَرْحَمْـن ي أ صي َُ قال: فلـش يعطها  وسى. قاَل َعيَابـن َرةن إنذا ه ْدنا إلَـْي ي االَرن وفـن

عَْت ك لذ َبْيٍء   فَسأْكُْ  ها... إلـى آرر االَية.َوسن
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ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  اب  11880  

عُـاـ  قال: كان   كّْ فـي األلواح ركر  ـحمد وركر أ ْه و ا ادرر لهش عِدق و ا يسذر علـيهش 

عَْت ك لذ  فـي ديِهش و ا وسذع علـيهش فـيـما أحلذ لهش  ي َوسن ّ  بنهن َ ْ  أباء  َوَرْحَمْـن ي ي أ صن فقال: َعيَابـن

ذق وَن يعِـي البرك  االَية. يَ  يَْ  َبْيٍء فَسأْكُْ  ها للذين

وقال آررون: بل رلُ علـى العموم فـي الدنـيا وعلـى الـَصوص فـي االَررة. ركر    قال   

 رلُ.

نا عُد الريا   قال: أرُرنا  عمر  ع  الـحس  ـ حدثِا الـحس  ب  يحيى  قال: أرُر11881  

عَْت ك لذ َبْيٍء قاال: وسعت فـي الدنـيا الُرذ والفـاَر  وهي يوم  ي َوسن وقْادة  فـي قوله: َوَرْحَمْـن

 القـيا ة لليي  اتقوا راصة.

 وقال آررون: هي علـى العموم  وهي الْوبة. ركر    قال رلُ.  

ا فـاْغفنْر ـ حدثِـي يونس  قال: أر11882   ُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـي قوله: أْنَت َولنـيِذ

 َُ َرةن إنذا ه ْدنا إلَـْي ي االَرن قن الدذْنـيا َحَسَِةً وفـن ي َهين ّْ لَِا فـن يَ  َواْكْ   فقال: لَِا َواْرَحْمِا وأْنَت َرْير  الغافنرن

ّ  به َ ْ  أََبا ي عَْت سأل  وسى هيا  فقال  : َعيَابـي أ صن ء  العياب اليي ركر وَرْحمْـي الْوبة  َوسن

ذق وَن. قال: فرحمْه: الْوبة الْـي سأل  وسى علـيه السُم كُْها   لِا. يَ  يَْ  ك لذ َبيٍء فَسأَْكُْ  ها للذين

ذق وَن فإنه يقول: فسأكّْ رحمْـي الْـي وسعت كلذ بيء. و عِى    يَ  يَْ وأ ا قوله: فَسأَْكُْ  ها للذين

ذق وَن يقول: للقوم اليي  « ّأكْ» فـي هيا الـموضع: أكّْ فـي اللوح اليي كّْ فـيه الْوراة للذيي  يَْ

يَافون   ويَبون عقابه علـى الَفر به والـمعصية له فـي أ رق ونهيه  فـيؤدون فرافَه  

 وياُِْون  عاصيه.

بأنهش يْقونه  فقال بعَهش: وقد ارْلف أهل الْأويـل فـي الـمعِى اليي وصف   هؤالء القوم   

 هو البرك. ركر    قال رلُ.

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  اب  11883  

ذق وَن يعِـي البرك. يَ  يَْ ُ  ها للذين  عُـاـ: فَسأَْكْ

 وقال آررون: بل هو الـمعاصي كلها. ركر    قال رلُ.  

يَ  يَْذق وَن ـ ح11884   ُ  ها للذين دثِا ببر  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة: فَسأَْكْ

  عاصي  .

ا صفْها فـيـما  َى بـما أغِى ع  إعادته.    وأ ا الزكاة وإيْا:ها  فقد بـيِذ

 وقد ر كر ع  اب  عُـاـ فـي هيا الـموضع أنه قال فـي رلُ  ا:

ال: حدثِا عُد    قال ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  اب  عُـاـ: ـ حدثِـي الـمثِى  ق11885  

كاةَ قال: يطيعون   ورسوله.  َوي ْؤت وَن الزذ

ل رلُ بـمعِى أنه العمل بـما يزكي الِفس ويطهذرها    صالـحات األعمال.    فَأن اب  عُـاـ تأوذ

ِ الالوَن فإنالاله يقالالول:   يَ  ه الالْش بآياتنِالالا ي ْؤ ن وللقالالوم الالاليي  هالالش بأعُ ِالالا وأدلِْالالا يصالالدذقون  وأ الالا قولالاله: َوالذالالين

ون.  ويقرذ

 157اآلية : 
ِدَه ْش  ْ وباً عن َْ د ونَه  َ  ي يَان يذ الذين نيذ اال  ذ س وَل الُِذ نع وَن الرذ ُذ يَ  يَْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }الذين

َِْهاه شْ  وفن َويَ ه ش بناْلَمْعر  ر  يلن يَأْ   ْنان ش   فني الْذْوَراةن َواإلن م  َعلَْيهن َاتن َوي َحرذ ش  الطذيُذ لذ لَه  ََرن َوي حن ِْ َع ن اْلم 

وق  َونََصر   ر  يَ  آَ ِ واْ بنهن َوَعزذ ْش فَالذين ني َكانَْت َعلَْيهن ْش إنْصَره ْش َواألْغََُل الْذ ِْه  ع  َع ََ َُآفنَم َويَ ََ وق  اْل

 َُ َل َ عَه  أ ْولَـَئن َي أ نزن َع واْ الِذوَر الذين وَن {..َواتُذ ْفلنح   ه ش  اْلم 

وهيا القول إبـانة      َلذ ثِا:ق ع  أن اليي  وعد  وسى نُـيه علـيه السُم أن يَّْ لهش    

عَْت ك لذ َبْيٍء هش أ ة  ـحمد صلى   عليه  ي َوسن الرحمة الْـي وصفها َلذ ثِا:ق بقوله: َوَرْحَمْـن

أعِـي األ يذ غير نُـيِا  ـحمد صلى   عليه وسلش  ألنه ال يعلـش هلل رسول وصف بهيق الصفة 

 وسلش  وبيلُ َاءت الروايات ع  أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ.

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا عمران ب  عيـيِة  ع  عطاء  ع  سعيد ب  َُـير  ع  11886  

ذق وَن قال: أ ة  ـحمد صلى   عل يَ  يَْ ُ  ها للذين  يه وسلش.اب  عُـاـ: فَسأَْكْ
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ُـاب  ع  حماد ب  سلـمة  ع  عطاء  ع  اب  عُـاـ  قال: أ ة  ـحمد صلى     قال: ثِا ييد ب  ح 

   عليه وسلش.

ـ حدثِا أبو كريّ واب  وكيع  قاال: حدثِا يحيى ب  يـمان  ع  أبعم  ع  َعفر  ع  11887  

يَ  يَْذق وَن قال: أ ة  ـح ُ  ها للذين مد صلى   عليه وسلش  فقال  وسى علـيه سعيد  فـي قوله: فَسأَْكْ

ـلقت فـي أ ة  ـحمد  السُم: لـيِْـي ر 

ـ حدثِا اب  حميد واب  وكيع  قاال: حدثِا َرير  ع  عطاء  ع  سعيد ب  َُـير: 11888  

ذق وَن قال: اليي  يُْعون  ـحمدا صلى   عليه وسلش. يَ  يَْ  فَسأَْكُْ  ها للذين

ع  قال: حدثِا َرير  ع  لـيم  ع  بهر ب  َحْوَبّ  ع  نَْوف ـ حدثِا اب  وكي11889  

الـحميريذ  قال: لـما ارْار  وسى قو ه سُعي  رًَُ لـميقات ربه قال   لـموسى: أَعل لَش 

األرض  سادا وَطه ورا  وأَعل السَيِة  عَش فـي بـيوتَش  وأَعلَش تقرءون الْوراة ع  ظهور 

الـمرأة والـحرذ والعُد والصغير والَُـير. فقال  وسى لقو ه: إن   قلوبَش  يقر:ها الرَل  َِش و

قد ياعل لَش األرض َطه ورا و سادا. قالوا: ال نريد أن نصلـي إالذ فـي الَِافس. قال: وياعل 

السَيِة  عَش فـي بـيوتَش. قالوا: ال نريد إالذ أن تَون كما كانت فـي الْابوت. قال: وياعلَش 

ع  ظهور قلوبَش  ويقر:ها الرَل  َِش والـمرأة والـحَر والعُد الصغير  تقرءون الْوراة

كاةَ... إلـى  ذق وَن َوي ْؤتَوَن الزذ يَ  يَْ والَُـير. قالوا: ال نريد أن نقرأها إالذ نةرا. فقال  : فَسأَْكُْ  ها للذين

وَن. ْفلنـح  َُ ه ش  الـم   قوله: أ ولَئن

لـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عمر  ع  يحيى ب  أبـي ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األع11890  

الـيذ  قال: لـما انطلق  وسى بوفد بِـي إسرافيـل كلـمه    فقال: إنـي قد  كثـير  ع  نوف الَُن

بسطت لهش األرض َطهورا و ساَد يصلون فـيها حيم أدركْهش الصُة إالذ عِد  رحاض أو قُر 

قلوبهش  وَعلْهش يقرءون الْوراة ع  ظهر ألسِْهش. قال: فيكر رلُ أو حمام  وَعلت السَيِة فـي 

 وسى لُِـي إسرافيـل  فقالوا: ال نسْطيع حمل السَيِة فـي قلوبِا  فـاَعلها لِا فـي تابوت  وال 

ذق وَن َوي ْؤتَ  يَ  يَْ وَن نقرأ الْوراة إالذ نةرا  وال نصلـي إالذ فـي الَِـيسة فقال  : فَسأَْكُْ  ها للذين

وَن. قال: فقال  وسى علـيه السُم: يا رب اَعلِـي نُـيهش  ْفلنـح  َُ ه ش  الـم  كاةَ... حْـى بلغ: أ ولَئن الزذ

قال: نُـيهش  ِهش. قال: ربذ اَعلِـي  ِهش قال: ل  تدركهش. قال: يا ربذ أتـيُْ بوفد بِـي إسرافيـل  

وسَ  ْ  قَْومن    ل وَن. قال نوف فاعلت وفـادتِا لغيرنا فأنزل  : َو ن ةٌ ي ْهد وَن بـالـَحقذ وبنهن يَْعدن ى أ  ذ

الـي: فـاحمدوا   اليي حفظ غيَُْش  وأري لَش بسهمَش  وَعل وفـادة بِـي إسرافيـل لَش.  الَُن

حدثِا  ـحمد ب  الـمثِى  قال: حدثِا  عار ب  هبام  قال: ثِـي أبـي  ع  يحيى ب  أبـي كثـير     

الـي بِ ـحوق  إالذ أنه قال: فإنـي أنزل علـيَش الْوراة تقرءونها ع  ظهر ألسَِْش  ع  نوف الَُن

 رَالَش ونسا:كش وصُـيانَش. قالوا: ال نصلـي إالذ فـي كِـيسة  ثش ركر سافر الـحديم نـحوق.

حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا إسحا  ب  إسماعيـل  ع  يعقوب  ع  َعفر  ع  سعيد ب  َُـير:    

ذق وَن قال: أ ة  ـحمد صلى   عليه وسلش. فَسأَْكُْ  ها يَ  يَْ  للذين

ـ حدثِـي  ـحمد ب  الـحسي   قال: حدثِا أحمد ب  الـمفَل  قال: حدثِا أسُـاط  ع  11891  

ذق وَن قال: هؤالء أ ة  ـحمد صلى   عليه وسلش. يَ  يَْ : فَسأَْكُْ  ها للذين  السديذ

ثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة  قال: لـما قـيـل: ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حد11892  

ِ وَن تـمِْها الـيهود والِصارى  فأنزل  ا ي ْؤ ن يَ  ه ْش بآياتِن كاةَ َوالذين ذق وَن َوي ْؤتَوَن الزذ يَ  يَْ فَسأَْكُْ  ها للذين

يذ األ  ذ  ـن س وَل الُِذ نع وَن الرذ ُذ يَ  يَْ ا وثـيقا  فقال: الذين يذ وهو نُـيَش صلى   عليه وسلش   برطا بَـيِذ

 كان أ يذا ال يَّْ.

ا  عِى األ يذ فـيـما  َى بـما أغِى ع  إعادته.    وقد بـيِذ

د ونَه  عافدة    يـل فإن الهاء فـي قوله: يَان ي الْذْوَراةن واإلْنـان ِْدَه ْش فـن ْ وبـا ع َْ ي يَاد ونَه  َ  وأ ا قوله: الذين

   عليه وسلش. كاليي:علـى الرسول  وهو  ـحمد صلى 

ـ حدثِـي  ـحمد ب  الـحسي   قال: حدثِا أحمد ب  الـمفَل  قال: حدثِا أسُـاط  ع  11893  

يذ هيا  ـحمد صلى   عليه وسلش. يذ األ  ذ ـن س وَل الُِذ نع وَن الرذ ُذ يَ  يَْ  السديذ  قوله: الذين
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ال: حدثِا فلـي  ع  هُل ب  علـيذ  ـ حدثِـي اب  الـمثِى  قال: حدثِا عثمان ب  عمر  ق11894  

ع  عطاء ب  يسار  قال: لقـيت عُد   ب  عمرو  فقلت: أرُرنـي ع  صفة رسول   صلى   

ـيذ  عليه وسلش فـي الْوراة قال: أَل و  إنه لـموصوف فـي الْوراة كصفْه فـي القرآن: يا أيذَها الُِذ

يرا  دا و ُبذرا ونين وحريا لذ يـي   أنت عُدي ورسولـي  سميُْ الـمْوكل  لـيس إنذا أْرسلِاَك باهن

ي بـالسيئة السيئة  ولَ  يعفو ويصف  ول   اب فـي األسوا   وال يَْازن َذ بفظذ وال غلـيظ وال ص

ا   مذ نقَُه حْـى نقـيـش به الـملة العوَاء  بأن يقولوا: ال إله إالذ    فِفْـ  به قلوبـا غ ْلفـا وآرانا ص 

ْميا. قال عطاء: ثش لقـيت كعُـا فسألْه ع  رلُ  فما ارْلفـا حرفـا  إالذ أن كعُـا قال بلغْه: وأعيِا ع  

يَا. وآرانا صمو يا  وأعيِا عمو يَا.  قلوبـا غ ل وفـن

حدثِـي أبو كريّ  قال: حدثِا  وسى ب  داود  قال: حدثِا فلـي  ب  سلـيـمان  ع  هُل ب     

لقـيت عُد   ب  عمرو ب  العاص  فيكر نـحوق. إالذ أنه قال فـي علـيذ  قال: ثِـي عطاء  قال: 

وَ ا  وقلوبـا غ ل وفَـا. م  وَ ا  وآرانا ص   كُم كعّ: أعيِا ع م 

قال: ثِا  وسى  قال: حدثِا عُد العزيز ب  سلـمة  ع  هُل ب  علـيذ  ع  عطاء ب  يسار  ع     

 عُد   بِـحوق  ولـيس فـيه كُم كعّ.

ْ وبـا 11895   َْ د ونَه  َ  ي يَان ـ حدثِا ببر  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة  قال  : الذين

ته  َْوبـا عِدهش. ِْدَه ْش يقول: يادون نعْه وأ رق ونُوذ  عن

لذ لَه     ََرن وي حن ِْ ِْهاه ْش َع ن الـم  وفن ويَ ه ْش بـالـَمْعر  ر  ش  الطذينُـاتن القول فـي تأويـل قوله تعالـى: يَأْ  

ْش. ْش إْصَره ْش واألَْغَُل الْـي كانَْت َعلَـْيهن ِْه  ع  َع ََ ُـافنَم َويَ ََ ش  الـ م  َعلَـْيهن  وي َحرذ

يقول تعالـى ركرق: يأ ر هيا الُِـيذ األ يذ أتُـاعه بـالـمعروف  وهو اإليـمان بـاهلل ولزوم طاعْه   

ه  ويِهاهش ع  الـمَِر وهو البرك بـاهلل  فـيـما أ ر ونهى  فيلُ الـمعروف اليي يأ رهش ب

 واالنْهاء عما نهاهش   عِه.

ـاتن ورلُ  ا كانت الـااهلـية تـحرذ ه    الُحافر والسوافّ والوصافل    ش  الطذيُذ لذ لَه  وقوله: وي حن

ش  الـََُـافنَم ورلُ لـحش الـَِزير والربـا  و ا كانوا يسْـحل م  َعلَـيهن ونه    والـحوا ي. وي َحرذ

 الـمطاعش والـمبارب الْـي حرذ ها  . كما:

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  اب  11896  

ُـافنَم وهو لـحش الـَِزير والربـا  و ا كانوا يسْـحلونه    الـمـحرذ ات  ََ ش  الـ م  َعلَـْيهن عُـاـ: وي َحرذ

 لْـي حرذ ها  .   الـمآكل ا

ْش فإن أهل الْأويـل ارْلفوا فـي    ي كانَْت َعلَـْيهن ـن ْش إْصَره ْش واألْغَُل الْذ ِْه  ع  َع ََ وأ ا قوله: َويَ

تأويـله  فقال بعَهش: يعِـي بـاإلصر: العدق والـميثا  اليي كان أريق علـى بِـي إسرافيـل بـالعمل 

 بـما فـي الْوراة. ركر    قال رلُ.

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا َابر ب  نوح  ع  أبـي َرْو   ع  الَحاك  ع  اب  11897  

ْش إْصَره ْش قال: عهدهش. ِْه  ع  َع ََ  عُـاـ: َويَ

 ـ قال: ثِا الـمـحاربـي  ع  َويُر  ع  الَحاك  قال: عهدهش.11898  

َويُر  ع  الَحاك   حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عمرو ب  علـيذ  قال: أرُرنا هبيـش  ع    

  ثله.

ْش 11899   ِْه  ع  َع ََ ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا يحيى ب  يـمان  ع   ُـارك  ع  الـحس : َويَ

 إْصَره ْش قال: العهود الْـي أعطوها    أنفسهش.

ْش إْصَره ْش قال: 11900   ِْه  ع  َع ََ ـ قال: ثِا اب  نـمير  ع   وسى ب  قـيس  ع   ـااهد: َويَ

 ش.عهده

ـ حدثِـي  ـحمد ب  الـحسي   قال: حدثِا أحمد ب  الـمفَل  قال: حدثِا أسُـاط  ع  11901  

ْش يقول: يَع عِهش عهودهش و واثـيقهش  ْش إْصَره ْش واألْغَُل الْـي كانَْت َعلَـْيهن ِْه  ع  َع ََ : َويَ السديذ

 الْـي أريت علـيهش فـي الْوراة واإلنـايـل.
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ى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـي  ع  اب  ـ حدثِـي الـمث11902ِ  

ْش  ا كان   أري علـيهش    الـميثا   ْش إْصَره ْش واألْغَُل الْـي كانَْت َعلَـْيهن ِْه  ع  َع ََ عُـاـ: َويَ

م علـيهش  يقول: يَع رلُ عِهش.  فـيـما حرذ

ـيذ   صلى   عليه وسلش الْبديد اليي كان وقال بعَهش: عِـي بيلُ أنه يَع عم  اتُع نُ  

 علـى بِـي إسرافيـل فـي ديِهش. ركر    قال رلُ.

ِْه ْش 11903   ع  َع ََ ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة: َويَ

ْش فااء  ـحمد صلى   عليه وسلش  بإقالة  ِه وتـااوي عِه. إْصَره ْش واألْغَُل الْـي كانَْت َعلَـْيهن

ع  11904   ََ ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا الـحمانـي  قال: حدثِا بريُ  ع  سالـش  ع  سعيد: َويَ

ْش إْصَره ْش قال: الُول ونـحوق  ـما غلظ علـى بِـي إسرافيـل. ِْه   َع

انـي  قال: حدثِا يعقوب  ع  َعفر  ع  سعيد  قال: ب11905   مذ  دذة العمل.ـ قال: ثِا الـحن

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  قال: قال  ـااهد  11906  

ْش قال:    اتُع  ـحمدا وديِه    أهل  ْش إْصَره ْش واألْغَُل الْـي كانَْت َعلَـْيهن ِْه  ع  َع ََ قوله: َويَ

 الَْاب  وضع عِهش  ا كان علـيهش    الْبديد فـي ديِهش.

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا اب  فَيـل  ع  أبعم  ع  اب  سيري   قال: قال أبو 11907  

هريرة الب  عُـاـ:  ا علـيِا فـي الدي     حرج أن نزنـي ونسر ؟ قال: بلـى  ولَ  اإلصر 

ضع عَِش.  اليي كان علـى بِـي إسرافيـل و 

ْش  ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال11908   ِْه  ع  َع ََ اب  ييد  فـي قوله: َويَ

إْصَره ْش قال:  قال: قال أبو هريرة الب  عُـاـ:  ا علـيِا فـي الدي     حرج أن نزنـي ونسر ؟ 

ضع عَِش.  قال: بلـى  ولَ  اإلصر اليي كان علـى بِـي إسرافيـل و 

ْش ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـي قو11909   ِْه  ع  َع ََ له: َويَ

إْصَره ْش قال: ها    األعمال البديدة كقطع الـالد    الُول  وتـحريـش الغِافش  ونـحو رلُ    

 األعمال الْـي كانت علـيهش  فروضة  فِسَها حَش القرآن.

 وأ ا األغُل الْـي كانت علـيهش  فَان اب  ييد يقول بـما:  

ْش قال:  ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا11910   اب  وهّ عِه فـي قوله: واألْغَُل الْـي كانَْت َعلَـْيهن

ْش قال: تلُ األغُل  قال: ودعاهش إلـى أن يؤ ِوا بـالُِـيذ  فـيَع رلُ  يهن األغُل. وقرأ غ لذْت أْيدن

 عِهش.

َع     وق  َواتُذ وق  َونََصر  ر  يَ  آَ ِ وا بنهن َوَعزذ َل َ عَه  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فـالذين ي أ ْنزن وا الِذوَر الذين

وَن. ْفلنـح  َُ ه ش  الـم   أ ولَئن

وق  يقول: َوقذروق    ر  ته  وَعزذ وا بُِوذ يقول تعالـى ركرق: فـاليي  صدذقوا بـالُِـيذ األ يذ  وأقرذ

 وعةموق وحموق    الِاـ. كما:

عاوية  ع  علـيذ  ع  اب  ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  11911  

روق يقول: َحموق ووقروق.  عُـاـ: وَعزذ

ـ حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: ثِـي  وسى ب  قـيس  ع   ـااهد: 11912  

روق: سدذدوا أ رق  وأعانوا رسوله ونصروق. وق  قال: عزذ وق  َونََصر  ر   َوَعزذ

وق  يقول: وأعانوق علـى أعداء   َع وا  وقوله نََصر    وأعدافه باهادهش ونصّ الـحرب لهش. َواتُذ

وَن يقول: اليي  يفعلون هيق  ْفلنـح  َُ ه ش  الـم  َل َ عَه  يعِـي القرآن واإلسُم. أ ولَئن ي أ ْنزن الِذوَر الذين

األفعال الْـي وصف بها َلذ ثِا:ق أتُـار  ـحمد صلى   عليه وسلش هش الـمِـاحون. الـمدركون 

 ورَوا بفعلهش رلُ.  ا طلُوا

ـ حدثِـي ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة  قال: فما نقموا  11913  

وق  فأ ا نصرق  وق  َونََصر  ر  يَ  آَ ِ وا بنهن َوَعزذ يعِـي الـيهود إالذ أن حسدوا نُـيذ    فقال  : الذين

   بـاهلل واتُع الِور اليي أنزل  عه.وتعزيرق فقد س ُقْـش به  ولَ  رياركش    آ 
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أن الـيهود كان  ـحمد صلى   علياله وساللش « فما نقموا إالذ أن حسدوا نُـيذ  »يريد قْادة بقوله:   

بـما َاء به    عِد   رحمة علـيهش لو اتُعوق  ألنه َاء بوضع اإلصر واألغُل عالِهش  فحملهالش 

 ـَفـيف لغلُة ريالن   علـيهش.الـحسد علـى الَفر به وترك قُول الْ

 158اآلية : 
  ُ ْل ي لَه     يعاً الذين من ََ َ ْش  ن إنلَْي ـ  إننذي َرس ول  ّللاذ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }ق ْل يَأَيذَها الِذا

ن َوَرس ولن  َذ ِ واْ بنا يت  فَآ ن ي َوي من ن السذَماَواتن َواألْرضن آل إنلَـَهَ إنالذ ه َو ي ْحيـن َذ ي ي ْؤ ن   بنا يذ الذين نيذ اال  ذ هن الُِذ

َ ْش تَْهَْد وَن {.. نع وق  لَعَلذ ُذ  َوَكلنَماتنهن َوات

ي َرسول        يقول تعالـى ركرق لُِـيه  ـحمد صلى   عليه وسلش: قل يا  ـحمد للِاـ كلهش: إنـذ

يعا ال إلـى بعََش دون بعض  كما كان    قُلـي    ا من ََ لرسل   رسًُ إلـى بعض الِاـ إلـْيَْش 

دون بعض  فم  كان  ِهش أرسل كيلُ  فإن رسالْـي لـيست إلـى بعََش دون بعض ولَِها إلـى 

ي    نعت اسش  . وإنـما  عِى الَُم: قا يا أيها الِاـ  إنـي رسول   اليي  َميعَش. وقوله: الذين

 له  لُ السموات واألرض إلـيَش.

: اليي له سلطان السموات واألرض ويعِـي َل ثِا:ق ب   ُ  السذَمَواتن واألْرضن ْل ي لَه    قوله: الذين

و ا فـيهما  وتدبـير رلُ وتصريفه. ال إلَهَ إالذ ه َو يقول: ال يُِغي أن تَون األلوهة والعُـادة إالذ له 

والقادر علـى َلذ ثِا:ق دون سافر األبياء غيرق    األنداد واألوثان  إالذ لـم  له سلطان كلذ بيء 

ن َوَرس ولنهن يقول َلذ ثِا:ق: قل  َذ ِ وا بـا إنباء رـلق كل  ا باء وإحيافه وإفِافه إرا باء إ اتْه. فآ ن

وا بوحدانـيْه  وأنه اليي له األلوهة والعُـادة   لهش: فصدذقوا بآيات   اليي هيق صفْه  وأقرذ

 إلـى رـلقه دار إلـى توحيدق وطاعْه.وصدذقوا برسوله  ـحمد صلى   عليه وسلش أنه  ُعو, 

َ ْش تَْهَْد وَن.   نع وق  لَعَلذ ُذ ن وَكلنـماتنهن َوات َذ ي ي ْؤ ن   بـا يذ الذين يذ األ ذ ـن  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: الُِذ

يذ فإنه    نعت رسول   صلى   عليه وسلش  وقد بـيِت  عِى الُِـيذ    يذ األ ذ ـن وأ ا قوله: الُِذ

ن يقول: اليي يصدذ  بـاهلل  َذ ي يْؤ    بـا يذ الين فـيـما  َى بـما أغِى ع  إعادته. و عِى قوله: األ ذ

وكلـماته. ثش ارْلف أهل الْأويـل فـي تأويـل قوله: وَكلنـماتنهن فقال بعَهش:  عِاق: وآياته. ركر    

 قال رلُ.

ي ي ْؤ ن   ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدث11914   ِا سعيد  ع  قْادة  قوله: الذين

ن وَكلنـماتنهن يقول: آياته. َذ  بـا

 وقال آررون: بل عِـي بيلُ عيسى اب   ريـش علـيه السُم. ركر    قال رلُ.  

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  قال: قال  ـااهد  11915  

ن وَكلنـماتنهن قال: عيسى اب   ريـش. قوله: الذيي ي ْؤ ن    َذ  بـا

ي 11916   : الذين ـ وحدثِـي  ـحمد ب  الـحسي   قال: حدثِا أحمد  قال: حدثِا أسُـاط  ع  السديذ

ن وَكلنـماتنهن فهو عيسى اب   ريـش. َذ  ي ْؤ ن   بـا

عُـادق أن يصدذقوا قال أبو َعفر: والصواب    القول فـي رلُ عِدنا أن   تعالـى ركرق أ ر   

ة الُِـيذ األ يذ اليي يؤ   بـاهلل وكلـماته. ولـش يَصص الـَُر َلذ ثِا:ق ع  إيـمانه     بُِوذ

كلـمات   بُعض دون بعض  بل أرُرهش ع  َميع الَلـمات  فـالـحقذ فـي رلُ أن يعشذ القول  

 ـى  ا َاء به ظاهر كْاب  .فإن رسول   صلى   عليه وسلش كان يؤ   بَلـمات   كلها عل

َ ْش تَْهَْد وَن فـاهْدوا به أيهالا الِالاـ  واعملالوا بالـما أ الركش أن تعملالوا باله  ال     ع وق  لَعَلذ وأ ا قوله: َواتُذ

َ ْش تَْهَْد وَن يقول: لَي تهْدوا فََْرب دوا  وتصيُوا الـحقذ فـي اتُـاعَش إياق.  طاعة   لَعَلذ

 159اآلية : 
ل وَن {..القول فـي تأ ةٌ يَْهد وَن بناْلَحقذ َوبنهن يَْعدن وَسَى أ  ذ  ويـل قوله تعالـى:     }َو ن  قَْومن   

ةٌ يقول: َماعة  يَْهد وَن بـالـَحقذ     وَسى يعِـي بِـي إسرافيـل  أ  ذ ْ  قَْومن    يقول تعالـى ركرق: َو ن

: أي يسْقـيـمون علـيه ويعملون  َوبنهن  لوَن: أي وبـالـحقذ يعطون يقول: يهْدون بـالـحقذ يَْعدن

ويأريون  ويِصفون    أنفسهش فُ ياورون. وقد قال فـي صفة هيق األ ة الْـي ركرها   فـي 

َرنا  ِها: ََ  االَية َماعة أقواالً نـح  راكرو  ا ح
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ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا إسحا   قال: حدثِا عُد   ب  الزبـير  ع  اب  عيـيِة  11917  

ل وَن قال: قوم  ةٌ يَْهد وَن بـالـَحقذ َوبنهن يَْعدن وَسى أ  ذ ْ  قَْومن    : َو ن ع  صدقة أبـي الهييـل  ع  السديذ

 بـيَِش وبـيِهش نهر    بهد.

الْ  قَالْومن 11918   ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حاالاج  عال  ابال  َالريج  قولاله: َو ن

ةٌ يَْهد وَن بـال وَسى أ  ذ ل وَن قال: بلغِالـي أن بِالـي إسرافيالـل لالـما قْلالوا أنُالـياءهش كفالروا     ـَحقذ َوبنهن يَْعدن

وكالالانوا اثِالالـي عبالالر سالالُطا  تُالالرأ سالالُط  الالِهش  الالـما صالالِعوا  واعْالاليروا  وسالالألوا   أن يفالالرذ  بالالـيِهش 

لالُ وبـيِهش  ففْـ    لهش نَفَقا فـي األرض  فسالاروا فالـيه حْالـى ررَالوا  ال  وراء الصالي   فهالش هِا

َُِنالـي  قن لن ْ  بَْعدن حِفـاء  سلـمون  يسْقُلون قُلِْا. قال اب  َريج: قال اب  عُـاـ: فيلُ قوله: َوق ْلِا  ن

َ الْش لَفنـيفالـا ووعالد االَرالرة عيسالى ابال   ريالـش  ئِْالا بن َن الَرةن  َ ِ وا األْرَض فإرَا َاَء َوْعالد  االَرن إْسَرافنيـَل اْس

 ـاـ: ساروا فـي السذَرب سِة ونصفـا.يَرَون  عه. قال اب  َريج: قال اب  عُ

 160اآلية : 
وَسَى إنرن  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوقَطذْعَِاه ش  اثََِْْْي َعْبَرةَ أَْسَُاطاً أ َ ماً َوأَْوَحْيَِآ إنلََى   

ِْه  اثََِْْا َعبْ  ب بذعََصاَك اْلَحَاَر فَانََُاَسْت  ن ه  أَنن اْضرن ْش اْسَْْسقَاق  قَْو   ْبَربَه  ـٍ  ذ َرةَ َعْيِاً قَْد َعلنَش ك لذ أ نَا

َاتن َ ا َرَيْقَِاك ْش َوَ ا ش  اْلَم ذ َوالسذْلَوَى ك ل واْ  ن  َطيُذ ش  اْلغََماَم َوأَْنَزْلَِا َعلَْيهن َن   َوَظلذْلَِا َعلَْيهن َ ونَا َولَـ َظلَم 

وَن {.. ْش يَْةلنم   َكان َواْ أَْنف َسه 

قهش   فاعلهش قُـافل يقول تعالـى ركر    ق: فرقِاهش  يعِـي قوم  وسى    بِـي إسرافيـل  فرذ

ا  عِى األسُـاط فـيـما  َى و   هش.  بْـى  اثِْـي عبرة قُـيـلة. وقد بـيِذ

وارْلف أهل العربـية فـي وَه تأنـيم االثِْـي عبرة واألسُـاط َمع  يكر  فقال بعض   

رقة  ثش أرُر أن الفنَر  أسُـاط  ولـش ياعل العدد علـى نـحويـي الُصرة: أراد اثِْـي عبرة ف

ـلذ هيا الْأويـل ويقول: ال يَرج العدد علـى عي  الثانـي  ولَ  الفنر   َن أسُـاط. وكان بعَهش يَْسَْـ

قُل االثِْـي عبرة حْـى تَون االثِْا عبرة  ؤنثة علـى  ا قُلها  ويَون الَُم: وقطعِاهش فنَرقا 

ـاطا  فـيص ذ الْأنـيم لـما تقدذم. وقال بعض نـحويـي الَوفة  إنـما قال اثِْـي اثِْـي عبرة أسُ

عبرة بـالْأنـيم والسُط  يكر  ألن الَُم رهّ إلـى األ ـش فغلّذ الْأنـيم وإن كان السُط ركرا  

 وهو  ثل قول الباعر:

ْ  قَُـافنلنهاال  يٌء  ن قن َعْبٌر أْبط ٍِوأْنَت بَرن ُبـا َهين  عَْبرن َوإنذ كن

 رهّ بـالُط  إلـى القُـيـلة والفصيـلة  فليلُ َمع الُط  بـالْأنـيم.  

رَكر  ليكر « السُط»و « االثِْا عبرة»وكان آررون    نـحويـي الَوفة يقولون: إنـما أنثت   

 «.األ ـش»

والصواب    القول فـي رلُ عِدي أن االثِْـي عبرة أنثت لْأنـيم القطعة. و عِى الَُم:   

وقطعِاهش قطعا اثِْـي عبرة  ثش ترَش ع  القطع بـاألسُـاط. وغير َافز أن تَون األسُـاط 

 فسرة ع  االثِْـي عبرة وهي َمع  ألن الْفسير فـيـما فو  العبر إلـى العبري  بـالْوحيد ال 

ِْا بـالـامع  واألسُـاط َمع ال واحد  ورلُ كقولهش: عِدي اثِْا عبرة ا رأة  وال يقال: عِدي اث

عبرة نسوة  ففـي رلُ أن األسُـاط لـيست بْفسير لُثِْـي عبرة  وإن القول فـي رلُ علـى  ا 

قوا أسُـاطا  قلِا. وأ ا األ ـش فـالـاماعات  والسُط فـي بِـي إسرافيـل نـحو القرن. وقـيـل: إنـما فرذ

 الرُْفهش فـي ديِهش.

ْب بعََصاَك الـَحَاَر القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وأْوَحْيِا إلـى    ه  أنن اْضرن وَسى إرن اْسَْْسقاق  قَْو     

ش  الغَماَم وأْنَزْلِا  ْش َوَظلذْلِا َعلَـْيهن ـٍ َ ْبَربه  ِْه  اثَِْْا َعْبَرةَ َعْيِا قَْد َعلنـَش ك لذ أ نا ش  فـاْنََُاَسْت  ن َعلَـْيهن

ـاتن  ا َرَيْقِاك شْ  ْ  َطيُذ ْش يَْةلنـموَن. الـَم ذ والسذْلَوى ك ل وا  ن ْ  كان وا أْنف َسه  َن ونا َولَ  َو ا َظلَـم 

قِالالا بِالالـي إسرافيالالـل قو الاله اثِْالالـي عبالالرة فرقالالة     يقالالول تعالالالـى ركالالرق: وأوحيِالالا إلالالـى  وسالالى إر فرذ

ْب بعََصالاَك الالـَحَاَر وقالد  وتـيهِاهش فـي الْـيه فـاسْسقوا  وسى    العطز وغئور الالـماء أنن اْضالرن

ا  عِى الوحي ببواهدق. فـاْنََُاَسْت فـانصُت وانفاالرت  بـيِا السُّ اليي كان قو ه اسْسقوق  وبـيِذ

ـٍ يعِالـي: كاللذ أنالاـ  ال  األسُالـاط االثِْالـي     الـحار اثَِْْا َعْبَرةَ َعْيِا    الـماء  قَْد َعلنـَش ك اللذ أ نالا

ش  الغَ  ْش ال يدرـل سُط علـى غيرق فـي بربه. َوَظلذْلِا َعلَـْيهن الِذهش  ال  حالرذ البالمس عبرة َ بَربَه  َن ماَم ي 
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ش  الالالـَم ذ  ا  عِالالى الغمالالام فـيالالـما  َالالى قُالالل  وكالاليلُ الالالـم ذ والسالاللوى. وأْنَزْلِالالا َعلَالالـْيهن وأراهالالا. وقالالد بالالـيِذ

ـاتن  ا َرَيْقِاك ْش يقول: وقلِا لهش: كلوا    حُل  ا ريقِاكش أيهالا  ْ  َطيُذ والسذْلَوى طعا ا لهش. ك ل وا  ن

ِاق لَش. وَ  وَن  وفالـي الَالُم  الـحيوف تالرك ركالرق الِاـ وطيُذ الـم  ْش يَْةلن الْ  كالان وا أْنف َساله  َن ونَا َولَ  ا َظلَـم 

اسْغِاء بـما ظهر عما ترك  وهو: فأَمعوا رلُ وقالالوا: لال  نصالُر علالـى طعالام واحالد  فالـاسُْدلوا 

ونا يقالول: و الا أدرالـلوا علالـيِا نقصالا فالـي  لَِالا و ساللطانِا اليي هو أدنى بـاليي هو رير. َو ا َظلَالـم 

وَن: أي يِقصالالونها حةوظهالالا  الالـم  ْش يَْةلن الالْ  كالالان وا أْنف َسالاله  َن بالالـمسألْهش  الالا سالالألوا  وفعلهالالش  الالا فعلالالوا. َولَ

 بـاسُْدالهش األدنى بـالـَير واألررل بـاألفَل.

 161اآلية : 
قن اْلقَْريَةَ َوك ل   َ ِ واْ َهـَين ش  اْس ئْْ ْش َوق ول واْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوإنْر قنيَل لَه  َِْها َحْيم  بن واْ  ن

ِنيَ  {.. ْحسن يد  اْلم  َ ْش َسَِزن يَئَاتن َ ْش َرطن داً نذْغفنْر لَ ل واْ اْلَُاَب س اذ طذةٌ َواْدر   حن

يقول تعالـى ركرق لُِـيه  ـحمد صلى   عليه وسلش: واركر أيَا يا  ـحمد    رطإ فعل هؤالء    

انهش نُـيهش  وسى علالـيه السالُم وتُديالـلهش القالول الاليي أ الروا أن القوم ورُفهش علـى ربهش وعصي

ِْها يقول:    ثمارها  قن القَْريَةَ وهي قرية بـيت الـمقدـ  وك ل وا  ن َ ِ وا َهين يقولوق حي  قال   لهش: اْس

طذالةٌ يقالول: وقولال ْش  ِها يقول: أنى بئْـش  ِها  َوق ول وا حن ـ  ئْْ وا: هاليق الفعلالة وحُوبها ونُـاتها  َحْيم  بن

َ الْش: يْغمالالد لَالش ربَالالش رنالالوبَش الْالـي سالاللفت  الَِش  فالالـيعفو لَالش عِهالالا  فالالُ  الالْر لَ حطالة تالالـحطذ رنوبِالا  نَْغفن

يَ   َِش  وهش الـمطيعون هلل  علـى  ا وعدتَش  ال  غفالران الالـَطايا.  ِـن ـْحسن يد  الـم  يؤاريكش بها. َسِزن

ي  والصحي     القول لديِا فـيه فـيـما  َالى وقد ركرنا الروايات فـي كل رلُ بـارُْف الـمَْلفـ

 بـما أغِـي ع  إعادته.

 162اآلية : 
ْش فَأَْرَسْلَِا َعلَ  ي قنيَل لَه  ْش قَْوالً َغْيَر الذين ِْه  واْ  ن يَ  َظلَم  ْش القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }فََُدذَل الذين ْيهن

ونَ  َ  السذَمآءن بنَما َكان واْ يَْةلنم  زاً  ذ َْ  {. رن

يقول تعالـى ركرق: فغير اليي  كفروا بـاهلل  ِهش  ا أ رهش   به    القول  فقالوا: وقد قـيـل لهالش    

قولوا هيق حطة: حِطة فـي بعيرة وقولهش رلُ كيلُ هو غيالر القالول الاليي قـيالـل لهالش قولالوق. يقالول 

: بعثِا ع َ  السذماءن زا  ن َْ ْش رن لالـيهش عيابالـا أهلَِالاهش بالـما كالانوا يغيذالرون  الا   تعالـى: فَأْرَسْلِا َعلَـْيهن

ا  ي ؤ رون به  فـيفعلون رُف  ا أ رهش   بفعلاله ويقولالون غيالر الاليي أ الرهش   بقـيالـله. وقالد بالـيِذ

  عِى الرَز فـيـما  َى.

 163اآلية : 
ني َكانَْت َحا ْش َع ن اْلقَْريَةن الْذ َرةَ اْلَُْحرن إنْر يَْعد وَن فني القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوْسئَْله  ضن

ُْل وه ش َُ نَ ْش َكيَلن عاً َويَْوَم الَ يَْسُْن وَن الَ تَأْتنيهن ْش ب رذ ْنهن ُْ ْش يَْوَم َس يَْان ه  ْش حن ُْتن إنْر تَأْتنيهن بنَما َكان وا يَْفس ق وَن  السذ

..} 

ع  أ ر القرية الْـي كانت يقول تعالـى ركرق: واسأل يا  ـحمد هؤالء الـيهود وهش  ـااوروك     

 حاضرة الُحر  يقول: كانت بحَرة الُحر أي بقرب الُحر وعلـى باطئه.

 وارْلف أهل الْأويـل فـيها  فقال بعَهش: هي أيـلة. ركر    قال رلُ.  

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا اب  إدريس  ع   ـحمد ب  إسحا   ع  داود ب  حصي   11919  

َرةَ الَُْحرن قال: هي قرية يقال لها ع  عَر ة ع  اب  عُ ْش َع ن القَْريَةن الْـي كانَْت حاضن ـاـ: َواْسئَْله 

 أيـلة  بـي   دي  والطور.

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  ع  عُد   ب  11920  

ْش َع ن القَْريَةن الْـي كانَ َرةَ الَُْحرن قال: سمعِا أنها أيـلة.كثـير  فـي قوله: َواْسئَْله   ْت حاضن

ـ حدثِـي سُم ب  سالـش الـَزاعيذ  قال: حدثِا يحيى ب  سلـيـش الطاففـيذ  قال: حدثِا اب  11921  

َريج  ع  عَر ة  قال: درـلت علـى اب  عُـاـ والـمصحف فـي حارق  وهو يَُي  فقلت:  ا 

 تعرف القرية الْـي كانت حاضرة الُحر؟ فقلت: تلُ أيـلة.يَُيُ َعلِـي   فداك؟ فقال: ويـلُ  و
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ْش     حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبـي  ع  أبـي بَر الهيلـيذ  ع  عَر ة  ع  اب  عُـاـ: َواْسئَْله 

َرةَ قال: هي أيـلة.  َع ن القَْريَةن الْـي كانَْت حاضن

ثِـي  عاوية  ع  علـيذ ب  أبـي طلـحة  حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال:    

 ع  اب  عُـاـ  قال: هي قرية علـى باطىء الُحر بـي   صر والـمديِة يقال لها أيـلة.

ـ حدثِا  وسى ب  هارون  قال: حدثِا عمرو  قال: حدثِا أسُـاط  ع  السديذ  قال: هش 11922  

 أهل أيـلة  القرية الْـي كانت حاضرة الُحر.

ْش َع ن القَْريَةن الْـي ـ حدث11923ِ   ـي الـحر,  قال: حدثِا أبو سعد  ع   ـااهد  فـي قوله: َواْسئَْله 

َرةَ الَُْحرن قال أيـلة.  كانَْت حاضن

 وقال آررون:  عِاق: ساحل  دي .  

ْش َع ن القَْريَةن 11924    ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة: َواْسئَْله 

... االَية  ركر لِا أنها كانت قرية علـى ساحل الُحر يقال لها أيـلة. َرةَ الَُْحرن  الْـي كانَْت حاضن

 وقال آررون: هي  قِا. ركر    قال رلُ.  

ْش َع ن 11925   ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  يزيد  فـي قوله: َواْسئَْله 

 َرةَ الَُْحرن قال: هي قرية يقال لها  قِا بـي   دي  وعيِونَى.القَْريَةن الْـي كانَْت حاضن 

 وقال آررون: هي  دي . ركر    قال رلُ.  

ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  قال: ثِـي  ـحمد ب  إسحا   ع  داود ب  11926  

  .الـحصي   ع  عَر ة  ع  اب  عُـاـ  قال: هي قرية بـي  أيـلة والطور يقال لها  دي

والصواب    القول فـي رلُ أن يقال: هي قرية حاضرة الُحر  وَافز أن يَون أيـلة  وَافز أن   

تَون  دي   وَافز أن تَون  قِا ألن كلذ رلُ حاضرة الُحر. وال رُر ع  رسول   صلى   

لـش  ا عليه وسلش يقطع العير بأن رلُ    أيذ  واالرُْف فـيه علـى  ا وصفت  وال يوصل إلـى ع

 قد كان فمَى  ـما لـش نعايِه  إالذ بَُر يوَّ العلـش وال رُر كيلُ فـي رلُ.

ُْتن يعِـي به أهله: إر يعْدون فـي السُت أ ر    ويْـااويونه إلـى  ا    وقوله: إْر يَْعد وَن فـي السذ

هش فـي السُت أن حرذ ه   علـيهش  يقال  ِه: عدا فُن أ رى واعْدى: إرا تـااويق. وكان اعْدا:

عا:  ْش ب رذ ُْْنهن ْش يَْوَم َس ْش حيْان ه  يهن م علـيهش السُت  فَانوا يصطادون فـيه السمُ. إْر تَأتـن   كان حرذ

عا  يقول: بارعة ظاهرة علـى  يقول: إر تأتـيهش حيْانهش يوم سُْهش اليي نهوا فـيه ع  العمل برذ

 يي:الـماء    كلذ طريق وناحية كبوارر الطو . كال

ـ حدثِا أبو كريّ  قال: حدثِا عثمان ب  سعد  ع  ببر ب  عمارة  ع  أبـي رو   ع  11927  

عا يقول: ظاهرة علـى الـماء. ْش ب رذ ْنهن ُْ ْش يَْوَم َس يْان ه  ْش حن يهن  الَحاك ع  اب  عُـاـ: إْر تأتـن

أبـي  ع  أبـيه  ع  ـ حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي 11928  

عا يقول:    كلذ  َان.  اب  عُـاـ ب رذ

وقوله: َويَْوَم ال يَْسُْن وَن يقول: ويوم ال يعةمونه تعةيـمهش السُت  ورلُ سافر األيام غير يوم   

َما كان وا يَْفس ق وَن يقول: كما وصفِا لَش    االرُْـار  ُْل وه ْش بـن َُ نَ السُت  ال تأتـيهش الـحيْان. كيل

م علـيهش صيدق   واالبُْء اليي ركرنا بإظهار السمُ لهش علـى ظهر الـماء فـي الـيوم الـمـحرذ

وإرفـافها عِه فـي الـيوم الـمـحلل صيدق  كيلُ نُلوهش ونـَُْرهش بـما َكان وا يَْفس ق وَن يقول: بفسقهش 

 ع  طاعة   ورروَهش عِها.

اء فـي قراءة قولاله: َويَالْومَ     ال  قالول « يسالُْون»ال يَْسالُنْ وَن فق الرىء بفْالـ  الالـياء  ال   وارْلفت القرذ

ُْْا وس الالُ وتا: إرا عةذالالش السالالُت. ور كالالر عالال  الالالـحس  الُصالالري أنالاله كالالان  القافالالل: َسالالََُت فالالُن يَْسالالُنت  َسالال

بَش الـياء     أْسََُت القوم يسُْون: إرا درـلوا فـي السالُت  كمالا يقالال: « َويَْوَم ال ي ْسُنْ ونَ »يقر:ق: 

ت بِا َمعة  وأبالهرنا  الرذ بِالا بالهر  وأسالُِْا  الرذ بِالا سالُت. ونصالّ أَمعِ  ال  قولاله: « يالوم»ا  رذ

ْش  ألن  عِى الَُم: ال تأتـيهش يوم ال يسُْون. يهن  َويَْوَم ال يَْسُنْ وَن بقوله: ال تَأتـن

 164اآلية : 
ْش لنَش تَعن  ِْه  ةٌ  ذ ْش َعيَاباً القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوإنرَا قَالَْت أ  ذ عَيذب ه  ْش أَْو    َ ه  ْهلن ة وَن قَْو اً ّللاذ    

ذق وَن {.. ْش يَْ َ ْش َولَعَلذه  َرةً إنلََى َربذ يداً قَال واْ َ ْعين  َبدن
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يقول تعالـى ركرق لُِـيه  ـحمد صلى   عليه وسلش: واركر أيَا يا  ـحمد  إر قالت أ ة  ِهش     

ة وَن َماعة  ِهش لـاماعة كانت تعظ ال ـمعْدي  فـي السُت وتِهاهش ع   عصية   فـيه: لنـَش تَعن

م علـيهش. أْو  ْش فـي الدنـيا بـمعصيْهش إياق  ورُفهش أ رق  واسْـحُلهش  ا حرذ ْهلنَه  قَْو ا ّللاذ    

يدا فـي االَررة  قال اليي  كانوا يِهونهش ع   عصية    ـايُـيهش ع   ْش َعيَابـا َبدن عَيذب ه  قولهش:   

َ ْش نؤدذي فرضه علـيِا فـي األ ر بـالـمعروف والِهي ع  الـمَِر.  َرةً إلـى َربذ عةِْا إياهش َ ْعين

ذقوَن يقول: ولعلهش أن يْقوا   فـيَافوق  فـيِـيُوا إلـى طاعْه ويْوبوا     عصيْهش إياق  ْش يَْ َولَعَلذه 

م علـيهش    اعْدافهش فـي السُت.  كما: وتعدذيه علـى  ا حرذ

ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  ع  اب  إسحا   ع  داود ب  الـحصي   ع  11929  

ذق وَن: أي يِزعون عما  ْش يَْ َ ْش لسَطِا أعمالهش. َولَعَلذه  َرةً إلـى َربذ عَر ة  ع  اب  عُـاـ: قال وا َ ْعين

 هش علـيه.

ْش يَْذق وَن قال: ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال ا11930   ب  ييد  فـي قوله: َولَعلذه 

 يْركون هيا العمل اليي هش علـيه.

اء الـحااي والَوفة والُصرة:    َرةً فقرأ رلُ عا ة قرذ اء فـي قراءة قوله: قال وا َ ْعين وارْلفت القرذ

َرةٌ » َرةً ن« َ ْعين صُـا  بـالرفع علـى  ا وصفت     عِاها. وقرأ رلُ بعض أهل الَوفة: َ ْعين

 بـمعِى: إعيارا وعةِاهش وفعلِا رلُ.

ْش هل كانت    الِاَية     َ ه  ْهلن ة وَن قَْو ا ّللاذ     وارْلف أهل العلـش فـي هيق الفرقة الْـي قالت: لنـَش تَعن

أم    الهالَة؟ فقال بعَهش: كانت    الِاَية  ألنها كانت    الِاهية الفرقةَ الهالَة ع  االعْداء 

 ركر    قال رلُ.فـي السُت. 

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  اب  11931  

يدا هي قري ْش َعيَابـا َبدن عَيذب ه  ْش أْو    َ ه  ْهلن ة وَن قَْو ا ّللاذ     ْش لنـَش تَعن ِْه  ةٌ  ن ة عُـاـ  قوله: َوإْر قالَْت أ  ذ

م   علـيهش الـحيْان يوم سُْهش  فَانت علـى باطىء الُحر بـي    َة والـمديِة يقال لها أيـلة  فحرذ

عا فـي ساحل الُحر  فإرا  َى يوم السُت لـش يقدروا علـيها   الـحيْان تأتـيهش يوم سُْهش برذ

فمَثوا بيلُ  ا باء  . ثش إن طاففة  ِهش أريوا الـحيْان يوم سُْهش  فِهْهش طاففة وقالوا: 

ا  وَعلت طاففة أررى تأريونه ا وقد حرذ ها   علـيَش يوم سَُْش فلـش يزدادوا إالذ غيذا وعْوذ

تِهاهش. فلـما طال رلُ علـيهش قالت طاففة    الِهاة: تعلـمون أن هؤالء قوم قد حقذ علـيهش العياب 

ْش؟ وكانوا أبدذ غَُـا هلل    الطاففة األر ْهلنَه  ة وَن قَْو ا ّللاذ     َ ْش لنـَش تَعن َرةً إلـى َربذ رى  فقالوا:  عين

ذق وَن وكلذ قد كانوا يِهون. فلـما وقع علـيهش غَّ    نـات الطاففْان اللْان قالوا: لنـَش  ْش يَْ َولَعلذه 

َ ْش  وأهلُ   أهل  عصيْه اليي  أريوا  َرةً إلـى َربذ ْش  واليي  قالوا: َ ْعين َ ه  ْهلن ة وَن قَْو ا ّللاذ     تَعن

 يْان  فاعلهش قردة ورِايير.الـح

ـ حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع  11932  

ش  يهن ... إلـى قوله: َويَْوَم ال يَْسُْن وَن ال تَأتـن َرةَ الَُْحرن ْش َع ن القَْريَةن الْـي كانَْت حاضن اب  عُـاـ: َواْسئَْله 

كانت حاضرة الُحر كانت تأتـيهش حيْانهش يوم سُْهش  يقول: إرا كانوا يوم  ورلُ أن أهل قرية

ْش. وأنهش قالوا: لو أنا أرينا     يهن عا  يعِـي    كلذ  َان  ويَْوَم ال يَْسُْن وَن ال تَأتـن يسُْون تأتـيهش برذ

ونهوهش.  هيق الـحيْان يوم تـايء  ا يَفـيِا فـيـما سوى رلُ    األيام. فوعةهش قوم  ؤ ِون

وقالت طاففة    الـمؤ ِـي : إن هؤالء قوم قد هموا بأ ر لـيسوا بـمِْهي  دونه  و   َزيهش 

ذق وَن إن كان  ْش يَْ َ ْش َولَعَلذه  َرةً إلـى َربذ و عيذبهش عيابـا بديدا. قال الـمؤ ِون بعَهش لُعض: َ ْعين

ان   َعل علـى بِـي إسرافيـل يو ا هُك فلعلِا نِـاو وإ ا أن يِْهوا فـيَون لِا أَرا. وقد ك

غون له فـيه  وهو يوم االثِـي   فْعدذى الـَُثاء    االثِـي  إلـى السُت  وقالوا: هو  يعُدونه ويْفرذ

يوم السُت. فِهاهش  وسى  فـارْلفوا فـيه  فاعل علـيهش السُت  ونهاهش أن يعملوا فـيه وأن يعْدوا 

  فأريق  وسى علـيه السُم  فسأله: هل أ رك بهيا أحد؟ فلـش فـيه. وإن رًَُ  ِهش رهّ لـيحْطّ

 ياد أحدا أ رق  فرَمه أصحابه.
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: قال بعض اليي  11933   ـ حدثِـي  وسى  قال: حدثِا عمرو  قال: حدثِا أسُـاط  ع  السديذ

يد ْش َعيَابـا َبدن ْش أْو َ عَيذب ه  َ ه  ْهلن ة وَن قَْو ا ّللاذ     ا؟ يقول: لـش تعةونهش وقد نهوهش لُعض: لنـَش تَعن

ذق وَن. ْش يَْ َ ْش َولَعَلذه  َرةً إلـى َربذ  وعةْـموهش فلـش يطيعوكش؟ فقال بعَهش: َ ْعين

ـ حدثِا  ـحمد ب  الـمثِى  قال: حدثِا  عار ب  هانىء  قال: حدثِا حماد  ع  داود  ع  11934  

ْش لنـَش تَ  ِْه  ةٌ  ن يدا عَر ة  ع  اب  عُـاـ: َوإْر قالَْت أ  ذ ْش َعيَابـا َبدن ْش أْو َ عَيذب ه  َ ه  ْهلن ة وَن قَْو ا ّللاذ     عن

فْه  ْش أم ال؟ قال: فلـش أيل به حْـى عرذ َ ه  ْهلن ة وَن قَْو ا ّللاذ     قال:  ا أدري أنـاا اليي  قالوا: لنـَش تَعن

لذة.  أنهش قد نـاوا  فَسانـي ح 

  عَر ة  قال: قرأ اب  عُـاـ هيق االَية  فيكر حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا حماد  ع  داود  ع   

 نـحوق  إال أنه قال فـي حديثه: فما يلت أبصذرق حْـى عرف أنهش قد نـاوا.

حدثِـي سُم ب  سالـش الـَزاعي  قال: حدثِا يحيى ب  سلـيـش الطاففـي  قال: حدثِا اب  َريج     

رق وهو يَُي  فقلت:  ا يَُيُ ع  عَر ة  قال: درـلت علـى اب  عُـاـ والـمصحف فـي حا

َما  ... إلـى قوله: بـن َرةَ الَُْحرن ْش َع ن القَْريَةن الْـي كانَْت حاضن َعلِـي   فداءك؟ قال: فقرأ: َواْسئَْله 

كان وا يَْفس ق وَن قال اب  عُـاـ: ال أسمع الفرقة الثالثة ركرت نـَاف أن نَون  ثلهش. فقلت: أ ا 

لذة.تسمع   يقول: فَلَـمذ  ي عِه وكسانـي ح  ِْه؟ فسرذ ا ن هوا َع  ا َعَْْوا َعمذ

ـ حدثِا الـحس  ب  يحيى  قال: أرُرنا عُد الريا   قال: أرُرنا اب  َريج  قال: ثِـي 11935  

رَل  ع  عَر ة  قال: َئت اب  عُـاـ يو ا وهو يَُي  وإرا الـمصحف فـي حارق  فأعةمت 

د ت فالست  فقلت:  ا يَُيُ يا اب  عُـاـ َعلِـي   أن أدنو  ثش لـش أيل علـى رلُ حْـى تق

فداءك؟ فقال: هؤالء الورقات. قال: وإرا هو فـي سورة األعراف. قال: تعرف أيـلة؟ قلت: نعش. 

قال: فإنه كان حيذ    يهود سيقت الـحيْان إلـيهش يوم السُت ثش غاصت ال يقدرون علـيها حْـى 

عا بـيَا سمانا كأنها الـمارض  تِْط   يغوصوا بعد كدذ و ؤنة بديدة  كانت تأتـيهش يوم السُت برذ

ظهورها لُطونها بأفِـيْهش وأبِـيْهش. فَانوا كيلُ برهة    الدهر  ثش إن البيطان أوحى إلـيهش  

فقال: إنـما نهيْـش ع  أكلها يوم السُت  فَيوها فـيه وكلوها فـي غيرق    األيام فقالت رلُ طاففة 

فة  ِهش: بل نهيْـش ع  أكلها وأريها وصيدها فـي يوم السُت. وكانوا كيلُ حْـى  ِهش  وقالت طاف

َاءت الـامعة الـمقُلة  فعدت طاففة بأنفسها وأبِافها ونسافها  واعْزلت طاففة رات الـيـمي  

وتِـحت  واعْزلت طاففة رات الـيسار وسَْت  وقال األيـمِون:   يِهاكش ع  أن تعْرضوا 

يدا؟ قال األيـمِون:  لعقوبة    ْش َعيَابـا َبدن ْش أْو َ عَيذب ه  َ ه  ْهلن ة وَن قَْو ا ّللاذ     وقال األيسرون: لنـَش تَعن

ّذ إلـيِا أن ال يصابوا وال يهلَوا  وإن لـش  ذق وَن أي يِْهون  فهو أح ْش يَْ َ ْش َولَعَلذه  َرةً إلـى َربذ َ ْعين

َطيئة  فقال األيـمِون: قد فعلْـش يا أعداء    و  ال يِْهوا فمعيرة إلـى ربَش. فمَوا علـى الـ

نُـايَْش اللـيـلة فـي  ديَِْش  و   ا نراكش تصُحون حْـى يصيَُش   بَسف أو قيف أو بعض  ا 

عِدق بـالعياب فلـما أصُحوا ضربوا علـيهش الُـاب ونادوا  فلـش ياابوا  فوضعوا سلـما وأعلوا 

فـالْفت إلـيهش فقال: أي عُـاد   قردة و  تعاوى لها أرناب قال: ففْـحوا  سور الـمديِة رًَُ 

فدرـلوا علـيهش  فعرفت القردة أنسابها    اإلنس  وال تعرف اإلنس أنسابها    القردة  فاعلت 

القرود تأتـي نسيُها    اإلنس  فْبشذ ثـيابه وتَُي  فْقول لهش: ألـش نِهَش ع  كيا؟ فْقول برأسها 

يَ   َِْهْوَن َع ن السذوءن وأَرْينا الذين يَ  يَ وا بنهن أْنـَاْيِا الذين ا نَس وا  ا ر كذر  نعش. ثش قرأ اب  عُـاـ: فَلَـمذ

َما كان وا يَْفس ق وَن قال: فأرى الـيهود اليي  نهوا قد نـاوا  وال أرى االَرري   وا بنعَيَاٍب بَئنيٍس بـن َظلَـم 

ا  فُ نقول فـيها  قال: قلت: أي َعلِـي   فداك  أال ترى أنهش قد ركروا  ونـح  نرى أبياء نَِره

ْش؟ قال: فأ ر بـي  ْش أْو َ عَيذب ه  َ ه  ْهلن ة وَن قَْو ا ّللاذ     كرهوا  ا هش علـيه ورالفوهش وقالوا: لنـَش تَعن

 فَسيت بردي  غلـيةي .

ْش َع ن القَْريَةن ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعي11936   د  ع  قْادة: َواْسئَْله 

َرةَ الَُحرن ركر لِا أنه إرا كان يوم السُت أقُلت الـحيْان حْـى تِْط  علـى  الْـي كانَْت حاضن

سواحلهش وأفِـيْهش لـما بلغها    أ ر   فـي الـماء  فإرا كان فـي غير يوم السُت بع دت فـي الـماء 

ش البيطان  فقال: إنـما حرم علـيَش أكلها يوم السُت  فـاصطادوها يوم حْـى يطلُها طالُهش  فأتاه

ْش َعيَ  ْش أْو َ عَيذب ه  َ ه  ْهلن ة وَن قَْو ا ّللاذ     ْش لنـَش تَعن ِْه  ةٌ  ن ابـا السُت وكلوها فـيـما بعد... قوله: َوإْر قالَْت أ  ذ
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ذق   ْش يَْ َ ْش َولَعَلذه  َرةً إلـى َربذ يدا قال وا َ ْعين وَن فصار القوم ثُثة أصِاف: أ ا صِف  فأ سَوا ع  َبدن

حر ة   ونهوا ع   عصية  . وأ ا صِف فأ سُ ع  حر ة   هيُة هلل. وأ ا صِف فـانْهُ 

 الـحر ة ووقع فـي الـَطيئة.

ـ حدثِـي  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  قال: حدثِا عيسى  ع  اب  أبـي 11937  

َرةَ الَُْحرن قال: حر ت علـيهش الـحيْان يوم نـاي   ع   ـاا هد  ع  اب  عُـاـ فـي قول  : حاضن

عا  بُء ابْلوا به  وال تأتـيهش فـي غيرق إال أن يطلُوها  بُء  السُت  وكانت تأتـيهش يوم السُت برذ

وا قنَردَةً أيَا بـما كانوا يفسقون. فأريوها يوم السُت اسْـحُالً و عصية  فقال   لهش: ك ون  

ة وَن قَْو ا. ئنيَ  إال طاففة  ِهش لـش يعْدوا ونهوهش  فقال بعَهش لُعض: لنـَش تَعن  َراسن

ْش 11938   ِْه  ةٌ  ن ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـي قوله: َوإْر قالَْت أ  ذ

ْش... حْـى بلغ: وَ  َ ه  ْهلن ة وَن قَْو ا ّللاذ     ذق وَن لعلهش يْركون  ا هش علـيه. قال: كانوا قد لنـَش تَعن ْش يَْ لَعَلذه 

بلوا بَفذ الـحيْان عِهش  وكانوا يسُْون فـي يوم السُت  وال يعملون فـيه بيئا  فإرا كان يوم 

عا  وإرا كان غير يوم السُت لـش يأت حوت واحد. قال: وكانوا قو ا قد  السُت أتْهش الـحيْان برذ

ّذ الـحيْ ان  ولقوا  ِه بُء  فأري رَل  ِهش حوتا  فربط فـي رنُه ريطا  ثش ربطه إلـى قرنوا بح

ق بـالـَيط  ثش بواق. فوَد  َرَبفَة  ثش تركه فـي الـماء  حْـى إرا غربت البمس    يوم األحد اَْرذ

َار له ري  حوت  فقال: يا فُن إنـي أَد فـي بـيُْ ري  نون فقال: ال. قال: فْطلع فـي تِورق 

را هو فـيه فأرُرق حيِئي الـَُر  فقال: إنـي أرى   سيعيذبُ. قال: فلـما لـش يرق عال عيابـا  فإ

فلـما أتـى السُت االَرر أري اثِـي  فربطهما  ثش اطلع َار له علـيه. فلـما رآق لـش يعال عيابـا 

فَانوا فرقْـي : فرقة َعلوا يصيدونه  فـاطلع أهل القرية علـيهش  فِهاهش اليي  يِهون ع  الـمَِر  

ة وَن  تِهاهش وتَفذ  وفرقة تِهاهش وال تَفذ  فقال اليي  نهوا وكفوا لليي  يِهون وال يَفون: لنـَش تَعن

ذق وَن ف ْش يَْ َ ْش َولَعَلذه  َرةً إلـى َربذ يدا فقال االَررون: َ ْعين ْش َعيَابـا َبدن ْش أْو َ عَيذب ه  َ ه  ْهلن قال  : قَْو ا ّللاذ    

َما كان وا يَْفس ق وَن قال  : فَ  ... إلـى قوله: بـن َِْهْوَن َع ن السذوءن يَ  يَ وا بنهن أْنـَاْيِا الذين ا نَس وا  ا ر كذر  لَـمذ

ء   ئنيَ  وقال لهش أهل تلُ القرية: عملْـش بعمل سوذ ْش ك ون وا قنَردَةً راسن ِْه  ق ْلِا لَه  ا ن ه وا َع ا َعَْْوا َعمذ فَلَـمذ

د يعْزل ويْطهر فلـيعْزل هؤالء قال: فـاعْزل هؤالء وهؤالء فـي  ديِْهش  وضربوا    كان يري

بـيِهش سورا  فاعلوا فـي رلُ السور أبوابـا يَرج بعَهش إلـى بعض. قال: فلـما كان اللـيـل 

طرقهش   بعيابه  فأصُ  أولئُ الـمؤ ِون ال يرون  ِهش أحدا  فدرـلوا علـيهش  فإرا هش قردة  

ل وأيواَه وأوالدق. فاعلوا يدرـلون علـى الرَل يعرفونه  فـيقولون: يا فُن ألـش نـحيذرك الرَ

سطوات  ؟ ألـش نـحيرك نقنمات  ؟ ونـحيذرك ونـحيرك؟ قال: فلـيس إال بَاء. قال: وأنـما عيذب 

ولَ  بعَهش أفَل   اليي  ظلـموا اليي  أقا وا علـى رلُ. قال: وأ ا اليي  نهوا فَلهش قد نََهى  

َما كان وا  وا بنعَيَاٍب بَئنيٍس بـن ي  َظلَـم  َِْهْوَن َع ن السذوءن وأَرْينا الذين    بعض فقرأ: أْنـَاْيِا الذييَ  يَ

 يَْفس ق وَن.

حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا الـمـحاربـي  ع  داود  ع  عَر ة  قال: قرأ اب  عُـاـ هيق االَية:    

ة وَن قَوْ  يدا قال: ال أدري أنـاا القوم أو هلَوا؟ فما يلت لنـَش تَعن ْش َعيَابـا َبدن ْش أْو َ عَيذب ه  َ ه  ْهلن  ا ّللاذ    

لذة.  أبصذرق حْـى عرف أنهش نـاوا  وكسانـي ح 

 

ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنـي أبهّ ب  عُد العزيز  ع   الُ  قال: يعش اب  رو ان 11939  

يْان   ْش حن يهن ْش قال: كانت تأتـيهش يوم السُت  أن قوله: تَأتـن يهن عا َويَْوَم ال يَْسُْن وَن ال تَأْتـن ْش ب رذ ْنهن ُْ ْش يَْوَم َس ه 

فإرا كان الـمساء رهُت فُ يرى  ِها بيء إلـى السُت  فـاتـَي ليلُ رَل  ِهش ريطا ووتدا  

ابْواق  فوَد الِاـ فربط حوتا  ِها فـي الـماء يوم السُت  حْـى إرا أ سوا لـيـلة األحد أريق فـ

ريحه  فأتوق فسألوق ع  رلُ  فاحدهش  فلـش يزالوا به حْـى قال لهش: فإنه َلد حوت وَدناق فلـما 

كان السُت االَرر فعل  ثل رلُ  وال أدري لعله قال: ربط حوتـي   فلـما أ سى    لـيـلة األحد 

ـش صِعْـش كما أصِع  فقالوا له: و ا أريق فـابْواق  فوَدوا ريحه  فااءوا فسألوق  فقال لهش: لو بئْ

صِعت؟ فأرُرهش  ففعلوا  ثل  ا فعل  حْـى كثر رلُ. وكانت لهش  ديِة لها ربَض  فغلذقوها 

علـيهش  فأصابهش    الـمسخ  ا أصابهش  فغدا إلـيهش َيرانهش  ـم  كان يَون حولهش  يطلُون  ِهش 
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روا علـيهش  فإرا هش  ا يطلّ الِاـ  فوَدوا الـمديِة  غلقة علـيهش  فِا دوا فلـش يايُوهش  فْسوذ

 قردة  فاعل القرد يدنو يْـمس  بـم  كان يعرف قُل رلُ ويدنو  ِه ويْـمس  به.

ْش كانت    الفرقة الهالَة. ركر    َ ه  ْهلن ة وَن قَْو ا ّللاذ     وقال آررون: بل الفرقة الْـي قالت: لنـَش تَعن

    قال رلُ:

يع  قال: حدثِا اب  إدريس  ع   ـحمد ب  إسحا   ع  داود ب  حصي   ـ حدثِا اب  وك11940  

عا  ... إلـى قوله: ب رذ َرةَ الَُْحرن ْش َع ن القَْريَةن الْـي كانَْت حاضن ع  عَر ة  ع  اب  عُـاـ: َواْسئَْله 

ا كان قال: قال اب  عُـاـ: ابْدعوا السُت  فـابْلوا فـيه  فحرذ ت علـيهش فـيه الـحيْان  فَانوا إر

يوم السُت بَرعت لهش الـحيْان يِةرون إلـيها فـي الُحر  فإرا انقَى السُت رهُت  فلـش تر حْـى 

عا. فمَثوا  ا باء   أن يـمَثوا كيلُ  ثش إن رًَُ  السُت الـمقُل  فإرا َاء السُت َاءت برذ

ماء  فلـما كان الغد  ِهش أري حوتا فَزم أنفه  ثش ضرب له وتدا فـي الساحل وربطه وتركه فـي الـ

أريق فبواق فأكله. ففعل رلُ وهش يِةرون وال يَِرون  وال يِهاق  ِهش أحد إال عصُة  ِهش نهوق  

ة وَن قَْو ا ّللاذ   حْـى ظهر رلُ فـي األسوا  وفعل عُنـية  قال: فقالت طاففة لليي  يِهون: لنـَش تَعن

يدا ق ْش َعيَابـا َبدن ْش أْو َ عَيذب ه  َ ه  ْهلن ا    ذق وَن فَلَـمذ ْش يَْ َ ْش فـي سَطِا أعمالهش َولَعَلذه  ال وا َ ْعيَرةً إلـى َربذ

ئنيَ . قال اب  عُـاـ: كانوا أثُثا: ثلم  ْش ك ون وا قنَردَةً راسن ... إلـى قوله: ق ْلِا لَه  وا بنهن نَس وا  ا ر كذر 

ْش  و َ ه  ْهلن ة وَن قَْو ا ّللاذ     ثلم أصحاب الـَطيئة. فلـما نـاا إال اليي  نهوا  نهوا  وثلم قالوا: لنـَش تَعن

وهلُ سافرهش  فأصُ  اليي  نهوا ع  السوء رات يوم فـي  ـاالسهش يْفقدون الِاـ ال يرونهش  

فغلقوا علـيهش دورهش  فاعلوا يقولون: إن للِاـ لبأنا  فـانةروا  ا بأنهش فـاطلعوا فـي دورهش  

ة  يعرفون الرَل بعيِه وإنه لقرد  ويعرفون الـمرأة بعيِها فإرا القوم قد  سَوا فـي ديارهش قرد

ذقنـيَ . ْ َةةً لْلـم   وإنها لقردة  قال  : فَاعَْلِاها نََاالً لنـَما بـيَ  يَدَْيها و ا َرـْلفَها َوَ ْوعن

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبـي  ع  أبـي بَر الهيلـيذ  ع  عَر ة  ع  اب  عُـاـ: 11941  

... االَية  قال اب  عُـاـ: نـاا الِاهون  وهلُ الفـاعلون  وال أدري أْنـ َِْهْوَن َع ن السذوءن يَ  يَ َاْيِا الذين

  ا صِع بـالساكْـي .

ـ حدثِا اب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عمر  ع  قْادة  ع  اب  11942  

شْ  َ ه  ْهلن ة وَن قَْو ا ّللاذ     قال: هش ثُ, فر : الفرقة الْـي وعةت  والـموعوظة الْـي  عُـاـ: لنـَش تَعن

ْش. َ ه  ْهلن ة وَن قَْو ا ّللاذ     ةت  و  أعلـش  ا فعلت الفرقة الثالثة  وهش اليي  قالوا: لنـَش تَعن عن  و 

ة وَن قَْو ا ّللاذ     ْش  وقال الَلُـي: هما فرقْان: الفرقة الْـي وعةت  والفرقة الْـي قالت: لنـَش تَعن َ ه  ْهلن   

 قال: هي الـموعوظة.

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا عمران ب  عيـيِة  ع  عطاء ب  السافّ  ع  سعيد ب  11943  

ْش  َ ه  ْهلن ة وَن قَْو ا ّللاذ     َُـير  ع  اب  عُـاـ  قال: ألن أكون علـمت  َ ْ  هؤالء اليي  قالوا: لنـَش تَعن

ْش َعيَابـا َبدن  ّذ إلـيذ  ـما عدل به.أْو َ عَيذب ه   يدا أح

ْش لنـَش     ِْه  ةٌ  ن حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا َرير  ع  عطاء  قال: قال اب  عُـاـ: َوإْر قالَْت أ  ذ

يَ  َظلَـ َِْهْوَن َع ن السذوءن وأَرْينا الذين يَ  يَ ْش قال: أسمع   يقول: أْنـَاْيِا الذين َ ه  ْهلن ة وَن قَْو ا ّللاذ     وتَعن ا م 

ْش. َ ه  ْهلن ة وَن قَْو ا ّللاذ      بنعَيَاٍب بَئنيٍس فلـيت بعري  ا فعل بهؤالء اليي  قالوا: لنـَش تَعن

ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا يعقوب  ع  َعفر  ع   اهان الـحِفـيذ أبـي صالـ   فـي 11944  

عا َويَْوَم ال  ْش ب رذ ُْْنهن ْش يَْوَم َس يْان ه  ْش حن يهن ْش قال: كانوا فـي الـمديِة الْـي قوله: تَأتـن يهن يَْسُْن وَن ال تَأْتـن

علـى ساحل الُحر  وكانت األيام سْة  األحد إلـى الـامعة  فوضعت الـيهود يوم السُت  وَسَُْوق 

علـى أنفسهش  فسُْه   علـيهش  ولـش يَ  السُت قُل رلُ  فوكذدق   علـيهش  وابُْهش فـيه 

برر يوم السُت  فـيْقون أن يصيُوا  ِها  حْـى قال رَل  ِهش: و   ا بـالـحيْان  فاعلت ت

السُت بـيوم وكذدق   علـيِا  ونـح  وكدناق علـى أنفسِا  فلو تِاولت    هيا السمُ فِْاول حوتا 

   الـحيْان  فسمع بيلُ َارق  فَاف العقوبة فهرب     ِزله. فلـما  َم  ا باء   ولـش تصُه 

ِاول غيرق أيَا فـي يوم السُت. فلـما لـش تصُهش العقوبة كثر    تِاول فـي يوم السُت  عقوبة ت

واتـَيوا يوم السُت ولـيـلة السُت عيدا يبربون فـيه الـَمور ويـلعُون فـيه بـالـمعايف  فقال لهش 

ا أفُ ريارهش وصلـحا:هش: ويحَش  انْهوا عما تفعلون  إن    هلََش أو  عيذبَش عيابـا بديد
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تعقلون؟ وال تعدوا فـي السُت فأبوا  فقال ريارهش: نَرب بـيِِا وبـيِهش حافطا ففعلوا. وكان إرا 

كان لـيـلة السُت تأرذوا بـما يسمعون    أصواتهش وأصوات الـمعايف. حْـى إرا كانت اللـيـلة 

ل اللـيـل  فقال ريارهش:  ا بأن قو َش قد سَِت أصواتهش  الْـي  سَوا فـيها  سَِت أصواتهش أوذ

اللـيـلة؟ فقال بعَهش: لعلذ الـَمر غلُْهش فِا وا. فلـما أصُحوا لـش يسمعوا لهش حسذا  فقال بعَهش 

لُعض:  ا لِا ال نسمع    قو َش حسذا؟ فقالوا لرَل: اصعد الـحافط وانةر  ا بأنهش فصعد 

عالوا فـانةروا إلـى قو َش الـحافط فرآهش يـموج بعَهش فـي بعض  قد  سَوا قردة  فقال لقو ه: ت

 ا لقوا فصعدوا  فاعلوا يِةرون إلـى الرَل  فـيْوسمون فـيه  فـيقولون: أي فُن أنت فُن؟ 

 فـيو ىء بـيدق إلـى صدرق: أي نعش بـما كسُت يداي.

ـ حدثِـي يعقوب واب  وكيع  قاال: حدثِا اب  علـية  ع  أيوب قال: تُ الـحس  رات يوم: 11945  

ُْْنهن َواْسئَ  ْش يَْوَم َس يْان ه  ْش حن يهن ُْتن إْر تَأتـن ي السذ َرةَ الَُْحرن إْر يَْعد وَن فـن ْش َع ن القَْريَةن الْـي كانَْت حاضن ْش ْله 

َما كان وا يَْفس ق وَن فقال: كان حوتا حرذ ه   علـيهش  ُْل وه ْش بـن َُ نَ ْش كيل يهن عا َويَْوَم ال يَْسُْن وَن ال تَأْتـن ب رذ

يوم وأحله لهش فـيـما سوى رلُ  فَان يأتـيهش فـي الـيوم اليي حرذ ه   علـيهش كأنه الـمَاض فـي 

ما رأيت أحدا يَثر االهْـمام بـالينّ إال واقعه. قال: فاعلوا يهمون  ال يـمِْع    أحد  وقلـذ

بدذق عقوبة فـي ويـمسَون حْـى أريوق  فأكلوا أورش أكلة أكلها قوم قطذ  أثقله رزيا فـي الدنـيا وأ

االَررة  وايـش     ا حوت أريق قوم فأكلوق أعةش عِد      قْل رَل  ؤ    وللـمؤ   أعةش 

.  حر ة عِد      حوت  ولَ    َعل  وعد قوم الساعة والسذاَعة  أْدَهى وأََ رذ

اءتهش ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا سفـيان  ع  أبـي  وسى  ع  الـحس   قال: 11946َ  

الـحيْان تبرر فـي حياضهش كأنها الـمَاض  فأكلوا و  أورش أكلة أكلها قوم قطذ  أسوأق عقوبة 

 فـي الدنـيا وأبدذق عيابـا فـي االَررة. وقال الـحس : وقْل الـمؤ   و  أعةش    أكل الـحيْان.

ـي الـمساد  فإرا بيخ ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا َرير  ع  عطاء  قال: كِت َالسا ف11947  

قد َاء وَلس الِاـ إلـيه  فقالالوا: هاليا  ال  أصالحاب عُالد   بال   سالعود  فقالال: قالال ابال   سالعود: 

م علـيهش السُت كانت الـحيْان  ... االَية  قال: لـما حرذ َرةَ الَُْحرن ْش َع ن القَْريَةن الْـي كانَْت حاضن َواْسئَْله 

سْطيعون أن يـمسذوها  وكان إرا رهّ السُت رهُت  فَانوا تأتـي يوم السُت  وتأ   وتـايء فُ ي

يْصالاليذد وَن كمالالا يْصالاليذد الِالالاـ. فلالالـما أرادوا أن يعالالدوا فالالـي السالالُت  اصالالطادوا  فِهالالاهش قالالوم  الال  

صالـحيهش  فأبوا  وكثذرهش الفاار  فأراد الفاار قْالهش  فَان فـيهش    ال يبْهون قْاله  أبالو أحالدهش 

هوهش وأبوا  قال الصالـحون: إنا نُـايِهش  وإنا نالـاعل بالـيِِا وبالـيِهش حافطالا وأروق أو قريُه. فلـما ن

ففعلوا  فلـما فقدوا أصواتهش  قالوا: لو نةرتالـش إلالـى إرالوانَش  الا فعلالوا فِةالروا فالإرا هالش قالد  سالَوا 

قردة  يعرفون الَُـير بَُرق والصغير بصغرق  فاعلوا يَُون إلـيهش. وكان هاليا بعالد  وسالى صاللى 

 ليه وسلش.  ع

 165اآلية : 
َِْهْوَن َع ن الس َوءن َوأََرْينَ يَ  يَ واْ بنهن أَنَاْيَِا الذين ذ نَس واْ َ ا ر كذر  ا القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }فَلَما

واْ بنعَيَاٍب بَئنيٍس بنَما َكان واْ يَْفس ق وَن {.. يَ  َظلَم   الذين

الْـي اعْدت فـي السُت  ا أ رها   به    ترك  يقول تعالـى ركرق: فلـما تركت الطاففة   

االعْداء فـيه وضيعت  ا وعةْها الطاففة الواعةة وركرتها  ا ركرتها به    تـحييرها عقوبة   

م   علـيها  أنـاى   اليي  يِهون  ِهش ع   علـى  عصيْها فْقد ت علـى اسْـحُل  ا حرذ

وا يقول: وأري   اليي  السوء  يعِـي ع   عصية    واسْـ يَ  َظلَـم  حُل حر ه. وأَرْينا الذين

م      صيد السمُ وأكله  فأحلذ بهش بأسه وأهلَهش.  اعْدوا فـي السُت فـاسْـحلوا فـيه  ا حرذ

َما كان وا يَْفس قوَن يَالفون أ ر    فـيَرَون    طاعْه إلـى  عصيْه  ورلُ  بنعَيَاٍب بديد بنئنيٍس بـن

 الفسق.هو 

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  

ـ حدثِا الـحس  ب  يحيى  قال: أرُرنا عُد الريا   قال: أرُرنا اب  َريج  فـي قوله: 11948  

َِْهْوَن َع ن السذوءن قال: فلـما نسوا  وعةة الـ يَ  يَ وا بنهن أْنـَاْيِا الذين ا نَس وا  ا ر كذر  مؤ ِـي  إياهش  فَلـمذ

ة وَن قَْو ا.  اليي  قالوا: لنـَش تَعن
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ـ حدثِـي  ـحمد ب  الـمثِى  قال: حدثِا حر يذ  قال: ثِـي بعُة  قال: أرُرنـي عمارة  11949  

َِْهْوَن َع ن السذوءن قال: يا لـيت بعري  ا السوء اليي  يَ  يَ ع  عَر ة  ع  اب  عُـاـ: أْنـَاْيِا الذين

 نهوا عِه.

اء أهل الـمديِة:  وأ ا   اء ارْلفت فـي قراءته  فقرأته عا ة قرذ بنعَيَاٍب »قوله: بنعَيَاٍب بَئنيٍس فإن القرذ

يٍس  اء الَوفة «. فنْعل»بَسر الُـاء وتـَفـيف الـياء بغير همز  علـى  ثال « بـن وقرأ رلُ بعض قرذ

وكسر الهمزة و دذها. وقرأ    الُؤـ  بِصّ الُـاء « فعيـل»والُصرة: بنعَيَابن بَئنيٍس علـى  ثل 

يـل»علـى  ثال « بنئنيٍس »رلُ كيلُ بعض الـمَيـي   غير أنه كسر بـار:  وقرأق بعض «. فنعن

لٍ »بفْـ  الُـاء  وتسَي  الـياء  وهمزة بعدها  َسورة علـى  ثال « بَـْيئنٍس »الَوفـيـي :  «. فَـْيعن

  روات الـياء والواو  فـالفْـ  فـي عيِه إرا لـش يَ   « فـيعل»ورلُ بارذ عِد أهل العربـية  ألن 

الفصي  فـي كُم العرب  ورلُ  ثل قولهش فـي نةيرق    السالـش: صيقل  ونـيرب  وإنـما تَسر 

العي     رلُ فـي روات الـياء والواو  كقولهش: سيد  و يت. وقد أنبد بعَهش قول ا رىء القـيس 

:  ب  عابس الَِديذ

ُه ما كاَن َرفنيسا بَ   ياجن القَْونَسا كن ي يَْومن الهن ب  فـن رن َْ  ـْيئنَسايَ

ل»بَسر العي        وهي الهمزة    بـيئنس. فلعلذ اليي قرأ رلُ كيلُ قرأق علـى هيق. «  فَـْيعن

وركر ع  آرر    الَوفـيـي  أيَا أنه قرأق: بَـْيئَس نـحو القراءة الْـي ركرناها قُل هيق  ورلُ 

وروي ع  «. َصْيقَل» ثل « فَـْيعَل»وفْـ  الهمزة بعد الـياء علـى  ثال  بفْـ  الُـاء وتسَي  الـياء

ل»بفْـ  الُـاء وكسر الهمزة علـى  ثال « بَئنس»بعض الُصريـي  أنه قرأق:  كما قال اب  «  فَعن

 قـيس الرقـيات:

ْ  غيرن  ا بَئنسن   ـْلَوةٍ  ن ََ ي قَـيذةَ فـن ي أْلقَـي ر   لَـْيَِْـن

 بَسر الُـاء وفْـ  السي  علـى  عِى بئس العياب.« بنئْسَ »أنه قرأ:  وروى ع  آرر  ِهش  

وأولـى هيق القراءات عِدي بـالصواب قراءة    قرأق: بَئنيس بفْـ  الُـاء وكسر الهمزة و دذها   

يـل  كما قال رو األصُع العدوانـي:  علـى  ثال فَعن

ش  أثَرا بَئنيسا  يهن   َحَِقا َعلـيذ َولَْ  تََرىلـي فـن

ألن أهل الْأويـل أَمعوا علـى أن  عِاق بديد  فدلذ رلُ علـى صحة  ا ارْرنا. ركر    قال   

 رلُ:

ـ حدثِا الـحس  ب  يحيى  قال: أرُرنا عُد الريا   قال: أرُرنا اب  َريج  قال: 11950  

وا بنعَيَا يَ  َظلَـم  ٍب بَئنيٍس: ألـيـش أرُرنـي رَل ع  عَر ة  ع  اب  عُـاـ  فـي قوله: وأَرْينا الذين

 وَيع.

ـ حدثِـي  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  قال: حدثِا عيسى  ع  اب  أبـي 11951  

 نـاي   ع   ـااهد: بنعَيَاٍب بَئنيٍس قال: بديد.

حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نـاي   ع   ـااهد:    

 : ألـيـش بديد.بنعَيَاٍب بَئنيٍس 

ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عمر  ع  قْادة: بنعَيَاٍب 11952  

 بَئنيٍس قال:  وَع.

ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنالا ابال  وهالّ  قالال: قالال ابال  ييالد: بنعَاليَاٍب بَئناليٍس قالال: بعالياب 11953  

 بديد.

 166اآلية : 
ئنيَ  {..القول فـي تأويـل قوله  ْش ك ون واْ قنَردَةً َراسن ِْه  ق ْلَِا لَه  واْ َع ا ن ه  ذ َعَْْواْ َع   ذ  تعالـى:     }فَلَما

م     دوا فـيـما نهوا عِه    اعْدافهش فـي السُت  واسْـحُلهش  ا حرذ يقول تعالـى ركرق: فلـما تـمرذ

ْش ك   ئنيَ : أي ب عداء    الـَير.  علـيهش    صيد السمُ وأكله وتـمادوا فـيه ق ْلِا لَه   ون وا قنَردَةً راسن

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  
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ا ن ه وا 11954   ا َعَْْوا َعمذ ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة: فَلَـمذ

ِْه  يقول: لـما  رد القوم علـى الـمعصية. ق   ئنيَ  فصاروا قردة لها أرناب َع ْش ك ون وا قنَردَةً راسن ْلِا لَه 

 تَعَاَوى بعد  ا كانوا رَاالً ونساء.

ـ حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع  11955  

ْش ك   ِْه  ق ْلِا لَه  ا ن ه وا َع ا َعَْْوا َعمذ ئنيَ  فاعل    ِهش القردة اب  عُـاـ  قوله: فَلَـمذ ون وا قنَردَةً راسن

 والـَِايير. فزعش أن بُـاب القوم صاروا قردة  وأن الـمبيَة صاروا رِايير.

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا الـحمانـيذ  قال: حدثِا بريُ  عال  السالديذ  عال  أبالـي  الالُ 11956  

  يحمل قصُـا يوم السُت  فَرب عِقه.أو سعيد ب  َُـير  قال: رأى  وسى علـيه السُم رًَُ 

 167اآلية : 
ْش  ه  ْش إنلََى يَْومن اْلقنيَاَ ةن َ   يَس و   ُْعَثَ ذ َعلَْيهن َُ لَيَ س َوَء القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوإنْر تَأَرذَن َربذ

يٌش {.. حن قَابن َوإننذه  لَغَف وٌر رذ يع  اْلعن َُ لََسرن  اْلعَيَابن إننذ َربذ

يعِـي َلذ ثِا:ق بقوله: َوإْر تَأرذَن واركر يا  ـحمد إر آرن ربُ فأعلـش. وهو تفعل    اإلييان  كما    

 قال األعبى  يـمون ب  قـيس:

َُْل آلنٍف َ أْل وفن   وا َح ف وفنَصَر    َ ي بن يَرتـن َن  آرََن الـيَْوَم 

 ـموضع.يعِـي بقوله آرن: أعلـش  وقد بـيِا رلُ ببواهدق فـي غير هيا ال  

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  

ـ حدثِـي  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  قال: حدثِا عيسى  ع  اب  أبـي 11957  

َُ قال: أ ر ربُ.  نـاي   ع   ـااهد  فـي قول  : َوإْر تَأرذَن َربذ

َُ قال: حدثِا الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز.     قال: حدثِا أبو سعد  ع   ـااهد: َوإْر تَأرذَن َربذ

 أ ر ربُ.

ْش يعِـي: أعلـش ربُ لـيُعث ذ علـى الـيهود    يسو هش سوء العياب  قـيـل:    ُْعَثَ ذ َعلَـْيهن وقوله: لَـيَ

طى إن رلُ العرب بعثهش   علـى الـيهود يقاتلون    لـش يسلـش  ِهش ولـش يعط الـازية  و   أع

  ِهش الـازية كان رلُ له َصغَارا ورلة.

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  

ـ حدثِـي الـمثِى ب  إبراهيـش وعلـيذ ب  داود قاال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي 11958  

َُ لَـ ْش إلـى يَْومن القنـياَ ةن َ ْ   عاوية  ع  علـيذ  ع  اب  عُـاـ  قوله: َوإْر تَأرذَن َربذ ُْعَثَ ذ َعلَـْيهن يَ

ْش س وَء العَيَابن قال: هي الـازية  واليي  يسو ونهش:  ـحمد صلى   عليه وسلش وأ ْه إلـى  يَس و ه 

 يوم القـيا ة.

ـ حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع  11959  

ْش س وَء العَيَابن فهي  اب  ه  ْش إلـى يَْومن القنـياَ ةن َ ْ  يَس و   ُْعَثَ ذ َعلَـْيهن َُ لَـيَ عُـاـ  قوله: َوإْر تَأرذَن َربذ

 الـمسَِة  وأري الـازية  ِهش.

حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  قال: قال اب  َريج  قال اب  عُـاـ: َوإرْ    

ْش س وَء العَيَابن قال: يهود  و ا ضرب علـيهش تَأرذَن َربذ  ه  ْش إلـى يَْومن القنـياَ ةن َ ْ  يَس و   ُْعَثَ ذ َعلَـْيهن َُ لَـيَ
    اليلة والـمسَِة.

ْش 11960   ُْعَثَ ذ َعلَـْيهن َُ لَـيَ ـ حدثِا ببر  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة: َوإْر تَأرذَن َربذ

ْش س وَء العَيَابن قال: فُعم   علـيهش هيا الـحيذ    العرب  فهش فـي إلـى يَْومن ا ه  لقنـياَ ةن َ ْ  يَس و  

 عياب  ِهش إلـى يوم القـيا ة.

