
 تابع : تفسير سورة التوبة

 

 93اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:     }إِنَّما الّسبِيُل َعلَى الِّذيَن يَْستَأِْذنُونََك َوُهْم أَْغنِيَآُء َرُضواْ بِأَن يَُكونُواْ 

 َمَع اْلَخَواِلِف َوَطبََع ّللّاُ َعلََى قُلُوبِِهْم فَُهْم الَ يَْعلَُموَن {.

ذكره: ما السبيل بالعقوبة على أهل العُذر يا محمد, ولكنها على الذين يستتأذنو  فتي  يقول تعالى   

التخلف خالفك وتر  الجهاد معك وهم أهل غنى وقّوة وطاقة للجهاد والغزو, نفاقا وشّكا فتي وعتد 

هتتّن هللا ووعيتده. َرُضتتوا بتتأْن يَُكونُتتوا َمتتَع الَخَواِلتتِف يقتتول: رضتوا بتتأن يجلستتوا بعتتد  متتع النستتاء و

الخوالف خلَف الرجال في البيوت, ويتركتوا الغتزو معتك. َوَطبَتَع ّللّاُ علتى قُلُتوبِهْم يقتول: وختتم هللا 

على قلوبهم بما كسبوا من الذنوب. فَُهْم ال يَْعلَُموَن سوء عاقبتهم بتخلفهم عنك وتركهم الجهاد معك 

 وما عليهم من قبيح الثناء في الدنيا وعظيم البالء في االَخرة.

 94اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:

ْخبَاِرُكْم َوَسيََرى }يَْعتَِذُروَن إِلَْيُكْم إِذَا َرَجْعتُْم إِلَْيِهْم قُل الّ تَْعتَِذُرواْ لَن نّْؤِمَن لَُكْم قَْد نَبّأَنَا ّللّاُ ِمْن أَ     

 ِب َوالّشَهادَةِ فَيُنَبّئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن {.ّللّاُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ ثُّم تَُردّوَن إِلََى َعاِلِم اْلغَيْ 

يقول تعالى ذكره يعتذر إليكم أيها المؤمنون باهلل هتؤالء المتخلفتون ختالس رستول هللا هللاتلى هللا    

عليه وسلم, التاركون جهاد المشركين معكم من المنتافقين بابباطيتل والكتذب إذا رجعتتم إلتيهم متن 

لهم يا محمد: ال تَْعتَِذُروا لَْن نُْؤِمَن لَُكْم يقول: لن نصدقكم علتى متا تقولتون. قَتْد  سفركم وجهادكم قل

نَبّأنا هللا ِمْن أْخباِرُكْم يقول: قد أخبرنا هللا من أخباركم, وأعلمنا متن أمتركم متا قتد علمنتا بته كتذبكم. 

بعتد عملكتم, أتتوبتون متن نفتاقكم أ  وَسيَرى ّللّاُ َعَملَُكتْم َوَرُستولُهُ يقتول: وستيرى هللا ورستوله فيمتا 

تقيمون عليه ثُّم تَُردّوَن إلى عاِلِم الغَْيِب والّشهادةِ يقتول: ثتم ترجعتون بعتد ممتاتكم إلتى عتالم الغيتب 

والشهادة يعني الذي يعلم السّر والعالنية الذي ال يخفتى عليته بتواطن أمتوركم ورواهرهتا. فَيُنَبّتئُُكْم 

يخبتتركم بأعمتتالكم كلهتتا ستتيئها ويستتنها, فيجتتاسيكم بهتتا الحستتن منهتتا بالحستتن بَِمتتا ُكْنتتتُْم تَْعلَُمتتوَن ف

 والسيىء منها بالسيىء.

 95اآلية : 

ُضواْ القول في تأويل قوله تعالى:      }َسيَْحِلفُوَن بِاّلّلِ لَُكْم إِذَا اْنقَلَْبتُْم إِلَْيِهْم ِلتُْعِرُضواْ َعْنُهْم فَأَْعرِ 

 َمأَْواُهْم َجَهنُّم َجَزآًء بَِما َكانُواْ يَْكِسبُوَن {.َعْنُهْم إِنُّهْم ِرْجٌس وَ 

يقول تعالى ذكره: سيحلف أيها المؤمنون باهلل لكم هؤالء المنافقون الذين فريوا بمقعدهم خالس    

هم. رسول هللا, إذَا اْنقَلَْبتُْم إلَْيِهْم يعني: إذا انصرفتم إليهم من غزوكم, ِلتُْعِرُضوا َعْنُهْم فال تؤنبو

فأْعِرُضوا َعْنُهْم يقول جّل ثناؤه للمؤمنين: فدعوا تأنيبهم وخلوهم, وما اختاروا بنفسهم من الكفر 

والنفاق. إنُّهْم ِرْجٌس وَمأَْواُهْم َجَهنُّم يقول: إنهم نجس ومأواهم جهنم, يقول: ومصيرهم إلى جهنم 

ْكَسبُوَن يقول: ثوابا بأعمالهم التي كانوا وهي مسكنهم الذي يأوونه في االَخرة. َجَزاًء بَِما َكانُوا يَ 

 يعملونها في الدنيا من معاهللاي هللا. وذكر أن هذه اآلية نزلت في رجلين من المنافقين قاال ما:

ـ يدثنا به محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 13355  

ْم إذَا اْنقَلَْبتُْم إلَْيِهْم ِلتَْعِرُضوا... إلى: بَِما كانُوا يَْكِسبُوَن وذلك أن عباس, قوله: َسيَْحِلفُون باّلّلِ لَكُ 

رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم قيل له: أال تغزو بني ابهللافر لعلك أن تصيب بنت عظيم الرو , 

لنا فأذن لهما  فإنهم ِيَساٌن فقال رجالن: قد علمت يا رسول هللا أن النساء فتنة, فال تفتنا بهّن, فأذن

فلما انطلقا, قال أيدهما: إن هو إال شحمة بّول آكل. فسار رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم, ولم 

ينزل عليه في ذلك شيء, فلما كان ببعض الطريق نزل عليه وهو على بعض المياه: لَْو َكاَن 

الّشقّةُ, ونزل عليه: َعفا ّللّاُ َعْنَك ِلَم أِذْنَت  َعَرضا قَِريبا وَسفَرا قاهللِادا التّبَعُو  َولَِكْن بَعُدَُت َعلَْيِهمُ 

لَُهْم, ونزل عليه: ال يَْستَأِْذنَُك الِّذيَن يُْؤِمنُوَن باّلّلِ واليَْوِ  االَِخِر, ونزل عليه: إنُّهْم ِرْجٌس َومأَْواُهْم 
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هللا عليه وسلم, فأتاهم َجَهنُّم َجَزاًء بَِما كانُوا يَْكِسبُوَن فسمع ذلك رجل ممن غزا مع النبي هللالى 

وهم خلفهم, فقال: تعلمون أن قد أنزل على رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم بعدكم قرآن, قالوا: ما 

الذي سمعت؟ قال ما أدري, غير أني سمعت أنه يقول: إنهم رجس, فقال رجل يدعى مخشيّا: وهللا 

 عليه وسلم: ما جاء بك؟ لوددت أني أجلد مئة جلدة وأني لست معكم فأتى رسول هللا هللالى هللا

فقال: وجه رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم تسفعه الريح وأنا في الكّن, فأنزل هللا عليه: َوِمْنُهْم َمُن 

يَقُوُل ائْذَْن لي َوال تَْفتِنى َوقالُوا ال تَْنِفُروا في الَحّر ونزل عليه في الرجل الذي قال: لوددت أني 

 يَْحذَُر الُمنَافِقُوَن أْن تُنَّزَل َعلَْيِهْم ُسوَرةٌ تُنَبّئُُهْم بَِما فِي قُلُوبِِهْم فقال رجل أجلد مئة جلدة, قول هللا: ال

مع رسول هللا: لئن كان هؤالء كما يقولون ما فينا خير. فبلغ ذلك رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم, 

الكتاب فأنزل هللا فيه: فقال: ال والذي أنزل عليك « أنت هللاايب الكلمة التي سمعت؟»فقال له: 

 ِلِميَن.َولَقَْد قالُوا َكِلَمةَ الُكْفِر وَكفَُروا بَْعدَ إْسالِمِهْم وأنزل فيه: َوفِيُكْم َسّماُعوَن لَُهْم َوّللّاُ َعِليٌم بالّظا

ـتت يتتدثني يتتونس, قتتال: أخبرنتتا ابتتن وهتتب, قتتال: أخبرنتتي يتتونس, عتتن ابتتن شتتهاب, قتتال: 13356  

عبد هللا بن كعب بتن مالتك, أن عبتد هللا بتن كعتب, قتال: ستمعت كعتب بتن أخبرني عبد الريمن بن 

مالك يقول: لما قد  رسول هللا هللالى هللا عليته وستلم متن تبتو , جلتس للنتاس, فلمتا فعتل ذلتك جتاءه 

المخلفون, فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له, وكانوا بضعة وثمتانين رجتالً, فقبتل متنهم رستول هللا 

عالنيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى هللا وهللادقته يديثي. فقال هللالى هللا عليه وسلم 

كعب: وهللا ما أنعم هللا علّي من نعمة قَّط بعد أن هداني لإلسال  أعظم في نفسي متن هللاتدق رستول 

هللا هللالى هللا عليه وسلم أن ال أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا, إن هللا قال للذين كذبوا يين 

ُهْم زل الويي, َشّر ما قال بيد: َسيَْحِلفُوَن باّلّلِ لَُكْم إذَا اْنقَلَْبتُْم إلَْيِهْم ِلتُْعِرُضوا َعْنُهْم فَأَْعِرُضتوا َعتنْ أن

إنُّهتتْم ِرْجتتٌس َومتتأَْواُهْم َجَهتتنُّم َجتتَزاًء بَِمتتا َكتتانُوا يَْكِستتبُون... إلتتى قولتته: فتتإّن ّللّاَ ال يَْرَضتتى َعتتن القَتتْوِ  

 يَن.الفاِسقِ 

 96اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:      }يَْحِلفُوَن لَُكْم ِلتَْرَضْواْ َعْنُهْم فَإِن تَْرَضْواْ َعْنُهْم فَإِّن ّللّاَ الَ يَْرَضىَ 

 َعِن اْلقَْوِ  اْلفَاِسِقيَن {.

بالباطتتل والكتتذب يقتتول تعتتالى ذكتتره: يَْحِلتتُف لَُكتتْم أيهتتا المؤمنتتون بتتاهلل هتتؤالء المنتتافقون اعتتتذارا    

ِلتَْرَضتتْوا َعتتْنُهْم فتتإْن تَْرَضتتْوا َعتتْنُهْم فتتإّن ّللّاَ ال يَْرَضتتى َعتتِن القَتتْوِ  الفاِستتِقيَن يقتتول: فتتإن أنتتتم أيهتتا 

المؤمنون رضيتم عنهم وقبلتم معذرتهم, إذا كنتم ال تعلمون هللادقهم من كذبهم, فإن رضتاكم عتنهم 

ر أمرهم ما ال تعلمون, ومن خفّي اعتقادهم متا تجهلتون, غير نافعهم عند هللا بن هللا يعلم من سرائ

 وأنهم على الكفر باهلل, يعني أنهم الخارجون من اإليمان إلى الكفر باهلل ومن الطاعة إلى المعصية.

 97اآلية : 

دُودَ َمآ أَنَزَل ّللّاُ القول في تأويل قوله تعالى:      }ابْعَراُب أََشدّ ُكْفراً َونِفَاقاً َوأَْجدَُر أاَلّ يَْعلَُمواْ يُ 

 َعلََى َرُسوِلِه َوّللّاُ َعِليٌم َيِكيٌم {.

يقول تعالى ذكره: ابعراب أشدّ جحودا لتوييد هللا وأشدّ نفاقا من أهل الحضر في القرى    

وابمصار. وإنما وهللافهم جّل ثناؤه بذلك لجفائهم وقسوة قلوبهم وقلة مشاهدتهم بهل الخير, فهم 

با وأقّل علما بحقوق هللا. وقوله: وأْجدَُر أْن ال يَْعلَُموا ُيدُودَ ما أْنَزَل ّللّاُ على َرُسوِلِه لذلك أقسى قلو

 يقول: وأخلق أن ال يعلموا يدود ما أنزل هللا على رسوله وذلك فيما قال قتادة: الّسنَن.

دَُر أالّ يَْعلَُموا ُيدُودَ ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وأجّ 13357  

 ما أْنَزَل ّللّاُ على َرُسوِلِه قال: هم أقّل علما بالّسنن.