ُْعَثَ ذ 11961   ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عمر  ع  قْادة: لَـيَ

ْش إلـى يَْومن القنـياَ ةن  َ  ْش قال: بعم علـيهش هيا الـحيذ    العرب  فهش فـي عياب  ِهش َعلَـْيهن ه  ْ  يَس و  

ّذ أن تُعم األنُـاط فـي الـازية.  إلـى يوم القـيا ة. وقال عُد الَريـش الـازري: ي سْـح

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا إسحا  ب  إسماعيـل  ع  يعقوب  ع  َعفر  ع  سعيد: 11962  

ْش قال: العرب. س وَء العَيَابن قال: َوإْر تَأرذَن َربذ  ه  ْش إلـى يَْومن القنـياَ ةن َ ْ  يَس و   ُْعَثَ ذ َعلَـْيهن َُ لَـيَ
ل    وضع الـَراج  وسى علـيه السُم  فاُى الـَراج سُع سِـي .  الـَراج. وأوذ
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َُ لَـيَ     ْش إلـى حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا يعقوب  ع  َعفر  ع  سعيد: َوإْر تَأرذَن َربذ ُْعَثَ ذ َعلَـْيهن

ل    وضع الـَراج  ْش قال: العرب. س وَء العَيَابن قال: الـَراج. قال: وأوذ ه  يَْومن القنـياَ ةن َ ْ  يَس و  

  وسى  فاُى الـَراج سُع سِـي .

ُْعَثَ ذ َعلَـ    َُ لَـيَ ْش إلـى حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا يعقوب  ع  َعفر  ع  سعيد: َوإْر تَأرذَن َربذ ْيهن

ْش س وَء العَيَابن قال: هش أهل الَْاب  بعم   علـيهش العرب ياُونهش  ه  يَْومن القنـياَ ةن َ ْ  يَس و  

الـَراج إلـى يوم القـيا ة  فهو سوء العياب  ولـش ياّ نُـيذ الـَراج قطذ إال  وسى صلى   عليه 

 عليه وسلش. وسلش ثُ, عبرة سِة ثش أ سُ  وإال الُِـيذ صلى  

ـ حدثِا الـحس  ب  يحيى  قال: أرُرنا عُد الريا   قال: أرُرنا  عمر  ع  قْادة  فـي 11963  

ْش س وَء العَيَابن قال: يُعم علـيه ه  ْش إلـى يَْومن القنـياَ ةن َ ْ  يَس و   ُْعَثَ ذ َعلَـْيهن َُ لَـيَ ش قوله: َوإْر تَأرذَن َربذ

 ياب  ِهش إلـى يوم القـيا ة.هيا الـحيذ    العرب  فهش فـي ع

ّذ أن 11964   ـ قال: أرُرنا  عمر  قال: أرُرنـي عُد الَريـش  ع  اب  الـمسيّ  قال: يسْـح

 تُعم األنُـاط فـي الـازية.

ـ حدثِـي  ـحمد ب  الـحسي   قال: حدثِا أحمد ب  الـمفَل  قال: حدثِا أسُـاط  ع  11965  

َُ لَـ : َوإْر تَأرذَن َربذ ْش س وَء العَيَابن يقول: إن ربُ السديذ ه  ْش إلـى يَْومن القنـياَ ةن َ ْ  يَس و   ُْعَثَ ذ َعلَـْيهن يَ

 يُعم علـى بِـي إسرافيـل العرب  فـيسو ونهش سوء العياب: يأريون  ِهش الـازية ويقْلونهش.

َُ ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـي قوله: َوإْر تَ 11966   أرذَن َربذ

ْش إلـى يَْومن القنـياَ ةن لـيُعث ذ علـى يهود. ُْعَثَ ذ َعلَـْيهن  لَـيَ

يـٌش.   قابن َوإنذه  لَغَف وٌر َرحن َُ لََسَريع  العن  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: إنذ َربذ

رق باله يقول تعالـى ركرق: إن ربُ يا  ـحمد لسريع عقابه إلـى    اسْوَّ  ِه العقوبالة علالـى كفال  

يـٌش يقول: وإنه ليو صف  ع  رنوب    تاب    رنوبه فأناب وراَع  و عصيْه له. وإنذه  لَغَف وٌر َرحن

طاعْه  يسْر علـيها بعفوق عِها  رحيـش له أن يعاقُه علـى َر ه بعد توبْه  ِها  ألناله يقُالل الْوبالة 

 وي قـيـل العثرة.

 168اآلية : 
َُ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     } ِْه ْش د وَن رَلن وَن َو ن النح  ش  الصذ ِْه  َوقَطذْعَِاه ْش فني األْرضن أ َ ماً  ذ

ع وَن {.. َن ْش يَْر  َوبَلَْونَاه ْش بناْلَحَسَِاتن َوالسذيذئَاتن لَعَلذه 

قـي .     قِا بِـي إسرافيـل فـي األرض أ ـما  يعِـي َماعات بْـى  ْفرذ يقول تعالـى ركرق: وفرذ

 كما:

حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا إسحا  ب  إسماعيـل  ع  يعقوب  ع  َعفر  ع  سعيد  ـ11967  

ي األْرضن أ َ ـما قال: فـي كلذ أرض يدرـلها قوم     ب  حُـير  ع  اب  عُـاـ: َوقَطذعِاه ْش فـن

 الـيهود.

ـ حدثِـي  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  قال: حدثِا عيسى  ع  اب  أبـي 11968  

ي األْرضن أ َ ـما قال: يهود.ن  ـاي   ع   ـااهد: َوقَطذعِاه ْش فـن

وَن يقول:    هؤالء القوم اليي  وصفهش      بِـي إسرافيـل الصالـحون     النـح  ش  الصذ ِْه  وقوله:  ن

َُ يعِـي: دون الصالـ . وإنـما وصفهش   َلذ ثِ ْش د وَن رل ِْه  ا:ق يعِـي:    يؤ   بـاهلل ورسله. َو ن

عم فـيهش عيسى اب   بأنهش كانوا كيلُ قُل ارتدادهش ع  ديِهش وقُل كفرهش بربهش  ورلُ قُل أن يُ 

  ريـش صلوات   علـيه.

ع الوَن يقالول: وارُْرنالاهش بالـالرراء فالـي العاليز     َن ْش يَْر وقوله: َوبَلَْوناه ْش بـالـَحَسِاتن َوالسذيذئاتن لَعَلذه 

والسعة فـي الري   وهي الـحسِات الْـي ركرها َاللذ ثِالا:ق. ويعِالـي  والـَفض فـي الدنـيا  والدعة

ع الوَن  َن الْش يَْر بـالسيئات: البدذة فـي العيز  والبالةف فالـيه  والالـمصافّ والريايالا فالـي األ الوال. لَعلذه 

 يقول: لـيرَعوا إلـى طاعة ربهش  ويِـيُوا إلـيها  ويْوبوا     عاصيه.

 169اآلية : 
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ي وَن َعَرَض َهـَيَا القول فـي تأويـل قو َْاَب يَأْر  َن ث واْ اْل ْش َرْلٌف َورن هن لََف  ن  بَْعدن ََ له تعالـى:     }فَ

َن  يثَا   اْل ْش  ذ ي وق  أَلَْش ي ْؤَرْي َعلَْيهن ثْل ه  يَأْر  ْش َعَرٌض  ذ َْابن أَن الذ األْدنََى َويَق ول وَن َسي ْغفَر  لََِا َوإنن يَأْتنهن

ن  يَ  يَْذق وَن أَفََُ تَْعقنل وَن {..ينق ول واْ َعلَى ّللاذ َرة  َرْيٌر لذلذين   إنالذ اْلَحقذ َودََرس واْ َ ا فنيهن َوالدذار  االَرن

يقول تعالـى ركرق: فَـلف    بعد هؤالء القوم اليي  وصف صفْهش رـْلف يعِـي رـلف َسْوء     

َرـلَف  صد   وَرـْلف  َسْوٍء  يقول: حد, بعدهش ورُفهش  وتُدذل  ِهش بدل سوء  يقال  ِه: هو 

ك فـي اليمذ وتسَ  فـي الـمدح   وأكثر  ا َاء فـي الـمدح بفْـ  الُم وفـي اليمذ بْسَيِها  وقد تـحرذ

 و   رلُ فـي تسَيِها فـي الـمدح قول حسان:

ن تابنع    لنِا فـي طاَعةن ّللاذ َءوذ االن َُ وَرـْلفِ   لِا القَدَم  األ ولـى إلـي

إرا وَه إلـى الفساد  أرور    قولهش: رـلف اللُ : إرا حمض    طول تركه فـي  وأحسّ أنه  

السقاء حْـى يفسد  فَأنذ الرَل الفـاسد  بُذه به  وقد ياوي أن يَون  ِه قولهش: َرـلَف فش الصافش: 

 إرا تغيرت ريحه. وأ ا فـي تسَي  الُم فـي اليمذ  فقول لُـيد:

ي   يَ  ي عا,  فـن َّ الذين َربن رََه َْ ْلدن األ ي َرـْلفن َكان ْمَوبَقنـيت  فـن  أْكِافنهن

وقـيـل: إن الـَـْلف اليي ركر   فـي هيق االَية أنهش رـلَفوا    قُلهش هش الِصارى. ركر    قال   

 رلُ:

ـ حدثِـي  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  قال: حدثِا عيسى  ع  اب  أبـي 11969  

ْش َرـْلٌف قال: الِصارى.نـاي   ع   ـااهد  ف هن ْ  بَْعدن ـلََف  ن ََ  ـي قول  : فَ

والصواب    القول فـي رلُ عِدي أن يقال: إن   تعالـى إنـما وصف أنه رـلَف القوم اليي   

قصذ قصصهش فـي االَيات الْـي  َت رـلف سْوء رديء  ولـش ييكر لِا أنهش نصارى فـي كْابه  

 ِها بقصص الِصارى. وبعد   فإن  ا قُل رلُ رُر ع  بِـي  وقصْهش بقصص الـيهود أبُه

إسرافيـل و ا بعدق كيلُ  فما بـيِهما بأن يَون رُرا عِهش أبُه  إر لـش يَ  فـي االَية دلـيـل علـى 

 صرف الـَُر عِهش إلـى غيرهش  وال َاء بيلُ دلـيـل يوَّ صحة القول به.

دَل  سْوء  ورثوا كْاب  : تعلـموق  وضيعوا العمل به فْأويـل الَُم إرن: فُْدذل    بعدهش بَ   

فَالفوا حَمه  ي ْرَبْوَن فـي حَش    فـيأريون الربوة فـيه    عرض هيا العاَل األدنى  يعِـي 

بـاألدنى: األقرب    االََل األبعد  ويقولون إرا فعلوا رلُ: إن   سيغفر لِا رنوبِا تـمِـيا علـى 

ِْدن   األبـاطيـل ْ  عن ْش ثذش يَق ول وَن َهيَا  ن يهن ْاَب بنأْيدن َن ُ  وَن ال ْ َْ يَ  يَ   كما قال َلذ ثِا:ق فـيهش: فََوْيـٌل للذين

ُوَن. وَ  َْسن ا يَ ـمذ ْش  ن ْش َوَوْيـٌل لَه  يهن ا َكََُْْت أْيدن ـمذ ْش  ن وا بنهن ثََمِا قَلنـيًُ فََوْيـٌل لَه  ن لنـيَْبَْر  ْش َعرَ ّللاذ ٌض إْن يَأْتنهن

ي وق  يقول: وإن برر لهش رنّ حرام  ثله    الربوة بعد رلُ أريوق واسْـحلوق  ولـش  ثْل ه يأر   ن

 يرتدعوا عِه. يَُر َلذ ثِا:ق عِهش أنهش أهل إصرار علـى رنوبهش  ولـيسوا بأهل إنابة وال توبة.

 ر    قال رلُ:وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل وإن ارْلفت عِه عُـاراتهش. رك  

ـ حدثِا أحمد ب  الـمقدام  قال: حدثِا فَيـل ب  عياض  ع   ِصور  ع  سعيد ب  11970  

ي وق .  ثْل ه يأر  ْش َعَرٌض  ن ي وَن َعَرَض َهيَا األْدنَى َويَق ول وَن َسي ْغفَر  لَِا َوإْن يَأْتنهن َُـير  فـي قوله: يَأْر 

 عرض رلُ الينّ أريوق. قال: يعملون الينّ ثش يسْغفرون    فإن

ـ حدثِا اب  ببار  قال: حدثِا عُد الرحم   قال: حدثِا سفـيان  ع   ِصور  ع  سعيد 11971  

ي وق  قال:    الينوب. ثْل ه يأر  ْش َعَرٌض  ن  ب  َُـير: َوإْن يَأْتنهن

ي وَن َعَرضَ     َهيَا  حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا َرير  ع   ِصور  ع  سعيد ب  َُـير: يَأْر 

ي وق : قال: رنّ آرر  ثْل ه يأر  ْش َعَرٌض  ن األْدنَى َويَق ول وَن َسي ْغفَر  لَِا قال: يعملون بـالينوب. َوإْن يَأْتنهن

 يعملون به.

ي وَن     حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبـي  ع  سفـيان  ع   ِصور  ع  سعيد ب  َُـير: يَأْر 

ي وق  قال: الينوب. َعَرَض َهيَا األْدنَى قال: الينوب. ثْل ه يأر  ْش َعَرٌض  ن  َوإْن يَأْتنهن

ـ حدثِـي  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  قال: حدثِا عيسى  ع  اب  أبـي 11972  

ي وَن َعَرَض َهيَا األْدنَى قال:  ا أبرف لهش    بيء فـي الـيوم    الدنـيا  نـاي   ع   ـااهد: يَأْر 

 أريوق  ويُْغون الـمغفرة  فإن يادوا الغد  ثله يأريوق.حُل أو حرام يبْهونه 
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حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  ع   ـااهد  بِـحوق  إال أنه    

 قال: يْـمِون الـمغفرة.

ي وَن َعرَ     َض َهيَا حدثِا الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حدثِا أبو سعد  ع   ـااهد: يَأْر 

األْدنَى قال: ال يبرف لهش بيء    الدنـيا إال أريوق حُالً كان أو حرا ا  ويْـمِون الـمغفرة  

 َويَق ول وَن َسي ْغفَر  لَِا وإن يادوا عرضا  ثله يأريوق.

  11973  ْ ـلََف  ن ََ ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة  قوله: فَ

ثهش   وعهد إلـيهش  بَْعدهن  ْش َرـْلٌف: أي و  لـَـْلف َسْوء ورثوا الَْاب بعد أنُـيافهش ورسلهش  ورذ

ي وَن  َع وا البذَهَواتن قال: يَأْر  ْش َرـْلٌف أَضاع وا الصذُةَ َواتُذ ْ  بَْعدهن ـلََف  ن ََ وقال   فـي آية أررى: فَ

ْش  َعَرَض َهيَا األْدنَى َويَق ول وَن َسي ْغفَر   ون بها. َوإْن يَأْتنهن ة يغْرذ لَِا تـمِوا علـى   أ انـي وغرذ

ثْل ه ال يبغلهش بيء ع  بيء وال يِهاهش ع  رلُ  كلـما أبرف لهش بيء    الدنـيا  َعَرٌض  ن

 أكلوق ال يُـالون حُالً كان أو حرا ا.

عمر  ع  قْادة: ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   11974  

ثْل ه  ْش َعَرٌض  ن ي وَن َعَرَض َهيَا األْدنَى قال: يأريونه إن كان حُالً وإن كان حرا ا. َوإْن يَأْتنهن يَأْر 

 قال: إن َاءهش حُل أو حرام أريوق.

ـ حدثِـي  ـحمد ب  الـحسي   قال: حدثِا أحمد ب  الـمفَل  قال: حدثِا أسُـاط  ع  11975  

يهن قال: كانت بِو إسرافيـل ال السديذ  قوله: فَ  ْش َرـْلٌف... إلـى قوله: َودََرس وا  ا فـن ْ  بَْعدهن ـلََف  ن ََ

يسْقَون قاضيا إال ارتبى فـي الـحَش. وإن ريارهش اَْـمعوا فأري بعَهش علـى بعض العهود 

ي ارتبى  فقال له:  ا بأنُ ت َن رتبي فـي أن ال يفعلوا وال يرتبوا  فاعل الرَل  ِهش إرا اسْ ْق

الـحَش؟ فـيقول: سيغفر لـي فـيطع  علـيه الُقـية االَررون    بِـي إسرافيـل فـيـما صِع. فإرا 

عل  َانه رَل  ـم  كان يطع  علـيه فـيرتبي  يقول: وإن يأت االَرري    َ ر  و  ات أو ن زن

 عرض الدنـيا يأريوق. وأ ا َعَرض األدنى  فعرض الدنـيا    الـمال.

ِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع  ـ حدث11976  

ي وَن َعَرَض َهيَا األْدنَى َويَق ول وَن  ْاَب يَأْر  َن ث وا ال ْش َرـْلٌف َورن ْ  بَْعدهن ـلََف  ن ََ اب  عُـاـ  قوله: فَ

 ل أو حرام  ويقولون: سيغفر لِا.َسي ْغفَر  لَِا يقول: يأريون  ا أصابوا  ويْركون  ا باءوا    حُ

ي وَن َعَرَض 11977   ـ وحدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـي قوله: يَأْر 

ْش َعَرٌض  َهيَا األْدنَى قال: الَْاب اليي كُْوق  ويقولون: َسي ْغفَر  لَِا ال نبرك بـاهلل بيئا. َوإْن يَأْتنهن

ي وق  يأتهش ا ثْل ه يأر  لـمـحقذ بربوق  فـيَرَوا له كْاب   ثش يحَموا له بـالربوة. وكان الةالـش إرا  ن

َاءهش بربوة أررَوا له الـمثِاة  وهو الَْاب اليي كُْوق  فحَموا له بـما فـي الـمثِاة بـالربوة  

يثا    ْش  ن ْابن أالذ يَق ول وا َعلـى فهو فـيها  ـحقذ  وهو فـي الْوراة ظالـش  فقال  : ألَـْش ي ؤَرْي َعلَـْيهن َن ال

. يهن ن إالذ الـَحقذ َودََرسوا  ا فـن  ّللاذ

ْش     ْ  بَْعدهن ـلََف  ن ََ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا َرير  ع   ِصور  ع  سعيد ب  َُـير  قوله: فَ

ي وَن َعَرَض َهيَا األْدنَى قال: يعملون الينوب. ْاَب يَأْر  َن ث وا ال  َرـْلٌف ورن

ن إالذ الـَحقذ  القول فـي   ْابن أالذ يَق ول وا علـى ّللاذ َن يثا   ال ْش  ن تأويـل قوله تعالـى: ألَـْش ي ؤَرْي َعلَـْيهن

ذق وَن أفَُ تَْعقنل وَن. يَ  يَْ َرة  َرْيٌر للذين يهن والدذار  االَرن  َودََرس وا  ا فـن

لقافلـي : سيغفر   لِا فعلِا يقول تعالـى ركرق: ألـش يؤري علـى هؤالء الـمرتبي  فـي أحَا هش  ا  

هيا  إرا عوتُوا علـى رلُ  يثا   الَْاب  وهو أري   العهود علـى بِـي إسرافيـل بإقا ة الْوراة 

والعمل بـما فـيها. فقال َلذ ثِا:ق لهؤالء اليي  قصذ قصْهش فـي هيق االَية  وبَا لهش علـى رُفهش 

ن إالذ الـَحقذ وال أ رق ونقَهش عهدق و يثاقه: ألـش يأري    علـيهش  يثا  كْابه أالذ يَق ول وا علـى ّللاذ

يَيفوا إلـيه إال  ا أنزله علـى رسوله  وسى صلى   عليه وسلش فـي الْوراة  وأن ال يَيبوا 

 علـيه؟ كما:

ـ حدثِا القاسش قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  قال: قال اب  11978  

ن إالذ الـَحقذ قال: فـيـما يوَُون علـى   عُـاـ ْابن أالذ يَق ول وا علـى ّللاذ َن يثا   ال ْش  ن : ألَـْش ي ؤَرْي َعلَـْيهن

    غفران رنوبهش الْـي ال يزالون يعودون فـيها وال يْوبون  ِها.
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ْاَب و عِا   َن ث وا ال يهن فإنه  عطوف علـى قوله: َورن ق: فَـلف    بعدهش وأ ا قوله: َودََرس وا  ا فـن

يهن قرءوا  ا فـيه. يقول: ورثوا  رـلف ورثوا الَْاب  ودرسوا  ا فـيه. ويعِـي بقوله: َودََرس وا  ا فـن

 الَْاب فعلـموا  ا فـيه ودرسوق  فَيعوق وتركوا العمل به  ورالفوا عهد   إلـيهش فـي رلُ. كما:

يهن ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: 11979   قال اب  ييد  فـي قوله: َودََرس وا  ا فـن

ْش  ْـ  ِْ َما ك  ْاَب َوبـن َن وَن ال م  ْش ت عَلـذ ْـ  ِْ َما ك  قال: علـموق وعلـموا  ا فـي الَْاب اليي ركر   وقرأ: بـن

س وَن.  تَْدر 

يَ  يَْذق وَن يقول َلذ ثِا:ق: و ا فـي الدار االَررة     َرة  َرْيٌر للذين وهو  الا فالـي الالـمعاد عِالد والدذار  االَرن

   ـما أعدذ ألولـيافه والعا لـي  بـما أنزل فـي كْابه الـمـحافةي  علـى حالدودق  ريالر للاليي  يْقالون 

  ويَافون عقابه  فـيراقُونه فـي أ رق ونهيه  ويطيعونه فـي رلُ كلاله فالـي دنالـياهش. أفَالُ تَْعقنلالوَن 

هيا األدنى علـى أحَا هش  ويقولون سيغفر لِا  أن  ا يقول: أفُ يعقل هؤالء اليي  يأريون عرض 

عِد   فـي الدار االَررة للـمْقـي  العادلـي  بـي  الِاـ فـي أحَا هش  رير    هيا العرض القلـيـل 

 اليي يسْعالونه فـي الدنـيا علـى رُف أ ر   والقَاء بـي  الِاـ بـالـاوار؟

 170اآلية : 
َر  القول فـي تأويـل قوله َْ يع  أَ َن واْ الصذَُةَ إننذا الَ ن  َْابن َوأَقَا   َن َ وَن بناْل يَ  ي َمسذ تعالـى:     }َوالذين

يَ  {.. ْصلنحن  اْلم 

اء فـي قراءة رلُ  فقرأق بعَهش:     َ ونَ »وارْلفت القرذ ْمسن بْـَفـيف الـميـش وتسَيِها     « يـ 

َ وَن بفْـ  الـ َمسذ ميـش وتبديد السي       سذُ يـمسذُ. ويعِـي أ سُ يـمسُ. وقرأق آررون: يـ 

بيلُ: واليي  يعملون بـما فـي كْاب    وأقا وا الصُة بحدودها  ولـش يَيعوا أوقاتها إنذا ال 

يَ  يقول تعالـى ركرق: فم  فعل رلُ    رـلقـي  فإنـي ال أضيع أَر عمله  ْصلنـحن َر الـم  َْ يع  أ َن ن 

 الصالـ . كما:

ْابن ـ حدثِـ11980   َن َ وَن بـال َمسذ يَ  يـ  ي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد: َوالذين

 قال: كْاب   اليي َاء به  وسى صلى   عليه وسلش.

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  قال: قالال  الـااهد  11981  

َ وَن بـال َمسذ يَ  يـ  يَ .قوله: والذين ْصلنـحن َر الـم  َْ يع  أ َن ْابن    يهود أو نصارى إنذا ال ن   َن

 171اآلية : 
ي   ْش ر  ْش َكأَنذه  ظ لذةٌ َوَظِذَواْ أَنذه  َواقنٌع بنهن واْ َ آ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوإنر نََْْقَِا اْلَاََُل فَْوقَه 

واْ َ ا فنيهن لَعَ  ةٍ َواْرك ر  ذق وَن {..آتَْيَِاك ش بنق وذ َ ْش تَْ  لذ

يقول تعالـى ركرق لُِـيه  ـحمد صلى   عليه وسلش: واركر يا  ـحمد إر اقْلعِا الـاُل  فرفعِاق    

ة    فرافَِا   فو  بِـي إسرافيـل  كأنه ظلة غمام    الةُم  وقلِا لهش: ريوا  ا آتـيِاكش بقوذ

هاد  َِش فـي أدافه    غير تقصير وال توان. وألز ِاكش    أحَام كْابِا  فـاقُلوق  واعملوا بـاَْ

يهن يقول  ا فـي كْابِا    العهود والـمواثـيق الْـي أرينا علـيَش بـالعمل بـما فـيه.  وا  ا فـن واْرك ر 

ذق وَن يقول: كي تْقوا ربَش  فْـَافوا عقابه بْركَش العمل به إرا ركرتـش  ا أري علـيَش فـيه  َ ْش تَْ لَعَلذ

 يق.   الـمواثـ

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  

ـ حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع  11982  

ْش كأنذه  ظ لذةٌ فقال لهش  وسى: ريوا  ا آتـيِاكش بق ة يقول: اب  عُـاـ  قوله: َوإْر نََْْقِا الـَاََُل فَْوقَه  وذ

ة ثش نَثوا بعد     العمل بـالَْاب وإال ررذ علـيَش الـاُل  فأهلََش فقالوا: بل نأري  ا آتانا   بقوذ

 رلُ.

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ ع  اب  11983  

ْش كأنذ  ْش فقال: عُـاـ  قوله: َوإْر نََْْقِا الـَاََُل فَْوقَه  يثاقنهن من ش  الطذوَر بـن ه  ظ لذةٌ فهو قوله: َوَرفَْعِا فَْوقَه 

ةٍ  وإال أرسلْه علـيَش. ي وا َ ا آتَـْيَِاك ْش بنق وذ  ر 
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ـ حدثِـي إسحا  ب  باهي   قال: حدثِا رالد ب  عُد    ع  داود  ع  عا ر  ع  اب  11984  

سادت الـيهود علـى حرف وَوههش  لـما رفع عُـاـ  قال: إنـي ألعلـش  رـلق   أليذ بيء 

الـاُل فوقهش سادوا وَعلوا يِةرون إلـى الـاُل  َافة أن يقع علـيهش  قال: فَانت سادة رضيها 

    فـاتـَيوها سِة.

حدثِا  ـحمد ب  الـمثِى  قال: حدثِا عُد األعلـى  قال: حدثِا داود  ع  عا ر  ع  اب  عُـاـ     

  ثله.

دثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة  قوله: َوإْر نََْْقِا ـ ح11985  

ي وا  ا فـن ةٍ: أي بادذ. واْرك ر  ي وا  ا آتَـْيِاك ْش بنق وذ ْش ر  ْش كأنذه  ظ لذةٌ َوَظِذوا أنذه  َواقنٌع بنهن َ ْش الـَاََُل فَْوقَه  هن لَعَلذ

ذق وَن َُل نزعه      أصله ثش ش به تَْ  َعله فو  رءوسهش  فقال: لْأرينذ أ ري  أو ألر يَِذ

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  قال: قال اب  َريج  قال  ـااهد: 11986  

بدة. قال اب  َريج: كانوا أبوا الْوراة أن يقُلوها أو يؤ ِوا بها.  َوإْر نََْْقِا الـَاََُل قال: كما تِْق الزذ

ي و ةٍ قال: يقول: لْؤ ِ ذ بـالْوراة ولْقُلِها  أو لـيقع  علـيَشر   ا  ا آتَـْيِاك ْش بنق وذ

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  أبـي بَر ب  عُد    قال: 11987  

م علـيَش و ا أ  ركش و ا نهاكش. هيا كْاب   أتقُلونه بـما فـيه  فإن فـيه بـيان  ا أحلذ لَش و ا حرذ

قالوا: انبر علـيِا  ا فـيها  فإن كانت فرافَها يسيرة وحدودها رفـيفة قُلِاها قال: اقُلوها بـما 

فـيها قالوا: ال  حْـى نعلـش  ا فـيها كيف حدودها وفرافَها. فراَعوا  وسى  رارا  فأوحى   

ءوسهش وبـي  السماء قال لهش  وسى: إلـى الـاُل  فـانقلع فـارتفع فـي السماء حْـى إرا كان بـي  ر

أال ترون  ا يقول ربـي؟ لئ  لـش تقُلوا الْوراة بـما فـيها ألر يَِش بهيا الـاُل قال: فحدثِـي 

الـحس  الُصري  قال: لـما نةروا إلـى الـاُل ررذ كلذ رَل ساَدا علـى حاَُه األيسر  ونةر 

ـيه فليلُ لـيس فـي األرض يهوديذ يساد إال بعيِه الـيـمِى إلـى الـاُل  فَرقا    أن يسقط عل

علـى حاَُه األيسر  يقولون: هيق السادة الْـي رف عت عِا بها العقوبة. قال أبو بَر: فلـما نَبَر 

األلواح فـيها كْاب   كُْه بـيدق  لـش يُق علـى وَه األرض َُل وال بار وال حار إال اهْزذ  

ض صغير وال كُـير تقرأ علـيه الْوراة إال اهْزذ ونغض لها فلـيس الـيوم يهوديذ علـى وَه األر

 رأسه.

وارْلف أهل العلـش بَُم العرب فـي  عِى قوله: نََْْقِا فقال بعض الُصريـي :  عِى نْقِا: رفعِا   

اج:  واسْبهد بقول العاذ

ِْْ ق  أْقْادَ البذلنـيـلن نَْْقا  يَ

 وبقول االَرر: يرفعها ع  ظهرق.« يِْق»وقال: يعِـي بقوله:   

 َونََْق وا أْحَُ ِا األثاقُن

َي ع  قافل هيق الـمقالة قول آرر  وهو أن أصل الِْق والِْو  كلذ بيء قلعْه       وقد ح 

 وضعه فر يت به  يقال  ِه: نْقت نْقا. قال: ولهيا قـيـل للـمرأة الَُـيرة ناتق ألنها تر ي 

 بأوالدها ر يا  واسْبهد بُـيت الِابغة:

ْيكارن لَ   اتٍق  ن َُ بِن ْمدََحقَْت َعلَـْي ه  يَاءن وأ  ذ ْسَ  الغن وا ح   ـْش ي ْحَر  

كِـي. وقال: قالوا:  ا    وقال آرر:  عِاق فـي هيا الـموضع: رفعِاق. وقال: قالوا: نْقِـي السير: حرذ

ِْالق نْق برَله ال يركض  والِْق: نْق الدابة صالاحُها حالي  تعالدو باله وتْعُاله حْالـى يربالو  فاليلُ ال

والِْالالو   ونْقِْالالـي الدابالالة  ونْقالالت الالالـمرأة تِْالالق نْوقالالا: كثالالر ولالالدها. وقالالال بعالالض الَوفـيالالـي : نْقِالالا 

الالالـاُل: علقِالالا الالالـاُل فالالوقهش فرفعِالالاق نِْقالاله نْقالالا  وا الالرأة  ِْالالا : كثالالـيرة الولالالد  قالالال: وسالالمعت أرالالي 

 الـاراب ونَََْق  ا فـيه: إرا نثر  ا فـيه.

 172اآلية : 
ْش َوأَْبَهدَه ْش َعلََى القول فـي تأويـل ق َه  يْذ ْش ر رذ هن َُ  ن  بَِنَي آدََم  ن  ظ ه ورن وله تعالـى:     }َوإنْر أََريَ َربذ

يَاَ ةن إننذا ك ِذا َعْ  َهـَيَا َغافنلن  ْدنَآ أَن تَق ول واْ يَْوَم اْلقن َ ْش قَال واْ بَلََى َبهن ْش أَلَْسَت بنَربذ هن  يَ  {..أَنف سن
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رق لُِـيه  ـحمد صلى   عليه وسلش: واركر يا  ـحمد ربُ إر اسْـَرج ولد آدم يقول تعالـى رك   

رهش بْوحيدق  وأبهد بعَهش علـى بعض بهادتهش بيلُ  وإقرارهش به.     أصُب آبـافهش  فقرذ

 كما:

ـ حدثِـي أحمد ب   ـحمد الطوسي  قال: حدثِا الـحسي  ب   ـحمد  قال: حدثِا َرير ب  11988  

كلثوم ب  َُـير  ع  سعيد ب  َُـير  ع  اب  عُـاـ  ع  الُِـيذ صلى   عليه وسلش   حايم  ع 

ْ  َظْهرن آدََم بنَِْعمانَ »قال:  يثاَ   ن يذٍة رَرأها  »يعِـي عرفة « أَريَ ّللاذ  الـمن ْلُنهن ك لذ ر رذ ْ  ص  فَأْرَرَج  ن

ْش فََْ  َمه  ْدنا أْن تَق ول وا... االَية إلـى فََِثَره ْش بَـيَ  يَدَْيهن كاليذرذ  ث شذ َكلـذ َ ْش؟ قال وا بَلـى َبهن ُ فَقاَل: ألَْست  بنَربذ

لونَ  ُْطن  «. ا فَعََل الـم

ـ حدثِا عمران ب   وسى  قال: حدثِا عُد الوار,  قال: حدثِا كلثوم ب  َُر  قال: 11989  

ي آدََم  ن  ْ  بَِـن َُ  ن ْش قال: سألت عِها سألت سعيد ب  َُـير ع  قوله: َوإْر أَريَ َربذ يذاتنهن ْش ر رذ هن ْ  ظ ه ورن

اب  عُـاـ  فقال:  س  ربُ ظهر آدم  فَرَت كلذ نسمة هو رالقها إلـى يوم القـيا ة بِعمان هيا  

َ ْش قال وا بَلـى.  وأبار بـيدق  فأري  واثـيقهش  وأبهدهش علـى أنفسهش ألَْست  بنَربذ

علـية  قال: حدثِا كلثوم ب  َُر  ع  سعيد ب  َُـير   حدثِا اب  وكيع ويعقوب قاال: حدثِا اب    

ْش  هن ْش وأْبَهدَه ْش علـى أْنف سن يذاتنهن ْش ر رذ هن ْ  ظ ه ورن ي آدََم  ن ْ  بَِـن َُ  ن ع  اب  عُـاـ  فـي قوله: َوإْر أَريَ َربذ

دْنا قال:  س  ربُ ظهر آدم  فَرَت كلذ نسمة هو را َ ْش قال وا بَلـى َبهن لقها إلـى يوم ألَْست  بنَربذ

ْدنا اللفظ لـحديم  َ ْش قال وا بَلـى َبهن القـيا ة بِعمان هيا اليي وراء عرفة  وأري  يثاقهش ألَْست  بنَربذ

 يعقوب.

ـ وحدثِـي يعقوب قال: حدثِا اب  علـية  قال ربـيعة ب  كلثوم  ع  أبـيه فـي هيا 11990  

ْدنا أْن تَق ول وا يَوْ   َم القنـياَ ةن إنذا ك ِذا َعْ  َهيَا غافنلنـيَ .الـحديم: قال وا بَلـى َبهن

حدثِا عمرو  قال: حدثِا عمران ب  عيـيِة  قال: أرُرنا عطاء ب  السافّ  ع  سعيد ب  َُـير     

ل  ا أهُط   آدم  أهُطه بدَِـي  أرض بـالهِد  فمس    ظهرق  فأررج  ع  اب  عُـاـ  قال: أوذ

ْش  ِه كلذ نسمة هو بـارفها إلـ هن ى أن تقوم الساعة  ثش أري علـيهش الـميثا : وأْبَهدَه ْش علـى أْنف سن

دْنا أْن تَق ول وا يَْوَم القنـياَ ةن إنذا ك ِذا َعْ  َهيَا غافنلنـيَ . َ ْش قال وا بَلـى َبهن  ألَْست  بنَربذ

اب  عُـاـ   حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا عمران ب  عيـيِة  ع  عطاء  ع  سعيد ب  َُـير  ع    

قال: أ هُنط آدم حي  أهُط  فمس    ظهرق  فأررج  ِه كلذ نسمة هو رالقها إلـى يوم القـيا ة  ثش 

ْش فافذ القلـش  يذاتنهن ْش ر رذ هن ْ  ظ ه ورن ي آدََم  ن ْ  بَِـن َُ  ن َ ْش قال وا بَلـى  ثش تُ: َوإْر أَريَ َربذ قال ألَْست  بنَربذ

 يوم القـيا ة.    يو ئي بـما هو كاف  إلـى

ـ حدثِا أبو كريّ  قال: حدثِا يحيى ب  عيسى  ع  األعمز  ع  حُـيّ ب  أبـي ثابت  11991  

ْش قال: لـما  يذاتنهن ْش ر رذ هن ْ  ظ ه ورن ي آدََم  ن ْ  بَِـن َُ  ن ع  سعيد ب  َُـير  ع  اب  عُـاـ: َوإْر أَريَ َربذ

يْه    ظهرق  ثل اليرذ  فق ُض قَُْـي   فقال ألصحاب الـيـمي  ادرـلوا رـلق   آدم  أري ررذ

 الـاِة بسُم  وقال لَُرري : ادرـلوا الِار وال أبـالـي.

ـ حدثِا اب  وكيع قال: حدثِا أبـي  ع  األعمز  ع  حُـيّ  ع  اب  عُـاـ  قال:  س  11992  

   ظهر آدم  فأررج كلذ طيّ فـي يـميِه  وأررج كلذ رُـيم فـي األررى.

ِا أبو كريّ  قال: حدثِا اب  علـية  ع  بريُ  ع  عطاء  ع  سعيد ب  َُـير  ع  اب  حدث   

 عُـاـ قال:  س    ظهر آدم  فـاسْـَرج  ِه كلذ نسمة هو رالقها إلـى يوم القـيا ة.

حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا حَام  قال: حدثِا عمرو ب  أبـي قـيس  ع  عطاء  ع  سعيد  ع     

ْش قال: لـما رـلق   آدم  س  ظهرق  اب  عُـاـ: يذاتنهن ْش ر رذ هن ْ  ظ ه ورن ي آدََم  ن ْ  بَِـن َُ  ن َوإْر أَريَ َربذ

َ ْش قال وا بَلـى  بدَِـي  وأررج    ظهرق كل نسمة هو رالقها إلـى يوم القـيا ة  فقال: ألَْست  بنَربذ

  ة.قال: فـيرون يو ئي َفذ القلـش بـما هو كاف  إلـى يوم القـيا

حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبـي  ع  الـمسعودي  ع  علـيذ ب  بييـمة  ع  سعيد ب  َُـير     

يْه كهيئة  ع  اب  عُـاـ  قال: لـما رـلق   آدم علـيه السُم أري  يثاقه  فمس  ظهرق  فأري ررذ

 َ ْش قال وا بَلـى.اليرذ  فَّْ آَالهش وأرياقهش و صافُهش  وأبهدهش علـى أنفسهش ألَْست  بنَربذ 
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قال: حدثِا يزيد ب  هارون  ع  الـمسعودي  ع  علـيذ ب  بييـمة  ع  سعيد ب  َُـير  ع  اب     

ْش قال: لـما رـلق   آدم  أري  يثاقه أنه  يذاتنهن ْش ر رذ هن ْ  ظ ه ورن ي آدََم  ن ْ  بَِـن َُ  ن عُـاـ: َوإْر أَريَ َربذ

يْه كاليرذ  وأري  يثاقهش  وكّْ آَالهش وأرياقهش ربه  وكّْ أَله و صافُه  واسْـَرج ر رذ

 و صافُهش.

حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبـي  ع  ربـيعة ب  كلثوم ب  َُر  ع  أبـيه سعيد ب  َُـير  ع     

ْش وأْبَهدَه ْش َعلـى يذاتنهن ْش ر رذ هن ْ  ظ ه ورن ي آدََم  ن ْ  بَِـن َُ  ن ْش  اب  عُـاـ  فـي قوله: َوإْر أَريَ َربذ أْنف سهن

يْه     قال:  س    ظهر آدم علـيه السُم وهو بُط  نعمان  واد إلـى َِّ عرفة  وأررج ررذ

ْدنا. َ ْش قال وا بَلـى َبهن  ظهرق كهيئة اليرذ  ثش أبهدهش علـى أنفسهش ألَْست  بنَربذ

َُعي  ع  اب  عُـاـ 11993   َذ قال: أررج  ـ قال: حدثِا أبـي  ع  أبـي هُل  ع  أبـي حمزة ال

ية آدم علـيه السُم    ظهرق كهيئة اليرذ  وهو فـي آريذ    الـماء.    ررذ

ـ حدثِـي علـيذ ب  سهل  قال: حدثِا ضمرة ب  ربـيعة  قال: حدثِا أبو  سعود  ع  11994  

َويُر  قال:  ات اب  للَحاك ب   زاحش اب  سْة أيام  قال: فقال: يا َابر إرا أنت وضعت ابِـي 

ـْالَس و سؤول ففعلت به اليي أ رنـي  فلـما فـ ي لـحدق  فأبري وَهه  وحلذ عِه عْقدق  فإن ابِـي   

فرغت  قلت: يرحمُ    عشذ ي سئل ابُِ؟ قال: ي سأل ع  الـميثا  اليي أقرذ به فـي صلّ آدم 

قال: ثِـي اب  علـيه السُم. قلت: يا أبـا القاسش  و ا هيا الـميثا  اليي أقرذ به فـي صلّ آدم؟ 

عُـاـ أن    س  صلّ آدم  فـاسْـَرج  ِه كلذ نسمة هو رالقها إلـى يوم القـيا ة  وأري  ِهش 

الـميثا  أن يعُدوق  وال يبركوا به بيئا  فل  تقوم الساعة حْـى يولد    أعَطى الـميثا  يو ئي  

ل  و    أدرك الـميثا  االَرر فلـش يف فم  أدرك  ِهش الـميثا  االَرر فوفـى به نفعه الـميثا  األوذ

ل  و    ات صغيرا قُل أن يدرك الـميثا  االَرر  ات علـى الـميثا   به لـش يِفعه الـميثا  األوذ

ل علـى الفطرة.  األوذ

ـ حدثِـي يونس ب  عُد األعلـى  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: أرُرنـي السريذ ب  يحيى  11995  

دثهش ع  األسود ب  سريع    بِـي سعد  قال: غزوت  ع رسول أن الـحس  ب  أبـي الـحس   ح

  صلى   عليه وسلش أربع غزوات  قال: فِْاول القوم اليرية بعد  ا قْلوا الـمقاتلة  فُلغ رلُ 

يذة؟»رسول   صلى   عليه وسلش  فـابْدذ علـيه  ثش قال:  فقال «  ا بـال  أْقَواٍم يََِْاَول وَن اليذرذ

يَ   أالذ إنذها لَـْيَسْت »يا رسول    ألـيسوا أبِاء الـمبركي ؟ فقال: رَل:  ْبركن ياَرك ْش أْوالد  الـم  إنذ رن

دَاننها ِْها لنسان ها  فأبََواها ي َهوذ يَ  َع لندَْت علـى الفنْطَرة  فََما تََزال  َعلَـْيها حْـى يَُـن أْو  نََسَمةٌ ت ولَد  إالذ و 

َراننها َصذ ْ  قال ا«. يِ  ي آدََم  ن ْ  بَِـن َُ  ن لـحس : و  لقد قال   رلُ فـي كْابه  قال: َوإْر أَريَ َربذ

ْش. يذاتنهن ْش ر رذ هن  ظ ه ورن

ـ حدثِا عُد الرحم  ب  الولـيد  قال: حدثِا أحمد ب  أبـي طيُة  ع  سفـيان  ع  سعيد  11996  

 ب  عمرو  قال: قال رسول ع  األَلـ   ع  الَحاك  وع   ِصور  ع   ـااهد  ع  عُد  

ْش قال:  يذاتنهن ْش ر رذ هن ْ  ظ ه ورن ي آدََم  ن ْ  بَِـن َُ  ن ْ  َظْهرق »  صلى   عليه وسلش: َوإرْ أَريَ َربذ ي وا  ن أرن

ََة : بَ  َ ْش؟ قال وا بَلـى  قالَتن الـَمُفن ْش ألَْست  بنَربذ َ  الرأـ  فَقاَل لَه  ْبطن  ن ْدنا أْن تَق ول وا كَما ي ْؤَري  بـالـمن هن

 «.يَْوَم القنـياَ ةن إنذا ك ِذا َعْ  َهيَا غافنلنـي َ 

ـ حدثِا اب  ببار  قال: حدثِا يحيى ب  سعيد  قال: حدثِا سفـيان  ع   ِصور  ع  11997  

يذ  ْش ر رذ هن ْ  ظ ه ورن ي آدََم  ن ْ  بَِـن َُ  ن ْش قال:  ـااهد  ع  عُد   ب  عمرو  فـي قوله: َوإْر أَريَ َربذ اتنهن

 أريهش كما يأري الـمبط    الرأـ.

حدثِا اب  وكيع واب  حميد  قاال: حدثِا َرير  ع   ِصور  ع   ـااهد  ع  عُد   ب     

ْش قال: أريهش كما يأري الـمبط ع  الرأـ.  يذاتنهن ْش ر رذ هن ْ  ظ ه ورن ي آدََم  ن ْ  بَِـن َُ  ن عمرو: َوإْر أَريَ َربذ

 يؤري بـالـمبط. قال اب  حميد: كما

ـ حدثِا إبراهيـش ب  سعيد الـاوهري  قال: حدثِا روح ب  عُـادة  وسعد ب  عُد الـحميد 11998  

ب  َعفر ب   الُ ب  أنس  ع  ييد ب  أبـي أنـيسة  ع  عُد الـحميد ب  عُد الرحم  ب  ييد ب  

َُ الـَطاب  ع   سلـش ب  يسار الـاهِـي: أن عمر ب  الـَطاب سئل ع  هيق ا الَية: َوإْر أَريَ َربذ

ْش فقال عمر: سمعت رسول   صلى   عليه وسلش يقول:  هن ْ  ظ ه ورن ي آدََم  ن ْ  بَِـن َ َرـلََق » ن إنذ ّللاذ
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الءن لْلـَاِذة  َوبنعََمل أْهل  يذةً  فَقاَل: َرـلَْقت  َهؤ  ِْه  ر رذ َرَج  ن َْ يَـميِنهن فـاْسَْـ الـَاِذةن آدََم ث شذ َ َسَ  َظْهَرق  بـن

الءن للِذارن  َوبنعََملن أْهلن الِذارن  يذةً  فَقاَل: َرـلَْقت  َهؤ  ِْه  ر رذ َرَج  ن َْ  يَْعَمل وَن. ث شذ َ َسَ  َظْهَرق  فـاْسَْـ

ُْدَ لْلـَاِذةَ اْسَْْعَملَه  بَعَ »فقال رَل: يا رسول   ففـيـش العمل؟ قال: «. يَْعَمل ونَ  َ إرَا َرـلََق العَ ملن إنذ ّللاذ

ُْدَ للِذارن  ـلَه  الـَاِذةَ وإرَا َرـلََق العَ ْ  َعَملن أْهلن الـَاِذة فَـي ْدرن وَت علـى َعَمٍل  ن أْهلن الـَاِذةن حْـى يَـم 

ـلَه  الِذار ْ  َعَملن أْهلن الِذارن فَـي ْدرن وَت علـى َعَمٍل  ن  «.اْسَْْعَملَه  بنعََملن أْهلن الِذارن حْـى يَـم 

يـش  قال: حدثِا  ـحمد ب  الـمصفـي  ع  بقـية ع  عمرو ب  َعثش القربي  قال: حدثِا إبراه   

ثِـي ييد ب  أبـي أنـيسة  ع  عُد الـحميد ب  عُد الرحم   ع   سلـش ب  يسار  ع  نعيـش ب  

 ربـيعة  ع  عمر  ع  الُِـيذ صلى   عليه وسلش  بِـحوق.

  عُِسة  ع  عمارة  ع  أبـي  ـحمد رَل    ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا حَام  ع11999  

ْش  يذاتنهن ْش ر رذ هن ْ  ظ ه ورن ي آدََم  ن ْ  بَِـن َُ  ن الـمديِة  قال: سألت عمر ب  الـَطاب ع  قوله: َوإْر أَريَ َربذ

قن  َونَفََخ فن »قال: سألت الُِـيذ صلى   عليه وسلش عِه كما سألِْـي  فقال:  يَدن ْ  َرـلََق ّللاذ  آدََم بـن ـيهن  ن

ْش لْلـَاِذةن  ث شذ  ْمَِى  فَأْرَرَج رَْرأً  فقال: رَْرٌء رَرأْت ه  قن الـيـ  يَدن لََسه  فََمَسَ  َظْهَرق  بـن َْ هن  ث شذ أ وحن َ َسَ  َظْهَرق  ر 

يـما بن  ْش للِذارن  يَْعَمل وَن فـن يٌ   فَقاَل: رَْرٌء رََرأت ه  ْلْا يَدَْيهن يَـمن قن األ ْرَرى  وكن يَدن ش  بـن ْ  َعَمٍل  ث شذ أْرْـن ئَْت  ن

ْش الِذارن  ـل ه  ْش فَأ ْدرن ْش بنأْسوإ أْعمالنهن  «.لَه 

حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  اب  عُـاـ     

ْش قال:  يذاتنهن ْش ر رذ هن ْ  ظ ه ورن ي آدََم  ن ْ  بَِـن َُ  ن يْه    قوله: َوإْر أَريَ َربذ إن   رـلق آدم  ثش أررج ررذ

صلُه  ثل اليرذ  فقال لهش:    ربَش؟ قالوا:   ربِا  ثش أعادهش فـي صلُه  حْـى يولد كلذ    أري 

  يثاقه ال يزاد فـيهش وال يِقص  ِهش إلـى أن تقوم الساعة.

أبـي  ع  أبـيه  ع   ـ حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي12000  

ْدنا  ْش... إلـى قوله: قال وا بَلـى َبهن يذاتنهن ْش ر رذ هن ْ  ظ ه ورن ي آدََم  ن ْ  بَِـن َُ  ن اب  عُـاـ  قوله: َوإْر أَريَ َربذ

يْه كلهش كهيئة اليرذ  فأنطقهش  ا رـلق آدم  س  ظهرق  وأررج ررذ قال اب  عُـاـ: إن   لـمذ

يُْ آري فَْلـموا  وأبهدهش علـى أنفسه ش  وَعل  ع بعَهش الِور  وإنه قال الَدم: هؤالء ررذ

علـيهش الـميثا   أنا ربهش  لئُ يبركوا بـي بيئا  وعلـيذ ريقهش. قال آدم: فم  هيا اليي  عه 

الِور؟ قال: هو داود. قال: يا ربذ كش كُْت له    األَل؟ قال: سْـي  سِة. قال: كش كُْت لـي؟ 

ر وكش يـلُم. قال: يا ربذ يدق قال: هيا الَْاب  قال: ألف سِة  وقد كُْت لَلذ إنسان  ِهش كش يعمذ

 وضور فأعطه إن بئت    عمرك. قال: نعش. وقد َفذ القلـش ع  أَل سافر بِـي آدم  فَّْ له 

ل آدم أربعي  سِة  فصار أَله  افة سِة. فلـما عمر تسع  ئة سِة وسْـي  َاءق  لُ  ََ    أ

قال:  ا لُ؟ قال له: قد اسْوفـيت أَلُ. قال له آدم: إنـما عمرت تسع  افة الـموت فلـما رآق آدم  

وسْـي  سِة  وبقـي أربعون سِة. قال: فلـما قال رلُ للـَملُ  قال الـملُ: قد أرُرنـي بها ربـي. 

قال: فـارَع إلـى ربُ فـاسأله فرَع الـملُ إلـى ربه  فقال:  ا لُ؟ قال: يا ربذ رَعت إلـيُ لـما 

 أعلـش    تَر ُْ إياق. قال  : ارَع فأرُرق أنه قد أعطى ابِه داود أربعي  سِة كِت

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  ع  الزبـير ب  12001  

 وسى  ع  سعيد ب  َُـير  ع  اب  عُـاـ  قال: إن   تُـارك وتعالـى ضرب  َُِه األيـم   

لذ نفس  َـلوقة للـاِة بـيَاء نقـية  فقال: هؤالء أهل الـاِة. ثش ضرب  َُِه األيسر  فَرَت ك

فَرَت كلذ نفس  َـلوقة للِار سوداء  فقال: هؤالء أهل الِار. ثش أري عهودهش علـى اإليـمان 

ا والـمعرفة له وأل رق  والْصديق به وبأ رق بِـي آدم كلهش  فأبهدهش علـى أنفسهش  فآ ِوا وصدذقو

وا. وبلغِـي أنه أررَهش علـى كفه أ ثال الـَردل. قال اب  َريج ع   ـااهد  قال:  وعرفوا وأقرذ

إن   لـما أررَهش قال: يا عُـاد   أَيُوا   واإلَابة: الطاعة فقالوا: أطعِا  اللهشذ أطعِا  اللهشذ 

مِاسُ: لُـيُ اللهشذ لُـيُ. قال: أطعِا  اللهشذ لُـيُ قال: فأعطاها إبراهيـش علـيه السُم فـي الـ

يْه    ظهرق  ثل اليرذ   ضرب  ْ  آدم حي  رـلقه. قال: وقال اب  عُـاـ: رـلق آدم  ثش أررج ررذ

فَلـمهش  ثش أعادهش فـي صلُه  فلـيس أحد إال وقد تَلـش فقال: ربـي  . فقال: وكلذ رـلق رـلق فهو 

طر الِاـ علـيها. قال اب  َريج  قال سعيد ب  َُـير: كاف  إلـى يوم القـيا ة وهي الفطرة الْـي ف
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أري الـميثا  علـيهش بِعَمان ونَعمان    وراء عرفة أن يقولوا يوم القـيا ة إنذا ك ِذا َعْ  َهيَا غافنلنـيَ  

 ع  الـميثا  اليي أري علـيهش.

ع  الربـيع  ع   ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  أبـي َعفر 12002  

أبـي العالـية  ع  أبـيذ ب  كعّ  قال: َمعهش يو ئي َميعا  ا هو كاف  إلـى يوم القـيا ة  ثش 

ْدنا أْن تَق ول وا  َ ْش قال وا بَلـى َبهن ْش ألَْست  بنَربذ هن اسِْطقهش  وأري علـيهش الـميثا  وأْبَهدَه ْش علـى أْنف سن

ْش يَْوَم القنـياَ ةن إنذا ك ِذا َعْ  هَ  هن ْ  بَْعدن يذةً  ن ُْل  وك ِذا ر رذ ْ  قَ نا  ن َما أْبَرَك آبـا:  يَا غافنلنـيَ  أْو تَق ول وا إنـذ

ل وَن؟ قال: فإنـي أبهد علـيَش السموات السُع واألرضي  السُع  وأبهد  ُْطن َما فَعََل الـم  َ ِا بـن أفَْ ْهلن

ا  اعلـموا أنه ال إله غيري  وال ربذ غيري  علـيَش أبـاكش آدم أن تقولوا يوم القـيا ة لـش نعلـش بهي

وال تبركوا بـي بيئا  وسأرسل إلـيَش رسًُ ييكرونَش عهدي و يثاقـي  وسأنزل علـيَش كُْـي 

وا له يو ئي بـالطاعة  ورفع  قالوا: بهدنا أنُ ربِا وإلهِا  ال ربذ لِا غيرك  وال إله لِا غيرك. فأقرذ

فرأى  ِهش الغِـيذ والفقـير  وحس  الصورة  ودون رلُ  فقال: ربذ علـيهش أبـاهش آدم  فِةر إلـيهش  

ّذ أن أبَر. قال: وفـيهش األنُـياء علـيهش السُم يو ئي  ثل  لوال ساويت بـيِهش قال: فإنـي أح

َُ َو ن ْ  ِْ ْش َو ن يثَاقَه  يَ   ن يـذ ـن َ  الُِذ ن وحٍ  السرج. ورصذ األنُـياء بـميثا  آرر  قال  : َوإْر أَرْينا  ن

ْش  يثاقا َغلـيةا وهو اليي يقول تعالـى ركرق: فأقنْش  ِْه  يَسى اْب ن َ ْريَـَش وأَرْينا  ن وَسى َوعن يـَش َو   َوإْبَراهن

ن وفـي رلُ قال: َهيَا  ـْلقن ّللاذ ََ يـَل لنـ ُْدن ـَ َعلَـْيها ال تَ ن الْـي فََطَر الِذا يفـا فْطَرةَ ّللاذ َُ للدذي ن َحِـن َه َْ َو

يٌر  ْش نَين ْدنا ألَْكثَرهن ََ َ  الِذي رن األولـَى يقول: أرينا  يثاقه  ع الِير األولـى  و   رلُ قوله: َو ا َو  ن

وه ْش بـالَُـ ْش فَااء  هن س ًُ إلـى قَْو ن قن ر  ْ  بَْعدن قنـيَ . ث شذ بَعَثِْا  ن ْدنا أْكثََره ْش لَفـاسن ََ ْ  َعْهٍد َوإْن َو ات فََما  ن يِذ

  ِ وا به    يصدذ  و   يَيذب.كان وا لنـي ْؤ ن ُْل  قال: كان فـي علـمه يوم أقرذ ْ  قَ  وا بـَما َكيذب وا  ن

ـ حدثِا اب  ببار  قال: حدثِا  ـحمد ب  َعفر  قال: حدثِا بعُة  ع  أبـي ببر  ع  12003  

يذ  ْش ر رذ هن ْ  ظ ه ورن ي آدََم  ن ْ  بَِـن َُ  ن ْش وأْبَهدَه ْش علـى سعيد ب  َُـير فـي هيق االَية: َوإْر أَريَ َربذ اتنهن

ضوا علـى  َ ْش قال: أررَهش    ظهر آدم  وَعل الَدم عمَر ألف سِة  قال: فع رن ْش ألَْست  بنَربذ هن أْنف سن

يْه له نور فأعاُه  فسأل عِه  فقال: هو داود  قد َعل عمرق سْـي  سِة   آدم  فرأى رًَُ    ررذ

م  َعل يَاصمهش فـي األربعي  سِة  فقـيـل له: فاعل له    عمرق أربعي  سِة فلـما احَْر آد

 إنُ أعطيْها داود  قال: فاعل يَاصمهش.

ي آدََم     ْ  بَِـن َُ  ن حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا يعقوب  ع  َعفر  ع  سعيد  فـي قوله: َوإْر أَريَ َربذ

يْه    ظهرق كهيئة اليرذ  فعرض ْش قال: أررج ررذ يذاتنهن ْش ر رذ هن ْ  ظ ه ورن هش علـى آدم بأسمافهش  ن

وأسماء آبـافهش وآَالهش  قال: فعرض علـيه روح داود فـي نور ساطع  فقال:    هيا؟ قال: هيا 

يُْ نُـيذ رـلـيفة  قال: كش عمرق؟ قال: سْون سِة  قال: ييدوق    عمري أربعي  سِة قال:     ررذ

ه السُم ألف سِة فلـما واألقُم رطُة تـاري. فأثُت لداود األربعون  وكان عمر آدم علـي

اسَْملها إال األربعي  سِة  بعم إلـيه  لُ الـموت  فقال: يا آدم أ رت أن أقَُُ  قال: ألـش يُق 

   عمري أربعون سِة؟ قال: فرَع  لُ الـموت إلـى ربه  فقال: إن آدم يدذعي    عمرق أربعي  

 ُْت لداود.سِة  قال: أرُر آدم أنه َعلها البِه داود واألقُم رطُة فأث

 حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبو داود  ع  يعقوب  ع  َعفر  ع  سعيد بِـحوق.   

ي 12004   ْ  بَِـن َُ  ن ـ قال: حدثِا اب  فَيـل واب  نـمير  ع  عُد الـملُ  ع  عطاء: َوإْر أَريَ َربذ

ْش قال: أررَهش    ظهر آدم حْـى أري علـي يذاتنهن ْش ر رذ هن ْ  ظ ه ورن هش الـميثا   ثش ردذهش فـي آدََم  ن

 صلُه.

ي 12005   ْ  بَِـن َُ  ن ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا اب  نـمير  ع  نَر ب  عربـي: َوإْر أَريَ َربذ

ْش قال: أررَهش    ظهر آدم حْـى أري علـيهش الـميثا   ثش ردذهش فـي  يذاتنهن ْش ر رذ هن ْ  ظ ه ورن آدََم  ن

 صلُه.

د ب  عُـيد  ع  أبـي بسطام  ع  الَحاك  قال: حيم ررأ   رـلقه ـ قال: حدثِا  ـحم12006  

 الَدم  قال: رـلقهش وأبهدهش علـى أنفسهش ألست بربَش؟ قالوا: بلـى.

دثت ع  الـحسي  ب  الفرج  قال: سمعت أبـا  عار  قال: حدثِا عُـيد  قال: سمعت الَحاك     ح 

ْ  بَِـن َُ  ن ْش قال: قال اب  عُـاـ: رـلق   يقول فـي قوله: َوإْر أَريَ َربذ يذاتنهن ْش ر رذ هن ْ  ظ ه ورن ي آدََم  ن
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يْه    ظهرق  فَلـمهش   وأنطقهش  فقال: ألست بربَش؟ قالوا: بلـى  ثش أعادهش  آدم  ثش أررج ررذ

فـي صلُه  فلـيس أحد    الـَـلق إال قد تَلـش فقال ربـي    وإن القـيا ة ل  تقوم حْـى يولد    

 ان يو ئي أبهد علـى نفسه.ك

  12007  ْ َُ  ن : َوإرْ أَريَ َربذ ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا عمر ب  طلـحة  ع  أسُـاط  ع  السديذ

َ ْش قال وا بَلـى ورلُ حي  يقول  ْش ألَْست  بنَربذ هن ْش وأْبَهدَه ْش علـى أْنف سن يذاتنهن ْش ر رذ هن ْ  ظ ه ورن ي آدََم  ن بَِـن

ة  تعالـى ركرق: وَ  اذ ن الـح  ي السذَمَوات واألْرض َطْوعا َوَكْرها ورلُ حي  يقول: ّللفذ لَه  أْسلَـَش َ ْ  فـن

يَ  يعِـي: يوم أري  ِهش الـميثا   ثش عرضهش علـى آدم علـيه السُم.  الُـالنغَة  فَلَْو باَء لََهدَاك ْش أََمعن

  آدم    الـاِة  ولـش يهُط    ـ قال: حدثِا عمر  ع  أسُـاط  ع  السديذ  قال: أررج 12008  

ية بـيَاء  ثل اللؤلؤ كهيئة اليرذ  فقال لهش:  السماء  ثش  س  صفحة ظهرق الـيـمِى  فأررج  ِه ررذ

ية سوداء كهيئة اليرذ  فقال:  ادرـلوا الـاِة برحمْـي و س  صفحة ظهرق الـيسرى  فأررج  ِه ررذ

ي  وأْصحاب  البذمالو»ادرـلوا الِار وال أبـالـي فيلُ حي  يقول:  ثش أري  ِهش « أْصحاب  الـيَـمن

َ ْش قال وا بَلـى  فأطاعه طاففة طافعي   وطاففة كارهي  علـى وَه الْقـيذة.  الـميثا   فقال: ألَْست  بنَربذ

ـ حدثِـي  وسى ب  هارون  قال: حدثِا عمر   قال: حدثِا أسُـاط  ع  السديذ بِـحوق  12009  

وطاففة علـى وَه الْقـية  فقال هو والـمُفَة: بهْدنَا أن يقولوا يوم القـيا ة إنا  وياد فـيه بعد قوله:

ية    بعدهش. فليلُ لـيس فـي  كِا ع  هيا غافلـي  أو يقولوا إنـما أبرك آبـا:نا    قُل وكِا ررذ

 ََ ْدنا األرض أحد    ولد آدم إال وهو يعرف أن ربه    وال  برك إال وهو يقول البِه: إنذا َو

  ْ َُ  ن ْقَْد وَن  ورلُ حي  يقول  : َوإْر أَريَ َربذ ْش    ة: الدي  وإنذا علـى آثارهن ٍة واأل ذ آبـاَءنا علـى أ  ذ

َ ْش قال وا بَلـى ورلُ حي  يقول: َولَ  ْش ألَْست  بنَربذ هن ْش وأْبَهدَه ْش علـى أْنف سن يذاتنهن ْش ر رذ هن ْ  ظ ه ورن ي آدََم  ن ه  بَِـن

ة  الُـالنغَة  فَلَْو باَء أْسلَـَش  اذ ي السذَمَوات واألْرض َطْوعا وَكْرها ورلُ حي  يقول: ّللفذ الـح  َ ْ  فـن

يَ  يعِـي يوم أري  ِهش الـميثا .  لََهدَاك ْش أََمعن

  12010  ْ ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عمر  ع  الَلُـي:  ن

يذا ْش ر رذ يْه  ا يَون إلـى يوم ظ ه ورهن ْش قال:  س    علـى صلّ آدم  فأررج    صلُه    ررذ تنهن

القـيا ة  وأري  يثاقهش أنه ربهش  فأعطوق رلُ  وال ي سأل أحد كافر وال غيرق:    ربُ؟ إال قال: 

  . وقال الـحس   ثل رلُ أيَا.

ع  أبـيه  ع  علـيذ ب   ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا حفص ب  غيا,  ع  َعفر 12011  

ْش. يذاتنهن ْش ر رذ هن ْ  ظ ه ورن ي آدََم  ن ْ  بَِـن َُ  ن ل هيق االَية: َوإْر أَريَ َربذ  حسي  أنه كان يعزل  ويْأوذ

ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا يحيى ب  واض   قال: حدثِا  وسى ب  عُـيدة  ع   ـحمد 12012  

ت األرواح ب  كعّ القرظي فـي قوله: َوإْر أَريَ َربذ  ْش قال: أقرذ يذاتنهن ْش ر رذ هن ْ  ظ ه ورن ي آدََم  ن ْ  بَِـن َُ  ن
 قُل أن تـَـلق أَسادها.

ـ حدثِا أحمد ب  الفرج الـحمصي  قال: حدثِا بقـية ب  الولـيد  قال: ثِـي الزبـيدي  ع  12013  

أن رًَُ أتـى  رابد ب  سعد  ع  عُد الرحم  ب  قْادة الَِري  ع  أبـيه  ع  هبام ب  حَيـش:

دأ األعمال أم قد قَي القَاء؟ فقال  رسول   صلى   عليه وسلش  فقال: يا رسول    أتُ 

ْش  ث شذ »رسول   صلى   عليه وسلش:  ْش  ث شذ أْبَهدَه ْش علـى أْنف سهن ْ  ظ ه ورهن يذةَ آدََم  ن َ أَريَ ر رذ إنذ ّللاذ

ْيه ث شذ قا ي َكفـذ ْش فـن وَن لنعََملن أْهلن أفـاَض بهن يَسذر  ي الِذار  فأْهل  الـَاِذةن    الء فـن ي الـَاِذة َوَهؤ  الء فـن َل: َهؤ 

وَن لعََملن أْهلن الِذارن  يَسذر   «.الـاِذةن  وأْهل  الِذارن   

حدثِـي  ـحمد ب  عوف الطافي  قال: حدثِا حيوة ويزيد  قاال: حدثِا بقـية  ع  الزبـيديذ  ع     

ع  عُد الرحم  ب  قْادة الَِري  ع  أبـيه  ع  هبام ب  حَيـش  ع  الُِـيذ  رابد ب  سعد 

 صلى   عليه وسلش  ثله.

حدثِـي أحمد ب  بُويه  قال: حدثِا إسحا  ب  إبراهيـش  قال: حدثِا عمرو ب  الـحر,  قال:    

  ب  قْادة  حدثه حدثِا عُد   ب   سلـش  ع  الزبـيدي  قال: حدثِا رابد ب  سعد أن عُد الرحم

أن أبـاق حدثه أن هبام ب  حَيـش حدثه أنه قال: أتـى رسول   صلى   عليه وسلش رَل... فيكر 

  ثله.
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حدثِا  ـحمد ب  عوف  قال: ثِـي أبو صالـ   قال: حدثِا  عاوية  ع  رابد ب  سعد  ع  عُد    

 ليه وسلش  بِـحوق.الرحم  ب  قْادة  ع  هبام ب  حَيـش  ع  الُِـيذ صلى   ع

: هو رُر       ْدنا أْن تَق ول وا يَْوَم القنـياَ ةن إنذا ك ِذا َعْ  َهيَا غافنلنـيَ  فقال السديذ وارْلف فـي قوله: َبهن

  ع  نفسه و ُفَْه أنه َلذ ثِا:ق قال هو و ُفَْه إر أقرذ بِو آدم بربوبـيْه حي  قال لهش: ألست 

 بربَش؟ قالوا: بلـى.

ياتهش  وأبهدهش فْأ   ويـل الَُم علـى هيا الْأويـل: وإر أري ربُ    بِـي آدم    ظهورهش ررذ

علـى أنفسهش ألست بربَش؟ قالوا: بلـى. فقال   و ُفَْه: بهدنا علـيَش بـاقراركش بأن   ربَش 

ما  َى والـَُر كيُ تقولوا يوم القـيا ة إنا كِا ع  هيا غافلـي . وقد ركرت الرواية عِه بيلُ فـيـ

وي ع  عُد   ب  عمرو ع  الُِـيذ صلى   عليه وسلش بـمثل رلُ.  االَرر اليي ر 

وقال آررون: رلُ رُر      ع  قـيـل بعض بِـي آدم لُعض  حي  أبهد   بعَهش علـى   

ْش وأبهد بعَهش علـى بعض بإقرا هن رهش بيلُ  وقد بعض. وقالوا:  عِى قوله: وأْبَهدَه ْش علـى أْنف سن

 ركرت الرواية بيلُ أيَا عم  قاله قُل.

وي ع  رسول   صلى   عليه وسلش    قال أبو َعفر: وأولـى القولـي  فـي رلُ بـالصواب   ا ر 

إن كان صحيحا  وال أعلـمه صحيحا ألن الثقالات الاليي  يعْالـمد علالـى حفةهالش وإتقالانهش حالدذثوا بهاليا 

لـى عُد   ب  عمرو ولـش يرفعوق  ولـش ييكروا فـي الالـحديم هاليا الـحديم ع  الثوري  فوقـفوق ع

الـحرف اليي ركرق أحمد ب  أبـي طيُة عِه. وإن لـش يَ  رلُ عِاله صالحيحا  فالـالةاهر يالدلذ علالـى 

ْش  الهن أنه رُر      عال  قـيالـل بِالـي آدم بعَالهش لالُعض  ألناله َاللذ ثِالا:ق قالال: وأْبالَهدَه ْش علالـى أْنف سن

وا  فقالالوا: ألَْست  بنرَ  ي  حالي  أقالرذ ْدنا فَأناله قـيالـل: فقالال الاليي  بالهدوا علالـى الالـمقرذ َ ْش قال وا بَلـى َبهن بذ

 بلـى بهدنا علـيَش بـما أقررتـش به علـى أنفسَش كيُ تقولوا يوم القـيا ة إنا كِا ع  هيا غافلـي .

 173اآلية : 
ْش القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }أَْو تَق ول َواْ إننذ  هن يذةً  ذ  بَْعدن ُْل  َوك ِذا ر رذ نَا  ن  قَ َمآ أَْبَرَك آبَا: 

ل وَن {.. ُْطن َ َِا بنَما فَعََل اْلم   أَفَْ ْهلن

ون بأن   ربَش  كيُ تقولوا يوم القـيا ة: إنا كِا     يقول تعالـى ركرق: بهدنا علـيَش أيها الـمقرذ

ُْل  ع  هيا غافلـي   إنا كِا ال نعلـش رلُ وكِا ف ْ  قَ نا  ن َما أْبَرَك آبـا:  ـي غفلة  ِه  أو تقولوا: إنـذ

َ ِا بإبراك    أبرك    آبـافِا  واتُـاعِا  ِهاَهش علـى  ْش اتُعِا  ِهاَهش أفَْ ْهلن هن ْ  بَْعدن يذةً  ن وك ِذا ر رذ

؟  َهل  ِا بـالـحقذ

ل وَن: بـما فعل اليي  أبطلوا    ُْطن  فـي دعواهش إلها غير  .ويعِـي بقوله بـَما فَعََل الـم 

اء فـي قراءة رلُ  فقرأق بعض الـمَيـي  والُصريـي :    بـالـياء  « أن يقولوا»وارْلفت القرذ

اء أهل الـمديِة  ة قرذ بـمعِى: بهدنا لئُ يقولوا علـى وَه الـَُر ع  الغيّ. وقرأ رلُ عا ذ

 لـمبهود علـيهش.والَوفة: أن تَق ولوا بـالْاء علـى وَه الـَطاب    البهود ل

والصالالواب  الال  القالالول فالالـي رلالالُ أنهمالالا قراءتالالان صالالحيحْا الالالـمعِى  ْفقْالالا الْأويالالـل وإن ارْلفالالت   

ذه  للِذالاـ و  ِ َالـيِذ  ُ وقالد بالـيِا «  لـيُالـيِِه»ألفـاظهما  ألن العرب تفعل رلُ فـي الـحَاية  كما قالال  : لَْ

 نةافر رلُ فـيـما  َى بـما أغِى ع  إعادته.

 417اآلية : 
ع وَن {.. َن ْش يَْر ل  االَيَاتن َولَعَلذه  َُ ن فَصذ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  }َوَكيَلن

ا فالـيها  الا فعلِالا بـاأل الـش     يقول تعالـى ركرق: وكما فصلِا يا  ـحمد لقو ُ آيات هيق السورة  وبـيِذ

تـي غيالري  كاليلُ نفصالل السالفة قُل قو ُ  وأحللِا بهش    الـمثُت بَفرهش وإبراكهش فـي عُـاد

االَيات غيرها ونُـيِها لقو ُ  لالـيِزَروا ويرتالدعوا  فـيِالـيُوا إلالـى طاعْالـي ويْوبالوا  ال  بالركهش 

 وكفرهش  فـيرَعوا إلـى اإليـمان واإلقرار بْوحيدي وإفراد الطاعة لـي وترك عُـادة  ا سواي.

 175اآلية : 
َِْها فَأَتَُْعَه  البذْيَطان  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َواتْل  َعلَيْ  َا فَاْنَسلََخ  ن َي آتَْيَِاق  آيَاتِن ْش نََُأَ الذين هن

يَ  {.. َ  اْلغَاون ََاَن  ن  فَ
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يقول تعالـى ركرق لُِـيه  ـحمد صلى   عليه وسلش: واتل يا  ـحمد علـى قو ُ نُأ اليي آتـيِاق    

آتاق   إياها فـيـما يقال اسش   األعةش  وقـيـل  آياتِا  يعِـي رُرق وقصْه. وكانت آيات   لليي

ة.  الُِوذ

 وارْلف أهل الْأويـل فـيه  فقال بعَهش: هو رَل    بِـي إسرافيـل. ركر    قال رلُ:  

ـ حدثِا حميد ب   سعدة  قال: حدثِا ببر ب  الـمفَل  قال: حدثِا بعُة  ع   ِصور  12014  

ا ع  أبـي الَحى  ع   سرو   ع  ع ي آتَـْيِاق  آياتِن ْش نَُأَ الذين ُد   فـي هيق االَية: َواتْل  َعلَـْيهن

ِْها قال: هو بلعش.  فـاْنَسلَـَخ  ن

حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا َرير  ع   ِصور  ع  أبـي الَحى  ع   سرو   ع  عُد       

  ثله.

ع   سرو   ع  عُد    قال: قال: حدثِا أبـي  ع  سفـيان  ع   ِصور  ع  أبـي الَحى     

 هو بلعش ب  أَبر.

حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا َرير  ع   ِصور  ع  أبـي الَحى  ع   سرو   ع  اب     

ي آتَـْيِاق  آياتنِا قال: رَل    بِـي إسرافيـل يقال له: بلعش ب   ْش نَُأَ الذين  سعود  فـي قوله: َواتْل  َعلَـْيهن

 أبر.

  الـمثِى  قال: حدثِا  ـحمد ب  َعفر واب   هدي واب  أبـي عديذ  قالوا: حدثِا حدثِا  ـحمد ب   

بعُة  ع   ِصور  ع  أبـي الَحى  ع   سرو   ع  عُد    أنه قال فـي هيق االَية  فيكر 

  ثله  ولـش يقل اب  أبر.

سرو   حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا حَام  ع  عمرو  ع   ِصور  ع  أبـي الَحى  ع      

ِْها قال: رَل    بِـي إسرافيـل يقال  ا فـاْنَسلَـَخ  ن ي آتَـْيِاق  آياتِن ْش نَُأَ الذين ع  اب   سعود: َواتْل  َعلَـْيهن

 له: بلعش ب  أبر.

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا عمران ب  عيـيِة  ع  حصي   ع  عمران ب  الـحر,  12015  

 را.ع  اب  عُـاـ  قال: هو بلعش ب  بـاع

حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حدثِا سفـيان  ع  األعمز  ع  أبـي الَحى     

  َ ا... إلـى: فََاَن  ن ي آتَـْيِاق  آياتِن ْش نَُأَ الذين ع   سرو   ع  اب   سعود  فـي قوله: َواتْل  َعلَـْيهن

 الغاويَ  هو بلعش ب  أبر.

نا عُد الريا   قال: أرُرنا الثوريذ  ع  األعمز  ع  حدثِا الـحس  ب  يحيى  قال: أرُر   

  ِصور ع  أبـي الَحى  ع   سرو   ع  اب   سعود   ثله  إالذ أنه قال اب  أب ر  بَش الُـاء.

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  اب  12016  

ِْها قال: هو رَل     ديِة الـاُـاري  عُـاـ  قوله: َواتْل  َعلَـْيهن  ا فـاْنَسلَـَخ  ن ْش نَُأَ الذيي آتَـْيِاق  آياتِن

 يقال له بلعش.

ـ حدثِـي  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  ع  عيسى  ع  اب  أبـي نـاي   ع  12017  

ِْها قال: بَلعام ب  بـاعرا     بِـي إسرافيـل.   ـااهد: فـاْنَسلَـَخ  ن

دثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حدثِا أبو سعد  قال: سمعت  ـااهدا يقول  فيكر ح   

  ثله.

حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  قال: أرُرنـي عُد   ب     

 كثـير  أنه سمع  ـااهدا يقول  فيكر  ثله.

حدثِا عُد الرحم  واب  أبـي عديذ  ع  بعُة  ع  حصي   ـ حدثِا اب  الـمثِى  قال: 12018  

ِْها قال: هو بلعام. ا فـاْنَسلَـَخ  ن  ع  عَر ة  قال فـي اليي آتَـْيِاق  آياتِن

ـ وحدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا غِدر  ع  بعُة  ع  حصي   ع  عَر ة  قال: هو 12019  

 بلعش.

 عَر ة  قال: هو بلعش.قال: حدثِا عمران ب  عيـيِة  ع  حصي   ع     

حدثِا حميد ب   سعدة  قال: حدثِا ببر  قال: حدثِا بعُة  ع  حصي   قال: سمعت عَر ة    

 يقول: هو بَلعام.
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 حدثِا قال: حدثِا عُد العزيزي  قال: حدثِا إسرافيـل  ع  حصي   ع   ـااهد  قال: هو بلعش.   

ثِا إسرافيـل  ع   غيرة  ع   ـااهد  ع  اب  حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حد   

 عُـاـ قال: هو بلعش. )وقالت ثقـيف: هو أ ية ب  أبـي الصلت(.

 وقال آررون: كان بلعش هيا    أهل الـيـم . ركر    قال رلُ.  

ـ حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع  12020  

ِْها قال: هو رَل يدعى بلعش    اب  عُـ ي آتَـْيِاق  آياتنِا فـاْنَسلَـَخ  ن ْش نَُأَ الذين اـ  قوله: َواتْل  َعلَـْيهن

 أهل الـيـم .

 وقال آررون: كان    الَِعانـيـي . ركر    قال رلُ.  

اب   ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع 12021  

ِْها قال: هو رَل     ديِة الـاُـاري   ا فـاْنَسلَـَخ  ن ي آتَـْيِاق  آياتِن ْش نَُأَ الذين عُـاـ  قوله: َواتْل  َعلَـْيهن

 يقال له بلعش.

 وقال آررون: هو أ ية ب  أبـي الصلت. ركر    قال رلُ.  

ِا سعيد ب  السافّ  ع  ـ حدثِا اب  الـمثِى  قال: حدثِا عُد الرحم  ب   هدي  قال: حدث12022  

غَيف ب  أبـي سفـيان  ع  يعقوب ونافع ب  عاصش  ع  عُد   ب  عمرو  قال فـي هيق االَية: 

ِْها قال: هو أ ية ب  أبـي الصلت. ا فـاْنَسلَـَخ  ن  الذيي آتَـْيِاق  آياتِن

ب  عطاء  ع  نافع حدثِا اب  الـمثِى  قال: حدثِا اب  أبـي عديذ  قال: أنُأنا بعُة  ع  يعلـى    

 ب  عاصش  قال: قال عُد   ب  عمرو: هو صاحَُش أ ية ب  أبـي الصلت.

حدثِا اب  الـمثِى  قال: حدثِا عُد الرحم  ووهّ ب  َرير  قاال: حدثِا بعُة  ع  يعلـى ب     

 عطاء  ع  نافع ب  عاصش  ع  عُد   ب  عمرو بـمثله.

يحيى ب  سعيد  قال: حدثِا سفـيان  ع  حُـيّ ب  أبـي ثابت   حدثِا  ـحمد ب  ببار  قال: حدثِا   

ََع َهَواق  قال: هو أ ية ب  أبـي  ِذه  أْرـلَدَ إلـى األْرض َواتُذ َن ع  رَل  ع  عُد   ب  عمرو: ولَ

 الصلت.

حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا غِدر  ع  بعُة  ع  يعلـى ب  عطاء  قال: سمعت نافع ب  عاصش    

ي آتَـْيِاق  آياتنِا فـاْنَسلَـَخ  ب  عروة ب   سعود  قال: سمعت عُد   ب  عمرو  قال فـي هيق االَية: الذين

ِْها قال: هو صاحَُش  يعِـي أ ية ب  أبـي الصلت.   ن

قال: حدثِا أبـي  ع  سفـيان ع  حُـيّ  ع  رَل ع  عُد   ب  عمرو  قال: هو أ ية ب     

 أبـي الصلت.

يزيد  ع  بريُ  ع  عُد الـملُ  ع  فَالة  أو اب  فَالة  ع  عُد   ب  عمرو   قال: حدثِا   

 قال: هو أ ية.

ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا حَام  ع  عُِسة  ع  عُد الـملُ ب  عمير  قال: تياكروا 12023  

ِْها فقال بعَهش: نزلت فـي بلعش ب  بـا عوراء  وقال فـي َا ع د بق هيق االَية: فـاْنَسلَـَخ  ن

بعَهش: نزلت فـي الراهّ. فَرج علـيهش عُد   ب  عمرو ب  العاص  فقالوا: فـيـم  نزلت 

 هيق؟ قال: نزلت فـي أ ية ب  أبـي الصلت الثقـفـي.

ي 12024   ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عمر  ع  الَلُـي: الذين

ا فـانْ  ُذ فـيه  يقول بعَهش: آتَـْيِاق  آياتِن ِْها قال: هو أ ية ب  أبـي الصلت  وقال قْادة: يب َسلَـَخ  ن

 بلعش  ويقول بعَهش: أ ية ب  أبـي الصلت.

ا فقال    وارْلف أهل الْأويـل فـي االَيات الْـي كان أوتـيها الْـي قال َلذ ثِا:ق: آتَـْيِاق  آياتِن

 لُ.بعَهش: كانت اسش   األعةش. ركر    قال ر

ـ حدثِـي  وسى  قال: حدثِا عمرو  قال: حدثِا أسُـاط  ع  السديذ  قال: إن   لـما 12025  

يَ  َسَِةً بعم ي وَبَع ب   ْش أْربَعن َ ةٌ َعلَـْيهن ـَحرذ انقَت األربعون سِة  يعِـي الْـي قال   فـيها: إنذها   

 قد أ رق أن يقاتل الـاُـاري   فُـايعوق نون نُـيا  فدعا بِـي إسرافيـل فأرُرهش أنه نُـيذ وأن  

وصدذقوق. وانطلق رَل    بِـي إسرافيـل يقال له بلعش  وكان عالـما يعلـش االسش األعةش الـمَْوم  

فَفر وأتـى الـاُـاري   فقال: ال ترهُوا بِـي إسرافيـل  فـانـي إرا ررَْـش تقاتلونهش أدعو علـيهش 
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ما باء    الدنـيا  غير أنه كان ال يسْطيع أن يأتـي الِساء دعوة فـيهلَون وكان عِدهش فـيـ

ِْها:  ا فـاْنَسلَـَخ  ن ْش نَُأَ الذيي آتَـْيِاق  آياتِن يعةمه   فَان يَِ  أتانا له  وهو اليي يقول  : َواتْل  َعلَـْيهن

. ِذه  أْرـلَدَ إلـى األْرضن َن  أي تِصل فـانسلـخ  ِها  إلـى قوله: َولَ

ثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  اب  ـ حد12026  

ا قال: هو رَل يقال له: بلعش  وكان يعلـش اسش   األعةش. ي آتَـْيِاق  آياتِن ْش نََُأَ الذين  عُـاـ: َواتْل  َعلَـْيهن

ْش نَُأَ ـ حدثِـي يونس قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـ12027   ي قوله: َواتْل  َعلَـْيهن

ِْها قال: كان ال يسأل   بيئا إالذ أعطاق. ا فـاْنَسلَـَخ  ن  الذيي آتَـْيِاق  آياتِن

 وقال آررون: بل االَيات الْـي كان أوتـيها كْاب    كّْ  . ركر    قال رلُ.  

مَ 12028   يـلة  ع  أبـي حمزة  ع  َابر  ع  ـ حدثِا القاسش قال: حدثِا الـحسي  قال: حدثِا أبو تـ 

  ـااهد وعَر ة  ع  اب  عُـاـ  قال: كان فـي بِـي إسرافيـل بَلعام ب  بـاعر أوتـي كْابـا.

ة. ركر    قال رلُ.    وقال آررون: بل كان أوتـي الُِوذ

ـ حدثِـي الـحار,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حدثِا أبو سعد  ع  غيرق  قال: 12029  

ار, قال: عُد العزيز يعِـي ع  غير نفسه ع   ـااهد  قال: هو نُـيذ فـي بِـي إسرافيـل  الـح

ة  فرباق قو ه علـى أن يسَت  ففعل وتركهش علـى  ا هش علـيه.  يعِـي بَلعش  أوتـي الُِوذ

ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا الـمعْـمر ب  سلـيـمان  ع  أبـيه  أنه سئل 12030  

ِْها فحدذ, ع  سيذار أنه كان رًَُ يقال له  ع  ْش نَُأَ الذيي آتَـْيِاق  آياتِا فـاْنَسلَـَخ  ن االَية: َواتْل  َعلَـيهن

ة  وكان  ـااب الدعوة.  بَْلعَام  وكان قد أوتـي الُِوذ

قال أبو َعفر: والصواب    القول فـي رلُ أن يقال: إن   تعالـى ركرق أ ر نُـيه صلى     

 عليه وسلش أن يْلو علـى قو ه رُر رَل كان   آتاق حااه وأدلْه  وهي االَيات.

وقد دللِا علـى أن  عِى االَيات األدلة واألعُم فـيـما  َى بـما أغِى ع  إعادته  وَافز أن   

يَون اليي كان   آتاق رلُ بلعش  وَافز أن يَون أ ية  وكيلُ االَيات إن كانت بـمعِى الـحاة 

الْـي هي بعض كّْ   الْـي أنزلها علـى بعض أنُـيافه  فْعلـمها اليي ركرق   فـي هيق االَية  

وعِاق بها فاافز أن يَون اليي كان أوتـيها بلعش  وَافز أن يَون أ ية  ألن أ ية كان فـيـما يقال قد 

نُـيذ   علـيه الصُة قرأ    كّْ أهل الَْاب  وإن كانت بـمعِى كْاب أنزله   علـى    أ ر 

ة  فغير َافز أن يَون  والسُم أن يْلو علـى قو ه نُأق أو بـمعِى اسش   األعةش أو بـمعِى الُِوذ

 عِـيا به أ ية ألن أ ية ال تـَْلف األ ة فـي أنه لـش يَ  أوتـي بيئا    رلُ. وال رُر بأيذ رلُ 

 فـي العقل داللة علـى أن رلُ الـمعِـيذ به    الـمراد وأيذ الرَلـي  الـمعِـيذ يوَّ الـحاة وال

. فـالصواب أن يقال فـيه  ا قال    ويقرذ بةاهر الِْزيـل علـى  ا َاء به الوحي     .  أيذ

ِْها فإنه يعِـي: ررج    االَيات الْـي كان   آتاها إياق  فُْرأ  ِها.    وأ ا قوله: فـاْنَسلَـَخ  ن

 الْأويـل. ركر    قال رلُ. وبِـحو رلُ قال أهل  

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  اب  12031  

عُـاـ  قال: لـما نزل  وسى علـيه السُم يعِـي بـالـاُـاري  و    عه آتاق يعِـي بلعش بِو عمه 

وإنه إن يةهر علـيِا يهلَِا. فـادر   أن  وقو ه فقالوا: إن  وسى رَل حديد  و عه َِود كثـيرة 

يردذ عِا  وسى و    عه قال: إنـي إن دعوت   أن يردذ  وسى و    عه رهُت دنـياي 

ِْها  وآررتـي. فلـش يزالوا به حْـى دعا علـيهش  فسلـَه    ـما كان علـيه  فيلُ قوله: فـاْنَسلَـَخ  ن

  َ يَ .فَأتَُْعَه  البذْيطان  فََاَن  ن  الغاون

ـ حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع  12032  

 اب  عُـاـ  قال: كان   آتاق آياته فْركها.

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  قال: قال اب  َريج: قال اب  12033  

ِْه  ا قال: نزر  ِه العلـش.عُـاـ: فـاْنَسلَـَخ  ن

وقوله: فَأتَُْعَه  البذْيطان  يقول: فصيرق لِفسه تابعا يِْهي إلـى أ رق فـي  عصية    ويَالالف أ الر   

الَ  الغالاويَ  يقالول: فَالان  ال  الهالالَي   ربه فـي  عصالية الباليطان وطاعالة الالرحم . وقولاله: فََالاَن  ن

 لَُله ورُفه أ َر ربه وطاعة البيطان.
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 761اآلية : 
ََع َهَواق  فَ  ِذه  أَْرلَدَ إنلَى األْرضن َواتُذ َن َ ئَِْا لََرفَْعَِاق  بنَها َولَـ َمثَل ه  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َولَْو بن

يَ  َكيذب واْ بن  َُ َ ثَل  اْلقَْومن الذين ْكه  يَْلَهم رذلن ْل َعلَْيهن يَْلَهْم أَْو تَْْر  ّن إنن تَْحمن ْل ََ آيَاتنَِا فَاْقص صن َكَمثَلن اْل

وَن {.. َذر  ْش يََْفَ  اْلقََصَص لَعَلذه 

ِذه  أْرـلَدَ إلـى     َن يقول تعالـى ركرق: ولو بئِا لرفعِا هيا اليي آتـيِاق آياتِا بآياتِا الْـي آتـيِاق  ولَ

األَْرضن يقول: سَ  إلـى الـحياة الدنـيا فـي األرض و ال إلـيها  وآثر ليتها وبهواتها علـى 

 االَررة  واتُع هواق  ورفض طاعة   ورالف أ رق.

وكانت قصة هيا اليي وصف   رُرق فـي هيق االَية  علـى ارُْف    أهل العلـش فـي رُرق   

 وأ رق   ا:

ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا الـمعْـمر  ع  أبـيه  أنه سئل ع  االَية: َواتْل  12034  

ْش نَُ ِْها فحدذ, ع  سيار أنه كان رًَُ يقال له بَْلعام  وكان قد َعلَـْيهن ي آتَـْيِاق  آياتنِا فـاْنَسلَـَخ  ن أَ الذين

ة  وكان  ـااب الدعوة. قال: وإن  وسى أقُل فـي بِـي إسرافيـل يريد األرض الْـي  أوتـي الُِوذ

وا بَْلعا ا  فقالوا ادر   علـى فـيها بلعام أو قال البام قال: فرعّ الِاـ  ِه رعُـا بديدا  قال: فأت

هيا الرَل وَيبه قال: حْـى أ:ا ر ربـي أو حْـى أ:ا ر قال: فآ ر فـي الدعاء علـيهش  فقـيـل له: 

ال تدر علـيهش فإنهش عُـادي وفـيهش نُـيهش قال: فقال لقو ه: إنـي آ رت ربـي فـي الدعاء علـيهش  

فَقُنلها. ثش راَعوق فقالوا: ادر علـيهش فقال: حْـى أ:ا ر وإنـي قد ن هيت. قال: فأهدوا إلـيه هدية 

ربـي. فآ ر فلـش يأ رق ببيء. قال: فقال: قد وا رت فلـش يأ رنـي ببيء  فقالوا: لو كرق ربُ أن 

ة األولـى. قال: فأري يدعو علـيهش  فإرا دعا علـيهش َرى  تدعو علـيهش لِهاك كما نهاك فـي الـمرذ

ـى قو ه وإرا أراد أن يدعو أن ي ْفَْـ  لقو ه  دعا أن ي ْفَْـ  لـموسى علـيه علـى لسانه الدعاء عل

السُم وَيبه أو نـحوا    رلُ إن باء  . قال: فقالوا  ا نراك تدعو إالذ علـيِا. قال:  ا ياري 

علـى لسانـي إالذ هَيا  ولو دعوت  علـيه  ا اسْـايّ لـي  ولَ  سأدلَش علـى أ ر عسى أن يَون 

َوا ف ـيه هُكهش إن   يُغض الزنا  وإنهش إن وقعوا بـالزنا هلَوا  ورَوت أن يهلَهش    فأررن

الِساء لْسْقُلهش وإنهش قوم  سافرون  فعسى أن يزنوا فـيهلَوا. قال: ففعلوا وأررَوا الِساء 

وها أو بَْلعام: ال تسْقُلهش. قال: وكان للـملُ ابِة  فيكر    عةمها  ا   أعلـش به  قال: فقال أب

تـمَِـي نفسُ إالذ     وسى قال: ووقعوا فـي الزنا. قال: وأتاها رأـ سُط    أسُـاط بِـي 

إسرافيـل  فأرادها علـى نفسه  قال: فقالت:  ا أنا بـمـمَِة نفسي إالذ     وسى  قال: فقال: إن    

ـيها تسْأ رق  قال: فقال لها:  ِزلْـي كيا وكيا  وإن    حالـى كيا وكيا. قال: فأرسلت إلـى أب

ة  يهن قال: ويأتـيهما رَل    بِـي هارون و عه الر ـ  فـيطعِهما  قال: وأيذدق   بقوذ َذِـن  َ

فـانْةمهما َميعا  ورفعهما علـى ر ـحه. قال: فرآهما الِاـ  أو كما حدذ,. قال: وسلط   علـيهش 

ل أبو الـمعْـمر: فحدثِـي سيار أن بلعا ا ركّ الطاعون  قال: فمات  ِهش سُعون ألفـا. قال: فقا

ْعلَْولـي أو قال: طريقا    الـمعلولـي َعل يَربها وال تْقدذم. قال:  حمارة له  حْـى إرا أتـى الـم 

وقا ت علـيه  فقالت: عُم تَربِـي؟ أ ا ترى هيا اليي بـي  يديُ؟ قال: فإرا البيطان بـي  يديه  

ِْها فَأتَُْعَه  البذْيطان  فََاَن قال: فِزل فساد له. قال   ا فـاْنَسلَـَخ  ن ْش نَُأَ الذيي آتَـْيِاق  آياتِن : َواتْل  َعلَـْيهن

وَن. قال: فحدثِـي بهيا سيذار  وال أدري لعله قد درـل فـيه  َذر  ْش يََْفَ يَ ... إلـى قوله: لَعَلذه  َ  الغاون  ن

 بيء    حديم غيرق.

لـى  قال: حدثِا الـمعْـمر  ع  أبـيه  قال: فُلغِـي حديم رَل    ـ حدثِا اب  عُد األع12035  

أهل الَْاب يحدذ, أن  وسى سأل   أن يطُعه وأن ياعله    أهل الِار. قال: ففعل  . قال: 

 أنُئت أن  وسى قْله بعد.

أنه  ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  ع   ـحمد ب  إسحا   ع  سالـش أبـي الَِر 12036  

حد,: أن  وسى لـما نزل فـي أرض بِـي كِعان    أرض البام أتـى قوم  بَْلعش إلـى بَْلعش  فقالوا 

لها  له: يا بلعش إن هيا  وسى ب  عمران فـي بِـي إسرافيـل  قد َاء يَرَِا    بُدنا ويقْلِا وي حن

دعوة  فـاررج وادر بِـي إسرافيـل ويسَِها  وإنا قو ُ  ولـيس لِا  ِزل  وأنت رَل  ـااب ال

  علـيهش فقال: ويـلَش نُـيذ    عه الـمُفَة والـمؤ ِون  كيف أرهّ أدعو علـيهش وأنا أعلـش    
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عون إلـيه حْـى فِْوق فـافْْ .     ا أعلـش؟ قالوا:  ا لِا     ِزل. فلـش يزالوا به يرفعونه ويَْرذ

علـى عسَر بِـي إسرافيـل  وهو َُل حسان فركّ حمارة له  ْوَها إلـى الـاُل اليي يطلعه 

فلـما سار علـيها غير كثـير ربَت به  فِزل عِها  فَربها  حْـى إرا أرلقها قا ت فركُها فلـش 

تَسر به كثـيرا حْـى ربَت به. ففعل بها  ثل رلُ  فقا ت فركُها فلـش تسر به كثـيرا حْـى 

فَلـمْه حاة علـيه  فقالت: ويحُ يا بلعش أي  ربَت به. فَربها حْـى إرا أرلقها أرن   لها  

تيهّ؟ أ ا ترى الـمُفَة تردنـي ع  وَهي هيا؟ أتيهّ إلـى نُـيذ   والـمؤ ِـي  تدعو علـيهش 

فلـش يِزر عِها فَربها فَـلـى   سُـيـلها حي  فعل بها رلُ. قال: فـانطلقت به حْـى إرا أبرفت 

ى وبِـي إسرافيـل َعل يدعو علـيهش وال يدعو علـيهش علـى رأـ َُل حسان علـى عسَر  وس

ببرذ إالذ صرف به لسانه إلـى قو ه  وال يدعو لقو ه بَير إالذ صرف لسانه إلـى بِـي إسرافيـل. 

قال: فقال له قو ه: أتدري يا بلعش  ا تصِع؟ إنـما تدعو لهش وتدعو علـيِا قال: فهيا  ا ال أ لُ  هيا 

قال: واندلع لسانه فوقع علـى صدرق  فقال لهش: قد رهُت  ِـي االَن الدنـيا  بيء قد غلّ   علـيه.

لوا الِساء وأعطوه ذ السذلَع  ثش  واالَررة  فلـش يُق إالذ الـمَر والـحيـلة  فسأ َر لَش وأحْال  حمذ

أرسلوه ذ إلـى العسَر يُعِها فـيه  و روه ذ فُ تـمِع ا رأة نفسها    رَل أرادها  فإنهش إن 

ت ا رأة    الَِعانـيـي  اسمها  ينـي  ِهش واحد ك فـيْـموهش ففعلوا فلـما درـل الِساء العسَر  رذ

كسْـى ابِة صور رأـ أ ْه برَل    عةماء بِـي إسرافيـل  وهو ي ري ب  بلوم رأـ سُط 

بها  بمعون ب  يعقوب ب  إسحا  ب  إبراهيـش  فقام إلـيها فأري بـيدها حي  أعاُه َمالها  ثش أقُل

ْل  ََ حْـى وقـف بها علـى  وسى علـيه السُم فقال: إنـي أظُِ سْقول هيق حرام علـيُ؟ فقال: أ

هي حرام علـيُ ال تقَرْبها قال: فو  ال أطيعُ فـي هيا  فدرـل بها قُْه فوقع علـيها. وأرسل   

وسى  وكان الطاعون فـي بِـي إسرافيـل  وكان فِـحاص ب  العيزار ب  هارون صاحّ أ ر  

ة فـي الُطز  وكان غافُـا حي  صِع ي ري ب  بلوم  ا  ي بسطة فـي الـَـلق وقوذ رًَُ قد أ ْعطن

صِع. فااء والطاعون ياوـ فـي بِـي إسرافيـل  فأرُر الـَُر  فأري حربْه  وكانت    حديد 

هما إلـى كلها  ثش درـل علـيه القُة وهما  َْاَعان  فـانْةمهما بحربْه  ثش ررج بهما رافع

السماء  والـحربة قد أريها بيراعه  واعْـمد بـمرفقه علـى راصرته  وأسِد الـحربة إلـى لَـحيـيه  

فع الطاعون  فح سّ    هلُ  وكان بَر العيزار  وَعل يقول: اللهشذ هَيا نفعل بـم  يعصيُ ور 

قْله فِـحاص      بِـي إسرافيـل فـي الطاعون  فـيـما بـي  أن أصاب ي ري الـمرأة إلـى أن

َدوا قد هلُ  ِهش سُعون ألفـا  والـمقلل يقول: عبرون ألفـا فـي ساعة    الِهار. فم  هِالُ  فو 

يعطى بِو إسرافيـل ولد فِـحاص ب  العيزار ب  هارون    كلذ ربـيحة ربحوها الفبة واليرار 

ْحي  العْـمادق بـالـحربة علـى راصرته وأريق إياها بيراعه وإسِاد ق إياها إلـى لـحيـيه  واللـذ

والَُر    كلذ أ والهش وأنفسهش  ألنه كان بَر العيزار. ففـي بلعش ب  بـاعورا أنزل   علـى 

ِْها يعِـي بلعش  فأتَُْعَه   ا فـاْنَسلَـَخ  ن ي آتَـْيِاق  آياتِن ْش نَُأَ الذين  ـحمد صلى   عليه وسلش: َواتْل  َعلَـْيهن

َ  ا وَن.البذْيطان  فََاَن  ن َذر  ْش يََْفَ يَ ... إلـى قوله: لَعَلذه   لغاون

ـ حدثِـي  وسى  قال: حدثِا عمرو  قال: حدثِا أسُـاط  ع  السديذ  قال: انطلق رَل 12037  

   بِـي إسرافيـل يقال له بَْلعش  فأتـى الـاُـاري  فقال: ال ترهُوا    بِـي إسرافيـل  فإنـي إرا 

فَرج يوبع يقاتل الـاُـاري  فـي الِاـ. وررج بلعش  ع ررَْـش تقاتلونهش أدعو علـيهش 

الـاُـاري  علـى أتانه وهو يريد أن يـلع  بِـي إسرافيـل  فَلـما أراد أن يدعو علـى بِـي إسرافيـل 

دعا علـى الـاُـاري   فقال الـاُـارون: إنُ إنـما تدعو علـيِا فـيقول: إنـما أردت بِـي إسرافيـل. 

ك  فلـما أكثر فلـما بلغ بـاب ال كها فُ تْـحرذ ـمديِة أري  لُ بينّ األتان  فأ سَها فاعل يحرذ

ضربها تَلـمت فقالت: أنت تَِحِـي بـاللـيـل وتركُِـي بـالِهار؟ ويـلـي  ُِ ولو أنـي أطقت 

ي آ ْش نَُأَ الذين تَـْيِاق  الـَرج لـَرَت  ولَ  هيا الـملُ يحُسِـي. وفـي بَْلعش يقول  : َواتْل  َعلَـْيهن

ا... االَية.  آياتِن

ـ حدثِـي الـحار,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: ثِـي رَل سمع عَر ة  يقول: قالت 12038  

ت علـى رَل يبُه  وسى  فواقعها   ا رأة  ِهش: أرونـي  وسى  فأنا أفِْه قال: فْطيُْت  فمرذ

ْـى أررَه    قُلها  ثش رفعهما فأتـى اب  هارون فأ رُر  فأري سيفـا  فطع  به فـي إحلـيـله ح
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ََْنف  َذل آل هارون فـي القربـان علـى آل  وسى بـال حْـى رآهما الِاـ  فعلـش أنه لـيس  وسى  فف 

د والفَي  قال: فهو اليي آتـيِاق آياتِا فـانسلـخ  ِها  يعِـي بلعش.  َ  والعَ

ئِْا لََرفَْعِ   اق  بها فقال بعَهش:  عِاق: لرفعِاق بعلـمه وارْلف أهل الْأويـل فـي تأويـل قوله: َولَْو بن

 بها. ركر    قال رلُ.

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  قال: قال اب  12039  

ئِْا لََرفَْعِاق  بها لرفعه   تعالـى بعلـمه.  عُـاـ: َولَْو بن

 صار إلـيها    الَفر بـاهلل بآياتِا. ركر    قال رلُ.وقال آررون:  عِاق لرفعِا عِه الـحال الْـي   

اي   ع  12040   ـ حدثِـي  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  ع  عيسى  ع  اب  أبـي نـ 

ئِْا لََرفَْعِاق  بها: لرفعِا عِه بها.   ـااهد  فـي قول  : َولَْو بن

ئِْا حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حاا    ج  ع  اب  َريج  ع   ـااهد: َولَْو بن

 لََرفَْعِاق  بها: لرفعِاق عِه.

قال أبو َعفر: وأولـى األقوال فـي تأويـل رلُ بـالصواب أن يقال: إن   عشذ الـَُر بقوله: َولَْو   

ئِْا لََرفَْعِاق  بها أنه لو باء رفعه بآياته الْـي آتاق إياها. والرفع يعشذ  عانـي كثـ يرة   ِها الرفع فـي بن

الـمِزلة عِدق  و ِها الرفع فـي برف الدنـيا و َار ها. و ِها الرفع فـي اليكر الـاميـل والثِاء 

الرفـيع. وَافز أن يَون   عِى كلذ رلُ أنه لو باء لرفعه  فأعطاق كلذ رلُ بْوفـيقه للعمل بآياته 

 الْـي كان آتاها إياق.

ََصذ  ِه بيء  إر كان ال داللة علـى وإر كان رلُ َافزا  فـالصو   اب    القول فـيه أن ال ي 

 رصوصه    رُر وال عقل.

 وأ ا قوله: بنها فإن اب  ييد قال فـي رلُ كاليي قلِا.  

ئِْا لََرفَْعِاق  12041   ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـي قوله: َولَْو بن

 بها بْلُ االَيات.

ِذه  أْرـلَدَ إلـى األْرض فإن أهل الْأويـل قالوا فـيه نـحو قولِا فـيه. ركر    قال وأ   َن  ا قوله: َولَ

 رلُ.

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبـي  ع  إسرافيـل  ع  أبـي الهيثش  ع  سعيد ب  َُـير: 12042  

 َولََِذه  أْرـلَدَ إلـى األْرضن يعِـي: رك  إلـى األرض.

ِذه  أْرـلَدَ إلـى األْرض قال: ثِ    َن ا يحيى ب  آدم  ع  بريُ  ع  سالـش  ع  سعيد ب  َُـير: َولَ

 قال: نزر إلـى األرض.

ـ حدثِـي  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  قال: حدثِا عيسى  ع  اب  أبـي 12043  

 نـاي   ع   ـااهد: أرـلد: سَ .

َميـلة  ع  أبـي حمزة  ع  َابر  ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي12044      قال: حدثِا أبو تـ 

ع   ـااهد وعَر ة  ع  اب  عُـاـ  قال: كان فـي بِـي إسرافيـل بلعام ب  بـاعر أوتـي كْابـا  

 فأرـلد إلـى بهوات األرض وليتها وأ والها  لـش يِْفع بـما َاء به الَْاب.

ِذه  أْرـلَدَ إلـى ـ حدثِا  وسى  قال: حدثِا عمرو  قال: حد12045   َن : َولَ ثِا أسُـاط  ع  السديذ

َع َهَواق  أ ا أرـلد إلـى األرض: فـاتُع الدنـيا  ورك  إلـيها. ُذ  األْرض َوات

وأصل اإلرُد فـي كُم العرب: اإلبطاء واإلقا ة  يقال  ِه: أرـلد فُن بـالـمَان إرا أقام به   

 آرر  و ِه قول يهير: وأرـلد نفسه إلـى الـمَان إرا أتاق     َان

ـلندن   َْ يـل الـم  يْ ها بـالغَْرقَدكالَوْحي فـي َحَار الـَمسن  لَـم  الدذيار  َغبن

 يعِـي الـمقـيـش  و ِه قول  الُ ب  ن َوْيرة:  

وا فأْرـلَدوا   و ب  يَْرب ورٍ أقا   َوعْمرن ٍَ ْ  قَُـافنلن  الن  بأْبِاءن َحَي  ن

ى قوله: أرـلد: لزم وتقاعس وأبطأ  والـمَـلد أيَا: هو اليي وكان بعض الُصريـي  يقول:  عِ  

 يُطىء بيُه    الرَال  وهو    الدوابذ اليي تُقـى ثِاياق حْـى تـَرج ربـاعيْاق.

ََع َهَواق  فإن اب  ييد قال فـي تأويـله  ا:   ُذ  وأ ا قوله َوات
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ََع َهَواق  قال: ـ حدثِـي به يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ قال: قال اب  يي12046   د  فـي قوله: َواتُذ

 كان هواق  ع القوم.

ْكه  يَـْلَهْم.   ْل َعلَـْيهن يَـْلَهْم أْو تَْر  ّن إْن تـْحمن ْل ََ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: فََمثَل ه  كَمثَلن ال

م  طردته أو يقول تعالـى ركرق: فمثل هيا اليي آتـيِاق آياتِا فـانسلـخ  ِها   ثل الَلّ اليي يـله  

 تركْه.

ثش ارْلف أهل الْأويـل فـي السُّ اليي    أَله َعل    ثله كمثل الَلّ فقال بعَهش:  ثذله به   

فـي اللهم لْركه العمل بَْاب   وآياته الْـي آتاها إياق وإعراضه ع   واعظ   الْـي فـيها 

يه: إرا كان سواء أ رق وعظ بآيات   إعراض    لـش يؤته   بيئا    رلُ  فقال َلذ ثِا:ق فـ

الْـي آتاها إياق  أو لـش يوعظ فـي أنه ال يْعظ بها  وال يْرك الَفر به  فمثله  ثل الَلّ اليي سواء 

 أ رق فـي لهثه  طرد أو لـش يطرد  إر كان ال يْرك اللهم بحال. ركر    قال رلُ.

صش  قال: حدثِا عيسى  ع  اب  أبـي ـ حدثِـي  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عا12047  

ْل َعلَـْيهن يَـْلَهْم قال: تطردق  هو  ثل اليي يقرأ الَْاب  ّن إْن تَـْحمن ْل ََ نـاي   ع   ـااهد: كَمثَلن ال

 وال يعمل به.

حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  قال: قال اب  َريج  قال  ـااهد: فََمثَل ه     

ْل َعلَـْيهن يَـْلَهْم قال: تطردق بدابُْ ورَلُ يـلهم  قال:  ثل اليي يقرأ الَْاب كَمثَلن ال ّن إْن تَـْحمن ْل ََ

 وال يعمل بـما فـيه.

قال اب  َريج: الَلّ  ِقطع الفؤاد  ال فؤاد له  إن حملت علـيه يـلهم  أو تْركه يـلهم. قال:   

 ع. ثل اليي يْرك الهدى ال فؤاد له  إنـما فؤادق  ِقط

ـ حدثِـي اب  عُد األعلـى  قال: حدثِا اب  توبة  ع   عمر  ع  بعَهش: فََمثَل ه  كَمثَلن 12048  

ْكه  يَـْلَهْم فيلُ هو الَافر  هو ضالذ إن وعةْه وإن لـش تعةه. ْل َعلَـْيهن يَـْلَهْم أْو تَْْر  ّن إْن تَـْحمن ْل ََ  ال

ـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  اب  ـ حدث12049ِ  

ْل َعلَـْيهن الـحَمة لـش يحملها  وإن ترك لـش يهْد لـَير   ّن إْن تَـْحمن ْل ََ عُـاـ  قوله: فََمثَل ه  كَمثَلن ال

 كالَلّ إن كان رابَا لهم وإن ط رد لهم.

أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع  اب   حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي   

عُـاـ قال: آتاق   آياته فْركها  فاعل    ثله كمثل الَلّ  إن تـحمل علـيه يـلهم  أو تْركه 

 يـلهم.

ي آتَ 12050   ْش نَُأَ الذين ـْيِاق  ـ حدثِا ببر  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قنْادة: َواتْل  َعلَـْيهن

... االَية  هيا  ثل ضربه   لـم  عرض علـيه الهدى  فأبى أن  ِْها فأتَُْعَه  البذْيطان  ا فـاْنَسلَـَخ  ن آياتِن

ِذه  أْرـلَدَ إلـى األْرض  َن ئِْا لََرفَْعِاق  بنها َولَ يقُله وتركه. قال: وكان الـحس  يقول: هو الـمِافق. َولَْو بن

ََع َهَواق  فََمثَل   ْكه  يَـْلَهْم قال: هيا  ثل الَافر  يت َواتُذ ْل َعلَـْيهن يَـْلَهْم أْو تَْْر  ََْلّ إْن تَـْحمن ه  كَمثَل ال

 الفؤاد.

 وقال آررون: إنـما  ثذله َلذ ثِا:ق بـالَلّ ألنه كان يـلهم كما يـلهم الَلّ. ركر    قال رلُ.  

ّن إْن ـ حدثِا  وسى  قال: حدثِا عمرو  قال: حدثِا أسُـاط12051   ْل ََ : فََمثَل ه  كَمثَلن ال   ع  السديذ

ْكه  يَـْلَهْم وكان بلعش يـلهم كما يـلهم الَلّ. وأ ا تـحمل علـيه: فْبدذ  ْل َعلَـْيهن يَـْلَهْم أْو تَْْر  تَـْحمن

 علـيه.

 قال: أبو َعفر: وأولـى الْأويـلـي  فـي رلُ بـالصواب تأويـل    قال: إنـما هو  ثل لْركه العمل  

بآيات   الْـي آتاها إياق  وأن  عِاق: سواء وعظ أو لـش يوعظ فـي أنه ال يْرك  ا هو علـيه    

رُفه أ ر ربه  كما سواء حمل علـى الَلّ وطرد أو ترك فلـش يطرد فـي أنه ال يدر اللهم فـي 

 كلْا حالْـيه.

ا وإنـما قلِا رلُ أولـى القولـي  بـالصواب لداللة قوله تعالـى رل   ُ: َ ثَل  القَوم الذييَ  َكيذب وا بآياتِن

فاعل رلُ  ثل الـمَيذبـي  بآياته. وقد علـمِا أن اللها, لـيس فـي رـلقة كلذ  َيذب كّْ علـيه ترك 

اإلنابة    تَييّ بآيات    وأن رلُ إنـما هو  ثل ضربه   لهش  فَان  علو ا بيلُ أنه لليي 

 كما هو لسافر الـمَيذبـي  بآيات   َ ثَل. وصف   صفْه فـي هيق االَية 
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ْش    ا فـاْقص صن القََصَص لَعَلذه  َُ َ ثَل  القَْوم الذييَ  َكيذب وا بآياتِن القول فـي تأويـل قوله تعالـى: رل

وَن. َذر   يََْفَ

وم اليي  يقول تعالـى ركرق: هيا الـمثل اليي ضربْه لهيا اليي آتـيِاق آياتِا فـانسلـخ  ِها   ثل الق  

كيذبوا بحااِا وأعُ ِا وأدلِْا  فسلَوا فـي رلُ سُـيـل هيا الـمِسلـخ    آياتِا اليي آتـيِاها إياق 

 فـي تركه العمل بـما آتـيِاق    رلُ.

وأ ا قوله: فـاْقص صن القََصَص فإنه يقول لُِـيه  ـحمد صلى   عليه وسلش: فـاقصص يا  ـحمد   

ـيُ    نُإ اليي آتـيِاق آياتِا  وأرُـار األ ـش الْـي أرُرتُ هيا القصص اليي قصصْه عل

أرُـارهش فـي هيق السورة وقصصت علـيُ نُأهش ونُأ أبُـاههش  و ا حلذ بهش    عقوبِْا ونزل 

بهش  حي  كيذبوا رسلِا    نقمِْا علـى قو ُ    قريز وَ ْ  قنَُلَُ    يهود بِـي إسرافيـل  

روا ويِـيُوا إلـى طاعِْا  لئُ يحل بهش  ثل اليي حلذ بـم  قُلهش    الِقش لـيْفَروا فـي رلُ فـيعُْ

تُ  إر كان نُأ  والـمثُت  ويْدبرق الـيهود    بِـي إسرافيـل فـيعلـموا حقـيقة أ رك وصحة نُوذ

اليي آتـيِاق آياتِا    رفـيذ علو هش و َِون أرُـارهش ال يعلـمه إالذ أحُـارهش و   قرأ الَّْ 

ها  ِهش  وفـي علـمُ بيلُ وأنت أ ي ال تَّْ وال تقرأ وال تدرـ الَّْ ولـش تـاالس أهل ودرس

العلـش الـحاة  الُـيِة لُ علـيهش بأنُ هلل رسول  وأنُ لـش تعلـش  ا علـمت    رلُ  وحالُ الـحال 

 الْـي أنت بها إالذ بوحي    السماء.

 وبِـحو رلُ كان أبو الَِر يقول.  

ا ابال  حميالد  قالالال: حالدثِا سلالـمة  عال   الـحمد  عالال  سالالـش أبالـي الَِالر: فالالـاْقص صن ـال حالدث12052ِ  

وَن يعِـي: بِـي إسرافيـل  إر قد َئْهش بَُر  ا كان فـيهش  ـما يَفون علـيُ   َذر  ْش يََْفَ القََصَص لَعَلذه 

 ُر السماء.لعلهش يْفَرون  فـيعرفون أنه لـش يأت بهيا الـَُر عما  َى فـيهش إالذ نُـيذ يأتـيه ر

 177اآلية : 
وَن  ْش َكان واْ يَْةلنم  َا َوأَنف َسه  يَ  َكيذب واْ بنآيَاتِن  {..القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َسآَء َ ثًَُ اْلقَْوم  الذين

يقالالول تعالالالـى ركالالرق: سالالاء  الالثًُ القالالوم الالاليي  كالاليذبوا بحاالالج   وأدلْالاله فاحالالدوها  وأنفسالالهش كالالانوا    

ويَُسالالونها  ِافعهالالا بَْالالييُهش بهالالا ال غيرهالالا. وقـيالالـل: سالالاء  الالثًُ  الال  البالالرذ   يِقصالالون حةوظهالالا 

بـمعِى: بئس  ثًُ. وأقـيـش القوم  قام الـمثل  وحيف الـمثل  إر كان الَالُم  فهو الا  عِالاق  كمالا قالال 

َن ذ الُنرذ َ ْ  آَ َ  بـاهلل فإن  عِاق: ولَ  الُرذ برذ    آ   بـاهلل. وقد ب ا نةافر رلُ فـي َلذ ثِا:ق: َولَ ـيِذ

  واضع غير هيا بـما أغِى ع  إعادته.

 178اآلية : 
وَن  ر  اسن ََ َُ ه ش  اْل لنْل فَأ ْولَـَئن َْ ي َوَ   ي  ْهَْدن َو اْلم  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َ   يَْهدن ّللاذ  فَه 

..} 

لسالالالُ سُـيالـل الالالـحقذ الراكالالّ يقالول تعالالالـى ركالرق: الهدايالالة واإلضالُل بالالـيد   والالالـمهْدى وهالو ا   

قصالالد الـمالالـحاة فالالـي ديِالاله  الال  هالالداق   لالاليلُ  فوفقالاله إلصالالابْه. والَالالالذ  الال  ريلالاله   فلالالـش يوفقالاله 

ا  عِالالى الالالـَسارة والهدايالالة  لطاعْالاله  و الال  فعالالل   رلالالُ بالاله فهالالو الالالـَاسر: يعِالالـي الهالالالُ. وقالالد بالالـيِذ

 دته فـي هيا الـموضع.والَُلة فـي غير  وضع    كْابِا هيا بـما أغِى ع  إعا

 179اآلية : 
ْش ق ل وٌب الذ يَْفقَه   ْنسن لَه  َ  اْلان ذ َواإلن وَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َولَقَْد رََرأْنَا لنَاَهِذَش َكثنيراً  ذ

ْش آرَاٌن الذ يَْسَمع وَن بنَهآ أ ْولَـَئن  وَن بنَها َولَه  ر  ُْصن ْش أَْعي ٌ  الذ ي  َُ ه ش  بنَها َولَه  َُ َكاألْنعَامن بَْل ه ْش أََضلذ أ ْولَـَئن
 اْلغَافنل وَن {..

يقول تعالـى ركرق: ولقد رـلقِا لـاهِـش كثـيرا    الـا ذ واإلنس  يقال  ِه: ررأ   رـلقه    

 يير:هش رَْرءا.

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ.  

ب  الـحسي  األيديذ  قال: حدثِا يحيى ب  يـمان  ع   ُـارك ب  فَالة   ـ حدثِـي علـيذ 12053  

َ  الـان ذ واإلْنسن قال:  ـما رـلقِا. يرا  ن َش َكثـن  ع  الـحس   فـي قوله: َولَقَْد رََرأْنا لـَاَهِـذ
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َرأْنا حدثِا أبو كريّ  قال: حدثِا اب  أبـي يافدة  ع   ُـارك  ع  الـحس   فـي قوله: َولَقَْد رَ    

َش قال: رـلقِا.  لـَاَهِـذ

ـ قال: ثِا يكريا  ع  َعْذاب ب  ببير  ع  علـيذ ب  بنيَيـمة  ع  سعيد ب  َُـير  قال: 12054  

 أوالد الزنا  ـما ررأ   لـاهِـش.

ـ قال: ثِا يكريا ب  عديذ وعثمان األحول  ع   روان ب   عاوية  ع  الـحس  ب  12055  

إسحا   ع  َلـيس له بـالطافف  ع  عُد   ب  عمرو  ع  الُِـيذ صلى  عمرو  ع   عاوية اب 

شَ »  عليه وسلش  قال:  ْ  رََرأ لـَاَهِـذ ـمذ نا  ن َش  ا رََرأ  كاَن َولَد  الزذ ا رََرأَ لـَاَهِـذ َ لَـمذ  «.إنذ ّللاذ

سُـاط  ع  ـ حدثِـي  ـحمد ب  الـحسي   قال: حدثِا أحمد ب  الـمفَل  قال: حدثِا أ12056  

َش يقول: رـلقِا. : َولَقَْد رََرأْنا لـَاَهِـذ  السديذ

ـ حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حدثِا أبو سعد  قال: سمعت  ـااهدا 12057  

َش قال: لقد رـلقِا لـاهِـش كثـيرا    الـا ذ واإلنس.  يقول فـي قوله: َولَقَْد رََرأْنا لـَاَهِـذ

الـمثِى  قال: حدثِا عُد    قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  اب  عُـاـ:  ـ حدثِـي12058  

َش رـلقِا.  َولَقَْد رََرأْنا لـَاَهِـذ

َ  الـان ذ واإلْنس لِفـار علـمه فـيهش بأنهش يصيرون    يرا  ن َش َكثـن وقال َلذ ثِا:ق: َولَقَْد رََرأْنا لـَاَهِـذ

 إلـيها بَفرهش بربهش.

ْش ق ل وٌب ال يَْفقَه وَن بها فإن  عِاق: لهؤالء اليي  ررأهش   لـاهِـش    رـلقه قلوب ال وأ ا قوله: لَ    ه 

يْفَرون بها فـي آيات    وال يْدبرون بها أدلْه علـى وحدانـيْه  وال يعُْرون بها حااه لرسله  

ة أنُـيافهش. فوصفهش ربِا َلذ  ثِا:ق بأنهش ال يفقهون بها فـيعلـموا توحيد ربهش  ويعرفوا حقـيقة نُوذ

ْش أعي ٌ  ال  إلعراضهش ع  الـحقذ وتركهش تدبر صحة الربد وبطول الَفر. وكيلُ قوله: ولَه 

وَن بها  عِاق: ولهش أعي  ال يِةرون بها إلـى آيات   وأدلْه  فـيْأ لوها ويْفَروا فـيها   ر  ُْصن ي 

هش علـيه  قـيـمون    البرك بـاهلل وتَييّ  فـيعلـموا بها صحة  ا تدعوهش إلـيه رسلهش  وفساد  ا

ْش آرَاٌن ال  رسله فوصفهش   بْركهش إعمالها فـي الـحق بأنهش ال يُصرون بها. وكيلُ قوله: ولَه 

يَْسَمع وَن بها آيات كْاب   فـيعُْروها ويْفَروا فـيها  ولَِهش يعرضون عِها  ويقولون: ال 

َ ْش تَْغلنُ وَن. ورلُ نةير وصف   إياهش فـي  وضع آرر بقوله: تَْسَمع وا لهيا الق ْرآنن واْلغ يهن لَعَلذ وا فـن

ْش ال يَْعقل وَن والعرب تقول رلُ للْارك اسْعمال بعض َوارحه فـيـما يصلـ  له   ٌش ع ْمٌي فَه  َْ شذ ب  ص 

 و ِه قول  سَي  الدار ي:

ْحْـى ي َوارَي َاَرتـي ا  ََ  لسذْْر  أْعَمى إرَا  ا َاَرتـي َرَر

ْ  َوْقرن   ا كاَن بَـْيَِه ماَسْمعي َو ا بـالسذْمع  ن  وأَصشذ َعمذ

 فوصف نفسه لْركه الِةر واالسْـمار بـالعمى والصمـش. و ِه قول االَرر:  

يع    ي لَْو أباء  بنها َسمن ِْهاوإنـذ  َوَعْوَراءن اللذئامن َصَمـْمت  َع

ِْهاَولَوْ   َرةٍ َوَيْعت  الِذْفَس َع َذلور   وبَـادن ّن ال َ  العََص يَِْت  ن  بـن

 ورلُ كثـير فـي كُم العرب وأبعارها.  

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ.  

ـ حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حدثِا أبو سعد  قال: سمعت  ـااهدا 12059  

ْش ق ل وٌب ال يَْفقَ  ْش أْعي ٌ  ال يقول فـي قوله: لَه  ه وَن بنها قال: ال يفقهون بها بيئا    أ ر االَررة. ولَه 

ا     ْش آرَاٌن ال يَْسَمع وَن بنها الـَحقذ ثش َعلهش كاألنعام  ثش َعلهش برذ وَن بنها الهدى. ولَه  ر  ُْصن ي 

 األنعام  فقال: بَْل ه ْش أَضلذ ثش أرُر أنهش هش الغافلون.

َُ ه ش  الغَافنل وَن.القول فـي تأويـل قوله ت   َُ كاألَْنعَامن بَْل ه ْش أَضلذ أولئن  عالـى: أولَئن

َُ كاألْنعامن هؤالء اليي  ررأهش لـاهِـش هش كاألنعام  وهي الُهافش الْـي    يعِـي َلذ ثِا:ق بقوله: أ ولَئن

لـَير    ال تفقه  ا يقال لها وال تفهش  ا أبصرته  ـما يصلـ  و ا ال يصلـ  وال تعقل بقلوبها ا

البرذ فْـميز بـيِهما  فبُههش   بها  إر كانوا ال يْيكرون  ا يرون بأبصارهش    حااه  وال 

يْفَرون فـيـما يسمعون    آي كْابه. ثش قال: بَْل ه ْش أَضلذ يقول: هؤالء الَفرة اليي  ررأهش 

ُهافش ال ارْـيار لها وال لـاهِـش أبدذ رهابـا ع  الـحقذ وألزم لطريق الُـاطل    الُهافش  ألن ال
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تـميـيز فْـَْار وتـميذز  وإنـما هي  سَرة و ع رلُ تهرب    الـمَارذ وتطلّ ألنفسها    

الغياء األصلـ . واليي  وصف   صفْهش فـي هيق االَية   ع  ا أ عطوا    األفهام والعقول 

وآررتها وتطلّ  ا فـيه الـمـميزة بـي  الـمصالـ  والـمَارذ  تْرك  ا فـيه صُح دنـياها 

ها  فـالُهافش  ِها أسد وهي  ِها أضلذ  كما وصفها به ربِا َلذ ثِا:ق.   َارذ

َُ ه ش  الغافنل وَن يقول تعالـى ركرق: هالؤالء الاليي  وصالفت صالفْهش  القالوم الاليي  غفلالوا     وقوله: أ ولَئن

ل علالـى  الا دلالت علالـيه يعِـي سهوا ع  آياتـي وحااي  وتركوا تدبرها واالعُْالـار بهالا واالسالْدال

فها ربها  ا سَرها له.     توحيد ربها  ال الُهافش الْـي قد عرذ

 180اآلية : 
د وَن فنَي  يَ  ي ْلحن واْ الذين ْسََِى فَاْدع وق  بنَها َورَر  ن األْسَمآء  اْلح  َذ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َو

 ل وَن {..أَْسَمآفنهن َسي ْاَزْوَن َ ا َكان واْ يَْعمَ 

ْسَِى  وهي كما قال اب  عُـاـ.    ن األْسماء  الـح  ذ َن  يقول تعالـى ركرق و

ن األْسماء  12060   ذ َن ـ حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع  اب  عُـاـ: و

ْسَِى فـاْدع وق  بنها و   أسمافه: العزيز الـاُـار  وكلذ أسماء   حس .  الـح 

حدثِـي يعقوب  قال: حدثِا اب  علـية  ع  هبام ب  حسان  ع  اب  سيري   ع  أبـي  ـ12061  

دا  َ ْ  »هريرة ع  رسول   صلى   عليه وسلش  قال:  ئَةً إالذ َواحن يَ  اْسما   ن ن تنْسعَةً َوتنْسعن ذ َن إنذ 

 «.أْحَصاها ك لذها دََرـَل الـَاِذةَ 

يَ  يـ    وا الذين ي أْسمافنهن فإنه يعِـي به الـمبركي . وكان إلـحادهش فـي وأ ا قوله: َورَر  د وَن فـن ْلـحن

أسماء   أنهش عدلوا بها عما هي علـيه  فسموا بها آلهْهش وأوثانهش  ويادوا فـيها ونقصوا  ِها  

ى ابْقاقا لها  فسموا بعَها الُت ابْقاقا  ِهش لها    اسش   اليي هو    وسموا بعَها العزذ

 اسش   اليي هو العزيز.   

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ.  

ـ حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع  12062  

ي أْسمافنهن قال: إلـحاد الـملـحدي د وَن فـن ْلـحن يَ  يـ  وا الذين   أن دعوا الُت فـي أسماء اب  عُـاـ: َورَر 

.  

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  ع   ـااهد: 12063  

ى    العزيز  وابْقوا الُت     . ي أْسمافنهن قال: ابْقوا الع زذ د وَن فـن ْلـحن وا الذييَ  يـ   َورَر 

د وَن فقال بعَهش: يَيذبون. ركر    قال رلُ.وارْلف أهل الْأويـل فـي تأويـل قوله يـ     ْلـحن

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد    قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  اب  عُـاـ  12064  

ي أْسمافنهن قال: اإللـحاد: الَْييّ. د وَن فـن ْلـحن يَ  يـ  وا الذين  قوله: َورَر 

 رلُ.وقال آررون:  عِى رلُ: يبركون. ركر    قال   

د وَن 12065   ْلـحن ـ حدثِـي  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا أبو ثور  ع   عمر  ع  قْادة: يـ 

 قال: يبركون.

وأصل اإللـحاد فـي كُم العرب: العدول ع  القصد  والـاور عِه  واإلعراض  ثش يسْعمل فـي   

ي ناحية  ِه ولـيس فـي وسطه  يقال كلذ  عوجذ غير  سْقـيـش  وليلُ قـيـل للـحد القُر لـحد  ألنه فـ

ودا. وقد ركر ع  الَسافي أنه كان يفرذ   ح  د إلـحادا  ولَـحد يَـْلـَحد  لَـْحدا ولـ  ْلـحن  ِه: ألـحد فُن يـ 

بـي  اإللـحاد واللـحد  فـيقول فـي اإللـحاد: إنه العدول ع  القصد  وفـي اللـحد إنه الركون إلـى 

لـحدون»فـي القرآن البيء  وكان يقرأ َميع  ا  بَشذ الـياء وكسر الـحاء  إالذ الْـي فـي « يـ 

بفْـ  الـياء والـحاء  ويزعش أنه بـمعِى الركون. وأ ا سافر « يَـلـَحدون»الِـحل  فإنه كان يقر:ها: 

أهل الـمعرفة بَُم العرب فـيرون أن  عِاهما واحد  وأنهما لغْان َاءتا فـي حرف واحد بـمعِى 

 واحد.

اء أهل الـمديِة وبعض الُصريـي  والَوفـيـي : وا   ة قرذ اء فـي قراءة رلُ  فقرأته عا ذ رْلفت القرذ

اء أهل  ة قرذ د فـي َميع القرآن. وقرأ رلُ عا ذ لـحن دون بَشذ الـياء وكسر الـحاء    ألـحد يـ  ْلـحن يـ 

 بفْـ  الـياء والـحاء    لـحد يـلـحد.« يَـْلـَحدون»الَوفة: 
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القول فـي رلُ أنهما لغْان بـمعِى واحد  فُأيْهما قرأ القارىء فمصيّ الصواب  والصواب     

ألنها أبهر اللغْـي  «  ألـحد»فـي رلُ. غير أنـي أرْار القراءة بَشذ الـياء علـى لغة    قال: 

ي أْسمافنهن إنه  ِسو د وَن فـن ْلـحن يَ  يـ  وا الذين  خ.وأفصحهما. وكان اب  ييد يقول فـي قوله: َورر 

يَ  12066   وا الذين ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـي قوله: َورَر 

ي أْسمافنهن قال: هؤالء أهل الَفر  وقد نسخ  نسَه القْال. دوَن فـن ْلـحن  يـ 

دوَن فن    ْلـحن يَ  يـ  وا الذين ـي أْسمافنهن وال  عِى لـما قال اب  ييد فـي رلُ    أنه  ِسوخ  ألن قوله: َورَر 

لـيس بأ ر      لُِـيه صلى   عليه وسلش بْرك الالـمبركي  أن يقولالوا رلالُ حْالـى يالأرن لاله فالـي 

قْالهش  وإنـما هو تهديد      للـملـحدي  فـي أسمافه ووعيد  ِه لهالش  كمالا قالال فالـي  وضالع آرالر: 

 ... ش  األَ الل  هن ْلهن وا بنالـَما آتاَلـْيِاه ْش َولنـيَْاَلـَمْذع وا فََسالْوَف رَْره ْش يَأْك ل وا َويََْـَمْذع وا َويـ  ف ر  َْ الـيَ االَيالة  وكقولاله: لن

لالـحدون  وَن وهو كُم ررج  َرج األ ر بـمعِى الوعيد والْهديد  و عِاق: إن ت الـمهل الاليي  يـ  يَْعلَـم 

َذ  لاله إلالـيهش يا  ـحمد فـي أسماء   إلـى أَل هش بـالغوق  فسوف يازون إرا َاءهش أَالل   الاليي أ

 َزاء أعمالهش الْـي كانوا يعملونها قُل رلُ    الَفر بـاهلل واإللـحاد فـي أسمافه وتَييّ رسوله.

 181اآلية : 
ل وَن    ةٌ يَْهد وَن بناْلَحقذ َوبنهن يَْعدن ْ  َرلَْقَِآ أ  ذ مذ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َو ن

..} 

يي  رـلقِا أ ة  يعِـي َماعة يهدون  يقول: يهْدون بـالـحقذ يقول تعالـى ركرق: و   الـَـلق ال   

ل وَن يقول: وبـالـحقذ يقَون ويِصفون الِاـ  كما قال اب  َريج.  وبنهن يَْعدن

ةٌ يَْهد وَن 12067   ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  قوله: أ  ذ

ل وَن قا ْـي»ل اب  َريج: ركر لِا أن نُـيذ   صلى   عليه وسلش  قال: بـالـَحقذ َوبنهن يَْعدن قن أ  ذ « هين

َ ونَ »قاَل:  ي وَن َوي ْعط وَن َويَْق  «.بـالـَحقذ يَأْر 

 

ْ  َرـلَْقِا 12068   ـمذ ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا اب  ثور  ع   عمر  ع  قْادة: َو ن

ةٌ يَْهد وَن بـالـَحقذ وَ  ل وَن.أ  ذ  بنهن يَْعدن

الةٌ 12069   ْ  َرالـلَْقِا أ  ذ الـمذ ـ حالدثِا ببالر  قالال: حالدثِا يزيالد  قالال: حالدثِا سالعيد  عال  قْالادة  قولاله: َو ن

ل وَن بلغِا أن نُـيذ   صلى   عليه وسلش يقالول إرا قرأهالا:  َ الْش  َوقَالْد »يَْهد وَن بـالـَحقذ َوبنهن يَْعدن َهاليقن لَ

َي القَْوم  بـيَ  أ ل ونَ أ ْعطن ةٌ يَْهد وَن بـالـَحقذ َوبنهن يَْعدن وَسى أ  ذ ْ  قَْوم    ثْلَها  َو ن َ ْش  ن ي  «.ْيدن

 182اآلية : 
وَن {.. ْ  َحْيم  الَ يَْعلَم  ْش  ذ ه   َ َا َسَِْسَْْدرن يَ  َكيذب واْ بنآيَاتِن  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوالذين

تاله يقول تعالـى ركرق: واليي  كيذبوا بأ    دلِْا وأعُ ِالا  فاحالدوها ولالـش يْاليكروا بهالا  سِالـمهله بغرذ

ونزي  له سوء عمله  حْـى يحسّ أنه هالو فـيالـما علالـيه  ال  تَييُاله بآيالات   إلالـى نفساله  الـحس   

وحْـى يُلغ الغاية الْـي كّْ له    الـمهل  ثش يأريق بأعماله السيئة  فالـيااييه بهالا  ال  العقوبالة  الا 

سالْدراج   إيالاق. وأصالل االسالْدراج اغْالرار الالـمسْدرج بلطالف  ال  حيالم يالرى قد أعدذ له. ورلُ ا

ا وَاله فعالل   رلالُ بأهالل  طاله  َروهالا. وقالد بالـيِذ الـمسْدرج أن الـمسْدرج إلـيه  ـحس  حْالـى يورذ

 الَفر به فـيـما  َى بـما أغِى ع  إعادته فـي هيا الـموضع.

 183اآلية : 
ي َ ْنيٌ  {.. القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     ْش إننذ َكْيدن  }َوأ ْ لني لَه 

يقول تعالـى ركرق: وأ:رر هؤالء اليي  كيذبوا بآياتِا   ُءة بـالَسر والَشذ والفْـ     الدهر     

يا  لـيُلغوا بـمعصيْهش ربهش الـمقدار اليي قد كُْه لهش     وهي الـحي   و ِه قـيـل: انْةرتُ  لـذ

يٌ  يعِـي: قويذ بديد  العقاب والعياب ثش يقَُهش  ي والَيد: هو الـمَر. وقوله َ ْـن إلـيه. إنذ َكْيدن

 و ِه قول الباعر:

ابن َبدذ  ـَماتن     َ  اله رذ ـٌ  ن َُْْلـىأفـا ـن َواْقُ  ي   َعدَْلَ  ع د وَل الِذا

 يعِـي: سيرا بديدا بـاقـيا ال يِقطع.  
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 184اآلية : 
ُنيٌ  {..القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }أَ  يٌر  ذ ِذٍة إنْن ه َو إنالذ نَين َن ْش  ذ   ُنهن واْ َ ا بنَصاحن َذر   َولَْش يََْفَ

يقول تعالـى ركرق: أو لـش يْفَر هؤالء اليي  كيذبوا بآياتِا فـيْدبذروا بعقولهش  ويعلـموا أن رسولِا    

ُْل  وأن اليي دعاهش إلـيه هو الد ِذة به وال ر َن ي  الصحي  القويـش والـحقذ اليي أرسلِاق إلـيهش  ال 

 الـمُـي . وليا نزلت هيق االَية فـيـما قُل  كما:

ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة  قال: ركر لِا أن نُـيذ 12070  

يهش فَيا فَيا: يا بِـي فُ َذ ن يا   صلى   عليه وسلش كان علـى الصفـا  فدعا قريبا  فاعل يف

ت إلـى  بِـي فُن فحيذرهش بأـ    ووقافع    فقال قافلهش: إن صاحَُش هيا لـمـاِون بـات يصوذ

ِذٍة إْن ه َو  َن   ْ ْش  ن ُهن وا  ا بنَصاحن َذر  الصُـاح  أو حْـى أصُ . فأنزل   تُـارك وتعالـى: أَو لَـْش يََْفَ

يٌ . ُـن يٌر     إالذ نَين

يٌ :  الا هالو إالذ ناليير  ِاليركش عقالاب   علالـى كفالركش باله إن لالـش ويعِـي بقوله: إْن ه َو    ُـن يٌر    إالذ نَين

يٌ  قد أبـان لَش أيها الِاـ إنيارق  ا أناليركش باله  ال  بالأـ  ُـن تِـيُوا إلـى اإليـمان به  ويعِـي بقوله:   

   علـى كفركش به.

 185اآلية : 
َ وتن السذَماَواتن َواألْرضن َوَ ا َرلََق ّللاذ   ن  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }أََولَْش يَِْ  واْ فني َ لَ ة ر 

ِ وَن {.. يٍم بَْعدَق  ي ْؤ ن ْش فَُنأَيذ َحدن ل ه  ََ َ وَن قَدن اْقََْرَب أَ  َبْيٍء َوأَْن َعَسَى أَن يَ

لُ   وسلطانه فـ    ي السموات يقول تعالـى ركرق: أو لـش يِةر هؤالء الـمَيذبون بآيات   فـي   

وفـي األرض وفـيـما رـلق َلذ ثِا:ق    بيء فـيهما  فـيْدبروا رلُ ويعُْروا به ويعلـموا أن رلُ 

 ـم  ال نةير له وال بُـيه  و   فعل    ال يُِغي أن تَون العُـادة والدي  الـَالص إالذ له  

وثان ويحيروا أن تَون فـيؤ ِوا به ويصدذقوا رسوله ويِـيُوا إلـى طاعْه ويَـلعوا األنداد واأل

 آَالهش قد اقْربت فـيهلَوا علـى كفرهش ويصيروا إلـى عياب   وألـيـش عقابه.

ِ وَن يقول: فُأيذ تـاويف وتـحيير وترهيّ بعد تـحيير  ـحمد صلى    يٍم بَْعدَق  ي ْؤ ن وقوله: فَُنأيذ َحدن

اباله يصالدذقون  إن لالـش يصالدذقوا بهاليا   عليه وسلش وترهيُاله الاليي أتالاهش باله  ال  عِالد   فالـي آي كْ

 الَْاب اليي َاءهش به  ـحمد صلى   عليه وسلش    عِد   تعالـى.

 186اآلية : 
ْش يَْعَمه وَن {.. ه ْش فني ط ْغيَاننهن َي لَه  َويَيَر  لنلن ّللاذ  فََُ َهادن َْ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َ   ي 

عراض هؤالء اليي  كيذبوا بآياتِالا  الْالاركي الِةالر فالـي حاالج   والفَالر يقول تعالـى ركرق: إن إ  

فـيها  إلضُل   إياهش  ولو هداهش   العُْروا وتدبذروا فأبصالروا ربالدهش ولَال    أضاللهش فالُ 

يُصرون رَبدا وال يهْالدون سُالـيًُ  و ال  أضالله عال  الربالاد فالُ هالادي لاله. ولَال    يالدعهش فالـي 

دهش فالـي بالركهش يْالردذدون  لالـيسْوَُوا الغايالة الْالـي كُْهالا   لهالش  ال  تـماديهش فـ ي كفالرهش وتالـمرذ

 عقوبْه وألـيـش نَاله.

 187اآلية : 
ِْدَ َربذي الَ  َها عن ْلم  ْرَساَها ق ْل إننذَما عن َُ َع ن السذاَعةن أَيذاَن    القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }يَْسأَل ونَ

َِْها ق ْل ي َالذيَها لنَوْقْن  َُ َحفنيذ َع َُ َكأَنذ َ ْش إنالذ بَْغَْةً يَْسأَل ونَ َهآ إنالذ ه َو ثَق لَْت فني السذَماَواتن َواألْرضن الَ تَأْتني

وَن {.. ـن الَ يَْعلَم  َن ذ أَْكثََر الِذا َ ن َولَـ ِدَ ّللاذ َها عن ْلم   إننذَما عن

َُ َع ن السذاَعةن فقال بعَهش: عِـي بيلُ قوم ارْلف أهل الْأويـل فـي اليي  عِ وا بقوله: يَْسئَل      ونَ

رسول   صلى   عليه وسلش    ق ريز  وكانوا سألوا ع  رلُ رسول   صلى   عليه وسلش. 

 ركر    قال رلُ.

ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عمر  ع  قْادة  قال: 12071  

صلى   عليه وسلش: إن بـيِِا وبـيُِ قرابة  فأسرذ إلـيِا  ْـى الساعة فقال  قالت قريز لـمـحمد

ِْها. َُ كأنُذ َحفنـيذ َع   : يَْسئَل ونَ

 وقال آررون: بل عِـي به قوم    الـيهود. ركر    قال رلُ.  
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ثِـي ـ حدثِا أبو كريّ  قال: حدثِا يونس ب  بَير  قال: حدثِا  ـحمد ب  إسحا   قال: 12072  

 ـحمد ب  أبـي  ـحمد  ولـى ييد ب  ثابت  قال: ثِـي سعيد ب  َُـير أو عَر ة  ع  اب  عُـاـ  

قال: قال حمل ب  أبـي ق بير وسْمول ب  ييد لرسول   صلى   عليه وسلش: يا  ـحمد أرُرنا 

ْسئَلَونَُ َع ن السذاَعةن  ْـى الساعة إن كِت نُـيذا كما تقول  فإنا نعلـش  ْـى هي فأنزل   تعالـى: يَ 

ون. ـن ال يَْعلَـم  َن ذ أْكثَر الِذا ي... إلـى قوله: ولَ ِْدَ ربـذ ها عن ْلـم  ما عن ْرساها قَْل إنـذ  أيذان   

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبـي  ع  إسماعيـل ب  أبـي رالد  ع  طار  ب  بهاب  12073  

ل ييكر    بأن الساعة حْـى نزلت: يَْسئَل ونَُ َع ن قال: كان الُِـيذ صلى   عليه وسلش ال يزا

ْرساها.  السذاَعةن أيذان   

قال أبو َعفر: والصواب    القول فـي رلُ أن يقال: إن قو ا سألوا رسول   صلى   عليه   

وسلش ع  الساعة  فأنزل   هيق االَية  وَافز أن يَون كانوا    قريز  وَافز أن يَونوا كانوا 

ي قطع القول علـى أيذ رلُ كان.     الـيهود وال رُر بيلُ عِدنا ياوذ

فْأويـل االَية إرن: يسئلُ القوم اليي  يسئلونُ ع  الساعة أيذان  رساها  يقول:  ْـى قـيا ها.   

 فـي كُم العرب  و ِه قول الراَز:«  ْـى«: »أيذان»و عِى 

اْ   ي أيذانَاأَ ا تَرى لنِـ  ْـن ََ ي حا َن انَا أيذان تَْق ها إبـذ  حن

ْرساها: قـيا ها     قول القافل: أرساها   فهي  رساة  وأرساها القوم: إرا    و عِى قوله:   

ا.   وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال  س وذ حُسوها  ورست هي ترسو ر 

 رلُ.

ل  قال: حدثِا أسُـاط  ع  ـ حدثِـي  ـحمد ب  الـحسي   قال: حدثِا أحمد ب  الـمف12074َ  

ْرساها: يقول  ْـى قـيا ها. : يَْسئَل ونَُ َع ن السذاَعةن أيذان     السديذ

َُ َع ن 12075   ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة قوله: يَْسئَل ونَ

ْرساها:  ْـى قـيا ها.  السذاَعةن أيذان   

 ِْهاها. ورلُ قريّ الـمعِى     عِى    قال:  عِاق: قـيا ها  ألن وقال آررون:  عِى رلُ:   

ا أن أصل رلُ الـحُس والوقوف. ركر    قال رلُ.  انْهاءها: بلوغها وقْها. وقد بـيِذ

ـ حدثِا الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  اب  12076  

ْرساها يعِـي:  ِْهاها.عُـاـ  قوله: يَْسئَل ونَُ   َع ن السذاَعةن أيذان   

يها لنوْقْنها إالذ ه و فإنه أ ر      نُـيه  ـحمدا صلى    ي ال ي َالـذ ِْد ربـذ ها عن ْلـم  ما عن وأ ا قوله: ق ْل إنـذ

  عليه وسلش بأن يايّ سافلـيه ع  الساعة بأنه ال يعلـش وقت قـيا ها إالذ   اليي يعلـش الغيّ  

 وأنه ال يةهرها لوقْها وال يعلـمها غيرق َلذ ركرق. كما:

ِْد 12077   ها عن ْلـم  َما عن ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة: ق ْل إنـذ

يها لنوْقْنها إالذ ه َو يقول: علـمها عِد    هو يالـيها لوقْها  ال يعلـش رلُ إالذ   ي ال ي َالـذ  .ربـذ

ـ حدثِـي  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  قال: حدثِا عيسى  ع  اب  أبـي 12078  

يها: يأتـي بها.  نـاي   ع   ـااهد: ال ي َالـذ

حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  قال: قال  ـااهد: ال    

يها ال يأتـي بها إالذ ه و.  ي َالـذ

ـ حدثِـي  ـحمدب  الـحسي  قال: حدثِا أحمد ب  الـمفَل  قال: حدثِا أسُـاط  ع  12079  

َوْقْنَها إالذ ه و يقول: ال يرسلها لوقْها إالذ هو. يها لن : ال ي َالـذ  السديذ

َ ْش إالذ بَْغَْةً.   ي  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ثَق لَْت فـي السذَمواتن واألْرضن ال تأْتـن

ل الْأويـل فـي تأويـل رلُ  فقال بعَهش:  عِى رلُ: ثقلت الساعة علـى أهل السموات ارْلف أه  

 واألرض أن يعرفوا وقْها و ـايئها لـَفـافها عِهش واسْئثار   بعلـمها. ركر    قال رلُ.

ـ حدثِـي  ـحمد ب  الـحسي   قال: حدثِا أحمد ب  الـمفَل  قال: حدثِا أسُـاط  ع  12080  

قوله: ثَق لَْت فـي السذَمواتن واألْرضن يقول: رفـيت فـي السموات واألرض  فلـش يعلـش السديذ  

ب وال نُـيذ  رسل.  قـيا ها  ْـى تقوم َ لُ  قرذ
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ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  وحدثِا الـحس  ب  يحيى  12081  

ا  َميعا  ع   عمر  ع  ب عض أهل الْأويـل: ثَق لَْت فـي السذَمواتن واألْرضن قال: أرُرنا عُد الريذ

 قال: ثقل علـمها علـى أهل السموات وأهل األرض أنهش ال يعلـمون.

وقال آررون:  عِى رلُ: أنها كُرت عِد  ـايئها علـى أهل السموات واألرض. ركر    قال   

 رلُ.

ثور  وحدثِا الـحس  ب  يحيى  ـ حدثِـي  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  12082  

قال: أرُرنا عُد الريا  َميعا  ع   عمر  قال: قال الـحس   فـي قوله: ثَق لَْت فـي السذَمَواتن 

 واألْرضن يعِـي: إرا َاءت ثَق لت علـى أهل السماء وأهل األرض. يقول: كُ رت علـيهش.

ي ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج12083     ع  اب  َريج: ثَق لَْت فـن

َرت البمس  وس يرت  السذَمَواتن واألْرضن قال: إرا َاءت انبقذت السماء  وانْثرت الِـاوم  وك وذ

 الـاُـال  وكان  ا قال   فيلُ ثقلها.

ـ حدثِا  ـحمد ب  الـحسي   قال: حدثِا أحمد ب  الـمفَل  قال: حدثِا أسُـاط  ع  12084  

 عةمت.«: ثقلت»ل بعض الِاـ فـي السديذ  قال: قا

: علـى السموات واألرض. ركر    قال رلُ.    وقال آررون:  عِى قوله: فـي السذَمَواتن واألْرضن

ي السذَمَواتن 12085   ـ حدثِا ببر  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة: ثَق لَْت فـن

: أي علـى السموات واألرض.  واألْرضن

: وأولـى رلُ عِدي بـالصواب  قول    قال:  عِى رلُ: ثقلت الساعة فـي قال أبو َعفر  

السموات واألرض علـى أهلها أن يعرفوا وقْها وقـيا ها ألن   أرفـى رلُ ع  رـلقه  فلـش يطلع 

ي ال ي َالنـيها ِْدَ َربـذ ها عن ْلـم  َما عن َوْقْنها إالذ  علـيه  ِهش أحدا. ورلُ أن   أرُر بيلُ بعد قوله: ق ْل إنـذ لن

ه َو وأرُر بعدق أنها ال تأتـي إالذ بغْة  فـاليي هو أولـى أن يَون  ا بـي  رلُ أيَا رُرا ع  رفـاء 

 علـمها ع  الـَـلق  إر كان  ا قُله و ا بعدق كيلُ.

َ ْش إالذ بَْغَْةً فإنه يقول: ال تـايء الساعة إالذ فاأة  ال تبعرون بـم   ي  ـايئها. كما:وأ ا قوله: ال تَأْتـن

ـ حدثِـي  ـحمد ب  الـحسي   قال: حدثِا أحمد ب  الـمفَل  قال: حدثِا أسُـاط  ع  12086  

َ ْش إالذ بَْغَْةً يقول: يُغْهش قـيا ها  تأتـيهش علـى غفلة. ي : ال تَأتـن  السديذ

َ ْش إ12087   ي الذ بَْغَْةً قَى   ـ حدثِا ببر  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة: ال تَأْتـن

إنذ السذاَعةَ »أنها ال تأتـيَش إالذ بغْة. قال: وركر لِا أن نُـيذ   صلى   عليه وسلش كان يقول: 

ْلعََْه  فـي السذو ن  ل  ي قنـيـش  سن  َ يََْه  والرذ ل  ي ْسقنـي  ابن  َ ل  ي ْصلنـ   َحْوضه  والرذ  َ ـن والرذ يج  بـالِذا تَهن

فن  َْ ل  يَ  َ يَزانَه  َويَْرفَع ه  َوالرذ  «.ض   ن

َن ذ أْكثََر    ن َول ِْدَ ّللاذ ها عن ْلـم  َما عن ِْها ق ْل إنـذ َُ َحفنـيذ َع َُ كأنذ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: يَْسئَل ونَ

وَن. ـن ال يَْعلَـم   الِذا

ألونُ يقول تعالـى ركرق: يسألُ هؤالء القوم ع  الساعة  كأنُ حفـيذ عِها. فقال بعَهش: يس  

 الْقديـش وإن كان  ؤررا. ركر    قال رلُ.« عِها»عِها كأنُ حفـيذ بهش. وقالوا:  عِى قوله: 

ـ حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع  12088  

ِْها يقول: كأن بـيُِ وبـي َُ َحفنـيذ َع َُ كأنذ ِهش  ودذة  كأنُ صديق لهش. قال اب  عُـاـ  قوله: يَْسئَل ونَ

اب  عُـاـ: لـما سأل الِاـ  ـحمدا صلى   عليه وسلش ع  الساعة سألوق سؤال قوم كأنهش يرون 

أن  ـحمدا حفـي بهش  فأوحى   إلـيه: إنـما علـمها عِدق  اسْأثر بعلـمها  فلـش ي ْطلنع علـيها  لََا وال 

 رسوالً.

األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عمر  قال: قال قْادة:  ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد12089  

قالت قريز لـمـحمد صلى   عليه وسلش: إن بـيِِا وبـيُِ قرابة  فأسرذ إلـيِا  ْـى الساعة فقال 

ِْها. َُ َحفنـيذ َع َُ كأنذ   : يَْسئَل ونَ

ِْها: أي حفـيذ حدثِا ببر  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة: يَسْ     َُ َحفنـيذ َع َُ كأنذ ئَل ونَ

 بهش. قال: قالت قريز: يا  ـحمد أسرذ إلـيِا علـش الساعة لـما بـيِِا وبـيُِ    القرابة لقرابِْا  ُِ.
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ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبو رالد األحمر وهانىء ب  سعيد  ع  حااج  ع  12090  

يف  ع   ـااهد وعَر ة: يَْسئَل و ِْها قال: حفـيذ بهش حي  يسألونُ.َرصن َُ َحفنـيذ َع َُ كأنذ  نَ

ـ حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حدثِا إسرافيـل  ع  سماك  ع  12091  

ى علـيهش. قال: وقال  ِْها قال: قربت  ِهش  وتـحفـذ َُ َحفنـيذ َع َُ كأنذ عَر ة  ع  اب  عُـاـ: يَْسئَل ونَ

ى علـيهش. قال: وقال أبو  الُ: كأنُ حفـيذ بهش أبو  الُ: كأنُ حفـيذ  بهش  قال: قريّ  ِهش  وتـحفـذ

 فْـحدثهش.

ـ حدثِـي  ـحمد ب  الـحسي   قال: حدثِا أحمد ب  الـمفَل  قال: حدثِا أسُـاط  ع  12092  

ِْها كأنُ صديق لهش. َُ َحفنـيذ َع َُ كأنذ : يَْسئَل ونَ  السديذ

 ُ قد اسْـحفـيت الـمسألة عِها فغلـمْها. ركر    قال رلُ.وقال آررون: بل  عِى رلُ: كأن  

ـ حدثِـي  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  قال: حدثِا عيسى  ع  اب  أبـي 12093  

ِْها اسْـحفـيت عِها السؤال حْـى علـمْها.  نـاي   ع   ـااهد: كأنُذ َحفنـيذ َع

َُ َحفنـيذ  حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال:    حدثِا أبو سعد  ع   ـااهد فـي قوله: كأنذ

ِْها قال: اسْـحفـيت عِها السؤال حْـى علـمت وقْها.  َع

  12094 َُ َُ كأنذ ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا الـمـحاربـي  ع  َويُر  ع  الَحاك: يَْسئَل ونَ

ِْها قال: كأنُ عالـش بها.  َحفنـيذ َع

ِْها قال: كأنُ  قال: حدثِا حا د ب  نوح     َُ َحفنـيذ َع َُ كأنذ ع  أبـي رو   ع  الَحاك: يَْسئَل ونَ

 تعلـمها.

دثت ع  الـحسي  ب  الفرج  قال: سمعت أبـا  عار  قال: ثِـي عُـيد ب  سلـيـمان  ع      ح 

ِْها يقول: يسألونُ ع  الساعة  كأنُ عِدك علـما  ِ َُ َحفنـيذ َع َُ كأنذ ها. ق ْل الَحاك  قوله: يَْسئَل ونَ

ِْدَ َربـي. ها عن ْلـم  َما عن  إنـذ

ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عمر  ع  بعَهش: 12095  

ِْها: كأنُ عالـش بها. َُ َحفنـيذ َع  كأنذ

ِْها 12096   َُ َحفنـيذ َع ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـي قوله: كأنذ

ْلـش السذاَعةن  حْـى رْـش قا ِْدَق عن َ عن ل: كأنُ عالـش بها. وقال: أرفـى علـمها علـى رـلقه. وقرأ: إنذ ّللاذ

 السورة.

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ ب  أبـي 12097  

َُ َحفنـيذ  َُ كأنذ َما  طلـحة  ع  اب  عُـاـ  قوله: يَْسئَل ونَ ِْها يقول: كأنُ يعاُُ سؤالهش إياك. ق ْل إنـذ َع

.َ ِْدَ ّللاذ ها عن ْلـم   عن

ِْها يقول: لطيف بها.   َُ َحفنـيذ َع  وقوله: كأنذ

ِْها إلـى حفـيذ بها  وقالوا: تقول العرب: تـحفـيت له فـي    َُ َحفنـيذ َع فوَه هؤالء تأويـل قوله: كأنذ

 لُ قـيـل: أتـيِا فُنا نسأل به  بـمعِى نسأل عِه.الـمسئلة  وتـحفـيت عِه. قالوا: ولي

قال أبو َعفر: وأولـى القولـي  فـي رلُ بـالصواب قول    قال:  عِاق: كأنُ حفـيذ بـالـمسئلة   

 عِها فْعلـمها.

ِْها ولـش يقل حفـيذ بها  إن كان رلُ تأويـل الَُم؟ قـيـل: إن    فإن قال قافل: وكيف قـيـل: َحفنـيذ َع

قـيـل كيلُ  ألن الـحفـاوة إنـما تَون فـي الـمسئلة  وهي الُبابة للـمسؤول عِد الـمسئلة   رلُ

ة  فـيقال: سألت عِه  « ع »واإلكثار    السؤال عِه  والسؤال يوصل ب  ة وبـالُـاء  رذ  رذ

 وضع السؤال  وصل بأغلّ الـحرفـي  الليي  يوصل بهما « حفـي»وسألت به فلـما وضع قوله 

 كما قال الباعر:«  ع »ل  وهو السؤا

ََْواسن     ق  َوْسِان  أْو    يهن كأنذهي يَكذر   س َؤاَل َحفنـَي َعْ  أرن

ن فالإن  عِالاق: قالل يالا  الـحمد لسافلالـيُ عال  وقالت السالاعة وحالي     ِْالدَ ّللاذ ها عن ْلالـم  َما عن وأ ا قوله: ق ْل إنـذ

ال ذ أْكثاَلَر  ـايئها: ال علـش لـي باليلُ  وال يعلالـش باله إالذ   الاليي  َن يعلالـش غيالّ السالموات واألرض. َول

ـن ال يَْعلَالـموَن يقالول: ولَال  أكثالر الِالاـ ال يعلالـمون أن رلالُ ال يعلالـمه إالذ    بالل يحسالُون أن  الِذا

 علـش رلُ يوَد عِد بعض رـلقه.
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 188اآلية : 
ي نَْفعاً َوالَ  َِْفسن ُ  لن اً إنالذ َ ا َبآَء ّللاذ  َولَْو ك ِت  أَْعلَش  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }ق ل الذ أَْ لن َضرذ

ِ وَن {.. يٌر لذقَْوٍم ي ْؤ ن يٌر َوبَبن ْيرن َوَ ا َ سذِنَي السذَوء  إنْن أَنَاْ إنالذ نَين ََ َ  اْل ثَْرت   ن َْ َّ الَْسَْ  اْلغَْي

لساعة أيذان يقول تعالـى ركرق لُِـيه  ـحمد صلى   عليه وسلش: قل يا  ـحمد لسافلـيُ ع  ا   

ا يقول: ال أقدر علـى اَُْب نفع إلـى نفسي  وال دفع ضرذ  ي نَْفعا َوة َضرذ َِْفسن  رساها: ال أْ لنُ لن

 َّ ِْت  أْعلَـش  الغَْي يِـي علـيه ويعيِِـي. َولَْو ك  يحلذ بها عِها إالذ  ا باء   أن أ لَه    رلُ بأن يقوذ

ْيرن يقول: ألعددت الَثـير     يقول: لو كِت أعلـش  ا هو كاف   ـما لـش ََ َ  الـ َْثَْرت   ن يَ  بعد الْسَْ

 الـَير.

ْيرن فقال    ََ َ  الـ ثَْرت   ن َْ ثش ارْلف أهل الْأويـل فـي  عِى الـَير اليي عِاق   بقوله: الْسَْ

 بعَهش:  عِى رلُ: السَْثرت    العمل الصالـ . ركر    قال رلُ.

حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  قال: قال اب  َريج: قوله: ق ْل ال ـ حدثِا القاسش  قال: 12098  

ْيرن قال:  ََ َ  الـ ثَْرت   ن َْ َّ الْسَْ ِْت  أْعلَـش  الغَْي ا قال: الهدى والَُلة. لَْو ك  ي نَْفعا َوال َضرذ َِْفسن أْ لنُ لن

 أعلـش الغيّ  ْـى أ وت السَْثرت    العمل الصالـ .

ى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نـاي   ع  ـ حدثِـي الـمث12099ِ  

  ـااهد   ثله.

ِْت  أْعلَـش  12100   ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ قال: قال اب  ييد  فـي قوله: َولَْو ك 

: قال: الَُِْت  ا يَون    َي السذوء  ْيرن َو ا َ سذِـن ََ َ  الـ ثَْرت   ن َْ َّ الْسَْ  البرذ واتقـيْه. الغَْي

وقال آررون:  عِى رلُ: ولو كِت أعلـش الغيّ ألعددت للسِذة الـمـادبة    الـمَصُة    

 ولعرفت الغُء    الررص  واسْعددت له فـي الررص.

يٌر يقول:  ا أنا إالذ رسول    يٌر َوبَبن . إْن أنا إالذ نَين َي السذوء  يقول: و ا  سِـي الَرذ وقوله: َو ا َ سذِـن

 أرسلِـي إلـيَش  أنير عقابه    عصاق  َِش ورالف أ الرق  وأببالر بثواباله وكرا ْاله  ال  آ ال  باله  

ون بحقالـية  الا َئالْهش باله  ِ وَن يقول: يصدذقون بأنـي هلل رسول  ويقالرذ قَْوٍم ي ْؤ ن وأطاعة  َِش. قولوق: لن

    عِدق.

 189اآلية : 
ي َرلَ  َ َ  إنلَْيَها القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }ه َو الذين يَْس َها لن ََ َِْها َيْو عََل  ن ََ دَةٍ َو َ ْش  ذ  نذْفٍس َواحن قَ

َما لَئنْ  آتَْيََِْا َصالن  َ َربذه  آ أَثْقَلَْت دذَعَوا ّللاذ ْت بنهن فَلَمذ ذ تَغَبذاَها َحَملَْت َحْمًُ َرفنيفاً فََمرذ َ  فَلَما َ ونَ ذ  ن َ حاً لِذ

يَ  {.. رن  البذاكن

دَةٍ. يعِـي بـالِفس الواحدة: آدم كما:يقول تعالـى ر    ْ  نَْفٍس َواحن َ ْش  ن ي َرـلَقَ  كرق: ه َو الذين

ْ  نَْفٍس 12101   َ ْش  ن ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبـي  ع  سفـيان  ع  رَل  ع   ـااهد: َرـلَقَ

دَةٍ قال: آدم علـيه السُم.  َواحن

ْ  ـ حدثِا ببر  قال: حدثِا يزيد  قال: ح12102   َ ْش  ن ي َرـلَقَ دثِا سعيد  ع  قْادة  قوله: ه َو الذين

دَةٍ    آدم.  نَْفٍس َواحن

اء كما:   ها: وَعل    الِفس الواحدة  وهو آدم  يوَها حوذ ََ ِْها َيْو عََل  ن ََ  ويعِـي بقوله: َو

ِْها َيوْ 12103   عََل  ن ََ اء  ـ حدثِـي ببر  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة: َو ها: حوذ ََ
لَع    أضُعه لـيسَ  إلـيها. علت    ضن  فا 

ا تَغَبذاها    َ َ  إلَـْيها: لـيأوى إلـيها لقَاء الـحاَة وليذته. ويعِـي بقوله: فَلَـمذ ويعِـي بقوله: لنـيَْس

فلـما تدثرها لقَاء حاَْه  ِها فقَى حاَْه  ِها  َحَملَْت َحْمًُ َرفنـيفـا وفـي الَُم  ـحيوف 

ا تَغَبذاها َحَملَْت وإنـما الَُم: فلـما ت رك ركرق اسْغِاء بـما ظهر عما حيف  ورلُ قوله: فَلَـمذ

تغباها فقَى حاَْه  ِها حملت. وقوله: َحَملَْت َحْمًُ َرفنـيفـا يعِـي بَفة الـحمل: الـماء اليي 

اء فـي رحمها    آدم أنه كان حمًُ رفـيفـا  وكيلُ هو حمل الـ مرأة  اء الرَل رفـيف حملْه حوذ

ت بـالـماء: قا ت به وقعدت  وأتـمت الـحمل. كما: ْت بنهن فإنه يعِـي: اسْـمرذ  علـيها. وأ ا قوله: فََمرذ
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ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبو أسا ة  ع  أبـي عمير  ع  أيوب  قال: سألت الـحس  12104  

ْت بنهن  قال: لو كِت ا رأً عربـيذا لعرفت  ا هي  إنـما هي:  ع  قوله: َحَملَْت َحْمًُ َرفنـيفـا فََمرذ

ت به.  فـاسْـمرذ

ا تَغَبذاها َحَملَْت َحْمًُ 12105   ـ حدثِا ببر  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة: فَلَـمذ

ْت بنهن اسُْـان حملها.  َرفنـيفـا فََمرذ

قال: حدثِا عيسى  ع  اب  أبـي ـ حدثِـي  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  12106  

 نـاي   ع   ـااهد: فََمرْت بنهن قال: اسْـمرذ حملها.

ـ حدثِـي  وسى  قال: حدثِا عمرو  قال: حدثِا أسُـاط  ع  السديذ  قوله: َحَملَْت َحْمًُ 12107  

ت به.  َرفنـيفـا قال: هي الِطفة. وقوله فََمرْت بنهن يقول: اسْـمرذ

َذت فـيه. ركر    قال رلُ.وقال آررون:  عِى ر    لُ: فب

ـ حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع  12108  

ْت بنهن قال: فبَت أحملت أم ال.  اب  عُـاـ  فـي قوله: فََمرذ

ا أثْقَلَْت فلـما صار  ا فـي بطِها    الـحمل اليي كان   رفـيفـا ثقـيًُ ودنت  ويعِـي بقوله: فَلَـمذ

والدتها  يقال  ِه: أثقلت فُنة إرا صارت رات ثقل بحملها كما يقال: أتـمر فُن: إرا صار را 

 تـمر. كما:

ا أثْقَلَْت: كُر 12109   : فَلَـمذ ـ حدثِـي  وسى  قال: حدثِا عمرو  قال: حدثِا أسُـاط  ع  السديذ

 الولد فـي بطِها.

   َ اء ربهما وقاال: يا ربِا لئ  آتـيِْا صالـحا قال أبو َعفر: دََعَوا ّللاذ  َربذه ما  يقول: نادى آدم وحوذ

 لَِون ذ    الباكري .

اء علـيهما السُم أنه إن آتاهما    وارْلف أهل الْأويـل فـي  عِى الصُح اليي أقسش آدم وحوذ

اء لَِون ذ    الباكري . فقال بعَهش: رلُ هو أن يَون  الـحمل غُ ا. ركر صالـحا فـي حمل حوذ

    قال رلُ.

ـ حدثِـي  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عمر  قال: قال 12110  

 الـحس   فـي قوله: لَئنْ  آتَـْيَِْا َصالنـحا قال: غُ ا.

 وقال آررون: بل هو أن يَون الـمولود ببرا سويذا  ثلهما  وال يَون بهيـمة. ركر    قال رلُ.  

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبـي  ع  سفـيان  ع  ييد ب  َُـير الـحسمي  ع  أبـي 12111  

يَ  قال: أبفقا أن يَون بيئا دون  رن َ ونَ ذ  ن  البذاكن ْري  فـي قوله: لَئنْ  آتَـْيَِْا َصالنـحا لََِ َْ الَُ

 اإلنسان.

ْري  قال: أبفقا أن ال قال: حدثِا يحيى ب  يـمان  ع  سفـيان  ع  ييد ب  َُـير    َْ   ع  أبـي الَُ

 يَون إنسانا.

ـ قال: حدثِا  ـحمد ب  عُـيد  ع  إسماعيـل  ع  أبـي صالـ   قال: لـما حملت ا رأة آدم 12112  

 فأثقلت  كان يبفقان أن يَون بهيـمة  فَدََعَوا َربذه ما لَئْ  آتَـْيَِْا َصالنـحا... االَية.

ب  نوح  ع  أبـي رو   ع  الَحاك  ع  اب  عُـاـ  قال: أبفقا أن ـ قال: حدثِا َابر 12113  

 يَون بهيـمة.

ـ حدثِـي القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  قال: قال سعيد 12114  

اء  أ لقـيت البهوة فـي نفسه فأصابها  فلـيس إالذ أن أصابها حملت   ب  َُـير: لـما هُط آدم وحوذ

ك فـي بطِها ولدها  قالت:  ا هيا؟ فااءها إبلـيس  فقال: أتري  فـي  فلـيس إالذ أن حملت تـحرذ

األرض إالذ ناقة أو بقرة أو ضافِة أو  اعزة؟ هو بعض رلُ. قالت: و   ا  ِى بيء إالذ وهو 

ُْهَما  ثلَما قال: فيكرت رلُ الَدم  يَيق ع  رلُ. قال: فأطيعيِـي وسميه عُد الـحر, تلدي بن

علـيه السُم  فقال: هو صاحُِا اليي قد أررَِا    الـاِة. فمات  ثش حملت بآرر  فااءها فقال: 

أطيعيِـي وسميه عُد الـحر, وكان اسمه فـي الـمُفَة الـحار, وإالذ ولدتن ناقة أو بقرة أو 

ْه ضافِة أو  اعزة  أو قْلْ ه  فإنـي أنا قْلت األول قال: فيكرت رلُ الَدم  فَأنه لـش  يَرهه  فسمذ
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ُْههما  عُد الـحر,  فيلُ قوله: لَئنْ  آتَـْيَِْا َصالنـحا يقول: بُهِا  ثلِا  فلـما آتَاه َما َصالنـحا قال: بن

  ثلهما.

ا أثْقَلَْت كُر 12115   : فَلَـمذ ـ حدثِـي  وسى  قال: حدثِا عمرو  قال: حدثِا أسُـاط  ع  السديذ

فها وقال لها:  ا يدريُ  ا فـي بطُِ  لعله كلّ أو رِزير أو الولد فـي بطِها َاءها إبلـيس  فَوذ 

لُ  أو يِبقذ بطُِ فـيقْلُ؟ فيلُ  حمار؟ و ا يدريُ    أي  يَرج؟ أ   دبرك قـيقْلُ  أو    قُ 

يَ . رن َ  البذاكن َ ونَ ذ  ن َ َربذه ما لَئنْ  آتَـْيَِْا َصالنـحا يقول:  ثلِا  لََِ  حي  دََعَوا ّللاذ

اء أنهما دعوا   قال أبو َع   فر: والصواب    القول فـي رلُ أن يقال: إن   أرُر ع  آدم وحوذ

اء صالـحا لـيَونان هلل    الباكري .  اء  وأقسما لئ  أعطاهما فـي بط  حوذ ربهما بحمل َحوذ

والصُح قد يبمل  عانـي كثـيرة:  ِها الصُح فـي اسْواء الـَـلق. و ِها الصُح فـي الدي   

صُح فـي العقل والْدبـير. وإر كان رلُ كيلُ  وال رُر ع  الرسول يوَّ الـحاة بأن رلُ وال

علـى بعض  عانـي الصُح دون بعض  وال فـيه    العقل دلـيـل وَّ أن يَع شذ كما عمه    

 فـيقال إنهما قاال لئ  آتـيِْا صالـحا باميع  عانـي الصُح.

َ ونَ ذ  ن    يَ  فإنه لَِالون ذ  الـم  يبالَرك علالـى  الا وهُالت لاله  ال  الولالد وأ ا  عِى قوله: لََِ رن َ  الباكن

 صالـحا.

 190اآلية : 
ا عََُ لَه  ب َرَكآَء فنيَمآ آتَاه َما فََْعَالَى ّللاذ  َعمذ ََ آ آتَاه َما َصالنحاً   القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }فَلَمذ

ك وَن {..  ي ْبرن

قهما   ولدا صالـحا كما سأال َعُ له بركاء فـيـما آتاهما يقول تعالـى ركرق: فلـما ري   

 وريقهما.

ثش ارْلف أهل الْأويـل فـي البركاء الْـي َعُها فـيـما أوتـيا    الـمولود  فقال بعَهش: َعُ   

 له بركاء فـي االسش. ركر    قال رلُ.

ِا عمر ب  إبراهيـش  ع  قْادة  ـ حدثِا  ـحمد ب  ببار  قال: حدثِا عُد الصمد  قال حدث12116  

يز  »ع  الـحس   ع  سمرة ب  َِدب  ع  الُِـيذ صلى   عليه وسلش  قال:  اء  ال يَعن كانَْت َحوذ

ُْدَ الـَحرْ  ْْه  َع ُْدَ الـَحْر,ن  فعاَ, لََها َولَدٌ  فََسمذ يَِه َع َما ,ن  وإنـذلََها َولَدٌ  فََِيََرْت لَئنْ  عاَ, لََها َولَدٌ لَْ َسمذ

ْ  َوْحين البذْيطانن  َُ  ن  «.كاَن رل

ـ حدثِـي  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  عْـمر  ع  أبـيه  قال: حدثِا أبو العُء  12117  

رة ب  َِدب: أنه حد, أن آدم علـيه السُم سمى ابِه عُد الـحر,.  ع  َسم 

ع  سلـيـمان الْـيـمي  ع  أبـي العُء ب  قال: حدثِا الـمعْـمر  ع  أبـيه  قال: حدثِا اب  ع لَـية     

 البذَيذر  ع  سمرة ب  َِدب  قال: سمى آدم ابِه: عُد الـحر,.

ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  ع  اب  إسحا   ع  داود ب  الـحصي   ع  12118  

اء تلد الَدم  فْعُذدهش هلل  وتسميه عُد    وع ُـيد   ونـحو عَر ة  ع  اب  عُـاـ  قال: كانت حوذ

رلُ  فـيصيُهش الـموت  فأتاها إبلـيس  وآدَم  فقال: إنَما لو تسميانه بغير اليي تسميانه لعا, 

ْ  نَْفٍس  َ ْش  ن ي َرـلَقَ فولدت له رًَُ  فسماق عُد الـحر,  ففـيه أنزل   تُـارك وتعالـى: ه َو الذين

عَُ لَه  ب َركاَء  ََ دَةٍ... إلـى قوله:  يـما آتاه َما... إلـى آرر االَية.َواحن  فـن

ـ حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع  12119  

َذت أحُلت أم  ْت بنهن فب دَةٍ... إلـى قوله: فََمرذ ْ  نَْفٍس َواحن َ ْش  ن ي َرـلَقَ اب  عُـاـ قوله فـي آدم: ه َو الين

ا أثْقَ  َ َربذه ما لَئنْ  آتَـْيَِْا َصالنـحا... االَية  فأتاهما البيطان فقال: هل تدريان  ا ال؟ فَلَـمذ لَْت دََعَوا ّللاذ

يولد لَما أم هل تدريان  ا يَون أبهيـمة تَون أم ال؟ ويي  لهما الُـاطل إنه غويذ  ُـي . وقد 

مياق بـي لـش يَرج سويذا و ات كانت قُل رلُ ولد ولدي  فماتا  فقال لهما البيطان: إنَما إن لـش تس

عَُ لَه  ب َركاَء  ََ ا آتاه َما َصالنـحا  الن فسميا ولديهما عُد الـحر, فيلُ قوله: فَلَـمذ كما  ات األوذ

يـما آتاه َما... االَية.  فـن

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: حدثِا حااج  ع  اب  َريج  قال: قال اب  12120  

ل ولد  أتاق إبلـيس فقال: إنـي سأنص  لُ فـي بأن ولدك هيا تسميه عُد عُـاـ: لـما  لد له أوذ و 

This file was downloaded from QuranicThought.com



الـحر, فقال آدم: أعور بـاهلل    طاعُْ قال اب  عُـاـ: وكان اسمه فـي السماء الـحار,. قال 

آدم: أعور بـاهلل    طاعُْ إنـي أطعُْ فـي أكل البارة  فأررَِْـي    الـاِة  فل  أطيعُ. 

ل فعصاق  فمات  فمات ول لد له بعد رلُ ولد آرر  فقال: أطعِـي وإالذ  ات كما  ات األوذ دق  ثش و 

فقال: ال أيال أقْلهش حْـى تسميه عُد الـحر,. فلـش يزل به حْـى سماق عُد الـحر,  فيلُ قوله: 

يـما آتاه َما: أبركه فـي طاعْه فـي غير عُـادة  ولـش ي برك بـ عَُ لَه  ب َركاَء فـن  اهلل  ولَ  أطاعه.ََ

ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  ع  هارون  قال: أرُرنا الزبـير ب  الـَريت  ع  12121  

كما  اء  وكان ال يعيز لهما ولد  فأتاهما البيطان فقال: إن سرذ عَر ة  قال:  ا أبرك آدم  وال حوذ

عَُ لَه  ب   ََ يـما آتاه َما.أن يعيز لَما ولد فسمياق عُد الـحر, فهو قوله:   َركاَء فـن

ا 12122   ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عمر  ع  قْادة: فَلَـمذ

تَغَبذاها َحَملَْت َحْمًُ َرفنـيفـا قال: كان آدم علـيه السُم ال يولد له ولد إالذ  ات  فااءق البيطان  

ك أن يعيز ولدك هيا  فسميه  عُد الـحر, ففعل  قال: فأبركا فـي االسش ولـش ي بركا فقال: إن سرذ

 فـي العُـادة.

عَُ لَه  ب َركاَء     ََ ا آتاه َما َصالـحا  حدثِا ببر  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة: فَلَـمذ

يـما آتاه َما ر كر لِا أنه كان ال يعيز لهما ولد  فأتاهما البيطان  فقال لهما: سمياق  عُد الـحر, فـن

 وكان    وحي البيطان وأ رق  وكان بركا فـي طاعْه  ولـش يَ  بركا فـي عُـادته.

ـ حدثِـي  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  قال: حدثِا عيسى  ع  اب  أبـي 12123  

يـما آتاه َما فََْعا عَُ لَه  ب َركاَء فـن ََ ا آتاه َما َصالنـحا  ك وَن نـاي   ع   ـااهد: فَلَـمذ ا ي ْبرن لـى ّللاذ  َعمذ

قال: كان ال يعيز الَدم وا رأته ولد  فقال لهما البيطان: إرا ولد لَما ولد  فسمياق عُد الـحر, 

عَُ لَه  ب َركاَء... االَية. ََ ا آتاه َما َصالنـحا   ففعُ وأطاعاق  فيلُ قول  : فَلَـمذ

ع  سالـش ب  أبـي حفصة  ع  سعيد ب  ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا اب  فَيـل  12124  

ك وَن قال: لـما حملت  ا ي ْبرن َ َربذه ما... إلـى قوله تعالـى: فََْعالـى ّللاذ  َعمذ َُـير  قوله: أثْقَلَْت دََعَوا ّللاذ

اء  ا هيا اليي بطُِ؟  ل ولد ولدته حي  أثقلت  أتاها إبلـيس قُل أن تلد  فقال: يا حوذ اء فـي أوذ حوذ

أدري. فقال:    أي  يَرج؟    أنفُ  أو    عيُِ  أو    أرنُ؟ قالت: ال أدري. قال: فقالت:  ا 

أرأيت إن ررج سلـيـما أتطيعيِـي أنت فـيـما آ رك به؟ قالت: نعش. قال: سميه عُد الـحر, وقد 

 كان يسمى إبلـيس الـحر,  فقالت: نعش. ثش قالت بعد رلُ الَدم: أتانـي آت فـي الِوم فقال لـي كيا

نا اليي أررَِا    الـاِة ثش أتاها إبلـيس  فأعاد  وكيا  فقال: إن رلُ البيطان فـاحيريه  فإنه عدوذ

عَُ لَه   ََ علـيها  فقالت: نعش. فلـما وضعْه أررَه   سلـيـما  فسمْه عُد الـحر,  فهو قوله: 

ك وَن. ا ي ْبرن يـما آتاه َما فََْعالـى ّللاذ  َعمذ  ب َركاَء فـن

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا َرير واب  فَيـل  ع  عُد الـملُ  ع  سعيد ب  َُـير  12125  

اء لـما أثقلت  أتاها  قال: قـيـل له: أبرك آدم؟ قال: أعور بـاهلل أن أيعش أن آدم أبرك ولَ  حوذ

إن  إبلـيس فقال لها:    أي  يَرج هيا     أنفُ أو    عيُِ أو    فـيُ؟ فقِطها  ثش قال: أرأيت

ك ولـش يقْلُ أتطيعيِـي؟ قالت: نعش. قال: فسميه عُد الـحر,  ررج سويذا ياد اب  فَيـل لـش يَرذ

 ففعلت. ياد َرير: فإنـما كان بركه فـي االسش.

ـ حدثِـي  وسى ب  هارون  قال: حدثِا عمرو  قال: حدثِا أسُـاط  ع  السديذ  قال: 12126  

اء  فأتاهما إب لـيس فقال: سموق عُدي وإالذ قْلْه قال له آدم علـيه السُم: فولدت غُ ا  يعِـي حوذ

قد أطعُْ وأررَِْـي    الـاِة  فأبى أن يطيعه  فسماق عُد الرحم   فسلط   علـيه إبلـيس 

فقْله. فحملت بآرر فلـما ولدته قال لها: سميه عُدي وإالذ قْلْه قال له آدم: قد أطعُْ فأررَِْـي 

اق صالـحا فقْله. فلـما أن كان الثالم  قال لهما: فإرا غ لُْـش فسموق عُد    الـاِة. فأبى  فسم

عَُ لَه   ََ الـحر, وكان اسَش إبلـيس وإنـما سمي إبلـيس حي  أ بلس. ففعلوا  فيلُ حي  يقول  : 

يـما آتاه َما يعِـي فـي الْسمية.  ب َركاَء فـن

هل الَفر    بِـي آدم َعُ هلل بركاء    وقال آررون: بل الـمعِـيذ بيلُ رَل وا رأة    أ  

االَلهة واألوثان حي  ريقهما فـاريقهما    الولد. وقالوا:  عِى الَُم: هو اليي رـلقَش    نفس 

واحدة وَعل  ِها يوَها لـيسَ  إلـيها  فلـما تغباها: أي هيا الرَل الَافر  حملت حمًُ رفـيفـا  
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لوا: وهيا  ـما ابْدىء به الَُم علـى وَه الـَطاب  ثش ردذ إلـى فلـما أثقلت دعوتـما   ربَما. قا

َرْيَ   ََ ُن َو ي الف ْل ْش فـن ْـ  ِْ ي الَُرذ والَُْحرن حْـى إرَا ك  ك ْش فـن ي ي َسيذر  الـَُر ع  الغافّ  كما قـيـل: ه َو الذين

ا نةافر رلُ ببواهدق فـيـما  َى قُل. ركر ٍَة. وقد بـيِذ ي ٍ َطيُذ ْش بنرن     قال رلُ. بنهن

عَُ لَه  ب َركاَء 12127   ََ ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا سهل ب  يوسف  ع  عمرو  ع  الـحس : 

يـما آتاه َما قال: كان هيا فـي بعض أهل الـملل  ولـش يَ  بآدم.  فـن

ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عمر  قال: قال الـحس : 12128  

يـما  عَُ لَه  ب َركاَء فـن ََ ا آتاه َما َصالنـحا  عِـي بهيا ررية آدم     أبرك  ِهش بعدق. يعِـي بقوله: فَلَـمذ

 آتاه َما.

ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة  قال: كان الـحس  12129  

د  وا ونصروا.يقول: هش الـيهود والِصارى  ريقهش   أوالدا فهوذ

عَُ    ََ ا آتاه َما َصالنـحا  قال أبو َعفر: وأولـى القولـي  بـالصواب قول    قال: عِـي بقوله: فَلَـمذ

اء إلَمار الـحاة    أهل  لَه  ب َركاَء فـي االسش ال فـي العُـادة  وأن الـمعِـيذ بيلُ آدم وحوذ

 الْأويـل علـى رلُ.