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا عبد الريمن بن ُمقَّرن عن ابعمش, عن 13358  

يو   إبراهيم, قال جلس أعرابي إلى سيد بن هللُاْويان وهو يحدّث أهللاحابه, وكانت يده قد أهللايبت

نهاوند, فقال: وهللا إن يديثك ليعجبني, وإن يد  لتريبني فقال سيد: وما يريبك من يدي, إنها 

الّشمال؟ فقال ابعرابي: وهللا ما أدري أليميَن يقطعون أ  الشمال؟ فقال سيد بن هللُاويان: هللادق 

 أْنَزَل ّللّاُ على َرُسوِلِه. هللا: ابْعَراُب أَشدّ ُكْفرا َونِفاقا وأْجدَُر أْن ال يَْعلَُموا ُيدُودَ ما
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وقوله: َوّللّاُ َعِليٌم َيِكيٌم يقول: وهللا عليم بمن يعلم يدود ما أنزل على رسوله, والمنافق من خلقته   

والكافر منهم, ال يخفى عليه منهم أيد, يكتيم فتي تتدبيره إيتاهم, وفتي يلمته عتن عقتابهم متع علمته 

 بسرائرهم وخداعهم أولياءه.

 98اآلية : 

لقول في تأويل قوله تعالى:     }َوِمَن ابْعَراِب َمن يَتِّخذُ َما يُنِفُق َمْغَرماً َويَتََربُّص بُِكُم الدَّوائَِر ا

 َعلَْيِهْم دَآئَِرةُ الّسْوِء َوّللّاُ َسِميٌع َعِليٌم {.

نة مسلم يقول تعالى ذكره: ومن ابعراب من يَعُدّ نفقته التي ينفقها في جهاد مشر  أو في معو   

أو في بعض ما ندب هللا إليه عباده َمْغرما يعني ُغْرما لزمه ال يرجو له ثوابا وال يدفع به عن نفسه 

عقابا. َويَتَربّص بُِكُم الدَّوائَِر يقول: وينتظرون بكم الدوائر أن تدور بها ابيا  والليالي إلى مكروه 

لَْيِهْم دَائَِرةُ الّسْوِء يقول: جعل هللا دائرة ونفي محبوب, وغلبة عدّو لكم. يقول هللا تعالى ذكره: عَ 

السوء عليهم, ونزول المكروه بهم ال عليكم أيها المؤمنون, وال بكم, وهللا سميع لدعاء الداعين, 

 عليم بتدبيرهم وما هو بهم ناسل من عقاب هللا وما هم إليه هللاائرون من أليم عقابه.

 ل. ذكر من قال ذلك:وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأوي  

ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد في قول هللا: وِمَن ابْعَراِب َمْن 13359  

يَتِّخذُ ما يُْنِفُق َمْغَرما َويَتََربُّص بُِكُم الدَّوائَِر قال: هؤالء المنافقون من ابعراب الذين إنما ينفقون 

, أو يقاتلوا, ويرون نفقتهم َمْغرما, إال تراه يقول: َويَتََربُّص بُِكُم رياء اتقاء أن يغزوا, أو يحاربوا

 الدَّوائَِر َعلَْيِهْم دَائَِرةُ الّسْوِء.

واختلفت القّراء في قراءة ذلك, فقرأ عامة أهل المدينة والكوفة: َعلَْيِهْم دَائَِرةُ الّسْوِء بفتح السين,   

مضافة إليه, كقولهم: هو رجل السوء, وامرؤ الصدق,  بمعنى النعت للدائرة, وإن كانت الدائرة

كأنه إذا فتح مصدر من قولهم: سؤته أسوءة َسْوءا ومساءة وَمَسائِيةً. وقرأ ذلك بعض أهل الحجاس 

بضّم السين كأنه جعله اسما, كما يقال عليه دائرة البالء « َعلَْيِهْم دَائَِرةُ الّسوء»وبعض البصريين: 

لَْيِهْم دَائَِرةُ الّسوِء فضّم, لم يقل هذا رجل الّسوء بالضّم, والرجل الّسوء, والعذاب. ومن قال: عَ 

 وقال الشاعر:

 وُكْنَت َكِذئَْب الّسْوِء لَّما رأى دَمابَِصاِيبِه يَْوما أياَل َعلى الدّ   

متا والصواب من القراءة في ذلك عندنا بفتح السين, بمعنى: عليهم التدائرة التتي تستوءهم َستْوءا ك  

 يقال هو رجٌل هللِاْدٌق على وجه النعت.

 99اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:      }َوِمَن ابْعَراِب َمن يُْؤِمُن بِاّلّلِ َواْليَْوِ  االَِخِر َويَتِّخذُ َما يُنِفُق 

  فِي َرْيَمتِِه إِّن ّللّاَ َغفُوٌر ّرِييٌم {.قُُربَاٍت ِعندَ ّللّاِ َوهللَالََواِت الّرُسوِل أآَل إِنَّها قُْربَةٌ لُّهْم َسيُْدِخلُُهُم ّللّاُ 

يقول تعالى ذكره: ومن ابعراب من يصدق هللا ويقّر بويدانيته وبالبعث بعد الموت والثواب    

والعقاب, وينوي بما ينفق من نفقة في جهاد المشركين وفي سفره مع رسول هللا هللالى هللا عليه 

بات: جمع قُْربة, وهو ما قربه من رضا هللا ومحبته. َوهللَالَواِت وسلم قُُرباٍت ِعْندَ ّللّاِ القر

 الّرُسوِل,يعني بذلك: ويبتغي بنفقة ما ينفق مع طلب قربته من هللا دعاء الرسول واستغفاره له.

وقد دللنا فيما مضى من كتابنا على أن من معاني الصالة الدعاء بما أغنى عن إعادته في هذا   

 الموضع.

 قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: وبنحو الذي  

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو هللاالح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عباس, 13360  

 قوله: َوهللَالَواِت الّرُسوِل يعني استغفار النبّي عليه الصالة والسال .

ادة قوله: وِمَن ابْعَراِب َمْن يَتِّخذُ ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قت13361  

 ما يُْنِفُق قُُرباٍت ِعْندَ ّللّاِ َوهللَالََواِت الّرُسوِل قال: دعاء الرسول, قال: هذه ثنية هللا من ابعراب.

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: يدثنا يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, قوله: 13362  

يُْؤِمُن باّلّلِ واليَْوِ  االَِخِر قال: هم بنو مقرن من مزينة, وهم الذين قال هللا فيهم:  َوِمَن ابْعَراِب َمنْ 
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لدّْمع َوال على الِّذيَن إذَا ما أتَْوَ  ِلتَْحِملَُهْم قُْلَت ال أِجدُ ما أْيِملُُكْم علَْيِه تََولّْوا وأْعيُنُُهْم تَِفيُض ِمَن ا

 .َيَزنا قال: هم بنو ُمقَرن من مزينة

ـ قال: ثني يجاج, قال: قال ابن جريج, قوله: ابْعَراُب أَشدّ ُكْفرا َونِفاقا ثم استثنى فقال: 13363  

 َوِمَن ابْعَراِب َمْن يُْؤِمُن باّلّلِ َواليَْوِ  االَِخِر... اآلية.

ي, ـ يدثنا أيمد, قال: يدثنا أبو أيمد, قال: يدثنا جعفر, عن البختري بن المختار العبد13364  

قال: سمعت عبد هللا بن ُمغَفّل قال: كنا عشرة ولد ُمقَّرن, فنزلت فينا: َوِمَن ابْعَراِب َمْن يُْؤِمُن باّلّلِ 

 واليَْوِ  االَِخِر... إلى آخر اآلية.

قال هللا: أاَلَ إنَها قُْربةٌ لَُهْم يقول تعالى ذكره: أال إن هللالوات الرسول قربة لهم من هللا, وقد يحتمل   

يكون معناه: أال إن نفقته التتي ينفقهتا كتذلك قربتة لهتم عنتد هللا. َستيُْدِخلُُهُم ّللّاُ فتي رْيَمتِتِه يقتول: أن 

سيدخلهم هللا فيمن ريمه فأدخله بريمته الجنتة, إن هللا غفتور لمتا اجترمتوا, ريتيم بهتم متع تتوبتهم 

 وإهللااليهم أن يعذبهم.

 100اآلية : 

َوالّسابِقُوَن ابّولُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َوابْنَصاِر َوالِّذيَن اتّبَعُوُهم القول في تأويل قوله تعالى:      }

بَداً ذَِلَك بِإِْيَساٍن ّرِضَي ّللّاُ َعْنُهْم َوَرُضواْ َعْنهُ َوأََعدّ لَُهْم َجنّاٍت تَْجِري تَْحتََها ابْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَهآ أَ 

 اْلفَْوُس اْلعَِظيُم {.

لى ذكره: والذين سبقوا الناس أوالً إلى اإليمان باهلل ورسوله من المهاجرين الذين يقول تعا   

هاجروا قومهم وعشيرتهم وفارقوا مناسلهم وأوطانهم, وابنصار الذين نصروا رسول هللا هللالى 

ين هللا عليه وسلم على أعدائه من أهل الكفر باهلل ورسوله: والِّذيَن اتّبَعُوُهْم بإْيساٍن يقول: والذ

سلكوا سبيلهم في اإليمان باهلل ورسوله والهجرة من دار الحرب إلى دار اإلسال , َطلََب رضا هللا, 

 َرِضَي ّللّاُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ.

واختلف أهل التأويل في المعنى بقوله: والّسابِقُوَن ابّولُوَن فقال بعضهم: هم الذين بايعوا رسول   

 يعة الرضوان أو أدركوا. ذكر من قال ذلك:هللا هللالى هللا عليه وسلم ب

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا محمد بن بشر, عن إسماعيل, عن عامر: والّسابِقُوَن 13365  

 ابّولُوَن قال: من أدر  بيعة الرضوان.

قال: يدثنا ابن فضيل, عن مطرس, عن عامر, قال: الُمهاِجُروَن ابّولُوَن من أدر  البيعة تحت    

 رة.الشج

يدثنا ابن بشار, قال يدثنا يحيى, قال: يدثنا إسماعيل بن أبي خالد, عن الشعبي, قال:    

 الُمهاِجُروَن ابّولون الذين شهدوا بيعة الرضوان.

ـ يدثني الحرث, قال: يدثنا عبد العزيز, قال: يدثنا سفيان, عن مطرس, عن الشعبّي, 13366  

البيعة إلى البيعة فهم المهاجرون ابولون, ومن كان بعد قال: المهاجرون ابّولون: من كان قبل 

 البيعة فليس من المهاجرين ابّولين.

يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: يدثنا هشيم, قال: أخبرنا إسماعيل ومطّرس عن    

 عة الرضوان.الشعبي, قال: الّسابِقُوَن ابّولُوَن ِمَن الُمهاِجِريَن وابْنصاِر هم الذين بايعوا بي

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا عمرو بن عون, قال: يدثنا هشيم, عن داود, عن عامر, 13367  

 قال: فصل ما بين الهجرتين بيعة الرضوان, وهي بيعة الُحديبية.

يدثني المثنى, قال: أخبرنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيم, قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي    

 الشعبي, قال: هم الذين بايعوا بيعة الرضوان.خالد ومطّرس, عن 

يدثنا أيمد بن إسحاق, قال: يدثنا أبو أيمد, قال: يدثنا عبثر أبو سبيد, عن مطرس, الشعبي,    

 قال: المهاجرون ابّولون: من أدر  بيعة الرضوان.

 ن قال ذلك:وقال آخرون: بل هم الذين هللالوا القبلتين مع رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم. ذكر م  

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا يحيى بن آد , عن قيس, عن عثمان الثقفي, عن مولى ببي 13368  

موسى, عن أبي موسى, قال: المهاجرون ابّولون: َمْن هللالى القبلتين مع النبي هللالى هللا عليه 

 وسلم.
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ن عثمان بن المغيرة, عن يدثني الحارث, قال: يدثنا عبد العزيز, قال: يدثنا قيس بن الربيع, ع   

أبي سرعة بن عمرو بن جرير, عن مولى ببي موسى, قال: سألت أبا موسى ابشعري, عن 

 قوله: الّسابِقُوَن ابّولُوَن ِمَن الُمهاِجِريَن وابْنصاِر قال: هم الذين هللالوا القبلتين جميعا.

تادة, قال: قلت لسعيد بن ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبي, عن أبي هالل, عن أبي ق13369  

المسيب: لم سموا المهاجرين ابّولين؟ قال: من هللالى مع النبي هللالى هللا عليه وسلم القبلتين 

 جميعا, فهو من المهاجرين ابّولين.