األ ر علـى  ا وصفت فـي تأويـل هيق االَية  وأن الـمعِـيذ  فإن قال قافل: فما أنت قافل إر كان  

ك وَن؟ أهو اسَِْاف      أن يَون له فـي األسماء  ا ي ْبرن اء فـي قوله: فََْعالـى ّللاذ  َعمذ بها آدم وحوذ

ـل ق  َبيْ  َْ ك وَن  ا ال يَ ئا بريُ أو فـي العُـادة؟ فإن قلت فـي األسماء دلذ علـى فسادق قوله: أي ْبرن

ـلَق وَن وإن قلت فـي العُـادة  قـيـل لُ: أفَان آدم أبرك فـي عُـادة   غيرق؟ قـيـل له: إن  َْ َوه ْش ي 

ك وَن لـيس بـاليي ظِِت  وإنـما القول فـيه: فْعالـى    ا ي ْبرن القول فـي تأويـل قوله: فََْعالـى ّللاذ  َعمذ

اء فقد انقَى عِد قوله: عما يبرك به  بركو العرب    عُدة األوثان. ف أ ا الـَُر ع  آدم وحوذ

ك وَن. كما: ا ي ْبرن يـما آتاه َما ثش اسْؤنف قوله: فََْعالـى ّللاذ  َعمذ عَُ لَه  ب َركاَء فـن ََ 

ـ حدثِـي  ـحمد ب  الـحسي   قال: حدثِا أحمد ب  الـمفَل  قال: حدثِا أسُـاط  ع  12130  

ك وَن يقول: هيق فصل    آية آدم راصة فـي آلهة العرب.السديذ  قوله: فََْعالـى ّللاذ  عَ  ا ي ْبرن  مذ

اء أهل الـمديِة وبعض الـمَيـي     اء فـي قراءة قوله: ب َركاَء فقرأ رلُ عا ة قرذ وارْلفت القرذ

ْركا»والَوفـيـي :  عَُ لَه  بن اء « ََ بَسر البي   بـمعِى البركة. وقرأق بعض الـمَيـي  وعا ة قرذ

عَُ لَه  ب َركاَء بَشذ البي   بـمعِى َمع بريُ.الَوفـيـي ََ    وبعض الُصريـي : 

وهيق القراءة أولـى القراءتـي  بـالصواب  ألن القراءة لو صحت بَسر البي  لوَّ أن يَون   

اء لـش يَديِا بأن ولدهما    عطية  الَُم: فلـما آتاهما صالـحا َعُ لغيرق فـيه بركا ألن آدم وحوذ

ُذ بأن ولدهما     إبلـيس ثش ياعُ هلل فـيه بركا لْسميْهما إياق بعُد    وإنـما كانا يديِان ال ب

ري    وعطيْه  ثش سمياق عُد الـحر,  فاعُ إلبلـيس فـيه بركا بـاالسش  فلو كانت قراءة    

ْركا»قرأ:  وحي   صحيحة وَّ  ا قلِا أن يَون الَُم: َعُ لغيرق فـيه بركا  وفـي نزول « بن

عَُ لَه   ا يوض  ع  أن الصحي     القراءة: ب َركاَء بَش البي  علـى  ا بـيِت قُل. ََ  بقوله: 

اء إنـما سميا ابِهما عُد الـحر,  والـحر, واحد  وقوله: ب َركاَء    فإن قال قافل: فإن آدم وحوذ

حدا؟ قـيـل: قد دللِا فـيـما َماعة  فَيف وصفهما َلذ ثِا:ق بأنهما َعُ له بركاء  وإنـما أبركا وا

 َى علـى أن العرب تـَرج الـَُر ع  الواحد  َرج الـَُر ع  الـاماعة إرا لـش تقصد واحدا 

َ ْش وإنـما كان القافل رلُ واحدا   َمع وا لَ ََ ـَ قَْد  ـ  إنذ الِذا ش  الِذا يَ  قاَل لَه  بعيِه ولـش تسمه  كقوله: الذين

لـاماعة  إر لـش يقصد قصدق  ورلُ  سْفـيض فـي كُم العرب فأررج الـَُر  َرج الـَُر ع  ا

 وأبعارها.

ك وَن فِْزيه      تُـارك وتعالـى نفسه  وتعةيـش لها عما يقول    ا ي ْبرن وأ ا قوله: فََْعالـى ّللاذ  َعمذ

 فـيه الـمُطلون ويدعون  عه    االَلهة واألوثان. كما:

ا ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا 12131   الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج: فََْعالـى ّللاذ  َعمذ

ك وَن قال: هو اإلنَاف  أنَف نفسه َلذ وعزذ  يقول: عةش نفسه  وأنَفْه الـمُفَة و ا سُ   ي ْبرن

 له.

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ حدثِا الـحس  ب  يحيى  قال: أرُرنا عُد الريا   قال: أرُرنا اب  عيـيِة  قال: سمعت 12132  

يالـما آتاه َمالا صدقة يحدذ,  عَُ لَه  ب َركاَء فـن ََ ع  السديذ  قال: هيا    الـموصول والـمفصول قوله: 

ك وَن قالالال: عمالالا يبالالرك  الالا ي ْبالالرن اء  ثالالش قالالال   تُالالـارك وتعالالالـى: فََْعالالالـى ّللاذ  َعمذ فالالـي بالالأن آدم وحالالوذ

 الـمبركون  ولـش يعِهما.

 191اآلية : 
لَق وَن {..القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }أَ  َْ ل ق  َبْيئاً َوه ْش ي  َْ ك وَن َ ا الَ يَ  ي ْبرن

يقول تعالـى ركرق: أيبركون فـي عُـادة    فـيعُدون  عه  ا ال يَـلق بيئا و  يَـلقها    

 ويِبئها  وإنـما العُـادة الـَالصة للـَالق ال للـمَـلو ؟

ونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ـ حدثِـي ي12133وكان اب  ييد يقول فـي رلُ بـما:    

اء  ياق عُد    فأتاهما إبلـيس فقال:  ا سميْـما يا آدم ويا حوذ اء ولد  فسمذ لد الَدم وحوذ ييد  قال: و 

لد لهما قُل رلُ ولد  فسمياق عُد    فمات فقاال: سميِاق عُد  . فقال إبلـيس:  ابَِما؟ قال: وكان و 

رك عُدق عِدكما؟ ال و  لـييهُ  به كما رهّ بـاالَرر ولَ  أدلَما علـى اسش أتةِان أن   تا

ـل ق   َْ ك وَن  ا ال يَ يُقـى لَما  ا بقـيْـما؟ فسمياق عُد بمس قال: فيلُ قول   تُـارك وتعالـى: أي ْبرن

ـلَق وَن البمس تـَـلق بيئا حْـى يَون لها عُد؟ إنـما هي  َـلوق َْ ة. وقد قال رسول   َبْيئا َوه ْش ي 

ي األْرضن »صلى   عليه وسلش:  ي الـَاِذةن  َوَردََعه ما فـن : َردََعه ما فـن تَـْي ن  «.َردََعه ما َ رذ

ك وَن  الا فالأررج    الـلَق وَن  فالأررج  َِالـيهش  َالرج  َِذالى بِالـي آدم  وقالد قالال: أي ْبالرن َْ وقـيـل: َوه الْش ي 

غير بِـي آدم  ألن اليي كالانوا يعُدوناله إنالـما كالان  َرج الـَُر ع  «   »ال ب «  ا»ركرهش ب 

فقـيالـل لاليلُ «   ال »ال ب «  الا»حارا أو ربُـا أو نـااسا  أو بعض األبياء الْـي يَُر عِهالا ب 

فأررَالالت كِالالايْهش  َالالرج كِايالالة بِالالـي آدم  ألن الالالـَُر عِهالالا بْعةيالالـش «  وهالالش»ثالالش قـيالالـل: «   الالا»

 ِاـ بعَهش بعَا.الـمبركي  إياها نةير الـَُر ع  تعةيـش ال

 192اآلية : 
وَن {.. ْش يَِص ر  ْش نَْصراً َوالَ أَْنف َسه  يع وَن لَه   القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوالَ يَْسَْطن

يقول تعالـى ركرق: أيبرك هؤالء الـمبركون فـي عُـادة    ا ال يَـلق بيئا    رـلق    وال    

بهش سوءا أو أحلذ بهش عقوبة  وال هو قادر إن أراد به سوءا نصر  يسْطيع أن يِصرهش إن أراد  

نفسه وال دفع ضرذ عِها  وإنـما العابد يعُد  ا يعُدق الَُْب نفع  ِه أو لدفع ضرذ  ِاله عال  نفساله  

هش  بل ال تـاْلّ إلـى نفسالها  وآلهْهش الْـي يعُدونها ويبركونها فـي عُـادة   ال تِفعهش وال تَرذ

ّ تُـارك وتعالـى  نفعا وال ا  فهي    نفع غير أنفسها أو دفع الَرذ عِها أبعد. يعاذ تدفع عِها ضرذ

 رـلقه    عةيـش رطإ هؤالء اليي  يبركون فـي عُـادتهش   غيرق.

 193اآلية : 
نع وك ْش َسَوآٌء َعلَ  ُذ وه ْش أَْم القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوإنن تَْدع وه ْش إنلَى اْله دََى الَ يَْ َ ْش أَدََعْوت م  ْي

ْ وَن {..  أَْنْ ْش َصا ن

يقول تعالـى ركرق فـي وصفه وعيُه  ا يبرك هؤالء الـمبركون فـي عُـادتهش ربهش إياق: و      

نع وك ْش  صفْه أنَش أيها الِاـ إن تدعوهش إلـى الطريق الـمسْقـيـش  واأل ر الصحي  السديد ال يَُْذ

ا  فْْرك    الطر   ا كان ع  القصد  ِعدالً َافرا  وتركّ  ا كان ألنها لـيست تعقل بيئ

 سْقـيـما سديدا. وإنـما أراد   َلذ ثِا:ق بوصف آلهْهش بيلُ    صفْها تُِـيههش علـى عةيـش 

رطئهش  وقُ   ارْـيارهش  يقول َلذ ثِا:ق: فَيف يهديَش إلـى الرباد    إن دعي إلـى الرباد 

لـش يفهش ربادا    ضُل  وكان سواًء دعاء داعيه إلـى الرباد وسَوته  ألنه وعرفه لـش يعرفه  و

ال يفهش دعاءق  وال يسمع صوته  وال يعقل  ا يقال له؟ يقول: فَيف ي عُد    كانت هيق صفْه  أم 

كيف يبَل عةيـش َهل    اتـَي  ا هيق صفْه إلها؟ وإنـما الربذ الـمعُود هو الِافع    يعُدق  

ق  الهادي إلـى الرباد    أطاعه  السا ع دعاء    الَارذ     يعصيه  الِاصر ولـيه  الـَارل عدوذ

ْ وَن فعطف بقوله:  ْش َصا ن موه ْش أْم أْنْـ  َ ْش أدََعْوتـ  وهو اسش «  صا ْون»دعاق. وقـيـل: َسَواٌء َعلَـْي

ش  كما قال «  أدعوتـموهش»علـى قوله:   الباعر:وهو فعل  اض  ولـش يقل: أم َصَمْـذ
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رن   َمْيرن ْب ن عا ن ْ  نـ  َُ القَـْفر  أْم بنتذ لَـْيـلَةًبأْهلن القنُـابن  ن  َسَواٌء َعلَـْي

 «.أم أنت بـافت»وقد يِبد:   

 194اآلية : 
َ ْش فَاْدع وه ْش فَلْ  َُادٌ أَْ ثَال  ن عن يَ  تَْدع وَن  ن  د ونن ّللاذ يُ واْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }إننذ الذين يَْسَْان

قنيَ  {.. َ ْش إنن ك ِْ ْش َصادن  لَ

هش وال     يقول َلذ ثِا:ق لهؤالء الـمبركي     عُدة األوثالان  الوبَهش علالـى عُالـادتهش  الا ال يَالرذ

يِفعهش    األصالِام: إن الاليي  تالدعون أيهالا الالـمبركون آلهالة  ال  دون    وتعُالدونها بالركا  الَِش 

َُـادٌ أْ ثَال   َ ْش يقول: هش أ ُك لربَش  كما أنْالـش لاله  ـمالالـيُ. فالإن كِْالـش صادقالـي  أنهالا وكفرا بـاهلل  عن

تَرذ وتِفع وأنها تسْوَّ  َِش العُـادة لِفعها إياكش  فلـيسْـايُوا لدعافَش إرا دعوتـموهش  فإن لـش 

ما يَونان يسْـايُوا لَش ألنها ال تسمع دعاءكش  فأيقِوا بأنها ال تِفع وال تَرذ ألن الَرذ والِفع إنـ

َي إلالـيه  ال  باليء سالمع فَالرذ  ال   َن ال  ـم  إرا سئل سمع  سالألة سالافل وأعطالى وأفَالل و ال  إرا ب 

.  اسْـحقذ العقوبة ونفع    ال يسْوَّ الَرذ

 195اآلية : 
ب وَن بنَهآ أَْم لَ  ُْطن ْش أَْيٍد يَ ٌل يَْمب وَن بنَهآ أَْم لَه   َ ْش أَْر ْش أَْعي ٌ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }أَلَه  ه 

ونن {.. ر  ةن يد ونن فََُ تِ  ْش آرَاٌن يَْسَمع وَن بنَها ق لن اْدع واْ ب َرَكآَءك ْش ث شذ كن وَن بنَهآ أَْم لَه  ر  ُْصن  ي 

فهش َهل  ا هش علـيه  قـيـمون:     يقول تعالـى ركرق لهؤالء اليي  عُدوا األصِام    دونه  عرذ

ٌل يَ   َ فون بها أألصِا َش هيق أيها القوم أْر ـْمب وَن بنها فـيسعون  عَش ولَش فـي حوافاَش ويْصرذ

ب وَن بنها فـيدفعون عَِش ويِصرونَش بها عِد قصد    يقصدكش ببرذ  ُْطن ْش أْيٍد يَ فـي  ِافعَش  أْم لَه 

فوكش  ا عايِوا وأبصروا  ـما تغيُون عِه فُ ترونه   وَن بنها فـيعرذ ر  ُْصن ْش أْعي ٌ  ي  أْم و َروق  أْم لَه 

ْش آرَاٌن يَْسَمع وَن بنها فـيَُروكش بـما سمعوا دونَش  ـما لـش تسمعوق؟ يقول َلذ ثِا:ق: فإن كانت  لَه 

آلهَْش الْـي تعُدونها لـيس فـيها بيء    هيق االاَلت الْـي ركرتها  والـمعةذش    األبياء إنـما 

ـمعانـي عِدكش  فما وَه عُـادتَش يعةذش لـما يرَى  ِه    الـمِافع الْـي توصل إلـيه بعض هيق ال

أصِا َش الْـي تعُدونها  وهي رالـية    كلذ هيق األبياء الْـي بها يوصل إلـى اَُْب الِفع 

؟  ودفع الَرذ

ونن يقالالول: فالالُ تالالؤررون بالالـالَيد    الالر  ِْةن يالالد ونن أنْالالـش وهالال   فَالالُ ت  وقولالاله: ق الالْل اْدع الالوا ب الالَركاَءك ْش ث الالشذ كن

ف والـمَر  ولَ  عالوا بيل وق  وأنه قد عصمه  ِهش  ويعرذ ُ. ي علـمه َلذ ثِا:ق بيلُ أنهش لـش يَرذ

 الَفرة به عاز أوثانهش ع  نصرة    بغى أولـياءهش بسوء.

 196اآلية : 
يَ  {.. النحن َْاَب َوه َو يَََْولذى الصذ َن َل اْل ي نَزذ َي ّللاذ  الذين  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }إننذ َولنيـذ

ل تعالـى ركرق لُِـيه  ـحمد صلى   عليه وسلش: قل يا  ـحمد للـمبركي     عُدة األوثالان: يقو   

ل الَْاب علـيذ بـالـحقذ  وهو اليي يْولالـى  إنذ ولـي نصيري و عيِـي وظهيري علـيَش   اليي نزذ

    صلـ  عمله بطاعْه    رـلقه.

 197اآلية : 
ْش القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }وَ  يع وَن نَْصَرك ْش َوآل أَْنف َسه  يَ  تَْدع وَن  ن  د وننهن الَ يَْسَْطن الذين

وَن {.. ِْص ر   يَ

وهالاليا أيَالالا أ الالر  الال    َالاللذ ثِالالا:ق لُِالالـيه أن يقولالاله للالالـمبركي  بقولالاله تعالالالـى: قالالل لهالالش  إن      

  ال يسالالْطيعون نصاليري وظهيالري  والاليي  تالالدعون أنْالـش أيهالا الالـمبركون  الال  دون    ال  االَلهالة

نصركش  وال هش  ع عازهش ع  نصرتَش يقدرون علـى نصرة أنفسهش  فأيذ هيي  أولـى بـالعُـادة 

وأحقذ بـاأللوهة  أ   يِصر ولـيه ويـمِع نفسه  ـم  أرادق  أم    ال يسالْطيع نصالر ولالـيه ويعاالز 

 ع   ِع نفسه  ـم  أرادق وبغاق بـمَروق؟

 198اآلية : 
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َُ َوه ْش القول فـي تأويـل قو وَن إنلَْي له تعالـى:     }َوإنن تَْدع وه ْش إنلَى اْله دََى الَ يَْسَمع واْ َوتََراه ْش يَِة ر 

وَن {.. ر  ُْصن  الَ ي 

يقول َلذ ثِا:ق لُِـيه  ـحمد صلى   عليه وسلش: قل للـمبركي : وإن تدعوا أيها الـمبركون    

داد  ال يَْسَمع وا يقول: ال يسمعوا دعاءكش. وتََراه ْش آلهَْش إلـى الهدى  وهو االسْقا ة إلـى الس

وَن وهيا رطاب      لُِـيه صلى   عليه وسلش  يقول: وترى يا  ر  ُْصن َُ وه ْش ال ي  وَن إلَـْي ِْة ر  يَ

 ـحمد آلهْهش يِةرون إلـيُ وهش ال يُصرون. وليلُ وحد  ولو كان أ ر الُِـيذ صلى   عليه 

 بركي  لقال: وترونهش يِةرون إلـيَش.وسلش بَطاب الـم

وي ع  السديذ فـي رلُ  ا:    وقد ر 

ـ حدثِـي  ـحمد ب  الـحسي   قال: حدثِا أحمد ب  الـمفَل  قال: حدثِا أسُـاط  ع  12134  

وَن  ر  ُْصن َُ َوه ْش ال ي  وَن إلَـي ِْةر  : َوإْن تَْدع وه ْش إلـى اله دَى ال يَْسَمعوا َوتََراهْش يَ قال: هؤالء السديذ

 الـمبركي .

وقد يحْـمل قول السديذ هيا أن يَون أراد بقوله: هؤالء الـمبركون قول  : َوإْن تَدْع وه ْش إلـى   

 الهدَى ال يَْسَمعوا.

 وقد كان  ـااهد يقول فـي رلُ  ا:  

  ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نـاي  ع12135  

وَن  ا تدعوهش إلـى الهدى. ر  ُْصن َُ َوهْش ال ي  وَن إلَـْي ِْةر    ـااهد: َوتََراه ْش يَ

وكأن  ـااهدا وَه  عِى الَُم إلـى أن  عِاق: وترى الـمبركي  يِةرون إلـيُ وهش ال   

 يُصرون. فهو وَه  ولَ  الَُم فـي سيا  الـَُر ع  االَلهة فهو بوصفها أبُه.

وَن؟ وهل قال أبو َعفر: ف   ر  ُْصن َُ َوهْش ال ي  وَن إلَـْي ِْة ر  إن قال قافل: فما  عِى قوله: َوتََراه ْش يَ

ياوي أن يَون بيء يِةر إلـى بيء وال يراق؟ قـيـل: إن العرب تقول للبيء إرا قابل بيئا أو 

َي عِها: إرا أتـيت  حاراق هو يِةر إلـى كيا  ويقال:  ِزل فُن يِةر إلـى  ِزلـي إرا قابله. وح 

 وضع كيا وكيا  فِةر إلـيُ الـاُل  فَي يـميِا أو بماالً. وحدثت ع  أبـي ع ُـيد  قال: قال 

 الَسافي: الـحافط يِةر إلـيُ إرا كان قريُـا  ُِ حيم تراق  و ِه قول الباعر:

ُـاحن   ي ص  دَ بَِـن يـمُنعَْيٍ  أْو بُن ي تَـمن دَ بَِـن  إرَا نََةَرْت بُن

 ُْ ها وعبُ ها وتـحارَى.يريد: تقابل ن  

فمعِى الَُم: وترى يا  ـحمد آلهة هؤالء الـمبركي     عُدة األوثان يقابلونُ ويحارونُ  وهش   

رة «  وتراهالا»ولـش يقل: «  وتراهش»ال يُصرونُ  ألنه ال أبصار لهش. وقـيـل:  ألنهالا صالور  صالوذ

 علـى صور بِـي آدم.

 199اآلية : 
لنيَ  {..القول فـي تأويـل قوله تعا ْض َع ن اْلَااهن ْر بناْلع ْرفن َوأَْعرن ين اْلعَْفَو َوأْ    لـى:      }ر 

ارْلف أهل الْأويـل فـي تأويـل رلُ  فقال بعَهش: تأويـله: ري العفَو    أرُ  الِاـ  وهو    

 الفَل و ا ال ياهدهش. ركر    قال رلُ.

ة  ع   ـحمد ب  عُد الرحم   ع  القاسش  ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا حَام  ع  عُِس12136  

 ع   ـااهد  فـي قوله: رين العَْفَو قال:    أرُ  الِاـ وأعمالهش بغير تـحسس.

حدثِا يعقوب واب  وكيع  قاال: حدثِا اب  علـية  ع  لـيم  ع   ـااهد فـي قوله: رين العَْفَو قال:    

 عفو أرُ  الِاـ  وعفو أ ورهش.

نس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: ثِـي اب  أبـي الزناد  ع  هبام ب  ع ْروة  ـ حدثِا يو12137  

ع  أبـيه فـي قوله: رين العَْفَو... االَية. قال عروة: أ ر   رسوله صلى   عليه وسلش أن يأري 

 العفو    أرُ  الِاـ.

ر  ع  هبام ب  ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عم12138  

بـير  قال:  ا أنزل   هيق االَية إالذ فـي أرُ  الِاـ: رين العَْفَو وأ  ْر  عروة  ع  أبـيه  ع  اب  الزذ

 بـالعْرفن االَية.
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ين العَْفَو     حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا  ـحمد ب  بَر  ع  اب  َريج  قال: بلغِـي ع   ـااهد: ر 

 ير تـحسس.   أرُ  الِاـ وأعمالهش بغ

ين العَْفَو     قال: حدثِا أبو  عاوية  ع  هبام ب  عروة  ع  وهّ ب  كيسان  ع  اب  الزبـير: ر 

 قال:    أرُ  الِاـ  و  الَرينه  ِهش  ا صحُْهش.

قال: حدثِا عُدة ب  سلـيـمان  ع  هبام ب  عروة  ع  أبـيه  ع  اب  الزبـير  قال: إنـما أنزل    

ين العَ   ْفَو    أرُ  الِاـ.  ر 

حدثِـي  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  قال: حدثِا عيسى  ع  اب  أبـي نـاي   ع     

ُذ أبو عاصش. ين العَْفَو قال:    أرُ  الِاـ وأعمالهش    غير تـاسس أو تـحسس  ب   ـااهد: ر 

ين العَْفَو    أ وال الِاـ  وهو ا   لفَل. قالوا: وأ ر بيلُ قُل وقال آررون: بل  عِى رلُ: ر 

 نزول الزكاة  فلـما نزلت الزكاة نسخ. ركر    قال رلُ.

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  اب  12139  

ين العَْفَو يعِـي: ري  ا عفـا لُ    أ والهش  و ا أتوك به    بيء فَيق. فَا ن هيا عُـاـ  قوله ر 

 قُل أن تِزل براءة بفرافض الصدقات وتفصيـلها و ا انْهت الصدقات إلـيه.

ـ حدثِـي  ـحمد ب  الـحسي   قال: حدثِا أحمد ب  الـمفَل  قال: حدثِا أسُـاط  ع  12140  

ين العَْفَو أ ا العفو: فـالفَل    الـمال  نسَْها الزكاة. : ر   السديذ

دثت ع  الـحسي  ب  ال12141   فرج  قال: سمعت أبـا  عار يقول: حدثِا عُـيد ب  سلـيـمان  ـ ح 

ين العَْفَو يقول: ري  ا عفـا    أ والهش  وهيا قُل أن تِزل  قال: سمعت الَحاك  يقول فـي قوله: ر 

 الصدقة الـمفروضة.

وقال آررون: بل رلُ أ ر      نُـيه صلى   عليه وسلش بـالعفو ع  الـمبركي  وترك   

 ة علـيهش قُل أن ي فرض قْالهش علـيه. ركر    قال رلُ.الغلة

ين العَْفَو قال: أ رق 12142   ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـي قوله: ر 

فأعرض عِهش عبر سِـي  بـمَة. قال: ثش أ رق بـالغلةة علـيهش وأن يقعد لهش كلذ  رصد وأن 

اَر يحصرهش  ثش قال: فإْن تاب و َ فـذ دن ال يذ َاهن ـن وا الصذُةَ االَية كلها  وقرأ: يا أيذها الُِذ ا وأقا  

يَ  آَ ِ وا قاتنل وا  ْش. قال: وأ ر الـمؤ ِـي  بـالغلةة علـيهش  فقال: يا أيذَها الذين ِافَقنـيَ  َواْغل ْظ َعلَـْيهن َوالـم 

َ شْ  ي د وا فـن ارن َوْلـيَان َ فـذ َ  ال َ ْش  ن يَ  يَـل ونَ يَ   الذين ْلَةةً بعد ا كان أ رهش بـالعفو  وقرأ قول  : ق ْل للذين غن

ن ثش لـش يقُل  ِهش بعد رلُ إالذ اإلسُم أو القْل  فِسَت هيق  وَن أيذاَم ّللاذ  َ يَ  ال يَْر وا للذين آَ ِ وا يَْغفنر 

 االَية العفو.

ي العفو    أرُ  الِاـ  قال أبو َعفر: وأولـى هيق األقوال بـالصواب قول    قال:  عِاق: ر  

 واترك الغلةة علـيهش  وقال: أ  ر بيلُ نُـيذ   صلى   عليه وسلش فـي الـمبركي .

وإنـما قلِا رلُ أولـى بـالصواب  ألن   َلذ ثِا:ق اتُع رلُ تعلـيـمه نُـيه صلى   عليه وسلش   

وَن  وعقُه  ـحاَْه الـمبركي  فـي الَُم  ورلُ قوله: ق لن اْدع وا  ر  ِْةن يد ونن فَُ ت  ب َركاَءك ْش ث شذ كن

ََُْـْيَْها َْ ْش بآيٍَة قال وا لَْوال ا وَن وإرَا لَـْش تَأْتنهن ر  ي الغَيذ ث شذ ال ي ْقصن ْش فـن دونَه  ْش يَـم  فما بـي   بقوله: وإْرَوان ه 

لـى    االعْراض رلُ بأن يَون    تأديُه نُـيه صلى   عليه وسلش فـي عبرتهش به أبُه وأو

 بأ رق بأري الصدقة    الـمسلـمي .

فإن قال قافل: أفمِسوخ رلُ؟ قـيـل: ال داللة عِدنا علـى أنه  ِسوخ  إر كان َافزا أن يَون  وإن   

كان   أنزله علـى نُـيه علـيه الصُة والسُم فـي تعريفه عبرةَ    لـش يؤ ر بقْاله    

يذ   والـمسلـمي  َميعا فـي عبرة الِاـ وأ رهش بأري عفو الـمبركي   رادا به تأديّ نُـ

أرُقهش  فـيَون وإن كان    أَلهش نزل تعلـيـما      رـلقه صفة عبرة بعَهش بعَا  لـش 

ياّ اسْعمال الغلةة والبدذة فـي بعَهش  فإرا وَّ اسْعمال رلُ فـيهش اسْعمل الواَّ  فـيَون 

ين العَْفَو أ را بأ ريق  ا لـش ياّ غير العفو  فإرا وَّ غيرق أري الواَّ وغير الواَّ إرا قوله: ر 

أ َ  رلُ فُ يحَش علـى االَية بأنها  ِسورة لـما قد بـيِا رلُ فـي نةافرق فـي غير  وضع    

 كُِْا.

ْر بـالع ْرفن فإن أهل الْأويـل ارْلفوا فـي تأويـله  فقال بعَهش بـما:    وأ ا قوله: وأ  
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حدثِـي الـحس  ب  الزبرقان الِـَعي  قال: ثِـي حسي  الـاعفـي  ع  سفـيان ب   ـ12143  

ْض َع ن  ْر بـالع ْرفن وأْعرن ين العَْفَو وأْ   عيـيِة  ع  رَل قد سماق  قال: لـما نزلت هيق االَية: ر 

لنـيَ  قال رسول   صلى   عليه وسلش:  يـل   ا َهيَا»الـااهن ُْرن َن ري حْـى أسأل ؟ قال:  ا أد«يا 

العالنـش. قال: ثش قال َُريـل: يا  ـحمد إن   يأ رك أن تصل    قطعُ  وتعطي    حر ُ  

 وتعفو عم  ظلـمُ.

ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا سفـيان  ع  أبـيذ  قال: لـما أنزل   علـى نُـيه صلى   12144  

ْر بـالع ْرفن وأْعرن  ين العَْفَو وأْ   لنـيَ  قال الُِـيذ صلى   عليه وسلش: عليه وسلش: ر   ا »ْض َع ن الـااهن

يـل   ُْرن َن  ؟ قال: إن   يأ رك أن تعفو عم  ظلـمُ  وتعطي    حر ُ  وتصَل    قطعُ.«َهيَا يا 

 وقال آررون بـما:  

ـ حدثِـي  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عمر  ع  هبام ب  12145  

ْر بـالع ْرفن يقول: بـالـمعروف.عروة    ع  أبـيه: وأْ  

ـ حدثِا  ـحمد ب  الـحسي   قال: حدثِا أحمد ب  الـمفَل  قال: حدثِا أسُـاط  ع  12146  

ْر بـالع ْرفن قال: أ ا العرف: فـالـمعروف. : وأْ    السديذ

رْ 12147   بـالع ْرفن أي  ـ حدثِا ببر  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة: وأْ  

 بـالـمعروف.

قال أبو َعفر: والصواب    القول فـي رلُ أن يقال: إن   أ ر نُـيه صلى   عليه وسلش أن   

يأ ر الِاـ بـالع ْرف  وهو الـمعروف فـي كُم العرب   صدر فـي  عِى الـمعروف  يقال أولـيْه 

ا كان  عِى العرف رلُ  فم  الـمعروف ع ْرفـا وعارفـا وعارفةً كل رلُ بـمعِى الـمعروف. فإر

م  والعفو عم  َظلَـش. وكلذ  ا أ ر   به    األعمال أو ندب  رن ع  وإعطاء    ح  صلة رحش    ق طن

إلـيه فهو    العرف. ولـش يَصص      رلُ  عِى دون  عِى فـالـحقذ فـيه أن يقال: قد أ ر   

 ق بـالـمعروف كله ال بُعض  عانـيه دون بعض.نُـيه صلى   عليه وسلش أن يأ ر عُـاد

لنـيَ  فإنه أ ر      تعالـى نُـيه صلى   عليه وسلش أن يعرض    ْض َع ن الـااهن وأ ا قوله: وأْعرن

عم  َهل. ورلُ وإن كان أ را      لُِـيه  فإنه تأديّ  ِه عزذ ركرق لـَـلقه بـاحْـمال    

ـاإلعراض عم  َهل الواَّ علـيه    حقذ   وال بـالصف  عم  ظلـمهش أو اعْدى علـيهش  ال ب

 كفر بـاهلل وَهل وحدانـيْه  وهو للـمسلـمي  َحْرٌب.

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ.  

الالين العَْفالالَو وأْ 12148   الالْر ـالال حالالدثِا ببالالر  قالالال: حالالدثِا يزيالالد  قالالال: حالالدثِا سالالعيد  عالال  قْالالادة  قولالاله: ر    

لنـيَ  قال: أرٌُ  أ ر   بها نُـيه صلى   عليه وسلش  ودله علـيها. ْض َع ن الـااهن  بـالع ْرفن وأْعرن

 200اآلية : 
يٌع َعلنيٌش { ن إننذه  َسمن َذ ْي بنا َ  البذْيَطانن نَْزٌغ فَاْسَْعن َُ  ن ذ يَََِزَغِذ  ..القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوإن ا

َ  البذْيطانن نَْزٌغ وإ ا يغَُُِ    البيطان غَّ  يعِـي    َُ  ن َِْزَغِذ ا يَ َلذ ثِا:ق بقوله: َوإ ذ

ن يقول: فـاسْـار  َذ ْي بـا يصدذك ع  اإلعراض ع  الـااهلـي  ويحملُ علـى  ـااياتهش. فـاْسَْعن

يٌع َعلنـيـٌش يقول: إن   اليي تسْعيي به    نزر ال بيطان سميع لـاهل بـاهلل    نزغه. إنذه  َسمن

الـااهل علـيُ والسْعارتُ به    نزغه ولغير رلُ    كُم رـلقه  ال يَفـى علـيه  ِه بيء  

 علـيـش بـما ييهّ عُِ نزغ البيطان وغير رلُ    أ ور رـلقه. كما:

رْ 12149   ين العَْفَو وأْ    ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـي قوله: ر 

ّن يا َربذ  ََ ََْيَف بـالغَ لنـيَ  قال رسول   صلى   عليه وسلش: فَ ْض َع ن الـااهن ؟ «بـالع ْرفن وأْعرن

يٌع َعلنـيـٌش. ن إنذه  َسمن َذ ْي بـا َ  البذْيطانن نَْزٌغ فـاْسَْعن َُ  ن َِْزَغِذ ا يَ  قال: َوإ ذ

َُ ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سع12150   َِْزَغِذ ا يَ يد  ع  قْادة  قوله: َوإ ذ

يٌع َعلنـيـٌش قال: علـش   أن هيا العدوذ  ِـيع وَ ريد. ن إنذه  َسمن َذ ْي بـا َ  البذْيطانن نَْزٌغ فـاْسَْعن   ن

هش علـى بعض     ََ وأصل الِزغ: الفساد  يقول: نزغ البيطان بـي  القوم إرا أفسد بـيِهش وحمل بع

 ِزغ  ونغَز يِغ ز.ويقال  ِه: نزغ ي
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 201اآلية : 

واْ فَإنرَا ه ش  َ  البذْيَطانن تَيَكذر  ْش َطافنٌف  ذ يَ  اتذقَواْ إنرَا َ سذه  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }إننذ الذين

وَن {.. ر  ُْصن   ذ

يَ  اتذقَْوا      رـلقه  فَافوا عقابه بأداء فرافَه  واَ    ِْاب  عاصيه يقول تعالـى ركرق: إنذ الذين

وا يقول: إرا ألـشذ بهش طيف    البيطان    غَّ أو غيرق  َ  البذْيطانن تَيَكذر  ْش طافنٌف  ن إرَا َ سذه 

 ـما يصدذ ع  واَّ حقذ   علـيهش  تيكذروا عقاب   وثوابه ووعدق ووعيدق  وأبصروا الـحقذ 

 ا فـيه طاعة البيطان.فعملوا به  وانْهوا إلـى طاعة   فـيـما فرض علـيهش وتركو

اء فـي قراءة قوله:    اء أهل الـمديِة والَوفة: طافنٌف علـى « َطْيفٌ »وارْلفت القرذ فقرأته عا ة قرذ

َ  البذْيطانن » ثال فـاعل  وقرأق بعض الـمَيـي  والُصريـي  والَوفـيـي :   «.َطْيٌف  ن

طيف. قال بعض الُصريـي : وارْلف أهل العلـش بَُم العرب فـي فر   ا بـي  الطافف وال  

الطافف والطيف سواء  وهو  ا كان كالـَيال والبيء يـلـشذ بُ. قال: وياوي أن يَون الطيف 

 َففـا ع  طيذف  ثل  يذت وَ ْيت. وقال بعض الَوفـيـي : الطافف:  ا طاف بُ    وسوسة 

طيف: اللـمـش  والطافف: البيطان  وأ ا الطيف: فإنـما هو    اللـمـش والـمـمس. وقال آرر  ِهش: ال

 كلذ بيء طاف بـاإلنسان. ور كر ع  أبـي عمرو ب  العُء أنه كان يقول: الطيف: الوسوسة.

َ  البذْيطانن    قال أبو َعفر: وأولـى القراءتـي  فـي رلُ عِدي بـالصواب قراءة    قرأ: طافنٌف  ن

لوا رلُ بـمعِى الغَّ والزلة تَون    ا لـمطيف به. وإرا كان رلُ  عِاق ألن أهل الْأويـل تأوذ

كان  علو ا إر كان الطيف إنـما هو  صدر    قول القافل: طاف يطيف  أن رلُ رُر      عما 

يـمسذ اليي  اتقوا    البيطان  وإنـما يـمسهش  ا طاف بهش    أسُـابه  ورلُ كالغَّ 

أو لـيوسوـ له  والوسوسة والوسوسة. وإنـما يطوف البيطان بـاب  آدم لـيسْزله ع  طاعة ربه 

واالسْزالل هو الطافف    البيطان  وأ ا الطيف فإنـما هو الـَيال  وهو  صدر    طاف 

له بأنه بـمعِى الـميت وهو    الواو. وحَى  يطيف  ويقول: لـش أسمع فـي رلُ طاف يَطيف  ويْأوذ

 بدوا فـي رلُ:الُصريون وبعض الَوفـيـي  سماعا    العرب: طاف يطيف  وطفت أطيف  وأن

ْكَرةٌ َوب ع وف    َُ رن يف وَ طاف ه لَ يال  يَطن ََ َُ الـ  أنذى ألَـشذ بن

وأ ا أهل الْأويـل  فإنهش ارْلفوا فـي تأويـله  فقال بعَهش: رلُ الطافف هو الغَّ. ركر      

 قال رلُ.

ع  سعيد:  ـ حدثِا  أبو كريّ واب  وكيع  قاال: حدثِا اب  يـمان  ع  أبعم  ع  َعفر 12151  

ْش طافنٌف قال: الطيف: الغَّ.  إرَا َ سذه 

ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا حَام  ع  عُِسة  ع   ـحمد ب  عُد الرحم   ع  القاسش 12152  

ة  ع   ـااهد  فـي قوله:  َ  البذْيطانن »ب  أبـي بزذ ْش َطْيٌف  ن  قال: هو الغَّ.« إرَا َ سه 

د   ب  رَاء  ع  اب  َريج  ع  عُد   ب  كثـير  ع  حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا عُ   

  ـااهد  قال: الغَّ.

حدثِـي  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  قال: حدثِا عيسى  ع  اب  أبـي نـاي   ع     

وا قال: هو الغَّ. َ  البذْيطانن تَيَكذر  ْش َطْيٌف  ن   ـااهد  فـي قوله: إرَا  سذه 

  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  قال: حدثِا عيسى  ع  اب  أبـي نـاي   ع  حدثِـي  ـحمد ب   

َ  البذْيطانن قال: الغَّ.   ـااهد  فـي قول  : طافنٌف  ن

مة والزلة    البيطان. ركر    قال رلُ.    وقال آررون: هو اللـذ

  ع  علـيذ ب  أبـي ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية12153  

وا الطافف: اللـمة  َ  البذْيطانن تَيَكذر  ْش طافنٌف  ن ذقَْوا إرَا َ سه  يَ  ات طلـحة  ع  اب  عُـاـ  قوله: إنذ الذين

وَن. ر  ُْصن     البيطان. فإرَا ه ْش   

ـ حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع  12154  

وا. َ  البذْيطانن يقول: نزغ    البيطان. تَيَكذر  ْش طافنٌف  ن ذقَْوا إرَا َ سذه  يَ  ات  اب  عُـاـ  قوله: إنذ الذين

ـ حدثِـي  ـحمد ب  الـحسي   قال: حدثِا أحمد ب  الـمفَل  قال: حدثِا أسُـاط  ع  12155  

َ  البذيْ  ْش طافنٌف  ن ذقَْوا إرَا َ سذه  يَ  ات : إنذ الذين وا يقول: إرا يلوا تابوا..السديذ  طانن تَيَكذر 
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قال أبو َعفر: وهيان الْأويُن  ْقاربـا الـمعِى  ألن الغَّ    اسْزالل البيطان. واللـمة      

الـَطيئة أيَا  ِه  وكان رلُ    طافف البيطان. وإر كان رلُ كيلُ  فُ وَه لـَصوص  عِى 

ثِا:ق  فـيقال: إن اليي  اتقوا إرا عرض لهش   ِه دون  عِى  بل الصواب أن يع شذ كما عمه َلذ 

 عارض    أسُـاب البيطان  ا كان رلُ العارض  تيكروا أ ر   وانْهوا إلـى أ رق.

وَن فإنه يعِـي: فإرا هش  ُصرون هدى   وبـيانه وطاعْه فـيه     ر  ُْصن وأ ا قوله: فإرَا ه ْش   

 فمِْهون عما دعاهش إلـيه طافف البيطان. كما:

ـ حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع  12156  

وَن يقالول: إرا هالش  ِْهالون عال  الالـمعصية  آراليون بالأ ر    عاصالون  الر  ُْصن اب  عُـاـ: فإرَا ه الْش   

 للبيطان.

 202اآلية : 

ْش يَم   وَن {..القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوإنْرَوان ه  ر  ْش فني اْلغَيذ ث شذ الَ ي ْقصن  دذونَه 

ْش     دذونَه  . يعِـي بقوله: يـم  يقول تعالـى ركرق: وإروان البياطي  تـمدذهش البياطي  فـي الغيذ

وَن عما قصر عِه اليي  اتقوا إرا  سهش طافف    البيطان. وإنـما هيا رُر  ر  يزيدونهش. ث شذ ال ي ْقصن

يـمان والَفر  بأن فريق اإليـمان وأهل تقوى   إرا اسْزلهش البيطان      ع  فريقـي اإل

تيكروا عةمة   وعقابه  فَفْهش رهُْه ع   عاصيه وردتهش إلـى الْوبة واإلنابة إلـى    ـما 

كان  ِهش    يلة  وأن فريق الَافري  يزيدهش البيطان غيذا إلـى غيهش إرا ركُوا  عصية    

هش تقوى   وال روف الـمعاد إلـيه ع  الْـمادي فـيها والزيادة  ِها  فهو  عاصي    وال  يحاز 

أبدا فـي ييادة    ركوب اإلثش  والبيطان يزيدق أبدا  ال ي قصر اإلنسيذ ع  بيء    ركوب 

 الفواحز وال البيطان     دذق  ِه. كما:

ال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  اب  ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   ق12157  

وَن قال: ال اإلنس يقصرون عما يعملون     ر  ي الغَيذ ث شذ ال ي ْقصن ْش فـن دذونَه  ْش يَـم  عُـاـ: وإْرَوان ه 

 السيئات  وال البياطي  تـمسُ عِهش.

ب  حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع  ا   

وَن يقول: هش الـا ذ يوحون إلـى أولـيافهش  ر  ي الغَيذ ث ش ال ي ْقصن ْش فـن دذونَه  ْش يَـم  عُـاـ  قوله: وإْرَوان ه 

    اإلنس  ثش ال يقصرون  يقول: ال يسأ ون.

ـ حدثِا  ـحمد ب  الـحسي   قال: حدثِا أحمد ب  الـمفَل  قال: حدثِا أسُـاط  ع  12158  

: وإْرَوان ه   . السديذ ي الغَيذ إروان البياطي     الـمبركي   يـمدذهش البيطان فـي الغيذ ْش فـن دذونَه  ْش يَـم 

وَن. ر   ث شذ ال ي ْقصن

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  قال: قال اب  َريج  قال عُد   12159  

ال يقصرون  ثش يقول ال يقصر  ب  كثـير: وإروانهش    الـا ذ  يـمدذون إروانهش    اإلنس  ثش

. قال: والـمدذ الزيادة  يعِـي: أهل البرك  يقول: ال يقصر أهل البرك  كما يقصر اليي   اإلنسان 

ي  ْش فـن دذونَه  ْش    البياطي  يَـم  اتقوا ألنهش ال يحازهش اإليـمان. قال اب  َريج  قال  ـااهد وإْرَوان ه 

وَن اسْـاهاالً  ر  َ  الغَيذ ث شذ ال ي ْقصن يرا  ن َش َكثـن  يـمدذون أهل البرك. قال اب  َريج: َولَقَْد رََرأْنا لنـَاَهِـذ

. ي الغَيذ ْش فـن دذونَه  ْش يَـم   الـان ذ َواإلْنسن قال: فهؤالء اإلنس. يقول  : َوإْرَوان ه 

ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: ثِـي  ـحمد ب  ثور  ع   عمر  ع  قْادة: 12160  

وَن قال: إروان البياطي  يـمدذهش البياطي  فـي الغيذ ثش وإرْ  ر  ي الغَيذ ث شذ ال ي ْقصن ْش فـن دذونَه  ْش يَـم  َوان ه 

 ال يقصرون.

ـ حدثِا  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  قال: حدثِا عيسى  ع  اب  أبـي نـاي   12161  

شْ  دذونَه  ْش    البياطي . يَـم  ي الغَيذ اسْـاهاالً. ع   ـااهد: وإْرَوان ه   فـن

رون فـي  دذهش إروانهش    وَن بـمعِى: وال البياطي  ي ْقصن ر  ل قوله: ث شذ ال ي ْقصن وكان بعَهش يْأوذ

. ركر    قال رلُ.     الغيذ

ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة  قوله: وإْرَوان ه ْش 12162  

ْش فن  دذونَه  وَن عِهش  وال يرحمونهش.يَـم  ر   ـي الغَيذ ث شذ ال ي ْقصن
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ا أولـى الْأويـلـي  عِدنا بـالصواب  وإنـما ارْرنا  ا ارْرنا    القول فـي    قال أبو َعفر: وقد بـيِذ

اق ألن   وصف فـي االَية قُلها أهل اإليـمان به وارتداعهش ع   عصيْه و ا  رلُ علـى  ا بـيِذ

عِد تيكرهش عةمْه  ثش أتُع رلُ الـَُر ع  إروان البياطي  وركوبهش يَرهه إلـى  ـحُْه 

  عاصيه  وكان األولـى وصفهش بْـماديهش فـيها  إر كان عقـيّ الـَُر ع  تقصير الـمؤ ِـي  عِها.

اء ارْلفت فـي قراءته  فقرأق بعض الـمدنـيـي :    ْش فإن القرذ دذونَه  شْ »وأ ا قوله: يَـم  دذونَه  من بَش « يـ 

ْش بفْـ  الـياء     ددت. دذونَه  اء الَوفـيـي  والُصريـي : يَـم   الـياء    أ ددت. وقرأته عا ة قرذ

ْش بفْـ  الـياء  ألن اليي يـمدذ    دذونَه  قال أبو َعفر: والصواب    القراءة فـي رلُ عِدنا: يَـم 

ا كان اليي  دذ    َِس البياطي   إروانهش    الـمبركي  إنـما هو ييادة    َِس الـمـمدود  وإر

 الـمـمدود كان كُم العرب  ددت ال أ ددت.

ر  وللعرب فـيه لغْان: قََصالْرت    اء علـى لغة    قال: أَْقصرت أ قصن وَن فإن القرذ ر  وأ ا قوله: ي ْقصن

 ع  البيء  وأْقَصْرت عِه.

 203اآلية : 

ْش بن  نع  َ ا ينوَحَى إنلَيذ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوإنرَا لَْش تَأْتنهن ُذ ََُْْيََْها ق ْل إننذَمآ أَت َْ آيٍَة قَال واْ لَْوالَ ا

ِ وَن {.. َ ْش َوه دًى َوَرْحَمةً لذقَْوٍم ي ْؤ ن بذ بذي َهـَيَا بََصآفنر   ن  رذ   ن  رذ

    َْ َْ َُـْيَْها يقول تعالـى ركرق: وإرا لـش تأت يا  ـحمد هؤالء الـمبركي  بآية      قال وا لَْوال ا

س لنهن َ ْ  يَباء   ْ  ر  َ يَْاَُْـي  ن َن ذ ّللاذ يقول: قالوا هُ ارْرتها واصطفـيْها     قول   تعالـى: َولَ

ا رلُ فـي  واضعه ببواهدق.  يعِـي: يَْار ويصطفـي. وقد بـيِذ

نفسُ ثش ارْلف أهل الْأويـل فـي تأويـل رلُ  فقال بعَهش:  عِاق: هُ افْعلْها    قنَُل   

وارْلقْها بـمعِى: هُ اَُْـيْها ارُْفـا كما تقول العرب: لقد ارْار فُن هيا األ ر وتـَيرق 

 ارُْفـا. ركر    قال رلُ.

ْش بآيٍَة قال وا 12163   ـ حدثِا ببر  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة  قوله: َوإرَا لَـْش تَأْتنهن

ََُْـْيَْها أي لو َْ  ال أتـيِْا بها    قُل نفسُ هيا قول كفـار قريز.لَْوال ا

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  ع  عُد   ب  12164  

ََُْـْيَْها قالوا: لوال اقَُْْها قالوا:  َْ ْش بآيٍَة قال وا لَْوال ا كثـير  ع   ـااهد  قوله: َوإرَا لَـْش تَأْتنهن

 نفسُ. تـَرَها   

ْش بآيٍَة 12165   ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد فـي قوله: َوإرَا لَـْش تَأْتنهن

لْها  َئت بها    عِدك. ََُْـْيَْها قالوا: لوال تقوذ َْ  قال وا لَْوال ا

عُـاـ  ـ حدثِـي الـمثِى  قال: ثِـي عُد    قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  اب  12166  

ة أررى: لوال أحدثْها فأنبأتها. يْها. وقال  رذ ََُْـْيَْها يقول: لوال تلقـذ َْ  قوله: لَْوال ا

ـ حدثِـي  ـحمد ب  الـحسي   قال: حدثِا أحمد ب  الـمفَل  قال: حدثِا أسُـاط  ع  12167  

ََُْـْيَْها يقول: لوال أحدثْها. َْ : قال وا لَْوال ا  السديذ

يحيى  قال: أرُرنا عُد الريا   قال: أرُرنا  عمر  ع  قْادة  قوله: لَْوال حدثِا الـحس  ب     

ََُْـْيَْها قال: لوال َئت بها    نفسُ. َْ  ا

 وقال آررون:  عِى رلُ: هُ أريتها    ربُ وتقُلْها  ِه ركر    قال رلُ.  

بـي  ع  أبـيه  ع  ـ حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي أ12168  

ََُْـْيَْها يقول: لوال تقُلْها     . َْ  اب  عُـاـ قوله: لَْوال ا

ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عمر  ع  قْادة: لَْوال 12169  

ََُْـْيَْها يقول: لوال تلقـيْها    ربُ. َْ  ا

دثت ع  الـحسي  ب  الفرج  قال: 12170   سمعت أبـا  عار  قال: حدثِا عُـيد ب  سلـيـمان  ـ ح 

ََُْـْيَْها يقول: لوال أريتها أنت فائت بها    السماء. َْ  قال: سمعت الَحاك يقول فـي قوله: لَْوال ا

قال أبو َعفر: وأولـى الْأويـلـي  بـالصواب فـي رلُ  تأويـل    قال تأويـله: هُ أحدثْها      

َ ْش يُـي  رلُ أن   نفسُ لداللة قول  : ق   ْ  َربذ ي َهيَا بََصافنر   ن ْ  َربـذ نع   ا ي وَحى إلـيذ  ن َما أتُذ ْل إنـذ
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إنـما أ ر نُـيه صلى   عليه وسلش بأن يايُهش بـالـَُر ع  نفسه أنه إنـما يُْع  ا يِزل علـيه ربه 

 ـ إلـيه.ويوحيه إلـيه  ال أنه يحد,    قنَُل نفسه قوالً ويِبئه فـيدعو الِا

َل نفسُ.   َي ع  الفراء أنه كان يقول: اَُْـيت الَُم وارْلقْه وارتـالْه: إرا افْعلْه    قُن  وح 

 ـ حدثِـي بيلُ الـحر,  قال: حدثِا القاسش عِه.12171  

قال: أبو عُـيد  وكان أبو ييد يقول: إنـما تقول العرب رلُ للَُم يُديه الرَل لـش يَ  أعدذق قُل   

 ي نفسه. قال أبو عُـيد: وارْرعه  ثل رلُ.رلُ فـ

َ ش َوه دًى    ْ  َربذ ي َهيَا بََصافنر   ن ْ  َربـذ نع   ا ي وَحى إلـيذ  ن َما أتُذ القول فـي تأويـل قوله تعالـى: ق ْل إنـذ

ِ وَن.  َوَرْحَمةٌ لنقَْوٍم ينْؤ ن

لقافلالـي  لالُ إرا لالـش تالأتهش بآيالة يقول تعالـى ركرق لُِـيه  ـحمد صلى   عليه وسلش: قل يا  ـحمد ل  

هُذ أحدثْها    قنَُل نفسُ: إن رلُ لـيس لـي وال ياوي لـي فعلاله ألن   إنالـما أ رنالـي بـاتُالـار  الا 

يوحى إلـيذ    عِدق  فإنـما أتُع  ا يوحى إلـيذ    ربـي ألنـي عُدق وإلـى أ رق أنْهي وإياق أطيالع. 

َ ْش يقول: ْ  َربذ هيا القرآن والوحي اليي أتلوق علـيَش بصالافر  ال  ربَالش  يقالول: حاالج  َهيَا بََصافنر   ن

ـن َوه الالدًى  علالـيَش  وبالالـيان لَالالش  الال  ربَالالش  واحالالدتها: بصالاليرة  كمالالا قالالال َالاللذ ثِالالا:ق: َهالاليَا بََصالالافنر  للِذالالا

َ الْش لالـما  الْ  َربذ د فـي قوله: َهيَا بََصافنر   ن ِ وَن. وإنـما ركر هيا ووحذ قَْوٍم ي ْؤ ن وصالفت  ال  أناله َوَرْحَمةٌ لن

 راد به القرآن والوحي. وقوله: َوه دًى يقالول: وبالـيان يهالدي الـمؤ ِالـي  إلالـى الطريالق الـمسْقـيالـش  

ِ الوَن يقالول: هالو  قَالْوٍم ي ْؤ ن ورحمة رحش   به عُـادق الـمؤ ِـي   فأنقاليهش باله  ال  الَالُلة والهلَالة. لن

قرآن أنه تِزيـل   ووحياله  وعمالل بصافر      وهدى ورحمة لـم  آ    يقول: لـم  صد  بـال

 بـما فـيه دون    كيب به وَحدق وكفربه  بل هو علـى اليي  ال يؤ ِون به غشذ ورزي.

 204اآلية : 

وَن {.. َ ْش ت ْرَحم  ْ واْ لَعَلذ ع واْ لَه  َوأَنصن ىَء اْلق ْرآن  فَاْسَْمن  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوإنرَا ق رن

ىَء يقول تعا    لـى ركرق للـمؤ ِـي  به الـمصدذقـي  بَْابه اليي  القرآن لهش هدى ورحمة: إرَا ق رن

ع وا لَه  يقول: أصغوا له سمعَش لْْفهذموا آياته وتعُْروا  علـيَش أيها الـمؤ ِون  الق رآن  فـاْسَْـمن

  َ وَن يقول: بـمواعةه وأنصْوا إلـيه لْعقلوق وتْدبروق  وال تلغوا فـيه فُ تعقلوق. لَعَلذ ْش ت ْرَحم 

لـيرحمَش ربَش بـاتعاظَش بـمواعةه  واعُْـاركش بعُرق  واسْعمالَش  ا بـيِه لَش ربَش    فرافَه 

 فـي آية.

ثش ارْلف أهل الْأويـل فـي الـحال الْـي أ ر   بـاالسْـمار لقارىء القرآن إرا قرأ واإلنصات   

الصُة رـلف إ ام يأتـشذ به  وهو يسمع قراءة له  فقال بعَهش: رلُ حال كون الـمصلـي فـي 

 اإل ام علـيه أن يسمع لقراءته. وقالوا: فـي رلُ أنزلت هيق االَية. ركر    قال رلُ.

ـ حدثِا أبو كريّ  قال: حدثِا أبو بَر ب  عيا,  ع  عاصش  ع  الـمسيّ ب  رافع  12172  

ي الصُة  سُم علـى فُن  وسُم علـى قال: كان عُد   يقول: كِا يسلـش بعَِا علـى بعض فـ

ْ وا. ع وا لَه  وأْنصن ىَء القرآن  فـاْسَْـمن  فُن  قال: فااء القرآن: َوإرَا قرن

ـ قال: حدثِا حفص ب  غيا,  ع  إبراهيـش الهَاريذ ع  أبـي عياض  ع  أبـي هريرة  12173  

ىَء الق رآن  واالَية األررى  أ  روا قال: كانوا يَْلـمون فـي الصُة  فلـما نزلت هيق االَية: َوإ رَا ق رن

 بـاإلنصات.

ـ حدثِـي أبو السافّ  قال: حدثِا حفص  ع  أبعم  ع  الزهري  قال: نزلت هيق االَية 12174  

ىَء  فـي فْـى    األنصار كان رسول   صلى   عليه وسلش كلـما قرأ بيئا قرأق  فِزلت: َوإرَا ق رن

ع   ْ وا.الق رآن  فـاْسَْـمن  وا لَه  وأْنصن

ـ حدثِا أبو كريّ  قال: حدثِا الـمـحاربـي  ع  داود ب  أبـي هِد  ع  ببير ب  َابر  12175  

قال: صلـى اب   سعود  فسمع ناسا يقرءون  ع اإل ام  فلـما انصرف  قال: أ ا آن لَش أن تفقهوا؟ 

ع و ىَء الق رآن  فـاْسَْـمن ْ وا كما أ ركش  .أ ا آن لَش أن تعقلوا؟ َوإرَا ق رن  ا لَه  وأْنصن

ـ حدثِا حميد ب   سعدة  قال: حدثِا ببر ب  الـمفَل  قال: حدثِا الـاريري  ع  طلـحة 12176  

ب  عُـيد   ب  كريز  قال: رأيت عُـيد ب  عمير وعطاء ب  أبـي ربـاح يْـحدثان والقاصذ يقصذ  

وعود؟ قال: فِةرا إلـيذ ثش أقُُ علـى حديثهما. فقلت: أال تسْـمعان إلـى اليكر وتسْوَُـان الـم
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قال: فأعدت فِةرا إلـيذ  ثش أقُُ علـى حديثهما  قال: فأعدت الثالثة  قال: فِةرا إلـيذ فقاال: إنـما 

ْ وا. ع وا لَه  وأْنصن ىَء الق رآن  فـاْسَْـمن  رلُ فـي الصُة: َوإرَا ق رن

أرُرنـي أبـي  قال: سمعت األوياعي  قال: حدثِا عُد ـ حدثِـي العُـاـ ب  الولـيد  قال: 12177  

ىَء الق رآن     ب  عا ر قال: ثِـي ييد ب  أسلـش  ع  أبـيه  ع  أبـي هريرة  ع  هيق االَية: َوإرَا ق رن

ْ وا قال: نزلت فـي رفع األصوات وهش رـلف رسول   صلى   عليه وسلش  ع وا لَه  وأْنصن فـاْسَْـمن

 فـي الصُة.

ـ حدثِا اب  ببار  قال: حدثِا عُد الرحم   قال: حدثِا سفـيان  ع  أبـي هابش إسماعيـل 12178  

ْ وا قال: فـي الصُة. ع وا لَه  وأْنصن ىَء الق رآن  فـاْسَْـمن  ب  كثـير  ع   ـااهد فـي قوله: َوإرَا ق رن

ل  ع  قْادة  ع  سعيد ـ حدثِا اب  الـمثِى  قال: حدثِا عُد الرحم  ب   هدي  ع  ر12179َ  

ْ وا قال: فـي الصُة. ع وا لَه  وأْنصن ىَء الق رآن  فـاْسَْـمن  ب  الـمسيّ: َوإرَا ق رن

ىَء الق رآن      حدثِا أبو كريّ  قال: حدثِا اب  إدريس  قال: حدثِا لـيم  ع   ـااهد: َوإرَا ق رن

ْ وا قال: فـي الصُة. ع وا لَه  وأْنصن  فـاْسَْـمن

ب  الـمثِى  قال: حدثِا  ـحمد ب  َعفر  قال: حدثِا بعُة  قال: سمعت حميدا األعرج  حدثِا ا   

ْ وا قال: فـي  ع وا لَه  وأْنصن ىَء الق رآن  فـاْسَْـمن قال: سمعت  ـااهدا يقول فـي هيق االَية: َوإرَا ق رن

 الصُة.

 د بـمثله.قال: ثِـي عُد الصمد  قال: حدثِا بعُة  قال: حدثِا حميد  ع   ـااه   

ىَء الق رآن      حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا َرير واب  إدريس  ع  لـيم  ع   ـااهد: َوإرَا ق رن

ْ وا قال: فـي الصُة الـمَْوبة. ع وا لَه  وأْنصن  فـاْسَْـمن

ـ قال: حدثِا الـمـحاربـي  ع  لـيم  ع   ـااهد  وع  حااج  ع  القاسش ب  أبـي بزة  12180  

ع وا ع   ـااهد   ىَء الق رآن  فـاْسَْـمن وع  اب  أبـي لـيـلـى  ع  الـحَش  ع  سعيد ب  َُـير: َوإرَا ق رن

ْ وا قال: فـي الصُة الـمَْوبة.  لَه  وأْنصن

 قال: حدثِا أبـي  ع  سفـيان  ع  أبـي هابش  ع   ـااهد: فـي الصُة الـمَْوبة.   

 ااهد   ثله.قال: حدثِا أبـي  ع  سفـيان  ع  لـيم  ع   ـ   

ـ قال: حدثِا الـمـحاربـي وأبو رالد  ع  َويُر  ع  الَحاك قال: فـي الصُة 12181  

 الـمَْوبة.

 ـ قال: حدثِا َرير واب  فَيـل  ع   غيرة  ع  إبراهيـش  قال: فـي الصُة الـمَْوبة.12182  

ىَء ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  ق12183ْ   ادة  قوله: َوإرَا ق رن

ل  ا فرضت علـيهش   ْ وا قال: كانوا يَْلـمون فـي صُتهش بحوافاهش أوذ ع وا لَه  وأْنصن الق رآن  فـاْسَْـمن

ْ وا. ع وا لَه  وأْنصن ىَء الق رآن  فـاْسَْـمن  فأنزل    ا تسمعون: َوإرَا ق رن

مد ب  ثور  ع   عمر  ع  قْادة: َوإرَا ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـح12184  

ْ وا قال: كان الرَل يأتـي وهش فـي الصُة فـيسألهش: كش  ع وا لَه  وأْنصن ىَء الق رآن  فـاْسَْـمن ق رن

ْ وا. وقال غيرق: كانوا  ع وا لَه  وأْنصن ىَء الق رآن  فـاْسَْـمن صلـيْـش؟ كش بقـي؟ فأنزل  : َوإرَا ق رن

.يرفعون أصواتهش فـي  ىَء الق رآن   الصُة حي  يسمعون ركر الـاِة والِار  فأنزل  : َوإرَا ق رن

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبو رالد والـمـحاربـي  ع  أبعم  ع  الزهريذ  قال: كان 12185  

ع وا لَه   ىَء الق رآن  فـاْسَْـمن ْ وا. الُِـيذ صلى   عليه وسلش يقرأ ورَل يقرأ  فِزلت: َوإرَا ق رن  وأْنصن

قال: حدثِا أبو رالد األحمر  ع  الَهَاريذ ع  أبـي عياض  ع  أبـي هريرة  قال: كانوا    

ْ وا قال: هيا فـي  ع وا لَه  وأْنصن ىَء الق رآن  فـاْسَْـمن يَْلـمون فـي الصُة  فلـما نزلت: َوإرَا ق رن

 الصُة.

 ـي الصُة الـمَْوبة.ـ قال: حدثِا أبـي  ع  حريم  ع  عا ر  قال: ف12186  

: َوإرَا     حدثِـي  ـحمد ب  الـحسي   قال: حدثِا أحمد ب  الـمفَل  قال: حدثِا أسُـاط  ع  السديذ

ْ وا قال: إرا قرىء فـي الصُة. ع وا لَه  وأْنصن ىَء الق رآن  فـاْسَْـمن  ق رن

علـيذ  ع  اب  عُـاـ   ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو صالـ   قال: حدثِا  عاوية  ع 12187  

ع وا لَه  يعِـي: فـي الصُة الـمفروضة. ىَء الق رآن  فـاْسَْـمن  قوله: َوإرَا ق رن
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حدثِا الـحس  ب  يحيى  قال: أرُرنا عُد الريا   قال: أرُرنا الثوريذ  ع  أبـي هابش  ع     

ىَء الق رآن  فـاْسَْ  ع وا لَه . ـااهد قال: هيا فـي الصُة فـي قوله: َوإرَا ق رن  ـمن

ـ قال: أرُرنا الثوريذ  ع  لـيم  ع   ـااهد: أنه كرق إرا  رذ اإل ام بآية روف أو بآية 12188  

 رحمة أن يقول أحد  ـم  رـلفه بيئا  قال: السَوت.

ـ قال: أرُرنا الثوري  ع  لـيم  ع   ـااهد: قال: ال بأـ إرا قرأ الرَل فـي غير 12189  

 الصُة أن يَْلـش.

ىَء الق رآن  12190   ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـي قوله: َوإرَا ق رن

وَن قال: هيا إرا قام اإل ام للصُة فـاسْـمعوا له وأنصْوا. َ ْش ت ْرَحم  ْ وا لَعَلذ ع وا لَه  وأْنصن  فـاْسَْـمن

الـمُـارك  ع  يونس  ع   ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا سويد  قال: أرُرنا اب 12191  

الزهريذ  قال: ال يقرأ    وراء اإل ام فـيـما ياهر به    القراءة  تَفـيهش قراءة اإل ام وإن لـش 

ا فـي نفسهش  وال يصلـ  ألحد رـلفه أن يقرأ  يسمعهش صوته  ولَِهش يقرءون فـيـما لـش ياهر به سرذ

ا وال عُنـية  قال  : وَ  َ ْش  عه فـيـما ياهر به سرذ ْ وا لَعَلذ ع وا لَه  وأْنصن ىَء الق رآن  فـاْسَْـمن إرَا ق رن

وَن.  ت ْرحم 

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا سويد  قال: أرُرنا اب  الـمُـارك  ع  اب  لهيعة  ع  اب  12192  

يفَ  عا َورن ََرذ َُ تَ ي نَْفسن َُ فـن ةً هيا فـي هُـيرة  ع  اب  عُـاـ أنه كان يقول فـي هيق: َواْرك ْر َربذ

الـمَْوبة. وأ ا  ا كان    قصص أو قراءة بعد رلُ  فإنـما هي نافلة. إن نُـيذ   صلى   عليه 

ىَء  وسلش قرأ فـي صُة  َْوبة  وقرأ وراءق أصحابه  فَـلطوا علـيه  قال: فِزل القرآن: َوإرَا ق رن

َ ْش ت ْرَحم   ْ وا لَعَلذ ع وا لَه  وأْنصن  وَن فهيا فـي الـمَْوبة.الق رآن  فـاْسَْـمن

وقال آررون: بل ع ِـي بهيق االَية األ ر بـاإلنصات لإل ام فـي الـَطُة إرا قرىء القرآن فـي   

 رطُة. ركر    قال رلُ.

ـ حدثِا تـميـش ب  الـمِْصر  قال: حدثِا إسحا  األير   ع  بريُ  ع  سعيد ب  12193  

ْ وا قال: اإلنصات لإل ام  سرو   ع   ـااهد  فـي قوله: َوإرَا ق رن  ع وا لَه  وأْنصن ىَء الق رآن  فـاْسَْـمن

 يوم الـامعة.

حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبو رالد واب  أبـي عُْة  ع  العذوام  ع   ـااهد  قال: فـي رطُة    

 يوم الـامعة.

 وقال آررون: ع ِـي بيلُ: اإلنصات فـي الصُة وفـي الـَطُة. ركر    قال رلُ.  

ـ حدثِـي اب  الـمثِى  قال: حدثِا  ـحمد ب  َعفر  قال: حدثِا بعُة  ع   ِصور  قال: 12194  

ىَء الق رآن   سمعت إبراهيـش ب  أبـي حمزة  يحد, أنه سمع  ـااهدا يقول فـي هيق االَية: َوإرَا ق رن

ْ وا قال: فـي الصُة  والـَطُة يوم الـامعة. ع وا لَه  وأْنصن  فـاْسَْـمن

ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا هارون  ع  عُِسة  ع  َابر  ع  عطاء  قال: وَّ 12195  

 الصموت فـي اثِْـي : عِد الرَل يقرأ القرآن وهو يصلـي  وعِد اإل ام وهو يَطّ.

ىَء الق رآن  وَّ     حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبـي  ع  سفـيان  ع  َابر  ع   ـااهد: َوإرَا ق رن

 ال: وَّ فـي اثِْـي : فـي الصُة واإل ام يقرأ  والـامعة واإل ام يَطّ.اإلنصات  ق

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال هبيـش  أرُرنا    سمع الـحس  يقول: فـي 12196  

 الصُة الـمَْوبة  وعِد اليكر.

َابر  ع   ـااهد  حدثِا الـحس  ب  يحيى  قال: أرُرنا عُد الريا   قال: أرُرنا الثوري  ع     

 قال: وَّ اإلنصات فـي اثِْـي : فـي الصُة  ويوم الـامعة.

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا سويد  قال: أرُرنا اب  الـمُـارك  ع  بقـية ب  الولـيد  قال: 12197  

ىَء الق رآن   سمعت ثابت ب  عاُن يقول: سمعت سعيد ب  َُـير يقول فـي قوله: َوإرَا ق رن

ْ وا قال: اإلنصات: يوم األضحى  ويوم الفطر  ويوم الـامعة  وفـيـما ياهر فـاسْ  ع وا لَه  وأْنصن َْـمن

 به اإل ام    الصُة.

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عمرو ب  حماد  قال: أرُرنا هبيـش  ع  الربـيع ب  12198  

 صُـي   ع  الـحس   قال: فـي الصُة  وعِد اليكر.
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اب  الُرقـي  قال: حدثِا اب  أبـي  ريـش  قال: حدثِا يحيى ب  أيوب  قال: ثِـي  ـ حدثِا12199  

اب  َريج  ع  عطاء ب  أبـي ربـاح  قال: أوَّ اإلنصات يوم الـامعة  قول   تعالـى: َوإرَا 

وَن وفـي الصُة  ثل رلُ. َ ْش ت ْرَحم  ْ وا لَعَلذ ع وا لَه  وأْنصن ىَء الق رآن  فـاْسَْـمن  ق رن

قال أبو َعفر: وأولـى األقوال فـي رلُ بـالصواب قول    قال: أ روا بـاسْـمار القرآن فـي   

 الصُة إرا قرأ اإل ام وكان    رـلفه  ـم  يأتـشذ به يسمعه  وفـي الـَطُة.

وإنـما قلِا رلُ أولـى بـالصواب  لصالحة الالـَُر عال  رسالول   صاللى   علياله وساللش  أناله قالال:   

ْواإرَا قَر» وإَمار الـاميع علـى أن    سمع رطُالة اإل الام  الـم  علالـيه الالـامعة  «  أ اإل ام  فأْنصن

االسْـمار واإلنصات لها   ع تْابع األرُالـار بالـاأل ر باليلُ  عال  رسالول   صاللى   علياله وساللش  

وأنالاله ال وقالالت ياالالّ علالالـى أحالالد اسْالالـمار القالالرآن واإلنصالالات لسالالا عه  الال  قارفالاله إالذ فالالـي هاتالالـي  

ـحالْـي  علـى ارُْف فـي إحداهما  وهي حالة أن يَون رـلف إ ام  ؤتالـشذ باله. وقالد صال ذ الالـَُر ال

الْ وا»ع  رسول   صلى   علياله وساللش بالـما ركرنالا  ال  قولاله:  فالـاإلنصات « إرَا قَالرأ اإل الام  فأْنصن

َُر عال  رـلفه لقراءته واَالّ علالـى  ال  كالان باله  ؤتالـما سالا عا قراءتاله بعمالوم ظالاهر القالرآن والالـ

 رسول   صلى   عليه وسلش.

 205اآلية : 

َ  اْلقَْولن  يفَةً َود وَن اْلَاْهرن  ن عاً َورن رذ ََ َُ تَ َُ فني نَْفسن بذ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َواْرك ر رذ

َ  اْلغَافنلنيَ  {.. َ ْ   ذ  بناْلغ د وذ َواالََصالن َوالَ تَ

َُ يقول تعالـى ركرق: واركر أيه    ا الـمسْـمع الـمِصت للقرآن إرا قرىء فـي صُة أو رطُة  َربذ

عا  رذ ََ َُ يقول: اتعظ بـما فـي آي القرآن  واعُْر به  وتيكذر  عادك إلـيه عِد سماعَه. تَ ي نَْفسن فـن

يفَةً يقول: وروفـا      أن يعاقُُ علـى تقصير  يقول: افعل رلُ تـَبعا هلل وتواضعا له. َورن

َ  القَْولن يَون  ُِ  فـي االتعاظ به واالعُْـار  وغفلة عما بـي    فـيه    حدودق. ود وَن الـَاْهرن  ن

يقول: ودعاء بـاللسان هلل فـي رفـاء ال َهار  يقول: لـيَ  ركر   عِد اسْـماعُ القرآن فـي دعاء 

 إن دعوت غير َهار  ولَ  فـي رفـاء    القول. كما:

ي  ـ حدثِـي يونس 12200   َُ فـن قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـي قوله: َواْركْر َربذ

َ  القَْولن ال ياهر بيلُ. يفَةً َود وَن الـَاْهرن  ن عا َورن ََرذ َُ تَ  نَْفسن

ـ حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حدثِا أبو سعد  قال: سمعت  ـااهدا 12201  

... االَية  قال: أ روا يقول فـي قوله: َواْركْر رَ  َ  القَْولن يفَةً َود وَن الـَاْهرن  ن عا َورن ََرذ َُ تَ ي نَْفسن َُ فـن بذ

عا وريفة.  أن ييكروق فـي الصدور تَرذ

ـ حدثِا الـحس  ب  يحيى  قال: أرُرنا عُد الريا   قال: أرُرنا اب  الْـيـمي  ع  أبـيه  12202  

َُ قال:  ع  حيان ب  عمير  ع  عُـيد ب  عمير  فـي ي نَْفسن َُ فـن يقول   إرا »قوله: َوارْك ْر َربذ

ركرنـي عُدي فـي نفسه  ركرته فـي نفسي  وإرا ركرنـي عُدي وحدق ركرته وحدي  وإرا ركرنـي 

 «.فـي  إل ركرته فـي أحس   ِهش وأكرم

واْركْر ربُذ ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  قوله: 12203  

ر فـي الدعاء واالسَْانة  ويَرق رفع الصوت  يفَةً قال: يؤ ر بـالَْرذ عا ورن ََرذ ُ تَ فـي نَْفسن

 والِداء والصياح بـالدعاء.

 وأ ا قوله: بـالغد وذ واالَصالن فإنه يعِـي بـالَُر والعبيات. وأ ا االَصال فامع.  

أصيـل  كما األيـمان َمع يـمي   واألسرار وارْلف أهل العربـية فـيها فقال بعَهش: هي َمع   

َمع سرير. وقال آررون  ِهش: هي َمع أصل  واألصل َمع أصيـل. وقال آررون  ِهش: هي 

َمع أصل وأصيـل. قال: وإن بئت َعلت األصل َمعا لذصيـل  وإن بئت َعلْه واحدا. قال: 

 والعرب تقول: قد دنا األصل فـياعلونه واحدا.

ـى بـالصواب فـي رلُ  وهو أنه َافز أن يَون َمع أصيـل وأصل  ألنهما قد وهيا القول أول  

 يامعان علـى أفعال. وأ ا االَصال فهي فـيـما يقال فـي كُم العرب  ا بـي  العصر إلـى الـمغرب.
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َ ْ   ن  الغافنلنـي  فإنه يقول: وال تَ     الُهي  إرا قرىء القرآن ع  عةاته    وأ ا قوله: وال تَ

ُرق  و ا فـيه    عاافُه  ولَ  تدبر رلُ وتفهذمه  وأبعرق قلُُ بيكر   ورَور له وروف وع

    قدرة   علـيُ  إن أنت غفلت ع  رلُ.

ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـي قوله: بـالغد وذ واالَصالن 12204  

. وال تََْ   ن  الغافن   لنـي .قال: بـالَُر والعبيذ

ف ب  واصل السعديذ  قال: 12205   ـ حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حدثِا  عرذ

 سمعت أبـا وافل يقول لغُ ه عِد  غيّ البمس: آَصْلِا بَْعد ؟

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  قال: قال اب  َريج  قال  ـااهد  12206  

: آرر الفار صُة الصُ   واالَصال: آرر العبيذ صُة قوله: بـالغد   وذ واالَصالن قال: الغدوذ

ل الفار وآررق  ورلُ  ثل قوله فـي سورة آل عمران: واْرك ْر  العصر. قال: وكل رلُ لها وقت أوذ

:  يـل البمس إلـى أن تغيّ  واإلبَار . وقـيـل: العبيذ يذ واإلْبَارن يرا َوسُذْ  بـالعَبن : أول ربُذ َكثـن

 الفار.

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبـي  ع   ـحمد ب  بريُ  ع  اب  أبـي  لـيَة  ع  اب  12207  

َن  ي وٍت أرن عُـاـ  سئل ع  صُة الفار  فقال: إنها لفـي كْاب    وال يقوم علـيها  ثش قرأ: فـي بـ 

 ّللاذ  أن ت ْرفََع... االَية.

ا يزيالد  قالال: حالدثِا سالويد  قالال: حالدثِا سالعيد  عال  قْالادة  قولاله: ـ حالدثِا ببالر  قالال: حالدث12208ِ  

يفَةً... إلالـى قولاله: بالـالغ د وذ واالََصالالن أ الر   باليكرق  ونهالى عال   عا َورن رذ ََ َُ تَ ي نَْفسن َُ فـن َواْرك ْر َربذ

. : فصُة الصُ   واالَصال: بـالعبيذ  الغفلة. أ ا بـالغدوذ

 206اآلية : 

ونَه  َولَه   القول فـي تأويـل قوله َُادَتنهن َوي َسُذح  وَن َعْ  عن ُنر  َْ َُ الَ يَْسَْ ِدَ َربذ يَ  عن تعالـى:     }إننذ الذين

د وَن {..  يَْسا 

يقالالول تعالالالـى ركالالرق: ال تسالالَُْر أيهالالا الـمسْالالـمع الالالـمِصت للقالالرآن عالال  عُالالـادة ربالالُ  واركالالرق إرا    

عا وريفالالة ودون الالالـاهر  الال  القالالول  فالالإن ا لالاليي  عِالالد ربالالُ  الال   ُفَْالاله ال قالالرىء القالالرآن تَالالرذ

ونَه  يقالالول: ويعةمالالون ربهالالش  يسالالَُْرون عالال  الْواضالالع لالاله والْالالـَبع  ورلالالُ هالالو العُالالـادة. وي َسالالُذح 

د وَن يقول: وهلل يصلون  وهو سالاودهش  فصاللوا أنْالـش أيَالا لاله   بْواضعهش له وعُـادتهش. َوله  يَْسا 

 وعةموق بـالعُـادة كما يفعله َ   عِدق     ُفَْه.
 

 رة  األنفالسو

 س وَرة األنفَـال َ دنـيذة

ُْع ونَ   وآيَاتها رمس َوَس

يـشن  حن ْحَم ن الرذ ن الرذ  بنسشن ّللاذ

 1اآلية : 
 القول فـي تفسير السورة الْـي ييكر فـيها األنفـال

واْ رَ   َ َوأَْصالاللنح  س الالولن فَالالاتذق واْ ّللاذ ن َوالرذ َذ َُ َعالال ن األْنفَالالالن ق الاللن األنفَالالال   َ }يَْسالالأَل ونَ يع الالواْ ّللاذ َ ْش َوأَطن اَت بنْيالالِن

ِنيَ  {.. ْؤ ن  َوَرس ولَه  إنن ك ِْ ش  ذ

ارْلف أهل الْأويـل فـي  عِى األنفـال الْالـي ركرهالا   فالـي هاليا الالـموضع  فقالال بعَالهش: هالي    

الغِافش  وقالوا:  عِى الَُم: يسألُ أصحابُ يا  ـحمد عال  الغِالافش الْالـي غِالـمْها أنالت وأصالحابُ 

 بدر لـم  هي  فقل هي هلل ولرسوله. ركر    قال رلُ.يوم 

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا وكيع  قال: حدثِا سويد ب  عمرو  ع  حماد بال  ييالد  عال  12209  

َُ َع ن األْنفـالن قال: األنفـال: الغِافش.  عَر ة: يَْسئَل ونَ

ِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدث12210  

َُ َع ن األْنفـالن قال: األنفـال: الغِافش.  نـاي   ع   ـااهد  قوله: يَْسئَل ونَ
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حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نـاي   عال   الـااهد  قالال:    

 األنفـال: الـمغِـش.

َُ َعال ن ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبو رالد 12211   األحمر  ع  َويُر  ع  الَحاك: يَْسالأل ونَ

 األْنفـالن قال: الغِافش.

الدثت عالال  الالـحسي  بالال  الفالرج  قالالال: سالمعت أبالالـا  عالار يقالالول: حالدثِا عُالالـيد بال  سلـيالالـمان  قالالال:     ح 

 سمعت الَحاك يقول فـي قوله: األْنفـال قال: يعِـي الغِافش.

 ب  صالـ   قال: ثِالـي  عاويالة  عال  علالـيذ بال  أبالـي ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد  12212  

َُ َع ن األْنفـالن قال: األنفـال: الغِافش.  طلـحة  ع  اب  عُـاـ  قوله: يَْسأل ونَ

حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبالـي  قالال: ثِالـي عمالي  قالال: ثِالـي أبالـي  عال  أبالـيه  عال  ابال     

َُ َع ن األْنفـالن األ  نفـال: الغِافش.عُـاـ: يَْسأل ونَ

َُ َعال ن 12213   ـ حالدثِا ببالر  قالال: حالدثِا يزيالد  قالال: حالدثِا سالعيد  عال  قْالادة  فالـي قولاله: يَْسالأل ونَ

 األْنفـالن قال: األنفـال: الغِافش.

 ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد: األنفـال: الغِافش.12214  

: حدثِا أبو أحمد  قال: حدثِا اب  الـمُـارك  ع  اب  َريج  ـ حدثِا أحمد ب  إسحا   قال12215  

َُ َع ن األْنفـالن قال: الغِافش.  ع  عطاء: يَْسأل ونَ

 وقال آررون: هي أنفـال السرايا. ركر    قال رلُ.  

ـ حدثِـي الـحار,  قال: حدثِا عُد العزيز  قالال: حالدثِا علالـيذ بال  صالالـ  بال  حاليذ  قالال: 12216  

َُ َع ن األْنفـالن قال: السرايا.بلغِـي فـي   قوله: يَسأَل ونَ

وقال آررون: األنفـال  ا بيذ    الـمبركي  إلـى الـمسلـمي     عُد أو دابذة و ا أبُه رلُ. ركالر   

    قال رلُ.

ـ حدثِا أبو كريّ  قال: حالدثِا َالابر بال  نالوح  عال  عُالد الالـملُ  عال  عطالاء  فالـي قولاله: 12217  

َُ َع ن ا س ولن قال: هو  ا بيذ    الـمبركي  إلـى الـمسلـمي  بغيالر يَْسأل ونَ ن َوالرذ ذ َن ألْنفـالن ق لن األْنفـالن 

 قْال دابذة أو عُد أو  ْار  رلُ للُِـيذ صلى   عليه وسلش يصِع فـيه  ا باء.

َُ َعال ن األنْ     فالـالن قالال: حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا اب  نـمير  ع  عُد الـملُ  ع  عطالاء: يَسالأل ونَ

هي  ا بيذ    الـمبركي  إلـى الـمسلـمي  بغير قْالال  ال  عُالد أو أ الة أو  ْالار أو نفالل  فهالو للُِالـيذ 

 صلى   عليه وسلش يصِع فـيه  ا باء.

ـ قال: حدثِا عُد األعلـى  ع   عمالر  عال  الزهالري  أن ابال  عُالـاـ سالئل عال  األنفالـال  12218  

 فقال: السلَّ والفرـ.

ِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع  ـ حدث12219  

ابالال  عُالالـاـ  ويقالالال: األنفالالـال:  الالا أرالالي  الالـما سالالقط  الال  الالالـمْار بعالالد ا تقسالالش الغِالالافش  فهالالي نفالالل هلل 

 ولرسوله.

رنالـي ـ حدثِـي القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حاالاج  قالال: قالال ابال  َالريج: أر12220ُ  

عثمالالان بالال  أبالالـي سلـيالالـمان  عالال   الالـحمد بالال  بالالهاب أن رَالالًُ قالالال البالال  عُالالـاـ:  الالا األنفالالـال؟ قالالال: 

 الفرـ والدرر والر ـ .

ـ حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حدثِا عُالد الالوار, بال  سالعيد  قالال: قالال 12221  

 .اب  َريج  قال عطاء: األنفـال: الفرـ البارذ  والدرر  والثوب

ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عمر  ع  الزهريذ  ع  12222  

 اب  عُـاـ  قال: كان يِفذل الرَل فرـ الرَل وسلُه.

ـ  حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: أرُرنـي  الُ بال  أنالس  عال  ابال  بالهاب  12223  

سأل اب  عُـاـ عال  األنفالـال  فقالال ابال  عُالـاـ: الفالرـ ع  القاسش ب   ـحمد  قال: سمعت رًَُ 

   الِفل  والسذلّ    الِفل. ثش عاد لـمسألْه  فقال اب  عُـاـ رلُ أيَا  ثالش قالال الرَالل: األنفالـال 

الْـي قال   فـي كْابه  ا هي؟ قال القاسش: فلـش يالزل يسالأله حْالـى كالاد يحرَاله  فقالال ابال  عُالـاـ: 

يغ اليي ضربه عمر ب  الـَطاب رضي   عِه.أتدرون  ا  ثل هيا؟  ثل   َصُـن
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حدثِا الـحس  ب  يحيى  قال: أرُرنا عُد الريا   قال: أرُرنا  عمر  ع  الزهالريذ  عال  القاسالش    

ب   ـحمد  قال: قال اب  عُـاـ: كان عمالر رضالي   عِاله إرا سالئل عال  باليء قالال: ال آ الرك وال 

  نُـيه علـيه السُم إالذ ياَرا آ را  الـحلًُ  الـحرذ ا. قالال  أنهاك. ثش قال اب  عُـاـ: و   ا بعم

القاسش: فسلط علـى اب  عُـاـ رَل يسأله ع  األنفـال  فقال اب  عُـاـ: كالان الرَالل يِفذالل فالرـ 

الرَل وسُحه. فأعاد علالـيه الرَالل  فقالال لاله  ثالل رلالُ  ثالش أعالاد علالـيه حْالـى أغَالُه  فقالال ابال  

يا؟  ثل صُـيغ اليي ضالربه عمالر حْالـى سالالت الالد اء علالـى عقُالـيه  أو عُـاـ: أتدرون  ا  ثل ه

 علـى رَلـيه  فقال الرَل: أ ا أنت فقد انْقش   لعمر  ُِ.

حدثِا أحمد ب  إسحا   قال: حدثِا أبالو أحمالد  قالال: حالدثِا ابال  الـمُالـارك  عال  عُالد الالـملُ  عال     

َُ َع ن األْنفـالن قال: يسألونُ  فـيـما بيذ    الـمبركي  إلـى الـمسلـمي  فـي غير قْال عطاء: يَْسأل ونَ

    دابذة أو عُد  فهو نفل للُِـيذ صلى   عليه وسلش.

 وقال آررون: الِفل: الـَمس اليي َعله   ألهل الـَمس. ركر    قال رلُ.  

عال  ابال  ـ حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قالال: حالدثِا عُالد الالوار, بال  سالعيد  12224  

َُ َع ن األْنفـالن قال: هو الـَمس. قالال الالـمهاَرون: لالـش يرفالع عِالا  أبـي نـاي   ع   ـااهد: يَْسأل ونَ

 هيا الـَمس؟ لـش يَرج  ِا؟ فقال  : هو هلل والرسول.

ام  ع  الـحااج  12225   ـ حدثِا أحمد ب  إسحا   قال: حدثِا أبو أحمد  قال: حدثِا عُـاد ب  العوذ

أبـي نـاي   ع   ـااهد: أنهش سألوا الُِـيذ صلى   عليه وسلش ع  الـَمس بعالد األربعالة ع  اب  

. َُ َع ن األْنفـالن  األرماـ  فِزلت: يَْسأل ونَ

قال أبالو َعفالر: وأولالـى هاليق األقالوال بالـالصواب فالـي  عِالى األنفالـال قالول  ال  قالال: هالي ييالادات   

لُه علالـى حقالوقهش  ال  القسالمة  وإ الا  الـما وصالل يزيدها اإل ام بعض الـايز أو َميعهش إ ا    س

إلـيه بـالِفل  أو بُعض أسُـابه  ترغيُـا له وتـحريَا لـم   عه    َيبه علـى  الا فالـيه صالُحهش 

وصالُح الـمسلالـمي   أو صالالُح أحالد الفريقالالـي . وقالد يدرالالـل فالـي رلالالُ  الا قالالال ابال  عُالالـاـ  ال  أنالاله 

عطالاء  ال  أن رلالُ  الا عالاد  ال  الالـمبركي  إلالـى  الفرـ والدرر ونـحو رلُ  ويدرـل فالـيه  الا قالاله

الـمسلـمي     عُد أو فالرـ ألن رلالُ أ الرق إلالـى اإل الام إرا لالـش يَال   الا وصاللوا إلالـيه لغلُالة وقهالر  

 يفعل  ا فـيه صُح أهل اإلسُم  وقد يدرـل فـيه  ا غلّ علـيه الـايز بقهر.

فالالـي كالالُم العالالرب إنالالـما هالالو الزيالالادة علالالـى وإنالالـما قلِالالا رلالالُ أولالالـى األقالالوال بالالـالصواب  ألن الِذفَالالل   

 البيء  يقال  ِه: نفلُْ كيا  وأنفلُْ: إرا يدتُ  واألنفـال: َمع نَفَل و ِه قول لُـيد ب  ربـيعة:

ن َرْيثـي َوَعَاْل   ا َرْير  نَفَْلَوبـاْرنن ّللاذ  إنذ تَْقَوى َربِذ

ـى سالهمه  ال  الغِـيالـمة  إن كالان رلالُ فإر كان  عِاق  ا ركرنا  فَلذ    ييد     قاتلة الـايز علال  

لُُء أبُق أو لغِاء كان  ِه ع  الـمسلـمي   بِْفـيـل الوالـي رلُ إياق  فـيصير حَش رلُ له كالسلّ 

اليي يسلُه القاتل  فهو  ِفل  ا ييد    رلُ ألن الزيادة وإن كانالت  سالْوَُة فالـي بعالض األحالوال 

ا القسالالمة  وكالاليلُ كالاللذ  الالا رضالالخ لالالـم  ال سالالهش لالاله فالالـي بحالالقذ  فلالالـيست  الال  الغِـيالالـمة الْالالـي تقالالع فالالـيه

الغِـيـمة فهو نفل  ألنه وإن كان  غلوبـا علالـيه فلالـيس  الـما وقعالت علالـيه القسالمة. فالـالفصل إر كالان 

األ ر علـى  الا وصالفِا بالـي  الغِـيالـمة والِفالل  أن الغِـيالـمة هالي  الا أفالـاء   علالـى الـمسلالـمي   ال  

نفل  ِه  ِفل أو لـش يِفل والِفَل: هالو  الا أعطياله الرَالل علالـى الالُُء أ وال الـمبركي  بغلُة وقهر 

والغِاء ع  الـايز علـى غير قسمة. وإر كان رلُ  عِى الِفل  فْأويـل الَُم: يسألُ أصحابُ يالا 

 ـحمد ع  الفَل    الـمال اليي تقع فـيه القسمة    غِـيـمة كفـار قريز الاليي  قْلالوا بُالدر لالـم  

  ـحمد: هو هلل ولرسوله دونَش  ياعله حيم باء.هو قل لهش يا 

وارْلف فالـي السالُّ الاليي  ال  أَلاله نزلالت هاليق االَيالة  فقالال بعَالهش: نزلالت فالـي غِالافش بالدر ألن   

الُِـيذ صلى   عليه وسلش كان نفذل أقوا ا علـى بُء  فأبلـى أقوام وتـَـلذف آررون  ع رسول   

ها بعالالد انقَالالاء الالالـحرب  فالالأنزل   هالاليق االَيالالة علالالـى رسالالوله  صالاللى   عليالاله وسالاللش  فالالـارْلفوا فالالـي

 يعلـمهش أن  ا فعل فـيها رسول   صلى   عليه وسلش  فماض َافز. ركر    قال رلُ.

ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قالال: حالدثِا  عْالـمر بال  سلـيالـمان  قالال: سالمعت داود بال  12226  

َ ْ  أتَـى َ َاَن »ُـاـ  أن الُِـيذ صلى   عليه وسلش قال: أبـي هِد يحد,  ع  عَر ة  ع  اب  ع
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فْسارر إلـيه البُـان  وبقـي البيوخ عِالد «. َكيَا وَكيَا  فَلَه  َكيَا وَكيَا  أْو فَعََل َكيَا وَكيَا  فَلَه  َكيَا وَكيَا

لياله وساللش  فقالال لهالش الرايات. فلـما فْـ    علـيهش  َاءوا يطلُون  ا َعالل لهالش الُِالـيذ صاللى   ع

َ ْش. وا رَاَت بَـْيِن َ وأْصلنـح   األبياخ: ال تيهُوا به دونِا فأنزل   علـيه االَية: فـاتذق وا ّللاذ

حدثِا الـمثِى  قال: حدثِا عُد األعلـى  وحدثِا اب  وكيع  قال: حالدثِا عُالد األعلالـى  قالال: حالدثِا    

ن يوم بالدر  قالال رسالول   صاللى   علياله وساللش: داود  ع  عَر ة  ع  اب  عُـاـ  قال: لـما كا

قالال: فْسالارر فالـي رلالُ بُالـان الرَالال  وبقالـيت الباليوخ تالـحت « َ ْ  َصََِع َكيَا وَكيَا  فَلَه  َكيَا وَكيَا

الرايات فلـما كانت الغِافش  َاءوا يطلُون اليي َعل لهش  فقالت الباليوخ: ال تسالْأثروا علالـيِا  فإنالا 

َُ َعال ن كِا ردءا لَش  وكِال ا تالـحت الرايالات  ولالو انَبفْالـش لفئْالـش إلالـيِا فِْالايعوا  فالأنزل  : يَْسالأل ونَ

َ َوَرس الولَه  إنْ  يع الوا ّللاذ َ ْش وأطن وا رَاتن بَالـْيِن َ وأْصلنالـح  س الولن فالـاتذق وا ّللاذ ن َوالرذ ذ َن ْ الـْش  األْنفـالن ق لن األْنفـالن  ِْ ك 

يَ . ِـن ْؤ ن    

   قال: حدثِا رالد ب  عُد    ع  داود  ع  عَر ة  ع  اب  عُـاـ  حدثِـي إسحا  ب  باهي   

َ  الِذفَاللن »قال: لـما كان يوم بدر  قال رسول   صلى   عليه وسلش:  « َ ْ  فَعََل َكيَا فَلَه  َكيَا وَكيَا  ن

الالـمبيَة: كِالا  قال: فْقدذم الفْـيان ولزم الالـمبيَة الرايالات  فلالـش يُرحالوا  فلالـما فْالـ  علالـيهش  قالالت

ردءا لَش  فلو انهز ْـش انـحزتـش إلـيِا  ال تيهُوا بـالـمغِـش دونِا فأبى الفْـيان وقالوا: َعلاله رسالول 

س الولن قالال: فَالان  ن َوالرذ ذ َن َُ َعال ن األْنفالـالن ق اللن األْنفالـالن    صلى   عليه وسلش لِا فأنزل  : يَسالأل ونَ

 عونـي فإنـي أعلـش.رلُ ريرا لهش  وكيلُ أيَا: أطي

ـ حدثِا  ـحمد ب  الـمثِى  قال: حالدثِا عُالد الوهالاب  قالال: حالدثِا داود  عال  عَر الة فالـي 12227  

س الولن قالال: لالـما كالان يالوم بالدر قالال رسالول    ن َوالرذ ذ َن َُ َع ن األْنفـالن ق اللن األْنفالـال   هيق االَية: يَسأل ونَ

الالَ  الِذفَالاللن َكالاليَاَ الالْ  َصالالََِع َكالاليَا فَ »صالاللى   عليالاله وسالاللش:  فَالالرج بُالالـان  الال  الرَالالال فاعلالالوا « لَالاله   ن

يصِعونه  فلـما كان عِد القسمة  قال البيوخ: نـح  أصحاب الرايات  وقد كِا ردءا لَش فالأنزل   

َ وَ  يع الوا ّللاذ َ ْش وأطن وا رَاتن بَـْيِن َ وأْصلنـح  س ولن فـاتذق وا ّللاذ ن َوالرذ ذ َن ْ الـْش فـي رلُ: ق لن األْنفـال   ِْ َرس الولَه  إْن ك 

يَ . ِـن ْؤ ن    

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا إسحا   قال: حالدثِا يعقالوب الزبالـيري  قالال: ثِالـي الالـمغيرة 12228  

ب  عُد الرحم   ع  أبـيه  ع  سلـيـمان ب   وسالى  عال   َحالول  ولالـى هييالـل  عال  أبالـي سالُم  

قال: أنزل   حي  ارْلف القوم فـي الغِافش يالوم ع  أبـي أ  ا ة الُـاهلـي  ع  عُـادة ب  الصا ت  

يَ  فقسالمه رسالول   صاللى   علياله وساللش  ِـن ْؤ ن ْش    ْـ  ِْ ... إلـى قوله: إْن ك  َُ َع ن األْنفـالن بدر: يَْسأل ونَ

 بـيِهش ع  سواء.

 ال   حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  ع   ـحمد  قال: ثِـي عُد الالرحم  بال  الالـحر, وغيالرق   

أصحابِا  ع  سلـيـمان بال   وسالى األسالدي  عال   َحالول  عال  أبالـي أ ا الة الُـاهلالـي  قالال: سالألت 

عُـادة ب  الصا ت عال  األنفالـال  فقالال: فالـيِا  عبالر أصالحاب بالدر نزلالت حالي  ارْلفِالا فالـي الِفالل  

سالمه وساءت فـيه أرُقِالا  فِزعاله    ال  أيالديِا  فاعلاله إلالـى رسالول   صاللى   علياله وساللش  وق

رسول   صلى   عليه وساللش بالـي  الـمسلالـمي  عال  سالواء  يقالول: علالـى السالواء  فَالان فالـي رلالُ 

 تقوى   وطاعة رسوله صلى   عليه وسلش وصُح رات الُـي .

وقال آررون: إنـما نزلت هيق االَية ألن بعض أصحاب رسول   صلى   عليه وسلش سأله  ال    

مْها  فلـش يعطه إياق  إر كان بركا بـي  الـايز  فاعالل   َميالع رلالُ لرسالول الـمغِـش بيئا قُل قس

   صلى   عليه وسلش. ركر    قال رلُ.

ـالال حدثِالالـي إسماعيالالـل بالال   وسالالى السالالديذ  قالالال: حالالدثِا أبالالو األحالالوص  عالال  عاصالالش  عالال  12229  

بسيف  فقلت: يا رسول  صعّ ب  سعد  ع  سعد  قال: أتـيت الُِـيذ صلى   عليه وسلش يوم بدر 

َُ »  هيا السيف قد بفـى   باله  ال  الالـمبركي  فسالألْه إيالاق  فقالال:  قالال: «. لَالـْيَس هاليا لالـي وال لَال

فلـما ولـيت  قلت: أراف أن يعطيه    لـش يُل بُفي. فإرا رسول   صلى   عليه وساللش رـلفالـي  

قالالال: فأعطانالالـيه  «. لسذالالْيَف قالالد َصالالاَر لالالـيإنذ ا»قالالال: فقلالالت: أرالالاف أن يَالالون نالالزل فالالـيذ بالاليء قالالال: 

. َُ َع ن األْنفـالن  ونزلت: يَْسئَل ونَ
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ـ حدثِا أبو كريّ  قال: حدثِا أبو بَر  قالال: حالدثِا عاصالش  عال   صالعّ بال  سالعد  عال  12230  

سعد ب   الالُ  قالال: لالـما كالان يالوم بالدر  َئالت بساليف  قالال: فقلالت: يالا رسالول    إن   قالد بفالـي 

َُ »مبركي  أو نـحو هاليا  فهالّ لالـي هاليا الساليف فقالال لالـي: صدري    الـ «. َهاليَا لَالـْيَس لالـي َوال لَال

فرَعت فقلت: عسى أن يعطى هيا    لـش يُل بُفي فااءنالـي الرسالول  فقلالت: حالد, فالـيذ حالد,: 

ي السذْيَف َولَـْيَس لـي  َوإنذه  قَْد َصاَر لالـي فَ »فلـما انْهيت  قال:  َُ سأْلَِْـن َُ يا َسْعد  إنذ الَو لَال ونزلالت: «. ه 

. س ولن ن َوالرذ ذ َن َُ َع ن األْنفـالن ق لن األْنفـال    يَْسئَل ونَ

حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبـي  ع  إسرافيالـل  عال  سالماك بال  حالرب  عال   صالعّ بال  سالعد     

َُ ع  أبـيه  قال: أصُت سيفـا يوم بدر  فأعاُِـي  فقلت: يا رسول   هُه لالـي فالأنزل  : يَْسالئَ  ل ونَ

. س ولن ن َوالرذ ذ َن  َع ن األْنفـالن ق لن األْنفـال  

حدثِا اب  الـمثِى واب  وكيع  قال اب  الـمثِى  ثِـي  عاوية  وقال اب  وكيع: حدثِا أبالو  عاويالة     

قال: حدثِا البيُـانـي  ع   ـحمد ب  عُـيد    ع  سعيد ب  أبـي وقاص  قال: لالـما كالان يالوم بالدر 

َ ْالـيفة  فائالت باله إلالـى قْل أري عم ير وقْلالت سالعيد بال  العالاص  وأراليت ساليفه  وكالان يسالمى را ال

ّْ فالالـاْطَرَحه  فالـي القالَُض»الُِالـيذ صاللى   علياله وساللش قالال:  فطرحْاله ورَعالت وبالـي  الالا ال « اْرَهال

يعلالالـمه إالذ    الال  قْالالل أرالالي وأرالالي سلُالالـي  قالالال: فمالالا َالالاويت إالذ قريُالالـا حْالالـى نزلالالت علالالـيه سالالورة 

َُ »ال  فقال: األنفـ ي  َسْيفَ  َ ّْ فَ  ولفظ الـحديم الب  الـمثِى.«. اْرَه

ـال حالدثِا أبالو كريالالّ  قالال: حالدثِا يالونس بالال  بَيالر  وحالدثِا ابال  حميالالد  قالال: حالدثِا سلالالـمة 12231  

َميعا  ع   ـحمد ب  إسحا   قال: ثِـي عُد   ب  أبـي بَر  ع  قـيس بال  سالاعدة  قالال: سالمعت 

بـان أبـا أسيد ب   الُ ب  ر بـيعة يقول: أصُت سيف اب  عافد يوم بدر  وكان السيف يدعى الـمَري 

فلـما أ ر رسول   صلى   عليه وسلش أن يردوا  ا فـي أيديهش  ال  الِفالل  أقُلالت باله فألقالـيْه فالـي 

الِفالالل  وكالالان رسالالول   صالاللى   عليالاله وسالاللش ال يالالـمِع بالاليئا ي سالالأله  فالالرآق األرقالالش بالال  أبالالـي األرقالالش 

 َزو ي  فسأله رسول   صلى   عليه وسلش  فأعطاق إياق.الـم

ـ حدثِـي يحيى ب  َعفر  قال: حدثِا أحمد ب  أبـي بَر  ع  يحيى ب  عمران  ع  َالدق 12232  

دذوا  ا »عثمان ب  األرقش  ع  عمه  ع  َدق  قال: قال رسول   صلى   عليه وسلش يوم بدر:  ر 

َ  األْنفـالن  ع أبو أسيد الساعدي ساليف بال  عافالد الـمريبالـان  فعرفاله األرقالش فقالال: هُاله فوض« كاَن  ن

 لـي يا رسول   قال: فأعطاق إياق.

ـ حدثِا  ـحمد ب  الـمثِى  قال: حدثِا  ـحمد ب  َعفر  قال: حدثِا بُعة  عال  سالماك بال  12233  

 صلى   عليه حرب  ع   صعّ ب  سعد  ع  أبـيه  قال: أصُت سيفـا. قال: فأتـى به رسول  

قال: « َضْعه  »ثش قام فقال: يا رسول   نفلِـيه قال: « َضْعه  »وسلش فقال: يا رسول   نفلِـيه فقال: 

عل كم  ال غِاء له؟ فقال الُِـيذ صاللى   علياله وساللش:   َ َضالْعه  »ثش قام فقال: يا رسول   نفلِـيه ا

ْ  َحْيم  أَرْيتَه   .فِزلت هيق االَية يَ «  ن س ولن ن َوالرذ ذ َن َُ َع ن األْنفـالن ق لن األْنفـالن   ْسئَل ونَ

حدثِا أحمد ب  إسحا   قال: حدثِا أبو أحمد  قال: حدثِا إسرافيـل  ع  سماك  عال   صالعّ بال     

 َُ سعد  ع  سعد  قال: أريت سيفـا    الـمغِـش  فقلت: يا رسالول   هالّ لالـي هاليا فِزلالت: يَْسالئَل ونَ

.َع ن األْنفـ  الن

ـالال حدثِالالـي الالالـحر,  قالالال: حالالدثِا عُالالد العزيالالز  قالالال: حالالدثِا إسرافيالالـل  عالال  إبراهيالالـش بالال  12234  

َُ َع ن األْنفـالن قال: قالال سالعد: كِالت أراليت ساليف سالعيد بال    هاَر  ع   ـااهد  فـي قوله: يَْسئَل ونَ

يالا رسالول   العاص ب  أ ية  فأتـيت رسول   صلى   عليه وسلش  فقلت: أعطِالـي هاليا الساليف 

ِنالـيَ  قالال: فأعطانالـيه رسالول    ْؤ ن ْ الـْش    ِْ ... إلالـى قولاله: إْن ك  َُ َع ن األْنفالـالن فسَت  فِزلت: يَْسئَل ونَ

 صلى   عليه وسلش.

وقال آررون: بل نزلت ألن أصحاب رسول   صلى   عليه وسلش سألوا قسمة الغِـيـمة بـيِهش   

فالـي « عال »رلُ هلل ولرسوله دونهش لالـيس لهالش فالـيه باليء. وقالالوا:  عِالى يوم بدر فأعلـمهش   أن 

وإنـما  عِى الَُم: يسألونُ    األنفـال  وقالوا: قد كان اب   سالعود يقالر:ق: «   »هيا الـموضع 

َُ األْنفـالَ »  علـى هيا الْأويـل. ركر    قال رلُ.« يَْسأل ونَ
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قالالال: حالالدثِا سفالالـيان  عالال  األعمالالز  قالالال: كالالان ـالال حالالدثِا ابالال  ببالالار  قالالال: حالالدثِا  ؤ الالل  12235  

َُ األْنفـالَ »أصحاب عُد   يقرءونها:   «.يَسأل ونَ

ـ حدثِا ابال  وكيالع  قالال: حالدثِا الـمـحاربالـي  عال  َالويُر  عال  الَالحاك  قالال: هالي فالـي 12236  

َُ األْنفـالَ »قراءة اب   سعود   ركر    قال رلُ.«. يَسأل ونَ

ال: حدثِا أبو صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  ابال  عُالـاـ  ـ حدثِـي الـمثِى  ق12237  

س ولن قال: األنفـال: الـمغانـش كانت لرسول   صلى  ن َوالرذ ذ َن َُ َع ن األْنفـالن ق لن األْنفـال   قوله: يَْسأل ونَ

باله  فمال    عليه وسلش رالصة لـيس ألحد  ِها بيء   ا أصاب سرايا الـمسلـمي   ال  باليء أتالوق 

حُس  ِه إبرة أو سلَا فهو غلول. فسالألوا رسالول   صاللى   علياله وساللش أن يعطاليهش  ِهالا  قالال 

 َ َُ َعالال ن األْنفالالـالن ق الاللن األْنفَالالـال  لالالـي َعلْهالالا لرسولالالـي لالالـيس لَالالش فالالـيها بالاليء فالالـاتذق وا ّللاذ  : يَسالالألونَ

َ َوَرس ولَ  يع وا ّللاذ َ ْش وأطن وا رَاتن بَـْيِن ْمْ الـْش وأْصلنـح  وا أنذالـَما َغِـن يَ   ثش أنزل  : واْعلَـم  ِـن ْؤ ن ْش    ْـ  ِْ ه  إْن ك 

َساله  وللرس الولن ثالش قسالش رلالُ الالـَمس لرسالول   صاللى   علياله وساللش ولالـم   م  ن ر  ذ َن ْ  َبْيٍء فَالأنذ   ن

 سمي فـي االَية.

َُ َعال ن ـ حدثِا القاسالش  قالال: حالدثِا الالـحسي   قالال: ثِالـي حاالاج  عال  ابال12238     َالريج: يَْسالأل ونَ

األْنفـالن قال: نزلت فـي الـمهاَري  واألنصار  ـم  بهد بالدرا. قالال: وارْلفالوا فَالانوا أثُثالا. قالال: 

ن َوالرس ولن و لَه   رسوله  فقسمه كما أراق  . ذ َن َُ َع ن األْنفـالن ق لن األْنفـالن   فِزلت: يَسأل ونَ

ام  ع  الـحااج  ـ حدثِا أحمد ب  إسحا 12239     قال: حدثِا أبو أحمد  قال: حدثِا عُـاد ب  العوذ

ع  عمرو ب  بعيّ  ع  أبـيه  ع  َدذق: أن الِاـ سألوا الُِـيذ صلى   علياله وساللش الغِالافش يالوم 

. َُ َع ن األْنفـالن  بدر  فِزلت: يَسأل ونَ

َُ َعال ن األْنفالـالن قالال: ـ قال: حالدثِا عُالـاد بال  العالوام  عال  َالويُر  عال  الَالحاك: يَْسال12240   ئَل ونَ

ْش. َفذله   يسألونُ أن تِ 

ـ حدثِا ببر بال   عالار  قالال: حالدثِا حمالاد بال  ييالد  قالال: حالدثِا أيالوب  عال  عَر الة  فالـي 12241  

َُ َع ن األْنفـالن قال: يسألونُ األنفـال.  قوله: يَسأل ونَ

  تعالالـى أرُالر فالـي هاليق االَيالة قال أبو َعفر: وأولـى األقوال فـي رلالُ بالـالصواب أن يقالال: إن   

ع  قوم سألوا رسول   صلى   علياله وساللش األنفالـال أن يعطيهموهالا  فالأرُرهش   أنهالا هلل وأناله 

َعلها لرسوله. وإرا كان رلُ  عِاق َاي أن يَون نزولها كالان  ال  أَالل ارالُْف أصالحاب رسالول 

أَالل  سالألة  ال  سالأله الساليف الاليي ركرنالا    صلى   عليه وسلش فـيها  وَافز أن يَون كان  ال 

 ع  سعد أنه سأله إياق  وَافز أن يَون    أَل  سألة    سأله قسش رلُ بـي  الـايز.

وارْلفوا فـيها  أ ِسورة هي أم غير  ِسورة؟ فقال بعَهش: هي  ِسورة  وقالوا: نسَها قولاله:   

ن  ذ َن ْ  َبْيٍء فَأنذ  ْش  ن ْمْـ  َما َغِـن وا أنـذ ... االَية. ركر    قال رلُ.َواْعلَـم  س ولن َسه  وللرذ م    ر 

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبـي  ع  َابر  ع   ـااهد وعَر ة  قاال: كانت األنفالـال 12242  

. س ولن َمَسه  وللرذ ن ر  ذ َن ْ  َبْيٍء فَأنذ  ْش  ن ْمْـ  َما َغِـن وا أنـذ  هلل وللرسول فِسَْها: َواْعلَـم 

 ـحمد بال  الالـحسي   قالال: حالدثِا أحمالد بال  الالـمفَل  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال   ـ حدثِـي12243  

َُ َع ن األْنفـالن قال: أصاب سعد ب  أبـي وقاص يوم بدر سيفـا  فـارْصش فـيه وناـ  : يَْسئَل ونَ السديذ

َُ   عه  فسألوا الُِـيذ صلى   عليه وسلش  فأريق الُِـيذ صلى   عليه وسلش  ِهش  فقال  : يَسأل ونَ

... االَيالة  فَانالت الغِالافش يو ئالالٍي للُِالـيذ صاللى   علياله وسالاللش  س الالولن ن والرذ ذ َن َعال ن األْنفالـالن ق اللن األْنفالـال  

 راصة  فِسَها   بـالـَمس.

ـ حدثِا القاسش  قال: حالدثِا الالـحسي   قالال: ثِالـي حاالاج  عال  ابال  َالريج  قالال: أرُرنالـي 12244  

وا أنذالـَما سلـيـش  ولـى أم  ـحمد َُ َع ن األْنفـالن قال: نسالَْها: َواْعلَالـم    ع   ـااهد  فـي قوله: يَْسئَل ونَ

َسه . م  ن ر  ذ َن ْ  َبْيٍء فَأنذ  ْش  ن ْمْـ   َغِـن

حالالدثِا أحمالالد بالال  إسالالحا   قالالال: حالالدثِا أبالالو أحمالالد  قالالال: حالالدثِا بالالريُ  عالال  َالالابر  عالال   الالـااهد    

َسه .وعَر ة  أو عَر ة وعا ر  قاال: نسَت األنف م  ن ر  ذ َن ْ  َبْيٍء فَأنذ  ْش  ن ْمْـ  َما َغِـن وا أنـذ  ـال: َواْعلَـم 
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ُذ هلل    وقال آررون: هي  ـحَمة ولـيست  ِسورة. وإنـما  عِى رلالُ: قالل األنفالـال هلل  وهالي ال بال

 ع الدنـيا بـما فـيها واالَررة  وللرسول يَعها فـي  واضالعها الْالـي أ الرق   بوضالعها فالـيه. ركالر 

 قال رلُ.   

َُ َعال ن 12245   ـ حدثِالـي يالونس  قالال: أرُرنالا ابال  وهالّ  قالال: قالال ابال  ييالد  فالـي قولاله: يَسالأل ونَ

يَ  فسلـموا هلل ولرسالوله يحَمالان فالـيها بالـما بالاء ويَالعانها  ِـن ْؤ ن ْش    ْـ  ِْ األْنفـالن فقرأ حْـى بلغ: إْن ك 

َسالاله  حيالم أرادا  فقالالالوا: نعالالش. ثالالش َالالاء بعالالد األربعالالي : َواْعلَالـم   م  ن ر  ذ َن الالْ  َبالالْيٍء فَالالأنذ  ْمْ الالـْش  ن وا أنذالالـَما َغِـن

... االَيالالة  ولَالالش أربعالالة أرمالالاـ  وقالالال الُِالالـيذ صالاللى   عليالاله وسالاللش يالالوم َريُالالر:  س الالولن َوَهالاليا »وللرذ

عانن  ََ ا  َويَ ْمَس  ا أَحُـذ  َ َُ الـ ي رل َ ْش يَْصَِع  ّللاذ  َوَرس ولَه  فـن م س  َ ْرد ودٌ علـى ف قَرافن  َ هن َحْيم  أَحُذالـا  الـ

يالـلن « ثش أرُرنا   اليي ياّ    رلُ ي ن َواْبال ن السذُـن ي الق ْربَالى والالـيَْاَ ى والالـَمساكن ثش قرأ االَية: لنالين

َ ْش. ِْ ياءن  ن  َكْيُ يََوَن د ولَةً بـيَ  األْغِـن

َعالل األنفالـال  قال أبو َعفر: والصواب    القول فـي رلالُ أن يقالال: إن   َاللذ ثِالا:ق أرُالر أناله  

لُِـيه صلى   عليه وسلش يِفل    باء  فِفل القاتل السلّ  وَعل للـايز فـي الُداءة الربع وفـي 

الرَعة الثلم بعد الـَمس  ونفل قو ا بعد سالهمانهش بعيالرا بعيالرا فالـي بعالض الالـمغايي. فاعالل   

ـى  الا يالرى  الـما فالـيه صالُح تعالـى ركرق حَالش األنفالـال إلالـى نُالـيه صاللى   علياله وساللش يِفالل علال

الـمسلـمي   وعلـى    بعدق    األفمة أن يسِْوا بسِْه فـي رلُ  ولـيس فـي االَية دلـيالـل علالـى أن 

حَمها  ِسوخ الحْـمالها  ا ركرت    الـمعِى اليي وصفت  وغير َافز أن يحَش بحَش قالد نالزل 

لِا فـي غير  وضالع  ال  كُِْالا علالـى أن ال به القرآن أنه  ِسوخ إالذ بحاة ياّ الْسلـيـش لها  فقد دل

 ِسوخ إالذ  ا أبطل حَمه حاد, حَش بَُفه يِفـيه    كلذ  عانـيه  أو يأتالـي رُالر يوَالّ الالـحاة 

أن أحدهما ناسخ االَرر. وقد ر كر ع  سعيد ب  الـمسيّ أنه كان يَِر أن يَون الِْفـيالـل ألحالد بعالد 

. رسول   صلى   عليه وسلش تأويًُ  ِه س ولن ن َوالرذ ذ َن  لقول   تعالـى: ق لن األْنفـال  

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا عُدة ب  سلـيـمان  ع   ـحمد ب  عمرو  قال: أرسل سالعيد 12246  

ب  الـمسيّ غُ ه إلـى قوم سألوق ع  بيء  فقال: إنَش أرسلْـش إلالـيذ تسألونالـي عال  األنفالـال  فالُ 

  عليه وسلش.نفل بعد رسول   صلى  

ا أن لذفمة أن يْأسوا برسول   صلى   عليه وسلش فـي  غالاييهش بفعلاله  فالـيِفلوا علالـى    وقد بـيِذ

 نـحو  ا كان يِفل  إرا كان الِْفـيـل صُحا للـمسلـمي .

   َ يع الوا ّللاذ َ ْش وأطن وا رَاَت بَالـْيِن َ وأْصلنالـح  ْ الـْش القول فـي تأويـل قولاله تعالالـى: فالـاتذق وا ّللاذ ِْ  َوَرس الولَه  إْن ك 

يَ . ِـن ْؤ ن    

يقول تعالـى ركرق: فَافوا   أيهالا القالوم  واتقالوق بطاعْاله واَِْالاب  عاصاليه  وأصلالـحوا الالـحال   

 بـيَِش.

َ ْش فقال بعَهش: هو أ ر  ال       وا رَاَت بَـْيِن وارْلف أهل الْأويـل فـي اليي عِـي بقوله: وأْصلنـح 

الغِـيـمة يوم بدر وبهدوا الوقعة  ع رسول   صلى   عليه وساللش إرا ارْلفالوا فالـي اليي  غِـموا 

 الغِـيـمة أن يردذوا  ا أصابوا  ِها بعَهش علـى بعض. ركر    قال رلُ.

وا 12247   َ وأْصلنـح  ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة: فـاتذق وا ّللاذ

َ ْش قال: كان نُـيذ   يِفذل الرَل    الـمؤ ِـي  سلّ الرَل    الَفـار إرا قْله  ثالش أنالزل رَاَت بَ  ـْيِن

َ هش علـى بعض. َ ْش أ رهش أن يردذ بع وا رَاَت بَـْيِن َ وأْصلنـح    : فـاتذقوا ّللاذ

لغِالـي أن ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قالال: ثِالـي حاالاج  عال  ابال  َالريج  قالال: ب12248  

الدذق وَغِافاله علالـى  الا رأى  حْالـى إرا كالان  َن الُِـيذ صلى   عليه وسلش كان يِفل الرَل علـى قالدر 

ة بالـالغِافش فاليكروا  يوم بدر و ذ الِاـ أيديهش غِافش  قال أهل الَعف  ال  الِالاـ: رهالّ أهالل القالوذ

ن َوالرذ  ذ َن َ ْش رلُ للُِـيذ صلى   عليه وسلش  فِزلت: ق لن األْنفـال   وا رَاتن بَالـْيِن َ وأْصلنـح  س ولن فـاتذق وا ّللاذ

ة علـى أهل الَعف.  لـيردذ أهل القوذ

وقال آررون: هيا تـحريج      علـى القوم  ونهالي لهالش عال  االرالُْف فـيالـما ارْلفالوا فالـيه  ال    

 أ ر الغِـيـمة وغيرق. ركر    قال رلُ.
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رالالد بال  يزيالد  وحالدثِا أحمالد بال  إسالحا   قالال:  ـ حدثِـي  ـحمد بال  عمالارة  قالال: حالدثِا12249  

 َ حالالدثِا أبالالو أحمالالد  قالالاال: حالالدثِا أبالالو إسرافيالالـل  عالال  فَيالالـل  عالال   الالـااهد  فالالـي قالالول  : فالالـاتذق وا ّللاذ

ج علـيهش. َ ْش قال: حرذ وا رَاتن بَـْيِن  وأْصلنـح 

ام  12250   ع  سفـيان ب  حسي   ـ حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا القاسش  قال: حدثِا عُـاد ب  العوذ

َ ْش قالالال هالاليا تالالـحريج  الال    علالالـى  وا رَاَت بَالالـْيِن الالـح  َ وأْصلن عالال   الالـااهد  عالال  ابالال  عُالالـاـ: فالالـاتذق وا ّللاذ

الـمؤ ِـي  أن يْقوا ويصلـحوا رات بـيِهش. قال عُـاد  قال سفـيان: هيا حي  ارْلفوا فـي الغِافش يوم 

 بدر.

ل: حالدثِا أحمالد بال  الالـمفَل  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  ـ حدثِـي  ـحمد بال  الالـحسي   قالا12251  

َ ْش: أي ال تسُْوا. وا رَاَت بَـْيِن َ وأْصلنـح  : فـاتذق وا ّللاذ  السديذ

وارْلف أهل العربـية فـي وَاله تأنالـيم الُالـي   فقالال بعالض نـحويالـي الُصالرة: أضالاف رات إلالـى   

  وبعَا ييكر نـحو الالدار  والالـحافط الُـي  وَعله راتا  ألن بعض األبياء يوضع علـيه اسش  ؤنم

َ ْش: الالـحال الْالـي للُالـي  فقالال:  أنم الدار وركر الالـحافط. وقالال بعَالهش: إنالـما أراد بقولاله: رَاَت بَالـْيِن

يريد الساعة الْـي فـيها العباء. قال: ولـش يَعوا  يكرا لالـمؤنم وال  ؤنثالا « رات العباء»وكيلُ 

 لـميكر إالذ لـمعِى.

 ر: هيا القول أولـى القولـي  بـالصواب للعلة الْـي ركرتها له.قال أبو َعف  

َ َوَرس الولَه  فالإن  عِالاق: وانْهالوا أيهالا القالوم الطالالُون األنفالـال إلالـى أ الر      يع الوا ّللاذ وأ ا قوله: وأطن

ِنالـيَ  ي ْؤ ن ْش    ْـ  ِْ قالول: إن كِْالـش وأ ر رسوله فـيـما أفـاء   علـيَش  فقد بـي  لَش وَوهه وسُ له. إْن ك 

  صدذقـي  رسول   فـيـما آتاكش به    عِد ربَش. كما:

وا رَاَت 12252   َ وأْصلنالـح  ـ حدثِـي يونس  قالال: أرُرنالا ابال  وهالّ قالال: قالال ابال  ييالد: فالـاتذق وا ّللاذ

ِنالالـيَ  فسلالالـموا هلل ولرسالالوله يحَمالالان  ْؤ ن ْ الالـْش    ِْ َ وَرس الالولَه  إْن ك  يع الالوا ّللاذ َ ْش وأطن فالالـيها بالالـما بالالاءا  بَالالـْيِن

 ويَعانها حيم أرادا.

 2اآلية : 
ْش َوإنرَا ت لنيَْت  لَْت ق ل وب ه  َن َر ّللاذ  َو يَ  إنرَا ر كن ِ وَن الذين ْؤ ن ْش القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }إننذَما اْلم  َعلَالْيهن

ْش يَََْوكذل وَن {.. ْش إنيَماناً َوَعلََى َربذهن  آيَات ه  َيادَتْه 

ل تعالـى ركرق: لـيس الـمؤ   بـاليي يَالالف   ورسالوله ويْالرك اتُالـار  الا أنزلاله إلالـيه فالـي يقو   

كْابه    حدودق وفرافَه واالنقـياد لـحَمه  ولَ  الـمؤ   هو اليي إرا ركر   وَل قلُاله وانقالاد 

ا وأيق  أنها أل رق ورَع ليكرق روفـا  ِه وفََرقا    عقابه  وإرا قرفت علـيه آيات كْابه صدذ  به

   عِد    فـايداد بْصديقه بيلُ إلـى تصديقه بـما كان قد بلغاله  ِاله قُالل رلالُ تصالديقا ورلالُ هالو 

ْش يَََْوكذل وَن يقول: وبـاهلل يوقِالون فالـي أنذ  ييادة  ا تلـى علـيهش    آيات   إياهش إيـمانا. َوعلـى َربذهن

 ق.قَاءق فـيهش  اض فُ يرَون غيرق وال يرهُون سوا

 وبِـحو  ا قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ.  

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  ابال  عُالـاـ  12253  

ْش قالال: الالـمِافقون ال يدرالـل قلال لَْت ق ل الوب ه  َن َر ّللاذ  َو يَ  إرَا ر كن ِ وَن الذين ْؤ ن َما الـم  وبهش باليء  ال  قوله: إنـذ

ركر   عِد أداء فرافَه  وال يؤ ِون ببيء    آيات    وال يْوكلون علـى    وال يصلذون إرا 

غابوا  وال يؤدذون يكاة أ والهش. فالأرُر   سالُحانه أنهالش لالـيسوا بـمؤ ِالـي   ثالش وصالف الـمؤ ِالـي  

َن  الالَر ّللاذ  َو يَ  إرَا ر كن ْؤ ِ وَن الذالالين ْش آياتالاله  فقالالال: إنذالالـَما الالالـم  الالـيَْت َعلَالالـْيهن ْش فالالأدذوا فرافَالاله  َوإرَا ت لن لَالالْت ق ل الالوب ه 

ْش يَََْوكذل وَن يقول: ال يرَون غيرق. ْش إيـَمانا يقول: تصديقا  َوعلـى َربذهن  َيادَتْه 

ـالال حالالدثِا ابالال  وكيالالع  قالالال: حالالدثِا عُالالد    عالال  ابالال  َالالريج  عالال  عُالالد   بالال  كثالالـير  عالال  12254  

يَ   قت. ـااهد: الذين ْش قال: فرن لَْت ق ل وب ه  َن َر ّللاذ  َو  إرَا ر كن

ْش قال: إرا ركالر 12255   لَْت ق ل وب ه  َن َر ّللاذ  َو يَ  إرَا ر كن : الذين ـ قال: حدثِا أبـي  ع  سفـيان  ع  السديذ

   عِد البيء وَل قلُه.

: إنذالـَما حدثِـي  ـحمد ب  الـحسي   قال: حدثِا أحمد ب  الـمفَل  قال: حدثِا أس    ُـاط  ع  السديذ

ْش يقول: إرا ركر   وَل قلُه. لَْت ق ل وب ه  َن َر ّللاذ  َو يَ  إرَا ر كن ِوَن الذين ْؤ ن  الـم 
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حدثِـي  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  قال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي نالـاي   عال     

قَ  ْش قال: فَرن لَْت ق ل وب ه  َن  ت. ـااهد  فـي قول  : َو

حدثِالـي الالـمثِى  قالال: حالدثِا أبالو حييفالة  قالال: حالدثِا بالُل  عال  ابال  أبالـي نالـاي   عال   الـااهد:    

ْش فرقت. لَْت ق ل وب ه  َن  َو

ـ قال: حدثِا سويد  قال: أرُرنا اب  الـمُـارك  ع  سفـيان  قال: سمعت السديذ يقول فـي 12256  

رَ  يَ  إرَا ر كن ِ وَن الذين ْؤ ن َما الـم  ْش قال: هالو الرَالل يريالد أن يةلالـش أو قالال: يهالشذ  قوله: إنـذ لَْت ق ل وب ه  َن ّللاذ  َو

 بـمعصية أحسُه قال: فـيِزر عِه.

ـ حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حالدثِا سفالـيان الثالوريذ  عال  عُالد   بال  12257  

مَ  َر عثمان ب  رثـيـش  ع  بهر ب  حوبّ  ع  أبـي الدرداء  فـي قوله: إنـذ يَ  إرَا ر كن ِ وَن الذين ْؤ ن ا الـم 

يَرةً؟ قال: بلـى. قال: إرا  ْش قال: الوَل فـي القلّ كإحرا  السعفة  أ ا تـاد له ق َبْعرن لَْت ق ل وب ه  َن ّللاذ  َو

 وَدت رلُ فـي القلّ فـادر    فإن الدعاء ييهّ بيلُ.

يَ  ـ حدثِا ببر  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  12258   ِ وَن الذالين ْؤ ن ع  قْادة  قولاله: إنذالـَما الالـم 

ْش قال: فرقا       ووًَُ       وروفـا      تُـارك وتعالـى. لَْت ق ل وب ه  َن َر ّللاذ  َو  إرَا ر كن

ْش إيـَمانا فقد ركرت قول اب  عُـاـ فـيه. وقال غيرق فـيه   ا:    وأ ا قوله: َيادَتْه 

مثِى  قال: حدثِا إسحا   قال: حدثِا عُد   ب  أبـي َعفالر  عال  أبالـيه  عال  ـ حدثِـي الـ12259  

ْش إيـَمانا قال: ربية. ْش آيات ه َيادَتْه   الربـيع: َوإرَا ت لنـيَْت َعلَـْيهن

ْش آياتناله  12260   ـال حالدثِا ببالر  قالال: حالدثِا يزيالد  قالال: حالدثِا سالعيد  عال  قْالادة: َوإرَا ت لنلالـيَْت َعلَالـْيهن

َكل وَن قالال: هاليا نعالت أهالل اإليالـمان  فأثُالت نعالْهش  ووصالفَهش فأثُالت َيادَتْ  ْش يََْوذ ْش إيـَمانا َوعلـى َربهن ه 

 صفْهش.

 4-3اآلية : 
َُ ه الالش   فنق الوَن *  أ ْولَالالـَئن الا َرَيْقَِالالاه ْش يِ  مذ الالَُةَ َو ن الوَن الصذ يَ  ي قنيم  القالول فالالـي تأويالـل قولالاله تعالالـى:     }الذالالين

 ً ِ وَن َحقذا ْؤ ن يٌش {.. اْلم  ْيٌ  َكرن ْش َوَ ْغفنَرةٌ َورن ِدَ َربذهن اٌت عن ََ ْش دََر  لذه 

يقالول تعالالـى ركالرق: الاليي  يالؤدذون الصالُة الالـمفروضة بحالدودها  ويِفقالون  الـما ريقهالش    الال     

األ وال فـيالـما أ الرهش   أن يِفقوهالا فالـيه  ال  يكالاة وَهالاد وحالجذ وعمالرة ونفقالة علالـى  ال  تالـاّ 

ِ وَن ال علـيهش نفقْه  ف ْؤ ن َُ يقالول: هالؤالء الاليي  يفعلالون هاليق األفعالال. ه الش  الالـم  ـيؤدذون حقوقهش. أولَئن

اليي  يقولون بألسِْهش قد آ ِا وقلوبهش  ِطويالة علالـى رُفاله نفالـاقا  ال يقـيالـمون صالُة وال يالؤدذون 

 يكاة.

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ.  

ثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو صالـ   قال: ثِـي  عاويالة بال  صالالـ   عال  علالـيذ  عال  ـ حد12261  

فنق الوَن يقالول: يكالاة  ِْ ا َرَيْقِالاه ْش ي  وَن الصذُةَ يقول: الصلوات الـَمس. و الـمذ يَ  ي قنـيـم  اب  عُـاـ: الذين

ِ وَن َحقذا يقالول: برفالوا  ال  الَفالر. ثالش وصالف ْؤ ن َُ ه ش  الـم    الِفالـا  وأهلاله  فقالال: إنذ  أ والهش. أ ولَئن

َُ ه الش  الَال ... إلالـى قولاله: أ ولَئنال س لنهن َ َور  ق وا بـيَ  ّللاذ يد وَن أْن ي فَرذ س لنهن َوي رن ن َور  َذ وَن بـا ف ر  َْ يَ  يَ وَن الذين افنر 

  َ ي َرـلَقَ َ ْش كالافنٌر َحقذا فاعل   الـمؤ    ؤ ِا حقذا  وَعل الَافر كافرا حقذا  وهو قوله: ه َو الذين ِْ ْش فَمن

. ٌ ْؤ ن َ ْش    ِْ  َو ن

ِ وَن َحقذا قال: 12262   ْؤ ن َُ ه ش  الـم  ـ حدثِا ببر  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة: أ ولَئن

 اسْـحقوا اإليـمان بحقذ  فأحقه   لهش.

ْش َوَ غْ    ِْدَ َربذهن ْش دََرَاٌت عن يـٌش.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: لَه  ْيٌ  َكرن  فنَرةٌ َورن

ْش دََرَاٌت لهؤالء الـمؤ ِـي  الاليي  وصالف َاللذ ثِالا:ق صالفْهش درَالات     يعِـي َلذ ثِا:ق بقوله: لَه 

 وهي  راتّ رفـيعة.

ثش ارْلف أهل الْأويـل فـي هيق الدرَات الْـي ركر   أنها لهش عِدق  ا هي  فقالال بعَالهش: هالي   

 فـي أيام حياتهش. ركر    قال رلُ.أعمال رفـيعة وفَافل قدذ وها 

ـ حدثِـي أحمد ب  إسحا   قال: حدثِا أبو أحمالد  قالال: حالدثِا إسرافيالـل  عال  أبالـي يحيالى 12263  

ْش قال: أعمال رفـيعة. ِْدَ َربذهن ْش دََرَاٌت عن  القْات  ع   ـااهد: لَه 
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 وقال آررون: بل رلُ  راتّ فـي الـاِة. ركر    قال رلُ.  

ِا أحمد ب  إسحا   قال: حدثِا أبو أحمد  قال: حالدثِا سفالـيان  عال  هبالام بال  َُلالة  ـ حدث12264  

الْش قالال: الالدرَات سالُعون درَالة  كالل درَالة  الدَ َربذهن ِْ الْش دََرَالاٌت عن ع  عطية  ع  ابال   الـحيريز: لَه 

ر سُعي  سِة.  حَر الفرـ الـاواد الـمَمذ

يـٌش قـيالـل: الالـاِة. وهالو عِالدي وقوله َوَ ْغفَرةٌ يقول: وعفو ع  رنوبهش وتغطية علـيه   ْيٌ  َكرن ا. َورن

  ا أعدذ   فـي الـاِة لهش     زيد الـمآكل والـمبارب وهِـيء العيز.

ـالال حدثِالالـي الالالـمثِى  قالالال: حالالدثِا إسالالحا   عالال  هبالالام  عالال  عمالالرو  عالال  سالالعيد  عالال  قْالالادة: 12265  

يـٌش قال: الـاِة. ْيٌ  َكرن  َوَ ْغفنَرةٌ قال: لينوبهش. َورن

 6-5:  اآلية
ِنيَ   الْؤ ن الَ  اْلم  يقالاً  ذ َُ بنالاْلَحقذ َوإننذ فَرن ال  بَْيْنال َُ  ن َُ َربذال ال ََ القول فـي تأويالـل قولاله تعالالـى:     }َكَمالآ أَْرَر

وَن {.. َُ فني اْلَحقذ بَْعدََ ا تََُيذَ  َكأَنذَما ي َساق وَن إنلَى اْلَمْوتن َوه ْش يَِة ر  ل ونَ ه وَن *  ي َاادن ََارن  لَ

َُ و ا اليي بُه بإرراج ارْلف أ    ََ هل الْأويـل فـي الـاالّ لهيق الَاف الْـي فـي قوله: كما أْرَر

. فقالال بعَالهش: بالُه باله فالـي الصالُح للـمؤ ِالـي      نُـيه صلى   عليه وسلش  ال  بالـيْه بـالالـحقذ

: اتقالالا:هش ربهالالش  وإصالالُحهش رات بالالـيِهش  وطالالاعْهش   ورسالالوله. وقالالالوا:  عِالالى رلالالُ: يقالالول  

وأصلـحوا رات بـيَِش  فإن رلالُ ريالر لَالش  كمالا أرالرج    الـحمدا صاللى   علياله وساللش  ال  بالـيْه 

 بـالـحقذ كان ريرا له. ركر    قال رلُ.

ـ حدثِا  ـحمد ب  الـمثِى  قال: حدثِا عُد الوهاب  قال: حدثِا داود  ع  عَر ة: فـاتذق وا 12266  

  َ الالـحوا رَاَت بَالالـْيِن َ وأْصلن َُ ّللاذ الالْ  بَالالـْيْن َُ  ن َُ َربذالال الال ََ ِنالالـيَ  كَمالالا أْرَر ْؤ ن ْ الالـْش    ِْ َ َوَرس الالولَه  إْن ك  يع الالوا ّللاذ ْش وأطن

... االَية: أي إن هيا رير لَش  كما كان إرراَُ    بـيُْ بـالـحقذ ريرا لُ.  بـالـَحقذ

ريالق  ال  وقال آررون:  عِى رلُ: كما أررَُ ربُ يا  ـحمد    بـيُْ بـالـحقذ علـى كرق    ف  

 الـمؤ ِـي  كيلُ هش يَرهون القْال  فهش ياادلونُ فـيه بعد  ا تُـي  لهش. ركر    قال رلُ.

ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي 12267  

َُ بـالـَحقذ قال: كيلُ ياادلون ْ  بَـْيْن َُ  ن َُ َربذ ََ .نـاي   ع   ـااهد: كَما أْرَر ي الـحقذ  ُ فـن

حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبالـي نالـاي   عال   الـااهد: كَمالا    

َُ بـالـَحقذ كيلُ ياادلونُ فـي الـحقذ  القْال. ْ  بَـْيْن َُ  ن ُ َربذ ََ  أْرَر

اب  أبـي نـاي   ـ قال: حدثِا إسحا   قال: حدثِا عُد   ب  أبـي َعفر  ع  ورقاء  ع  12268  

َُ بـالـَحقذ قال: كيلُ أررَُ ربُ. ْ  بَـْيْن َُ  ن َُ َربذ ََ  ع   ـااهد  فـي قوله: كَما أْرَر

ـالال حالالدثِا  الالـحمد بالال  الالالـحسي   قالالال: حالالدثِا أحمالالد بالال  الالالـمفَل  قالالال: حالالدثِا أسُالالـاط  عالال  12269  

لش إلالـى بالدر و الـاادلْهش السديذ  قال: أنزل   فـي رروَه يعِـي رروج الُِـيذ صلى   عليه وس

ه وَن لطلالالّ  ِنالالـيَ  لََالالارن ْؤ ن الالَ  الـم  يقالالا  ن َُ بـالالالـَحقذ َوإنذ فَرن الالْ  بَالالـْيْن َُ  ن َُ َربذالال الال ََ إيالالاق  فقالالال: كَمالالا أْرَر

َُ فـي الـَحقذ بَْعدَ ا تََُـيذَ . ل ونَ  الـمبركي   ي اادن

 الر  ال    لرسالوله صاللى ارْلف أهل العربـية فـي رلُ  فقال بعض نـحويالـي الَوفـيالـي : رلالُ أ   

  عليالاله وسالاللش أن يالالـمَي أل الالرق فالالـي الغِالالافش  علالالـى ك الالرق  الال  أصالالحابه  كمالالا  َالالى أل الالرق فالالـي 

رروَه    بـيْه لطلّ العير وهش كارهون. وقال آررون  ِهش:  عِى رلُ: يسألونُ ع  األنفالـال 

الً فِسالْعدذ لاله. وقالال بعالض  ـاادلة كما َادلوك يالوم بالدر  فقالالوا: أررَِْالا للعيالر  ولالـش تعلالـمِا قْالا

ِ وَن  ْؤ ن َُ ه الش  الالـم  َُ علالـى قولاله: أ ولَئنال ال ََ نـحويـي الُصرة: ياوي أن يَون هيا الَاف فـي: كَما أْرَر

َُ بـالـَحقذ وقـيـل: الَاف بـمعِى  ْ  بَـْيْن َُ  ن َُ َربذ ََ  «.علـى»َحقذا كَما أْرَر

 َُم: واليي أررَُ ربُ.وقال آررون  ِهش: هي بـمعِى القسش. قال: و عِى ال  

قال أبو َعفر: وأولـى هيق األقوال عِدي بـالصواب قول    قال فالـي رلالُ بقالول  الـااهد  وقالال   

 عِاق: كما أررَُ ربُ بـالـحقذ علـى كرق    فريق  ال  الـمؤ ِالـي   كاليلُ ياادلونالُ فالـي الالـحقذ 

الدَالهش بعد ا تُـي . ألن كُ األ ري  قد كان  أعِـي رروج بعض    ررج   َن   الالـمديِة كارهالا  و

فـي لقاء العدوذ عِد دنوذ القوم بعَهش    بعض  فْبُـيه بعض رلالُ بالُعض  الع قالرب أحالدهما  ال  

This file was downloaded from QuranicThought.com



االَرر أولـى    تبُـيهه بـما بعد عِه. وقال  ـااهد فـي الـحقذ اليي ركر أنهش ياادلون فـيه الُِـيذ 

 صلى   عليه وسلش بعد ا تُـيِوق: هو القْال.

ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي 12270  

َُ فـي الـَحقذ قال: القْال. ل ونَ  نـاي   ع   ـااهد: ي اادن

 حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نـاي   ع   ـااهد   ثله.   

 د    ع  ورقاء  ع  اب  أبـي نـاي   ع   ـااهد   ثله.حدثِا إسحا   قال: حدثِا عُ   

َُ فإن بعَهش قال:  عِاق    الـمديِة. ركر    قال رلُ.   ْ  بَـْيْن  وأ ا قوله:  ن

  12271 َُ ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي بزة: كَما أْرَرَ

َُ الـمديِة ْ  بَـْيْن َُ  ن  إلـى بدر. َربذ

ـ حدثِا القاسش  قال: حالدثِا الالـحسي   قالال: ثِالـي حاالاج  عال  ابال  َالريج  قالال: أرُرنالـي 12272  

َُ بـالالـَحقذ قالال:  ال  الالـمديِة إلالـى  الْ  بَالـْيْن َُ  ن َُ َربذال ََ  ـحمد ب  عُـاد ب  َعفر  فـي قوله: كَما أْرَر

 بدر.

يَ  لََارن    ِـن ْؤ ن َ  الـم  يقا  ن  ه وَن فإن كَراهْهش كانت كما:وأ ا قوله: وإنذ فَرن

ـالال حالالدثِا ابالال  حميالالد  قالالال: حالالدثِا سلالالـمة  عالال  ابالال  إسالالحا   قالالال: ثِالالـي  الالـحمد بالال   سلالالـش 12273  

الزهري  وعاصالش بال  عمالر بال  قْالادة  وعُالد   بال  أبالـي بَالر ويزيالد بال  رو الان  عال  عالروة بال  

ع رسالول   صاللى   علياله الزبـير وغيرهش    علـمافِا  ع  عُد   ب  عُالـاـ  قالالوا: لالـما سالم

ْش  »وسلش بأبـي سفـيان  قًُُ    البأم  ندب إلـيهش الـمسلـمي   وقال:  ير  ق الَرْيٍز فالـيها أْ الَوال ه  قن عن َهين

وَها َ م  َفذلَ وا إلـيها لعَلذ   أْن يِ   َ فـانْدب الِاـ  فَفذ بعَهش وثقل بعَهش  ورلُ أنهالش لالـش « فـاْرر 

 صلى   عليه وسلش يـلقـى حربـا.يةِوا أن رسول   

ـ حدثِـي  ـحمد بال  الالـحسي   قالال: حالدثِا أحمالد بال  الالـمفَل  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  12274  

ه وَن لطلّ الـمبركي . يَ  لََارن ِـن ْؤ ن َ  الـم  يقا  ن : َوإنذ فَرن  السديذ

َُ فنالـي الال   ل ونَال ـَحقذ بَْعالدَ ا تََُالـيذَ  فقالال بعَالهش: ثش ارْلف أهل الْأويـل فـي الاليي  عِ الوا بقولاله: ي اادن

ع ِـي بيلُ: أهل اإليـمان    أصحاب رسول   صلى   عليه وسلش اليي  كانوا  عه حي  توَاله 

 إلـى بدر للقاء الـمبركي . ركر    قال رلُ.

 ـ حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع 12275  

اب  عُـاـ  قال: لـما باور الُِـيذ صلى   عليه وسلش فـي لقاء القوم  وقال له سعد بال  عُالـادة  الا 

قال: ورلُ يوم بدر  أ ر الِاـ  فْعُوا للقْال  وأ رهش بـالبوكة  وكالرق رلالُ أهالل اإليالـمان  فالأنزل 

يقا  ن َ  َُ بـالـَحقذ َوإنذ فَرن ْ  بَـْيْن َُ  ن َُ َربذ ََ َُ فنالـي الالـَحقذ   : كَما أْرَر ل ونَال ه وَن ي اادن ِنالـيَ  لََالارن ْؤ ن الـم 

وَن. ِْة ر  َما ي ساق وَن إلـى الـَمْوتن َوه ْش يَ  بَْعدَ ا تََُـيذَ  كأنـذ

ـالال حدثِالالـي ابالال  حميالالد  قالالال: حالالدثِا سلالالـمة  عالال  ابالال  إسالالحا   قالالال: ثالالش ركالالر القالالوم  يعِالالـي 12276  

 الالع رسالالول   صالاللى   عليالاله وسالاللش  حالالي   أصالالحاب رسالالول   صالاللى   عليالاله وسالاللش  و سالاليرهش

عرف القوم أن قريبالا قالد سالارت إلالـيهش  وأنهالش إنالـما ررَالوا يريالدون العيالر طمعالا فالـي الغِـيالـمة  

ه وَن أي كراهيالة للقالاء القالوم  وإنَالارا  ... إلـى قوله: لََالارن َُ بـالـَحقذ ْ  بَـْيْن َُ  ن َُ َربذ ََ فقال: كَما أْرَر

 لهش.لـمسير قريز حي  ركروا 

 وقال آررون: ع ِـي بيلُ الـمبركون. ركر    قال رلُ.  

َُ فنالـي 12277   ل ونَال ـ حدثِـي يونس  قالال: أرُرنالا ابال  وهالّ  قالال: قالال ابال  ييالد  فالـي قولاله: ي اادن

وَن قال: هالؤالء الالـمبركون َالادلوك فالـ ِْة ر  َما ي ساق وَن إلـى الـَمْوتن َوه ْش يَ ي الـحقذ بَْعدَ ا تََُـيذَ  كأنـذ

وَن قالال: ولالـيس هاليا  ال   ِْة الر  الـحق كأنـما يساقون إلـى الـموت حي  ي دعون إلالـى اإلسالُم  وهالش يَ

 صفة االَرري   هيق صفة  ُْدأة ألهل الَفر.

ـالال حدثِالالـي الالالـمثِى  قالالال: حالالدثِا إسالالحا   قالالال: حالالدثِا يعقالالوب بالال   الالـحمد  قالالال: ثِالالـي عُالالد 12278  

عمه  قال: كان رَل    أصحاب رسول   صاللى  العزيز ب   ـحمد  ع  اب  أري الزهري  ع 

وَن رالروج رسالول   صاللى   علياله  ِْة الر  َما ي َساق وَن إلـى الـَمْوتن َوه ْش يَ   عليه وسلش يفسر: َكأنـذ

 وسلش إلـى العير.
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قال أبو َعفر: والصواب    القول فـي رلُ  ا قاله اب  عُـاـ وابال  إسالحا    ال  أن رلالُ رُالر   

ع  فريق    الـمؤ ِـي  أنهش كرهوا لقاء العدوذ  وكان َدالهش نُـيذ   صلى   عليه وسلش      

أن قالوا: لـش يعلـمِا أنا نلقـى العالدوذ فِسالْعدذ لقْالالهش  وإنالـما ررَِالا للعيالر. و الـما يالدلذ علالـى صالحة 

َ الش َوتاَلوَ  دك ش  ّللاذ  إْحدَى الطذافنفََْـْي ن أنذها لَ َ الْش ففالـي رلالُ قوله: َوإْر يَعن َ الون  لَ دذوَن أنذ غيالَر رَاتن البذالوَكةن تَ

الدلـيـل الواض  لـم  فهش ع    أن القوم قالد كالانوا للبالوكة كالارهي  وأن َالدالهش كالان فالـي القْالال 

 َُ ل ونَال كما قال  ـااهد  كراهية  ِهش له  وأن ال  عِى لالـما قالال ابال  ييالد  ألن الاليي قُالل قولاله: ي اادن

ع  أهل اإليـمان  واليي يْلوق رُالر عالِهش  فالأن يَالون رُالرا عالِهش أولالـى  ِاله بالأن  فـي الـَحقذ رُر

 يَون رُرا عم  لـش يار له ركر.

وأ ا قوله: بَْعدَ ا تََُـيذَ  فإن أهل الْأويـل ارْلفوا فـي تأويـله  فقال بعَهش:  عِاق: بعد ا تُـي  لهش   

 أنُ ال تفعل إالذ  ا أ رك  . ركر    قال رلُ.

  12279 : ـ حدثِا  ـحمد ب  الـحسي   قال: حدثِا أحمد ب   فَل  قال: حدثِا أسُـاط  ع  السالديذ

 بَْعدَ ا تََُـيذَ  أنُ ال تصِع إالذ  ا أ رك   به.

 وقال آررون:  عِاق ياادلونُ فـي القْال بعد ا أ رت به. ركر    قال رلُ.  

 عُـاـ.ـ رواق الَلُـي  ع  أبـي صالـ   ع  اب  12280  

وَن فإن  عِاق: كالأن هالؤالء الاليي  ياادلونالُ فالـي    ِْة ر  ما ي ساق وَن إلـى الـَمْوتن َوه ْش يَ وأ ا قوله كأنـذ

 لقاء العدوذ    كراهْهش للقافهش إرا دعوا إلـى لقافهش للقْال يساقون إلـى الـموت.

 وبِـحو  ا قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ.  

ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  قالال قالال ابال  إسالحا : كأنذالـما ي سالاق وَن إلالـى الالـَمْوتن 12281  

وَن: أي كراهة للقاء القوم  وإنَارا لـمسير قريز حي  ركروا لهش. ِْة ر   َوه ْش يَ

 7اآلية : 
د ك ش  ّللاذ  إنْحالدَى الطذالافنفَْنيْ  َ الْش َوتاَلَودذوَن أَنذ َغْيالَر رَاتن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوإنْر يَعن  ن أَنذَهالا لَ

يَ  {.. ََافنرن لنَماتنهن َويَْقَطَع دَابنَر اْل ََ قذ الَحقذ بن يد  ّللاذ  أَن ي حن َ ْش َوي رن َ ون  لَ  البذْوَكةن تَ

الد ك ش  ّللاذ  إْحالدَى الطذافنفَْاَلـْي ن يعِالـي: إحالد    ى الفرقْالـي   يقول تعالـى ركرق: واركالروا أيهالا القالوم إْر يَعن

فرقة أبـي سفـيان ب  حرب والعير  وفرقة الـمبركي  اليي  نفروا  ال   َالة لالـمِع عيالرهش. وقولاله: 

َ ْش يقول: وتـحُون أن  َ ون  لَ َ ْش يقول: إن  ا  عهش غِـيـمة لَش. َوتََودذوَن أنذ غيَر رَاتن البذْوَكة تَ أنذها لَ

لـيس لها حدذ وال فالـيها قْالال أن تَالون لَالش  يقالول:  تَون تلُ الطاففة الْـي لـيست لها بوكة  يقول:

تودذون أن تَون لَش العير الْـي لـيس فـيها قْال لَش دون َماعة قريز اليي  َاءوا لالـمِع عيالرهش 

 اليي  فـي لقافهش القْال والـحرب. وأصل البوكة    البوك.

 وبِـحو  ا قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ.  

ـ حدثِا علـيذ ب  نصر  وعُد الوار, ب  عُالد الصالمد  قالاال: حالدثِا عُالد الصالمد بال  عُالد 12282  

الوار,  قال: حدثِا أبـان العطار  قال: حدثِا هبام ب  عروة  ع  عروة: أن أبـا سفـيان أقُل و   

  عه    ركُـان قريز  قُلـي     البأم  فساللَوا طريالق السالاحل فلالـما سالمع بهالش الُِالـيذ صاللى  

عليه وسلش ندب أصحابه  وحدثهش بـما  عهش    األ وال وبقلة عددهش. فَرَوا ال يريدون إالذ أبالـا 

سفـيان  والركّ  عه ال يرونها إالذ غِـيـمة لهش  ال يةِون أن يَون كُـير قْال إرا رأوهش. وهي  ا 

َ ْش. َ ون  لَ  أنزل  : وتََودذوَن أنذ غيَر رَاتن البذْوَكةن تَ

ـالال حالالدثِا ابالال  حميالالد  قالالال: حالالدثِا سلالالـمة  عالال   الالـحمد بالال  إسالالحا   عالال   الالـحمد بالال   سلالالـش 12283  

الزهري  وعاصش ب  عمالر بال  قْالادة  وعُالد   بال  أبالـي بَالر  ويزيالد بال  رو الان  عال  عالروة بال  

الزبـير وغيرهش    علـمافِا  ع  عُد   ب  عُـاـ  كلذ قد حدثِـي بعض هاليا الالـحديم فـاَْالـمع 

سقت    حديم بدر  قالوا: لـما سمع رسالول   صاللى   علياله وساللش بأبالـي سفالـيان  حديثهش فـيـما

وا إلَالـْيَها لعاللذ » قًُُ    البأم ندب الـمسلـمي  إلـيهش  وقال:   َ ْش  فـاْرر  ير  ق َرْيٍز فـيها أْ َوال ه  قن عن َهين

وَها َ م  َفذلَ ُ أنهالش لالـش يةِالوا أن رسالول   فـانْدب الِاـ  فَف بعَهش وثقل بعالض  ورلال«   أْن يِ 

صلى   عليه وسلش يـلقـي حربـا. وكان أبو سفـيان حي  دنا    الـحااي يْـاسس األرُـار ويسأل 

فالـا  ال  الِالاـ  حْالـى أصالاب رُالرا  ال  بعالض الركُالـان أن  الـحمدا قالد     لقـي    الركُالـان تـَوذ
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  عمالرو الغفالـاري  فُعثاله إلالـى اسِْفر أصحابه لُ ولعيرك  فحير عِد رلالُ  واسالْأَر ضمَالش بال

 َالالة  وأ الالرق أن يأتالالـي قريبالالا يسالالِْفرهش إلالالـى أ الالوالهش ويَُالالرهش أن  الالـحمدا قالالد عالالرض لهالالا فالالـي 

أصحابه. فَرج ضمَش ب  عمرو سريعا إلـى  َة  وررج رسول   صاللى   علياله وساللش فالـي 

َاله نالزل وأتالاق الالـَُر عال  أصحابه  حْـى بلغ واديا يقال له رَفنَران  فَرج  ِه  حْـى إرا كالان بُع

قالريز بالـمسيرهش لـيالالـمِعوا عيالرهش  فالالـاسْبار الُِالـيذ صاللى   عليالاله وساللش الِالالاـ  وأرُالرهش عالال  

قريز  فقام أبو بَر رضي   عِه فقال فأحس  ثش قام عمالر رضالي   عِاله فقالال فأحسال   ثالش قالام 

ح   عالُ  و  ال نقالول كمالا الـمقداد ب  عمرو فقال: يالا رسالول   ا الض إلالـى حيالم أ الرك   فِالـ

الد وَن  ولَال  ارهالّ أنالت وربالُ  ِالا قاعن َُ فَقالاتُن إنذالا َهه  ّْ أْنالَت َوَربذال قالت بِو إسرافيـل لـموسى: اْرَهال

فقاتُ إنا  عَما  قاتلون فواليي بعثُ بـالـحقذ لئ  سرت بِا إلـى بنرك الغماد يعِـي  ديِالة الالـحُبة 

ل له رسول   صلى   عليه وسلش ريرا  ثالش دعالا لاله بَيالر  لـاالدنا  عُ    دونه حْـى تُلغه فقا

ـ  »ثش قال رسول   صلى   عليه وسلش:  وا َعلالـيذ أيذهالا الِذالا الير  وإنالـما يريالد األنصالار  ورلالُ « أبن

أنهش كانوا عدد الِاـ  ورلُ أنهش حي  بـايعوق علـى العقُة  قالوا: يا رسول   إنا برآء    ر ا الُ 

لـى ديارنا  فإرا وصلت إلـيِا فأنت فـي ر ِْا  نـمِعُ  ـما نـمِع  ِاله أبِاءنالا ونسالاءنا. حْـى تصل إ

فَأنذ رسالول   صاللى   علياله وساللش رالاف أن ال تَالون األنصالار تالرى علالـيها نصالرته إالذ  الـم  

ال رلالُ دهمه بـالـمديِة    عدذوق  وأن لـيس علـيهش أن يسير بهش إلـى عدوذ    بُدهش. قال: فلـما ق

اللْ »رسول   صلى   عليه وسلش  قال له سعد ب   عالار: لَأنالُ تريالدنا يالا رسالول  ؟ قالال:  ََ «. أ

قالالال: فقالالد آ ِذالالا بالالُ وصالالدقِاك  وبالالهدنا أن  الالا َئالالت بالاله هالالو الالالـحقذ  وأعطيِالالاك علالالـى رلالالُ عهودنالالا 

لالالـحقذ إن و واثالالـيقِا علالالـى السالالمع والطاعالالة فالالـا ض يالالا رسالالول   لالالـما أردت  فوالالاليي بعثالالُ بـا

اسْعرضت بِا هيا الُحر فََْه لـََِاق  عُ  الا تـَالـلف  ِالا رَالل واحالد  و الا نَالرق أن يالـلقانا 

د   عِد اللقاء  لعلذ   أن يريُ  ِا  الا تقالرذ باله عيِالُ  فسالر  ُ ر عِد الـحرب  ص  نا غدا  إنا لص  عدوذ

وا »رلالُ  ثالش قالال:  بِا علـى بركة   فسرذ رسول   صلى   عليه وسلش بقالول سالعد ونبالطه الير  سن

ن لََأنـي أْنة ر  االََن إلـى  َ  ي إْحدَى الطذافنفََْـْي ن  َوّللاذ َ قَْد َوَعدَنـن وا  فإنذ ّللاذ ر  ن وأْببن رن علـى بََرَكةن ّللاذ َصارن

 «.القَْومن َغدا

ـ حدثِـي  ـحمد بال  الالـحسي   قالال: حالدثِا أحمالد بال  الالـمفَل  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  12284  

: أن أبـا سفـيان أقُالل فالـي عيالر البالأم فالـيها تالـاارة قالريز  وهالي اللطيالـمة  فُلالغ رسالول    السديذ

صلى   علياله وساللش أنهالا قالد أقُلالت فالـاسِْفر الِالاـ  فَرَالوا  عاله ثلثمافالة وبَالعة عبالر رَالًُ  

أبالـا سفالـيان فُعم عيِا له    َهيِة  حلـيفـا لذنصار ي دعى اب  األريقالط  فأتالاق بَُالر القالوم. وبلالغ 

رروج  ـحمد صلى   عليه وسلش  فُعم إلالـى أهالل  َالة يسالْعيِهش  فُعالم رَالًُ  ال  بِالـي غفالـار 

ي دعى ضمَش ب  عمرو  فَرج الُِـيذ صلى   عليه وسلش وال يبعر بَروج قريز  فالأرُرق   

ف    األنصار أن يَيلوق ويقولوا: إنالا عاهالدنا أن نالـمِعُ إن أراد ك أحالد بُلالدنا. بَروَهش  فْـَوذ

فأقُل علـى أصحابه فـاسْبارهش فـي طلّ العير  فقال له أبو بَر رضي   عِاله: إنالـي قالد ساللَت 

هيا الطريالق  فأنالا أعلالـش باله  وقالد فالـارقهش الرَالل بالـمَان كاليا وكاليا  فسالَت الُِالـيذ صاللى   علياله 

بورة  تَلالـش سالعد بال   عالار وسلش  ثش عاد فباورهش  فاعلوا يبيرون علـيه بـالعير. فلالـما أكثالر الالـم

فقال: يا رسول    أراك تباور أصحابُ فـيبيرون علـيُ وتعود فْباورهش  فَأنُ ال ترضى  ا 

ف أن تْـَـلف عُِ األنصار  أنت رسول    وعلـيُ أنالزل الَْالاب   يبيرون علـيُ وكأنُ تْـَوذ

ا ض لالـما أ الرت باله فوالاليي بعثالُ  وقد أ رك   بـالقْال ووعدك الِصر  و  ال يَـلف الـميعاد 

بـالـحقذ ال يْـَـلف عُِ رَل    األنصار ثش قام الـمقداد ب  األسود الَِالدي  فقالال: يالا رسالول   

الد وَن ولَِالا  ِالا قاعن َُ فَقالاتُن إنذالا َهه  ّْ أْنالَت َوَربذال إنا ال نقول لالُ كمالا قالال بِالو إسرافيالـل لالـموسى: اْرَهال

إنذ َربذالـي »ون ففالرح رسالول   صاللى   علياله وساللش باليلُ وقالال: نقول: أقدم فقاتل إنا  عالُ  قالاتل

شْ  وا إلَـْيهن ير  وا فَسن  َ ي القَْوَم َوقَْد َرَر  فساروا.« َوَعدَنـن

الد ك ش  ّللاذ  12285   ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْالادة  قولاله: َوإْر يَعن

َ الالْش قالالال: الطاففْالالان إحالالداهما أبالالو إْحالالدَى الطذافنفَْاَلالـْي ن أنذهالال َ الالون  لَ َ الالْش َوتاَلالَودذوَن أنذ غيالالر رَاتن البذالالْوَكةن تَ ا لَ
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سفـيان ب  حرب إر أقُل بـالعير    البأم  والطاففة األررى أبو َهالل  عاله نفالر  ال  قالريز. فَالرق 

 الـمسلـمون البوكة والقْال  وأحُوا أن يـلقوا العير  وأراد    ا أراد.

ثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِالـي  عاويالة  عال  علالـيذ بال  أبالـي ـ حد12286  

د ك ش  ّللاذ  إْحدَى الطذافنفََْـْي ن قال: أقُلت عير أهل  َالة يريالد:  ال   طلـحة  ع  اب  عُـاـ  قوله: َوإْر يَعن

يالر. فُلالغ  البام فُلغ أهل الـمديِة رلُ  فَرَوا و عهش رسول   صلى   علياله وساللش يريالدون العن

رلُ أهل  َة  فسارعوا السير إلـيها ال يغلّ علـيها الُِـيذ صلى   عليه وسلش وأصحابه  فسالُقت 

العير رسول   صلى   عليه وسلش  وكالان   وعالدهش إحالدى الطاففْالـي   فَالانوا أن يالـلقوا العيالر 

ّذ إلـيهش وأيسر بالوكة وأحَالر  غِالـما. فلالـما سالُقت العيال ر  وفالـاتت رسالول   صاللى   علياله أح

وسلش  سار رسول   صلى   عليه وساللش بـالـمسلالـمي  يريالد القالوم  فَالرق القالوم  ساليرهش لبالوكة 

 فـي القوم.

ـ حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع  12287  

د ك ش   َ الْش اب  عُـاـ قوله: َوإْر يَعن َ الون  لَ َ ْش َوتََودذوَن أنذ غيَر رَاتن البذالْوَكةن تَ ّللاذ  إْحدَى الطذافنفََْـْي ن أنذَها لَ

ل   قال: أرادوا العير  قالال: ودرالـل رسالول   صاللى   علياله وساللش الالـمديِة فالـي بالهر ربالـيع األوذ

ُِالـيذ صاللى   علياله فأغار كري ب  َابر الفهري يريد سرح الالـمديِة حْالـى بلالغ الصالفراء  فُلالغ ال

وسلش فركّ فـي أثرق  فسُقه كري ب  َابر  فرَع الُِـيذ صلى   عليه وساللش  فأقالام سالِْه. ثالش إن 

أبـا سفـيان أقُل    البأم فـي عير لقريز  حْـى إرا كان قريُـا    بدر  نزل َُريـل علـى الُِـيذ 

د ك ش  ّللاذ   َ الْش َوتاَلَودذوَن أنذ غيالَر رَاتن صلى   عليه وسلش  فأوحى إلـيه: َوإْر يَعن  إْحدَى الطذافنفَْاَلـْي ن أنذَهالا لَ

َ ْش فِفر الُِـيذ صلى   عليه وسلش باميع الـمسلـمي   وهو يو ئٍي ثُ,  ئة وثُثالة  َ ون  لَ البذْوَكةن تَ

َُر عبر رًَُ   ِهش سُعون و ئْان    األنصار  وسافرهش    الـمهاَري . وبلغ أبـا سفـيان الالـ

 وهو بـالُطش  فُعم إلـى َميع قريز وهش بـمَة  فِفرت قريز وغَُت.

الد ك ش  ّللاذ  12288   ـ حدثِا القاسالش  قالال: حالدثِا الالـحسي   قالال: ثِالـي حاالاج  عال  ابال  َالريج: َوإْر يَعن

َ ْش قالال َ ون  لَ َ ْش َوتََودذوَن أنذ غيَر رَاتن البذْوَكةن تَ : كالان َُريالـل علالـيه السالُم إْحدَى الطذافنفََْـْي ن أنذَها لَ

قد نزل  فأرُرق بـمسير قريز وهي تريد عيرها  ووعدق: إ ا العير  وإ ا قريبالا ورلالُ كالان بُالدر  

َ الْش هالش أهالل  َ الون  لَ وأريوا السقاة وسألوهش  فأرُروهش  فيلُ قوله: َوتََودذوَن أنذ غيالَر رَاتن البذالْوَكةن تَ

  َة.

اب  وهّ  قال: قال ابال  ييالد  فالـي قولاله: َوتاَلَودذوَن أنذ غيالَر ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا 12289  

َ ْش... إلـى آرر االَية: ررج الُِـيذ صلى   عليه وسلش إلـى بالدر وهالش يريالدون  َ ون  لَ رَاتن البذْوَكةن تَ

يعْرضون عيرا لقريز  قال: وررج البيطان فـي صورة سراقة ب  َعبش  حْـى أتـى أهل  َالة  

ل: إن  ـحمدا وأصحابه قد عرضوا لعيركش  وقالال: ال غالالّ لَالش الالـيوم  ال  الِالاـ فـاسْغواهش وقا

َ    ثلَش  وإنـي َار لَش أن تَونوا علـى  ا يَرق  . فَرَوا ونادوا أن ال يْـَالـلف  ِالا أحالد إالذ 

هالالد ِا دارق واسالالُْحِاق وأرالالي رسالالول   صالاللى   عليالاله وسالاللش وأصالالحابه بالالـالروحاء عيِالالا للقالالوم  

يَر أون القَْومَ »رق بهش  فقال رسول   صلى   عليه وسلش: فأرُ َ قَْد َوَعدَك ش  العن فَانت العير «. إنذ ّللاذ

ّذ إلـى القوم    القوم  كان القْال فـي البوكة  والعير لـيس فـيها قْال  ورلُ قول  : َوتََودذوَن  أح

َ ْش قال: البو َ ون  لَ  كة: القْال  وغير البوكة: العير.أنذ غيَر رَاتن البذْوَكةن تَ

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا إسحا   قال: حدثِا يعقوب ب   ـحمد الزهري  قالال: حالدثِا 12290  

عُد   ب  وهّ  ع  اب  لهيعة  ع  ابال  أبالـي حُالـيّ  عال  أبالـي عمالران  عال  أبالـي أيالوب  قالال: 

د ك ش  ّللاذ  إْحدَى ا : َوإْر يَعن َ الْش فلالـما وعالدنا إحالدى الطاففْالـي  أنهالا لِالا أنزل   َلذ وعزذ لطذافنفََْـْي ن أنذَها لَ

 طابت أنفسِا. والطاففْان: عير أبـي سفـيان  أو قريز.

حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا سويد ب  نصر  قال: أرُرنا اب  الـمُـارك  ع  اب  لهيعة  ع  يزيد    

الالد ك ش  ّللاذ  بال  أبالـي حُالالـيّ  عال  أسلالـش أبالالـي عمالران األنصالاريذ   أحسالالُه قالال: قالال أبالالو أيالوب: َوإْر يَعن

َ الالْش قالالالوا: البالالوكة: القالالوم وغيالالر  َ الالون  لَ َ الالْش َوتاَلالَودذوَن أنذ غيالالَر رَاتن البذالالْوَكةن تَ إْحالالدَى الطذافنفَْاَلالـْي ن أنذَهالالا لَ

 البوكة: العير فلـما وعدنا   إحدى الطاففْـي : إ ا العير  وإ ا القوم  طابت أنفسِا.
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ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا إسحا   قال: ثِـي يعقوب ب   ـحمد  قال: ثِـي غير واحد  12291  

َ ْش إن البوكة قريز. َ ون  لَ  فـي قوله: َوتََودذوَن أنذ غيَر رَاتن البذْوَكةن تَ

دثت ع  الـحسي  ب  الفرج  قال: سمعت أبالـا  عالار  قالال: حالدثِا عُالـيد بال  سلـيالـمان  12292   ـ ح 

َ الْش هالي عيالر أبالـي قال: سالم َ الون  لَ عت الَالحاك يقالول  فالـي قولاله: َوتاَلَودذوَن أنذ غيالَر رَاتن البذالْوَكةن تَ

ف عِهش.  سفـيان  ودذ أصحاب رسول   صلى   عليه وسلش أن العير كانت لهش وأن القْال ص رن

رَاتن البذالْوَكةن  ـ حدثِا ابال  حميالد  قالال: حالدثِا سلالـمة  عال  ابال  إسالحا : َوتاَلَودذوَن أنذ غيالرَ 12293  

َ ْش: أي الغِـيـمة دون الـحرب. َ ون  لَ  تَ

ـحت علـى تَريالر    َ ْش ففْ  الد  »وأ ا قوله: أنذَها لَ الد ك ش  ّللاذ  قالد عمالل فالـي إحالدى «  يَعن ورلالُ أن قولاله: يَعن

د ك ش  ّللاذ  إْحدَى الطذافنفََْـْي ن يعدكش أن إحدى الط اففْـي  لَش  كما قال: الطاففْـي . فْأويـل الَُم: َوإْر يَعن

َ الالْش فأنالالم  َ الالون  لَ ْش بَْغْاَلالةً. قالالال: َوتاَلالَودذوَن أنذ غيالالَر رَاتن البذالالْوَكةن تَ وَن إالذ السذالالاَعةَ أْن تَأْتنالالـيَه  ِْة الالر  َهالالْل يَ

 ألنه  راد بها الطاففة.« رات»

ت و عِالالى الَالالُم: وتالالودون أن الطاففالالة الْالالـي هالالي غيالالر رات البالالوكة تَالالون لَالالش  دون الطاففالالة را  

 البوكة.

يَ .   ََلنـماتنهن َويَْقَطَع دَابنَر الَافنرن قذ الـَحقذ ب يد  ّللاذ  أْن ي حن  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: وي رن

يقول تعالـى ركرق: ويريد   أن يحقذ اإلسُم ويعلـيه بَلـماته  يقول: بأ رق إياكش أيها الـمؤ ِون   

 مة والـمال.بقْال الَفـار  وأنْـش تريدون الغِـيـ

ا فـيالـما    ّذ أصالل الالـااحدي  توحيالد  . وقالد بالـيِذ يَ  يقالول: يريالد أن ياال وقوله: َويَْقَطَع دَابنَر الَالافنرن

  َى  عِى دابر  وأنه الـمْأرر  وأن  عِى قطعه اإلتـيان علـى الـاميع  ِهش.

 وبِـحو  ا قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ.  

َ أْن ـ ح12294   يالد  ّللاذ دثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قالال: قالال ابال  ييالد  فالـي قالول  : َوي رن

ََلنـماتنهن أن يقْل هؤالء اليي  أراد أن يقطع دابرهش  هيا رير لَش    العير. قذ الـَحقذ ب  ي حن

َ أْن ي  12295   يد  ّللاذ الـماتنهن ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  ع  اب  إسحا : َوي رن لن ََ القذ الالـَحقذ ب حن

يَ : أي الوقعة الْـي أوقع بصِاديد قريز وقادتهش يوم بدر.  َويَْقَطَع دَابنَر الَافنرن

 8اآلية : 
وَن {.. ْارن   قَ اْلم  َل َولَْو َكرن َل اْلَُاطن ُْطن قذ اْلَحقذ َوي   القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }لني حن

 أن يقطع دابر الَافري  كيـما يحقذ الـحقذ  كيـما يعُد   وحدق دون يقول تعالـى ركرق: ويريد     

َل يقالالول ويُطالالل عُالالـادة  الالَل الَُالالـاطن ُْطن االَلهالالة واألصالالِام  ويعالالزذ اإلسالالُم  ورلالالُ هالالو تـحقالالـيق الالالـحقذ وي 

قَ رلُ اليي  أَر وا  فـاكْسُوا الـمآثش واألويار    الَفـار.  االَلهة واألوثان والَفر ولو َكرن

َل 12296   الَل الُالـاطن ُْطن قذ الـَحقذ َوي  ـ حدثِا ببر  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة: لنـي حن

وَن هش الـمبركون. ـْارن   قَ الـم   َولَْو َكرن

  .  وقـيـل: إن الـحقذ فـي هيا الـموضع:   عزذ وَلذ

 9اآلية : 
الةن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }إنْر تَْسَْغن  ََ الَ  اْلَمآلفن دذك ْش بنأَْلٍف  ذ من َ ْش أَنذي    َ ْش فَاْسََْااَب لَ يث وَن َربذ

فنيَ  {.. ْردن    

و عِالى « يُطالل» ال  صاللة « إرا»يقول تعالـى ركرق: ويُطل الُـاطل حالي  تسالْغيثون ربَالش  ف    

كش  وتدعونه للِصر علالـيهش. فـ َ ْش: تسْـايرون به    عدوذ َ الْش يقالول: قوله: تْسَْغيثوَن َربذ اْسْاَلـااَب لَ

 فأَاب دعاءكش بأنـي  ـمدكش بألف    الـمُفَة ي ردف بعَهش بعَا ويْلو بعَهش بعَا.

وبِـحو  ا قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل وَاءت الرواية ع  أصحاب رسول   صلى   علياله   

 وسلش. ركر األرُـار بيلُ.

بـي  قال: حدثِا عُد   ب  الـمُـارك  ع  عَر ة بال  ـ حدثِـي  ـحمد ب  عُـيد الـمـحار12297  

عمار  قال: ثِـي سماك الـحِفـي  قال: سمعت اب  عُـاـ يقول: ثِـي عمر ب  الـَطاب رضي   

عِه قال: لـما كان يوم بدر ونةر رسول   صلى   عليه وسلش إلـى الالـمبركي  وعالدتهش  ونةالر 
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ْز لالـي  الا »ة  فالـاسْقُل القُلالة  فاعالل يالدعو ويقالول: إلـى أصالحابه نـيفالـا علالـى ثالُ,  ئال اللهالشذ أْنالـان

ي األْرضن  ْ  أْهلن اإلْسُمن  ال ت ْعَُْد فـن َصابَة   ن َُ َهيقن العن شذ إْن تَْهلن فلـش يزل كاليلُ حْالـى « َوَعدَتِْـي اللذه 

ورافاله  ثالش  سقط ردا:ق  وأريق أبو بَر الصديق رضي   عِه  فوضع رداءق علـيه  ثش الْز ه   

قالالال: كفالالـاك يالالا نُالالـيذ   بأبالالـي وأ الالي  ِابالالدتُ ربالالُ  فإنالاله سيِالالـاز لالالُ  الالا وعالالدك فالالأنزل  : إْر 

يَ . فـن ْردن ََةن    َ  الـَمُفن دذك ْش بأْلٍف  ن ـمن ي    َ ْش أنـذ َ ْش فـاْسَْـااَب لَ ث وَن َربذ  تَْسَْغن

 عاوية  ع  علـيذ  ع  ابال  عُالـاـ   ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو صالـ   قال: ثِـي12298  

قال: لـما اصطفذ القوم  قال أبالو َهالل: اللهالشذ أوالنالا بـالالـحقذ فالـانصرق ورفالع رسالول   صاللى   

ي األْرضن أبَدا»عليه وسلش يدق  فقال:  َصابَة  فَلَْ  ت ْعَُدَ فـن قن العن ُْ َهين  «.يا َربذ إْن تَْهلن

: ثِـي عمي  قالال: ثِالـي أبالـي  عال  أبالـيه  عال  ابال  عُالـاـ  ـ حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال12299  

ْالاَب  وأَ ْرتَِنالـي بالـالقنْالن  »قال: قام الُِـيذ صلى   علياله وساللش  فقالال:  َن الا أْنَزْلالَت َعلالـيذ ال الشذ َربِذ اللذه 

يعادَ  ـلنف  الـمن َْ ي بـالِذْصرن  َوال تـ  يالـل علالـيه السالُم  فالأنزل  « َوَوَعْدتَِـن ُرن َن َ ْش أْن فأتالاق   الـيَ فن َْ : ألَالْ  يَ

الْ  فَالْورن  ذق الوا َويالأت وك ْش  ن وا َوتَْ الـيَ  بَلالـى إْن تَْصالُنر  َِْزلن ََةن    َ  الـَمُفن َ ْش بنثَُثَةن آالٍف  ن دذك ْش َربذ من ْش َهاليَا يـ  هن

يَ . َسوذ ن ََةن    َ  الـَمُفن ْمَسةن آالٍف  ن ََ َ ْش بن ْدك ْش َربذ ْمدن  يـ 

السافّ  قال: حدثِا أبو  عاوية  ع  األعمز  ع  اب  إسحا   ع  ييد ب   ـ حدثِـي أبو12300  

ي ثَـْيع قال: كان أبو بَر الصدذيق رضي   عِه  ع رسول   صاللى   علياله وساللش فالـي العالريز  

َُ إْن لَالـشْ »فاعل الُِـيذ صلى   عليه وسلش يدعو  يقول:  َصالابَةَ  فإنذال قن العن الْر َهالين شذ اْنص  تَْفعَالْل لَالْ   اللذه 

 قال: فقال أبو بَر: بَْعَض  ِابدتُ  ِـازك  ا وعدك.« ت ْعَُدَ فـي األْرض

ـ حدثِـي  ـحمد بال  الالـحسي   قالال: حالدثِا أحمالد بال  الالـمفَل  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  12301  

لالالـيه السالالديذ  قالالال: أقُالالل الُِالالـيذ صالاللى   عليالاله وسالاللش يالالدعو   ويسالالْغيثه ويسِْصالالرق  فالالأنزل   ع

 الـمُفَة.

يث وَن 12302   ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  قوله: إْر تَْسَْغن

َ ْش قال: دعا الُِـيذ صلى   عليه وسلش.  َربذ

َ الْش: أي بالدعافَش 12303   يث وَن َربذ ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلالـمة  عال  ابال  إسالحا : إْر تَْسالَْغن

هش وقلة عددهش  فـاسْـااب لَش بدعاء رسول   صاللى   علياله وساللش  حي  نةروا إلـى كثرة عدوذ

 ودعافَش  عه.

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: حدثِا أبو بَر ب  عيا,  ع  أبـي حصي   ع  12304  

ِابد ربه أبدذ الِبدة  يالدعو أبـي صالـ   قال: لـما كان يوم بدر  َعل الُِـيذ صلى   عليه وسلش ي

فأتاق عمر ب  الـَطاب رضي   عِه فقال: يا رسول   بعض نبدتُ  فالو  لـيفالـي ذ   لالُ بالـما 

 وعدك.

يَ  فقد بـيِا  عِاق.   فـن ْردن ََةن    َ  الـَمُفن دذك ْش بأْلٍف  ن ـمن ي     وأ ا قوله: أنـذ

 . ركر    قال رلُ:وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل  

ـ حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع  12305  

يَ  يقول: الـمزيد  كمالا تقالول: افالت الرَالل فالزدق  فـن ْردن ََةن    َ  الـَمُفن دذك ْش بأْلٍف  ن ـمن ي    اب  عُـاـ: أنـذ

 كيا وكيا.

حدثِا أحمد ب  ببير  ع  هارون ب  عِْرة  عال  أبالـيه  عال  ابال  ـ حدثِا اب  وكيع  قال: 12306  

يَ  قال:  ْْابعي . فـن ْردن  عُـاـ:   

 قال: ثِـي أبـي  ع  سفـيان  ع  هارون ب  عِْرة  ع  اب  عُـاـ   ثله.   

ـ حدثِـي سلـيـمان ب  عُد الـاُـار  قال: حدثِا  ـحمد ب  الصلت  قال: حدثِا أبو كديِالة  12307  

فنالـيَ  قالال: وراء كاللذ  لالُ ع  قا ْردن ََةن    الَ  الالـَمُفن دذك ْش بالأْلٍف  ن الـمن بوـ  ع  أبـيه  ع  اب  عُـاـ:   

  لُ.

حدثِـي اب  وكيع  قال: حدثِا أبو أسا ة  عال  أبالـي كديِالة يحيالى بال  الالـمهلّ  عال  قالابوـ  عال     

يَ  قال:  ْْابعي . فـن ْردن  أبـيه  ع  اب  عُـاـ:   
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ا هانىء ب  سعيد  ع  حااج ب  أرطأة  ع  قابوـ  قال: سمعت أبـا ظُـيان ـ قال: حدث12308ِ  

يَ  قال: الـمُفَة بعَهش علـى إثر بعض. فـن ْردن  يقول:   

فنالـيَ  قالال: بعَالهش علالـى 12309   ْردن ـ قال: حدثِا الـمـحاربـي  ع  َويُر  ع  الَالحاك  قالال:   

 إثر بعض.

حا   قالال: حالدثِا عُالد    عال  ورقالاء  عال  ابال  أبالـي ـ حدثِالـي الالـمثِى  قالال: حالدثِا إسال12310  

 نـاي   ع   ـااهد  ثله.

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  ع   ـااهد  قوله: 12311  

يَ  اإلرداف: اإل داد  فـن ْردن يَ  قال:  ـمدي . قال اب  َريج  ع  عُد   ب  كثـير قال:    فـن ْردن  بهش.  

ََةن 12312   الَ  الالـَمُفن ـ حدثِـي ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة: بأْلٍف  ن

يَ  أي  ْْابعي . فـن ْردن    

ـالال حالالدثِا  الالـحمد بالال  عُالالد األعلالالـى  قالالال: حالالدثِا  الالـحمد بالال  ثالالور  قالالال: حالالدثِا أحمالالد بالال  12313  

: بأْلٍف  يَ  يُْع بعَهش بعَا.الـمفَل  قال: حدثِا أسُـاط  ع  السديذ فـن ْردن ََةن    َ  الـَمُفن   ن

فنالالـيَ  قالالال: 12314   ْردن ـالال حالالدثِا يالالونس  قالالال: أرُرنالالا ابالال  وهالالّ  قالالال: قالالال ابالال  ييالالد  فالالـي قولالاله:   

 الـمردفـي  بعَهش علـى إثر بعض  يُْع بعَهش بعَا.

دثت ع  الـحسي   قال: سمعت أبـا  عار  قال: حدثِا عُـيد ب  سلـ12315   يـمان  قال: سالمعت ـ ح 

يَ  يقول:  ْْابعي  يوم بدر. فـن ْردن ََةن    َ  الـَمُفن  الَحاك يقول فـي قوله: بأْلٍف  ن

اء أهل الـمديِة:    اء فـي قراءة رلُ  فقرأته عا ة قرذ ي َ »وارْلفت القرذ ْردَفـن بِصّ الدال. وقرأق «   

ْردن  اء الَوفـيالالـي  والُصريالالـي :    الالة قالالرذ فنالالـيَ . وكالالان أبالالو عمالالرو يقالالر:ق كالاليلُ  بعالالض الـمَيالالـي  وعا ذ

ويقول فـيـما ر كر عِه: هو    أردف بعَهش بعَا. وأنَر هيا القول    قول أبـي عمالرو بعالض 

أهل العلـش بَُم العرب  وقال: إنـما اإلرداف: أن يحمل الرَل صاحُه رـلفه  قال: ولـش يسمع هيا 

 فـي نعت الـمُفَة يوم بدر.

َُم العرب فـي  عِالى رلالُ إرا قالرىء بفْالـ  الالدال أو بَسالرها  فقالال بعالض وارْلف أهل العلـش ب  

الُصريـي  والَوفـيـي :  عِى رلُ إرا قرىء بـالَسر أن الـمُفَة َاءت يُْع بعَهش بعَا علـى 

لغة    قال: أردفْه وقالوا: العرب تقول: أردفْه وردفْه  بـمعِى: تُعْه وأتُعْه. واسْبهد لصالحة 

 ا قال الباعر:قولهش رلُ بـم

َمة الةذِ ونا   ِْت  بنآلن فـاطن  إرَا الـَاْوَياء  أْردَفَتن الثذَريذاَظَِ

َالاءت بعالدها  ألن الالـاوياء تالـاىء بعالد « ردفالت  »وإنالـما أراد «  أردفالت»قالوا: فقال البالاعر:   

يَ  أنه  فعول بهالش  كالأن  عِالاق: بالألف  ال  الالـمُ ْردَفـن فَة ي الردف   الثريا. وقالوا  عِاق إرا قرىء   

 بعَهش بعَا.

وقال آررون:  عِى رلُ إرا كسرت الدال: أردفت الـمُفَة بعَها بعَالا  وإرا قالرىء بفْالـحها:   

 أردف   الـمسلـمي  بهش.

فنالـيَ  بَسالر الالدال    ْردن ََةن    الَ  الالـَمُفن والصواب    القراءة فـي رلُ عِدي قالراءة  ال  قالرأ: بالأْلٍف  ن

علـى  ا ركرت    تأويـلهش أن  عِالاق: يُْالع بعَالهش بعَالا و ْْالابعي . ففالـي  إلَمار أهل الْأويـل

إَماعهش علـى رلُ    الْأويـل الدلـيـل الواض  علـى أن الصحي     القراءة  ا ارْرنا فـي رلالُ 

فالـا لفالُن:  ْردن    كسر الدال  بـمعِى: أردف بعض الـمُفَة بعَا  و سمور    العالرب: َئالت  ن

 أي َئت بعدق.

ْردَفنالـي َ »وأ ا قول    قال:  عِى رلالُ إرا قالرىء    بفْالـ  الالدال: أن   أردف الـمسلالـمي  بهالش  «   

 فقول ال  عِى له إر اليكر اليي فـي  ردفـي     الـمُفَة دون الـمؤ ِـي .

وإنـما  عِى الَُم: أن يـمدذكش بألف    الـمُفَة يردَف بعَهش بُعض  ثش حاليف ركالر الفالـاعل    

يَ  بالـمعِى:  الردَف بعالض  الالـمُفَة بالُعض  ولالو وأر ْردَفـن رج الـَُر غير  سمى فـاعله  فقـيـل:   

كان األ ر علـى  ا قالاله  ال  ركرنالا قولاله وَالّ أن يَالون فالـي الـمردَفالـي  ركالر الـمسلالـمي  ال ركالر 

 الـمُفَة  ورلُ رُف  ا دلذ علـيه ظاهر القرآن.

 ا:وقد ركر فـي رلُ قراءة أررى  وهي    
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فنالـي َ »ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا إسحا   قال: قال عُد   ب  يزيد: 12316   ْردن ْردَفنالـيَ  «     و  

ي َ »و  ْردذفـن فـي .«     ْرتَدن   ثقل علـى  عِى:   

ـ حدثِا الـمثِى  قال: حدثِا إسحا   قالال: حالدثِا يعقالوب بال   الـحمد الزهالري  قالال: ثِالـي 12317  

ع  الربعي  ع  أبـي الـحوير,  ع   ـحمد ب  َُالـير  عال  علالـيذ رضالي  عُد العزيز ب  عمران

  عِه  قال: نزل َُريـل فـي ألف    الـمُفَة عال   يالـمِة الُِالـيذ صاللى   علياله وساللش  وفالـيها 

أبو بَر رضي   عِاله  ونالزل  يَافيالـل علالـيه السالُم فالـي ألالف  ال  الالـمُفَة عال   يسالرة الُِالـيذ 

 سلش  وأنا فـيها.صلى   عليه و

 10اآلية : 
َ ْش َوَ ا الِذْصالر  إنالذ  عَلَه  ّللاذ  إنالذ ب ْبَرَى َولنَْْطَمئن ذ بنهن ق ل وب  ََ الْ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوَ ا   ن

يٌش {.. َن يٌز َح َ َعزن ن إننذ ّللاذ ِدن ّللاذ  عن

َها بعَالا وتْابعهالا بـالالـمصير إلالـيَش أيهالا يقول تعالـى ركرق: لـش ياعل   إرداف الـمُفَة بع   

الـمؤ ِون  ددا لَش إالذ ببرى لَش: أي ببارة لَش تُبركش بِصر   إياكش علـى أعدافَش. َولنَْْطَمالئن ذ 

الدن  ِْ الْ  عن َ ْش يقول: ولْسَ  قلوبَش بـمـايئها إلـيَش  وتالوق  بِصالرة   لَالش  َو الا الِذْصالر  إالذ  ن بنهن ق لوب 

ن: يق كش أيهالا الالـمؤ ِون إالذ أن يِصالركش   علالـيهش  ال ببالدة بأسالَش ّللاذ صرون علـى عدوذ ول: و ا تِ 

يالـٌش  َن يالٌز َح َ َعزن وقواكش  بل بِصر   لَش  ألن رلُ بـيدق وإلالـيه  يِصالر  ال  يبالاء  ال  رالـلقه. إنذ ّللاذ

  وال يغلُالاله يقالول: إن   الالاليي يِصالالركش وبالالـيدق نصالالر  الال  يبالالاء  الال  رالالـلقه  عزيالالز ال يقهالالرق بالاليء

غالّ  بل يقهر كلذ بيء ويغلُه  ألنه رـلقه حَيـش  يقول: حَيالـش فالـي تدبالـيرق ونصالرق  ال  نصالر  

 وريالنه    ريل    رـلقه  ال يدرـل تدبـيرق وه  وال رـلل.