ـ يدثنا ابن بشار, قال: يدثنا يحيى بن سعيد, عن ابن أبي عروبة, عن قتادة, عن سعيد 13370  

 بّولون: الذين هللالوا القبلتين.بن المسيب, قال: المهاجرون ا

يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن المسيِّب, قوله: الّسابِقُوَن    

 ابّولُوَن ِمَن الُمهاِجِريَن وابْنصاِر قال: هم الذين هللالوا القبلتين جميعا.

قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن يدثنا محمد بن المثنى, قال: يدثنا عباس بن الوليد,    

 قتادة, عن سعيد بن المسيب, مثله.

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيم, عن بعض أهللاحابه, عن 13371  

قتادة, عن سعيد بن المسيب, وعن أشعث, عن ابن سيرين في قوله: الّسابِقُوَن ابّولُوَن قال: هم 

 بلتين.الذين هللالوا الق

يدثنا ابن بشار, قال: يدثنا معاذ بن معاذ, قال: يدثنا ابن عون, عن محمد, قال: المهاجرون    

 ابّولون: الذين هللالوا القبلتين.

ـ يدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرساق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة في 13372  

 َن وابْنصاِر قال: هم الذين هللالوا القبلتين جميعا.قوله: الّسابِقُوَن ابّولُوَن ِمَن الُمهاِجِري

وأما الذين اتبعوا المهاجرون ابّولين وابنصار بإيسان, فهم الذين أسلموا هلل إسالمهم وسلكوا   

 منهاجهم في الهجرة والنصرة وأعمال الخير. كما:

, عن محمد بن ـ يدثنا أيمد بن إسحاق, قال: يدثنا أبو أيمد, قال: يدثنا أبو معشر13373  

كعب, قال: مّر عمر برجل وهو يقرأ هذه اآلية: الّسابِقُوَن ابّولُوَن ِمَن الُمهاِجِريَن وابْنَصاِر 

والِّذيَن اتّبَعُوُهْم بإْيساٍن قال: من أقرأ  هذه اآلية؟ قال أقرأنيها أبّي بن كعب. قال: ال تفارقني 

اآلية؟ قال نعم, قال: وسمعَتها من رسول هللا  يتى أذهب بك إليه فأتاه فقال: أنت أقرأت هذا هذه

هللالى هللا عليه وسلم؟ قال: لقد كنت أرانا رفعنا رفعة ال يبلغها أيد بعدنا. قال: وتصديق ذلك في 

أّول اآلية التي في أّول الجمعة, وأوسط الحشر, وآخر ابنفال أما أّول الجمعة: وآَخِريَن ِمْنُهْم لَّما 

سط الحشر: َوالِّذيَن َجاُءوا ِمَن بَْعِدِهْم يَقُولُوَن َربَنَا اْغِفْر لَنَا وإلْخوانِنا الِّذيَن َسبَقُونَا يَْلَحقُوا بِِهْم, وأو

 باإليَماِن, وأما آخر ابنفال: والِّذيَن آَمنُوا ِمْن بَْعدُ َوهاَجُروا وَجاَهدُوا َمعَُكْم فأولَئَِك ِمْنُكْم.

طية, قال: يدثنا أبو معشر, عن محمد بن كعب القرري, يدثنا أبو كريب, يدثنا الحسن بن ع   

قال: مّر عمر بن الخطاب برجل يقرأ: الّسابِقُوَن ابّولُوَن ِمَن الُمهاِجِريَن وابْنَصاِر... يتى بلغ: 

َوَرُضوا َعْنهُ قال: وأخذ عمر بيده فقال: من أقرأ  هذا؟ قال: أبّي بن كعب. فقال: ال تفارقني يتى 

فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه اآلية هكذا؟ قال: نعم, قال: أنت سمعَتها من  أذهب بك إليه

رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم؟ قال: نعم, قال: لقد كنت أرن أنا رفعنا رفعة ال يبلغها أيد بعدنا, 

قُوا بِِهْم... إلى: َوُهَو فقال أبّي: بلى تصديق هذه اآلية في أّول سورة الجمعة: وآَخِريَن ِمْنُهْم لَّما يَْلحَ 

 العَِزيُز الَحِكيُم, وفي سورة الحشر: َوالِّذيَن َجاُءوا ِمَن بَْعِدِهْم يَقُولُوَن َربَنَا اْغِفْر لَنَا وإلْخوانِنا الِّذينَ 

ئَِك ِمْنُكْم... إلى َسبَقُونَا باإِليَماِن, وفي ابنفال: والِّذيَن آَمنُوا ِمْن بَْعدُ َوهاَجُروا وَجاَهدُوا َمعَُكْم فأُلَ 

 آخر اآلية.

 وُرِوي عن عمر في ذلك ما:  

ـ يدثني به أيمد بن يوسف, قال: يدثنا القاسم, قال: يدثنا يجاج, عن هارون, عن 13374  

الّسابِقُوَن ابّولُوَن ِمَن »يبيب بن الشهيد, وعن ابن عامر ابنصاري, أن عمر بن الخطاب قرأ: 

«, الذين»ولم يلحق الواو في « ابنصار»فرفع « الِّذيَن اتّبَعُوُهْم بإْيسانٍ الُمهاِجِريَن وابْنصاُر 

فقال سيد: «. الذين اتبعوهم بإيسان»فقال عمر: «, والذين اتبعوهم بإيسان»فقال له سيد بن ثابت: 
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أمير المؤمنين أعلم فقال عمر: ائتوني بأبّي بن كعب فأتاه فسأله عن ذلك, فقال أبي: والِّذيَن 

 بَعُوُهْم بإْيساٍن فقال عمر: إذا نُتابع أبيّا.اتّ 

وقد ذكر عن الحسن البصري «. المهاجرين»عطفا بهم على « ابنصار»والقراءة على خفض   

 «.السابقين»بالرفع عطفا بهم على « ابنصارُ »أنه كان يقرأ: 

اء عليته, وأن إلجمتا  الحجتة متن القترّ «, ابنصتار»والقراءة التي ال أستجيز غيرها الخفض في   

الستتابق كتتان متتن الفتتريقين جميعتتا متتن المهتتاجرين وابنصتتار. وإنمتتا قصتتد الخبتتر عتتن الستتابق متتن 

بن ذلتك كتذلك فتي «, التذين اتبعتوهم بإيستان»الفريقين دون الخبر عن الجميع, وإلحاق الواو في 

ستابقون مصايف المسلمين جميعا, على أن التتابعين بإيستان غيتر المهتاجرين وابنصتار. وأمتا ال

فإنهم مرفوعون بالعائد من ذكرهم في قوله: َرِضي ّللّاُ َعْنُهْم ورُضوا َعْنهُ ومعنتى الكتال : رضتي 

هللا عن جميعهم لما أطاعوه وأجابوا نبيه إلى ما دعاهم إليه من أمره ونهيه, ورضي عنه السابقون 

م من الثواب على طاعتهم ابّولون من المهاجرين وابنصار, والذين اتبعوهم بإيسان لما أجزل له

إيتتاه وإيمتتانهم بتته وبنبيتته عليتته الصتتالة والستتال , وأعتتدّ لهتتم جنتتات تجتتري تحتهتتا ابنهتتار يتتدخلونها 

 خالدين فيها البثين فيها أبدا ال يموتون فيها وال يخرجون منها, ذَِلَك الفَْوُس العَِظيُم.

 101اآلية : 

لَُكْم ّمَن ابْعَراِب ُمنَافِقُوَن َوِمْن أَْهِل اْلَمِدينَِة َمَردُواْ َعلَى القول في تأويل قوله تعالى:     }َوِمّمْن َيوْ 

 النّفَاِق الَ تَْعلَُمُهْم نَْحُن نَْعلَُمُهْم َسنُعَذّبُُهم ّمّرتَْيِن ثُّم يَُردّوَن إِلََى َعذَاٍب َعِظيٍم {.

ون, ومن أهل مدينتكم أيضا يقول تعالى ذكره: ومن القو  الذين يول مدينتكم من ابعراب منافق   

أمثالهم أقوا  منافقون. وقوله: َمَردُوا على النّفاِق يقول: مرنوا عليه ودربوا به, ومنه شيطان مارد 

ومريد: وهو الخبيث العاتي, ومنه قيل: تمّرد فالن على ربه: أي عتا ومرد على معصيته 

 واعتادها.

 وقال ابن سيد في ذلك, ما:  

, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد, في قوله: َوِمْن أْهِل الَمِدينَِة ـ يدثني يونس13375  

 َمردُوا على النّفاِق قال: أقاموا عليه لم يتوبوا كما تاب االَخرون.

ـ يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا سلمة, عن ابن إسحاق: َوِمْن أْهِل الَمِدينَِة َمردُوا على 13376  

وأبو غيره. ال تَْعلَُمُهْم يقول لنبيه محمد هللالى هللا عليه وسلم: ال تعلم يا محمد النّفاِق أي لّجوا فيه 

أنت هؤالء المنافقين الذين وهللافت لك هللافتهم ممن يولكم من ابعراب ومن أهل المدينة, ولكنا 

 نحن نعلمهم. كما:

 قوله: ـ يدثنا الحسن, قال: أخبرنا عبد الرساق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, في13377  

َوِمّمْن َيْولَُكْم ِمن ابْعَراِب ُمنافِقُون... إلى قوله: نَْحُن نَْعلَُمُهْم قال: فما بال أقوا  يتكلفون علم الناس 

فالن في الجنة وفالن في النار, فإذا سألت أيدهم عن نفسه قال ال أدري لعمري أنت بنفسك أعلم 

نبياء قبلك قال نبّي هللا نو  عليه السال : وما منك بأعمال الناس, ولقد تكلفت شيئا ما تكلفته اب

ِعْلِمي بَِما كانُوا يَْعَملُون, وقال نبي هللا شعيب عليه السال : بَِقيّةُ ّللّاِ َخْيٌر لَُكْم إْن ُكْنتُْم ُمؤِمنِيَن وما 

 ْعلَُمُهْم.أنا َعلَْيُكْم بَِحِفيٍظ, وقال هللا لنبيه عليه الصالة والسال : ال تَْعلَُمُهْم نْحُن نَ

وقوله: َسنُعَذّبُُهْم َمّرتَْيِن يقول: سنعذّب هؤالء المنافقين مّرتين: إيداهما في الدنيا, وابخرى في   

 القبر.

ثم اختلف أهل التأويل في التي في الدنيا ما هي فقال بعضهم: هي فضيحتهم فضحهم هللا بكشف   

 لى هللا عليه وسلم. ذكر من قال ذلك:أمورهم وتبيين سرائرهم للناس على لسان رسول هللا هللا

ـ يدثنا الحسين بن عمرو العنقزي, قال: يدثنا أبي, قال: يدثنا أسباط, عن السدّي, عن 13378  

أبي مالك, عن ابن عباس, في قول هللا: َوِمّمْن َيْولَُكْم ِمَن ابْعَراِب ُمنَافِقُون ِمْن أْهِل الَمِدينَِة َمَردُوا 

ى قوله: َعذَاٍب َعِظيٍم قال: قا  رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم خطيبا يو  الجمعة, على النّفاِق... إل

فأخرج من المسجد ناسا منهم « اْخُرْج يا فاُلُن فإنَّك ُمنافٌِق اْخُرج يا فاُلُن فإنّك ُمنافِقٌ »فقال 

ورّن أن فضحهم. فلقيهم عمر وهم يخرجون من المسجد, فاختبأ منهم يياء أنه لم يشهد الجمعة, 

الناس قد انصرفوا واختبئوا هم من عمر, رنوا أنه قد علم بأمرهم. فجاء عمر فدخل المسجد, فإذا 
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الناس لم يصلوا, فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمر, فقد فضح هللا المنافقين اليو  فهذا 

 العذاب ابّول يين أخرجهم من المسجد, والعذاب الثاني: عذاب القبر.

يدثني الحرث, قال: يدثنا عبد العزيز, قال: يدثنا سفيان, عن السدي, عن أبي مالك:  ـ13379  

َسنُعَذّبُهم َمّرتَْيِن قال: كان رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم يخطب, فيذكر المنافقين فيعذّبهم بلسانه, 

 قال: وعذاب القبر. ذكر من قال ذلك:

نا محمد بن ثور, عن معمر, عن ابن أبي نجيح, ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدث13380  

 عن مجاهد: َسنُعَذّبُُهْم َمّرتَْيِن قال: القتل والسباء.

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: 13381  

 َعذَاٍب َعِظيٍم يو  القيامة. َسنُعَذّبُُهْم َمّرتَْيِن بالجو , وعذاب القبر. قال: ثُّم يَُردّوَن إلى

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا جعفر بن عون والقاسم ويحيى بن آد , 13382  

عن سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: َسنُعَذّبُُهْم َمّرتَْيِن قال: بالجو  والقتل, وقال 

 يحيى: بالخوس والقتل.

: يدثنا ابن يمان, عن سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قال: بالجو  يدثنا أبو كريب, قال   

 والقتل.

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا يحيى بن يمان, عن سفيان, عن السدي, عن أبي مالك: 13383  

 َسنُعَذّبُُهْم َمّرتَْيِن قال: بالجو , وعذاب القبر.

ال: يدثنا سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: يدثنا أيمد بن إسحاق, قال: يدثنا أبو أيمد, ق   

 َسنُعَذّبُُهْم َمّرتَْيِن قال: بالجو  والقتل.

 وقال آخرون: معنى ذلك: سنعذّبهم عذابا في الدنيا وعذابا في االَخرة. ذكر من قال ذلك:  

تَْيِن عذاب الدنيا ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة: َسنُعَذّبُُهْم َمرّ 13384  

وعذاب القبر. ثُّم يَُردّوَن إلى َعذَاٍب َعِظيٍم ذكر لنا أن نبي هللا هللالى هللا عليه وسلم أسّر إلى يذيفة 

ِستّة ِمْنهم تَْكِفيَكُهُم الدّبيلة, ِسَراٌج ِمْن نَاِر َجَهنّم يأُْخذُ في »باثني عشر رجالً من المنافقين, فقال: 

ذكر لنا أن عمر بن الخطاب ريمه هللا « ْفضي إلى هللَاْدِرِه, وِستّة يموتون َمْوتاَكتِِف أَيِدِهْم يتى يُ 

كان إذا مات رجل يرى أنه منهم ونظر إلَى يذيفة, فإن هللالى عليه هللالى عليه وإال تركه. وذكر 

 لنا أن عمر قال لحذيفة: أنشد  هللا أمنهم أنا؟ قال: ال وهللا, وال أؤمن منها أيدا بعد 

ثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن الحسن: ـ يد13385  

 َسنُعَذّبُُهْم َمّرتَْيِن قال: عذاب الدنيا وعذاب القبر.

ـ يدثنا محمد بن بشار ومحمد بن العالء, قاال: يدثنا بدل بن المحبر, قال: يدثنا شعبة, 13386  

 با في الدنيا وعذابا في القبر.عن قتادة: َسنُعَذّبُُهْم َمّرتَْيِن قال: عذا

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, قال: عذاب الدنيا 13387  

 وعذاب القبر ثم يردوَن إلى عذاب النار.

وقال آخرون: كان عذابهم إيدى المّرتين مصائبهم في أموالهم وأوالدهم, والمّرة ابخرى في   

 ل ذلك:جهنم. ذكر من قا

ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد: َسنُعَذّبُُهْم َمّرتَْيِن قال: أما 13388  

عذاب في الدنيا: فابموال وابوالد, وقرأ قول هللا: فاَل تُْعِجْبَك أْمَوالُُهْم َوال أْوالدُُهْم إنَّما يُِريدُ ّللّاُ 

ْنيا بالمصائب فيهم, هي لهم عذاب وهي للمؤمنين أجر. قال: وعذاب في لَيُعَذّبُُهْم بِها فَي الَحياةِ الدّ 

 االَخرة في النار. ثُّم يَُردّوَن إلى َعذَاٍب َعِظيٍم قال: النار.

وقال آخرون: بل إيدى المّرتين: الحدود, وابخرى: عذاب القبر. ذكر ذلك عن ابن عباس من   

 وجه غير مرضّي.

تين: أخذ الزكاة من أموالهم, وابخرى: عذاب القبر. ذُكر ذلك عن وقال آخرون: بل إيدى المرّ   

 سليمان بن أرقم, عن الحسن.

وقال آخرون: بل إيدى المّرتين عذابهم بما يدخل عليهم من الغيظ في أمر اإلسال . ذكر من قال   

 ذلك:
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تَْيِن قال: العذاب الذي ـ يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا سلمة, عن ابن إسحاق: َسنُعَذّبُُهْم َمرّ 13389  

وعدهم مّرتين فيما بلغني عنهم ما هم فيه من أمر اإلسال  وما يدخل عليهم من غيظ ذلك على 

غير يسبة, ثم عذابهم في القبر إذ هللااروا إليه, ثم العذاب العظيم الذي يردّوَن إليه عذاب االَخرة 

 ويخلدون فيه.

ب عنتدي أن يقتال: إن هللا أخبتر أنته يعتذب هتؤالء قال أبو جعفر: وأولى ابقوال في ذلك بالصتوا  

الذين مردوا على النفاق مّرتين, ولم يضع لنا دليالً نتوهللال به إلى علم هللافة ذينك العذابين وجتائز 

أن يكون بعض ما ذكرنا عن القائلين ما أنبئنا عنهم, وليس عندنا علم بتأّي ذلتك متن بتأّي. علتى أن 

إلتى َعتذَاٍب َعِظتيٍم داللتة علتى أن العتذاب فتي المتّرتين كلتيهمتا قبتل  في قوله جّل ثنتاؤه: ثُتّم يِتَردّونَ 

دخولهم النار, وابغلب من إيدى المّرتين أنها في القبر. وقوله: ثُّم يَُردّوَن إلى َعذَاٍب َعِظيٍم يقول: 

 ثم يردّ هؤالء المنافقون بعد تعذيب هللا إياهم مّرتين إلى عذاب عظيم, وذلك عذاب جهنم.

 102:  اآلية

القول في تأويل قوله تعالى:     }َوآَخُروَن اْعتََرفُواْ بِذُنُوبِِهْم َخلَُطواْ َعَمالً هللَااِلحاً َوآَخَر َسيّئاً َعَسى 

 ّللّاُ أَن يَتُوَب َعلَْيِهْم إِّن ّللّاَ َغفُوٌر ّرِييٌم {.

خرون اعترفوا يقول تعالى ذكره: ومن أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق, ومنهم آ   

بذنوبهم, يقول: أقّروا بذنوبهم. َخلَُطوا َعَمالً هللَااِلحا يعني جّل ثناؤه بالعمل الصالح الذي خلطوه 

بالعمل السيىء: اعترافهم بذنوبهم وتوبتهم منها, واالَخر السيىء هو تخلفهم عن رسول هللا هللالى 

 هللا عليه وسلم يين خرج غاسيا, وتركهم الجهاد مع المسلمين,

فإن قال قائل: وكيف قيل: خلطوا عمالً هللاالحا وآخر سيئا, وإنما الكال : خلطوا عمالً هللاالحا   

بآخر سيىء؟ قيل: قد اختلف أهل العربية في ذلك, فكان بعض نحويي البصرة يقول: قيل ذلك 

كذلك, وجائز في العربية أن يكون بآخر كما تقول: استوى الماء والخشبة أي بالخشبة, وخلطت 

واللبن. وأنكر آخرون أن يكون نظير قولهم: استوى الماء والخشبة. واعتّل في ذلك بأن الماء 

الفعل في الخلط عامل في ابول والثاني, وجائز تقديم كّل وايد منهما على هللاايبه, وأن تقديم 

الخشبة على الماء غير جائز في قولهم: استوى الماء والخشبة, وكان ذلك عندهم دليالً على 

لك الخلط. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أنه بمعنى قولهم: خلطت مخالفة ذ

 الماء واللبن, بمعنى خلطته باللبن.

َعَسى ّللّاُ أْن يَتُوَب َعلَْيِهْم يقول: لعّل هللا أن يتوب عليهم. وعسى من هللا واجب, وإنما معناه:   

هللافت. إّن ّللّاَ َغفُوٌر َرِييٌم يقول: إن هللا ذو سيتوب هللا عليهم, ولكنه في كال  العرب على ما و

 هللافح وعفو لمن تاب عن ذنوبه وساتر له عليها رييم أن يعذّبه بها.

وقد اختلف أهل التأويل في المعنّي بهذه اآلية والسبب الذي من أجله أنزلت فيه, فقال بعضهم:   

وسلم في غزوة تبو , منهم أبو  نزلت في عشرة أنفس كانوا تخلفوا عن رسول هللا هللالى هللا عليه

لبابة, فربط سبعة منهم أنفسهم إلى السواري عند مقد  النبي هللالى هللا عليه وسلم توبة منهم من 

 ذبنهم. ذكر من قال ذلك:

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو هللاالح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عباس, 13390  

وبِِهْم َخلَُطوا َعَمالً هللَااِلحا وآَخَر َسيّئا قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا قوله: وآَخُروَن اْعتََرفُوا بِذُنُ 

عن النبّي هللالى هللا عليه وسلم في غزوة تبو , فلما يضر رجو  النبي هللالى هللا عليه وسلم أوثق 

سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد, وكان ممّر النبي هللالى هللا عليه وسلم إذا رجع في المسجد 

قالوا: هذا أبو لبابة وأهللاحاب له « َمْن َهُؤالَِء الُمَوثّقُوَن أْنفَُسُهْم بالّسواري؟»ما رآهم قال: عليهم, فل

وأنا أُْقِسُم باّلّلِ »تخلفوا عنك يا رسول هللا يتى تطلقهم وتعذرهم. فقال النبي عليه الصالة والسال : 

لِّذي يُْطِلقَُهْم َرِغبُوا َعنّي َوتََخلّفُوا َعِن الغَْزِو َمَع ال أُْطِلقُُهْم َوال أَْعِذُرُهْم يتى يَُكوَن ّللّاَ ُهَو ا

فلما بلغهم ذلك, قالوا: ونحن ال نطلق أنفسنا يتى يكون هللا الذي يطلقنا فأنزل هللا « الُمْسِلِمينَ 

ّللّاُ أْن يَتُوَب تبار  وتعالى: وآَخُروَن اْعتََرفُوا بِذُنُوبِِهْم َخلَُطوا َعَمالً هللَااِلحا وآَخَر َسيّئا َعَسى 

 َعلَْيِهْم وعسى من هللا واجب. فلما نزلت. أرسل إليهم النبي هللالى هللا عليه وسلم, فأطلقهم وعذرهم.

 وقال آخرون: بل كانوا ستة, أيدهم أبو لبابة, ذكر من قال ذلك:  
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ابن ـ يدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن 13391  

عباس, قوله: وآَخُروَن اْعتََرفُوا بِذُنُوبِِهْم َخلَُطوا َعَمالً هللَااِلحا وآَخَر َسيّئا َعَسى ّللّاُ... إلى قوله: إّن 

ّللّاَ َغفُوٌر َرِييٌم وذلك أن رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم غزا غزوة تبو , فتخلف أبو لبابة 

ن أبا لُبابة ورجلين معه تفكروا وندموا وأيقنوا وخمسة معه عن النبّي هللالى هللا عليه وسلم. ثم إ

بالَهلَكة, وقالوا: نكون في الكّن والطمأنينة مع النساء, ورسول هللا والمؤمنون معه في الجهاد؟ 

وهللا لنوثِقّن أنفسنا بالسواري فال نطلقها يتى يكون رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم هو يطلقنا 

ق نفسه ورجالن معه بسواري المسجد, وبقي ثالثة نفر لم يوثقوا ويعذرنا فانطلق أبو لبابة وأوث

أنفسهم. فرجع رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم من غزوته, وكان طريقه في المسجد, فمّر عليهم 

فقالوا: هذا أبو لُبابة وأهللاحاب له تخلفوا عن « َمْن َهوالِء الُموثِقُو أْنفُِسِهْم بالّسواري؟»فقال: 

 عليه وسلم, فعاهدوا هللا أن ال يطلقوا أنفسهم يتى تكون أنت الذي تطلقهم رسول هللا هللالى هللا

وّللّاِ ال أُْطِلقُُهْم يتى »وترضى عنهم, وقد اعترفوا بذنوبهم. فقال رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم: 

وا َعنّي َوَرِغبُوا بأْنفُِسِهْم َعْن أُوَمر بإْطالقِِهْم, وال أْعِذرُهْم يتى يَُكوَن ّللّاُ ُهو يَْعذُُرُهْم, وقَْد تََخلّفُ 

فأنزل هللا بريمته: وآَخُروَن اْعتََرفُوا بِذُنُوبِِهْم َخلَُطوا َعَمالً هللَااِلحا « َغْزِو الُمْسِلِميَن َوِجَهاِدِهمْ 

نزلت اآلية وآَخَر َسيّئا َعَسى ّللّاُ أْن يَتُوَب َعلَْيِهْم إّن ّللّاَ َغفُوٌر َرِييٌم وعسى من هللا واجب. فلما 

 أطلقهم رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم وعذرهم, وتجاوس عنهم.