وي ع  عُد   ب  كثـير  ع   ـااهد فـي رلُ  ا:    ور 

ـي حااج ع  اب  َريج  قالال: أرُرنالـي ابال  ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ث12318ِ  

كثالالـير أنالاله سالالمع  الالـااهدا يقالالول:  الالا ْ الالدذ الُِالالـيذ صالاللى   عليالاله وسالاللش  الالـما ركالالر   غيالالر ألالالف  الال  

الـمُفَة  ردفـي   وركر الثُثة والـَمسة ببرى   ا  دذوا بأكثر    هيق األلف اليي ركر   عالزذ 

 مسة  فَانت ببرى.وَلذ فـي األنفـال. وأ ا الثُثة والـَ

 وقد أتـيِا علـى رلُ فـي سورة آل عمران بـما فـيه الَفـاية.  

 12-11اآلية : 
الال  السذالالَمآءن َ الالآًء  َ ش  ذ ل  َعلَالالْي َالالزذ الاله  َويِ  ِْ ـَ أََ َِالالةً  ذ َ ش  الِذعَالالا القالالول فالالـي تأويالالـل قولالاله تعالالالـى:     }إنْر ي غَبذالالي

َز  َْ َ ْش رن َّ َعِ َرك ْش بنهن َوي ْيهن َُ لذي َطهذ ي َربذال َ ْش َوي ثَُذَت بنالهن األْقالدَاَم *  إنْر ي الوحن البذْيَطانن َولنيَْربنَط َعلََى ق ل وبن

ب و َّ فَاْضالرن ْعال واْ الرذ يَ  َكفَالر  يَ  آَ ِ الواْ َسالأ ْلقني فنالي ق ل الوبن الذالين َ الْش فَثَُْذ الواْ الذالين ََةن أَنذالي َ عَ اْ فَالْوَ  إنلَى اْلَمآلفن

 ِْ ب واْ  ن ْش ك لذ بََِاٍن {..األْعَِا ن َواْضرن  ه 

: يـلقـي     ـَ َ ش  الِذعا يقول تعالـى ركرق: ولْطمئ  به قلوبَش إر يعبيَش الِعاـ. ويعِـي بقوله: ي غَبذي

كش أن يغلَُش  وكيلُ الِعاـ فـي الـحرب أ ِة  علـيَش الِعاـ  أَ َِةً يقول: أ انا      لَش    عدوذ

.       عزذ وَلذ

مثِى  قال: حدثِا أبو نعيـش  قال: حدثِا سفـيان  ع  عاصش  ع  أبـي رييال   ـ حدثِـي الـ12319  

 ع  عُد    قال: الِعاـ فـي القْال أ ِة      عزذ وَلذ  وفـي الصُة    البيطان.

حدثِـي الـحس  ب  يحيى  قالال: أرُرنالا عُالد الالريا   قالال: أرُرنالا الثالوريذ  فالـي قولاله: يغبالاكش    

   ع  عاصش  ع  أبـي ريي   ع  عُد    بِـحوق  قال: قال عُد  : فيكر  ثله.الِعاـ أ ِة  ِه

 حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبـي  ع  سفـيان  ع  عاصش  ع  أبـي ريي   ع  عُد   بِـحوق.   

 واأل ِة:  صدر    قول القافل: أ ِت    كيا أََ َِةً وأ انا وأ ِا  وكلذ رلُ بـمعِى واحد.  

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  

ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي 12320  

. ِْه : أ انا      عزذ وَلذ  نـاي   ع   ـااهد: أَ َِةً  
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أبـي نـاي   ع   ـااهد: أَ َِةً قالال: قال: حدثِا إسحا   قال: حدثِا عُد    ع  ورقاء  ع  اب     

 أ ِا     .

ـَ 12321   َ ش  الِذعالا ـ حدثِـي يونس  قال: حدثِا اب  وهّ  قال: قال ابال  ييالد  فالـي قولاله: إْر ي غَبذالي

ِْه  قال: أنزل   عزذ وَلذ الِعاـ أ ِة    الـَوف الاليي أصالابهش يالوم أ حالد. فقالرأ: ث الشذ أْنالَزَل  أَ َِةً  ن

  َ ْ  بَْعدن الغَش أَ َِةً ن عاسا.َعلَـْي  ْش  ن

ِْه  »وارْلفت القراء فـي قراءة قوله:    ـ  أَ َِةً  ن ة قراء أهل الـمديِة « إْر ي غَباك ش  الِذعا فقرأ رلُ عا ذ

ـَ » َ ش  الِذعا ي  ال  أغبالاهش   الِعالاـ  فهالو «  الِعالاـ»بَش الـياء وتـَفـيف البي  ونصّ « ي غَبن

َ ش بَش الـياء وتبالديد البالي   ال  غبذالاهش   الِعالاـ  يغبيهش. وقرأته عا ة ق راء الَوفـيـي : ي غَبذي

ـ  »فهالالو ي غَبذالاليهش. وقالالرأ رلالالُ بعالالض الـمَيالالـي  والُصريالالـي :  بفْالالـ  الالالـياء ورفالالع « يَْغبالالاك ش الِذعالالا

بـمعِى غبيهش الِعاـ  فهو يغباهش واسْبهد هؤالء لصحة قالراءتهش كاليلُ بقولاله فالـي «  الِعاـ»

 يَْغَبى طاففَةً. آل عمران:

اء    َ ش علالـى  الاركرت  ال  قالراءة الَوفـيالـي   إلَمالار َميالع القالرذ وأولـى رلُ بالـالصواب: إْر ي غَبذالي

َ  السذماءن  اًء بْوَيه رلُ إلـى أنه    فعل   عزذ وَلذ  فَاليلُ  َ ْش  ن ل  َعلَـْي َزذ علـى قراءة قوله: ويِ 

َ ش إر كان قو ل  عطفـا علـى الواَّ أن يَون كيلُ: ي غَبذي َزذ لالـيَون الَالُم  ْسالقا «  ي غَبذالي»له: ويِ 

 علـى نـحو واحد.

َرك ْش بنالهن فالإن رلالُ  طالر أنزلاله    ال  السالماء يالوم    الـيذَطهذ َ  السذماءن  اًء لن َ ْش  ن ل  َعلَـْي َزذ وأ ا قوله: ويِ 

ـْاِنُـي   علـى غير  اء فلـما أنزل بدر  لـيطهر به الـمؤ ِـي  لصُتهش ألنهش كانوا أصُحوا يو ئٍي   

  علالـيهش الالـماء اغْساللوا وتطهالروا. وكالالان الباليطان وسالوـ لهالش بالالـما حالزنهش باله  ال  إصُالالـاحهش 

 ـاُِـي  علـى غير  اء  فأرهالّ   رلالُ  ال  قلالوبهش بـالالـمطر فاليلُ ربطاله علالـى قلالوبهش وتقويْاله 

هش علالالـى َرْ لالالة َهبذالالاء فلُذالالدَها أسُالالـابهش وتثُالالـيْه بالاليلُ الالالـمطر أقالالدا هش  ألنهالالش كالالانوا الْقالالوا  الالع  عالالدوذ

الـمطر حْالـى صالارت األقالدام علالـيها ثابْالة ال تسالوخ فالـيها  توطئالة  ال    عالزذ وَاللذ لُِالـيه علالـيه 

الصالالُة والسالالُم وأولالالـيافه أسُالالـاب الْالالـمَ   الال  عالالدوهش والةفالالر بهالالش. وبالالـمثل الالاليي قلِالالا  تْابعالالت 

    أهل العلـش. ركر األرُـار الواردة بيلُ: األرُـار ع  رسول   صلى   عليه وسلش وغيرق

ـ حدثِا هارون ب  إسحا   قال: حدثِا  صعّ بال  الالـمقدام  قالال: حالدثِا إسرافيالـل  قالال: 12322  

حدثِا أبو إسحا   ع  حارثة  ع  علـيذ رضي   عِه  قال: أصابِا    اللـيالـل طالزذ  ال  الالـمطر 

قعة بدر فـانطلقِا تـحت البار والـحاف  نسْةلذ تـحْها يعِـي اللـيـلة الْـي كانت فـي صُـيحْها و

َصالابَة  ال ت ْعَُالْد »   الـمطر  وبـات رسول   صلى   عليه وسلش يدعو به:  قن العن ُْ َهالين شذ إْن تَْهلن اللذه 

ن  فاالالاء الِالالاـ  الال  تالالـحت البالالار « فالالـي األْرضن  ُالالـادَ ّللاذ الالُةَ عن فلالالـما أن طلالالع الفاالالر نالالادى: الصذ

ض علـى القْال.والـحاف    فصلـى بِا رسول   صلى   عليه وسلش  وحرذ

ـالال حالالدثِا ابالال  وكيالالع  قالالال: حالالدثِا حفالالص بالال  غيالالا, وأبالالو رالالالد  عالال  داود  عالال  سالالعيد بالال  12323  

َرك ْش بنهن قال: طزذ يوم بدر.  الـمسيّ:  اًء لنـي َطهذ

 حوق.حدثِـي الـحس  ب  يزيد  قال: حدثِا حفص  ع  داود  ع  سعيد  بِـ   

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا  ـحمد أبالـي عالديذ وعُالد األعلالـى  عال  داود  عال  البعُالـيذ 12324  

 وسعيد ب  الـمسيّ  قاال: طز يوم بدر.

حدثِا اب  الـمثِى  قال: حدثِا اب  أبـي عديذ  عال  داود  عال  البعُالـي وسالعيد بال  الالـمسيّ فالـي    

َ  ا َ ْش  ن ل  َعلَـْي َزذ َز البذْيطانن قالاال: طالز كالان هيق االَية: يِ  َْ َ ْش رن ِْ َّ َع َرك ْش بنهن  َوي ْيهن لسذماءن  اًء لنـي َطهذ

 يوم بدر  فثُت   به األقدام.

إْر يَْغبالاك ش  »ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قالال: حالدثِا سالعيد  عال  قْالادة  قولاله: 12325  

ِْه   ـ  أَ َِةً  ن نهش  طروا يو ئٍي حْـى سال الوادي  اء  واقْْلوا علـى كثـيّ االَية  ركر لِا أ«... الِذعا

 أعفر  فلُدق   بـالـماء  وبرب الـمسلـمون وتوضئوا وَسقَْوا  وأرهّ   عِهش وسواـ البيطان.

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حالدثِا عُالد    قالال: ثِالـي  عاويالة  عال  علالـيذ  عال  ابال  عُالـاـ  12326  

لى   عليه وسلش يعِـي حالي  سالار إلالـى بالدر والـمسلالـمون بالـيِهش وبالـي  الالـماء قال: نزل الُِـيذ ص

ر لة دعصة فأصاب الـمسلـمي  ضعف بديد  وألقـى البيطان فـي قلوبهش الغيظ  فوسوـ بالـيِهش: 
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تزعمالالون أنَالالش أولالالـياء   وفالالـيَش رسالالوله  وقالالد غلالالَُش الالالـمبركون علالالـى الالالـماء وأنْالالـش تصالاللون 

  علالالـيهش  طالرا بالالديدا  فبالالرب الـمسلالالـمون وتطهالروا  وأرهالالّ   عالالِهش رَالالز  ـاُِالـي  فالالأ طر 

البيطان. وثُت الر ل حي  أصابه الـمطر  و بي الِاـ علـيه والدوابذ فساروا إلالـى القالوم  وأ الدذ 

  نُالالـيه بالالألف  الال  الالالـمُفَة  فَالالان َُريالالـل علالالـيه السالالُم فالالـي رمسالالمافة  الال  الالالـمُفَة  الالـاُِة  

 فـي رمسمافة  ـاُِة.و يَافيـل 

حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبالـي  قالال: ثِالـي عمالي  قالال: ثِالـي أبالـي  عال  أبالـيه  عال  ابال     

ِْاله  »عُـاـ قوله:  ـ  أَ َِةً  ن إلالـى قولاله: َوي ثَُذالَت بنالهن األْقالدَاَم ورلالُ أن الالـمبركي  «... إْر ي ْغباك ش  الِذعا

قالالاتلوا عِهالالا  نزلالالوا علالالـى الالالـماء يالالوم بالالدر  فغلُالالوا  الال  قالالريز لالالـما ررَالالوا لالالـيِصروا العيالالر وي

الـمؤ ِـي  علـيه  فأصاب الـمؤ ِـي  الةمأ  فاعلوا يصلون  ـاُِـي   ـحدثـي   حْالـى تعالاظش رلالُ 

فـي صدور أصحاب رسول   صلى   عليه وسلش. فأنزل      السماء  اء حْـى سال الوادي  

وسالالقوا الركالالاب واغْسالاللوا  الال  الالالـاِابة  فاعالالل   فالالـي رلالالُ فبالالرب الـمسلالالـمون و لئالالوا األسقالالـية  

ط هورا  وثُت األقدام. ورلُ أنه كانت بـيِهش وبـي  القوم ر لالة فُعالم   علالـيها الالـمطر. فَالربها 

 حْـى ابْدت  وثُْت علـيها األقدام.

السالديذ  قالال:  حدثِـي  ـحمد ب  الـحسي   قال: حدثِا أحمد ب  الـمفَل  قال: حدثِا أسُـاط  ع    

بـيِا رسول   صلى   عليه وسلش والـمسلـمون  فسُقهش الـمبركون إلـى  اء بدر  فِزلوا علالـيه  

وانصرف أبو سفـيان وأصالحابه تلقالاء الُحالر  فالـانطلقوا. قالال: فِزلالوا علالـى أعلالـى الالوادي  ونالزل 

لالـيه الصالُة والسالُم  ـحمد صلى   عليه وسلش فالـي أسالفله. فَالان الرَالل  ال  أصالحاب  الـحمد ع

ي اِّ فُ يقدر علـى الـماء  فـيصلـي َُِالـا  فألقالـى الباليطان فالـي قلالوبهش  فقالال: كيالف ترَالون أن 

تةهالالروا علالالـيهش وأحالالدكش يقالالوم إلالالـى الصالالُة َُِالالـا علالالـى غيالالر وضالالوء؟ قالالال: فأرسالالل   علالالـيهش 

درالـل فالـيها أرَلهالش  الـمطر  فـاغْسلوا وتوضئوا وبربوا  وابْدت لهش األرض  وكانالت بطحالاء ت

 فـابْدذت لهش    الـمطر وابْدذوا علـيها.

ـ حدثِا القاسالش  قالال: حالدثِا الالـحسي   قالال: ثِالـي حاالاج  عال  ابال  َالريج  قالال: قالال ابال  12327  

ل أ الرهش علالـى الالـماء فةمالىء الـمسلالـمون  وصاللوا  عُـاـ: غلالّ الالـمبركون الـمسلالـمي  فالـي أوذ

هش ر الالال  فألقالالـى البالاليطان فالالـي قلالالوب الـمؤ ِالالـي  الالالـحزن  فقالالال:  ـاُِالالـي   ـحدثالالـي   وكانالالت بالالـيِ

تزعمون أن فـيَش نُـيذا وأنَش أولـياء    وقد غلُْـش علـى الـماء وتصلون  ـاُِـي   ـحدثـي ؟ قال: 

فأنزل    اء    السالماء  فسالال كاللذ واد  فبالرب الـمسلالـمون وتطهالروا  وثُْالت أقالدا هش  ورهُالت 

 وسوسة البيطان.

ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي 12328  

الَز  َْ َرك ْش بنالهن قالال: الالـمطر أنزلاله علالـيهش قُالل الِعالاـ. رن الـي َطهذ نـاي   عال   الـااهد  فالـي قولاله:  الاًء لن

بالاله أنفسالالهش   البذالالْيَطانن قالالال: وسوسالالْه. قالالال: فأطفالالأ بـالالالـمطر الغُالالـار  والُْالالدت بالاله األرض  وطابالالت

 وثُْت به أقدا هش.

حدثِا الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حالدثِا بالُل  عال  ابال  أبالـي نالـاي   عال   الـااهد:  الاًء    

َرك ْش بنهن أنزله علـيهش قُل الِعاـ  طُق الـمطر الغُـار  ولُد باله األرض  وطابالت باله أنفسالهش   لنـي َطهذ

 وثُْت به األقدام.

قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نالـاي   عال   الـااهد:  الاًء حدثِـي الـمثِى     

الَز البذالْيَطانن وساوساله. أطفالأ بـالالـمطر الغُالـار  ولُالد باله  َْ َ ْش رن ِْ َّ َعال َرك ْش بنهن قال: القطالر وي الْيهن لنـي َطهذ

 األرض  وطابت به أنفسهش  وثُْت به أقدا هش.

ثِا أبالو حييفالة  قالال: حالدثِا بالُل  عال  ابال  أبالـي نالـاي   عال  ـ حدثِالـي الالـمثِى  قالال: حالد12329  

  ـااهد  رَز البيطان: وسوسْه.

الَ  12330   َ ْش  ن ل  َعلَالـْي َالزذ ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـي قوله: َويِ 

َرك ْش بنهن قال: هيا يوم بدر أنزل علـيهش القطر. َوي   الَز البذالْيطانن الاليي السذماءن  اًء لنـي َطهذ َْ َ ْش رن ِْ َّ َعال ْيهن

َ ْش َوي ثَُذَت بنهن األْقدَاَم.  ألقـى فـي قلوبَش لـيس لَش بهؤالء طاقة. َولنـيَْربنَط علـى ق ل وبن
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دثت ع  الـحسي  ب  الفرج  قال: سمعت أبـا  عالار يقالول: حالدثِا عُالـيد بال  سلـيالـمان  12331   ـ ح 

ِْه ... إلـى قولاله: َوي ثَُذالَت بنالهن األْقالدَاَم: قال: سمعت الَحاك يقول فـي قوله:  ـ  أَ َِةً  ن إْر يَْغباك ش  الِذعا

إن الـمبركي  نزلوا بـالـماء يوم بدر  وغلُوا الـمسلـمي  علـيه  فأصاب الـمسلـمي  الةمأ  وصاللوا 

مالون  ـحدثـي   ـاُِـي   فألقـى البيطان فـي قلوب الـمؤ ِـي  الالـحزن  ووسالوـ فالـيها: إنَالش تزع

أنَش أولـياء   وأن  الـحمدا نُالـيذ    وقالد غلُْالـش علالـى الالـماء وأنْالـش تصاللون  ـحدثالـي   ـاُِالـي  

فأ طر   السماء حْـى سال كلذ واد  فبرب الـمسلـمون و لئوا أسقـيْهش وسالقوا دوابهالش واغْساللوا 

هش ر لة ال تـاويها الدوابذ  وال     الـاِابة  وثُت   به األقدام ورلُ أنهش كان بـيِهش وبـي  عدوذ

 يـمبي فـيها الـمابي إالذ باهد  فَربها   بـالـمطر حْـى ابْدت وثُْت فـيها األقدام.

ِْه  »ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  ع  اب  إسحا : 12332   ـ  أَ َِةً  ن أي «: إْر يَْغباك ش  الِذعا

ون  ونزل علـيَش  ال  السالماء الالـمطر الاليي أصالابهش تلالُ أنزلت علـيَش األ ِة حْـى نـمْـش ال تـَاف

َرك ْش بنالهن  الـي َطهذ ـلالـي سُـيالـل  الـمؤ ِالـي  إلالـيه. لن اللـيـلة  فحُس الالـمبركون أن يسالُقوا إلالـى الالـماء  ور 

َ ْش َوي ثَُذَت بنالهن األْقالدَام: لالـييهّ عال َز البذْيطانن َولنـيَْربنَط علـى ق ل وبن َْ َ ْش رن ِْ َّ َع ُذ الباليطان َوي ْيهن ِهش بال

هش. هش  واسْـاُد األرض لهش  حْـى انْهوا إلـى  ِزلهش اليي سُق إلـيه عدوذ  بْـَويفه إياهش عدوذ

ـ حدثِـي  ـحمد بال  الالـحسي   قالال: حالدثِا أحمالد بال  الالـمفَل  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  12333  

قـيا هش يصلون بغير وضوء  السديذ  قال: ثش ركر  ا ألقـى البيطان فـي قلوبهش    بأن الـاِابة و

ال»فقال:  َْ َ ْش رن ِْ َّ َعال َرك ْش بنهن َوي ْيهن َ  السذماءن  اًء لنـي َطهذ َ ْش  ن ل  َعلَـْي َزذ ِْه  ويِ  ـ  أَ َِةً  ن َز إْر يَْغباك ش  الِذعا

َ ْش َوي ثَُذَت بنهن األْقدَامَ   هو كهيئة األرض.حْـى تبْدذون علـى الر ل  و« البذْيطانن َولنـيَْربنَط علـى ق ل وبن

ـ حدثِـي يعقوب ب  إبراهيـش  قال: حدثِا اب  علـية  قال: حدثِا داود بال  أبالـي هِالد  قالال: 12334  

َرك ْش بنالهن فقالال  الـي َطهذ َ  السذماءن  الاًء لن َ ْش  ن ل  َعلَـْي َزذ ة قرأ: َويِ  قال رَل عِد سعيد ب  الـمسيّ  وقال  رذ

َ شْ »سعيد: إنـما هي:  ل  َعلَـْي زن َرك ْش بنهن  َويِ  َ  السذماءن  اًء لنـي ْطهن قال: وقال البعُـي: كان رلُ طبذالا «  ن

 يوم بدر.

وقد يعش بعض أهل العلـش بـالغريّ    أهل الُصرة  أن  ـااي قولاله: َوي ثَُذالَت بنالهن األْقالدَام ويفالرغ   

هش. ورلالُ قالول رالُف لقالول َميالع أهالل ال ْأويالـل  ال  علـيهش الصُر ويِزله علـيهش  فالـيثُْون لعالدوذ

ا أقوالهش فالـيه  وأن  الصحابة والْابعي   وحسّ قول رطأ أن يَون رُفـا لقول    ركرنا. وقد بـيِذ

  عِاق: ويثُت أقدام الـمؤ ِـي  بْلُـيد الـمطر الر ل حْـى ال تسوخ فـيه أقدا هش وحوافر دوابهش.

َ الالشْ    ََةن أنذالالـي َ عَ َُ إلالالـى الَالالـمُفن وا  وأ الالا قولالاله: إْر ي الالوحي َربذالال يَ  آَ ِ الالوا يقالالول: قالالوذ أنصالالركش  فَثَُْذ الالوا الذالالين

هش  الال  الالالـمبركي . وقالالد قـيالالـل: إن تثُالالـيت الالالـمُفَة  عالالز هش  وصالالححوا نالالـياتهش فالالـي قْالالال عالالدوذ

الـمؤ ِـي  كان حَورهش حربهش  عهش  وقـيـل: كالان رلالُ  عالونْهش إيالاهش بقْالال أعالدافهش  وقـيالـل: 

اب الُِالـيذ صاللى   علياله وساللش يقالول: سالمعت هالؤالء كان رلُ بأن الـملُ يأتـي الرَل  ال  أصالح

القالالوم  يعِالالـي الالالـمبركي  يقولالالون: و  لالالئ  حملالالوا علالالـيِا لَِِبالالف   فالالـيحد, الـمسلالالـمون بعَالالهش 

 بعَا بيلُ  فْقوى أنفسهش. قالوا: ورلُ كان وحَي   إلـى  ُفَْه.

 وأ ا اب  إسحا   فإنه قال بـما:  

يَ  آَ ِ وا أي فآيروا الاليي  ـ حدثِا ب  حميد  12335   قال: حدثِا سلـمة  ع  اب  إسحا : فَثَُْذ وا الذين

 آ ِوا.

ب وا فَالْوَ  األْعِالا ن    َّ فالـاْضرن ْعال وا الرذ يَ  َكفَالر  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: سأ ْلقنالـي فنالـي ق ل الوبن الذالين

ْش ك لذ بَِاٍن. ِْه  ب وا  ن  َواْضرن

وب الاليي  كفالروا بالـي أيهالا الالـمؤ ِون  الَِش  وأ لؤهالا فََرقالا حْالـى يقول تعالـى ركرق: سأرعّ قلال  

 يِهز وا عَِش  فـاضربوا فو  األعِا 

وارْلف أهل الْأويـل فـي تأويـل قوله: فَالْوَ  األْعِالا ن فقالال بعَالهش:  عِالاق: فالـاضربوا األعِالا .   

 ركر    قال رلُ:

ب وا فَْوَ  األْعِا ن ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا اب  إدريس  ع  أب12336   ـيه  ع  عطية: فـاْضرن

 قال: اضربوا األعِا .
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ـ قال: حدثِا أبـي  ع  الـمسعودي  ع  القاسش  قال: قال رسول   صلى   عليه وسلش: 12337  

ْربن األْعِا ن َوَبدذ الوثا ن » ََ ثْت  لن ما ب عن ن  إنـذ َعيذَب بنعَيَابن ّللاذ ي لَـْش أ ْبعَْم الن  «.إنـذ

دثت ع  الـحسي  ب  الفرج  قال: سمعت أبالـا  عالار  قالال: حالدثِا عُالـيد بال  سلـيالـمان  12338   ـ ح 

ب وا فَْوَ  األْعِا ن يقول: اضربوا الرقاب.  قال: سمعت الَحاك يقول فـي قوله: فـاْضرن

قولاله: واحْـجذ قافلو هيق الـمقالة بأن العرب تقول: رأيت نفس فُن  بالـمعِى رأيْاله  قالالوا: فَاليلُ   

ب وا فَْوَ  األْعِا ن إنـما  عِاق: فـاضربوا األعِا .  فـاْضرن

 وقال آررون: بل  عِى رلُ: فـاضربوا الرءوـ. ركر    قال رلُ:  

ـ حدثِا اب  حميد  قال: حالدثِا يحيالى بال  واضال   قالال: وحالدثِا الالـحسي   عال  يزيالد  عال  12339  

ب وا فَْوَ  األْعِا ن قال: الرءوـ  .عَر ة: فـاْضرن

واعْلذ قافلو هيق الـمقالة بأن اليي فالو  األعِالا : الالرءوـ  وقالالوا: وغيالر َالافز أن تقالول: فالو    

األعِالالا   فالالـيَون  عِالالاق: األعِالالا . قالالالوا: ولالالو َالالاي كالالان أن يقالالال تالالـحت األعِالالا   فالالـيَون  عِالالاق: 

 األعِا . قالوا: ورلُ رُف الـمعقول    الـَطاب  وقلّ  عانـي الَُم.

 عِاهمالالا « فالالو »و « علالالـى»ن:  عِالالى رلالالُ: فالالـاضربوا علالالـى األعِالالا . وقالالالوا: وقالالال آرالالرو  

  ْقاربـان  فااي أن يوضع أحدهما  َان االَرر.

والصالواب  الال  القالالول فالالـي رلالُ أن يقالالال: إن   أ الالر الـمؤ ِالالـي   علالـمهش كيفالالـية قْالالل الالالـمبركي    

وقوله: فَْوَ  األْعِا ن  ـحْـمل  وضربهش بـالسيف أن يَربوا فو  األعِا   ِهش واأليدي واألرَل

أن يَون  رادا به الرءوـ  و ـحْـمل أن يَون  رادا به فو  َلدة األعِا   فـيَون  عِالاق: علالـى 

األعِا  وإرا احْـمل رلُ ص ذ قول    قالال:  عِالاق: األعِالا . وإرا كالان األ الر  ـحْالـمًُ  الا ركرنالا 

انـيه دون بعض إالذ بحاة ياّ الْسلـيـش لهالا  وال    الْأويـل  لـش يَ  لِا أن نوَهه إلـى بعض  ع

حاة تدلذ علالـى رصوصاله  فالـالواَّ أن يقالال: إن   أ الر بَالرب رءوـ الالـمبركي  وأعِالاقهش 

 وأيديهش وأرَلهش أصحاب نُـيه صلى   عليه وسلش اليي  بهدوا  عه بدرا.

ْش ك لذ بَِاٍن فإن  عِاق: واض   ِْه  ب وا  ن كش كاللذ طالرف وأ ا قوله: َواْضرن ربوا أيهالا الالـمؤ ِون  ال  عالدوذ

و فصل    أطراف أيديهش وأرَلهش. والُِان: َمع بِانة  وهي أطراف أصابع الـيدي  والرَلـي   

 و   رلُ قول الباعر:

َرا   ي الَُـْيتن يَْقةاَن حارن ي بَِانَةًَوالقَـْيْ ه  فـن ِـذ ي قَطذْعت   ن  أال لَـْيَِْـن

 الُِان. يعِـي بـالُِانة: واحدة  

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  

ْش ك اللذ 12340   ِْه  ال ب وا  ن ـ حدثِا أبو السافّ  قال: حدثِا اب  إدريالس  عال  أبالـيه  عال  عطيالة: َواْضالرن

 بَِاٍن قال: كلذ  فصل.

ب و    ْش ك اللذ بَِالاٍن قالال: حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا اب  إدريس  عال  أبالـيه  عال  عطيالة: َواْضالرن ِْه  ال ا  ن

 الـمفـاصل.

ْش ك اللذ بَِالاٍن قالال: كاللذ 12341   ِْه  ال ب وا  ن ـ قال: حدثِا الـمـحاربـي  ع  َويُر  ع  الَحاك: َواْضرن

  فصل.

ـال حالالدثِا ابالال  حميالالد  قالالال: حالدثِا يحيالالى بالال  واضالال   قالالال: حالدثِا الالالـحس   عالال  يزيالالد  عالال  12342  

ْش ك لذ بَ  ِْه  ب وا  ن  ِاٍن قال: األطراف  ويقال: كلذ  فصل.عَر ة: َواْضرن

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  ابال  عُالـاـ: 12343  

ْش ك لذ بَِاٍن يعِـي بـالُِان: األطراف. ِْه  ب وا  ن  َواْضرن

ب وا ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  عال  ابال  َالريج  12344   قولاله: َواْضالرن

ْش ك لذ بَِاٍن قال: األطراف. ِْه    ن

دثت ع  الـحسي  ب  الفرج  قال: سمعت أبالـا  عالار  قالال: حالدثِا عُالـيد بال  سلـيالـمان  12345   ـ ح 

ْش ك لذ بَِاٍن يعِـي األطراف. ِْه  ب وا  ن  قال: سمعت الَحاك يقول فـي قوله: َواْضرن

 13اآلية : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



َ القول فـي تأويـل قوله تعا َ َوَرس الولَه  فَالإننذ ّللاذ َ َوَرس ولَه  َوَ ال  ي َبالاقنقن ّللاذ ْش َبآقذواْ ّللاذ َُ بنأَنذه  لـى:     }رَلن

قَابن {.. يد  اْلعن  َبدن

ْش هيا الفعل    ضرب هؤالء الَفرة فو  األعِالا   وضالرب     َُ بأنذه  يعِـي تعالـى ركرق بقوله: رل

رسوله  وعقاب لهش علـيه  و عِى قوله: باقذوا   َوَرس الولَه  كلذ بِان  ِهش  َزاء لهش ببقاقهش   و

 َ فالالـارقوا أ الالر   ورسالالوله وعصالالوهما  وأطالالاعوا أ الالر البالاليطان. و عِالالى قولالاله: َوَ الالْ  ي بالالاقنقن ّللاذ

قابن له  وبدة عقابه  يد  العن َ َبدن َوَرس ولَه  و   يَالف أ ر   وأ ر رسوله  وفـار  طاعْهما. فإنذ ّللاذ

ـي الدنالـيا: إحُلاله باله  الا كالان يحاللذ بأعدافاله  ال  الالِقش  وفالـي االَرالرة الـَالـلود فالـي نالار َهِالـش. له ف

    الَُم لداللة الَُم علـيها.« له»وحيف 

 14اآلية : 
يَ  َعيَاَب الِذارن {.. ََافنرن ْل َ ْش فَي وق وق  َوأَنذ لن  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }رَلن

رق: هيا العقاب اليي عالْه لَش أيها الَافرون الـمباقون هلل ورسوله فـي الدنالـيا  يقول تعالـى رك   

 الال  الَالالرب فالالو  األعِالالا   الالَِش  وضالالرب كالاللذ بِالالان بأيالالدي أولالالـيافي الـمؤ ِالالـي   فالاليوقوق عالالاًَُ  

 واعلـموا أن لَش فـي االََل والـمعاد عياب الِار.

يَ     اإلع« أن»ولفْـ     راب وَهان: أحدهما الرفع  واالَرر الِصّ. فأ الا    قوله: وأنذ للَافنرن

كأنه قـيـل: رلَالش «  رلَش»الرفع فُـمعِى: رلَش فيوقوق  رلَش وأن للَافري  عياب الِار بِـية تَرير 

األ ر وهيا. وأ ا الِصّ فم  وَهالي : أحالدهما: رلَالش فاليوقوق  واعلالـموا  أو وأيقِالوا أن للَالافري   

 قال الباعر:فـيَون نصُه بِـية فعل  َمر  

ْ ـَحا   َْقَلذدًا َسيفـا َور  ُن فـي الَوَغىم  ََ  ورأْيتن َيْو

بـمعِى: وحا ًُ ر الـحا. واالَرالر بالـمعِى: رلَالش فاليوقوق  وبالأن للَالافري  عالياب الِالار  ثالش حاليفت   

 الُـاء فِصُت.

 16-15اآلية : 
يَ  آَ ِ َواْ إنرَ  واْ َيْحفاً فََُ ت َولذوه ش  األْدبَاَر القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }يَآأَيذَها الذين يَ  َكفَر  ا لَقنيْ ش  الذين

ٍّ  ذ َ  ََ ََْحيذزاً إنلََى فنئٍَة فَقَْد بَآَء بنغَ فاً لذقنَْاٍل أَْو    ََْحرذ ْش يَْوَ ئنٍي د ب َرق  إنالذ    َهالِذش   *  َوَ   ي َولذهن ََ ن َوَ أَْواق   ّللاذ

ير  {..  َوبنئَْس اْلَمصن

وا فالـي القنْالالن َيْحفالـا يعِـي     يَ  َكفَالر  تعالـى ركرق: يا أيها اليي  صالدقوا   ورسالوله إرَا لَقنـيْ الـش  الذالين

يقول:  ْزاحفـا بعََش إلـى بعض  والْزاحف: الْدانـي والْقارب. فَُ ت َولذوه ش  األْدبالـاَر يقالول: فالُ 

ْش يَْوَ ئنالٍي د ب الَرق  تولوهش ظهوركش فِْهز وا عِهش  ولَال  اثُْالوا لهالش فالإن    عَال ش علالـيهش. َوَ الْ  ي الَولذهن

ق بطلالّ عالورة لاله  فـا لنقَْاٍل يقول: إال  سالْطردا لقْالال عالدوذ َْـَحرذ يقول: و   يولهش  َِش ظهرق إال   

َْـَحيذزا إلـى فنئٍَة أو إال أن يولالـيهش ظهالرق  ْالـحيزا إلالـى فئالة  يقالول:  يـمَِه إصابْها فـيَرذ علـيه أو   

 حيز الـمؤ ِـي  اليي  يفـيئون به  عهش إلـيهش لقْالهش ويرَعون به  عهش إلـيهش.صافرا إلـى 

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  

فالـا 12346   َْـَحرذ ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبو رالد األحمر  ع  َالويُر  عال  الَالحاك: إالذ   

َْـحيذزا إلـ ة  ال  العالدوذ فالـيصيُها. لنقنْاٍل أْو    ف: الـمْقدذم    أصحابه لالـيرى غالرذ ى فنئٍَة قال: الـمْـحرذ

قال: والـمْـحيز: الفـارذ إلـى الُِـيذ صلى   عليه وسلش وأصحابه  وكيلُ    فرذ الـيوم إلـى أ يرق 

ال أو أصحابه. قال الَحاك: وإنـما هاليا وعيالد  ال    ألصالحاب  الـحمد صاللى   علياله وساللش أن 

وا  وإنـما كان الُِـيذ علـيه الصُة والسُم فئْهش.  يفرذ

ـ حدثِـي  ـحمد بال  الالـحسي   قالال: حالدثِا أحمالد بال  الالـمفَل  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  12347  

ْاَلـَحيذًزا إلالـى فنئاَلٍة أ الا الـمْالـحرذ  فالـا لنقنْالاٍل أْو    َْـَحرذ ْش يَْوَ ئنٍي د ب الَرق  إالذ    : َوَ ْ  ي َولذهن ف يقالول: إالذ السديذ

َْـحيذزا إلـى فنئٍَة قال: الـمْـحيز إلـى اإل ام وَِالدق إن هالو كالرذ فلالـش يَال    سْطردا  يريد العودة. أْو   

 له بهش طاقة  وال يعير الِاـ وإن كثروا أن يولوا ع  اإل ام.

ْش يَْوَ ئنالٍي د ب الَرق     : َوَ الْ  ي الَولذهن فالـا لنقنْالاٍل أْو  وارْلف أهل العلـش فالـي حَالش قالول   عالزذ وَاللذ َْـَحرذ إالذ   

َهِذالـش  هالل هالو رالاصذ فالـي أهالل بالدر  أم هالو فالـي  ََ ن وَ الأَْواق   َ  ّللاذ ٍّ  ن ََ َْـَحيذًزا إلـى فنئٍَة فَقَْد بـاَء بنغَ   
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الـمؤ ِـي  َميعا؟ فقال قوم: هو ألهل بدر راصة  ألناله لالـش يَال  لهالش أن يْركالوا رسالول   صاللى 

 ق ويِهز وا عِه فأ ا الـيوم فلهش االنهزام. ركر    قال رلُ:  عليه وسلش  ع عدوذ 

ـ حدثِا  ـحمد ب  الـمثِى  قال: حدثِا عُالد األعلالـى  قالال: حالدثِا داود  عال  أبالـي نَالرة  12348  

ْش يَْوَ ئنٍي د ب َرق  قال: راك يوم بدر  ولـش يَال  لهالش أن يِالـحايوا  ولالو  : َوَ ْ  ي َولذهن فـي قول   عزذ وَلذ

. قال أبو  وسى: يعِـي إلـى الـمبركي .ا  نـحاي أحد لـش يِـحز إالذ إلـيذ

ـ حدثِا إسحا  ب  باهي   قال: حدثِا رالد  ع  داود  ع  أبـي نَرة  عال  أبالـي سالعيد  12349  

ْش يَْوَ ئنالٍي د ب الَرق  ثالش ركالر نالـحوق  إالذ أناله قالال: ولالو انالـحايوا انالـحايوا  : َوَ ْ  ي الَولذهن إلالـى قوله عزذ وَلذ

 الـمبركي   ولـش يَ  يو ئٍي  سلـش فـي األرض غيرهش.

ـ حدثِا حميد ب   سعدة  قال: حدثِا ببر ب   فَل  قال: حالدثِا داود  عال  أبالـي نَالرة  12350  

ْش يَْوَ ئنٍي د ب َرق .  ع  أبـي سعيد  قال: نزلت فـي يوم بدر: َوَ ْ  ي َولهن

: حدثِـي اب  الـمثِى  وعلـيذ ب   سلـش ال    طوسي  قال اب  الـمثِى: ثِـي عُد الصالمد  وقالال علالـيذ

حدثِا عُد الصمد  قال: حدثِا بالعُة  عال  داود  يعِالـي ابال  أبالـي هِالد  عال  أبالـي نَالرة  عال  أبالـي 

الالدثت أن فالالـي كْالالاب غِالالدر هالاليا  ْش يَْوَ ئنالالٍي د ب الالَرق  قالالال: يالالوم بالالدر. قالالال أبالالو  وسالالى: ح  سالالعيد: َوَ الالْ  ي الالَولذهن

 البعُـي  ع  أبـي سعيد.الـحديم  ع  داود  ع  

حدثِا أحمد ب   ـحمد الطوسي  قال: حدثِا علـيذ بال  عاصالش  عال  داود بال  أبالـي هِالد  عال  أبالـي    

نَرة  ع  أبـي سعيد الـَدريذ  قال: إنـما كان رلُ يوم بدر لـش يَ  للـمسلـمي  فئة إالذ رسالول   

 ش فئة لُعض.صلى   عليه وسلش  فأ ا بعد رلُ  فإن الـمسلـمي  بعَه

ْش يَْوَ ئنالٍي     حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا عُد األعلـى  قال: حدثِا داود  ع  أبالـي نَالرة: َوَ الْ  ي الَولذهن

 د ب َرق  قال: هيق نزلت فـي أهل بدر.

ـ حدثِا يعقوب  قال: حدثِا اب  علـية  عال  ابال  عالون  قالال: كُْالت إلالـى نالافع أسالأله  عال  12351  

: إنـما كان رلُ يوم بدر.قوله: َوَ ْ  ي َولذ  ْش يَْوَ ئنٍي د ب َرق  أكان رلُ الـيوم أم هو بعد؟ قال: وكّْ إلـيذ  هن

ـ حدثِا علـيذ ب  سهل  قالال: حالدثِا ييالد  عال  سفالـيان  عال  َالويُر  عال  الَالحاك  قالال: 12352  

 ر.إنـما كان الفرار يوم بدر  ولـش يَ  لهش  لـاأ يـلـائون إلـيه  فأ ا الـيوم فلـيس فرا

ْش يَْوَ ئنالٍي د ب الَرق  12353   ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبالـي  عال  الربالـيع  عال  الالـحس : َوَ الْ  ي الَولذهن

 قال: كانت هيق يوم بدر راصة  لـيس الفرار    الزحف    الَُـافر.

ْش يَْوَ ئنالٍي د ب ال12354   َرق  قالال: ـ قال: حدثِا أبـي  عال  سفالـيان  عال  رَالل  عال  الَالحاك َوَ الْ  ي الَولذهن

كانت هيق يوم بدر راصة  قال: حدثِا روح ب  عُـادة  ع  حُالـيّ بال  البالهيد  عال  الالـحس  َوَ الْ  

ْش يَْوَ ئنٍي د ب َرق  قال: نزلت فـي أهل بدر.  ي َولذهن

ْش يَْوَ ئنالٍي 12355   ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حالدثِا سالعيد  عال  قْالادة: َوَ الْ  ي الَولذهن

 ق  قال: رلَش يوم بدر.د ب رَ 

حدثِـي الـمثِى  قالال: حالدثِا سالويد  قالال: أرُرنالا ابال  الـمُالـارك عال  الـمُالـارك بال  فَالالة  عال     

ْش يَْوَ ئنٍي د ب َرق  قال: رلُ يوم بدر  فأ ا الـيوم فإن انـحاي إلـى فئة أو  صالر أحسالُه  الـحس  َوَ ْ  ي َولذهن

 قال: فُ بأـ به.

ال: حدثِا قُـيصة ب  عقُة  قال: حدثِا سفـيان  ع  اب  عون  قال: كُْت إلـى حدثِـي الـمثِى  ق   

ْش يَْوَ ئنٍي د ب َرق ؟ قال: إنـما هيا يوم بدر.  نافع َوَ ْ  ي َولذهن

ـ حدثِـي الـمثْـى  قال: حدثِا سويد ب  نصر  قال: حدثِا اب  الـمُـارك  ع  ابال  لهيعالة  12356  

ْش يَْوَ ئنٍي د ب َرق  قال: ثِـي يزيد ب  أبـي حُـ يّ  قال: أوَّ   لـم  فرذ يوم بدر الِار  قال: َوَ ْ  ي َولذهن

ن فلالـما كالان يالوم أ حالد بعالد رلالُ قالال:  الَ  ّللاذ ٍّ  ن ال ََ َْـَحيذزا إلـى فنئٍَة فَقَالْد بالـاَء بنغَ فـا لنقنْاٍل أْو    َْـَحرذ إالذ   

ش  البذْيطان  بنَُْعضن  ا َكسَ  َما اْسََْزلذه  ْش ثالش كالان حِالـي  بعالد رلالُ بسالُع سِالـي   إنـذ ِْه  ُ وا َولَقَْد َعفـا ّللاذ  َعال

. َُ َعلـى َ ْ  يَباء  ْ  بَْعدن رل يَ  ث شذ يَْ وب  ّللاذ   ن ْدبنرن ْش    يْـ   فقال ث شذ َولـذ

ـال حدثِالالـي يعقالوب  قالالال: حالدثِا ابالال  علالالـية  قالال: حالالدثِا ابال  عالالون  عال   الالـحمد  أن عمالالر 12357  

 غه قْل أبـي عُـيد  فقال: لو تـحيز إلـيذ لَِت له فئة.رضي   عِه بل
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ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا سويد  قال: حدثِا اب  الـمُـارك  ع  َرير ب  حايم  قالال: 12358  

ْش يَْوَ ئنٍي د ب َرق  قالال: هاليق  ثِـي قـيس ب  سعيد  قال: سألت عطاء ب  أبـي ربـاح  ع  قوله: َوَ ْ  ي َولذهن

ئاَلةٌ  ِسورة ب َ ش  ن ِْ ال َ الْ   ن َ ْش َضْعفـا فالإْن يَ ي َ ْش َوَعلنـَش أنذ فـن ِْ ـاالَية الْـي فـي األنفـال: االََن َرفذَف ّللاذ  َع

ئََْـْي ن قال: ولـيس لقوم أن يفروا     ثلـيهش. قال: ونسَت تلُ إالذ هيق العدذة.  َصابنَرةٌ يَْغلنُ وا  ن

ل: أرُرنا اب  الـمُـارك  عال  سلـيالـمان الْـيالـمي  عال  أبالـي حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا سويد  قا   

 عثمان  قال: لـما قْل أبو عُـيد َاء الـَُر إلـى عمر  فقال: يا أيها الِاـ أنا فئَْش.

قال اب  الـمُـارك  ع   عمر وسفـيان الثوري واب  عيالـيِة  عال  ابال  أبالـي نالـاي   عال   الـااهد    

 فئة كلذ  سلـش.قال: قال عمر رضي   عِه: أنا 

وقال آررون: بل هيق االَية حَمها عام فـي كلذ    ولـى الدبر ع  العالدوذ  ِهز الا. ركالر  ال  قالال   

 رلُ.

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِالـي  عاويالة  عال  علالـيذ بال  أبالـي 12359  

لفالرار  ال  الزحالف ألن   عالزذ وَالل طلـحة  ع  اب  عُـاـ  قال: أكُر الَُـافر: البالرك بالـاهلل  وا

ير. ش  َوبنئَْس الـَمصن َهِـذ ََ ن َو أَْواق   َ  ّللاذ ٍّ  ن ََ ْش يَْوَ ئنٍي د ب َرق ... فَقَْد بـاَء بنغَ  يقول: َوَ ْ  ي َولذهن

وأولـى الْأويـلـي  فـي هيق االَية بـالصواب: عِدي قول    قال: حَمها  ـحَش  وأنها نزلالت فالـي   

م علالـى الـمؤ ِالـي  إرا لقالوا العالدوذ أن أهل بالدر  وح َمهالا ثابالت فالـي َميالع الـمؤ ِالـي   وأن   حالرذ

ف القْالالال  أو لْالالـحيز إلالالـى فئالالة  الال  الـمؤ ِالالـي  حيالالم كانالالت  الال   يولالالوهش الالالدبر  ِهالالز ي   إالذ لْالالـحرذ

 أرض اإلسُم  وأن    والهش الدبر بعد الزحف لقْالال  ِهز الا بغيالر نالـية إحالدى الـَـلْالـي  اللْالـي 

 أبـاح   الْولـية بهما  فقد اسْوَّ      وعيدق إالذ أن يْفَل علـيه بعفوق.

ا فـي غير  وضع  ال  كْابِالا هاليا وغيالرق أناله ال    وإنـما قلِا هي  ـحَمة غير  ِسورة  لـما قد بـيِذ

ياوي أن يحَش لـحَش آية بِسالخ ولاله فالـي غيالر الِسالخ وَاله إالذ بحاالة ياالّ الْسلـيالـش لهالا  ال  رُالر 

: ي قطع العير أو حاة عقل  وال حاة    هيي  الـمعِـيـي  تدلذ علـى نسخ حَالش قالول   عالزذ وَاللذ

َْـَحيذزا إلـى فنئٍَة. َْـَحرفـا لنقنْاٍل أْو    ْش يَْوَ ئنٍي د ب َرق  إالذ     َوَ ْ  ي َولذهن

ن يقول: فقد رَع بغَّ       و   َ  ّللاذ ٍّ  ن ََ ش  يقول: و صيرق وأ ا قوله: فَقَْد بـاَء بنغَ َهِـذ ََ َ أَْواق  

اليي يصير إلـيه فـي  عادق يوم القـيا ة َهِـش وبئس الـمصير  يقول: وبئس الـموضع اليي يصير 

 إلـيه رلُ الـمصير.

 17اآلية : 
ْش َوَ الا َرَ ْيالَت إنْر  َ قَالَْلَه  َن ذ ّللاذ َ القول فالـي تأويالـل قولاله تعالالـى:     }فَلَالْش تَْقْ ل الوه ْش َولَالـَ َن ذ ّللاذ َرَ ْيالَت َولَالـَ

يٌع َعلنيٌش {.. َ َسمن ِْه  بآَلًء َحَسِاً إننذ ّللاذ ِنيَ   ن ْؤ ن ُْلنَي اْلم  ي   َرَ َى َولن

يقول تعالـى ركرق للـمؤ ِـي  به وبرسوله  ـم  بالهد بالدرا  الع رسالول   صاللى   علياله وساللش    

بركي  أيها الـمؤ ِون أنْـش  ولَ    قالْلهش. فقاتل أعداء ديِه  عه    كفـار قريز: فلـش تقْلوا الـم

وأضاف َلذ ثِا:ق قْلهش إلـى نفسه  ونفـاق ع  الـمؤ ِـي  باله الاليي  قالاتلوا الالـمبركي   إر كالان َاللذ 

ثِا:ق هو  سُّ قْلهش  وع  أ الرق كالان قْالال الـمؤ ِالـي  إيالاهش  ففالـي رلالُ أدلذ الدلـيالـل علالـى فسالاد 

أفعال رـلقه صِع به وصلوا إلها. وكيلُ قوله لُِـيه علـيه الصالُة  قول الـمَِري  أن يَون هلل فـي

َ َر ى فأضاف الر الي إلالـى نُالـيذ    ثالش نفالـاق عِاله  وأرُالر  َن ذ ّللاذ والسُم: َو ا َرَ ْيَت إْر َرَ ْيَت َولَ

الوا  ال  باله  ع  نفساله أناله هالو الرا الي  إر كالان َاللذ ثِالا:ق هالو الالـموصل الالـمر يذ باله إلالـى الاليي  ر  

لـمبركي   والالـمسُّ الر يالة لرسالوله. فالـيقال للـمسلالـمي   الا ركرنالا: قالد علـمْالـش إضالافة   ر الى ا

نُـيه صلى   عليه وسلش الـمبركي  إلـى نفسه بعد وصفه نُـيه به وإضالافْه إلالـيه رلالُ فعالل واحالد 

  فمالالا كالالان  الال    بْسُالالـيُه وتسالالديدق  و الال  رسالالول   صالاللى   عليالاله وسالاللش الالالـحيف واإلرسالالال

تَِرون أن يَون كيلُ سافر أفعال الـَـلق الـمَْسُة:      اإلنباء واإلنـااي بـالْسُالـيّ  و ال  

 الـَـلق االكْساب بـالقوى؟ فل  يقولوا فـي أحدهما قوالً إالذ ألز وا فـي االَرر  ثله.

 وبِـحو  ا قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  
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ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  قال: حدثِا عيسى  ع  اب  أبـي نـاي   ـ حدثِا  12360  

ع   ـااهد فـي قول  : فَلَـْش تَْقْ ل وه ْش ألصحاب  ـحمد صلى   عليه وسلش  حي  قال هاليا: قْلالت  

 وهيا: قْلت. َو ا َرَ ْيَت إْر َرَ ْيَت قال لـمـحمد حي  َحَصّ الَفـار.

   قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نـاي   ع   ـااهد   ثله.حدثِـي الـمثِى   

ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  الـحمد بال  ثالور  عال   عمالر  عال  قْالادة: َو الا 12361  

َ َر ى قال: ر اهش رسول   صلى   عليه وسلش بـالـحصُـاء َن ذ ّللاذ  يوم بدر. َرَ ْيَت إْر َرَ ْيَت َولَ

ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد بال  ثالور  عال   عمالر  عال  أيالوب  عال  12362  

 عَر ة  قال:  ا وقع  ِها بيء إالذ فـي عي  رَل.

ـ حدثِا عُد الوار, ب  عُد الصمد ب  عُد الوار,  قالال: حالدثِا أبالـي  قالال: حالدثِا أبالـان 12363  

قن »وة  قال: لـما ورد رسول   صلى   عليه وسلش بدرا قال: العطار  قال: حدثِا هبام ب  عر َهين

شْ  ع ه  ووَد الـمبركون الُِـيذ صلى   عليه وسلش قد سُقهش إلـيه ونزل إلـيه  فلـما طلعوا «. َ َصارن

رن  َْ يَُفهالا َوفَ  َ قن ق الَرْيٌز قَالْد َالاَءْت بن هالا تاَلـحادذَك علـيه يعموا أن الُِـيذ صلى   عليه وسلش قال: َهين

ي َُ  ا َوَعْدتَِـن شذ إنذى أسأل  َُ  اللذه  ََيذب  َرس ولَ فلـما أقُلالوا اسالْقُلهش  فحثالا فالـي وَالوههش  فهالز هش « َوت 

.    عزذ وَلذ

ـ حالدثِا أحمالد بال   ِصالور  قالال: حالدثِا يعقالوب بال   الـحمد  قالال: حالدثِا عُالد العزيالز بال  12364  

د   ب  ي عة  ع  يزيد ب  عُد    ع  أبـي بَر ب  عمران  قال: حدثِا  وسى ب  يعقوب ب  عُ

سلـيـمان ب  أبـي حثمة  ع  حَيـش ب  حزام  قال: لـما كان يوم بدر  سمعِا صوتا وقع    السالماء 

كأنالاله صالالوت حصالالاة وقعالالت فالالـي طسالالت  ور الالى رسالالول   صالاللى   عليالاله وسالاللش تلالالُ الر يالالة  

 فـانهز ِا.

دثِا عُد العزيز  قال: حدثِا أبالو  عبالر  عال   الـحمد بال  قالـيس ـ حدثِـي الـحر,  قال: ح12365  

و ـحمد ب  كعّ القرظي  قاال: لـما دنا القالوم بعَالهش  ال  بعالض  أرالي رسالول   صاللى   علياله 

الوق  »وسلش قَُة    تراب فر ى بها فالـي وَالوق القالوم  وقالال:   َ فدرالـلت فالـي أعيالِهش « بالاَهتن ال و

ى   عليه وسلش يقْلالونهش ويأسالرونهش  وكانالت هزيالـمْهش فالـي كلهش  وأقُل أصحاب رسول   صل

َ َر الى... االَيالة   ال ذ ّللاذ َن ر ية رسول   صاللى   علياله وساللش. وأنالزل  : َو الا َرَ ْيالَت إْر َرَ ْيالَت َولَ

يٌع َعلنـيـٌش. َ َسمن  إلـى: إنذ ّللاذ

يد  ع  قْادة  قولاله: َو الا َرَ ْيالَت إْر ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سع12366  

َرَ ْيَت... االَية  ركر لِا أن نُـيذ   صلى   عليه وسلش أري يوم بدر ثُثة أحاار ور الى بهالا فالـي 

 وَوق الَفـار  فهز وا عِد الـحار الثالم.

عال   ـ حدثِـي  ـحمد بال  الالـحسي   قالال: حالدثِا أحمالد بال  الالـمفَل  قالال: حالدثِا أسُالـاط 12367  

السديذ  قال: قال رسول   صلى   عليه وسلش حالي  الْقالـى الالـامعان يالوم بالدر لعلالـيذ رضالي   

الَ  األْرضن »عِه:  ِالـي َحصالا  ن فِاولاله حصالى علالـيه تالراب فر الى باله وَالوق القالوم  فلالـش يُالق « أْعطن

فهش الـمؤ ِون يقْلونهش ويأ سرونهش. فيكر  برك إالذ درـل فـي عيِـيه    رلُ الْراب بيء. ثش ردن

 َ ال ذ ّللاذ َن ْش َو ا َرَ ْيالَت إْر َرَ ْيالَت َولَ َ قََْلَه  َن ذ ّللاذ  ر ية الُِـيذ صلى   عليه وسلش  فقال: فَلَـْش تَْقْ ل وه ْش ول

 َر ى.

ـ حدثِـي يالونس  قالال: أرُرنالا ابال  وهالّ  قالال: قالال ابال  ييالد  فالـي قولاله: َو الا َرَ ْيالَت إْر 12368  

 َ ال ذ ّللاذ َن  َر الالى قالال: هاليا يالالوم بالدر  أرالي رسالالول   صاللى   علياله وسالاللش ثالُ, حصالاليات  َرَ ْيالَت َولَ

بالاَهت »فر ى بحصاة فـي  يـمِة القوم وحصالاة فالـي  يسالرة القالوم وحصالاة بالـي  أظهالرهش وقالال: 

وق    َ َ َر ى.« الو  َن ذ ّللاذ : َو ا َرَ ْيَت إْر َرَ ْيَت َولَ  فـانهز وا  فيلُ قول   عزذ وَلذ

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  ابال  عُالـاـ  12369  

َصالابَة  فَلَالْ  »قال: رفع رسول   صلى   عليه وسلش يدق يوم بدر  فقالال:  قن العن ُْ هالين ال يالا َربذ إْن تَْهلن

ي األْرضن أبَدا َالة  ال  الْالراب  فر الى بهالا فقال له َُريـل: ري قَُة    الْراب فأري قُ« ت ْعَُد فـن

فـي وَوههش فما    الـمبركي     أحد إالذ أصاب عيِـيه و ِـَريه وفمه تراب    تلُ القَُالة  

 فولوا  دبري .
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ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  ع  اب  إسحا   قالال: قالال   عالزذ وَاللذ فالـي ر الي 12370  

َ َر الى: أي رسول   صلى   عليه وسلش الـمبركي  بـالـح صُـاء  ال  يالدق حالي  ر الاهش: َولَال ذ ّللاذ

ك  ِهالا حالي   لـش يَ  رلُ بر يُْ لوال اليي َعل   فـيها    نصرك  و ا ألقـى فـي صدور عالدوذ

 هز ْهش.

وي ع  الزهري فـي رلُ قول رُف هيق األقوال  وهو  ا:    ور 

: َو ا  ـ حدثِا الـحس  ب  يحيى  قال: حدثِا عُد الريا   قال:12371   أرُرنا  عمر  ع  الزهريذ

َرَ ْيَت إْر َرَ ْيَت قال: َاء أبـيذ ب  رـلف الـامـحي إلـى الُِالـيذ صاللى   علياله وساللش بعةالش حافالل  

فقال:    ـحيـي هيا يا  ـحمد وهالو ر يالـش؟ وهالو يفالتذ العةالش. فقالال الُِالـيذ صاللى   علياله وساللش: 

«  َُ يْ  يهن ّللاذ   ث الشذ ي الـمن َُ الِذالارَ ي ْحيـن الـل  قالال: فلالـما كالان يالوم أ حالد  قالال: و  ألقالْل ذ  الـحمدا إرا « ث الشذ ي ْدرن

 «.بَْل أنا أْقْ ل ه  إْن َباَء ّللاذ  »رأيْه فُلغ رلُ الُِـيذ صلى   عليه وسلش  فقال: 

ِْه  بًَُء َحَسِا فإن  عِاق: ولـيِعش علـ   يَ   ن ِـن ْؤ ن ُْلنـَي الـم  ى الـمؤ ِالـي  بالـاهلل ورسالوله وأ ا قوله: َولنـي 

بـالةفر بأعدافهش  ويغِـمهش  ا  عهش  ويثُت لهش أَور أعمالهش وَهالادهش  الع رسالول   صاللى   

عليالاله وسالاللش. ورلالالُ الالالُُء الالالـحس   َرْ الالي    هالالؤالء الالالـمبركي . ويعِالالـي بالالـالُُء الالالـحس : الِعمالالة 

 الـحسِة الـاميـلة  وهي  ا وصفت  و ا فـي  عِاق.

ِنالـيَ  12372   ْؤ ن الـَي الـم  لن ُْ ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  ع  اب  إسحا   قال فـي قوله: َولنـي 

هش  الالع كثالالرة  ِْالهَ بَالالًُء َحَسالالِا: أي لالالـيعرف الـمؤ ِالـي   الال  نعمالاله علالالـيهش فالالـي إظهالارهش علالالـى عالالدوذ  ن

 عددهش وقلة عددهش  لـيعرفوا بيلُ حقه ولـيبَروا بيلُ نعمْه.

يٌع َعلنـيـٌش يعِـي: إن   سميع أيها الـمؤ ِون لدعاء الُِـيذ صلى   علياله وساللش  وقوله:   َ َسمن إنذ ّللاذ

كش ولقـيالـلَش وقـيالـل َميالع رالـلقه  علـيالـش باليلُ كلاله  ق وعالدوذ و ِابدته ربه و سئلْه إياق إهُك عالدوذ

وق وأطيعوا أ رق وأ الر وبـما فـيه صُحَش وصُح عُـادق  وغير رلُ    األبياء  ـحيط به  فـاتق

 رسوله.

 18اآلية : 
يَ  {.. ََافنرن وهن   َكْيدن اْل    َ َ ْش َوأَنذ ّللاذ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }رَلن

َ الْش: هاليا الفعالل  ال  قْالل الالـمبركي  ور اليهش حْالـى انهز الوا  وابالُْء     يعِـي َاللذ ثِالا:ق بقولاله: رَلن

الوهن   الـمؤ ِـي  الُُء الـحس  بـالةفر ب    َ هش وإ َانهش    قْلهش وأسرهش  فعلِا اليي فعلِا. وأنذ ّللاذ

يَ  يقول: واعلـموا أن    الع رلالُ  َالعف كيالد الَالافري   يعِالـي  َالرهش  حْالـى ياليلوا   َكْيدَ الَافنرن

َ ْش فَي وقوق  وأنذ لْلَالافنرن « أن»ويِقادوا للـحقذ ويهلَوا. وفـي فْـ   يَ  وقالد    الوَوق  ا فـي قوله: رَلن

ْه هِالُ.  بـيِذ

اء أهالالل الالالـمديِة وبعالالض الـمَيالالـي     .فقرأتالاله عا الالة قالالرذ وهن   اء فالالـي قالالراءة قولالاله:    وقالالد ارْلفالالت القالالرذ

َوهذ ٌ »والُصريـي :  اء الَوفـيالـي : «    بـالْبديد   ال  وهذِالت الباليء: ضالعذفْه. وقالرأ رلالُ عا الة قالرذ

وهن      أوهِْه فأنا  وهِه  بـمعِى أضعفْه. والْبدي د فـي رلُ أعاالّ إلالـيذ ألن   تعالالـى كالان   

يِقض  ا يُر ه الـمبركون لرسول   صلى   عليه وسلش وأصحابه  عقدا بعد عقالد  وباليئا بعالد 

 بيء  وإن كان االَرر وَها صحيحا.

 19اآلية : 
الآَءك ش  اْلفَالْْ   َوإن  ََ واْ فَقَالْد  َ الْش َوإنن القول فـي تأويـل قولاله تعالالـى:     }إنن تَْسالَْْفْنح  الَو َرْيالٌر لذ الواْ فَه  ن تََِْه 

ِنيَ  {.. ْؤ ن َ َ َع اْلم  َ ْش َبْيئاً َولَْو َكث َرْت َوأَنذ ّللاذ َ ْش فنئَْ  ِْ  تَع ود واْ نَع ْد َولَ  ت ْغِنَي َع

وا     يقول تعالـى ركرق للـمبركي  اليي  حاربوا رسول   صلى   عليه وسلش بُالدر: إْن تَْسَْْفْنالـح 

قَالالالْد َالالالاَءك ش  الفَْاْلالالـ   يعِالالالـي: إن تسْالالالـحَموا   علالالالـى أقطالالالع الـحزبالالالـي  للالالالرحش وأظلالالالـش الفئْالالالـي   فَ 

وتسِْصروق علـيه  فقد َاءكش حَش   ونصرق الـمةلوم علالـى الةالالـش  والـمالـحقذ علالـى الالـمُطل. 

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:

وا فَقَالْد ـ حدثِا ا12373   ب  وكيع  قال: حدثِا الـمـحاربـي  ع  َويُر  ع  الَالحاك: إْن تَْسَْْفْنالـح 

 َاَءك ش  الفَْْـ   قال: إن تسْقَوا فقد َاءكش القَاء.
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ـ قال: حدثِا سويد بال  عمالرو الَلُالـي  عال  حمالاد بال  ييالد  عال  أيالوب  عال  عَر الة: إْن 12374  

وا فَقَْد َاَءك ش  الفَْْـ    ح   قال: إن تسْقَوا فقد َاءكش القَاء. تَْسَْْفْـن

ـ حدثِا اب  الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  اب  12375  

وا فَقَالْد َالاَءك ش  الفَْاْلـ   يعِالـي باليلُ الالـمبركي   إن تسِْصالروا فقالد َالاءكش  ح  عُـاـ  قوله: إْن تَْسَْْفْـن

 الـمدد.

قاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  قال: أرُرنـي عُد ـ حدثِا ال12376  

وا قال: إن تسْقَوا القَاء  وإنه كان يقالول: َوإْن  ح    ب  كثـير  ع  اب  عُـاـ  قوله: إْن تَْسَْْفْـن

َ ْش فنئَ  ِْ َي َع َ ْش َوإْن تَع ود وا نَع ْد َولَْ  ت ْغِـن َو َرْيٌر لَ َِْْه وا فَه  َ ْش َبْيئا قلالت: للالـمبركي ؟ قالال: ال نعلالـمه تَ  ْ

 إالذ رلُ.

ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي 12377  

وا فَقَْد َاَءك ش  الفَْْـ   قال: كفـار قريز فـي قالولهش: ربِالا افْالـ   ح  نـاي   ع   ـااهد  قوله: إْن تَْسَْْفْـن

    ـحمد وأصحابه  ففْـ  بـيِهش يوم بدر.بـيِِا وبـي

حدثِالـي الالـمثِى  قالال: حالالدثِا أبالو حييفالة  قالال: حالالدثِا بالُل  عال  ابال  أبالالـي نالـاي   عال   الالـااهد     

 نـحوق.

ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عمر  عال  الزهالري: إْن 12378  

وا فَقَْد َاَءك ش  الفَْْ  ح  ـ   قال: اسْفْـ  أبو َهل  فقال: اللهشذ يعِـي  ـحمدا ونفسه أيِا كالان أفاالر تَْسَْْفْـن

. وا فَقَْد َاَءك ش  الفَْْـ   ح  ِْه  الـيوم قال  : إْن تَْسَْْفْـن  لُ اللهشذ وأقطع للرحش فأَحن

 حدثِا الـحس  ب  يحيى  قال: أرُرنا عُد الريا   قال: أرُرنا  عمر  عال  الزهالري  فالـي قولاله:   

وا فَقَْد َالاَءك ش  الفَْاْلـ   قالال: اسْفْالـ  أبالو َهالل بال  هبالام  فقالال: اللهالشذ أيِالا كالان أفاالر لالُ  ح  إْن تَْسَْْفْـن

: إْن  وأقطالالع للالالرحش فأحِالاله الالالـيوم يعِالالـي  الالـحمدا علالالـيه الصالالُة والسالالُم ونفسالاله. قالالال   عالالزذ وَالاللذ

وا فَقَْد َاَءك ش  الفَْْـ   فَربه ابِا عفراء:  ح  ر  وأَهز علـيه اب   سعود.تَْسَْْفْـن  عوف و عوذ

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو صالـ   قال: ثِالـي اللالـيم  قالال: ثِالـي عقـيالـل  عال  ابال  12379  

بهاب  قال: أرُرنـي عُد   ب  ثعلُة ب  صعير العدويذ حلـيف بِـي يهرة  أن الـمسْفْـ  يو ئالٍي 

اله  الغالداة فَالان رلالُ  أبو َهل  وأنه قال حي  الْقـى القوم: أيِا ِْ أقطع للرحش وآتانا بـما ال ي عرف فأَحن

... االَية. وا فَقَْد َاَءك ش  الفَْْـ   ح   اسْفْاحه  فأنزل   فـي رلُ: إْن تَْسَْْفْـن

وا فَقَالالْد 12380   ـالال حالالدثِا ببالالر  قالالال: حالالدثِا يزيالالد  قالالال: حالالدثِا سالالعيد  عالال  قْالالادة  قولالاله: إْن تَْسَْْفْنالالـح 

... االَية  يقول: قد كانت بدر قَاء وعُرة لـم  اعُْر.َاَءك ش  الفَ   ْْـ  

ـ حدثِـي  ـحمد بال  الالـحسي   قالال: حالدثِا أحمالد بال  الالـمفَل  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  12381  

السديذ  قال: كان الـمبركون حي  ررَوا إلـى الُِـيذ صلى   عليه وسلش     َة  أريوا بأسالْار 

وقالوا: اللهشذ انصر أعزذ الـاِدي   وأكرم الفئْـي   وريالر القُـيـلْالـي  فقالال الَعُة  واسِْصروا    

وا فَقَْد َاَءك ش  الفَْْـ   يقول: نصرت  ا قلْـش  وهو  ـحمد صلى   عليه وسلش. ح    : إْن تَْسَْْفْـن

دثت ع  الـحسي  ب  الفرج  قال: سمعت أبـا  عار  يقول: حالدثِا عُالـيد بال  س12382   لـيالـمان  ـ ح 

َ َ الَع  ... إلالـى قولاله: وأنذ ّللاذ وا فَقَالْد َالاَءك ش  الفَْاْلـ   قال: سمعت الَالحاك يقالول فالـي قولاله: إْن تَْسَْْفْنالـح 

يَ  ورلُ حي  رالرج الالـمبركون يِةالرون عيالرهش  وإن أهالل العيالر أبالـا سفالـيان وأصالحابه  ِـن ْؤ ن الـم 

ل: أيِالا كالان ريالرا عِالدك فالـانصرق وهالو أرسلوا إلـى الـمبركي  بـمَة يسِْصرونهش  فقال أبو َهال

وا يقول: تسِْصروا. ح   قوله: إْن تَْسَْْفْـن

وا فَقَالْد 12383   ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييالد  فالـي قولاله: إْن تَْسَْْفْنالـح 

الشذ َاَءك ش  الفَْْـ   قال: إن تسْفْـحوا العياب  فعيذبوا يوم بدر  قال: وكان اسْفْاحهش  بالـمَة  قالالوا: اللذه 

َ  السذماءن أون افْْنِا بنعَيَاٍب ألنـيـشن قال: فااء ااَرةً  ن ْر َعلَـْيِا حن َك فَأْ طن ِْدن ْ  عن هش إْن كاَن َهيَا ه َو الـَحقذ  ن

َ ْش َبْيئا َولَ  َ ْش فنئَْ  ِْ َي َع ْو َكث الَرْت وأنذ العياب يوم بدر. وأرُر ع  يوم أ حد: َوإْن تَع ود وا نَع ْد َولَْ  ت ْغِـن

يَ . ِـن ْؤ ن َ َ َع الـم   ّللاذ

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا اب  فَيـل  ع   طالرف  عال  عطيالة  قالال: قالال أبالو َهالل 12384  

. وا فَقَْد َاَءك ش  الفَْْـ   ح   يوم بدر: اللهشذ انصر أهدى الفئْـي   ورير الفئْـي  وأفَل فِزلت: إْن تَْسَْْفْـن
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األعلـى  ع   عمر  ع  الزهريذ  أن أبـا َهل هو اليي اسْفْـ  يوم بدر وقالال:  قال: حدثِا عُد   

. وا فَقَْد َاَءك ش  الفَْْـ   ح  ِْه  الـيوم فأنزل  : إْن تَْسَْْفْـن  اللهشذ أيِا كان أفار وأقطع لرحمه  فأحن

ة ب  صالعير: أن قال: حدثِا يزيد ب  هارون  ع  اب  إسحا   ع  الزهريذ  ع  عُد   ب  ثعلُ   

ِْه الغداة وكان رلالُ اسالْفْاحا  أبـا َهل  قال يوم بدر: اللهشذ أقطعِا لرحمه  وآتانا بـما ال نعرف  فأحن

... االَية. وا فَقَْد َاَءك ش  الفَْْـ   ح    ِه  فِزلت: إْن تَْسَْْفْـن

  عال  عُالد قال: حدثِا يحيى ب  آدم  ع  إبراهيـش ب  سعد  ع  صالـ  ب  كيسالان  عال  الزهالريذ    

  ب  ثعلُة ب  صعير  قال: كان الـمسْفْـ  يوم بدر أبـا َهل  قال: اللهشذ أقطعِا للرحش  وآتانا بـما 

. وا فَقَْد َاَءك ش  الفَْْـ   ح   ال نعرف  فأحِه الغداة فأنزل  : إْن تَْسَْْفْـن

بال   سلالـش الزهالري  عال   حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  ع  اب  إسحا   قالال: ثِالـي  الـحمد   

عَير  حلـيف بِـي يهرة  قال: لـما الْقالـى الِالاـ  ودنالا بعَالهش  ال  بعالض   عُد   ب  ثعلُة ب  ص 

قال أبو َهل: اللهشذ أقطعِالا للالرحش  وآتانالا بالـما ال نعالرف  فأحِاله الغالداة فَالان هالو الـمسْفْالـ  علالـى 

 نفسه.

وا    ح  فَقَْد َاَءك ش  الفَْاْلـ   لقالول أبالـي َهالل: اللهالشذ أقطعِالا للالرحش  قال اب  إسحا : فقال  : إْن تَْسَْْفْـن

 وآتانا بـما ال نعرف  فأحِه للغداة قال: االسْفْاح: اإلنصاف فـي الدعاء.

ـ حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حدثِا أبالو  عبالر  عال  يزيالد بال  رو الان 12385  

ّذ الديِالـي  إلالـيُ  ديِِالا العْالـيق  أم ديالِهش الالـحديم  وغيرق  قال أبو َهل يوم بدر: اللهالشذ انصالر أحال

يَ . ِـن ْؤ ن َ َ َع الـم  ... إلـى قوله: َوأنذ ّللاذ وا فَقَْد َاَءك ش  الفَْْـ   ح   فأنزل  : إْن تَْسَْْفْـن

َ ْش فإنه يقول: وإن تِْهوا يا  عبر قالريز وَماعالة ال   َو َرْيٌر لَ َِْْه وا فَه  َفالـار عال  وأ ا قوله: َوإْن تَ

الَفر بـاهلل ورسوله  وقْال نُـيه صلى   علياله وساللش والـمؤ ِالـي  باله  فهالو ريالر لَالش فالـي دنالـياكش 

وآررتَش. َوإْن تَع الود وا نَع الْد يقالول: وإن تعالودوا لالـحربه وقْالاله وقْالال أتُالـاعه الـمؤ ِالـي   نَع الْد: أي 

 بـمثل الواقعة الْـي أ وقعت بَش يوم بدر.

َ ْش َبالْيئا َولَالْو َكث الَرْت يقالول: وإن تعالودوا نعالد لهُكَالش بأيالدي أولالـيافي  وقوله: َولَ ْ    َ ْش فنئَْ  ِْ َي َع ت ْغِـن

وهزيـمَْش  ول  تغِـي عَِش عِد عودي لقْلَش بأيالديهش وسُالـيَش وهالز َش فئالَْش باليئا ولالو كثالرت  

دهش وقلالة عالدد يعِـي َِدهش وَماعْهش    الـمبركي   كما لـش يغِالوا عالِهش يالوم بالدر  الع كثالرة عالد

يَ  يقول َلذ ركرق: وأن    ع  ال  آ ال  باله  ال  عُالـادق علالـى  ِـن ْؤ ن َ َ َع الـم  الـمؤ ِـي  بيئا. وأنذ ّللاذ

    كفر به  ِهش  يِصرهش علـيهش  أو يةهرهش كما أظهرهش يوم بدر علـى الـمبركي .

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  

َ ْش 12386   َو َرْيٌر لَ َِْْه وا فَه  ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  ع  اب  إسحا   فـي قوله: َوإْن تَ

َ ْش  َ ْش فنئاَلْ  ِْ قال: يقول لقريز: وإن تعودوا نعد لـمثل الواقعة الْـي أصابَْش يالوم بالدر. َولَالْ  ت ْغِنالـَي َعال

ْؤ ن  َ َ َع الـم  يَ : أي وإن كثر عددكش فـي أنفسَش ل  يغِـي عالَِش باليئا  وأن َبْيئا َولَْو َكث َرْت وأنذ ّللاذ ِـن

    ع الـمؤ ِـي  يِصرهش علـى    رالفهش.

وقد قـيـل: إن  عِى قوله: َوإْن تَع ود وا نَع ْد وإن تعودوا لُسْفْاح نعد لفْـ   ـحمد صلى   عليه   

  لُِـيه علالـيه الصالُة والسالُم حالي  أرن وسلش. وهيا القول ال  عِى له ألن   تعالـى قد كان ضم

له فـي حرب أعدافه إظهار ديِه وإعُء كلـمْه    قُل أن يسْفْـ  أبو َهل وحزبه  فُ وَه ألن 

يقال واأل ر كيلُ إن تِْهوا ع  االسْفْاح فهو رير لَش وإن تعودوا نعد ألن   قد كان وعد نُـيه 

ْش لَقَالديٌر  صلى   علياله وساللش الفْالـ  بقولاله: أ رنَ  َ علالـى نَْصالرهن وا وإنذ ّللاذ الـم  ْش ظ لن للذالييَ  ي قالاتَل وَن بالأنذه 

 اسْفْـ  الـمبركون أو لـش يسْفْـحوا. ركر    قال رلُ:

ـالال حالالدثِا  الالـحمد بالال  الالالـحسي   قالالال: حالالدثِا أحمالالد بالال  الالالـمفَل  قالالال: حالالدثِا أسُالالـاط  عالال  12387  

: َوإْن تَع ود وا نَع ْد: إن تسْفْـحوا َ ْش  السديذ ِْ َي َع الثانـية نفْـ  لـمـحمد صلى   عليه وسلش. َولَْ  ت ْغِـن

يَ :  ـحمد وأصحابه. ِـن ْؤ ن َ َ َع الـم  َ ْش َبْيئا َولَْو َكث َرْت وأنذ ّللاذ  فنئَْ 

اء أهل الـمديِة  بـم   يَ  ففْـحها عا ة قرذ ِـن ْؤ ن َ َ َع الـم  اء فـي قراءة قوله: وأنذ ّللاذ عِى: وارْلفت القرذ

علالـى  وضالع « أنذ »ول  تغِـي عالَِش فئالَْش باليئا ولالو كثالرت  وأن    الع الـمؤ ِالـي . فعطالف ب 

حيِئٍي نصُـا علالـى « أن»كأنه قال: لَثرتها  وألن    ع الـمؤ ِـي  ويَون  وضع « ولو كثرت»
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الالوهن     َ    َكْيالالدَ هالاليا القالالول. وكالالان بعالالض أهالالل العربالالـية يالالزعش أن فْالالـحها إرا فْالالـحت علالالـى: وأنذ ّللاذ

اء الَوفـيالـي   يَ  عطفـا بـاألررى علـى األولـى. وقرأ رلالُ عا الة قالرذ ِـن ْؤ ن َ َ َع الـم  يَ   وأنذ ّللاذ الَافنرن

َ »والُصريـي :  َ »بَسر األلف علـى االبْالداء  واعْلالوا بأنهالا فالـي قالراءة عُالد  : « وإنذ ّللاذ َوإنذ ّللاذ

ي َ  ِـن ْؤ ن  «.لَـَمَع الـم 

لُبْالالداء  لْقَالالي الالالـَُر قُالالل رلالالُ عمالالا « إن»اءتالالـي  بالالـالصواب  قالالراءة  الال  كسالالر وأولالالـى القر  

يَ . ِـن ْؤ ن َ َ َع الـم   يقَْي قوله: َوإنذ ّللاذ

 20اآلية : 
الاله  َوأَْنالالْ   ِْ َ َوَرس الالولَه  َوالَ تََولذالالْوا َع يع الالواْ ّللاذ يَ  آَ ِ الالَواْ أَطن ْش القالالول فالالـي تأويالالـل قولالاله تعالالالـى:     }يَأَيذَهالالا الذالالين

 تَْسَمع وَن {..

َ َوَرس ولَه  فـيـما أ ركش باله وفـيالـما     يع وا ّللاذ يقول تعالـى ركرق: يا أيها اليي  صدقوا   ورسوله أطن

وا عال  رسالول   صاللى   علياله وساللش   َالفالـي  أ الرق  ِْه  يقول: وال ت ْدبنر  نهاكش عِه. َوال تََولذْوا َع

 هيه  وأنْـش به  ؤ ِون. كما:ونهيه  وأنْـش تسمعون أ رق إياكش ون

  12388 َ يع الوا ّللاذ يَ  آَ ِ الوا أطن ـ حدثِا اب  حميالد  قالال: حالدثِا سلالـمة  عال  ابال  إسالحا : يالا أيذهالا الذالين

َوَرس الالولَه  َوال تََولذالالْوا وأْنْ الالـْش تَْسالالَمع وَن: أي ال تالالـَالفوا أ الالرق وأنْالالـش تسالالمعون لقولالاله  وتزعمالالون أنَالالش 

  ؤ ِون.

 21اآلية : 
ْعَِا َوه ْش الَ يَْسَمع وَن {..القول  يَ  قَال وا َسمن َ ون واْ َكالذين  فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوالَ تَ

يقالالول تعالالالـى ركالالرق للـمؤ ِالالـي  بالالـاهلل ورسالالوله  الال  أصالالحاب نُالالـيذ   صالاللى   عليالاله وسالاللش: ال    

مبركي  الاليي  إرا سالمعوا تَونوا أيها الـمؤ ِون فـي  َالفالة رسالول   صاللى   علياله وساللش كالالـ

كْاب   يْلـى علـيهش  قالوا قد سمعِا بآرانِا وهش ال يسمعون يقول: وهالش ال يعُْالرون  الا يسالمعون 

بآرانهش. وال يِْفعون به إلعراضهش عِه  وتركهش أن يوعالوق قلالوبهش ويْالدبروق فاعلهالش   لالـما لالـش 

  بالـمِزلة  ال  لالـش يسالمعها. يقالول َاللذ ثِالا:ق يِْفعوا بـمواعظ القرآن وإن كانوا قالد سالمعوها بالآرانهش

ألصالالحاب رسالالول   صالاللى   عليالاله وسالاللش: ال تَونالالوا أنْالالـش فالالـي اإلعالالراض عالال  أ الالر رسالالول   

وترك االنْهاء إلـيه وأنْـش تسالمعونه بالآرَانَش كهالؤالء الالـمبركي  الاليي  يسالمعون  الواعظ كْالاب   

 ر لها واالتعاظ بها  عرضون  كم  لـش يسمعها.بآرَانهش  ويقولون: قد سمعِا  وهش ع  االسْـما

 وكان اب  إسحا  يقول فـي رلُ   ا:  

ْعِا 12389   يَ  قالال وا َسالمن َ ون الوا كالذالين ـ حدثِا اب  حميد  قالال: حالدثِا سلالـمة  عال  ابال  إسالحا : َوال تَ

ون الـمعصية.  َوه ْش ال يَْسَمع وَن: أي كالـمِافقـي  اليي  يةهرون له الطاعة  ويسرذ

ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي 12390  

 نـاي   ع   ـااهد  فـي قول  : َوه ْش ال يَْسَمع وَن قال: عاصون.

ـ حدثِـي الـمثِى  قالال: حالدثِا عُالد    عال  ورقالاء  عال  ابال  أبالـي نالـاي   عال   الـااهد  12391  

  ثله.

ْعِا َوه الْش ال يَْسالَمع وَن فالـي ولليي قال اب     يَ  قالال وا َسالمن َ ون الوا كالذالين إسحا  وَاله  ولَال  قولاله: َوال تَ

الشذ  ن الصذ ِْالدَ ّللاذ سيا  قصص الالـمبركي   ويْلالوق الالـَُر عالِهش بالي هش  وهالو قولاله: إنذ َبالرذ الالدذَوابذ عن

يَ  ال يَْعقنل وَن فذن يَون  ا بـيِهما رُرا عِهش أولـى   ش  الذين َْ    أن يَون رُرا ع  غيرهش.الُ 

 22اآلية : 
يَ  الَ يَْعقنل وَن {.. ش  الذين َْ شذ اْلُ  ن الصذ ِدَ ّللاذ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }إننذ َبرذ الدذَوابذ عن

يقول تعالـى ركرق: إن برذ  ا دبذ علـى األرض    رـلق   عِد   اليي  يصغون عال  الالـحق    

عُْروا به ويْعةوا به ويَِصون عِه إن نطقوا به  اليي  ال يعقلون عال    أ الرق لئُ يسْـمعوق فـي

 ونهيه  فـيسْعملوا بهما أبدانهش.

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  
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ِْدَ  ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـي قوله: إنذ َبرذ الدذَوابذ 12392   عن

: الـَـلق.    قال: الدوابذ

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  قال: قال اب  َريج  ع  عَر الة  12393  

قال: وكانوا يقولون: إنا صشذ بَش عما يدعونا إلـيه  ـحمد  ال نسمعه  ِاله  وال نالـايُه باله بْصالديق. 

 .فقْلوا َميعا بأ حد  وكانوا أصحاب اللواء

ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي 12394  

.  نـاي   ع   ـااهد: الصشذ الَُش: اليي  ال يعقلون  قال: اليي  ال يُْعون الـحقذ

ِْدَ 12395    ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـي قوله: إنذ َبرذ الدذَوابذ عن

يَ  ال يَْعقنل وَن ولـيس بـاألصشذ فـي الدنـيا وال بـاألبَش  ولَال  صالشذ القلالوب وبَمهالا  ش  الذين َْ شذ الُ  ن الصذ ّللاذ

. د ورن ي الصذ ْ  تَْعَمى الق ل وب  الْـي فـن َن  وعميها. وقرأ: فإنذها ال تَْعَمى األْبَصار  َول

 ا نفر    الـمبركي . ركر    قال رلُ:وارْلف فـيـم  عِـي بهيق االَية  فقال بعَهش: عِـي به  

ـ حدثِالـي الالـمثِى  قالال: حالدثِا أبالو حييفالة  قالال: حالدثِا بالُل  عال  ابال  أبالـي نالـاي   عال  12396  

 ـااهد  قال: قال ابال  عُالـاـ: الصالشذ الالَُش الاليي  ال يعقلالون: نفالر  ال  بِالـي عُالد الالدار  ال يُْعالون 

.  الـحقذ

  عال  ورقالاء  عال  ابال  أبالـي نالـاي   عال   الـااهد  قولاله: قال: حدثِا إسحا   قال: حالدثِا عُالد     

. قالال: قالال ابال  عُالـاـ: هالش نفالر  ال  بِالـي عُالد  يَ  ال يَْعقنل وَن قالال: ال يُْعالون الالـحقذ َ ش  الذين شذ الُ  الصذ

 الدار.

 حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  ع   ـااهد  نـحوق.   

 : عِـي بها الـمِافقون. ركر    قال رلُ:وقال آررون  

ش  12397   َْ شذ الُ  ن الصذ ِْدَ ّللاذ ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  ع  اب  إسحا : إنذ َبرذ الدذَوابذ عن

 الذيي  ال يَْعقنل وَن: ال يعرفون  ا علـيهش فـي رلُ    الِعمة والسعة.

قال بقول اب  عُـاـ  وأنه عِـي بهيق االَية  بالركو وأولـى القولـي  فـي رلُ بـالصواب قول      

 قريز  ألنها فـي سيا  الـَُر عِهش.

 23اآلية : 
ه الالْش  ْش لَََْولذالالواْ وذ ْش َولَالالْو أَْسالالَمعَه  ْش َرْيالالراً ألْسالالَمعَه  الالَش ّللاذ  فنالاليهن القالالول فالالـي تأويالالـل قولالاله تعالالالـى:     }َولَالالْو َعلن

وَن {.. ض  ْعرن   ذ

ـيـم  عِـي بهيق االَية وفـي  عِاها  فقال بعَالهش: عِالـي بهالا الالـمبركون  ارْلف أهل الْأويـل  ف  

وقال:  عِاق أنهش لو ريقهش   الفهش لنـما أنزله علـى نُـيه صلى   عليه وسلش لالـش يؤ ِالوا باله  ألن 

   قد حَش علـيهش أنهش ال يؤ ِون. ركر    قال رلُ:

ي   قال: ثِالـي حاالاج  قالال: قالال ابال  َالريج  قولاله: َولَالْو ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحس12398  

ََُْالـْيََْها َْ ْش لقال وا افْتن بق رآٍن غيالرن َهاليَا ولقالالوا: لالوال ا ْش َولَْو أْسَمعَه  ْش َرْيرا ألْسَمعَه  يهن . ولالو َعلنـَش ّللاذ  فـن

وَن. ض  ْعرن  َاءهش بقرآن غيرق لْولذْوا وه ْش   

ْش لَََْولذالْوا ـ حدثِـي يونس  قال: أ12399   رُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـي قوله: َولَْو أْسَمْعه 

الالوَن قالالال: لالالو أسالالمعهش بعالالد أن يعلالالـش أن ال ريالالر فالالـيهش  الالا انْفعالالوا بالاليلُ  ولْولالالوا وهالالش  ض  ْعرن َوه الالْش   

  عرضون.

ة أررى  فقال: لو علـش   فـيهش ريرا ألسمعهش  ولو أسمعهش بعالد أن     يعلالـش أن ال وحدثِـي به  رذ

 رير فـيهش  ا نفعهش بعد أن نفي علـمه بأنهش ال يِْفعون به.

 وقال آررون: بل عِـي بها الـمِافقون. قالوا: و عِاق:  ا:  

ْش َرْيالالرا 12400   الالـَش ّللاذ  فنالالـيهن ـالال حالالدثِا بالاله ابالال  حميالالد  قالالال: حالالدثِا سلالالـمة  عالال  ابالال  إسالالحا : َولَالالْو َعلن

ْش ألنفي لهش قولهش ال يي قالوق بألسِْهش  ولَ  القلالوب رالفالت رلالُ  الِهش  ولالو ررَالوا  عَالش ألَْسَمعَه 

 لْولوا وهش  عرضون  فأوفوا لَش ببرذ  ـما ررَوا علـيه.

وأولـى القول فـي تأويـل رلُ بـالصواب عِدي  ا قاله اب  َريج واب  ييد لـما قد ركرنا قُل      

 العلة  وأن رلُ لـيس    صفة الـمِافقـي .

This file was downloaded from QuranicThought.com



االَية إرن: ولو علـش   فـي هؤالء القافلـي  ريرا ألسمعهش  واعظ القالرآن وعُالرق  حْالـى فْأويـل   

يعقلوا ع    حاااله  ِاله  ولَِاله قالد علالـش أناله ال ريالر فالـيهش وأنهالش  الـم  كْالّ لهالش البالقاء فهالش ال 

 يؤ ِون. ولو أفهمهش رلُ حْـى يعلـموا ويفهموا لْولوا ع    وع  رسالوله  وهالش  عرضالون عال 

 اإليـمان بـما دلهش علـى حقـيقْه  واعظ   وعُرق وحااه  عاندون للـحقذ بعد العلـش به.

  َ س الولن إنرَا دََعالاك ش لنَمالا ي ْحينالي ن َولنلرذ َذ يُ واْ  يَ  آَ ِ الواْ اْسالَْان ْش القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }يَأَيذَها الذين

ول  بَْيَ  ا َ يَح  واْ أَنذ ّللاذ وَن {..َواْعلَم   ْلَمْرءن َوقَْلُنهن َوأَنذه  إنلَْيهن ت ْحَبر 

َ ْش فقالال بعَالهش:  عِالاق: اسْالـايُوا هلل     ي ارْلف أهل الْأويـل فـي تأويـل قوله: إرَا دَعاك ْش لنـَما ي ْحيـن

 وللرسول إرا دعاكش لإليـمان. ركر    قال رلُ:

الالـمفَل  قالال: حالدثِا أسُالـاط عال   ـ حدثِالـي  الـحمد بال  الالـحسي   قالال: حالدثِا أحمالد بال 12401  

َ ْش قالال: أ الا يحيالـيَش فهالو  الـَما ي ْحينالـي س الولن إرَا دَعالاك ْش لن ن وللرذ ذ َن يُ وا  يَ  آَ ِ الوا اْسْاَلـان : يا أيذهالا الذالين السديذ

 اإلسُم  أحياهش بعد  وتهش  بعد كفرهش.

. ركر    قال رلُ:    وقال آررون: للـحقذ

  قال: حدثِا أبو عاصش  قال: حدثِا عيسى  ع  اب  أبـي نـاي   ـ حدثِا  ـحمد ب  عمرو12402  

. َ ْش قال: الـحقذ ي  ع   ـااهد  فـي قول  : لنـَما ي ْحيـن

 حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نـاي   ع   ـااهد   ثله.   

ا عُد    عال  ورقالاء  عال  ابال  أبالـي نالـاي   عال  حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا إسحا   قال: حدثِ   

. َ ْش قال: الـحقذ ي   ـااهد  قوله: إرَا دَعاك ْش لنـَما ي ْحيـن

حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا حَام  قال: حدثِا عُِسة  ع   الـحمد بال  عُالد الالرحم   عال  القاسالش    

س   ن وللرذ ذ َن يُ وا  ة  ع   ـااهد  فـي قوله: اْسَْـان .ب  أبـي بزذ َ ْش قال: للـحقذ ي  ولن إرَا دَعاك ْش لنـَما ي ْحيـن

 وقال آررون:  عِاق: إرا دعاكش إلـى  ا فـي القرآن. ركر    قال رلُ:  

يَ  آَ ِ الوا 12403   ـ حدثِا ببر  قالال: حالدثِا يزيالد  قالال: حالدثِا سالعيد  عال  قْالادة  قولاله: يالا أيذهالا الذالين

س ولن إرَا دَعاك   ن وللرذ ذ َن يُ وا  َ ْش قالال: هالو هاليا القالرآن فالـيه الالـحياة والعفالة والعصالمة اْسَْـان ْش لنـَما ي ْحينالـي

 فـي الدنـيا واالَررة.