 وقال آخرون: الذين ربطوا أنفسهم بالسواري كانوا ثمانية. ذكر من قال ذلك:  

ـ يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا يعقوب, عن سيد بن أسلم: وآَخُروَن اْعتََرفُوا بِذُنُوبِِهْم 13392  

حا وآَخَر َسيّئا َعَسى ّللّاُ أْن يَتُوَب َعلَْيِهْم إّن ّللّاَ َغفُوٌر َرِييٌم قال: هم الثمانية َخلَُطوا َعَمالً هللَاالِ 

 الذين ربطوا أنفسهم بالسواري, منهم َكْرد  وِمْرداس وأبو ْلبابة.

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا جرير, عن يعقوب, عن جعفر, عن سعيد, قال: الذين 13393  

 السواري: هالل, أبو لُبابة, وَكرد , وِمْرداس, وأبو قيس.ربطوا أنفسهم ب

 وقال آخرون: كانوا سبعة. ذكر من قال ذلك:  

ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وآَخُروَن اْعتََرفُوا 13394  

ْن يَتُوَب َعلَْيِهْم ذُكر لنا أنهم كانوا سبعة َرْهط بِذُنُوبِِهْم َخلَُطوا َعَمالً هللَااِلحا وآَخَر َسيّئا َعَسى ّللّاُ أ

تخلفوا عن غزوة تبو , فأما أربعة فخلطوا عمالً هللاالحا وآخر سيئا: َجدّ بن قيس, وأبو لُبابة, 

 وَيرا , وأوس, وكلهم من ابنصار, وهم الذين قيل فيهم: ُخْذ ِمْن أْمَواِلِهْم هللَادَقَةً تَُطّهُرُهْم... اآلية.

يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: َخلَُطوا  ـ13395  

َعَمالً هللَااِلحاوآَخَر َسيّئا قال: هم نفر ممن تخلف عن تبو : منهم أبو لَبابة, ومنهم جد بن قيس تِيَب 

 عليهم. قال قتادة: وليسوا بثالثة.

أبو سفيان, عن معمر, عن قتادة: وآَخُروَن  يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: يدثنا   

 اْعتََرفُوا بِذُنُوبِِهْم قال: هم سبعة, منهم أبو لبابة كانوا تخلفوا عن غزوة تبو , وليسوا بالثالثة.

ـ ُيدثت عن الحسين بن الفرج, قال: سمعت أبا معاذ, قال: أخبرنا عبيد بن سليمان, قال: 13396  

آَخُروَن اْعتََرفُوا بِذُنُوبِِهْم َخلَُطوا َعَمالً هللَااِلحا وآَخَر َسيّئا نزال سمعت الضحا  يقو ل في قوله: و

في أبي لبابة وأهللاحابه تخلفوا عن نبي هللا هللالى هللا عليه وسلم في غزوة تبو  فلما قفل رسول هللا 

هللالى هللا عليه وسلم من غزوته, وكان قريبا من المدينة, ندموا على تخلفهم عن رسول هللا, 

لوا: نكون في الظالل وابطعمة والنساء, ونبّي هللا في الجهاد والألواء؟ وهللا لنوثقّن أنفسنا وقا

بالسواري ثم ال نطلقها يتى يكون نبي هللا هللالى هللا عليه وسلم يطلقنا ويعذرنا وأوثقوا أنفسهم, 

في المسجد  وبقي ثالثة لم يوثقوا أنفسهم, فقد  رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم من غزوته, فمرّ 

وكان طريقه, فأبصرهم, فسأل عنهم, فقيل له: أبو لبابة وأهللاحابه تخلفوا عنك يا نبّي هللا, فصنعوا 

بأنفسهم ما ترى, وعاهدوا هللا أن ال يطلقوا أنفسهم يتى تكون أنت الذي تطلقهم. فقال نبي هللا 

ال أْعذُُرُهْم يتى يَْعذُُرُهْم ّللّاُ, قَْد َرِغبُوا ال أُْطِلقُُهْم يتى أُوَمَر بإْطالقِِهْم, وَ »هللالى هللا عليه وسلم: 

فأنزل هللا: وآَخُروَن اْعتََرفُوا بِذُنُوبِِهْم... إلى: َعَسى ّللّاُ أْن يَتُوَب «. بأْنفُِسِهْم َعْن َغْزَوةِ الُمْسِلِمينَ 

 َعلَْيِهْم وعسى من هللا واجب. فأطلقهم نبي هللا وعذرهم.
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بهذه اآلية أبو لبابة خاهللاة وذنبه الذي اعترس به فتيب عليه منه ما كان وقال آخرون: بل ُعني   

 من أمره في بني قريظة. ذكر من قال ذلك:

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا ابن نمير, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: 13397  

 قريظة ما قال.وآَخُروَن اْعتََرفُوا بِذُنُوبِِهْم قال: نزلت في أبي لبابة قال لبني 

ـ يدثني محمد بن عمرو, قال: يدثنا أبو عاهللام, قال: يدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, 13398  

عن مجاهد: وآَخُروَن اْعتََرفُوا بِذُنُوبِِهْم قال أبو لبابة إذ قال لقريظة ما قال, أشار إلى يلقه: إن 

 محمدا ذابحكم إن نزلتم على يكم هللا.

يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: وآَخُروَن يدثني المثنى, قال:    

 اْعتََرفُوا بِذُنُوبِِهْم فذكره نحوه, إال أنه قال: إن نزلتم على يكمه.

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا جرير, عن ليث, عن مجاهد: ربط أبو لبابة نفسه إلى 13399  

ي هللا ورسوله قال: فحله النبي هللالى هللا عليه وسلم, وفيه سارية, فقال ال أيّل نفسي يتى يحلن

 أنزلت هذه اآلية: وآَخُروَن اْعتََرفُوا بِذُنُوبِِهْم َخلَُطوا َعَمالً هللَااِلحا... اآلية.

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا المحاربي, عن ليث, عن مجاهد: وآَخُروَن اْعتََرفُوا 13400  

 أبي لبابة.بِذُنُوبِِهْم قال: نزلت في 

 وقال آخرون: بل نزلت في أبي لبابة بسبب تخلفه عن تبو . ذكر من قال ذلك:  

ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, قال: قال الزهري: 13401  

كان أبو لبابة ممن تخلف عن النبي هللالى هللا عليه وسلم في غزوة تبو , فربط نفسه بسارية, 

وهللا ال أيّل نفسي منها وال أذوق طعاما وال شرابا يتى أموت أو يتوب هللا علّي فمكث فقال: 

سبعة أيا  ال يذوق طعاما وال شرابا يتى خّر مغشيّا عليه. قال: ثم تاب هللا عليه, ثم قيل له: قد 

لم وهو تيب عليك يا أبا لبابة, فقال: وهللا ال أيّل نفسي يتى يكون رسول هللا هللالى هللا عليه وس

يحلني قال: فجاء النبي هللالى هللا عليه وسلم فحلّه بيده. ثم قال أبو لبابة: يا رسول هللا إن من توبتي 

أن أهجر دار قومي التي أهللابت فيها الذنب, وأن أنخلع من مالي كله هللادقة إلى هللا وإلى رسوله. 

 «.يَْجِزيَك يا أبا لُبابَةُ الثّلُثُ »قال: 

 اآلية ابعراُب. ذكر من قال ذلك:وقال بعضهم: عني بهذه   

ـ يدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 13402  

 عباس: وآَخُروَن اْعتََرفُوا بِذُنُوبِِهْم َخلَُطوا َعَمالً هللَااِلحا وآَخَر َسيّئا قال: فقال إنهم من ابعراب.

يدثنا يزيد بن هارون, عن يجاج بن أبي سينب, قال: سمعت أبا ـ يدثنا ابن وكيع, قال: 13403  

عثمان يقول: ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه ابمة من قوله: وآَخُروَن اْعتََرفُوا بِذُنُوبِِهْم... إلى: 

 إّن ّللّاَ َغفُوٌر َرِييٌم.

اآلية في المعترفين  قال أبو جعفر: وأولى هذه ابقوال بالصواب في ذلك قول من قال: نزلت هذه  

بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم وتركهم الجهاد معه والخروج لغزو 

 الرو  يين شخص إلى تبو , وأن الذين نزل فيهم جماعة أيدهم أبو لبابة,

ذُنُوبِِهْم فتأخبر وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في ذلك, بن هللا جّل ثناؤه قال: وآَختُروَن اْعتََرفُتوا بِت  

عن اعتراس جماعة بذنوبهم, ولم يكن المعترس بذنبته الموثتق نفسته بالستارية فتي يصتار قريظتة 

غير أبي لبابة ويده. فإذا كان ذلك, وكان هللا تبار  وتعالى قد وهللاف في قوله: وآَخُروَن اْعتََرفُتوا 

هللافهم بذلك الستبب غيتر الوايتد, فقتد بِذُنُوبِِهْم باالعتراس بذنوبهم جماعة, علم أن الجماعة الذين و

تبين بذلك أن هذه الصفة إذا لم تكن إال لجماعة, وكتان ال جماعتة فعلتت ذلتك فيمتا نقلته أهتل الستير 

وابخبار وأجمع عليه أهل التأويل إال جماعة من المتخلفين عن غزوة تبو  هللاّح ما قلنا في ذلتك, 

 لتأويل على ذلك.وقلنا: كان منهم أبو لبابة إلجما  الحجة من أهل ا

 103اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:      }ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم هللَادَقَةً تَُطّهُرُهْم َوتَُزّكيِهْم بَِها َوهللَاّل َعلَْيِهْم إِّن 

 هللَالََواتََك َسَكٌن لُّهْم َوّللّاُ َسِميٌع َعِليٌم {.
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محمد خذ من أموال هؤالء الذين اعترفوا  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد هللالى هللا عليه وسلم: يا   

بذنوبهم فتابوا منها هللادقة تطهرهم من دنس ذنوبهم وتَُزّكيهْم بِها يقول: وتنميهم وترفعهم عن 

خسيس مناسل أهل النفاق بها, إلى مناسل أهل اإلخالص. َوهللَاّل َعلَْيِهْم يقول: واد  لهم بالمغفرة 

هللَاالتََك َسَكٌن لَُهْم يقول: إن دعاء  واستغفار  طمأنينة لهم بأن هللا  لذنوبهم, َواْستَْغِفْر لَُهْم منها. إنّ 

قد عفا عنهم وقبل توبتهم. َوّللّاُ َسِميٌع َعِليٌم يقول: وهللا سميع لدعائك إذا دعوت لهم ولغير ذلك من 

 كال  خلقه, عليم بما تطلب بهم بدعائك ربك لهم وبغير ذلك من أمور عباده.

 ا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:وبنحو الذي قلن  

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو هللاالح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عباس, قال: 13404  

جاءوا بأموالهم يعني أبا لبابة وأهللاحابة يين أطلقوا فقالوا: يا رسول هللا هذه أموالنا فتصدّق بها 

فأنزل هللا: ُخْذ ِمْن أْمَواِلِهْم هللَادَقَةً «. أن آُخذَ ِمْن أْمَواِلُكْم َشْيئا ما أُِمْرتُ »عنا واستغفر لنا قال: 

 تَُطّهُرُهْم َوتَُزّكيِهْم بِها يعني بالزكاة: طاعة هللا واإلخالص. َوهللَاّل َعلَْيِهْم يقول: استغفر لهم.

أبيه, عن ابن ـ يدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن 13405  

عباس, قال: لما أطلق رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم أبا لبابة وهللاايبيه, انطلق أبو لبابة 

وهللاايباه بأموالهم, فأتوا بها رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم, فقالوا: خذ من أموالنا فتصدق به 

ال آُخذُ ِمْنها »ه وسلم: عنا, وهللاّل علينا يقولون: استغفر لنا وطهرنا. فقال رسول هللا هللالى هللا علي

فأنزل هللا: ُخْذ ِمْن أْمَواِلِهْم هللَادَقَةً تَُطّهُرُهْم َوتَُزّكيِهْم بِها َوهللَاّل َعلَْيِهْم إّن هللَاالتََك « َشْيئا يتى أُوَمرَ 

َسَكٌن لَُهْم يقول: استغفر لهم من ذنوبهم التي كانوا أهللاابوا. فلما نزلت هذه اآلية أخذ رسول هللا 

 ليه وسلم جزءا من أموالهم, فتصدّق بها عنهم.هللالى هللا ع

ـ يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا يعقوب, عن سيد بن أسلم, قال: لما أطلق النبي هللالى هللا 13406  

عليه وسلم أبا لبابة والذين ربطوا أنفسهم بالسواري, قالوا: يا رسول هللا خذ من أموالنا هللادقة 

 َواِلِهْم هللَادَقَةً تَُطّهُرُهْم... اآلية.تطهرنا بها فأنزل هللا: ُخْذ ِمْن أمْ 

 

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا جرير, عن يعقوب, عن جعفر, عن سعيد بن جبير, قال: 13407  

قال الذين ربطوا أنفسهم بالسواري يين عفا هللا عنهم با نبّي هللا طهر أموالنا فأنزل هللا: ُخْذ ِمْن 

َوتَُزّكيِهْم بِها, وكان الثالثة إذا اشتكى أيدهم اشتكى االَخران مثله, وكان  أْمَواِلِهْم هللَادَقَةً تَُطّهُرُهمْ 

 عمى منهم اثنان, فلم يزل االَخر يدعوا يتى عمى.

ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قال: ابربعة: ّجد بن قيس, 13408  

م: ُخْذ ِمْن أْمَواِلِهْم هللَادَقَةً تَُطّهُرُهْم َوتَُزّكيِهْم بِها وأبو لبابة, ويرا , وأوس, وهم الذين قيل: فيه

َوهللَاّل َعلَْيِهْم إّن هللَاالتََك َسَكٌن لَُهْم أي وقار لهم. وكانوا وعدوا من أنفسهم أن ينفقوا ويجاهدوا 

 ويتصدّقوا.

ان, قال: ـ ُيدثت عن الحسين بن الفرج, قال: سمعت أبا معاذ, قال: أخبرنا عبيد بن سلم13409  

سمعت الضحا , قال: لما أطلق نبّي هللا هللالى هللا عليه وسلم أبا لبابة وأهللاحابه, أتوا نبّي هللا 

بأموالهم, فقالوا: يا نبّي هللا خذ من أموالنا فتصدّق به عنا, وطهرنا وهللال علينا يقولون: استغفر 

فأنزل هللا عّز وجّل: ُخْذ ِمْن أْمَواِلِهْم «. َر فِيهاال آُخذُ ِمْن أْمَواِلُكْم َشْيئا يتى أُومَ »لنا. فقال نبّي هللا: 

هللَادَقَةً تَُطّهُرُهْم من ذنوبهم التي أهللاابوا. َوهللَاّل َعلَْيِهْم يقول: استغفر لهم. ففعل نبّي هللا عليه 

 الصالة والسال  ما أمره هللا به.

, قال: قال ابن ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج13410  

عباس, قوله: ُخْذ ِمْن أْمَواِلِهْم هللَادَقَةً أبو لبابة وأهللاحابه. َوهللَاّل َعلَْيِهْم يقول: استغفر لهم لذنوبهم 

 التي كانوا أهللاابوا.

ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد في قوله: ُخْذ ِمْن أْمَواِلِهْم 13411  

َزّكيِهْم بِها َوهللَاّل َعلَْيِهْم إّن هللَاالتََك َسَكٌن لَُهْم قال: هؤالء ناس من المنافقين ممن هللَادَقَةً تَُطّهُرُهْم َوتُ 

كان تخلف عن النبي هللالى هللا عليه وسلم في غزوة تبو , اعترفوا بالنفاق وقالوا: يا رسول هللا قد 

لنبيه عليه الصالة  ارتبنا ونافقنا وشككنا, ولكن توبة جديدة وهللادقة نخرجها من أموالنا فقال هللا
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والسال : ُخْذ ِمْن أْمَواِلِهْم هللَادَقَةً تَُطّهُرُهْم َوتَُزّكيِهْم بِها بعد ما قال: َوال تَُصّل َعلى أَيٍد ِمْنُهْم ماَت 

 أبَدا َوال تَقُْم على قَْبِرِه.

« تزكيهم بها»فقال بعض نحويي البصرة: رفع «, تزكيهم»واختلف أهل العربية في وجه رفع   

وقال «. تطهرهم»ي االبتداء وإن شئت جعلته من هللافة الصدقة, ثم جئت بها توكيدا, وكذلك ف

بعض نحويي الكوفة: إن كان قوله: تَُطّهُرُهْم للنبّي عليه الصالة والسال  فاالختيار أن تجز  بأنه 

ها جاس لم يعد على الصدقة عائد, َوتَُزّكيِهْم مستأنف, وإن كانت الصدقة تطهرهم وأنت تزكيهم ب

 أن تجز  الفعلين وترفعهما.

بن القّراء «, الصدقة»قال أبو جعفر: والصواب في ذلك من القول أن قوله: تَُطّهُرُهْم من هللالة   

مجمعة على رفعها, وذلك دليل على أنه من هللالة الصدقة. وأما قوله: َوتَُزّكيِهم بها فخبر مستأنف, 

 بمعنى: وأنت تزكيهم بها, فلذلك رفع.

لف أهل التأويل في تأويل قوله: إّن هللَاالَتََك َسَكٌن لَُهْم فقال بعضهم: ريمة لهم. ذكر من قال واخت  

 ذلك:

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو هللاالح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عباس: إّن 13412  

 هللَاالتََك َسَكٌن لَُهْم يقول: ريمة لهم.

 قار لهم. ذكر من قال ذلك:وقال آخرون: بل معناه: إن هللاالتك و  

ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة: إّن هللَاالتََك َسَكٌن لَُهْم: أي 13413  

 وقار لهم.

بمعنتى دعواتتك. « إّن هللَاتلََواتَِك َستَكٌن لَُهتمْ »واختلفت القّراء في قراءة ذلك, فقرأته قتّراء المدينتة:   

كيتين: إّن هللَاتالتََك َستَكٌن لَُهتْم بمعنتى إن دعتاء . وكتأن التذين قترءوا وقرأ قّراء العراق وبعتض الم

ذلك على التوييد رأوا أن قراءته بالتوييد أهللاّح بن في التوييد من معنى الجمع وكثترة العتدد متا 

إذ كانت الصلوات هي جمع لما بين الثالث إلى العشر من « إّن هللَالََواتَِك َسَكٌن لَُهمْ »ليس في قوله: 

دون ما هو أكثر من ذلك, والذي قالوا من ذلتك عنتدنا كمتا قتالوا. وبالتوييتد عنتدنا القتراءة ال  العدد

لعلة أن ذلك في العدد أكثتر متن الصتلوات, ولكتن المقصتود منته الخبتر عتن دعتاء النبتّي هللاتلى هللا 

يد في عليه وسلم وهللاالته أنه سكن لهؤالء القو  ال الخبر عن العدد, وإذا كان ذلك كذلك كان التوي

 الصالة أولى.

 104اآلية : 

ِت َوأَّن القول في تأويل قوله تعالى:      }أَلَْم يَْعلَُمَواْ أَّن ّللّاَ ُهَو يَْقبَُل التّْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه َويَأُْخذُ الّصدَقَا

 ّللّاَ ُهَو التّّواُب الّرِييُم {.

توبة من تاب من المنافقين وأخذ  وهذا خبر من هللا تعالى ذكره أخبر المؤمنين به أن قبول   

الصدقة من أموالهم إذا أعطوها ليسا إلى نبّي هللا هللالى هللا عليه وسلم, وأن نبّي هللا يين أبى أن 

يطلق من ربط نفسه بالسواري من المتخلفين عن الغزو معه ويين تر  قبول هللادقتهم بعد أن 

أن ذلك لم يكن إليه هللالى هللا عليه  أطلق هللا عنهم يين أذن له في ذلك إنما فعل ذلك من أجل

وسلم, وأن ذلك إلى هللا تعالى ذكره دون محمد, وأن محمدا إنما يفعل ما يفعل من تر  وإطالق 

وأخذ هللادقة وغير ذلك من أفعاله بأمر هللا. فقال جّل ثناؤه: ألم يعلم هؤالء المتخلفون عن الجهاد 

ال نطلق أنفسنا يتى يكون رسول هللا هللالى هللا  مع المؤمنين الموثقو أنفسهم بالسواري, القائلون

عليه وسلم هو الذي يطلقنا, السائلو رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم أخذ الصدقة أموالهم أن ذلك 

ليس إلى محمد, وأن ذلك إلى هللا, وأن هللا هو الذي يقبل من تاب عباده أو يردّها, ويأخذ هللادقة من 

حمد, فيوجهوا توبتهم وهللادقتهم إلى هللا, ويقصدوا بذلك قصد تصدق منهم, أو يردّها عليه دون م

وجهه دون محمد وغيره, ويخلصوا التوبة له ويريدوه بصدقتهم, ويعلموا أن هللا هو التّواب 

الرييم؟ يقول: المرجع بعبيده إلى العفو عنه إذا رجعوا إلى طاعته, الرييم بهم إذا هم أنابوا إلى 

 رضاه من عقابه.

 سيد يقول في ذلك ما:وكان ابن   
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ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد, قال االَخرون, يعني الذين لم 13414  

يتوبوا من المتخلفين: هؤالء يعني الذين تابوا كانوا بابمس معنا ال يكلمون وال يجالسون, فما لهم, 

 بَاِدِه ويأُْخذُ الّصدَقَاِت وأّن ّللّاَ ُهَو التّّواُب الّرِييُم.فقال هللا: إّن ّللّاَ ُهَو يَْقبَُل التّْوبَةَ َعْن عِ 

ـ يدثنا محمد بن المثنى, قال: يدثنا محمد بن جعفر, قال: يدثنا شعبة, قال: أخبرني 13415  

رجل كان يأتي يمادا ولم يجلس إليه قال شعبة: قال العّوا  بن يوشب: هو قتادة, أو ابن قتادة, 

سمعت عبد هللا بن السائب وكان جاره, قال: سمعت عبد هللا بن مسعود  رجل من محارب قال

يقول: ما من عبد تصدّق بصدقة إال وقعت في يد هللا, فيكون هو الذي يضعها في يد السائل. وتال 

 هذه اآلية: ُهَو يَْقبَُل التّْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه ويأُْخذُ الّصدَقَاِت.

برنا عبد الرساق, قال: أخبرنا الثوري, عن عبد هللا بن السائب, يدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخ   

عن عبد هللا بن أبي قتادة المحاربي, عن عبد هللا بن مسعود قال: ما تصدّق رجل بصدقة إال وقعت 

 في يد هللا قبل أن تقع في يد السائل وهو يضعها في يد السائل. ثم قرأ: ألَْم يَْعلَُموا أّن ّللّاَ ُهَو يَْقبَلُ 

 التّْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه ويأُْخذُ الّصدَقَاِت.

يدثنا أيمد بن إسحاق, قال: يدثنا أبو أيمد, قال: يدثنا سفيان, عن عبد هللا بن السائب, عن    

 عبد هللا بن أبي قتادة, عن ابن مسعود, بنحوه.

عبد هللا بن أبي يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا جرير, عن ابعمش, عن عبد هللا بن السائب, عن    

قتادة, قال: قال عبد هللا: إن الصدقة تقع في يد هللا قبل أن تقع في يد السائل, ثم قرأ هذه اآلية: ُهَو 

 يَْقبَُل التّْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه ويأُْخذُ الّصدَقَاِت.

قال  ـ يدثنا أبو كريب, قال: يدثنا عباد بن منصور, عن القاسم, أنه سمع أبا هريرة قال:13416  

إّن ّللّاَ يَْقبَُل الّصدَقَة, ويَأُْخذَها بِيَمينِِه, فَيَُربّيها بَيِدُكْم كَما يَُربّي »رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم: 

أَيدُُكْم ُمْهَرهُ, يتى إّن اللّْقَمةَ لَتَِصيُر ِمثَْل أُُيٍد وتصديق ذلك في كتاب هللا: أن ّللّاَ ُهَو يَْقبَُل التّْوبَةَ 

 «.بَاِدِه ويأُْخذُ الّصدَقَاِت و يَْمَحُق ّللّاُ الّربا ويُْربي الّصدَقاتِ َعْن عِ 

يدثنا سليمان بن عمر بن ابقطع الربى, قال: يدثنا ابن المبار , عن سفيان, عن عباد بن    

ذكر  ثم«, إّن ّللّاَ يَْقبَُل الّصدَقَةَ »منصور, عن القاسم, عن أبي هريرة, وال أراه إال قد رفعه, قال: 

 نحوه.

ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن أيوب, عن 13417  

القاسم بن محمد عن أبي هريرة قال: إن هللا يقبل الصدقة إذا كانت من طيب, ويأخذها بيمينه, وإن 

ربو في كّف هللا أو الرجل يتصدّق بمثل اللقمة, فيربيها هللا له, كما يربى أيدكم فصيله أو مهره, فت

 قال في يد هللا يتى تكون مثل الجبل.

ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: ألَْم يَْعلَُموا أّن ّللّاَ ُهَو 13418  

والِّذي »يقول:  يَْقبَُل التّْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه ويأُْخذُ الّصدَقَاِت ذكر لنا أن نبّي هللا هللالى هللا عليه وسلم كان

 «.نَْفُس مَحّمد بِيَِدِه, ال يَتََصدّق َرُجٌل بَِصدَقَة فَتَقََع فِي يَِد الّسائِِل يتى تَقََع فِي يَِد ّللّاِ 

ـ يدثني المثنى, قتال: يتدثنا عبتد هللا بتن هللاتالح, قتال: ثنتي معاويتة, عتن علتّي, عتن ابتن 13419  

 ني إن استقاموا.عباس: وأن ّللّاَ ُهَو التّّواُب الّرِييُم يع

 105اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:     }َوقُِل اْعَملُواْ فََسيََرى ّللّاُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن َوَستَُردّوَن 

 إِلََى َعاِلِم اْلغَْيِب َوالّشَهادَةِ فَيُنَبّئُُكْم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن {.

محمد هللالى هللا عليه وسلم: َوقُْل يا محمد لهؤالء الذين اعترفوا لك  يقول تعالى ذكره لنبيه   

بذنوبهم من المتخلفين عن الجهاد معك: اْعَملُوا هلل بما يرضيه من طاعته وأداء فرائضه, فََسيَرى 

ا ّللّاُ َعَملَُكم َوَرُسولُهُ يقول: فسيرى هللا إن عملتم عملكم, ويراه رسوله. َوالُمْؤِمنُوَن في الدني

َوَسيَُردّوَن يو  القيامة إلى من يعلم سرائركم وعالنيتكم, فال يخفى عليه شيء من باطن أمورُكْم 

ورواهرها. فَيُنَبّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن يقول: فيخبركم بما كنتم تعملون, وما منه خالصا وما منه 

جزاءكم, المحسن بإيسانه  رياء وما منه طاعة وما منه هلل معصية, فيجاسيكم على ذلك كله

 والمسيء بإساءته.
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ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا ابن يمان, عن سفيان, عن رجل, عن مجاهد: َوقُتِل اْعَملُتوا 13420  

 فََسيَرى ّللّاُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ والُمْؤِمنُوَن قال: هذا وعيد.

 106اآلية : 

ُمْرَجْوَن بْمِر ّللّاِ إِّما يُعَذّبُُهْم َوإِّما يَتُوُب َعلَْيِهْم َوّللّاُ القول في تأويل قوله تعالى:     }َوآَخُروَن 

 َعِليٌم َيِكيٌم {.

يقول تعالى ذكره: ومن هؤالء المتخلفين عنكم شخصتم لعدّوكم أيها المؤمنون آخرون. ورفع    

َمالً هللَااِلحا وآَخَر َسيّئا. قوله آخرون عطفا على قوله: وآَخُروَن اْعتََرفُوا بذُنُوبِِهْم َخلَُطوا عَ 

وآَخُروَن ُمْرَجْوَن يعني مرجئون بمر هللا وقضائه, يقال منه أرجأته أرجئه إرجاًء وهو ُمْرَجأٌ 

بالهمز وتر  الهمز, وهما لغتان معناهما وايد, وقد قرأت القّراء بهما جميعا. وقيل: عنى بهؤالء 

 عليه وسلم في غزوة تبو , فندموا على ما االَخرين نفر ممن كان تخلف عن رسول هللا هللالى هللا

فعلوا ولم يتعذروا إلى رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم عند مقدمه, ولم يوثقوا أنفسهم بالسواري, 

 فأرجأ هللا أمرهم إلى أن هللاحت توبتهم, فتاب عليهم وعفا عنهم.

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو هللاالح, ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عباس, قال:  ـ13421  

وكان ثالثة منهم يعني من المتخلفين عن غزوة تبو  لم يوثقوا أنفسهم بالسواري أرجئوا سبتة ال 

إلى قوله: إّن ّللّاَ  يدرون أيعذّبون أو يتاب عليهم. فأنزل هللا: لَقَْد تَاَب ّللّاُ على النّبِّي َوالْمهاِجِريَن...

 ُهَو التّّواُب الّرِييُم.

ـ يدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 13422  

عباس, قال: لما نزلت هذه اآلية يعني قوله: ُخْذ ِمْن أْمَواِلِهْم هللَادَقَةً تَُطّهُرُهْم َوتَُزّكيِهْم بِها أخذ 

هللا عليه وسلم من أموالهم يعني من أموال أبي لبابة وهللاايبيه فتصدّق بها عنهم,  رسول هللا هللالى

وبقي الثالثة الذين خالفوا أبا لبابة, ولم يوثقوا, ولم يذكروا بشيء, ولم ينزل عذرهم, وضاقت 

ْم َوإّما يَتُوُب عليهم ابرض بما ريبت. وهم الذين قال هللا: وآَخُروَن ُمْرَجْوَن بَْمِر ّللّاِ إّما يُعَذّبُهُ 

َعلَْيِهْم َوّللّاُ َعلَيٌم َيِكيٌم فجعل الناس يقولون: هلكوا إذا لم ينزل لهم عذر وجعل آخرون يقولون: 

عسى هللا أن يغفر لهم فصاروا مرجئين بمر هللا, يتى نزلت: لَقَْد تَاَب ّللّاُ على النّبِّي َوالْمهاِجِريَن 

ي ساَعة العُْسَرةِ الذين خرجوا معه إلى الشا  ِمْن بَْعِد ما كادَ يَِزيُغ قُلُوِب وابْنَصاِر الِّذيَن اتّبَعُوه فِ 

فَِريٍق ِمْنُهْم ثُّم تاَب َعلَْيِهُم إنّهُ بِِهْم َرُءوٌس َرِييٌم. ثم قال: َوعلى الثاّلثَِة الِّذيَن ُخلّفُوا يعني المرجئين 

ى إذَا َضاقَْت َعلَْيِهُم ابْرُض بَِما َرُيبَْت َوَضاقَْت بمر هللا نزلت عليهم التوبة فعُّموا بها, فقال: يت

 َعلَْيِهْم أْنفُُسُهْم... إلى قوله: إّن ّللّاَ ُهَو التّّواُب الّرِييُم.

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا سويد بن عمرو, عن يماد بن سيد, عن أيوب, عن 13423  

 هم الثالثة الذين خلفوا. عكرمة: وآَخُروَن ُمْرَجْوَن بْمِر ّللّاِ قال:

ـ يدثني محمد بن عمرو, قال: يدثنا أبو عاهللام, قال: يدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, 13424  

عن مجاهد: وآَخُروَن ُمْرَجْوَن بْمِر ّللّاِ قال: هالل بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك من 

 ابوس والخزرج.

ة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: وآَخُروَن يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيف   

 ُمْرَجْوَن بْمِر ّللّاِ هالل بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك من ابوس والخزرج.

قال: يدثنا إسحاق قال: يدثنا عبد هللا بن أبي جعفر, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن    

 مجاهد, مثله.

 ال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, مثله.يدثنا القاسم, ق   

 ـ قال: يدثنا الحسين, قال: يدثنا هشيم, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحا , مثله.13425  

ـ ُيدثت  عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت الضحا  13426  

َن بْمِر ّللّاِ هم الثالثة الذين خلفوا عن التوبة يريد غير أبي لبابة يقول في قوله: وآَخُروَن ُمْرَجوْ 

وأهللاحابه ولم ينزل هللا عذرهم, فضاقت عليهم ابرض بما ريبت. وكان أهللاحاب رسول هللا 

هللالى هللا عليه وسلم فيهم فرقتين: فرقة تقول: هلكوا يين لم ينزل هللا فيهم ما أنزل في أبي لبابة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



رقة أخرى: عسى هللا أن يعفو عنهم وكانوا مرجئين بمر هللا. ثم أنزل هللا وأهللاحابه, وتقول ف

ريمته ومغفرته, فقال: لَقَْد تَاَب ّللّاُ على النّبِّي َوالْمهاِجِريَن... اآلية, وأنزل هللا: َوعلى الثاّلثَِة الِّذيَن 

 ُخلّفُوا... اآلية.

عيد, عن قتادة, قوله: وآَخُروَن ُمْرَجْوَن بْمِر ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا س13427  

ّللّاِ قال: كنا نَُحدُّث أنهم الثالثة الذين خلفوا: كعب بن مالك, وهالل بن أمية, ومرارة بن الربيع, 

 رهط من ابنصار.

ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: وآَخُروَن 13428  

 ْوَن بْمِر ّللّاِ قال: هم الثالثة الذين خلفوا.ُمْرجَ 

ـ يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا سلمة, عن ابن إسحاق: وآَخُروَن ُمْرَجْوَن بْمِر ّللّاِ إّما 13429  

يُعَذّبُُهْم وإّما يَتُوُب َعلَْيِهْم وهم الثالثة الذين خلوا, وأرجأ رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم أمرهم 

 توبتهم من هللا. يتى أتتهم

وأما قوله: إّما يُعَذّبُُهْم فإنه يعني: إما أن يحجتزهم هللا عتن التوبتة بخذالنته إيتاهم فيعتذّبهم بتذنوبهم   

التي ماتوا عليها في االَخرة. وإّما يَتُوُب َعلَْيِهْم يقول: وإما يوفقهم للتوبة فيتوبوا من ذنوبهم, فيغفتر 

: وهللا ذو علتم بتأمرهم ومتا هتم هللاتائرون إليته متن التوبتة والمقتا  علتى لهم. وّللّاُ َعِلتيٌم َيِكتيٌم يقتول

 الذنب, يكيم في تدبيرهم وتدبير من سواهم من خلقه, ال يدخل يكمه خلل.

 107اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:

َن َوإِْرهللَااداً لَّمْن َياَرَب ّللّاَ َوَرُسولَهُ }َوالِّذيَن اتَّخذُواْ َمْسِجداً ِضَراراً َوُكْفراً َوتَْفِريقاً بَْيَن اْلُمْؤِمنِي    

 ِمن قَْبُل َولَيَْحِلفَّن إِْن أََرْدنَا إاِلّ اْلُحْسنََى َوّللّاُ يَْشَهدُ إِنُّهْم لََكاِذبُوَن {.

يقول تعالى ذكره: والذين ابتنوا مسجدا ضرارا, وهم فيما ذكرنا اثنا عشر نفسا من ابنصار.    

 ذكر من قال ذلك:

ـ يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا سلمة, عن ابن إسحاق, عن الزهري ويزيد بن رومان, 13430  

وعبد هللا بن أبي بكر, وعاهللام بن عمر بن قتادة وغيرهم, قالوا: أقبل رسول هللا هللالى هللا عليه 

وسلم يعني من تبو  يتى نزل بذي أوان, بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار. وكان أهللاحاب 

د الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبو , فقالوا: يا رسول هللا إنا قد بنينا مسجدا لذي مسج

إنّي على »العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية, وإنا نحّب أن تأتينا فتصلَى لنا فيه فقال: 

لَْو قَْد قَِدْمنا أتَْيناُكْم إْن شاَء وَ »أو كما قال رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم « َجنا ِ َسفَر َوياِل ُشْغلٍ 

فلما نزل بذي أوان أتاه خبر المسجد, فدعا رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم «. ّللّاُ فََصلّْينَا لَُكْم فِيهِ 

مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوس ومعن بن عدّي أو أخاه عاهللام بن عدّي أخا بني العجالن, 

فخرجا سريعين يتى أتيا بني سالم بن « الَمْسِجِد الّظاِلِم أْهلُهُ فاْهِدَماهُ َوَيّرقاهُ اْنَطِلقا إلى َهذَا »فقال: 

عوس, وهم رهط مالك بن الدخشم, فقال مالك لمعن: أنظرني يتى أخرج إليك بنار من أهلي 

فدخل أهله فأخذ سعفا من النخل, فأشعل فيه نارا, ثم خرجا يشتدّان يتى دخال المسجد وفيه أهله, 

حّرقاه وهدماه, وتفّرقوا عنه. ونزل فيهم من القرآن ما نزل: َوالِّذيَن اتَّخذُوا َمْسِجدا ِضرارا وُكْفرا ف

إلى آخر القصة. وكان الذين بنوه اثني عشر رجالً: خذا  بن خالد من بني عبيد بن سيد أيد بني 

هو إلى بني عمرو بن عوس ومن داره أخرج مسجد الشقاق, وثعلبة بن ياطب من بني عبيد و

أمية بن سيد, ومعتب بن قشير من بني ضبيعة بن سيد, وأبو يبيبة بن ابسعر من بني ضبيعة بن 

سيد, وعباد بن ينيف أخو سهل بن ينيف عمرو بن عوس, وجارية بن عامر وأبناه: مجمع بن 

, جارية, وسيد بن جارية, ونبتل بن الحرث وهم من بني ضبيعة, وبَْخدَج وهو إلى بني ضبيعة

وبجاد بن عثمان وهو من بني ضبيعة, ووديعة بن ثابت وهو إلى بني أمية رهط أبي لبابة بن عبد 

 المنذر..