. ركر    قال رلُ:    وقال آررون:  عِاق: إرا دعاكش إلـى الـحرب وَهاد العدوذ

يَ  آَ ِ الوا اْسْاَلـان 12404   ن ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  عال  ابال  إسالحا : يالا أيذهالا الذالين ذ َن يُ وا 

اكش بعالد الَالعف   كش   بها بعد الاليلذ  وقالوذ َ ْش: أي للـحرب اليي أعزذ ي س ولن إرَا دَعاك ْش لنـَما ي ْحيـن وللرذ

كش بعد القهر  ِهش لَش.  و ِعَش بها    عدوذ

وأولـى األقوال فـي رلالُ بالـالصواب  قالول  ال  قالال:  عِالاق: اسْالـايُوا هلل وللرسالول بالـالطاعة إرا   

. ورلُ أن رلُ إرا كان  عِاق كان دارًُ فـيه األ الر بإَالابْهش  دعاكش الرسول لنـما يحيـيَش    الـحقذ

لقْالالال العالالدوذ والالالـاهاد  واإلَابالالة إرا دعالالاكش إلالالـى حَالالش القالالرآن  وفالالـي اإلَابالالة إلالالـى كالاللذ رلالالُ حيالالاة 

ـي االَرالرة  فحيالاة األبالد الـمـايّ. أ ا فـي الدنـيا  فـيقال: اليكر الـاميـل  ورلُ له فـيه حياة. وأ ا ف

 فـي الـاِان والـَـلود فـيها.

وأ ا قول    قال:  عِاق اإلسُم  فقول ال  عِى لاله ألن   قالد وصالفهش بـاإليالـمان بقولاله: يالا أيذهالا   

َ ْش فالُ وَاله ألن يقالال للالـمؤ    س ولن إرَا دَعاك ْش لنـَما ي ْحينالـي ن وللرذ ذ َن يُ وا  يَ  آَ ِ وا اْسَْـان اسْالـاّ هلل الذين

 وللرسول إرا دعاك إلـى اإلسُم واإليـمان.

 وبعد: ففـيـما:  

ـ حدثِا أحمد ب  الـمقدام العالـي  قال: حدثِا يزيد ب  يريع  قال: حدثِا روح ب  القاسش  12405  

ع  العُء ب  عُد الرحم   ع  أبـيه  ع  أبـي هريرة  قال: ررج رسول   صلى   عليه وسلش 

فـالْفت إلـيه أبـيذ  ولـش ياُه. ثش إن أبـيذا رفف الصُة  « أي أبـيذ »ـيذ وهو يصلـي  فدعاق: علـى أب

َُ  الا »ثش انصرف إلـى الُِـيذ صلى   عليه وسلش فقال: السالُم علالـيُ أي رسالول   قالال:  َوَعلَالـْي

ي؟ يَُِـن ان َُ أْن تـ  َُ إْر دََعْوت  َي إلالـيذ »قال: قال: يا رسول   كِت أصلـي. « َ َِعَ يـما أ وحن ْد فـن أفَلَـْش تَـان

َ ْش؟ ي س ولن إرَا دَعاك ْش لنـَما ي ْحيـن ن وللرذ ذ َن يُ وا   قال: بلـى يا رسول    ال أعود.« اْسَْـا 
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حدثِا أبو كريّ  قال: حدثِا رالد ب   َـلد  ع   الـحمد بال  َعفالر  عال  العالُء  عال  أبالـيه  عال     

ول   صلى   عليه وسلش علـى أبـيذ وهو قافش يصلـي  فصرخ به  فلـش أبـي هريرة  قال:  رذ رس

يَ  آَ ِ الوا »ياُه  ثش َاء فقال:  يا أبـيذ  ا  ِعُ أن تـايُِـي إر دعوتالُ  ألالـيس   يقالول يالا أيذهالا الذالين

َ ْش؟ ي س ولن إرَا دَعاك ْش لنـَما ي ْحيـن ن وللرذ ذ َن يُ وا  : ال َالرم يال« اْسَْـان ا رسالول    ال تدعونالـي إالذ قالال أبالـيذ

 أَُت  وإن كِت أصلـي.

 ا يُـي  ع  أن الـمعِـيذ بـاالَية هش اليي  يالدعوهش رسالول   صاللى   علياله وساللش إلالـى  الا فالـيه   

ُذ أنه كان  سلـما فـي الوقت اليي قالال  حياتهش بإَابْهش إلـيه    الـحقذ بعد إسُ هش  ألن أبـيذا ال ب

   عليه وسلش  ا ركرنا فـي هيي  الـَُري .له الُِـيذ صلى 

وَن.   ْحَبر  ول  بـيَ  الـَمْرءن َوقَْلُنهن وأنذه  إلَـْيه تـ  َ يَح  وا أنذ ّللاذ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َواْعلَـم 

ارْلف أهل الْأويـل فـي تأويالـل رلالُ  فقالال بعَالهش:  عِالاق: يحالول بالـي  الَالافر واإليالـمان وبالـي    

 ؤ   والَفر. ركر    قال رلُ:الـم

ـ حدثِا  ـحمد بال  ببالار  قالال: حالدثِا  الـحمد بال  َعفالر  قالال: حالدثِا عُالد الالرحم   قالال: 12406  

الول  بالـيَ   حدثِا سفـيان  عال  األعمالز عال  عُالد   بال  عُالد   الالرايي  عال  سالعيد بال  َُالـير: يَح 

 مؤ   أن يَفر.الـَمْرءن َوقَْلُنهن قال: بـي  الَافر أن يؤ    وبـي  الـ

حدثِا اب  ببار  قال: حدثِا وكيع  وحدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبالو أحمالد  قالاال: حالدثِا سفالـيان     

وحدثِا الـحس  ب  يحيى  قال: أرُرنا عُد الريا   قال: حدثِا الثوري  ع  األعمز  ع  عُد   

 ب  عُد   الرايي  ع  سعيد ب  َُـير  بِـحوق.

يافدة يكريا ب  أبـي يافدة  قال: حدثِا أبو عاصش  عال  سفالـيان  عال  األعمالز  عال   حدثِـي أبو   

 عُد   ب  عُد    ع  سعيد ب  َُـير   ثله.

حدثِـي أبالو السالافّ وابال  وكيالع  قالاال: حالدثِا أبالو  عاويالة  عال  الالـمِهال  عال  سالعيد بال  َُالـير:    

ول  بـيَ  الـَمْرءن َوقَْلُنهن قال: يحول بـي   الـمؤ   وبـي  الَفر  وبـي  الَافر وبـي  اإليـمان. يَح 

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا  ـحمد ب  فَيـل  ع  األعمالز  عال  عُالد   بال  عُالد   12407  

الالول  بالالـيَ  الالالـَمْرءن َوقَْلُنالالهن يحالالول بالالـي  الَالالافر  الالالرايي  عالال  سالالعيد بالال  َُالالـير  عالال  ابالال  عُالالـاـ: يَح 

 واإليـمان وطاعة  .

ول  بـيَ  الـَمْرءن َوقَْلُنالهن ق    ال: حدثِا حفص  ع  األعمز  ع  سعيد ب  َُـير  ع  اب  عُـاـ: يَح 

 قال: يحول بـي  الـمؤ   والَفر  وبـي  الَافر واإليـمان.

ـ حدثِا اب  حميد  قالال: حالدثِا يحيالى بال  واضال   قالال: حالدثِا عُالـيد بال  سلـيالـمان  وعُالد 12408  

اد  ع الول  بالـيَ  الالـَمْرءن َوقَْلُنالهن قالال: يحالول بالـي  الَالافر العزيز ب  أبـي روذ   الَحاك  فـي قوله: يَح 

 وطاعْه  وبـي  الـمؤ   و عصيْه.

 حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبو أسا ة  ع  أبـي رو   ع  الَحاك ب   زاحش  بِـحوق.   

مرء وبالـي  أن يَفالر  قال: حالدثِا الـمـحاربالـي  عال  َالويُر  عال  الَالحاك  قالال: يحالول بالـي  الالـ   

 وبـي  الَافر وبـي  أن يؤ  .

اد  عال      حدثِا الـحس  ب  يحيى  قال: أرُرنا عُد الالريا   قالال: حالدثِا عُالد العزيالز بال  أبالـي روذ

الالول  بالالـيَ  الالالـَمْرءن َوقَْلُنالالهن قالالال: يحالالول بالالـي  الَالالافر وبالالـي  طاعالالة    وبالالـي   الَالالحاك بالال   الالزاحش يَح 

 الـمؤ   و عصية  .

اد  ع  الَالحاك      حدثِا أحمد ب  إسحا   قال: حدثِا أبو أحمد الزبـيري  قال: حدثِا ب  أبـي روذ

 نـحوق.

دثت ع  الـحسي  بال  الفالرج  قالال: سالمعت أبالـا  عالار يقالول: حالدثِا عُالـيد بال  سلـيالـمان  قالال:     وح 

 سمعت الَحاك ب   زاحش  يقول: فيكر نـحوق.

ااج ب   ِهال  قال: حدثِا الـمعْـمر ب  سلـيالـمان  قالال: سالمعت حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا الـح   

ول  بـيَ  الـَمْرءن َوقَْلُنهن قالال:  اد يحدذ, ع  الَحاك ب   زاحش  فـي قوله: يَح  عُد العزيز ب  أبـي روذ

 يحول بـي  الـمؤ   و عصيْه.
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وا حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع      اب  عُـاـ: َواْعلَالـم 

ول  بـيَ  الـَمْرءن َوقَْلُنهن يقول: يحول بـي  الـمؤ   وبـي  الَفر  ويحالول بالـي  الَالافر وبالـي   َ يَح  أنذ ّللاذ

 اإليـمان.

حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبالـي  قالال: ثِالـي عمالي  قالال: ثِالـي أبالـي  عال  أبالـيه  عال  ابال     

 َ وا أنذ ّللاذ ول  بـيَ  الـَمْرءن َوقَْلُنهن يقول: يحول بالـي  الَالافر وبالـي  طاعْاله  ويحالول عُـاـ: َواْعلَـم   يَح 

 بـي  الـمؤ   وبـي   عصيْه.

الول  بالـيَ  الالـَمْرءن 12409   ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا الـمـحاربالـي  عال  لالـيم  عال   الـااهد: يَح 

 الَافر وبـي  اإليـمان.َوقَْلُنهن قال: يحول بـي  الـمؤ   وبـي  الَفر  وبـي  

ول  بـيَ  الالـَمْرءن َوقَْلُنالهن يقالول: يحالول بالـي      اد  ع  الَحاك: يَح  قال: حدثِا أبـي  ع  اب  أبـي روذ

 الَافر وبـي  طاعْه  وبـي  الـمؤ   وبـي   عصيْه.

ول      بـيَ  قال: حدثِا إسحا  ب  إسماعيـل  ع  يعقوب القمي  ع  َعفر  ع  سعيد ب  َُـير: يَح 

 الـَمْرءن َوقَْلُنهن يحول بـي  الـمؤ   والـمعاصي  وبـي  الَافر واإليـمان.

الول  بالـيَ  الالـَمْرءن َوقَْلُنالهن قالال: 12410   ـ قالال: حالدثِا عُالـيدة  عال  إسماعيالـل  عال  أبالـي صالالـ : يَح 

 يحول بـيِه وبـي  الـمعاصي.

  يدري  ا يعمل. ركر    قال رلُ:وقال آررون: بل  عِى رلُ: يحول بـي  الـمرء وعقله  فُ  

ـ حالدثِا عُالـيد   بال   الـحمد الفريابالـي  قالال: حالدثِا عُالد الـمالـايد  عال  ابال  َالريج  عال  12411  

ول  بـيَ  الـَمْرءن َوقَْلُنهن قال: يحول بـي  الـمرء وعقله.   ـااهد  قوله: يَح 

ى  عال  ابال  أبالـي نالـاي   عال  حدثِا  ـحمد ب  عمرو  قال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسال   

ول  بـيَ  الـَمْرءن َوقَْلُنهن حْـى يْركه ال يعقل.   ـااهد: يَح 

 حدثِا الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا عيسى  ع  اب  أبـي نـاي   ع   ـااهد   ثله.   

أبالـي نالـاي   عال  حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا إسحا   قال: حدثِا عُد    عال  ورقالاء  عال  ابال     

ول  بـيَ  الـَمْرءن َوقَْلُنهن قال: هي يحول بـي  الـمرء وقلُه حْـى يْركه ال يعقل.   ـااهد  فـي قوله: يَح 

حدثِا أحمد ب  إسحا   قالال: حالدثِا أبالو أحمالد  قالال: حالدثِا  عقالل بال  عُالـيد    عال  حميالد  عال     

ول  بـيَ  الـَمْرءن َوقَْلُنهن قال: إ  را حال بـيُِ وبـي  قلُُ كيف تعمل. ـااهد: يَح 

الول  بالـيَ  الالـَمْرءن َوقَْلُنالهن     قال: حدثِا أبو أحمد  قال: حالدثِا بالريُ  عال  رصاليف  عال   الـااهد: يَح 

 قال: يحول بـي  قلّ الَافر  وأن يعمل ريرا.

ر  ال  قالال وقال آررون:  عِاق يحول بـي  الـمرء وقلُه أن يقدر علـى إيـمان أو كفر إالذ بإرنه. رك  

 رلُ:

ـالال حدثِالالـي  الالـحمد بالال  الالالـحسي   قالالال: حالالدثِا أحمالالد بالال   فَالالل  قالالال: حالالدثِا أسُالالـاط  عالال  12412  

ول  بـيَ  الـَمْرءن َوقَْلُنهن قالال: يحالول بالـي  اإلنسالان وقلُاله  فالُ يسالْطيع أن  َ يَح  وا أنذ ّللاذ : َواْعلَـم  السديذ

 يؤ   وال يَفر إالذ بإرنه.

ق. ركالر  ال  قالال وقال آررون:  عِى رلُ أ   نه قريّ    قلُه ال يَفـى علـيه بيء أظهالرق أو أسالرذ

 رلُ:

ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  قال: حدثِا  عمالر  عال  قْالادة  12413  

. يدن ُْلن الَورن ْ  َح ول  بـيَ  الـَمْرءن َوقَْلُنهن قال: هي كقوله أْقَرب  إلَـْيهن  ن  فـي قوله: يَح 

وأولالالـى األقالالوال بالالـالصواب عِالالدي فالالـي رلالالُ أن يقالالال: إن رلالالُ رُالالر  الال    عالالزذ وَالاللذ أنالاله أ لالالُ   

لقلوب عُـادق  ِهش  وإنه يحول بـيِهش وبـيِها إرا باء  حْـى ال يقدر رو قلّ أن يدرك باله باليئا  ال  

بالـي  الباليء إيـمان أو كفالر  أو أن يعالي باله باليئا  أو أن يفهالش إالذ بإرناله و باليئْه. ورلالُ أن الالـحول 

والباليء إنالـما هالو الالـحاز بالـيِهما  وإرا حاالز َالاللذ ثِالا:ق بالـي  عُالد وقلُاله فالـي باليء أن يدركالاله أو 

يفهمه  لـش يَ  للعُد إلـى إدراك  ا قد  ِع   قلُه إدراكه سُـيـل  وإرا كان رلالُ  عِالاق  درالـل فالـي 

  وقول  ال  قالال: يحالول بالـيِه رلُ قول    قال: يحول بـي  الـمؤ   والَفر وبـي  الَافر واإليـمان

وبـي  عقله  وقول    قال: يحول بالـيِه وبالـي  قلُاله حْالـى ال يسالْطيع أن يالؤ   وال يَفالر إالذ بإرناله 

ألن   عزذ وَلذ إرا حال بـي  عُد وقلُه  لـش يفهالش العُالد بقلُاله الاليي قالد حيالـل بالـيِه وبالـيِه  الا  ِالع 
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الول  بالـيَ  إدراكه به علـى  ا بـيِت. غير أناله يُِغالي أن يقال َ يَح  وا أنذ ّللاذ ال: إن   عالشذ بقولاله: َواْعلَالـم 

الـَمْرءن َوقَْلُنهن الـَُر ع  أنه يحول بـي  العُد وقلُه  ولـش يَصص    الـمعانالـي الْالـي ركرنالا باليئا 

دون بالاليء  والَالالُم  ـحْالالـمل كالاللذ هالاليق الـمعانالالـي  فـالالالـَُر علالالـى العمالالوم حْالالـى يَصالاله  الالا يحالالّ 

 الْسلـيـش له.

 

وَن فإن  عِاق: واعلـموا أيها الـمؤ ِون أيَا  ع العلـش بأن   يحول    ْحَبر  وأ ا قوله: وأنذه  إلَـْيهن تـ 

بـي  الـمرء وقلُه  أن   اليي يقدر علـى قلوبَش  وهو أ لالُ بهالا  الَِش  إلالـيه  صاليركش و الرَعَش 

والـمسيء بإساءته  فالـاتقوق وراقُالوق فـي القـيا ة  فـيوفـيَش َزاء أعمالَش  الـمـحس   َِش بإحسانه 

فـيـما أ ركش ونهاكش هو ورسالوله أن تَاليعوق  وأن ال تسْالـايُوا لرسالوله إرا دعالاكش لالـما يحيالـيَش  

 فـيوَّ رلُ سَطه  وتسْـحقوا به ألـيـش عيابه حي  تـحبرون إلـيه.

 24اآلية : 
الالَش ّللاذ  فنالاليهن  ه الالْش القالالول فالالـي تأويالالـل قولالاله تعالالالـى:     }َولَالالْو َعلن ْش لَََْولذالالواْ وذ ْش َولَالالْو أَْسالالَمعَه  ْش َرْيالالراً ألْسالالَمعَه 

وَن {.. ض  ْعرن   ذ

ارْلف أهل الْأويـل  فـيـم  عِـي بهيق االَية وفـي  عِاها  فقال بعَالهش: عِالـي بهالا الالـمبركون    

 ِالوا باله  ألن وقال:  عِاق أنهش لو ريقهش   الفهش لنـما أنزله علـى نُـيه صلى   عليه وسلش لالـش يؤ

   قد حَش علـيهش أنهش ال يؤ ِون. ركر    قال رلُ:

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِالـي حاالاج  قالال: قالال ابال  َالريج  قولاله: َولَالْو 12398  

ْش لقال وا افْتن بق رآٍن غيالرن َهاليَا ولقالال ْش َولَْو أْسَمعَه  ْش َرْيرا ألْسَمعَه  يهن ََُْالـْيََْها. ولالو َعلنـَش ّللاذ  فـن َْ وا: لالوال ا

وَن. ض  ْعرن  َاءهش بقرآن غيرق لْولذْوا وه ْش   

ْش لَََْولذالْوا 12399   ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـي قوله: َولَْو أْسَمْعه 

الالوَن قالالال: لالالو أسالالمعهش بعالالد أن يعلالالـش أن ال ريالالر فالالـيهش  الالا انْفعالالوا بالاليلُ  ض  ْعرن ولْولالالوا وهالالش  َوه الالْش   

  عرضون.

ة أررى  فقال: لو علـش   فـيهش ريرا ألسمعهش  ولو أسمعهش بعالد أن يعلالـش أن ال     وحدثِـي به  رذ

 رير فـيهش  ا نفعهش بعد أن نفي علـمه بأنهش ال يِْفعون به.

 وقال آررون: بل عِـي بها الـمِافقون. قالوا: و عِاق:  ا:  

ْش َرْيالالرا  ـالال حالالدثِا بالاله ابالال  حميالالد 12400   الالـَش ّللاذ  فنالالـيهن قالالال: حالالدثِا سلالالـمة  عالال  ابالال  إسالالحا : َولَالالْو َعلن

ْش ألنفي لهش قولهش اليي قالوق بألسِْهش  ولَ  القلالوب رالفالت رلالُ  الِهش  ولالو ررَالوا  عَالش  ألَْسَمعَه 

 لْولوا وهش  عرضون  فأوفوا لَش ببرذ  ـما ررَوا علـيه.

عِدي  ا قاله اب  َريج واب  ييد لـما قد ركرنا قُل     وأولـى القول فـي تأويـل رلُ بـالصواب  

 العلة  وأن رلُ لـيس    صفة الـمِافقـي .

فْأويـل االَية إرن: ولو علـش   فـي هؤالء القافلـي  ريرا ألسمعهش  واعظ القالرآن وعُالرق  حْالـى   

ّ لهالش البالقاء فهالش ال يعقلوا ع    حاااله  ِاله  ولَِاله قالد علالـش أناله ال ريالر فالـيهش وأنهالش  الـم  كْال

يؤ ِون. ولو أفهمهش رلُ حْـى يعلـموا ويفهموا لْولوا ع    وع  رسالوله  وهالش  عرضالون عال  

 اإليـمان بـما دلهش علـى حقـيقْه  واعظ   وعُرق وحااه  عاندون للـحقذ بعد العلـش به.

يَ  آَ ِ الواْ اْسالَْ  َ ْش القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }يَأَيذَها الذين س الولن إنرَا دََعالاك ش لنَمالا ي ْحينالي ن َولنلرذ َذ يُ واْ  ان

وَن {.. ول  بَْيَ  اْلَمْرءن َوقَْلُنهن َوأَنذه  إنلَْيهن ت ْحَبر  َ يَح  واْ أَنذ ّللاذ  َواْعلَم 

َ ْش فقالال بعَالهش:  عِالاق: اسْالـايُ    ي وا هلل ارْلف أهل الْأويـل فـي تأويـل قوله: إرَا دَعاك ْش لنـَما ي ْحيـن

 وللرسول إرا دعاكش لإليـمان. ركر    قال رلُ:

ـ حدثِالـي  الـحمد بال  الالـحسي   قالال: حالدثِا أحمالد بال  الالـمفَل  قالال: حالدثِا أسُالـاط عال  12401  

َ ْش قالال: أ الا يحيالـيَش فهالو  الـَما ي ْحينالـي س الولن إرَا دَعالاك ْش لن ن وللرذ ذ َن يُ وا  يَ  آَ ِ الوا اْسْاَلـان : يا أيذهالا الذالين السديذ

 إلسُم  أحياهش بعد  وتهش  بعد كفرهش.ا

. ركر    قال رلُ:    وقال آررون: للـحقذ
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ـ حدثِا  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  قال: حدثِا عيسى  ع  اب  أبـي نـاي   12402  

. َ ْش قال: الـحقذ ي  ع   ـااهد  فـي قول  : لنـَما ي ْحيـن

 يفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نـاي   ع   ـااهد   ثله.حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حي   

حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا إسحا   قال: حدثِا عُد    عال  ورقالاء  عال  ابال  أبالـي نالـاي   عال     

. َ ْش قال: الـحقذ ي   ـااهد  قوله: إرَا دَعاك ْش لنـَما ي ْحيـن

ُِسة  ع   الـحمد بال  عُالد الالرحم   عال  القاسالش حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا حَام  قال: حدثِا ع   

. َ ْش قال: للـحقذ ي س ولن إرَا دَعاك ْش لنـَما ي ْحيـن ن وللرذ ذ َن يُ وا  ة  ع   ـااهد  فـي قوله: اْسَْـان  ب  أبـي بزذ

 وقال آررون:  عِاق: إرا دعاكش إلـى  ا فـي القرآن. ركر    قال رلُ:  

يَ  آَ ِ الوا ـ حدثِا ببر  قالال: حالدثِا يزيالد12403     قالال: حالدثِا سالعيد  عال  قْالادة  قولاله: يالا أيذهالا الذالين

َ ْش قالال: هالو هاليا القالرآن فالـيه الالـحياة والعفالة والعصالمة  س ولن إرَا دَعاك ْش لنـَما ي ْحينالـي ن وللرذ ذ َن يُ وا  اْسَْـان

 فـي الدنـيا واالَررة.

. ركر       قال رلُ: وقال آررون:  عِاق: إرا دعاكش إلـى الـحرب وَهاد العدوذ

ن 12404   ذ َن يُ وا  يَ  آَ ِ الوا اْسْاَلـان ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  عال  ابال  إسالحا : يالا أيذهالا الذالين

اكش بعالد الَالعف   كش   بها بعد الاليلذ  وقالوذ َ ْش: أي للـحرب اليي أعزذ ي س ولن إرَا دَعاك ْش لنـَما ي ْحيـن وللرذ

كش بعد القهر    ِهش لَش.و ِعَش بها    عدوذ

وأولـى األقوال فـي رلالُ بالـالصواب  قالول  ال  قالال:  عِالاق: اسْالـايُوا هلل وللرسالول بالـالطاعة إرا   

. ورلُ أن رلُ إرا كان  عِاق كان دارًُ فـيه األ الر بإَالابْهش  دعاكش الرسول لنـما يحيـيَش    الـحقذ

اإلَابالالة إلالالـى كالاللذ رلالالُ حيالالاة  لقْالالال العالالدوذ والالالـاهاد  واإلَابالالة إرا دعالالاكش إلالالـى حَالالش القالالرآن  وفالالـي

الـمـايّ. أ ا فـي الدنـيا  فـيقال: اليكر الـاميـل  ورلُ له فـيه حياة. وأ ا فـي االَرالرة  فحيالاة األبالد 

 فـي الـاِان والـَـلود فـيها.

وأ ا قول    قال:  عِاق اإلسُم  فقول ال  عِى لاله ألن   قالد وصالفهش بـاإليالـمان بقولاله: يالا أيذهالا   

َ ْش فالُ وَاله ألن يقالال للالـمؤ   اسْالـاّ هلل الذين  س ولن إرَا دَعاك ْش لنـَما ي ْحينالـي ن وللرذ ذ َن يُ وا  يَ  آَ ِ وا اْسَْـان

 وللرسول إرا دعاك إلـى اإلسُم واإليـمان.

 وبعد: ففـيـما:  

القاسش  ـ حدثِا أحمد ب  الـمقدام العالـي  قال: حدثِا يزيد ب  يريع  قال: حدثِا روح ب  12405  

ع  العُء ب  عُد الرحم   ع  أبـيه  ع  أبـي هريرة  قال: ررج رسول   صلى   عليه وسلش 

فـالْفت إلـيه أبـيذ  ولـش ياُه. ثش إن أبـيذا رفف الصُة  « أي أبـيذ »علـى أبـيذ وهو يصلـي  فدعاق: 

َُ  الا »رسالول   قالال: ثش انصرف إلـى الُِـيذ صلى   عليه وسلش فقال: السالُم علالـيُ أي  َوَعلَالـْي

ي؟ يَُِـن ان َُ أْن تـ  َُ إْر دََعْوت  َي إلالـيذ »قال: يا رسول   كِت أصلـي. قال: « َ َِعَ يـما أ وحن ْد فـن أفَلَـْش تَـان

َ ْش؟ ي س ولن إرَا دَعاك ْش لنـَما ي ْحيـن ن وللرذ ذ َن يُ وا   قال: بلـى يا رسول    ال أعود.« اْسَْـا 

ا أبو كريّ  قال: حدثِا رالد ب   َـلد  ع   الـحمد بال  َعفالر  عال  العالُء  عال  أبالـيه  عال  حدثِ   

أبـي هريرة  قال:  رذ رسول   صلى   عليه وسلش علـى أبـيذ وهو قافش يصلـي  فصرخ به  فلـش 

يَ  آَ ِ الوا يا أبـيذ  ا  ِعُ أن تـايُِـي إر دعوتالُ  ألالـيس   يقالول يالا أيذهالا ا»ياُه  ثش َاء فقال:  لذالين

َ ْش؟ ي س ولن إرَا دَعاك ْش لنـَما ي ْحيـن ن وللرذ ذ َن يُ وا  : ال َالرم يالا رسالول    ال تدعونالـي إالذ « اْسَْـان قالال أبالـيذ

 أَُت  وإن كِت أصلـي.

 ا يُـي  ع  أن الـمعِـيذ بـاالَية هش اليي  يالدعوهش رسالول   صاللى   علياله وساللش إلالـى  الا فالـيه   

ُذ أنه كان  سلـما فـي الوقت اليي قالال حياتهش بإ َابْهش إلـيه    الـحقذ بعد إسُ هش  ألن أبـيذا ال ب

 له الُِـيذ صلى   عليه وسلش  ا ركرنا فـي هيي  الـَُري .

حْ    ول  بـيَ  الـَمْرءن َوقَْلُنهن وأنذه  إلَـْيه تـ  َ يَح  وا أنذ ّللاذ وَن.القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َواْعلَـم   َبر 

ارْلف أهل الْأويـل فـي تأويالـل رلالُ  فقالال بعَالهش:  عِالاق: يحالول بالـي  الَالافر واإليالـمان وبالـي    

 الـمؤ   والَفر. ركر    قال رلُ:
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ـ حدثِا  ـحمد بال  ببالار  قالال: حالدثِا  الـحمد بال  َعفالر  قالال: حالدثِا عُالد الالرحم   قالال: 12406  

الول  بالـيَ  حدثِا سفـيان  عال  األعمالز عال  عُالد   بال  عُال د   الالرايي  عال  سالعيد بال  َُالـير: يَح 

 الـَمْرءن َوقَْلُنهن قال: بـي  الَافر أن يؤ    وبـي  الـمؤ   أن يَفر.

حدثِا اب  ببار  قال: حدثِا وكيع  وحدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبالو أحمالد  قالاال: حالدثِا سفالـيان     

  قال: حدثِا الثوري  ع  األعمز  ع  عُد   وحدثِا الـحس  ب  يحيى  قال: أرُرنا عُد الريا 

 ب  عُد   الرايي  ع  سعيد ب  َُـير  بِـحوق.

حدثِـي أبو يافدة يكريا ب  أبـي يافدة  قال: حدثِا أبو عاصش  عال  سفالـيان  عال  األعمالز  عال     

 عُد   ب  عُد    ع  سعيد ب  َُـير   ثله.

اال: حالدثِا أبالو  عاويالة  عال  الالـمِهال  عال  سالعيد بال  َُالـير: حدثِـي أبالو السالافّ وابال  وكيالع  قال   

ول  بـيَ  الـَمْرءن َوقَْلُنهن قال: يحول بـي  الـمؤ   وبـي  الَفر  وبـي  الَافر وبـي  اإليـمان.  يَح 

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا  ـحمد ب  فَيـل  ع  األعمالز  عال  عُالد   بال  عُالد   12407  

الالول  بالالـيَ  الالالـَمْرءن َوقَْلُنالالهن يحالالول بالالـي  الَالالافر  الالالرايي  عالال  سالالعيد بالال  َُالالـير  عالال  ابالال  عُالالـاـ: يَح 

 واإليـمان وطاعة  .

ول  بـيَ  الـَمْرءن َوقَْلُنالهن     قال: حدثِا حفص  ع  األعمز  ع  سعيد ب  َُـير  ع  اب  عُـاـ: يَح 

 قال: يحول بـي  الـمؤ   والَفر  وبـي  الَافر واإليـمان.

ـ حدثِا اب  حميد  قالال: حالدثِا يحيالى بال  واضال   قالال: حالدثِا عُالـيد بال  سلـيالـمان  وعُالد 12408  

الول  بالـيَ  الالـَمْرءن َوقَْلُنالهن قالال: يحالول بالـي  الَالافر  اد  ع  الَحاك  فـي قوله: يَح  العزيز ب  أبـي روذ

 وطاعْه  وبـي  الـمؤ   و عصيْه.

 بـي رو   ع  الَحاك ب   زاحش  بِـحوق.حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبو أسا ة  ع  أ   

قال: حالدثِا الـمـحاربالـي  عال  َالويُر  عال  الَالحاك  قالال: يحالول بالـي  الالـمرء وبالـي  أن يَفالر     

 وبـي  الَافر وبـي  أن يؤ  .

اد  عال      حدثِا الـحس  ب  يحيى  قال: أرُرنا عُد الالريا   قالال: حالدثِا عُالد العزيالز بال  أبالـي روذ

الالول  بالالـيَ  الالالـَمْرءن َوقَْلُنالالهن قالالال: يحالالول بالالـي  الَالالافر وبالالـي  طاعالالة    وبالالـي  الَالالحاك بالال   الالزاحش يَ  ح 

 الـمؤ   و عصية  .

اد  ع  الَالحاك      حدثِا أحمد ب  إسحا   قال: حدثِا أبو أحمد الزبـيري  قال: حدثِا ب  أبـي روذ

 نـحوق.

دثت ع  الـحسي  بال  الفالرج  قالال: سالمعت أبالـا  عالار يقالول: حال    دثِا عُالـيد بال  سلـيالـمان  قالال: وح 

 سمعت الَحاك ب   زاحش  يقول: فيكر نـحوق.

حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا الـحااج ب   ِهال  قال: حدثِا الـمعْـمر ب  سلـيالـمان  قالال: سالمعت    

ول  بـيَ  الـَمْرءن َوقَْلُنهن  اد يحدذ, ع  الَحاك ب   زاحش  فـي قوله: يَح  قالال:  عُد العزيز ب  أبـي روذ

 يحول بـي  الـمؤ   و عصيْه.

وا     حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  اب  عُـاـ: َواْعلَالـم 

ول  بـيَ  الـَمْرءن َوقَْلُنهن يقول: يحول بـي  الـمؤ   وبـي  الَفر  ويحالول بالـي  الَالافر وبالـي   َ يَح  أنذ ّللاذ

 اإليـمان.

 ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبالـي  قالال: ثِالـي عمالي  قالال: ثِالـي أبالـي  عال  أبالـيه  عال  ابال  حدثِـي    

ول  بـيَ  الـَمْرءن َوقَْلُنهن يقول: يحول بالـي  الَالافر وبالـي  طاعْاله  ويحالول  َ يَح  وا أنذ ّللاذ عُـاـ: َواْعلَـم 

 بـي  الـمؤ   وبـي   عصيْه.

الول  بالـيَ  الالـَمْرءن ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا الـمـحا12409   ربالـي  عال  لالـيم  عال   الـااهد: يَح 

 َوقَْلُنهن قال: يحول بـي  الـمؤ   وبـي  الَفر  وبـي  الَافر وبـي  اإليـمان.

ول  بـيَ  الالـَمْرءن َوقَْلُنالهن يقالول: يحالول بالـي      اد  ع  الَحاك: يَح  قال: حدثِا أبـي  ع  اب  أبـي روذ

 مؤ   وبـي   عصيْه.الَافر وبـي  طاعْه  وبـي  الـ

ول  بـيَ      قال: حدثِا إسحا  ب  إسماعيـل  ع  يعقوب القمي  ع  َعفر  ع  سعيد ب  َُـير: يَح 

 الـَمْرءن َوقَْلُنهن يحول بـي  الـمؤ   والـمعاصي  وبـي  الَافر واإليـمان.
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الول  بالـيَ  الالـ12410   َمْرءن َوقَْلُنالهن قالال: ـ قالال: حالدثِا عُالـيدة  عال  إسماعيالـل  عال  أبالـي صالالـ : يَح 

 يحول بـيِه وبـي  الـمعاصي.

 وقال آررون: بل  عِى رلُ: يحول بـي  الـمرء وعقله  فُ يدري  ا يعمل. ركر    قال رلُ:  

ـ حالدثِا عُالـيد   بال   الـحمد الفريابالـي  قالال: حالدثِا عُالد الـمالـايد  عال  ابال  َالريج  عال  12411  

ول  بـيَ  الـَمرْ   ءن َوقَْلُنهن قال: يحول بـي  الـمرء وعقله. ـااهد  قوله: يَح 

حدثِا  ـحمد ب  عمرو  قال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي نالـاي   عال     

ول  بـيَ  الـَمْرءن َوقَْلُنهن حْـى يْركه ال يعقل.   ـااهد: يَح 

 بـي نـاي   ع   ـااهد   ثله.حدثِا الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا عيسى  ع  اب  أ   

حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا إسحا   قال: حدثِا عُد    عال  ورقالاء  عال  ابال  أبالـي نالـاي   عال     

ول  بـيَ  الـَمْرءن َوقَْلُنهن قال: هي يحول بـي  الـمرء وقلُه حْـى يْركه ال يعقل.   ـااهد  فـي قوله: يَح 

أبالو أحمالد  قالال: حالدثِا  عقالل بال  عُالـيد    عال  حميالد  عال   حدثِا أحمد ب  إسحا   قالال: حالدثِا   

ول  بـيَ  الـَمْرءن َوقَْلُنهن قال: إرا حال بـيُِ وبـي  قلُُ كيف تعمل.   ـااهد: يَح 

الول  بالـيَ  الالـَمْرءن َوقَْلُنالهن     قال: حدثِا أبو أحمد  قال: حالدثِا بالريُ  عال  رصاليف  عال   الـااهد: يَح 

 فر  وأن يعمل ريرا.قال: يحول بـي  قلّ الَا

وقال آررون:  عِاق يحول بـي  الـمرء وقلُه أن يقدر علـى إيـمان أو كفر إالذ بإرنه. ركر  ال  قالال   

 رلُ:

ـالال حدثِالالـي  الالـحمد بالال  الالالـحسي   قالالال: حالالدثِا أحمالالد بالال   فَالالل  قالالال: حالالدثِا أسُالالـاط  عالال  12412  

ول  بـيَ  الـَمْرءن وَ  َ يَح  وا أنذ ّللاذ : َواْعلَـم  قَْلُنهن قالال: يحالول بالـي  اإلنسالان وقلُاله  فالُ يسالْطيع أن السديذ

 يؤ   وال يَفر إالذ بإرنه.

ق. ركالر  ال  قالال    وقال آررون:  عِى رلُ أنه قريّ    قلُه ال يَفـى علـيه بيء أظهالرق أو أسالرذ

 رلُ:

ة  ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  قال: حدثِا  عمالر  عال  قْالاد12413  

. يدن ُْلن الَورن ْ  َح ول  بـيَ  الـَمْرءن َوقَْلُنهن قال: هي كقوله أْقَرب  إلَـْيهن  ن  فـي قوله: يَح 

وأولالالـى األقالالوال بالالـالصواب عِالالدي فالالـي رلالالُ أن يقالالال: إن رلالالُ رُالالر  الال    عالالزذ وَالاللذ أنالاله أ لالالُ   

قلّ أن يدرك باله باليئا  ال  لقلوب عُـادق  ِهش  وإنه يحول بـيِهش وبـيِها إرا باء  حْـى ال يقدر رو 

إيـمان أو كفالر  أو أن يعالي باله باليئا  أو أن يفهالش إالذ بإرناله و باليئْه. ورلالُ أن الالـحول بالـي  الباليء 

والباليء إنالـما هالو الالـحاز بالـيِهما  وإرا حاالز َالاللذ ثِالا:ق بالـي  عُالد وقلُاله فالـي باليء أن يدركالاله أو 

كه سُـيـل  وإرا كان رلالُ  عِالاق  درالـل فالـي يفهمه  لـش يَ  للعُد إلـى إدراك  ا قد  ِع   قلُه إدرا

رلُ قول    قال: يحول بـي  الـمؤ   والَفر وبـي  الَافر واإليـمان  وقول  ال  قالال: يحالول بالـيِه 

وبـي  عقله  وقول    قال: يحول بالـيِه وبالـي  قلُاله حْالـى ال يسالْطيع أن يالؤ   وال يَفالر إالذ بإرناله 

لُه  لـش يفهالش العُالد بقلُاله الاليي قالد حيالـل بالـيِه وبالـيِه  الا  ِالع ألن   عزذ وَلذ إرا حال بـي  عُد وق

الول  بالـيَ   َ يَح  وا أنذ ّللاذ إدراكه به علـى  ا بـيِت. غير أناله يُِغالي أن يقالال: إن   عالشذ بقولاله: َواْعلَالـم 

باليئا  الـَمْرءن َوقَْلُنهن الـَُر ع  أنه يحول بـي  العُد وقلُه  ولـش يَصص    الـمعانالـي الْالـي ركرنالا

دون بالاليء  والَالالُم  ـحْالالـمل كالاللذ هالاليق الـمعانالالـي  فـالالالـَُر علالالـى العمالالوم حْالالـى يَصالاله  الالا يحالالّ 

 الْسلـيـش له.

 

وَن فإن  عِاق: واعلـموا أيها الـمؤ ِون أيَا  ع العلـش بأن   يحول    ْحَبر  وأ ا قوله: وأنذه  إلَـْيهن تـ 

ش  وهو أ لالُ بهالا  الَِش  إلالـيه  صاليركش و الرَعَش بـي  الـمرء وقلُه  أن   اليي يقدر علـى قلوبَ

فـي القـيا ة  فـيوفـيَش َزاء أعمالَش  الـمـحس   َِش بإحسانه والـمسيء بإساءته  فالـاتقوق وراقُالوق 

فـيـما أ ركش ونهاكش هو ورسالوله أن تَاليعوق  وأن ال تسْالـايُوا لرسالوله إرا دعالاكش لالـما يحيالـيَش  

 ألـيـش عيابه حي  تـحبرون إلـيه.فـيوَّ رلُ سَطه  وتسْـحقوا به 

 25اآلية : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 َ الَواْ أَنذ ّللاذ ةً َواْعلَم  َ ْش َرآصذ ِ واْ  ن يَ  َظلَم  يَُ ذ الذين  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َواتذق واْ فنَِْْةً الذ ت صن

قَابن {.. يد  اْلعن  َبدن

ِون فِْالة  يقالول: ارُْالـارا  ال    يقول تعالـى ركالرق للـمؤ ِالـي  باله وبرسالوله: اتقالوا أيهالا الالـمؤ    

يَُْركش  وبُء يُْلـيَش  ال تصيُ ذ هيق الفِْة الْـي حيرتَموها اليي  ظلـموا  وهش اليي  فعلالوا  الا 

لـيس لهش فعله  إ ا أَرام أصابوها ورنوب بـيِهش وبـي    ركُوها  يحيذرهش َلذ ثِالا:ق أن يركُالوا 

لُ  ِاله عقوبالة. وقـيالـل: إن هاليق االَيالة نزلالت فالـي قالوم  ال  له  عصية أو يالأتوا  أثمالا يسْالـحقون بالي

 أصحاب رسول   صلى   عليه وسلش  وهش اليي  عِوا بها. ركر    قال رلُ:

ـ حدثِا  ـحمد ب  الـمثِى  قال: حدثِا  الـحمد بال  إبراهيالـش  قالال: حالدثِا الالـحس  بال  أبالـي 12414  

وا َعفر  قال: حدثِا داود ب  أبـي هِد  ع  الـحس يَ  َظلَالـم  اليَُ ذ الذالين    فالـي قولاله: َواتذق الوا فنَِْْالةً ال ت صن

ةً قال: نزلت فـي علـيذ وعثمان وطلـحة والزبـير  رضي   عِهش. َ ْش راصذ ِْ   ن

ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلالـى  قالال: حالدثِا  الـحمد بال  ثالور  عال   عمالر: َواتذق الوا فنَِْْالةً ال 12415  

يَ  َظلَـ يَُ ذ الذين ام: لقالد نزلالت و الا نالرى أحالدا  ِالا ت صن ةً قال قْادة: قال الزبـير ب  العالوذ َ ْش راصذ ِْ وا  ن م 

 يقع بها  ثش رصِْا فـي إصابِْا راصة.

حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا ييد ب  عوف أبو ربـيعة  قال: حدثِا حماد  ع  حميد  ع  الـحس      

ام  قال: نزلت هيق االَية: َوا الةً و الا أن الزبـير ب  العوذ َ ْش راصذ ِْ ال وا  ن يَ  َظلَالـم  يَُ ذ الذالين تذق وا فنَِْْةً ال ت صن

 نةِِا أهلها  ونـح  عِـيِا بها.

قال: حدثِا قُـيصة  ع  سفـيان  ع  الصلت ب  ديِار  ع  اب  صُهان  قال: سمعت الزبـير ب     

ام يقول: قرأت هيق االَية ي انا و الا أرانالا  ال  أهلهالا  فالإرا نالـح  الـم عِالـيون بهالا َواتذق الوا فنَِْْالةً ال العوذ

قابن. يد  العن َ َبدن وا أن ّللاذ ةً َواْعلَـم  َ ْش راصذ ِْ وا  ن يَ  َظلَـم  يَُ ذ الذين  ت صن

ـالال حدثِالالـي  الالـحمد بالال  الالالـحسي   قالالال: حالالدثِا أحمالالد بالال   فَالالل  قالالال: حالالدثِا أسُالالـاط  عالال  12416  

يَ  َظلَالـم   اليَُ ذ الذالين : َواتذق وا فنَِْْةً ال ت صن الةً قالال: هاليق نزلالت فالـي أهالل بالدر راصالة  السديذ َ ْش راصذ ِْ ال وا  ن

 وأصابْهش يوم الـامل فـاقْْلوا.

يَ      اليَُ ذ الذالين : َواتذق الوا فنَِْْالةً ال ت صن حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبـي  ع  اب  أبـي رالالد  عال  السالديذ

قابن ق يد  العن َ َبدن وا أنذ ّللاذ ةً َواْعلَـم  َ ْش راصذ ِْ وا  ن  ال: أصحاب الـامل.َظلَـم 

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو صالـ   قال: حدثِا  عاوية  ع  علـيذ  ع  اب  عُـاـ: 12417  

وا الالـمَِر بالـي   ةً قال: أ ر   الـمؤ ِالـي  أن ال يقالرذ َ ْش راصذ ِْ وا  ن يَ  َظلَـم  يَُ ذ الذين َواتذق وا فنَِْْةً ال ت صن

 أظهرهش فـيعمهش   بـالعياب.

ـ قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نـاي   ع   ـااهد: َواتذق وا فنَِْْةً ال 12418  

ةً قال: هي أيَا لَش. َ ْش راصذ ِْ وا  ن يَ  َظلَـم  يَُ ذ الذين  ت صن

ـ حدثِـي يالونس  قالال: أرُرنالا ابال  وهالّ  قالال: قالال ابال  ييالد  فالـي قولاله: َواتذق الوا فنَِْْالةً ال 12419  

ةً قال: الفِْة: الَُلة.ت   َ ْش راصذ ِْ وا  ن يَ  َظلَـم  يَُ ذ الذين  صن

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبـي  عال  الالـمسعودي  عال  القاسالش  قالال: قالال عُالد  :  الا 12420  

َ ْش وأْوالد ك الْش فنَِْْالة فلالـيسْ َما أْ الَوال  عي بالـاهلل  َِش    أحد إالذ وهو  بْـمل علـى فِْة  إن   يقول: إنـذ

      َُت الفْ .

ـ حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حدثِا  ُـارك بال  فَالالة  عال  الالـحس   12421  

ةً. َ ْش راصذ ِْ وا  ن يَ  َظلَـم  يَُ ذ الذين فِا بها  يعِـي قوله: َواتذق وا فنَِْْةً ال ت صن  قال: قال الزبـير: لقد روذ

يَ  وارْلف أهل العربـية فـي تأو   اليَُ ذ الذالين يـل رلُ  فقال بعض نـحويـي الُصالرة: اتذق الوا فنَِْْالةً ال ت صن

وا قوله: ال تصيُ ذ  لـيس باواب  ولَِه نهي بعد أ ر  ولو كان َوابـا  ا درـلت الِون. وقال  َظلَـم 

وا أ رهش ثش نهاه يَ  َظلَـم  يَُ ذ الذين ش  و َِش ظرف    بعض نـحويى الَوفة: قوله: َواتذق وا فنَِْْةً ال ت صن

َ ْش س لَـْيالالـمان   َمالالِذ َ ْش ال يَْحطن َِ الالـل وا َ سالالاكن الالالـازاء وإن كالالان نهيالالا. قالالال: و ثلالاله قولالاله: يالالا أيذهالالا الِذالالـْمل  اْدر 

 أ رهش ثش نهاهش  وفـيه تأويـل الـازاء. وكأن  عِى الَُم عِدق: اتقوا فِْة إن لـش تْقوها أصابَْش.
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   َ وا أنذ ّللاذ قابن فإنه تـحيير      ووعيد لـم  واقع الفِْالة الْالـي حاليرق وأ ا قوله: َواْعلَـم  يد  العن  َبدن

إياها بقوله: َواتذق وا فنَِْْةً  يقول: اعلـموا أيها الـمؤ ِون أن ربَش بديد عقابه لـم  اقْْ  بةلالـش نفساله 

 ورالف أ رق  فأثش به.

 26اآلية : 
وَ  الالاف وَن أَن القالالول فالالـي تأويالالـل قولالاله تعالالالـى:     }َواْرك الالر  ََ الالعَف وَن فنالالي األْرضن تَ َْ ْسَْ اْ إنْر أَنالالْ ْش قَلنيالالٌل  ذ

وَن {.. َ ر  َ ْش تَْب َاتن لَعَلذ َ  الطذيُذ َ ْش  ذ قن َوَرَيقَ ـ  فَآَواك ْش َوأَيذدَك ش بنَِْصرن َ ش  الِذا طذفَ ََ  يََْ

يقول: أطيعالوا وهيا تيكير      عزذ وَلذ أصحاب رسول   صلى   عليه وسلش و ِاصالحة.   

  ورسوله أيها الـمؤ ِون  واسْـايُوا له إرا دعالاكش لالـما يحيالـيَش وال تالـَالفوا أ الرق  وإن أ الركش 

نه علـيَش بطاعَْش إياق ويعال لَش  ِه  ا تـحُون  كما  بـما فـيه علـيَش الـمبقة والبدذة  فإن   يهوذ

عفَش الَفالـار فالـيفِْونَش عال  ديالَِش ويِالالونَش فعل بَش إر آ ِْالـش باله واتُعْالـموق وأنْالـش قلـيالـل يسَْال

بـالـمَروق فالـي أنفسالَش وأعراضالَش تالـَافون  الِهش أن يْالـَطفوكش فالـيقْلوكش ويصطلالـموا َماليعَش 

اكش بِصالرق علالـيهش   قن يقالول: وقالوذ فآَواك ْش يقول: فاعل لَالش  الأوى تالأوون إلالـيه  الِهش. وأيذالدَك ْش بنَِْصالرن

الـاتن يقالول: وأطعمَالش غِـيالـمْهش حالُالً طيُالـا. حْـى قْلْـش  ِهش    قْلْـش بُالدر الَ  الطذيُذ َ الْش  ن . َوَرَيقَ

وَن يقالول: لَالي تبالَروا علالـى  الا ريقَالش وأنعالش باله علالـيَش  ال  رلالُ وغيالرق  ال  نعماله  َ ر  َ ْش تَْب لَعَلذ

 عِدكش.

ـ  فقالالال بعَالالهش   َ ش  الِذالالا طذفَ ََ : كفالالـار وارْلالالف أهالالل الْأويالالـل فالالـي الِالالاـ الالاليي  عِالالوا بقولالاله: أْن يَْاَلالـ

 قريز. ركر    قال رلُ.

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  ع  عَر ة  قوله: 12422  

ـ  قال: يعِـي بـمَة  ع  َ ش  الِذا طذفَ ََ ي األرضن تَـَاف وَن أن يََْـ ْسََْعَف وَن فـن ْش قَلـيـٌل    وا إر أْنْـ  َوارك ر 

 وسلش و   تُعه    قريز وحلفـافها و والـيها قُل الهارة.الُِـي صلى   عليه 

ـ حدثِا اب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عمالر  عال  الَلُالـي أو قْالادة أو 12423  

الالعَف وَن أنهالالا نزلالالت فالالـي يالالوم بالالدر  كالالانوا يو ئالالٍي يَالالافون أن  َْ ْسَْ وا إْر أْنْ الالـْش قَلـيالالـٌل    كلالالـيهما: َوارك الالر 

 الِاـ  فآواهش   وأيدهش بِصرق.يْـَطفهش 

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حالدثِا إسالحا   قالال: حالدثِا عُالد الالريا   عال   عمالر  عال  قْالادة  12424  

 بِـحوق.

 وقال آررون: بل ع ِـي به غير  قريز. ركر    قال رلُ.  

ي أبالـي  قالال: ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا إسحا   قال: حدثِا عُد الريا   قال: أرُرنالـ12425  

ـ  قال: فـارـ. َ ش  الِذا طذفَ ََ : تَـَاف وَن أْن يََْـ  سمعت وهّ ب   ُِه يقول فـي قوله عزذ وَلذ

ـ قال: حدثِا إسحا   قال: حدثِا إسماعيـل ب  عُالد الَريالـش  قالال: ثِالـي عُالد الصالمد  أناله 12426  

وا إْر أْنْ الالـْش قَلنـيالـٌل  الالعَف وَن فنالـي األْرضن تاَلالـَاف وَن أْن سالمع وهالالّ بال   ُِالاله يقالول  وقالالرأ: َواْرك الر  َْ ْسَْ   

ـ  والِاـ إر راك: فـارـ  والروم. َ ش  الِذا طذفَ ََ  يََْـ

عَف وَن 12427   َْ ْسَْ ْش قَلنـيـٌل    وا إْر أْنْـ  ـ قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة  قوله: َواْرك ر 

ي األْرضن قال: كان هيا الـحيذ    العرب أرلذ ا لِاـ رالذ  وأبقاق عيبا  وأَوعه بطونا  وأعراق فـن

َلودا  وأبـيِه ضُالً    عا,  ِهش عا, بقالـيذا  و ال   الات  الِهش ردذي فالـي الِالاـ  يؤكلالون وال 

يأكلون  و   ا نعلـش قُـيًُ    حاضر أهل األرض يو ئٍي كانوا أبالرذ  الِهش  ِالزالً. حْالـى َالاء   

َذالال  بالاله فالالـي الالالُُد  ووسذالالع بالاله فالالـي الالالري   وَعلَالالش بالاله  لوكالالا علالالـى رقالالاب الِالالاـ   بالالـاإلسُم  فم

ّذ البَر وأهل البالَر  فُـاإلسُم أعطى    ا رأيْـش  فـابَروا   علـى نعمه  فإن ربَش  ِعش يح

 فـي  زيد      تُـارك وتعالـى.

ن وأولالالـى القولالالـي  فالالـي رلالالُ عِالالدي بالالـالصواب  قالالول  الال  قالالال: ع ِالالـي بالاليلُ  بالالركو قالالريز أل  

الـمسلـمي  لـش يَونوا يَافون علـى أنفسهش قُل الهارة    غيرهش  ألنهش كانوا أدنى الَفالـار  الِهش 

 إلـيهش  وأبدذهش علـيهش يو ئٍي  ع كثرة عددهش وقلة عدد الـمسلـمي .

قن بـاألنصار.    وأ ا قوله: فَآَواك ْش فإنه يعِـي: آواكش الـمديِة  وكيلُ قوله: وأيذدَك ْش بنَِْصرن

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  
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ـالال حدثِالالـي  الالـحمد بالال  الالالـحسي   قالالال: حالالدثِا أحمالالد بالال   فَالالل  قالالال: حالالدثِا أسُالالـاط  عالال  12428  

قن وهالؤالء أصالحاب  الـحمد صاللى    : فَآَواك ْش قالال: إلالـى األنصالار بـالالـمديِة. وأيذالدَك ْش بنَِْصالرن السديذ

 هش بِصرق يوم بدر.عليه وسلش  أيد

ـ حدثِا القاسالش  قالال: حالدثِا الالـحسي   قالال: ثِالـي حاالاج  عال  ابال  َالريج  عال  عَر الة: 12429  

ـاتن يعِـي بـالـمديِة. َ  الطيُذ َ ْش  ن  فَآَواك ْش وأيذدَك ْش بنَِْصرقن  َوَرَيقَ

 27اآلية : 
يَ  آَ ِ الواْ الَ  َ ْش  القول فالـي تأويالـل قولاله تعالالـى:     }يَأَيذَهالا الذالين ون الَواْ أََ انَالاتن  َ س الوَل َوتَ َ َوالرذ ون الواْ ّللاذ  َ تَ

وَن {..  َوأَْنْ ْش تَْعلَم 

يقول تعالـى ركرق للـمؤ ِـي  بـاهلل ورسوله    أصحاب نُـيه صلى   عليه وسلش: يا أيها اليي     

ون وا  . وريانْهش   ورسوله كانت بإظهار      َ أظهر  ِهش لرسول   صدقوا   ورسوله ال تَـ

صلى   عليه وسلش والـمؤ ِـي  اإليـمان فـي الةاهر والِصيحة  وهالو يسْسالرذ الَفالر والغالزذ لهالش 

 فـي الُـاط   يدلذون الـمبركي  علـى عورتهش  ويَُرونهش بـما رفـي عِهش    رُرهش.

ت فالـيه  فقالال بعَالهش: وقد ارْلف أهل الْأويـل فـيالـم  نزلالت هاليق االَيالة  وفالـي السالُّ الاليي نزلال  

 نزلت فـي  ِافق كّْ إلـى أبـي سفـيان يطلعه علـى سرذ الـمسلـمي . ركر    قال رلُ.

ار  قالال: حالدثِا  الـحمد بال  12430   ـ حدثِا القاسش ب  ببر ب   عروف  قال: حدثِا بُـابة بال  سالوذ

د   أن أبالـا سفالـيان الـمـحرم  قال: لقـيت عطاء ب  أبـي ربـاح  فحدثِالـي  قالال: ثِالـي َالابر بال  عُال

ررج     َة  فأتـى َُريـل الُِـيذ صلى   عليه وسلش  فقال: إن أبـا سفـيان فـي  َان كيا وكيا. 

وق إلَالـْيهن »فقال الُِـيذ صلى   عليه وساللش ألصالحابه:   َ إنذ أبالـا س ْفالـياَن فنالـي َ َالانن َكاليَا وَكاليَا فالـاْرر 

وا م  مِافقالـي  إلالـى أبالـي سفالـيان: إن  الـحمدا يريالدكش  فَاليوا حاليركش قال: فَّْ رَالل  ال  الـ« َواْكْـ 

َ ْش. ون وا أ اناتن  َ س وَل وتـ َ والرذ ون وا ّللاذ  َ : ال تَـ  فأنزل   عزذ وَلذ

 وقال آررون: بل نزلت فـي أبـي لُـابة لليي كان    أ رق وأ ر بِـي قريةة. ركر    قال رلُ.  

الالـحسي   قالال: ثِالـي أبالو سفالـيان  عال   عمالر  عال  الزهالري  ـ حدثِا القاسش  قالال: حالدثِا 12431  

َ ْش قال: نزلت فـي أبـي لُـابة  بعثه رسول   صاللى  ون وا أ اناتن  َ س وَل وتَـ َ والرذ ون وا ّللاذ  َ قوله: ال تَـ

   عليه وسلش فأبار إلـى حلقه أنه اليب . قال الزهري: فقال أبو لُـابة: ال و  ال أرو  طعا ا وال

برابالـا حْالالـى أ الالوت أو يْالالوب   علالـيذ فمَالالم سالالُعة أيالالام ال ياليو  طعا الالا وال برابالالـا  حْالالـى رالالرذ 

 غبيذا علـيه  ثش تاب   علـيه  فقـيـل له: يا أبـا لُـابة قد تـيّ علـيُ قال: و  ال أحلذ نفسي حْالـى 

ثش قالال أبالو لُالـابة: إن  ال  يَون رسول   صلى   عليه وسلش هو اليي يحلِـي فااءق فحله بـيدق. 

َُ الثذل الم  أْن »توبْـي أن أهار دار قو ي الْـي أصُت بها الينّ وأن أنـَـلع     الـي  قال:  يال ي ْازن

 «.تََصدذَ  بنهن 

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا إسالحا   قالال: حالدثِا عُالد   بال  الزبالـير  عال  ابال  عيالـيِة  12432  

يَ  قال: حدثِا إسماعيـل ب  أبـي ر الد  قال: سمعت عُد   ب  أبـي قْادة  يقول: نزلت: يالا أيذهالا الذالين

وَن فـي أبـي لُـابة. ْش تَْعلَـم  َ ْش وأْنْـ  ون وا أ اناتن  َ س وَل وتَـ َ والرذ ون وا ّللاذ  َ  آَ ِ وا ال تَـ

 وقال آررون: بل نزلت فـي بأن عثمان رضي   عِه. ركر    قال رلُ.  

لـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حدثِا يونس ب  الـحر, الطاففالـي  قالال: ـ حدثِـي ا12433  

حدثِا  ـحمد ب  عُد   ب  عون الثقـفـيذ  ع  الـمغيرة ب  بالعُة  قالال: نزلالت هاليق االَيالة فالـي قْالل 

س وَل... االَية. َ والرذ ون وا ّللاذ  َ يَ  آَ ِ وا ال تَـ  عثمان رضي   عِه: يا أيذها الذين

ولـى األقوال فـي رلُ بـالصواب أن يقالال: إن   نهالى الـمؤ ِالـي  عال  ريانْاله وريانالة رسالوله وأ  

وريانة أ انْه. وَافز أن تَون نزلت فـي أبـي لُـابة  وَافز أن تَون نزلالت فالـي غيالرق  وال رُالر 

 عِدنا بأيذ رلُ كان ياّ الْسلـيـش له بصحْه  فمعِى االَية وتأويـلها  ا قد ِا ركرق.

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  

يَ  آَ ِ وا 12434   ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـي قوله: يا أيهما الذين

س وَل قال: نهاكش أن تـَونوا   والرسول  كما صِع الـمِافقون. َ والرذ ون وا ّللاذ  َ  ال تَـ
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ِالالـي  الالـحمد بالال  الالالـحسي   قالالال: حالالدثِا أحمالالد بالال   فَالالل  قالالال: حالالدثِا أسُالالـاط  عالال  ـالال حدث12435  

س الالوَل... االَيالالة  قالالال: كالالانوا يسالالمعون  الال  الُِالالـيذ صالاللى   عليالاله وسالاللش  َ والرذ ون وا ّللاذ  َ : ال تاَلالـ السالالديذ

 الـحديم فـيفبونه حْـى يُلغ الـمبركي .

َ شْ    ون وا أ انالالاتن  َ وَن فقالالال بعَالالهش: ال تالالـَونوا    وارْلفالالوا فالالـي تأويالالـل قولالاله: وتاَلالـ وأْنْ الالـْش تَْعلَالالـم 

 والرسول  فإن رلُ ريانة أل اناتَش وهُك لها. ركر    قال رلُ.

ـالال حدثِالالـي  الالـحمد بالال  الالالـحسي   قالالال: حالالدثِا أحمالالد بالال   فَالالل  قالالال: حالالدثِا أسُالالـاط  عالال  12436  

س   َ والرذ ون وا ّللاذ  َ يَ  آَ ِ وا ال تَـ : يا أيذها الذين َ ْش فإنهش إرا رانوا   والرسالول السديذ ون وا أ اناتن  َ وَل وتَـ

 فقد رانوا أ اناتهش.

  12437 َ ون وا ّللاذ  َ يَ  آَ ِ الوا ال تاَلـ ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  ع  اب  إسحا : يا أيذهالا الذالين

وَن: أي ال تةهالروا هلل ْش تَْعلَالـم  َ ْش وأْنْـ  ون وا أ اناتن  َ س وَل وتَـ  ال  الالـحقذ  الا يرضالى باله  الَِش ثالش  والرذ

 تـَالفوق فـي السرذ إلـى غيرق  فإن رلُ هُك أل اناتَش وريانة ألنفسَش.

َ ْش فـي  وضع نصّ علـى الةرف  كما قال الباعر:   ون وا أ اناتن  َ  فعلـى هيا الْأويـل  قوله: وتَـ

َُ إرا   ثْلَه عاٌر َعلَـْي َي  ن ـل ٍق َوتَأْتـن ِْهَ َعْ  ر  يـش  الَ تَ  فَعَْلَت َعةن

 «.وتأتـي  ثله»ويروى:   

وقال آررون:  عِاق: ال تـَونوا   والرسول  وال تـَونوا أ اناتَش وأنْـش تعلـمون. ركر    قال   

 رلُ.

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  ابال  عُالـاـ: 12438  

ي َ  َ ْش يقالول: ال تالـَونوا: يعِالـي ال  قوله: يا أَيذهما الذين ون وا أ انالاتن  َ س وَل وتاَلـ َ والرذ ون وا ّللاذ  َ آَ ِ وا ال تَـ

 تِقصوها.

 فعلـى هيا الْأويـل: ال تـَونوا   والرسول  وال تـَونوا أ اناتَش.  

    َ ون وا أ انالالاتن  َ ْش فقالالال وارْلالالف أهالالل الْأويالالـل فالالـي  عِالالى األ انالالة الْالالـي ركرهالالا   فالالـي قولالاله: وتاَلالـ

 بعَهش: هي  ا يَفـى ع  أعي  الِاـ    فرافض  . ركر    قال رلُ.

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  ابال  عُالـاـ  12439  

َ ْش واأل انة: األعمال الْـي أ     علـيها العُـاد  يعِـي: الفريَة.  يقالول: ال قوله: وتَـَون وا أ اناتن

ون وا: يعِـي ال تِقصوها.  َ  تَـ

ـ حدثِا علـيذ ب  داود  قال: حالدثِا أبالو صالالـ   قالال: ثِالـي  عاويالة  عال  علالـيذ  عال  ابال  12440  

س وَل يقول: بْرك سالِِه  َ يقول: بْرك فرافَه والرذ ون وا ّللاذ  َ يَ  آَ ِ وا ال تَـ عُـاـ  قوله: يا أَيذهما الذين

َ ْش واأل انالة: وارتَاب  عصيْه. قال: وق ون وا أ انالاتن  َ س الوَل وتاَلـ َ والرذ ون وا ّللاذ  َ ة أرالرى: ال تاَلـ ال  الرذ

 األعمال. ثش ركر نـحو حديم الـمثِى.

 وقال آررون:  عِى األ انات ههِا: الدذي . ركر    قال رلُ.  

ون وا 12441    َ َ ْش ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـي قولاله: َوتالـ أ انالاتن

وَن قال: قالد فعالل رلالُ الالـمِافقون وهالش يعلالـمون أنهالش كفالـار  يةهالرون اإليالـمان.  ْش تَْعلَـم  ديَِش. وأْنْـ 

وا ك سالالالـى... االَيالة  قالالال: هالالؤالء الالالـمِافقون أ الالِهش   ورسالالوله  الالُةن قالالا   وا إلالالـى الصذ وقالرأ: َوإرَا قالالا  

وا الَف  ر.علـى ديِه فَانوا  أظهروا اإليـمان وأسرذ

فْأويـل الَُم إرن: يا أيها اليي  آ ِوا ال تِقصوا   حقوقه علالـيَش  ال  فرافَاله وال رسالوله  ال    

واَالّ طاعْاله علالـيَش  ولَال  أطيعوهمالا فـيالـما أ الراكش باله ونهيالاكش عِاله  ال تِقصالوهما  وتالـَونوا 

الي الالة علالالـيَش أ انالالاتَش  وتِقصالالوا أديالالانَش  وواَالالّ أعمالالالَش  والي هالالا لَالالش  وأنْالالـش تعلالالـمون أنهالالا 

 وواَُة بـالـحاج الْـي قد ثُْت هلل علـيَش.

 28اآلية : 
   َ َ ْش َوأَْوالَد ك الْش فنَِْْالةٌ َوأَنذ ّللاذ الَواْ أَنذَمالآ أَْ الَوال  القول فـي تأويـل قوله تعالالـى:     }َواْعلَم 

يٌش {.. ٌر َعةن َْ ِدَق  أَ  عن

لَموهالالا   يقالالول تعالالالـى ركالالرق للـمؤ ِالالـي : واعلالالـموا أيهالالا الالالـمؤ     ِون أنالالـما أ الالوالَش الْالالـي روذ

وأوالدكش الْـي وهُها   لَش ارُْـار وبُء أعطاكموها لـيَُْركش بها ويُْلـيَش لالـيِةر كيالف أنْالـش 
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يالـٌش  الٌر َعةن َْ الدَق  أ ِْ عا لون    أداء حقذ   علـيَش فـيها واالنْهاء إلالـى أ الرق ونهياله فالـيها. وأنذ   عن

  عِدق رير وثواب عةيـش علـى طاعَْش إياق فـيـما أ ركش ونهاكش فـي أ والَش  يقول: واعلـموا أن

وأوالدكش الْـي ارُْركش بها فـي الدنـيا  وأطيعوا   فـيالـما لَالش فالـيها تِالالوا باله الـازيالـل  ال  ثواباله 

 فـي  عادكش.

  القاسالش  عال  عُالد ـ حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حدثِا الـمسعودي  ع12442  

َ ْش وأْوالد ك الْش فنَِْْالةٌ قالال:  الا  الَِش  ال  أحالد إالذ وهالو  الرحم   ع  اب   سعود  فـي قوله: إنذالـَما أْ الَوال 

ُذت الفْ . َن   بْـمل علـى فِْة  فم  اسْعار  َِش فلـيْعي بـاهلل      

وا أنذالالـَما حدثِالالـي يالالونس  قالالال: أرُرنالالا ابالال  وهالالّ  قالالال: قالالال ابالال  ييالالد  فالالـي قولالاله12371   : َواْعلَالالـم 

ْيرن فنَِْْالةً َوإلَالـْيِا  ََ َ ش وأْوالد ك ْش فنَِْْةٌ قال: فِْة االرُْـار  ارُْالـارهش. وقالرأ: َونَُل الوك ْش بالـالبذرذ والالـ أْ َوال 

ع وَن. َن  ت ْر

 29اآلية : 
 َ ذق الواْ ّللاذ يَ  آَ ِ الَواْ إَن تَْ َ ْش القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }ينا أَيذَها الذين فذالْر َعالِ ََ َ الْش ف ْرقَانالاً َوي   يَْاعَالل لذ

يشن {.. لن اْلعَةن َْ َ ْش َوّللاذ  ر و اْلفَ َ ْش َويَْغفنْر لَ  َسيذئَاتن

َ بطاعْالاله  وأداء فرافَالاله     ذق الالوا ّللاذ يَ  صالالدقوا   ورسالالوله إْن تَْ يقالالول تعالالالـى ركالالرق: يالالا أيذهالالا الذالالين

َ ش ف ْرقانا: يقول: ياعل لَش  واَِْاب  عاصيه  وترك ريانْه  ريانة رسوله وريانة أ اناتَش يَْاعَْل لَ

فصًُ وفرقا بـي  حقَش وبالـاطل  ال  يُغاليَش السالوء  ال  أعالدافَش الالـمبركي  بِصالرق إيالاكش علالـيهش  

َ ْش يقول: ويـمـحو عَِش  ا سلف    رنوبَش بـيَِش وبـيِه.  َ ْش َسيذئاتن ِْ ََفذْر َع وإعطافَش الةفر بهش. وي 

يالـشن يقالول: و  ويَْغفنْر  لن العَةن َْ َ ْش يقول: ويغطيها  فـيسْرها علـيَش  فُ يؤاريكش بها. َوّللاذ  ر و الفَ لَ

اليي يفعل رلُ بَش  له الفَل العةيـش علـيَش وعلـى غيركش    رـلقه بفعله رلُ وفعل أ ثاله  وإن 

ْـي اكْسُها حْـى اسْالـحقذ  ال  فعله َزاء  ِه لعُدق علـى طاعْه إياق  ألنه الـموفق عُدق لطاعْه ال

 ربه الـازاء اليي وعدق علـيها.

َ الْش ف ْرقانالا فقالال بعَالهش:  َرَالا     وقد ارْلف أهل الْأويـل فـي العُـارة ع  تأويـل قوله: يَْاعَالْل لَ

وقال بعَهش: نـااة  وقال بعَهش: فصًُ. وكلذ لُ  ْقارب الـمعِى وإن ارْلفت العُـارات عِهالا  

 ة رلُ فـيـما  َى قُل بـما أغِـي ع  إعادته. ركر    قال:  عِاق الـمَرج:وقد بـيِت صح

َ الْش 12443   َ يَْاعَالْل لَ ذق الوا ّللاذ ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا َرير  ع   ِصور: ع   الـااهد: إْن تَْ

 ف ْرقانا قال:  َرَا.

    َ ذق الوا ّللاذ َ الْش ف ْرقانالا قالال: قال: حالدثِا أبالـي  عال  سفالـيان  عال   ِصالور  عال   الـااهد: إْن تَْ  يَْاعَالْل لَ

  َرَا.

 حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا حَام ع  عُِسة  ع  َابر  ع   ـااهد: ف ْرقانا:  َرَا.   

حدثِـي  ـحمد ب  عمرو  قال: حدثِا أبو عاصش  قال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي نالـاي   عال     

 رة. ـااهد: ف ْرقانا قال:  َرَا فـي الدنـيا واالَر

 حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نـاي   ع   ـااهد   ثله.   

حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا هالانىء بال  سالعيد  عال  حاالاج  عال  ابال  أبالـي نالـاي   عال   الـااهد:    

 ف ْرقانا قال: الفرقان الـمَرج.

   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  ابال  عُالـاـ  ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو صالـ12444  

 قوله: ف ْرقانا يقول:  َرَا.

حالالدثِا الالالـحس  بالال  يحيالالى  قالالال: أرُرنالالا عُالالد الالالريا   قالالال: أرُرنالالا الثالالوريذ  عالال   ِصالالور  عالال     

  ـااهد: ف ْرقانا:  َرَا.

   ِصالور  عال  حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُالد   بال  رَالاء الُصالريذ  قالال: حالدثِا يافالدة  عال   

  ـااهد   ثله.

ـالال حالالدثِا ابالال  وكيالالع  قالالال: حالالدثِا الـمـحاربالالـي  عالال  َالالويُر  عالال  الَالالحاك: ف ْرقانالالا قالالال: 12445  

  َرَا.
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دثت ع  الـحسي  ب  الفرج  قال: سمعت أبـا  عار قال: سمعت عُـيدا يقول: سالمعت الَالحاك     ح 

 يقول: ف ْرقانا:  َرَا.

ثِا أبالو أحمالد  قالال: حالدثِا سفالـيان  عال   ِصالور  عال   الـااهد  حدثِا أحمد ب  إسحا   قالال: حالد   

  ثله.

ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا حميد  ع  يهير  عال  َالابر: عال  عَر الة  قالال: الفرقالان: 12446  

 الـمَرج. ركر    قال:  عِاق الِـااة:

َ ـ حدثِا اب  حميد  قال: حالدثِا حَالام  عال  عُِسالة  عال  َالابر  عال  عَر الة: إْن تَ 12447   ْذق الوا ّللاذ

َ ْش ف ْرقانا قال: نـااة.  يَْاعَْل لَ

ـ حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حدثِا إسرافيـل  ع  رَل  عال  عَر الة 12448  

َ ْش ف ْرقانا قال عَر ة: الـمَرج  وقال  ـااهد: الِـااة.  و ـااهد  فـي قوله: يَْاعَْل لَ

قالالال: حالالدثِا أحمالالد بالال   فَالالل  قالالال: حالالدثِا أسُالالـاط  عالال   ـالال حدثِالالـي  الالـحمد بالال  الالالـحسي  12449  

َ ْش ف ْرقانا قال: نـااة. : يَْاعَْل لَ  السديذ

ـ حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع  12450  

َ ْش ف ْرقانا يقول: ياعل لَش نـااة.  اب  عُـاـ  يَْاعَْل لَ

َ ْش ف ْرقانا: أي نـااة.ـ حدثِا 12451    ببر  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة: يَْاعَْل لَ

 ركر    قال فصًُ:  

َ ْش ف ْرقانا قال: فرقان يفر  فالـي قلالوبهش بالـي  12452    َ يَْاعَْل لَ ذق وا ّللاذ يَ  آَ ِ وا إْن تَْ ـ ... يا أيذها الذين

 وا بيلُ الفرقان.الـحقذ والُـاطل  حْـى يعرفوق ويهْد

  12453 َ ذق الوا ّللاذ يَ  آَ ِ الوا إْن تَْ ـ حدثِا اب  حميد  قال: حالدثِا سلالـمة  عال  ابال  إسالحا : يالا أيذهالا الذالين

َ ْش ف ْرقانا: أي فصًُ بـي  الـحقذ والُـاطل  يةهر به حقَش ويَفـي به بـاطل    رالفَش.  يَْاعَْل لَ

ش: فرقالت بالـي  الباليء والباليء أفالر  بالـيِهما قَْرقالا والفرقان فـي كالُم العالرب  صالدر   ال  قالوله  

 وف ْرقانا.

 30اآلية : 
الالوَك   َ رن َْ ي ثُْنْ الالوَك أَْو يَْقْ ل الالوَك أَْو ي  واْ لن يَ  َكفَالالر  َُ الذالالين َ الالر  بنالال القالالول فالالـي تأويالالـل قولالاله تعالالالـى:     }َوإنْر يَْم

يَ  {.. رن َ ر  ّللاذ  َوّللاذ  َرْير  اْلَماكن وَن َويَْم َ ر   َويَْم

يقول تعالـى ركرق لُِالـيه  الـحمد صاللى   علياله وساللش  اليكرق نعماله علالـيه: واركالر يالا  الـحمد  إر    

 يـمَر بُ اليي  كفروا     بركي قو ُ كي يثُْوك.

الـي ثُْنْ وَك فقالال بعَالهش:  عِالاق: لـيقالـيدوك. ركالر  ال  قالال    وارْلف أهل الْأويـل فـي تأويالـل قولاله: لن

 رلُ.

ثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  عال  علالـيذ  عال  ابال  ـ حدثِـي الـم12454  

وا لنـي ثُْنْ وَك يعِـي: لـيوثقوك. يَ  َكفَر  َُ الذين َ ر  بن  عُـاـ  قوله: َوإْر يَـْم

الـي ثُْنْ وَك 12455   ـ قال: حدثِا أبو حييفالة  قالال: حالدثِا بالُل  عال  ابال  أبالـي نالـاي   عال   الـااهد: لن

 لـيوثقوك.

َ ر  بالُ 12456   ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة  قوله: َوإْر يَالـْم

وا لنـي ثُْنْ وَك... االَية  يقول: لـيبدذوك وثاقالا  وأرادوا باليلُ نُالـيذ   الُِالـيذ صاللى   علياله  يَ  َكفَر  الذين

 وسلش وهو يو ئٍي بـمَة.

ْقسالش  ـ حدثِا  ـحمد ب  12457   عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  ع   عمر  ع  قْادة و ن

 قاال: قالوا: أوثقوق بـالوثا 

ـالال حالالدثِا  الالـحمد بالال  الالالـحسي   قالالال: حالالدثِا أحمالالد بالال  الالالـمفَل  قالالال: حالالدثِا أسُالالـاط  عالال  12458  

: لنـي ثُْنْ وَك قال: اإلثُـات: هو الـحُس والوثا .  السديذ

 الـحُس. ركر    قال رلُ. وقال آررون: بل  عِاق  

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  قال: سألت عطالاء 12459  

 ع  قوله: لنـي ثُْنْ وَك قال: يَساِوك. وقالها عُد   ب  كثـير.
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 ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  قالوا: اساِوق12460  

 ل آررون: بل  عِاق: لـيسحروك. ركر    قال رلُ.وقا  

ـ حدثِـي  ـحمد ب  إسماعيـل الُصريذ الـمعروف بـالوساوسي  قال: حدثِا عُد الـمـايد 12461  

اد  ع  اب  َريج  ع  عطاء  ع  عُـيد بال  عميالر عال  الالـمطلّ بال  أبالـي وداعالة  أن  ب  أبـي روذ

وننالـي »لش:  ا يأتـمر به قو ُ؟ قال: أبـا طالّ قال لرسول   صلى   عليه وس يالد وَن أْن يَْسَحر  ي رن

ي ونـن  َ رن َْ ي وي  قال: نعش الربذ ربُ  فالـاسْوص باله « ربـي»فقال:    أرُرك بهيا؟ قال: « ويَْقْ ل ونـن

الالي بنالالـي َرْيالالرا»ريالالرا فقالالال رسالالول   صالاللى   عليالاله وسالاللش:  ؟ بَالالْل ه الالَو يَْسَْْوصن الالي بنالالهن «. أنالالا أْسَْْوصن

وَك... االَية.فِزلت  َ رن َْ وا لنـي ثُْنْ وَك أْو يَْقْ ل وَك أْو ي  يَ  َكفَر  َ ر  بُ الذين  : َوإْر يَـْم

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  قال: قالال ابال  َالريج  قالال عطالاء: 12462  

قْلوق أو يثُْالالوق أو سالالمعت عُالالـيد بالال  عميالالر يقالالول: لالالـما افْالالـمروا بـالُِالالـيذ صالاللى   عليالاله وسالاللش لالالـي

قالالال: فالالأرُرق. قالالال:  الال  «. نَعَالالشْ »يَرَالالوق  قالالال لالاله أبالالو طالالالّ: هالالل تالالدري  الالا افْالالـمروا لالالُ؟ قالالال: 

ي»أرُرك؟ قال:  الي بنالهن  أْو ه الَو »قالال: نعالش الالربذ ربالُ  اسالْوص باله ريالرا قالال: «. َربـذ أنالا أْسَْْوصن

ي بـي؟  «.يَْسَْْوصن

 يه وسلش به لـيثُْوق  كما:وكان  عِى  َر قوم رسول   صلى   عل  

ـ حدثِا سعيد ب  يحيى األ وي  قال: ثِـي أبـي  قال: حدثِا  ـحمد بال  إسالحا   عال  عُالد 12463  

  بالال  أبالالـي نالالـاي   عالال   الالـااهد  عالال  ابالال  عُالالـاـ  قالالال: وحدثِالالـي الَلُالالـي  عالال  ياران  ولالالـى أم 

اَْالـمعوا لـيدرالـلوا دار الِالدوة  هانىء  ع  اب  عُـاـ: أن نفرا    قريز    أبراف كلذ قُـيـلة  

فـاعْرضهش إبلـيس فـي صورة بيخ َلـيـل فلـما رأوق قالوا:    أنت؟ قال: بيخ    نـاد  سالمعت 

أنَالالش اَْـمعْالالـش  فالالأردت أن أحَالالركش ولالال  يعالالد َش  ِالالـي رأي ونصالال . قالالالوا: أَالالل ادرالالـل فدرالالـل 

َ ذ أن ي واثَُش فالـي أ الوركش بالأ رق قالال: فقالال  عهش  فقال: انةروا فـي بأن هيا الرَل  و  لـيوبن

قافالل: احُسالالوق فالالـي وثالالا   ثالالش تربصالالوا بالاله ريالالّ الالالـمِون حْالالـى يهلالالُ كمالالا هلالالُ  الال  كالالان قُلالاله  الال  

البعراء  يهير والِابغة  إنـما هو كأحدهش قال: فصرخ عدوذ   البيخ الِـادي  فقال: و   ا هاليا 

به فلـيوبَ  أن يثُوا علـيه حْـى يأراليوق  ال  لَش رأي  و  لـيَرَِه ربه     ـحُسه إلـى أصحا

أيديَش فـيـمِعوق  َِش  فما آ   علـيَش أن يَرَوكش    بُدكش قالوا: فـانةروا فـي غير هيا. قالال: 

كش  ا صِع وأيال  وقالع  فقال قافل: أررَوق    بـي  أظهركش تسْريحوا  ِه  فإنه إرا ررج ل  يَرذ

: و   ا هيا لَالش بالرأي  إرا غاب عَِش أراق واسْرحْـش وكان أ  رق فـي غيركش فقال البيخ الِـاديذ

ألـش تروا حُوة قوله وطُقة لسانه وأري القلوب  ا تسمع    حديثه؟ و  لئ  فعلْـش ثش اسْعرض 

العرب  لْـاْـمع ذ علـيَش  ثش لـيأتـي ذ إلـيَش حْـى يَرََش    بُدكش ويقْل أبرافَش قالوا: صالد  

رأيا غير هيا قال: فقال أبو َهل: و  ألبيرنذ علـيَش برأي  الا أراكالش أبصرتالـموق  و   فـانةروا

بعد  ا أرى غيرق. قالوا: و ا هو؟ قال: نأري    كلذ قُـيـلة غُ ا وسطا بابـا نهالدا  ثالش يعطالى كاللذ 

ا  غُم  ِهش سيفـا صار ا  ثش يَربونه ضربة رَل واحد  فإرا قْلوق تفرذ  د اله فالـي القُالـافل كلهال

فُ أظ ذ هيا الـحيذ    بِـي هابش يقدرون علـى حرب قريز كلها  فإنهش إرا رأوا رلُ قُلوا العقالل 

: هالاليا و  الالالرأي القالالول  الالا قالالال الفْالالـى  ال أرى  واسالالْرحِا وقطعِالالا عِالالا أراق. فقالالال البالاليخ الِالالـاديذ

قوا علـى رلُ وهش  ـامعون له. قال: فأتـى َُريالـل الُِالـيذ  صاللى   علياله وساللش  غيرق. قال: فْفرذ

فأ رق أن ال يُـيت فـي  َاعه اليي كان يُـيت فـيه تلُ اللـيـلة  وأرن   له عِد رلُ بـالالـَروج  

وا  يَ  َكفَر  َ ر  بُ الذين وأنزل علـيه بعد قدو ه الـمديِة األنفـال ييكرق نعمه علـيه وبُءق عِدق: َوإْر يَـْم

الالـي ثُْنْ وَك أْو يَْقْ ل الالوَك أْو  يَ  وأنالالزل فالالـي قالالولهش: لن رن َ ر  ّللاذ  َرْيالالر  وّللاذ  الالالـَماكن وَن َويَالالـْم َ ر  الالوَك ويَالالـْم  َ رن َْ ي 

َّ الالـَمِ ونن » وا بنهن َرْي ٌر « تََربذص  حْالـى يهلالُ كمالا هلالُ  ال  كالان قُلاله  ال  البالعراء: أْم يَق ول الوَن بالاعن

َّ الـَمِ ونن وكان يسمى رلُ الـيوم:   لليي اَْـمعوا علـيه    الرأي.« ةيوم الزحم»نََْربذص  بنهن َرْي

ـ حدثِا اب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  عال   عمالر  عال  قْالادة و قسالش  فالـي 12464  

وا لنـي ثُْنْ وَك قاال: تبالاوروا فالـيه لـيالـلة وهالش بالـمَة  فقالال بعَالهش: إرا  يَ  َكفَر  َ ر  بُ الذين قوله: َوإْر يَـْم

بعَالهش: بالل اقْلالوق وقالال بعَالهش: بالل اررَالوق فلالـما أصالُحوا رأوا  أصُ  فأوثقوق بـالوثا  وقالال

 علـيذا رضي   عِه  فردذ    َرهش.
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ـ حدثِا الـحس  ب  يحيى  قالال: أرُرنالا عُالد الالريا   قالال: أرُرنالـي أبالـي  عال  عَر الة  12465  

بـي طالّ  فِام فـي قال: لـما ررج الُِـيذ صلى   عليه وسلش وأبو بَر إلـى الغار  أ ر علـيذ ب  أ

 َالاعه  فُالالـات الالـمبركون يحرسالالونه. فالإرا رأوق نافمالالا حسالالُوا أناله الُِالالـيذ صاللى   عليالاله وسالاللش  

فْركوق. فلـما أصُحوا ثاروا إلـيه وهالش يحسالُون أناله الُِالـيذ صاللى   علياله وساللش  فالإرا هالش بعلالـيذ  

 فـي طلُه. فقالوا: أي  صاحُُ؟ قال: ال أدري. قال: فركُوا الصعّ واليذلول

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا إسحا   قال: حدثِا عُد الريا   ع   عمر  قالال: أرُرنالـي 12466  

َ ر  بالُ  عثمان الـاريري: أن  قسما  ولـى اب  عُـاـ أرُرق عال  ابال  عُالـاـ  فالـي قولاله: َوإْر يَالـْم

وا لنـي ثُْنْ وَك قال: تباورت قريز لـيـلة بالـمَة  فقالا يَ  َكفَر  ل بعَالهش: إرا أصالُ  فالأثُْوق بالـالوثا  الذين

يريدون الُِـيذ صلى   عليه وسلش. وقال بعَهش: بل اقْلوق وقال بعَهش: بل اررَالوق فالأطلع   

نُـيه علـى رلُ  فُـات علـيذ رضي   عِه علـى فرا, الُِالـيذ صاللى   علياله وساللش تلالُ اللـيالـلة  

حق بالالـالغار  وبالالـات الالالـمبركون يحرسالالون علالالـيذا  ورالالرج الُِالالـيذ صالاللى   عليالاله وسالاللش حْالالـى لالالـ

يحسُون أناله الُِالـيذ صاللى   علياله وساللش. فلالـما أصالُحوا ثالاروا إلالـيه  فلالـما رأوق علالـيذا رضالي   

وا  عِه  ردذ    َرهش  فقالوا: أي  صاحُُ؟ قال: ال أدري. فـاقْصوا أثرق فلالـما بلغالوا الالـاُل و الرذ

ج العَُِوت  قالوا: لو درـل ههِا لـش يَ  نَْسالٌج علالـى بالـابه فمَالم فالـيه بـالغار  رأوا علـى بـابه نس

 ثُثا.

ـالال حدثِالالـي  الالـحمد بالال  الالالـحسي   قالالال: حالالدثِا أحمالالد بالال   فَالالل  قالالال: حالالدثِا أسُالالـاط  عالال  12467  

  َ الوَك ويَالـْم  َ رن َْ الـي ثُْنْ وَك أْو يَْقْ ل الوَك أْو ي  وا لن يَ  َكفَالر  َ ر  بالُ الذالين : َوإْر يَالـْم َ ر  ّللاذ  َوّللاذ  السديذ وَن ويَالـْم ر 

يَ  قالال: اَْالـمعت  باليَة قالريز يْبالاورون فالـي الُِالـيذ صاللى   علياله وساللش بعالد ا  رن َرْير  الـَماكن

أسلـمت األنصار وفرقوا أن يْعالـى أ رق إرا وَد  لـاأ لـاأ إلـيه. فااء إبلـيس فالـي صالورة رَالل 

ا أنَالالروق قالالالوا:  الال  أنالالت؟ فالالو   الالا كالاللذ قو ِالالا  الال  أهالالل نالالـاد  فدرالالـل  عهالالش فالالـي دار الِالالدوة فلالالـم

أعلـمِاهش  ـالسِا هيا قال: أنا رَالل  ال  أهالل نالـاد أسالمع  ال  حالديثَش وأبالير علالـيَش. فـاسْالـحيوا 

فَـلوا عِه. فقال بعَهش: ريوا  ـحمدا إرا اصطُ  علـى فرابه  فالـاَعلوق فالـي بالـيت نْالربص باله 

هالو الالدهر قالال إبلالـيس: بئسالما قلالت  تالـاعلونه فالـي  ريّ الـمِون والريّ: هو الالـموت  والالـمِون:

بـيت فـيأتـي أصحابه فـيَرَونه فـيَون بـيَِش قْال قالوا: صد  البيخ. قال: أررَوق    قالريَْش 

قالالال إبلالالـيس: بئسالالما قلالالت  تالالـَرَونه  الال  قالالريَْش وقالالد أفسالالد سالالفهاءكش فـيأتالالـي قريالالة أرالالرى فالالـيفسد 

قالالالوا: صالد  البالاليخ. قالال أبالالو َهالل  وكالالان أوالهالش بطاعالالة سالفهاءهش فـيأتالـيَش بـالـَيالالـل والرَالال. 

إبلـيس: بل نعمد إلـى كلذ بط     بطون قريز  فِالـَرج  الِهش رَالًُ فِعطاليهش السالُح  فالـيبدذون 

علـى  ـحمد َميعا فـيَربونه ضربة رَل واحد  فُ يسْطيع بِو عُد الـمطلّ أن يقْلالوا قريبالا  

د   وهيا الفْـى هو أَودكش رأيا. فقا وا علـى رلُ  وأرُالر   فلـيس لهش إالذ الدية. قال إبلـيس: ص

رسالالوله صالاللى   عليالاله وسالاللش  فِالالام علالالـى الفالالرا,  وَعلالالوا علالالـيه العيالالون. فلالالـما كالالان فالالـي بعالالض 

اللـيـل  انطلق هو وأبو بَر إلـى الغار  ونام علـيذ ب  أبـي طالالّ علالـى الفالرا,  فاليلُ حالي  يقالول 

الالـي ثُْنْ وَك أوْ  الالوَك واإلثُالالـات: هالالو الالالـحُس والوثالالا   وهالالو قولالاله: َوإْن كالالاد وا   : لن  َ رن َْ يَْقْ ل الالوَك أْو ي 

الالـيًُ يقالالول: يهلَهالالش. فلالالـما  َُ إالذ قَلن ِْهالالا َوإرَْن ال يَالالـْلَُث وَن َرالالـْلفَ وَك  ن  َ رن َْ الالـي  الالَ  األْرضن لن َُ  ن ونَ لَالالـيَْسَْفنزذ

ـيه عمر  فقال لاله:  الا فعالل القالوم؟ وهالو يالرى هاَر رسول   صلى   عليه وسلش إلـى الـمديِة لق

أنهالالش قالالد أهلَالالوا حالالي  رالالرج الُِالالـيذ صالاللى   عليالاله وسالاللش  الال  بالالـي  أظهالالرهش  وكالاليلُ كالالان يصالالِع 

وا بـالقنْالن »بـاأل ـش  فقال الُِـيذ صلى   عليه وسلش:  ر   «.أرذ

  ابال  أبالـي ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال12468  

نـاي   ع   ـااهد: لنـي ثُْنْ وَك أْو يَْقْ ل وَك قال: كفـار قريز أرادوا رلُ بـمـحمد صلى   عليه وسلش 

 قُل أن يَرج     َة.

 حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نـاي   ع   ـااهد نـحوق.   

ا هانىء ب  سالعيد  عال  حاالاج  عال  ابال  أبالـي نالـاي   عال   الـااهد حدثِـي اب  وكيع  قال: حدثِ   

 نـحوق إالذ أنه قال: فعلوا رلُ بـمـحمد.
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ـ حدثِـي  ـحمد ب  سعد قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  عال  12469  

وا لنـي ثُْنْ وَك أْو  يَ  َكفَر  َ ر  بُ الذين يَْقْ ل وَك... االَية  هو الُِـيذ صلى   عليه اب  عُـاـ  قوله: َوإْر يَـْم

 وسلش  َروا به وهو بـمَة.

َ ر  بالُ 12470   ـ حدثِـي يالونس  قالال: أرُرنالا ابال  وهالّ  قالال: قالال ابال  ييالد  فالـي قولاله: َوإْر يَالـْم

وا لنـي ثُْنْ وَك... إلـى آرالر االَيالة  قالال: اَْالـمعوا فْبالاوروا فالـي رسالول   صاللى يَ  َكفَر    علياله  الذين

الالل بالاله قالالالوا: رالاليوق فالالـاساِوق  وسالاللش  فقالالالوا: اقْلالالوا هالاليا الرَالالل فقالالال بعَالالهش: ال يقْلالاله رَالالل إالذ قْ 

واَعلوا علـيه حديدا قالوا: فُ يدعَش أهل بـيْه. قالوا: أررَوق قالالوا: إرا يسالْغوَي الِالاـ علالـيَش. 

ه إرا َالاء يطالوف الُالـيت قال: وإبلـيس  عهش فالـي صالورة رَالل  ال  أهالل نالـاد. واَْالـمع رأيهالش أنال

وق ويقْلوق  فإنه ال يدري أهله    قْله  فـيرضون بالـالعقل فِقْلاله  ويسْسلـش أن ياْـمعوا علـيه فَـيَغمذ

الوق. فأتالـى أبالو بَالر  فقـيالـل لاله  ونسْري  ونعقله. فلـما أن َاء يطوف بـالُـيت اَْالـمعوا علالـيه  فغمذ

الًُ أْن يَق الالوَل َربذالالـي   وقَالالْد راك  فأتالـى فلالالـش ياالالد  الدرًُ فلالالـما أن لالالـش ياالالد  ال  َ درًُ  قالالال: أتَْقْ ل الالوَن َر

َ ْش؟ قال: ثش فرَها   عِه فلـما أن كان اللـيـل أتالاق َُريالـل علالـيه السالُم   ْ  َربذ َاتن  ن اَءك ْش بـالَُـيِذ ََ
ا وـ فقال:    أصحابُ؟ فقال: فُن وفُن وفُن. فقال: ال نـح  أعلـش بهش  ُِ يا  ـحمد  هالو نال

لـيـل قال: وأري أولئُ     َاَعهش وهش نـيام. فأتـى بهش الُِـيذ صلى   عليه وسلش  فقدم أحدهش 

؟»إلـى َُريـل  فَحله  ثش أرسله  فقال:  يالـل  ُْرن َن الوَرت ه  يالا  قالال: كفالـيْه يالا نُالـيذ  . ثالش قالدم «  الا ص 

الوَرت ه  »آرر فِقر فو  رأسه بعصا نقرة  ثش أرسله فقال:  ؟ ا ص  يالـل  ُْرن َن فقالال: كفالـيْه يالا نُالـيذ « يالا 

؟» . ثش أتـي بآرر فِقر فـي ركُْاله  فقالال:  يالـل  ُْرن َن الوَرت ه يالا  قالال: كفالـيْه. ث الش أتالـي بالآرر  «  الا ص 

؟»فسقاق  يقة  فقال:  يـل  ُْرن َن وَرت ه  يا  قال: كفـيْه يالا نُالـيذ  . وأتالـي بـالالـَا س. فلالـما غالدا «  ا ص 

ال  فْعلالق  بالقص بردافاله فالـالْوى  فقطالع األكحالل  ال  رَلاله. وأ الا الاليي كحلالت    بـيْه  الرذ بُِذالـ

عيِاق فأصُ  وقد عمي وأ ا اليي سقـي  يقة فأصُ  وقد اسْسقـى بطِه وأ ا اليي نقر فو  رأسه 

فأريته الِقدة والِقدة: قرحالة عةيالـمة أريتاله فالـي رأساله وأ الا الاليي طعال  فالـي ركُْاله  فأصالُ  وقالد 

َ ر  أقعد. فيلُ قول   ون ويَـْم َ ر  وَك ويَـْم  َ رن َْ وا لنـي ثُْنْ وَك أْو يَْقْ ل وَك أْو ي  يَ  َكفَر  َ ر  بُ الذين : َوإْر يَـْم

يَ . رن  ّللاذ  وّللاذ  َرْير  الـَماكن

َ ر  ّللاذ  َوّللاذ  12471   وَن ويَالـْم َ ر  ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  ع  اب  إسحا   قولاله: ويَالـْم

يَ : أي فمَرت لهش بَيدي الـمْـي  حْـى رـلصُْ  ِهش.َريْ  رن  ر  الـَماكن

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  ع  عَر ة  قوله: 12472  

وا قال: هيق  َية. قال اب  َريج: قال  ـااهد: هيق  َية. يَ  َكفَر  َ ر  بُ الذين  َوإْر يَـْم

إرن: واركر يا  ـحمد نعمْـي عِدك بالـمَري بالـم  حالاول الالـمَر بالُ  ال   بالركي  فْأويـل الَُم  

قو ُ  بإثُـاتُ  أو قْلُ  أو إرراَُ    وطُِ  حْـى اسالِْفيتُ  الِهش وأهلَالْهش  فالـاْ ضن أل الري 

فالالـي حالالرب  الال  حاربالالُ  الال  الالالـمبركي   وتولالالـى عالال  إَابالالة  الالا أرسالاللُْ بالاله  الال  الالالدي  القـيالالـش  وال 

فإن ربُ رير الـماكري  بـم  كفر به وعُد غيرق ورالالف أ الرق ونهياله. وقالد  يرعُُِ كثرة عددهش 

ا  عِى الـمَر فـيـما  َى بـما أغِـي ع  إعادته فـي هيا الـموضع.  بـيِذ

 31اآلية : 
ْعَِا لَْو نََبآء   َا قَال واْ قَْد َسمن ْش آيَاتِ  ْلََى َعلَْيهن ثاْلَل َهالـَيَا إنْن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوإنرَا تْ  لَق ْلَِا  ن

لنيَ  {.. ير  األوذ  َهـَيَآ إنالذ أََساطن

يقول تعالـى ركرق: وإرا تْلـى علـى هؤالء اليي  كفروا آيات كْاب   الواضحة لالـم  بالرح      

ْلِالا صدرق لفهمه قالوا َهًُ  ِهش وعِادا للـحقذ وهش يعلـمون أنهالش كالاربون فالـي قـيالـلهش: لَالْو نَبالاء  لَق  

لنالـي : يعِالـي أنهالش يقولالون  الا هاليا القالرآن الاليي  ثَْل َهيَا اليي تلالـي علالـيِا  إْن َهاليَا إالذ أسالاطير  األوذ  ن

لـي . واألساطير: َمع أسطر  وهو َمع الـامع  ألن واحد األسالطر:  يْلـى علـيهش إالذ أساطير األوذ

ساطر. وقد كان بعالض أهالل سطر  ثش يامع السطر: أسطر وسطور  ثش يامع األسطر: أساطير وأ

 العربـية يقول: واحد األساطير: أسطورة.
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لنـيَ : إن هيا القالرآن الاليي تْلالوق علالـيِا يالا    ير  األَوذ وإنـما َعِى الـمبركون بقولهش: إْن َهيَا إالذ أساطن

لون وكُْوق    أرُالـار األ الـش. كالأنهش أضالافوق إلالـى أناله أرالي عال  بِالـي آدم    ـحمد إالذ  ا سطر األوذ

 وأنه لـش يوحه   إلـيه.

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِالـي حاالاج  قالال: قالال ابال  َالريج  قولاله: َوإرَا 12473  

ثَْل  ْعِا لَْو نَباء  لَق ْلِا  ن ا قال وا قَْد َسمن ْش آياتِ  ْلَـى َعلَـْيهن هيَا قال: كان الَِر ب  الـحر, يَْلف تالاَرا تْ 

إلالالـى فالالـارـ  فـيالالـمرذ بـالعُالالـاد وهالالش يقالالرءون اإلنـايالالـل  ويركعالالون ويسالالادون. فاالالاء  َالالة  فوَالالد 

 ـحمدا صلى   عليه وسلش قد أنزل علـيه وهالو يركالع ويسالاد  فقالال الَِالر: قالد سالمعِا  لالو نبالاء 

ُـاد. فِزلت: وَ  ْعِا لَالْو نَبالاء  لَق ْلِالا لقلِا  ثل هيا لليي سمع    العن الا قالال وا قَالْد َسالمن ْش آياتِ  ْلَالـى َعلَالـْيهن إرَا تْ 

الشذ إْن كالاَن َهاليَا ه الَو الالـَحقذ  ثْل هيَا قال: فقصذ ربِا  ا كانوا قالوا بـمَة  وقالصذ قالولهش: إْر قالال وا اللذه   ن

َك... االَية. ِْدن ْ  عن   ن

حمالد بال  الالـمفَل  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  ـ حدثِـي  ـحمد بال  الالـحسي   قالال: حالدثِا أ12474  

السديذ  قال: كان الَِر ب  الـحر, ب  علقمة أرو بِـي عُالد الالدار يَْلالف إلالـى الالـحيرة  فالـيسمع 

سالاع أهلهالا وكُ هالالش. فلالـما قالدم  َالالة  سالمع كالُم الُِالالـيذ صاللى   علياله وسالاللش والقالرآن  فقالال: قَالالْد 

ثَْل َهيَ  ْعِا لَْو نَباء  لَق ْلِا  ن لنـيَ : يقول: أساَيع أهل الـحيرة.َسمن ير  األوذ  ا إْن َهيَا إالذ أساطن

ـ حدثِا  ـحمد ب  ببار  قال: حدثِا  ـحمد ب  َعفر  قال: حالدثِا بالعُة  عال  أبالـي ببالر  12475  

ع  سعيد ب  َُـير قال: قْل الُِالـيذ صاللى   علياله وساللش يالوم بالدر صالُرا: عقُالةَ بال  أبالـي  عاليط  

والَِر ب  الـحار, وكان الـمقداد أسر الَِر  فلـما أ ر بقْله قال الـمقداد: يا وطعيـمة ب  عديذ  

ن  الا يَق الول  »رسول   أسيري فقال رسول   صلى   عليه وسلش:  ْالابن ّللاذ «. إنذه  كاَن يَق الول  فنالـي كن

ى   عليه وساللش: فأ ر الُِـيذ صلى   عليه وسلش بقْله. فقال الـمقداد: أسيري فقال رسول   صل

« َُ لن َْ ْ  فَ ْقدَاد  ن شذ أْغ ن الـمن ْلالـى « اللذه  فقال الـمقداد: هيا اليي أردت. وفـيه نزلالت هاليق االَيالة: َوإرَا تْ 

ا... االَية. ْش آياتِ   َعلَـْيهن

حدثِـي يعقوب  قال: حدثِا هبيالـش  قالال: أرُرنالا أبالو ببالر  عال  سالعيد بال  َُالـير: أن رسالول      

عليه وسلش قْل يالوم بالدر ثُثالة رهالط  ال  قالريز صالُرا الالـمطعش بال  عالديذ  والَِالر بال  صلى   

الـحر,  وعقُة ب  أبـي  عيط. قالال: فلالـما أ الر بقْالل الَِالر  قالال الالـمقداد بال  األسالود: أساليري يالا 

ي َرس ولنهن  ا كاَن يَق الول  »رسول   قال:  ْابن   وفـن ي كن تالـي  قالال: فقالال «. إنذه  كاَن يَق ول  فـن رلالُ  رذ

َُ »أو ثُثا  فقال رسول   صلى   عليه وسلش:  لن َْ ْ  فَ ْقدَادَ  ن شذ أْغ ن الـمن وكان الـمقداد أسالر « اللذه 

 الَِر.

 32اآلية : 
ْر َعلَ  َك فَالأَْ طن ِالدن الْ  عن شذ إنن َكاَن َهالـَيَا ه الَو اْلَحالقذ  ن ْيَِالا القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوإنْر قَال واْ اللذه 

َ  السذَمآءن أَون افْْنَِا بنعَيَاٍب أَلنيٍش {.. َااَرةً  ذ  حن

الْ      الشذ إْن كالاَن َهاليَا ه الَو الالـَحقذ  ن يقول تعالـى ركرق: واركر يالا  الـحمد أيَالا  الا حاللذ بالـم  قالال: اللذه 

َ  السذماءن أون افْْنِا بنعَاليَاٍب ألنـيالـٍش إر  َالر ااَرةً  ن ْر َعلَـْيِا حن َك فَأْ طن ِْدن ت لهالش  فأتالـيْهش بعالياب ألـيالـش. عن

وكالالان رلالالُ العالالياب: قالالْلهش بالالـالسيف يالالوم بالالدر. وهالاليق االَيالالة أيَالالا ركالالر أنهالالا نزلالالت فالالـي الَِالالر بالال  

 الـحر,. ركر    قال رلُ.

ـ حدثِـي يعقوب  قال: حدثِا هبيـش  قال: حدثِا أبو ببر  ع  سعيد ب  َُـير  فـي قوله: 12476  

شذ إْن كانَ  الَ  السذالماءن قالال: نزلالت فالـي  َوإْر قال وا اللذه  االاَرةً  ن ْر َعلَالـْيِا حن َك فَأْ طن ِْدن ْ  عن َهيَا ه َو الـَحقذ  ن

 الَِر ب  الـحر,.

ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي 12477  

َك  ِْدن ْ  عن قال: قول الَِر ب  الـحر, ب  علقمة نـاي   ع   ـااهد  قوله: إْن كاَن َهيَا ه َو الـَحقذ  ن

 ب  كلدة.

الشذ     حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نـاي   ع   الـااهد: اللذه 

َك قول الَِر ب  الـحر, ب  علقمة ب  كلدة    بِـي عُد الدار. ِْدن ْ  عن  إْن كاَن َهيَا ه َو الـَحقذ  ن
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   قال: أرُرنا عُد    عال  ورقالاء  عال  ابال  أبالـي نالـاي   عال   الـااهد  فالـي قال: أرُرنا إسحا   

َك قال: هو الَِر ب  الـحر, ب  كلدة. ِْدن ْ  عن  قوله: إْن كاَن َهيَا ه َو الـَحقذ  ن

ـ حدثِا أحمد ب  إسحا   قال: حدثِا أبو أحمد  قال: حدثِا طلـحة ب  عمرو  عال  عطالاء  12478  

َك  قال: قال رَل    بِـي الدن ِْ الْ  عن الشذ إْن كالاَن َهاليَا ه الَو الالـَحقذ  ن عُد الدار  يقا له الَِر ب  كلدة: اللذه 

ُْاللَ  الْل لَِالا قنطذِالا قَ ا َعاذ َ  السذماءن أون افْْنِا بنعَيَاٍب ألنـيـٍش فقال  : َوقال وا َربِذ ااَرةً  ن ْر َعلَـْيِا حن  يَالْومن فَأْ طن

ونا م  ـ  ئْْ َن سابن وقال: َولَقَْد  يَ   الـحن ةٍ وقال: سأََل سافنٌل بنعَيَاٍب َواقنعٍ لْلَافنرن َل َ رذ فَرادَى كَما َرـلَْقِاك ْش أوذ

 قال عطاء: لقد نزل فـيه بَع عبرة آية    كْاب  .

ـ حدثِـي  ـحمد بال  الالـحسي   قالال: حالدثِا أحمالد بال  الالـمفَل  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  12479  

الالـحر,: اللهالشذ إن كالان  الا يقالول  الـحمد هالو الالـحقذ  ال  عِالدك  السدي  قال: فقال يعِـي الَِر ب 

يَ .  فأ طر علـيِا حاارة    السماء أون افْْنِا بنعَيَاٍب ألنـيـٍش قال  : سأََل سافنٌل بعَيَاٍب َواقنعٍ لْلَافنرن

ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا حَام  ع  عُِسالة  عال  لالـيم  عال   الـااهد  فالـي قولاله: إْن 12480  

يَ .ك َك... االَية  قال: سأََل سافنٌل بنعَيَاٍب َواقنعٍ لْلَافنرن ِْدن ْ  عن  اَن َهيَا ه َو الـَحقذ  ن

الشذ إْن كالاَن 12481   ـ حدثِا ببر  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة  قوله: َوإْر قالال وا اللذه 

َك... االَية  قال: قال رلُ  ِْدن ْ  عن سفهة هيق األ ة وََهلْها  فعاد   بعافدته ورحمْاله َهيَا ه َو الـَحقذ  ن

 علـى سفهة هيق األ ة وَهلْها.

ـالال حالالدثِا ابالال  حميالالد  قالالال: حالالدثِا سلالالـمة  عالال  ابالال  إسالالحا   قالالال: ثالالش ركالالر غيالالرة قالالريز 12482  

َك أي  الا َالاء باله  الدن ِْ الْ  عن شذ إْن كاَن َهاليَا ه الَو الالـَحقذ  ن  الـحمد  واسْفْاحهش علـى أنفسهش  إر قالوا: اللذه 

َ  السذماءن كما أ طرتها علالـى قالوم لالوط أون افْْنِالا بنعَاليَاٍب ألنـيالـٍش أي بالُعض  الا  ااَرةً  ن ْر َعلَـْيِا حن فَأْ طن

 عيذبت به األ ـش قُلِا.

فالالـي الَالالُم. فقالالال بعالالض الُصريالالـي  نصالالّ « هالالو»وارْلالالف أهالالل العربالالـية فالالـي وَالاله درالالول   

لت يافالدة« هو»ألن «  الـحق» وال تالزاد إالذ «   الا»فالـي الَالُم صاللة توكيالد كزيالادة  و  أعلـش حوذ

لالـش يَال  « رأيت هاليا هالو»فـي كلذ فعل ال يسْغِـي ع  رُر  ولـيس هو بصفة لهيا  ألنُ لو قلت: 

كُ ا  وال تَون هيق الـمَمرة    صفة الةاهرة  ولَِها تَون    صفة الـمَمرة  نالـحو قولاله: 

ْ  كان وا ه ش  الةذالنـميَ  تـ َن را ألنالُ تقالول: َولَ َْ ن ه َو َريرا َوأْعةَش أ ِْدَ ّللاذ د وق  عن « وَدتاله هالو وإيالاي»ان

صفة. وقد تَون فـي هيا الـمعِى أيَا غير صفة  ولَِها تَون يافدة كما كالان فالـي « هو»فَْون 

ل. وقد تـاري فـي َميع هيا  ـارى االسش  فـيرفع  ا بعدها إن كان بعدها ظاهرا أو  َمرا  األوذ

ْ  كان وا ه ش  الةذالنـميَ  َو  فـي لغة َن َك َول ِْدن ْ  عن بِـي تـميـش  يقولون فـي قوله: إْن كاَن َهيَا ه َو الـَحقذ  ن

الرا كمالا تقالول: كالانوا آبالـا:هش الةالالـمون  َعلالوا هاليا الالـمَمر  َْ ن ه َو َرْيرا َوأْعَةش أ ِدَ ّللاذ د وق  عن تـان

َان. ولالـش تالـاعل  واضالع الصالفة  ألناله فصالل يافدا فالـي هاليا الالـم« أنت»و « هما»و « هو»نـحو 

أراد أن يُـي  به أنه لـيس  ا بعدق صفة لـما قُله  ولـش يحْـج إلـى هيا فـي الـموضع الاليي ال يَالون 

 له رُر.

 

الْالـي هالي عمالاد فالـي الَالُم إالذ لالـمعِى صالحي . « هالو»وكان بعض الَوفـيـي  يقول: لـش تدرالـل   

ت أنالت: بالل عمالرو هالو القالافش فهالو لالـمعهود االسالش واأللالف  والالُم وقالال: كأناله قالال: ييالد قالافش  فقلال

ألن درولها ورروَهالا واحالد فالـي «  هو»لـمعهود الفعل الْـي هي صلة فـي الَُم  َالفة لـمعِى 

« وَدتاله نفساله»الَُم  ولـيست كيلُ هو وأ ا الْـي تدرـل صلة فـي الَُم  فْوكيد بُـيه بقولهش: 

 كالةريف والعاقل.تقول رلُ  ولـيست بصفة 

 34-33اآلية : 
ْش َوه الالْش  عَالاليذبَه  ْش َوَ الالا َكالالاَن ّللاذ     ْش َوأَنالالَت فنالاليهن ي عَالاليذبَه  القالالول فالالـي تأويالالـل قولالاله تعالالالـى:     }َوَ الالا َكالالاَن ّللاذ  لن

دن اْلَحَرامن  دذوَن َع ن اْلَمْسان ش  ّللاذ  َوه ْش يَص  ْش أاَلذ ي عَيذبَه  وَن *  َوَ ا لَه  ق   يَْسَْْغفنر  يَآ:  يَآَءق  إنْن أَْولن َوَ ا َكان َواْ أَْولن

وَن {.. َن ذ أَْكثََره ْش الَ يَْعلَم  َ ْذق وَن َولَـ  إنالذ اْلم 

ْش:     ْش وأْنالت فنالـيهن الـي عَيذبَه  ارْلف أهل الْأويـل فـي تأويـل رلُ  فقال بعَالهش: تأويالـله: َو الا كالاَن ّللاذ  لن

أنزلالت هاليق علالـى الُِالـيذ صاللى   علياله وساللش وهالو  قـيالـش أي وأنت  قـيـش بالـي  أظهالرهش. قالال: و

This file was downloaded from QuranicThought.com



بالالـمَة. قالالال: ثالالش رالالرج الُِالالـيذ صالاللى   عليالاله وسالاللش  الال  بالالـي  أظهالالرهش  فالالـاسْغفر  الال  بهالالا  الال  

ْش وه ْش يَْسَْْغفنروَن.  عَيذبَه  الـمسلـمي   فأنزل بعد رروَه علـيه حي  اسْغفر أولئُ بها: َو ا كاَن     

 ُ الُقـية    الـمسلـمي     بـيِهش  فعيذب الَفـار. ركر    قال رلُ.قال: ثش ررج أولئ

ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا يعقوب  ع  َعفر ب  أبـي الـمغيرة  عال  ابال  أبالزي  قالال: 12483  

ْش. قالال ْش وأْنالَت فنالـيهن الـي عَيذبَه  : فَالرج كان الُِـيذ صلى   عليه وسلش بـمَة  فأنزل  : َو الا كالاَن ّللاذ  لن

وَن. قالال:  ْش وه الْش يَْسالَْْغفنر  عَاليبَه  الُِـيذ صلى   عليه وساللش إلالـى الالـمديِة  فالأنزل  : َو الا كالاَن ّللاذ    

فَان أولئُ الُقـية    الـمسلـمي  اليي  بقوا فـيها يسالْغفرون  يعِالـي بالـمَة فلالـما ررَالوا أنالزل   

ش  ّللاذ   ْش أالذ ي عَيذبَه  دن الـَحَرامن َو ا كان وا أْولنـياَءق  قال: فأرن   له علـيه: َو ا لَه  دذوَن َع ن الـَمْسان َوه ْش يَص 

 فـي فْـ   َة  فهو العياب اليي وعدهش.

ـ حدثِـي يعقوب  قال: حدثِا هبيـش  قال: أرُرنا حصي   ع  أبـي  الُ  فـي قوله: َو الا 12484  

ْش يع ْش وأْنالالت فنالالـيهن الالـي عَيذبَه  ْش وه الالْش كالالاَن   لن عَالاليذبَه  ِالالـي الُِالالـيذ صالاللى   عليالاله وسالاللش. َو الالا كالالاَن ّللاذ    

ش  ّللاذ  يعِـي  َة  وفـيها الَفـار. ْش أالذ ي عَيذبَه  وَن يعِـي:    بها    الـمسلـمي . َوَ ا لَه   يَْسَْْغفنر 

 الالُ   حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عمرو ب  عون  قال: أرُرنالا هبيالـش  عال  حصالي   عال  أبالـي   

ْش وفالالـيهش الالالـمؤ ِون   عَالاليذبَه  ْش يعِالالـي: أهالالل  َالالة. َو الالا كالالاَن ّللاذ     الالـي عَيذبَه  فالالـي قالالول  : َو الالا كالالاَن ّللاذ  لن

 يسْغفرون يغفر لـم  فـيهش    الـمسلـمي .

حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا إسحا  ب  إسماعيـل الرايي وأبو داود الـحفري  ع  يعقالوب  عال     

وَن قالال: بقالـية  ال  بقالـي  ال  الـمسلالـمي  َعفر  ع  اب ْش وه الْش يَْسالَْْغفنر  عَاليذبَه    أبالزى: َو الا كالاَن ّللاذ    

ش  ّللاذ . ْش أالذ ي عَيذبَه    ِهش  فلـما ررَوا  قال: َو ا لَه 

شْ     ْش وأْنالَت فنالـيهن الـي عَيذبَه   قال: حدثِا عمران ب  عيـيِة  عال  حصالي   عال  أبالـي  الالُ: َو الا كالاَن ّللاذ  لن

 قال: أهل  َة.

وَن 12485   ْش وه ْش يَْسالَْْغفنر  عَيذبَه  ـ وأرُرنا أبـيذ  ع  سلـمة ب  نُـيط  ع  الَحاك: َو ا كاَن ّللاذ    

دن الالالـَحَرامن قالالال:  الالدذوَن َعالال ن الالالـَمْسان ش  ّللاذ  َوه الالْش يَص  الالْش أالذ ي عَالاليذبَه  قالالال: الالالـمؤ ِون  الال  أهالالل  َالالة. َو الالا لَه 

 .الـمبركون    أهل  َة

وَن 12486   ْش وه الْش يَْسالَْْغفنر  عَاليذبَه  ـ قال: حدثِا أبو رالد  ع  َويُر  ع  الَالحاك: َو الا كالاَن ّللاذ    

 قال: الـمؤ ِون يسْغفرون بـي  ظهرانـيهش.

ـ حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبـي  قال: ثِـي عمي  قال: ثِـي أبـي  ع  أبـيه  ع  12487  

وَن يقالول: الاليي  آ ِالوا  عالُ يسالْغفرون بالـمَة  اب  عُـاـ قوله: َو ا  ْش وه ْش يَْسالَْْغفنر  عَيذبَه  كاَن ّللاذ    

 حْـى أررَُ واليي  آ ِوا  عُ.

ـ حدثِا القاسش  قال: حالدثِا الالـحسي   قالال: ثِالـي حاالاج  قالال: قالال ابال  َالريج  قالال: ابال  12488  

وا  عه ويـلـحقه بحيم أ ر. َو ا كاَن ّللاذ  عُـاـ: لـش يعيذب قرية حْـى يَرج الُِـيذ  ِها واليي  آ ِ

ش  ّللاذ . ْش أالذ ي عَيذبَه  وَن يعِـي الـمؤ ِـي . ثش أعاد إلـى الـمبركي   فقال: َو ا لَه  ْش وه ْش يَْسَْْغفنر  عَيذبَه     

ـالال حدثِالالـي يالالونس  قالالال: أرُرنالالا ابالال  وهالالّ  قالالال: قالالال ابالال  ييالالد  فالالـي قولالاله: َو الالا كالالاَن ّللاذ  12489  

ْش قال: يعِـي أهل  َة.لنـي   يهن ْش وأْنَت فـن  عَيذبَه 

وقال آررون: بل  عِى رلُ: و ا كان   لـيعيذب هؤالء الـمبركي     قريز بـمَة وأنت فـيهش   

ْش وهالالؤالء الالالـمبركون يقولالالون: يالالا ربذ  عَالاليذبَه  يالالا  الالـحمد  حْالالـى أررَالالُ  الال  بالالـيِهش. َو الالا كالالاَن ّللاذ    

ش  ّللاذ  فالـي غفرانُ و ا أبُه رلُ  ال   ع الْش أالذ ي عَاليذبَه  انالـي االسْغفالـار بالـالقول. قالالوا: وقولاله: َو الا له 

 االَررة. ركر    قال رلُ.

ـ حدثِا أحمد ب   ِصور الر ادي  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حالدثِا عَر الة  عال  أبالـي 12490  

ـيُ ال بالريُ لالُ لُالـيُ  ي يـل  ع  اب  عُـاـ: إن الـمبركي  كانوا يطوفون بـالُـيت يقولون: لُال

فـيقولون: ال بريُ لُ إالذ بالريُ هالو لالُ تالـملَه و الا « قَْد قَدْ »فـيقول الُِـيذ صلى   عليه وسلش: 

ْش  عَاليذبَه  ْش َو ا كالاَن ّللاذ     يهن ْش وأْنَت فـن  لُ  ويقولون: غفرانُ غفرانُ. فأنزل  : َو ا كاَن ّللاذ  لنـي عَيذبَه 

و َن. فقال اب  عُـاـ: كان فـيهش أ انان: نُـيذ   واالسْغفـار  قال: فيهّ الُِـيذ صلى وه ْش يَْسَْْغفنر 
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دن الالـَحَرامن َو الا  الدذوَن َعال ن الالـَمْسان ش  ّللاذ  َوه الْش يَص  ْش أالذ ي عَاليذبَه    عليه وسلش  وبقـي االسْغفـار. َو ا لَه 

ْذق   ق  إالذ الـم   وَن قال: فهيا عياب االَررة  قال: وراك عياب الدنـيا.كان وا أْولنـياَءق  إْن أْولنـيا: 

ـ حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حدثِا أبالو  عبالر  عال  يزيالد بال  رو الان 12491  

الشذ إْن كالاَن َهاليَا  و ـحمد ب  قـيس قاال: قالت قريز بعَها لالُعض:  الـحمد أكر اله    ال  بالـيِِا اللذه 

كَ  ِْدن ْ  عن ْر َعلَـْيِا... االَية فلـما أ سوا ند وا علـى  ا قالالوا  فقالالوا: غفرانالُ اللهالشذ ه َو الـَحقذ  ن   فَأْ طن

وَن. وَن... إلـى قوله: ال يَْعلَـم  ْش وه ْش يَْسَْْغفنر  عَيذبَه   فأنزل  : َو ا كاَن ّللاذ    

ون يعِالالـي ـالال حدثِالالـي ابالال  حميالالد  قالالال: حالالدثِا سلالالـمة  عالال  ابالال  إسالالحا   قالالال: كالالانوا يقولالال12492  

الـمبركي : و  إن   ال يعيذبِا ونـح  نسْغفر  وال يعيذب أ الة ونُالـيها  عهالا حْالـى يَرَاله عِهالا 

ورلُ    قوله ورسول هلل صلى   عليه وسلش بـي  أظهرهش  فقال   لُِـيه صاللى   علياله وساللش 

تهش واسْفْاحهش علـى أنفسهش  إر قالوا اللذه   َك ييكر له َهالْهش وغرذ الدن ِْ ْ  عن شذ إْن كاَن َهيَا ه َو الـَحقذ  ن

الالَ  السذالالماءن كمالالا أ طرتهالالا علالالـى قالالوم لالالوط  وقالالال حالالي  نعالالى علالالـيهش سالالوء  االالاَرةً  ن ْر َعلَالالـْيِا حن فَالالأْ طن

وَن  أي بقالول ْش وه الْش يَْسالَْْغفنر  عَاليذبَه  ْش َو الا كالاَن ّللاذ     ْش وأْنَت فنالـيهن هش  وإن أعمالهش: َو ا كاَن ّللاذ  لنـي عَيذبَه 

دن الالـَحرامن  ال  آ ال    وعُالدق  أي أنالت و ال   الدذوَن َعال ن الالـَمْسان كانوا يسْغفرون كما قال: َوه الْش يَص 

 تُعُ.

ـ حدثِا الـحس  ب  الصُـاح الُزار  قال: حدثِا أبو بردة  ع  أبـي  وسى  قال: إناله كالان 12493  

ْش وأ وَن قالال: أ الا فـيَش أ انان: قوله: وَ ا كاَن ّللاذ  لنـي عَيذبَه  ْش وه ْش يَْسالَْْغفنر  عَيذبَه  ْش َو ا كاَن ّللاذ     يهن ْنَت فـن

 الُِـيذ صلى   عليه وسلش فقد  َى  وأ ا االسْغفـار فهو دافر فـيَش إلـى يوم القـيا ة.

ـ حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حدثِا يونس ب  أبـي إسحا   ع  عالا ر 12494  

طاب الثوريذ قال: سمعت أبـا العُء يقول: كان أل ة  ـحمد صلى   علياله وساللش أَ ِْالاق: أبـي الـَ

ْش... االَية. يهن ْش وأْنَت فـن  فيهُت إحداهما  وبقـيت األررى: َو ا كاَن لنـي عَيذبَه 

وقالالال آرالالرون:  عِالالى رلالالُ: و الالا كالالان   لالالـيعيذبهش وأنالالت فالالـيهش يالالا  الالـحمد  و الالا كالالان    عالاليذب   

مبركي  وهش يسْغفرون  أي: لو اسْغفروا. قالوا: ولـش يَونوا يسْغفرون فقالال َاللذ ثِالا:ق إر لالـش الـ

. ركر    قال رلُ. دن الـَحَرامن دذوَن َع ن الـَمْسان ش  ّللاذ  َوه ْش يَص  ْش أالذ ي عَيذبَه   يَونوا يسْغفرون: َو الَه 

ْش ـ حدثِا ببر ب   عار  قال: حدثِا يزيد  قال: حدث12495   ِا سعيد  ع  قْادة: َو ا كاَن ّللاذ  لنـي عَيذبَه 

وَن قالال: إن القالوم لالـش يَونالوا يسالْغفرون  ولالو كالانوا  ْش وه الْش يَْسالَْْغفنر  عَيذبَه  ْش َو ا كاَن ّللاذ     يهن وأْنَت فـن

يسْغفرون  ا عيذبوا. وكان بعض أهل العلالـش يقالول: همالا أ انالان أنزلهمالا    فأ الا أحالدهما فمَالى 

 يذ    وأ ا االَرر فأبقاق   رحمة بـي  أظهركش  االسْغفـار والْوبة.نُـ

ـ حدثِـي  ـحمد بال  الالـحسي   قالال: حالدثِا أحمالد بال  الالـمفَل  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  12496  

عَيذ  ْش َو ا كاَن ّللاذ     يهن ْش وأْنَت فـن وَن السديذ  قال: قال   لرسوله: َو ا كاَن ّللاذ  لنـي عَيذبَه  ْش وه ْش يَْسَْْغفنر  بَه 

وا بالـالينوب لَالانوا  ؤ ِالـي   وكيالف ال  يقول:  ا كِت أعيبهش وهش يسْغفرون  ولو اسْغفروا وأقالرذ

 أعيبهش وهش ال يسْغفرون  و ا لهش أال يعيذبهش   وهش يصدذون ع   ـحمد وع  الـمساد الـحرام

ال ابالال  ييالالد  فالالـي قولالاله: َو الالا كالالاَن ّللاذ  ـالال حدثِالالـي يالالونس  قالالال: أرُرنالالا ابالال  وهالالّ  قالالال: قالال12497  

ون قال: يقول: لو اسْغفروا لـش أعيذبهش. ْش َوه ْش يَْسَْْغفنر  عَيذبه  ْش َوَ ا كاَن       يهن ْش َوأْنَت فـن  لنـي عَيذبَه 

وقال آررون:  عِى رلُ: و ا كان   لـيعيذبهش وهش يسلـمون. قالوا: واسْغفالـارهش كالان فالـي هاليا   

 ع: إسُ هش. ركر    قال رلُ.الـموض

ار ب  عُد    قالال: حالدثِا عُالد الالـملُ بال  الصُالـاح  قالال: حالدثِا عمالران بال  12498   ـ حدثِا سوذ

ْش َوه الالْش  عَالاليبَه  ْش َو الالا كالالاَن ّللاذ     ْش َوأْنالالَت فنالالـيهن الالـي عَيذبَه  حالالدير  عالال  عَر الالة  فالالـي قولالاله: َو الالا كالالاَن ّللاذ  لن

وَن. قال: سألوا  العياب  فقال: لـش يَ  لـيعيبهش وأنت فـيهش  ولـش يَ  لـيعيذبهش وهش يدرـلون يَْسَْْغفنر 

 فـي اإلسُم.

ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي 12499  

َن ق يهْش قال: بـي  أظهرهش. وقوله: َوه ْش يَْسَْْغفنرو   ال: يسلـمون.نـاي   ع   ـااهد  قوله: وأْنَت فـن
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حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نالـاي   عال   الـااهد: و الا    

وَن قال: وهش يسلـمون.  ْش َوه ْش يَْسَْْغفنر  عَيذبَه  كان   لـيعيبهش وأنت فـيهش بـي  أظهرهش َو ا كاَن ّللاذ    

ش  ّللاذ  َوه   ْش أالذ ي عَيذبَه  .َو ا لَه  دن الـَحَرامن دذوَن َع ن الـَمْسان  ْش يَص 

حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حدثِا  ـحمد ب  عُالـيد    عال  ابال  أبالـي نالـاي      

ْش وهالالش  عَالاليذبَه  ْش قالالال: بالالـي  أظهالالرهش. َو الالا كالالان ّللاذ     ْش َوأْنالالَت فنالالـيهن الالـي عَيذبَه  عالال   الالـااهد: َو الالا كالالاَن ّللاذ  لن

وَن قال: درولهش فـي اإلسُم.يَْسَْْغفن   ر 

وقال آررون: بل  عِى رلُ: وفـيهش َ   قد سالُق لاله  ال    الالدرول فالـي اإلسالُم. ركالر  ال  قالال   

 رلُ.

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  ابال  عُالـاـ  12500  

ْش َوأْنالال الالـي عَيذبَه  ْش يقالالول:  الالا كالالان   سالالُحانه يعالاليذب قو الالا وأنُالالـيا:هش بالالـي  قولالاله: َو الالا كالالاَن ّللاذ  لن َت فنالالـيهن

وَن يقول: و ِهش    قالد سالُق لاله  ْش َوه ْش يَْسَْْغفنر  عَيذبَه  أظهرهش حْـى يَرَهش. ثش قال: َو ا كاَن ّللاذ    

ش  ّللاذ   ْش أالذ ي عَالاليذبَه   فعالاليذبهش يالالوم بالالدر  الال    الالالدرول فالالـي اإليالالـمان  وهالالو االسْغفالالـار  ثالالش قالالال: َو الالالَه 

 بـالسيف.

 وقال آررون: بل  عِاق: و ا كان    عيذبهش وهش يصلذون. ركر    قال رلُ.  

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  عال  علالـيذ  عال  ابال  12501  

ونَ  ْش َوه ْش يَْسَْْغفنر  عَيذبَه   يعِـي: يصلون  يعِـي بهيا أهل  َة. عُـاـ  قوله: َو ا كاَن ّللاذ    

ـ حدثِـي  وسى ب  عُد الرحم  الـمسروقـيذ  قالال: حالدثِا حسالي  الـاعفالـيذ  عال  يافالدة  12502  

ْش َوه ْش  عَيذبَه  ْش َو ا كاَن ّللاذ     يهن ْش وأْنَت فـن ع   ِصور  ع   ـااهد  فـي قول  : َو ا كاَن ّللاذ  لنـي عَيذبَه 

ونَ   قال: يصلون. يَْسَْْغفنر 

دثت ع  الـحسي  ب  الفرج  قال: سمعت أبالـا  عالار  قالال: حالدثِا عُالـيد بال  سلـيالـمان  12503   ـ ح 

ْش يعِالـي: أهالل  ْش وأْنالَت فنالـيهن الـي عَيذبَه  قال: سمعت الَحاك بال   الزاحش يقالول فالـي قولاله: َو الا كالاَن ّللاذ  لن

وَن يعِالـي:   َة  يقول: لـش أك  ألعيذبَش وفـيَش  ـحمد. ثالش قالال: َو الا ْش َوه الْش يَْسالَْْغفنر  عَاليذبَه  كالاَن ّللاذ    

 يؤ ِون ويصلون.

ْش     عَاليذبَه  حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا َرير  ع   ِصور  عال   الـااهد  فالـي قولاله: َو الا كالاَن ّللاذ    

وَن قال: وهش يصلون.  َوه ْش يَْسَْْغفنر 

لـمبركي  وهش يسْغفرون. قالوا: ثش نسخ رلُ وقال آررون: بل  عِى رلُ: و ا كان   لـيعيذب ا  

. ركر    قال رلُ. دن الـَحَرامن دذوَن َع ن الـَمْسان ش  ّللاذ  َوه ْش يَص  ْش أالذ ي عَيذبَه   بقوله: َو الَه 

ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا يحيى ب  واض   ع  الـحسي  ب  واقد  ع  يزيد الِـحويذ  12504  

ْش َو الا كالاَن ع  عَر ة والـحس  الُصر ْش وأْنالَت فنالـيهن يذ  قاال: قال فـي األنفـال: َو ا كاَن ّللاذ  لنـي عَيذبَه 

ش  ّللاذ ... إلالـى قولاله: فَالي   ْش أالذ ي عَاليذبَه  وَن فِسَْها االَية الْـي تلالـيها: َو الالَه  ْش َوه ْش يَْسَْْغفنر  عَيذبَه  وق وا ّللاذ    

ونَ  ف ر  َْ ْش تَ ْـ  ِْ َما ك   فقوتلوا بـمَة  وأصابهش فـيها الـاور والـحصر. العَيَاَب بـن

وأولـى هيق األقوال عِدي فـي رلُ بـالصواب قول    قال: تأويـله: و ا كالان   لالـيعيبهش وأنالت   

فـيهش يا  ـحمد وبـي  أظهرهش  قـيـش  حْـى أررَُ    بـي  أظهالرهش ألنالـي ال أهلالُ قريالة وفالـيها 

ش يسْغفرون    رنوبهش وكفرهش  ولَِهش ال يسْغفرون    رلُ  بالل نُـيها. و ا كان    عيبهش وه

ون علـيه  فهش للعالياب  سْالـحقون  كمالا يقالال:  الا كِالت ألحسال  إلالـيُ وأنالت تساليء إلالـيذ   هش  صرذ

يراد بيلُ: ال أحس  إلـيُ إرا أسأت إلـيذ ولو أسأت إلـيذ لـش أحس  إلـيُ  ولَال  أحسال  إلالـيُ ألنالُ 

دن الالالـَحَرامن ال تسالاليء إلالالـيذ وكالاليلُ ر الالدذوَن َعالال ن الالالـَمْسان ش  ّللاذ  َوه الالْش يَص  ْش أالذ ي عَالاليذبَه  لالالُ. ثالالش قـيالالـل: َو الالالَه 

بـمعِى: و ا بأنهش و ا يـمِعهش أن يعيذبهش   وهش ال يسْغفرون      كفالرهش فالـيؤ ِوا باله  وهالش 

 يصدذون الـمؤ ِـي  بـاهلل ورسوله ع  الـمساد الـحرام.

ا القالول أولالـى األقالوال فالـي رلالُ بالـالصواب  ألن القالوم أعِالـي  بالركي  َالة كالانوا وإنـما قلِا هالي  

اسالْعالوا العالياب  فقالالوا: اللهالشذ إن كالان  الا َالاء بالاله  الـحمد هالو الالـحقذ  فالأ طر علالـيِا حاالارة  الال  

السماء أو افِْا بعالياب ألـيالـش فقالال   لُِالـيه:  الا كِالت ألعاليذبهش وأنالت فالـيهش و الا كِالت ألعاليذبهش لالو 

ْغفروا  وكيف ال أعاليذبهش بعالد إرراَالُ  الِهش وهالش يصالدذون عال  الالـمساد الالـحرام فأعلالـمه َاللذ اس
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ثِا:ق أن اليي  اسْعالوا العياب حافق بهش ونالايل  وأعلالـمهش حالال نزولاله بهالش  ورلالُ بعالد إرراَاله 

ُذ إياق    بـي  أظهرهش. وال وَه إليعادهش العياب فـي االَررة  وهش  سْعالوق فـي العاَل  وال  ب

أنهش فـي االَررة إلـى العياب صافرون  بل فـي تعايـل   لهش رلُ يوم بدر الدلـيـل الواض  علـى 

وَن  ْش َوه ْش يَْسالَْْغفنر  عَيذبَه  ه قوله: َو ا كاَن ّللاذ     َذ أن القول فـي رلُ  ا قلِا. وكيلُ ال وَه لقول َ   و

ر عِهش وعما   فـاعل بهش  وال دلـيـل علالـى أن إلـى أنه عِـي به الـمؤ ِـي   وهو فـي سيا  الـَُ

َذى  وعلـى أن رلُ به عِوا  وال رُف فالـي تأويالـله  ال  أهلاله  وَالود. وكاليلُ  الـَُر عِهش قد تق

دن  الدذوَن َعال ن الالـَمْسان ش  ّللاذ  َوه الْش يَص  ْش أالذ ي عَيذبَه  أيَا ال وَه لقول    قال: رلُ  ِسوخ بقوله: َو ا لَه 

وَن رُالر  والالـَُر ال ياالوي الـَحَرامن  ْش َوه ْش يَْسالَْْغفنر  عَيذبَه  ... االَية  ألن قوله َلذ ثِا:ق: َو ا كاَن ّللاذ    

 أن يَون فـيه نسخ  وإنـما يَون الِسخ لذ ر والِهي.

ش  ّللاذ  فقالالال بعالالض « أن»وارْلالالف أهالالل العربالالـية فالالـي وَالاله درالالول    الالْش أالذ ي عَالاليذبَه  فالالـي قولالاله: َو الالا لَه 

 وهي يافدة  وَاء فـي البعر:« ال»يـي الُصرة: هي يافدة ههِا  وقد عملت كما عملت نـحو

و أْحسابنها ع َمَرا   َ ْ  َغَطفـان  ال ر ن وَب لََهاإلـيذ الَم رَو   لَْو لَـْش ت

إالذ لـمعِى صحي   ألن  عِى « أن»وقد أنَر رلُ    قوله بعض أهل العربـية  وقال: لـش تدرـل   

شْ  لـيعلالـش أناله «  ال»لهاليا الالـمعِى  وأرالرج ب « أن» ا يـمِعهش    أن يعيذبوا  قال: فدرـلت  َو ا لَه 

فالالـي الُالالـيت صالالحي   عِاهالالا  ألن الالالـاحد إرا وقالالع « ال»بالالـمعِى الالالـاحد  ألن الالالـمِع َحالالد. قالالال: و 

ل: علـيه َحد صار رُرا. وقال: أال تالرى إلالـى قولالُ:  الا ييالد لالـيس قافمالا  فقالد أوَُالت القالـيام؟ قالا

 فـي هيا الُـيت.« ال»وكيلُ 

الال ذ أْكثاَلالَره ْش ال    َن ْذق وَن َول ق  إالذ الالالـم  الالـيا:  الالـياَءق  إنذ أْولن القالالول فالالـي تأويالالـل قولالاله تعالالالـى: َو الالا كالالان وا أْولن

وَن.  يَْعلَـم 

يقول تعالـى ركرق: و ا لهؤالء الـمبركي  أال يعيذبهش   وهش يصدذون ع  الـمساد الـحرام  ولـش   

ق  يقالالول:  الالا أولالالـياء   إالذ الالالـمْقون  يعِالالـي: الالاليي  يْقالالون   بالالأداء يَو الالـيَا:  نالالوا أولالالـياء   إْن أْولن

وَن يقول: ولَ  أكثر الـمبركي  ال يعلالـمون أن  َن ذ أْكثََره ْش ال يَْعلَـم  فرافَه  واَِْاب  عاصيه. َول

 أولـياء   الـمْقون  بل يحسُون أنهش أولـياء  .

 وبِـحو  ا قلِا قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  

ـ حدثِـي  ـحمد بال  الالـحسي   قالال: حالدثِا أحمالد بال  الالـمفَل  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  12505  

ْذق وَن هش أصحاب رسول   صلى   عليه وسلش. ق  إالذ الـم  : َو ا كان وا أْولنـياَءق  إْن أْولنـيا:   السديذ

 الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي ـ حدثِـي 12506  

ْذق وَن َ   كانوا وحيم كانوا. ق  إالذ الـم   نـاي   ع   ـااهد  فـي قول  : إْن أْولنـيا: 

 حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نـاي   ع   ـااهد   ثله.   

ق  إالذ ـ 12507   الـيا:  الـياَءق  إْن أْولن حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  ع  اب  إسحا : َو الا كالان وا أْولن

ْذق وَن اليي  يَرَون  ِه  ويقـيـمون الصُة عِدق  أي: أنت يعِـي الُِـيذ صلى   علياله وساللش  الـم 

وَن. َن ذ أْكثََره ْش ال يَْعلَـم   و   آ   بُ. َول

 35اآلية : 
يَةً فَالي وق واْ اْلعَاليَاَب القول  الآًء َوتَْصالدن ََ ِدَ اْلَُْيتن إنالذ    ْش عن فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوَ ا َكاَن َصَُت ه 

وَن {.. ف ر  َْ  بنَما ك ِْ ْش تَ

يقول تعالالـى ركالرق: و الا لهالؤالء الالـمبركي  أال يعاليبهش   وهالش يصالدون عال  الالـمساد الالـحرام    

يعُدونه  ولـش يَونوا هلل أولالـياء  بالل أولالـيا:ق الاليي  يصالدذونهش عال  الالـمساد اليي يصلون هلل فـيه و

الالدَ الَُالالـْيتن يعِالالـي: بالالـيت    ِْ ْش عن الالالـحرام وهالالش ال يصالاللون فالالـي الالالـمساد الالالـحرام. َو الالا كالالاَن َصالالُت ه 

َاًء  وقد قـيـل: إن الالـ وا و   َْ َاًء وهو الصفـير  يقال  ِه:  َا يـمَو َ  مَو: أن يامالع العْـيق  إالذ   

َاًء: إرا نفَالت بالـالري    الرَل يديه ثش يدرـلهما فـي فـيه ثش يصي   ويقال  ِه:  َت است  الدابة   

َوة  سالميت باليلُ و ال  رلالُ قالول  َْ ويقال: إنه ال يـمَو إالذ اسالت   َبالوفة  ولاليلُ قـيالـل لُسالت الالـَم

 عِْرة:

َ و فَ   ـَادذالًتَـْم يٍَة تَرْكت     ْد ن األْعلَـشن َوَحلنـيـلن غانـن يَصْ ه  كبن  رن
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 وقول الطر اح:  

َ  اإلنَهارن   َواننُ ها  ن ََ َ و  ـْحفٍَةَْـْم والها بنَطْعَِةن     فََِـحا الن

ية  وصفذق وصالفذ     ت. وأ ا الْصدية فإنها الْصفـيق  يقال  ِه: َصدذى ي َصدذي تَْصدن بـمعِى: تصوذ

 بـمعِى واحد.

 هل الْأويـل. ركر    قال رلُ:وبِـحو  ا قلِا فـي رلُ قال أ  

َالاًء 12508   ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبـي  ع   وسى ب  قـيس  ع  حار بال  عِالُس: إالذ   

يَةً قال: الـمَاء: الْصفـير  والْصدية: الْصفـيق.  َوتَْصدن

عال  ابال  ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا عُد   ب  صالـ   قال: ثِـي  عاوية  عال  علالـيذ  12509  

يَةً الالالـمَاء: الْصفالالـير  والْصالالدية:  َالالاًء َوتَْصالالدن الالدَ الَُالالـْيتن إالذ    ِْ ْش عن عُالالـاـ: قولالاله: َو الالا كالالاَن َصالالُت ه 

 الْصفـيق.

حدثِـي  ـحمد ب  سعد  قال: ثِـي أبالـي  قالال: ثِالـي عمالي  قالال: ثِالـي أبالـي  عال  أبالـيه  عال  ابال     

ِْدَ الَُـ ْش عن يَةً يقالول: كانالت صالُة الالـمبركي  عِالد عُـاـ  قوله: َو ا كاَن َصُت ه  َاًء َوتَْصدن ْيتن إالذ   

 الُـيت  َاء  يعِـي: الْصفـير  وتصدية يقول: الْصفـيق.

ـ حدثِـي  ـحمد ب  عمارة األسديذ  قال: حدثِا عُـيد   ب   وسى  قال: أرُرنا فَيـل  12510  

ِْدَ الَُـْيتن إالذ     ْش عن يَةً قال: الْصفـيق والصفـير.ع  عطية: َو ا كاَن َصُت ه   َاًء َوتَْصدن

ة بال  رالالد  عال  عطيالة  عال  ابال  عمالر  قالال: 12511   ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبـي  ع  قالرذ

 الـمَاء: الْصفـيق  والْصدية: الصفـير. قال: وأ ال اب  عمر ردق إلـى َانّ.

يع  ع  قرة ب  رالد  ع  عطيالة  عال  ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: حدثِا وك12512  

يَةً قالالال: الالالـمَاء والْصالالدية: الصفالالـير  َالالاًء َوتَْصالالدن الالدَ الَُالالـْيتن إالذ    ِْ ْش عن ابالال  عمالالر: َو الالا كالالاَن َصالالُت ه 

 والْصفـيق.

حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا القاسش  قال سمعت  ـحمد ب  الـحسي  يحدذ, ع  قرة ب  رالد  ع     

 مر  قال: الـمَاء: الصفـير  والْصدية: الْصفـيق.عطية العوفـي  ع  اب  ع

حدثِا اب  ببار  قال: حدثِا أبو عا ر  قال: حدثِا قرة  ع  عطية  ع  اب  عمر  فـي قوله: َو ا    

يَةً قالال: الالـمَاء: الصفالـير  والْصالدية: الْصفالـيق. وقالال  َالاًء َوتَْصالدن الدَ الَُالـْيتن إالذ    ِْ ْش عن كاَن َصالُت ه 

 ِا عطية فعل اب  عمر  فصفذر وأ ال ردق وصفق بـيديه.قرة: وحَى ل

ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنالا ابال  وهالّ  قالال: أرُرنالـي بَالر بال   َالر  عال  َعفالر بال  12513  

ِْدَ  ْش عن ربـيعة  قال: سمعت أبـا سلـمة ب  عُد الرحم  ب  عوف يقول فـي قول  : َو ا كاَن َصُت ه 

َاًء َوتَْصدن  يَةً قال بَر: فامع لـي َعفر كفـيه  ثالش نفالخ فالـيهما صفالـيرا  كمالا قالال لاله أبالو الَُـْيتن إالذ   

 سلـمة.

حدثِا أحمد ب  إسحا   قال: حدثِا أبالو أحمالد  قالال: حالدثِا إسرافيالـل  عال  ابال  أبالـي نالـاي   عال     

  ـااهد  ع  اب  عُـاـ  قال: الـمَاء: الصفـير  والْصدية: الْصفـيق.

ْش قال: حدثِا أبو أحمد      قال: حدثِا سلـمة ب  سابور  ع  عطية  ع  اب  عمر: َو الا كالاَن َصالُت ه 

يَةً قال تصفـير وتصفـيق. َاًء َوتَْصدن ِْدَ الَُـْيتن إالذ     عن

 قال: حدثِا أبو أحمد  قال: حدثِا فَيـل ب   ريو   ع  عطية  ع  اب  عمر   ثله.   

زيالد  عال  يعقالوب  عال  َعفالر  عال  سالعيد بال  ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حالدثِا حُويالة أبالو ي12514  

َُـير  ع  اب  عُـاـ  قال: كانت قريز يطوفون بـالُـيت وهش عراة يصفرون ويصفقون  فأنزل 

قن فأ روا بـالثـياب. ُـادن ن الْـي أْرَرَج لنعن يَِةَ ّللاذ َم ين   : ق ْل َ ْ  َحرذ

ا بالريُ  عال  سالالـش  عال  سالعيد  قالال: ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا الـحمانـي  قال: حدث12515ِ  

كانالالت قالالريز يعارضالالون الُِالالـيذ صالاللى   عليالاله وسالاللش فالالـي الطالالواف يسالالْهزفون بالاله  يصالالفرون بالاله 

يَةً. َاًء َوتَْصدن ِْدَ الَُـْيتن إالذ    ْش عن  ويصفقون  فِزلت: َو ا كاَن َصُت ه 

َالاًء قالال: كالانوا حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا أبـي  ع  سفـيان  عال   ِصالور  عال   الـااه    د: إالذ   

 يِفَون فـي أيديهش  والْصدية: الْصفـيق.
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ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي 12516  

يَةً قالالال: الالـمَاء: إدرالالال أصالابعهش فالالـي أفالواههش  والْصالالدية:  َالالاًء َوتَْصالدن نالـاي   عالال   الـااهد: إالذ   

 ن بيلُ علـى  ـحمد صلى   عليه وسلش.الْصفـيق  يَـلطو

حدثِا الـمثِى  قال: حدثِا إسالحا   قالال: حالدثِا عُالد    عال  ورقالاء  عال  ابال  أبالـي نالـاي   عال     

  ـااهد   ثله  إالذ أنه لـش يقل صُته.

حدثِا القاسش  قال: حدثِا الـحسي   قال: ثِـي حااج  ع  اب  َريج  ع   الـااهد  قالال: الالـمَاء.    

إدرال أصابعهش فـي أفواههش  والْصدية: الْصفـيق. قالال نفالر  ال  بِالـي عُالد الالدار كالانوا يَالـلطون 

 بيلُ كله علـى  ـحمد صُته.

ـ حدثِا أحمد ب  إسحا   قال: حدثِا أبو أحمد  قال: حالدثِا طلالـحة بال  عمالرو  عال  سالعيد 12517  

َا ِْدَ الَُـْيتن إالذ    ْش عن يَةً قال:    بـي  األصابع. قال أحمالد: سالقط ب  َُـير: َو ا كاَن َصُت ه  ًء َوتَْصدن

علالالـيذ حالالرف و الالا أراق إالذ الالالـَيف والالالِفخ والصفالالـير  ِهالالا وأرانالالـي سالالعيد بالال  َُالالـير حيالالم كالالانوا 

 يـمَون    ناحية أبـي قُـيس.

حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا إسحا  ب  سلـيـمان  قال: أرُرنالا طلالـحة بال  عمالرو  عال  سالعيد بال     

يَةً قال: الـمَاء: كانوا يبالَُون بالـي  َُـير َاًء َوتَْصدن ِْدَ الَُـْيتن إالذ    ْش عن   فـي قوله: َو ا كاَن َصُت ه 

أصابعهش ويصفرون بها  فيلُ الـمَاء. قال: وأرانـي سعيد ب  َُالـير الالـمَان الاليي كالانوا يالـمَون 

 فـيه نـحو أبـي قُـيس.

ل: حالدثِا  الـحمد بال  حالرب  قالال: حالدثِا ابال  لهيعالة  عال  حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا إسالحا   قالا   

يَةً قالال: الالـمَاء: الالِفخ   َالاًء َوتَْصالدن َعفر ب  ربـيعة  ع  أبـي سلـمة ب  عُد الرحم   فـي قولاله:   

 وأبار بَفه قنَُل فـيه  والْصدية: الْصفـيق.

  قالال: الالـمَاء: ـ حالدثِا ابال  وكيالع  قالال: حالدثِا الـمـحاربالـيذ  عال  َالويُر  عال  الَالحاك12518  

 الصفـير  والْصدية: الْصفـيق.

حدثِـي الـمثِى  قال: حالدثِا عمالرو بال  عالون  قالال: أرُرنالا هبيالـش  عال  َالويُر  عال  الَالحاك     

  ثله.

ِْالدَ 12519   ْش عن ـ حدثِا ببر  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة  قوله: َو ا كالاَن َصالُت ه 

َاًء وَ  يَةً قال: كِا نـحدذ, أن الـمَاء: الْصفـيق بالـاأليدي  والْصالدية: صالياح كالانوا الَُـْيتن إالذ    تَْصدن

 يعارضون به القرآن.

َالاًء 12520   ـ حدثِا  ـحمد ب  عُد األعلـى  قال: حدثِا  ـحمد ب  ثور  عال   عمالر  عال  قْالادة:   

يَةً قال: الـمَاء: الْصفـير  والْصدية: الْصفـيق.  َوتَْصدن

ـي  ـحمد بال  الالـحسي   قالال: حالدثِا أحمالد بال  الالـمفَل  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  ـ حدث12521ِ  

يَةً والـمَاء: الصفـير  علـى نـحو طير أبـيض  َاًء َوتَْصدن ِْدَ الَُـْيتن إالذ    ْش عن : َو ا كاَن َصُت ه  السديذ

 يقال له الـمَاء يَون بأرض الـحااي والْصدية: الْصفـيق.

ْش  ـ حدثِـي يونس 12522   قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييالد فالـي قولاله: َو الا كالاَن َصالُت ه 

يَةً قال: الـمَاء: صفـير كان أهل الـااهلـية يعلِالون باله. قالال: وقالال فالـي  َاًء َوتَْصدن ِْدَ الَُـْيتن إالذ    عن

 الـمَاء أيَا: صفـير فـي أيديهش ولعّ.

  الالـحرام. ورلالُ قالول ال وَاله لاله ألن الْصالدية  وقد قـيالـل فالـي الْصالدية: إنهالا الصالدذ عال  بالـيت  

 صدر    قول القافل: صدذيت تصدية. وأ ا الصدذ فُ يقال  ِه: صدذيت  إنالـما يقالال  ِاله َصالدَْدت  

فإن بدذدت  ِها الدال علـى  عِى تَرير الفعل  قـيـل: َصدذدت تصالديدا  إالذ أن يَالون صالاحّ هاليا 

ه الْصدية إلـى أنه    صدذ  َذ دت  ثش قلُت إحدى دالـيه ياء  كما يقالال: تةِالـيت  ال  ظِِالت  القول و

 وكما قال الراَز:

ي َكَسْر ( ي إرَا الُـاين َذي الُـاين  )تَقَ

يعِـي: تق الُـايي  فقلّ إحدى ضاديه ياء  فـيَون رلُ وَها يوَه إلـيه. ركر    قال  ا ركرنالا   

 فـي تأويـل الْصدية:
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ل: حدثِا أبو أحمد  قال: حالدثِا طلالـحة بال  عمالرو  عال  سالعيد ـ حدثِا أحمد ب  إسحا   قا12523  

يَةً: صدذهش ع  بـيت   الـحرام. َاًء َوتَْصدن ِْدَ الَُـْيتن إالذ    ْش عن  ب  َُـير: َو ا كاَن َصُت ه 

حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا إسحا  ب  سلـيـمان  قال: أرُرنالا طلالـحة بال  عمالرو  عال  سالعيد بال     

 يَةً قال: الْصدية: صدذهش الِاـ ع  الُـيت الـحرام.َُـير. َوتَْصدن 

يَةً قالال: 12524   ـ حدثِـي يالونس  قالال: أرُرنالا ابال  وهالّ  قالال: قالال ابال  ييالد  فالـي قولاله: َوتَْصالدن

 الْصدية ع  سُـيـل    وصدذهش ع  الصُة وع  دي   .

الدَ الَُالـْيتن إالذ ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  عال  ابال  إسالحا :َو ا 12525   ِْ ْش عن كالاَن َصالُت ه 

يَةً قال:  ا كان صُتهش الْـي يزعمون أنها يدرأ بها عِهش إالذ  َاء وتصدية  ورلالُ  الا  َاًء َوتَْصدن   

ّذ  وال  ا افْرض علـيهش وال  ا أ رهش به.  ال يرضي   وال يح

 

ونَ    ف الر  َْ ْ الـْش تَ ِْ فإناله يعِالـي العالياب الاليي وعالدهش باله بالـالسيف يالوم  وأ ا قوله: فَي وق وا العَيَاَب بنالـَما ك 

الَ   االاَرةً  ن ْر َعلَالـْيِا حن َك فَأْ طن ِْدن ْ  عن شذ إْن كاَن َهيَا ه َو الـَحقذ  ن بدر  يقول للـمبركي  اليي  قالوا: اللذه 

... االَية  حي  أتاهش بـما اسْعالوق    العياب: روقوا: أي اطعموا  ولـيس بيو  بفالش  ولَ ِاله السذماءن

رو  بـالـحسذ  ووَود طعش ألـمه بـالقلوب. يقالول لهالش: فاليوقوا العالياب بالـما كِْالـش تالـاحدون أن   

  عيذبَش به علـى َحودكش توحيد ربَش ورسالة نُـيَش صلى   عليه وسلش.

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  

وَن: ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدث12526   ف الر  َْ ْش تَ ْـ  ِْ َما ك  ِا سلـمة  ع  اب  إسحا : فَي وق وا العَيَاَب بـن

 أي  ا أوقع   بهش يوم بدر    القْل.

ـ حدثِا القاسش  قال: حدثِا الالـحسي   قالال: ثِالـي حاالاج  عال  ابال  َالريج: فَالي وق وا العَاليَاَب 12527  

وَن قال: هؤالء أهل بدر يوم  ف ر  َْ ْش تَ ْـ  ِْ َما ك   عيذبهش  .بـن

دثت ع  الـحسي  ب  الفرج  قالال: سالمعت أبالـا  عالار قالال: حالدثِا عُالـيد بال  سلـيالـمان  12528   ـ ح 

وَن يعِـي أهالل بالدر عاليذبهش    ْش تََف ر  ْـ  ِْ َما ك  قال: سمعت الَحاك يقول فـي قوله: فَي وق وا العَيَاَب بـن

 يوم بدر بـالقْل واألسر.

 36اآلية : 
ن  القالالول فالالـي تأويالالـل الالدذواْ َعالال  َسالالُنيلن ّللاذ ْش لنيَص  ق الالوَن أَْ الالَوالَه  فن واْ يِ  يَ  َكفَالالر  قولالاله تعالالالـى:     }إننذ الذالالين

وَن {.. َهِذَش ي ْحَبر  ََ َواْ إنلََى  يَ  َكفَر  ْش َحْسَرةً ث شذ ي ْغلَُ وَن َوالذين َ ون  َعلَْيهن فنق ونََها ث شذ تَ  فََسيِ 

بالالـاهلل ورسالالوله يِفقالالون أ الالوالهش  فالالـيعطونها أ ثالالالهش  الال   يقالالول تعالالالـى ركالالرق: إن الالاليي  كفالالروا   

وا بهالالا علالالـى قْالالال رسالالول   صالاللى   عليالاله وسالاللش والـمؤ ِالالـي  بالاله  لالالـيصدذوا  الالالـمبركي  لالالـيْقوذ

َ الون  نفقالْهش  الـمؤ ِـي  بـاهلل ورسوله  ع  اإليـمان بـاهلل ورسوله  فسيِفقون أ والهش فالـي رلالُ ثالش تَ

ْش َحْسالال َرةً يقالالول: تصالالير ندا الالة علالالـيهش  ألن أ الالوالهش تالاليهّ  وال يةفالالرون بالالـما يالالأ لون تلالالُ َعلَالالـْيهن

ويطمعالون فالـيه  ال  إطفالـاء نالور    وإعالُء كلالـمة الَفالر علالـى كلالـمة    ألن    علالـي كلالـمْه  

وَاعالالل كلالالـمة الَفالالر السفلالالـى  ثالالش يغلالالُهش الالالـمؤ ِون  ويحبالالر   الالاليي  كفالالروا بالاله وبرسالالوله إلالالـى 

ب  الاله  َهِـش  الرن فـيعيذبون فـيها  فأعةش بها حسرة وندا ة لـم  عا,  ِهش و   هلُ أ ا الـحيذ فح 

الل  ورهّ بـاطًُ فـي غير درك وال نفع ورَع  غلوبالـا  قهالورا  الـحزونا  سلوبالـا وأ الا الهالالُ: فقْ 

الْالـي  وس لّ وعال به إلالـى نالار   يَالـلد فالـيها  نعالور بالـاهلل  ال  غَالُه وكالان الاليي تولالـى الِفقالة

 ركرها   فـي هيق االَية فـيـما ركر أبـا سفـيان. ركر    قال رلُ.

ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا يعقوب القمي  ع  َعفر  ع  سعيد بال  َُالـير  فالـي قولاله: 12529  

َهِذالـَش ي ْحَبال ََ وا إلالـى  يَ  َكفَالر  ْش... االَية َوالذين ِْفنق وَن أْ َوالَه  وا ي  يَ  َكفَر  وَن قالال: نزلالت فالـي أبالـي إنذ الذين ر 

سفـيان ب  حرب اسْأَر يوم أحد ألفـي     األحابـيز    بِـي كِانة  فقاتالل بهالش الُِالـيذ صاللى   

 عليه وسلش  وهش اليي  يقول فـيهش كعّ ب   الُ:

قَِذع    ٌر َو   ْش حاسن ِْه  يز   ن َ  الَُْحرن َوْسَطه أحابـن ئِْا إلـى َ ْوجٍ  ن َن  َو

ئنيَ  إْن َكث ْرنا فَأْربَع  ثَُثَة  آال  يذةٌثَُ,   ن  ٍف ونَـْح   نَصن
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ـ حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا إسحا  ب  إسماعيـل  ع  يعقالوب القمالي  عال  َعفالر  عال  12530  

ن قالال: نزلالت فالـي أبالـي سفالـي يالـلن ّللاذ دذوا َعالْ  َسُـن الـيَص  ْش لن ِْفنق وَن أْ َواله  وا ي  يَ  َكفَر  ان  اب  أبزى: إنذ الذين

 اسْأَر يوم أ حد ألفـي  لـيقاتل بهش رسول   صلى   عليه وسلش سوى    اسْـاا,    العرب.

بَ  12531   ـ قال: أرُرنا أبـي ع  رطالاب بال  عثمالان العصالفري  عال  الالـحَش بال  عْالـيُة: إنذ الذالين

ن قال: نزلت يـلن ّللاذ دذوا َعْ  َسُـن ْش لنـيَص  ِْفنق وَن أْ َوالَه  وا ي  فـي أبـي سفـيان  أنفق علالـى الالـمبركي   َكفَر 

 يوم أ حد أربعي  أوقـية    رهّ  وكانت األوقـية يو ئٍي اثِـي  وأربعي   ثقاالً.

فنق الوَن 12532   ِْ وا ي  يَ  َكفَر  ـ حدثِا ببر  قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة  قوله: إنذ الذين

يـ دذوا َعْ  َسُـن ْش لنـيَص  ن... االَية  قال: لالـما قالدم أبالو سفالـيان بالـالعير إلالـى  َالة  أنبالد الِالاـ أْ َوالَه  لن ّللاذ

ودعاهش إلـى القْال حْـى غزا نُـيذ    ال  العالام الالـمقُل  وكانالت بالدر فالـي ر َالان يالوم الالـامعة 

ال يالوم السالُت إلحالدى عبالرة رالـلت  صُـيحة سابع عبرة    بهر ر َان  وكانت أ حد فالـي بالوذ

 الرابع. ِه فـي العام 

ـ حدثِـي  ـحمد بال  الالـحسي   قالال: حالدثِا أحمالد بال  الالـمفَل  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  12533  

السديذ  قال: قال   فـيـما كان الـمبركون و ِهش أبو سفالـيان يسالْأَرون الرَالال يقالاتلون  الـحمدا 

دذوا َعالْ  َسُن  الـيَص  ْش لن فنق الوَن أْ الَوالَه  ِْ وا ي  يَ  َكفَالر  ن وهالو  الـحمد صاللى   علياله وساللش بهش: إنذ الذالين ـيالـلن ّللاذ

ْش َحْسَرةً يقول: ندا ة يوم القـيا ة وويًُ ثش ي ْغلَُ وَن. َ ون  َعلَـْيهن ِْفنق ونَها ث شذ تَ  فََسْي

ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي 12534  

ن... االَيالة  حْالـى قولاله: نـاي   ع   ـااهد  فالـي قالول  : ي   يالـلن ّللاذ دذوا َعالْ  َسُـن الـيَص  ْش لن فنق الوَن أْ الَوالَه  ِْ

وَن قال: فـي نفقة أبـي سفـيان علـى الَقار يوم أ حد. ر  َُ ه ش  الـَاسن  أ ولَئن

 حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نـاي   ع   ـااهد   ثله.   

ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  ع  ابال  إسالحا   قالاال: حالدثِا  الـحمد بال   سلالـش بال  12535  

عُـيد   ب  بهاب الزهري و ـحمد ب  يحيى ب  حُـان وعاصش ب  عمر ب  قْادة والـحصي  بال  

عُد الرحم  ب  عمرو ب  سعد ب   عار قالوا: لـما أصابت الـمسلـمون يالوم بالدر  ال  كفالـار قالريز 

الش إلالـى  َالة  ورَالع أبالو سفالـيان بعيالرق   بالى عُالد   بال  ربالـيعة    أصحا ب القلالـيّ ورَالع فَلهذ

وعَر ة ب  أبـي َهل وصفوان ب  أ ية فـي رَال    قريز أصيّ آبـا:هش وأبِا:هش وإرالوانهش 

بُدر  فَلـموا أبـا سفـيان ب  حرب و   كان له فـي تلُ العير    قريز تـاارة  فقالالوا: يالا  عبالر 

إن  ـحمدا قد وتركش وقْالل ريالاركش  فأعيِونالا بهاليا الالـمال علالـى حرباله لعلِالا أن نالدرك  ِاله قريز  

ِْفنق وَن  وا ي  يَ  َكفَر  ثأرا بـم  أصيّ  ِا ففعلوا. قال: ففـيهش كما ركر ع  اب  عُـاـ أنزل  : إنذ الذين

َش ي ْحَبر   َهِـذ ََ وا إلـى  يَ  َكفَر  ْش... إلـى قوله: َوالذين  وَن.أْ َوالَه 

ْش 12536   فنق الوَن أْ الَوالَه  ِْ وا ي  يَ  َكفَالر  ـ حدثِا اب  حميد  قال: حدثِا سلالـمة  عال  ابال  إسالحا : إنذ الذالين

ون يعِـي الِفر اليي   بوا إلـى أبـي سفـيان وإلـى     ن... إلـى قوله: ي ْحَبر  يـلن ّللاذ دذوا َعْ  َسُـن لنـيَص 

ألوهش أن يعيِالوهش علالـى حالرب رسالول   صاللى   كان له  ال    قريز فالـي تلالُ الْالـاارة  فسال

 عليه وسلش. ففعلوا.

ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: أرُرنـي سعيد بال  أبالـي أيالوب  عال  عطالاء 12537  

ْش... االَية  نزلت فـي أبـي سفـيان ب  حرب ِْفنق وَن أْ َوالَه  وا ي  يَ  َكفَر   .ب  ديِار  فـي قول  : إنذ الذين

 وقال بعَهش: عِـي بيلُ الـمبركون    أهل بدر. ركر    قال رلُ.  

دثت ع  الـحسي  ب  الفرج  قال: سمعت أبالـا  عالار  قالال: حالدثِا عُالـيد بال  سلـيالـمان  12538   ـ ح 

يالـلن  دذوا َعالْ  َسُـن الـيَص  ْش لن فنق الوَن أْ الَوالَه  ِْ وا ي  يَ  َكفَالر  ن...  قال: سمعت الَحاك يقول فـي قوله: إنذ الذين ّللاذ

 االَية  قال: هش أهل بدر.

والصواب    القول فـي رلُ عِدي  ا قلِا  وهو أن يقال: إن   أرُر عال  الاليي  كفالروا باله  ال    

 بركي قريز أنهش يِفقون أ والهش  لـيصدوا ع  سُـيـل    لـش يَُرنا بأيذ أولئُ عِى  غير أناله 

ِى: الـمِفقـي  أ والهش لقْال رسول   صلى   علياله عشذ بـالـَُر اليي  كفروا  وَافز أن يَون ع

وسالاللش وأصالالحابه بأ حالالد  وَالالافز أن يَالالون عِالالى الـمِفقالالـي   الالِهش رلالالُ بُالالدر  وَالالافز أن يَالالون عِالالى 

 القريقـي .
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 وإرا كان رلُ كيلُ  فـالصواب فـي رلُ أن يعشذ كما عشذ َلذ ثِا:ق اليي  كفروا    قريز.  

 37اآلية : 
ه  َعلََى بَْعٍض القول فـي تأوي ََ ُنيَم بَْع ََ ّن َويَْاعََل اْل َ  الطذيذ ُنيَم  ن ََ يَز ّللاذ  اْل ـل قوله تعالـى:     }لنيَمن

وَن {.. ر  اسن ََ َُ ه ش  اْل َهِذَش أ ْولَـَئن ََ يعاً فَيَْاعَلَه  فني  من ََ  فَيَْرك َمه  

أ الوالهش للصالدذ عال  سُـيالـل   يقول تعالـى ركرق: يحبر   هؤالء اليي  كفروا بربهش  ويِفقون    

ُنالـيَم  وبالـي  الـمؤ ِالـي  بالـاهلل  ََ إلـى َهِالـش  لالـيفرذ  بالـيِهش وهالش أهالل الالـَُم كمالا قالال وسالماهش الـ

وبرسوله  وهش الطيُون  كما سماهش َلذ ثِا:ق. فميز َلذ ثِالا:ق بالـيِهش بالأن أسالَ  أهالل اإليالـمان باله 

 وبرسوله َِاته  وأنزل أهل الَفر نارق.

 حو  ا قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:وبِـ  

ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  ابال  عُالـاـ  12539  

ّن فميز أهل السعادة    أهل البقاوة. َ  الطذيذ يَم  ن ُـن ََ يَز ّللاذ  الـ  قوله: لنـيَـمن

ي   قالال: حالدثِا أحمالد بال  الالـمفَل  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  ـ حدثِـي  ـحمد بال  الالـحس12540  

ّن  َ  الطذيذال يَم  ن ُـن ََ يَز ّللاذ  الـ السديذ  قال: ثش ركر الـمبركي   و ا يصِع بهش يوم القـيا ة  فقال: لنـيَـمن

ه  علـى بَْعٍض. ََ يَم بَْع ُـن ََ  يقول: يـميز الـمؤ      الَافر. فَـيَْاعََل الـ

ه  علـى بَْعٍض فـياعل الَفـار بعَهش فو  بعض. ويعِـي َلذ ثِا   ََ يَم بَْع ُـن ََ :ق بقوله: وياعل الـ

يعا يقول: فِـاعلهش ركا ا  وهو أن يامع بعَالهش إلالـى بعالض حْالـى يَثالروا  كمالا قالال  من ََ فَـيْرك َمه  

كا ا: أي  ـاْعما ك  ثـيفـا. وكما:َلذ ثِا:ق فـي صفة السحاب: ث شذ ي َؤلذف  بَـْيَِه  ث شذ يَْاعَْله  ر 

ميعالا 12541   ََ ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا ابال  وهالّ  قالال: قالال ابال  ييالد  فالـي قولاله: فَالـيْرك َمه  

 قال: فـيامعه َميعا بعَه علـى بعض.

َش يقول: فـياعل الـَُـيم َميعا فـي َهِالـش  فوحالد الالـَُر عالِهش لْوحيالد    َهِـذ ََ ي  وقوله: فَـيَْاعَلَه  فـن

يزَ  وَن فامع ولالـش يقالل: رلالُ هالو الالـَاسر  فالردذق  قوله: لنـيَـمن ر  َُ ه ش  الـَاسن يَم  ثش قال: أ ولَئن ُـن ََ ّللاذ  الـ

ل الـَُر. ويعِـي ب  اليي  كفروا  وتأويـله: هؤالء اليي  يِفقون أ والهش لـيصدوا « أولئُ»إلـى أوذ

وَن اليي  غُِت  ر  اسن ََ صفقْهش ورسرت تـاارتهش ع  سُـيـل   هش الـَاسرون. ويعِـي بقوله: الـ

ورلُ أنهش بروا بأ والهش عياب   فـي االَررة  وتعالوا بإنفـاقهش إياها فـيـما أنفقوا    قْال نُالـيذ 

.    والـمؤ ِـي  به الـَزي واليلذ

 38اآلية : 
شْ  واْ ي غَفَْر لَه  َواْ إنن يََِْه  يَ  َكفَر  ا قَْد َسلََف َوإنْن يَع ود واْ فَقَالْد  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }ق ل لنلذين  ذ

لني ن {.. ْت س ِذة  األوذ ََ  َ 

يقول تعالـى ركرق لُِالـيه  الـحمد صاللى   علياله وساللش: قالل يالا  الـحمد للاليي  كفالروا  ال   بالركي    

قو الالُ: إن يِْهالالوا عمالالا هالالش علالالـيه  قـيالالـمون  الال  كفالالرهش بالالـاهلل ورسالالوله وقْالالالُ وقْالالال الـمؤ ِالالـي  

ى اإليـمان  يغفر   لهش  ا قد رُ و َى    رنوبهش قُل إيـمانهش وإنابْهش إلالـى طاعالة فـيِـيُوا إلـ

  وطاعة رسوله بإيالـمانهش وتالوبْهش. وإْن يَع الود وا يقالول: وإن يعالد هالؤالء الالـمبركون لقْالالُ بعالد 

لالـي   الِهش بُالدر و ال  غيالرهش  ال   الوقعة الْالـي أوقعْهالا بهالش يالوم بالدر  فقالد  َالت سِْالـي فالـي األوذ

القرون الـَالـية إر طغالوا وكاليذبوا رسلالـي ولالـش يقُلالوا نصالحهش  ال  إحالُل عاَالل الالِقش بهالش  فأحاللذ 

 بهؤالء إن عادوا لـحربُ وقْالُ  ثل اليي  أحللت بهش.

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  

قالال: حالدثِا عيسالى  عال  ابال  أبالـي ـ حدثِـي  الـحمد بال  عمالرو  قالال: حالدثِا أبالو عاصالش  12542  

الـيَ  فالـي قالريز يالوم بالدر وغيرهالا  ال  األ الـش قُالل  لن الْت س الِذة  األوذ ََ نـاي   ع   ـااهد  قوله: فَقَْد َ 

 رلُ.

 حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو حييفة  قال: حدثِا بُل  ع  اب  أبـي نـاي   ع   ـااهد  ثله.   

  قال: حدثِا عُد    عال  ورقالاء  عال  ابال  أبالـي نالـاي   عال  حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا إسحا    

  ـااهد   ثله.
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حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا اب  وكيع  قال: حدثِا اب  نـمير  عال  ورقالاء  عال  ابال  أبالـي نالـاي      

لنـيَ  قال: فـي قريز وغيرها    األ ـش قُل رلُ. ْت َسِذة  األوذ ََ  ع   ـااهد: فَقَْد َ 

وا إْن ـ حدث12543   يَ  َكفَالر  ِا اب  حميد  قال: حدثِا سلـمة  ع  اب  إسحا   قال فـي قوله: ق الْل للذالين

الل  الِهش يالوم  الـيَ : أي  ال  قْ  لن الْت س الِذة  األوذ ََ ْش  ا قَْد َسلََف َوإْن يَع ود وا لـحربُ  فَقَْد َ  َِْْه وا ي ْغفَْر لَه  يَ

 بدر.

أحمالد بال  الالـمفَل  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  ـ حدثِـي  ـحمد بال  الالـحسي   قالال: حالدثِا 12544  

لـي     أهل بدر. : وإن يعودوا لقْالُ  فقد  َت سِة األوذ  السديذ

 39اآلية : 
َ وَن الدذي   ك لذه  هلل فَإننن اْنََْهْواْ  َ وَن فنَِْْةٌ َويَ فَإننذ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوقَاتنل وه ْش َحْذَى الَ تَ

َ بنَما يٌر {.. ّللاذ  يَْعَمل وَن بَصن

يقول تعالـى ركرق للـمؤ ِالـي  باله وبرسالوله: وإن يعالد هالؤالء لالـحربُ  فقالد رأيْالـش سِْالـي فـيالـم     

قاتلَش  ِهش يوم بدر  وأنا عافد بـمثلها فـيـم  حاربَش  ِهش  فقاتلوهش حْـى ال يَون برك وال ي عُالد 

َ وَن الدذي   ك لذه  هلل إالذ   وحدق ال بريُ له  فـيرتفع الُُء ع  عُ ـاد      األرض وهو الفِْة  وي

 يقول: حْـى تَون الطاعة والعُـادة كلها هلل رالصة دون غيرق.

 وبِـحو اليي قلِا فـي رلُ قال أهل الْأويـل. ركر    قال رلُ:  

  عُالـاـ  ـ حدثِـي الـمثِى  قال: حدثِا أبو صالـ   قال: ثِـي  عاوية  ع  علـيذ  ع  ابال12545  

َ وَن فنَِْْةٌ يعِـي: حْـى ال يَون برك.  قوله: َوقاتنل وه ْش حْـى ال تَ

ـالال حدثِالالـي الالالـمثِى  قالالال: حالالدثِا عمالالرو بالال  عالالون  قالالال: أرُرنالالا هبيالالـش  عالال  يالالونس  عالال  12546  

َ وَن فنَِْْةٌ قال: الفِْة: البرك.  الـحس   فـي قوله: َوقاتنل وه ْش حْـى ال تَ

َ وَن ـ حدثِا ببر  12547   قال: حدثِا يزيد  قال: حدثِا سعيد  ع  قْادة  قوله: َوقاتنل وه ْش حْـى ال تَ

ن حْالـى يقالال: ال إلاله إالذ    علالـيها  ذ َن َ وَن الدذي   ك لذه   فنَِْْةٌ: يقول: قاتلوهش حْـى ال يَون برك  و َويَ

 قاتل الُِـيذ صلى   عليه وسلش  وإلـيها دعا.

حمد بال  الالـحسي   قالال: حالدثِا أحمالد بال  الالـمفَل  قالال: حالدثِا أسُالـاط  عال  ـ حدثِـي  ـ12548  

َ وَن فنَِْْةٌ قال: رْـى ال يَون برك. : َوقاتنل وه ْش حْـى ال تَ  السديذ

ـ حدثِـي الـحر,  قال: حدثِا عُد العزيز  قال: حدثِا  ُـارك بال  فَالالة  عال  الالـحس   12549  

  َ  وَن فنَِْْةٌ قال: حْـى ال يَون بُء.فـي قوله: َوقات لوه ش حْـى ال تَ

ـ حدثِا القاسش  قال: حالدثِا الالـحسي   قالال: ثِالـي حاالاج  قالال: قالال ابال  َالريج: َوقالاتنل وه ْش 12550  

ن: أي ال يفْ الر  الؤ   عال  ديِاله  ويَالون الْوحيالد هلل رالصالا  ذ َن َ وَن الالدذي   ك لذاله   َ وَن فنَِْْةٌ َويَ حْـى ال تَ

 لع  ا دونه    األنداد.لـيس فـيه برك  ويَـ

ـ حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: قال اب  ييد  فـي قولاله: َوقالاتنل وه ْش حْالـى ال 12551  

ن ال يَون  ع ديَِش كفر. ذ َن َ وَن الدذي   ك لذه   َ وَن فنَِْْةٌ قال: حْـى ال يَون كفر  َويَ  تَ

حالدثِا أبالـي  قالال: حالدثِا أبالـان العطالار  قالال: ـ حدثِـي عُد الوار, ب  عُد الصمد  قال: 12552  

حدثِا هبام ب  عروة  ع  أبـيه  أن عُد الـملُ ب   روان كّْ إلـيه يسأله ع  أبالياء  فَْالّ إلالـيه 

عروة: سُْم علـيُ فإنـي أحمد   إلـيُ اليي ال إله إالذ هو أ ا بعد: فإنالُ كُْالت إلالـيذ تسألِالـي عال  

ة إالذ بـاهلل:  َرج رسول   صلى   عليه  وسلش     َة  وسأرُرك به  وال حول وال قوذ

ة  فالِعش الُِالـي    كان    بأن رروج رسول   صلى   عليه وساللش  ال   َالة  أن   أعطالاق الُِالوذ

فِا وَهاله فالـي الالـاِة  وأحيانالا علالـى  لْاله  وأ اتِالا  ونعش السيد  ونعش العبيرة فازاق   ريرا وعرذ

ـيها. وإنه لـما دعا قو ه لـما بعثه   له    الهالدى والِالور الاليي أنالزل علالـيه  لالـش علـيها  وبعثِا عل

ل  ا دعاهش إلـيه  وكانوا يسمعون له حْـى ركالر طالواغيَْهش. وقالدم نالاـ  ال  الطالافف  يِفروا  ِه أوذ

 الال  قالالريز لهالالش أ الالوال  أنَالالر رلالالُ علالالـيه نالالاـ  وابالالْدذوا علالالـيه  وكرهالالوا  الالا قالالال  وأغالالروا بالاله  الال  

ش  فـانعطف عِه عا ة الِاـ  فْركوق  إالذ  ال  حفةاله    الِهش وهالش قلـيالـل. فمَالم باليلُ  الا أطاعه

قدذر   أن يـمَم  ثش افْالـمرت رءوسالهش بالأن يفِْالوا  ال  اتُعاله عال  ديال     ال  أبِالافهش وإرالوانهش 

فعالل رلالُ  وقُـافلهش  فَانت فِْة بديدة الزلزال  فـافْْ     افْْ   وعصش    ال  بالاء  الِهش. فلالـما
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بـالـمسلالالـمي  أ الالرهش رسالالول   صالاللى   عليالاله وسالاللش أن يَرَالالوا إلالالـى أرض الالالـحُبة  وكالالان 

بـالـحُبة  لُ صالـ  يقال له الِـاابي ال ي ةلـش أحد بأرضاله  وكالان ي ثَِْالى علالـيه  الع رلالُ. وكانالت 

 ال  الالري  أرض الـحُبة  ْـارا لقريز يْـارون فـيها  و ساك  لْـاارتهش ياالدون فالـيها رتاعالا 

وأ ِا و ْـارا حسِا. فأ رهش بها الُِـيذ صلى   عليه وسلش فيهّ إلـيها عا ْهش لـما قهروا بـمَة  

ورافوا علـيهش الفْ   و َم هو فلـش يُرح  فمَم رلُ سِوات يبْدذون علـى    أسلـش  ِهش. ثش إنه 

وا رلُ اسْرروا اسْرراءة عال  فبا اإلسُم فـيها  ودرـل فـيه رَال    أبرافهش و ِعْهش فلـما رأ

رسول   صلى   عليه وسلش وع  أصحابه  وكانت الفِْالة األولالـى هالي أررَالت  ال  رالرج  ال  

أصحاب رسول   صلى   عليه وسلش قنَُالل أرض الالـحُبة  َافْهالا وفالرارا  الـما كالانوا فالـيه  ال  

ِهش  تالـحد, بهاليا االسالْرراء الفْ  والزلزال. فلـما اسْررى عِهش ودرـل فـي اإلسُم    درالـل  ال

عالالِهش  فُلالالغ رلالالُ  الال  كالالان بالالأرض الالالـحُبة  الال  أصالالحاب رسالالول   صالاللى   عليالاله وسالاللش أنالاله قالالد 

اسْررى عم  كان  ِهش بالـمَة وأنهالش ال يفِْالون  فرَعالوا إلالـى  َالة وكالادوا يالأ ِون بهالا  وَعلالوا 

بـالالـمديِة اإلسالُم  وطفالق  يزدادون ويَثرون. وإنه أسلـش    األنصار بـالـمديِة ناـ كثـير  وفبا

أهل الـمديِة يأتون رسول   صلى   عليه وسلش بـمَة فلـما رأت قريز رلُ  توا رت علالـى أن 

يفِْوهش  ويبدذوا علـيهش  فأريوهش وحرصوا علـى أن يفِْوهش  فأصابهش َهد بالديد  وكانالت الفِْالة 

ض الالـحُبة حالي  أ الرهش رسالول   االَررة  فَانت ثِْـي : فِْة أررَالت  ال  رالرج  الِهش إلالـى أر

صلى   عليه وسلش بها وأرن لهش فـي الـَروج إلـيها  وفِْة لـما رَعوا ورأوا    يأتـيهش    أهل 

الالالـمديِة. ثالالش إنالاله َالالاء رسالالول   صالاللى   عليالاله وسالاللش  الال  الالالـمديِة سالالُعون نفسالالا رء:ـ الالاليي  

وق علـى: أنا  ُِ وأنالت  ِالا  وعلالـى: أن  ال  َالاء أسلـموا  فوافوق بـالـحجذ  فُـايعوق بـالعقُة  وأعط

   أصحابُ أو َئِْا فإنا نـمِعُ  ـما نالـمِع  ِاله أنفسالِا. فالـابْدت علالـيهش قالريز عِالد رلالُ  فالأ ر 

رسول   صلى   عليه وسلش أصحابه أن يَرَوا إلـى الـمديِة  وهي الفِْة االَررة الْـي أرالرج 

ش أصالحابه ورالرج هالو  وهالي الْالـي أنالزل   فالـيها: َوقالاتنل وه ْش فـيها رسول   صاللى   علياله وسالل

ن. ذ َن َ وَن الدذي   ك لذه   َ وَن فنَِْْةٌ َويَ  حْـى ال تَ

حدثِـي يونس  قال: أرُرنا اب  وهّ  قال: أرُرنـي عُد الرحم  ب  أبـي الزناد  ع  أبـيه  ع     

إنالُ كُْالت إلالـيذ تسألِالـي عال   َالرج رسالول   عروة ب  الزبـير  أنه كّْ إلـى الولـيد: أ ا بعد  ف

صالاللى   عليالاله وسالاللش  الال   َالالة  وعِالالدي بحمالالد    الال  رلالالُ علالالـش بَالاللذ  الالا كُْالالت تسألِالالـي عِالاله  

ة إالذ بـاهلل  ثش ركر نـحوق.  وسأرُرك إن باء    وال حول وال قوذ

عمز  ع   الـااهد: ـ حدثِا أحمد ب  إسحا   قال: حدثِا أحمد  قال: حدثِا قـيس  ع  األ12553  

َ وَن فنَِْْةٌ قال: يََساف ونافلة صِـمان كانا ي عُدان.  َوقاتنل وه ْش حْـى ال تَ

وأ ا قوله: فإن اْنََْهْوا فإن  عِاق: فإن انْهوا ع  الفِْة  وهالي البالرك بالـاهلل  وصالاروا إلالـى الالدي    

يٌر يقول: فإن   َما يَْعَمل وَن بَصن َ بـن  ال يَفـى علالـيه  الا يعملالون  ال  تالرك الَفالر الـحقذ  عَش. فإنذ ّللاذ

والدرول فـي دي  اإلسُم ألنه يُصركش ويُصر أعمالَش واألبياء كلهالا  ْـالالـية لاله ال تغيالّ عِاله 

ة فالـي السالموات وال فالالـي األرض وال أصالغر  ال  رلالُ وال أكُالر إالذ فالالـي  وال يعالزب عِاله  ثقالال ررذ

 كْاب  ُـي .

 انْهوا ع  القْال. وقد قال بعَهش:  عِى رلُ: فإن  

واليي قلِا فالـي رلالُ أولالـى بالـالصواب  ألن الالـمبركي  وإن انْهالوا عال  القْالال  فإناله كالان فرضالا   

 علـى الـمؤ ِـي  قْالهش حْـى يسلـموا.

 40اآلية : 
َ َ ْوالَك ْش ننْعَش اْلمَ  َواْ أَنذ ّللاذ ير  {..القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوإنن تََولذْواْ فَاْعلَم   ْولََى َوننْعَش الِذصن

يقالالول تعالالالـى ركالالرق: وإن أدبالالر هالالؤالء الالالـمبركون عمالالا دعوتالالـموهش إلالالـيه أيهالالا الالالـمؤ ِون  الال     

اإليـمان بـاهلل ورسوله وترك قْالَش علـى كفرهش  فأبوا إال اإلصرار علـى الَفر وقْالَش  فقالاتلوهش 

ـَمْولَـى هو لَالش  يقالول: نعالش الالـمعي  لَالش وألولالـيافه  وأيقِوا أن    عيَِش علـيهش وناصركش. ننْعَش ال

ير وهو الِاصر.  َوننْعَش الِذصن
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