فتأويل الكال : والذين ابتنوا مسجدا ضرارا لمسجد رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم وكفرا باهلل   

ي فيه بعضهم دون لمحادّتهم بذلك رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم ويفّرقوا به المؤمنين ليصل

مسجد رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم, وبعضهم في مسجد رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم, 
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فيختلفوا بسبب ذلك ويفترقوا. َوإْرهللَاادا ِلَمْن ياَرَب ّللّاَ َوَرُسولَهُ ِمْن قَْبُل يقول: وإعدادا له, ببي 

ول هللا ِمْن قَْبُل يعني من قبل بنائهم عامر الكافر الذي خالف هللا ورسوله, وكفر بهما وقاتل رس

ذلك المسجد. وذلك أن أبا عامر هو الذي كان َيّزَب ابيزاب, يعني َيّزَب ابيزاب لقتال رسول 

هللا هللالى هللا عليه وسلم, فلما خذله هللا, لحق بالرو  يطلب النصر من ملكهم على نبّي هللا, وكتب 

جد الذي كانوا بنوه فيما ذكر عنه ليصلي فيه فيما يزعم إلى أهل مسجد الضرار يأمرهم ببناء المس

إذا رجع إليهم ففعلوا ذلك. وهذا معنى قول هللا جّل ثناؤه: َوإْرهللَاادا ِلَمْن ياَرَب ّللّاَ َوَرُسولَهُ ِمْن 

ببنائناه إال  قَْبُل َولَيَْحِلفُّن إْن أَرْدنا إالّ الُحْسنَى يقول جّل ثناؤه: وليحلفّن بانوه إن أردنا إال الحسنى

الرفق بالمسلمين والمنفعة والتوسعة على أهل الضعف والعلة وعن عجز عن المسير إلى مسجد 

رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم للصالة فيه. وتلك هي الفعلة الحسنة. وّللّاُ يَْشَهدُ إنُّهْم لَكاِذبُوَن في 

بنوه يريدون ببنائه السوآى ضرارا  يلفهم ذلك, وقيلهم ما بنيناه إال ونحن نريد الحسنى, ولكنهم

لمسجد رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم وكفرا باهلل وتفريقا بين المؤمنين وإرهللاادا ببي عامر 

 الفاسق.

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

ن ابن عباس, قوله: ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا عبد هللا, قال: ثني معاوية, عن علّي, ع13431  

َوالِّذيَن اتَّخذُوا َمْسجدا ِضَرارا وهم أناس من ابنصار ابتنوا مسجدا, فقال لهم أبو عامر: ابنوا 

مسجدكم, واستعدوا بما استطعتم من قّوة ومن سال , فإني ذاهب إلى قيصر ملك الرو  فآتي بجند 

النبي عليه الصالة والسال , من الرو  فأخرج محمدا وأهللاحابه فلما فرغوا من مسجدهم أتُوا 

فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدنا, فنحّب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. فأنزل هللا فيه: ال تَقُْم فِيِه 

أبَدا لََمْسِجدٌ أُّسَس على التّْقَوى ِمْن أّوِل يَْوٍ  أَيّق أْن تَقُوَ  فِيِه... إلى قوله: وّللّاُ الَ يَْهِدي القَْوَ  

 ِلِميَن.الّظا

ـ يدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 13432  

عباس, قوله: َوالِّذيَن اتَّخذُوا َمْسجدا ِضَرارا وُكْفرا َوتَْفريقا بيَن الُمْؤِمنِيَن قال: لما بنى رسول هللا 

نهم بخدج جدّ عبد هللا بن ينيف, هللالى هللا عليه وسلم مسجد قباء, خرج رجال من ابنصار م

ووديعة بن يزا , ومجمع بن جارية ابنصاري, فبنوا مسجد النفاق, فقال رسول هللا هللالى هللا 

فقال: يا رسول هللا, وهللا ما أردت إال الحسنى « َوْيلَْك ما أَرْدَت إلى ما أَرى؟»عليه وسلم لبخدج: 

أنزل هللا: َوالِّذيَن اتَّخذُوا َمْسجدا ِضَرارا وُكْفرا وهو كاذب. فصدّقه رسول هللا وأراد أن يعذره, ف

وتَْفِريقا بيَن الُمْؤِمنِيَن َوإْرهللَاادا ِلَمْن ياَرَب ّللّاَ َوَرُسولَهُ يعني رجالً منهم يقال له أبو عامر كان 

محاربا لرسول هللا هللالى هللا عليه وسلم, وكان قد انطلق إلى هرقل, فكانوا يرهللادون أبا عامر أن 

صلي فيه, وكان قد خرج من المدينة محاربا هلل ورسوله. َولَيَْحِلفُّن إْن أَرْدنا إالّ الُحْسنَى َوّللّاُ يَْشَهدُ ي

 إنُّهْم لَكاِذبُوَن.

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: يدثنا يجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن 13433  

َرُسولَهُ ِمْن قَْبُل قال: أبو عامر الراهب انطلق إلى قيصر, عباس: َوإْرهللَاادا ِلَمْن ياَرَب ّللّاَ وَ 

 فقالوا: إذا جاء يصلي فيه. كانوا يرون أنه سيظهر على محمد هللالى هللا عليه وسلم.

ـ يدثني محمد بن عمرو, قال: يدثنا أبو عاهللام, قال: يدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, 13434  

دا ِضَرارا وُكْفرا قال المنافقون لمن يارب هللا ورسوله ببي عن مجاهد: َوالِّذيَن اتَّخذُوا َمْسج

 عامر الراهب.

 يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.   

ـ قال: يدثنا  أبو إسحاق, قال: يدثنا عبد هللا بن أبي جعفر, عن ورقاء, عن ابن أبي 13435  

جاهد: َوالِّذيَن اتَّخذُوا َمْسجدا ِضَرارا وُكْفرا َوتَْفِريقا بيَن الُمْؤِمنِيَن قال: نزلت في نجيح, عن م

 المنافقين. وقوله: َوإْرهللَاادا ِلَمْن ياَرَب ّللّاَ َوَرُسولَهُ ِمْن قَْبُل قال: هو أبو عامر الراهب.

 , عن مجاهد, مثله.يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج   

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا سويد بن عمرو, عن يماد بن سيد, عن أيوب, عن سعيد 13436  

 بن جبير: َوالِّذيَن اتَّخذُوا َمْسجدا ِضَرارا وُكْفرا قال: هم بنو غنم بن عوس.
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د بن يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن أيوب, عن سعي   

 جبير: َوالِّذيَن اتَّخذُوا َمْسجدا ِضَرارا وُكْفرا قال: هم يّي يقال لهم بنو غنم.

يدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرساق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب عن سعيد بن    

 غنم.جبير, في قوله: َوالِّذيَن اتَّخذُوا َمْسجدا ِضَرارا وُكْفرا قال: هم يّي يقال لهم بنو 

ـ قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة قالت: َوإْرهللَاادا ِلَمْن ياَرَب 13437  

ّللّاَ َوَرُسولَهُ أبو عامر الراهب انطلق إلى الشأ , فقال الذين بنوا مسجد الضرار: إنما بنيناه ليصلي 

 فيه أبو عامر.

د, عن قتادة, قوله: َوالِّذيَن اتَّخذُوا َمْسجدا ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعي13438  

ِضَرارا... اآلية, عمد ناس من أهل النفاق, فابتنوا مسجدا بقباء ليضاهوا به مسجد رسول هللا هللالى 

هللا عليه وسلم, ثم بعثوا إلى رسول هللا ليصلي فيه. ذكر لنا أنه دعا بقميصه ليأتيهم يتى أطلعه هللا 

إْرهللَاادا ِلَمْن ياَرَب ّللّاَ َوَرُسولَهُ فإنه كان رجالً يقال له أبو عامر, فّر من على ذلك. وأما قوله: وَ 

المسلمين فلحق بالمشركين فقتلوه بإسالمه, قال: إذا جاء هللالى فيه, فأنزل هللا: ال تَقُْم فِيِه أبَدا 

 لََمْسِجدٌ أُّسَس على التّقَُوى... اآلية.

قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت ـ ُيدثت عن الحسين بن الفرج, 13439  

الضحا  يقول في قوله: َوالِّذيَن اتَّخذُوا َمْسجدا ِضَرارا وُكْفرا هم ناس من المنافقين بنوا مسجدا 

بقباء يضاّرون به نبّي هللا والمسلمين. َوإْرهللَاادا ِلَمْن ياَرَب ّللّاَ َوَرُسولَهُ كانوا يقولون: إذا رجع 

ر من عند قيصر من الرو  هللالى فيه. وكانوا يقولون: إذا قد  رهر على نبّي هللا هللالى هللا أبو عام

 عليه وسلم.

ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد في قوله: َوالِّذيَن اتَّخذُوا َمْسجدا 13440  

َب ّللّاَ َوَرُسولَهُ ِمْن قَْبُل قال مسجد قباء, ِضَرارا وُكْفرا وتَفِريقا بيَن الُمْؤِمنِيَن َوإْرهللَاادا ِلَمْن يارَ 

كانوا يصلون فيه كلهم, وكان رجل من رؤساء المنافقين يقال له أبو عامر أبو ينظلة غسيل 

المالئكة وضيفي وأخيه, وكان هؤالء الثالثة من خيار المسلمين. فخرج أبو عامر هاربا هو وابن 

من رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم, يتى لحقوا بالين من ثقيف وعلقمة بن عالثة من قيس 

بصايب الرو . فأما علقمة وابن بالين فرجعا فبايعا النبي هللالى هللا عليه وسلم وأسلما, وأما أبو 

عامر فتنصر وأقا . قال: وبنى ناس من المنافقين مسجد الضرار ببي عامر, قالوا: يتى يأتي أبو 

يفّرقون بين جماعتهم بنهم كانوا يصلون جميعا في مسجد عامر يصلي فيه وتفريقا بين المؤمنين 

قباء. وجاءوا يخدعون النبي هللالى هللا عليه وسلم فقالوا: يا رسول هللا ربما جاء السيل يقطع بيننا 

وبين الوادي ويحول بيننا وبين القو  فنصلي في مسجدنا فإذا ذهب السيل هللالينا معهم قال: وبنوه 

مسجدهم على عهد رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم. قال: وألقى الناس على النفاق. قال: وأنهار 

عليه النتن والقمامة. فأنزل هللا: َوالِّذيَن اتَّخذُوا َمْسجدا ِضَرارا وُكْفرا َوتَْفِريقا بيَن الُمْؤِمنِيَن لئال 

قَْبُل أبي عامر,  يصلي في مسجد قباء جميع المؤمنين, َوإْرهللَاادا ِلَمْن ياَرَب ّللّاَ َوَرُسولَهُ ِمنْ 

 َولَيَْحِلفُّن إْن أَرْدنَا إالّ الُحْسنَى َوّللّاُ يَْشَهدُ إنُّهْم لََكاِذبُوَن.

ـت يتتدثنا ابتتن يميتتد, قتتال: يتتدثنا هتتارون, عتتن أبتتي جعفتتر, عتتن ليتتث: أن شتتقيقا لتتم يتتدر  13441  

ّب أْن أهللَُاتلَّي فِيتِه الصالة في مسجد بني عامر, فقيل له: مسجد بني فالن لم يصلوا بعد فقال: ال أُِيت

فإنّه بُنَي على ِضَرار, وكتّل مستجد بنتي ضترارا أو ريتاء أو ستمعة فتإن أهللاتله ينتهتي إلتى المستجد 

 الذي بُني على ضرار.

 108اآلية : 

ّق أَن القول في تأويل قوله تعالى:      }الَ تَقُْم فِيِه أَبَداً لَّمْسِجدٌ أُّسَس َعلَى التّْقَوَى ِمْن أَّوِل يَْوٍ  أَيَ 

 تَقُوَ  فِيِه فِيِه ِرَجاٌل يُِحبّوَن أَن يَتََطّهُرواْ َوّللّاُ يُِحّب اْلُمّطّهِريَن {.

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد هللالى هللا عليه وسلم: ال تقم يا محمد في المسجد الذي بناه هؤالء    

ثم أقسم جّل ثناؤه فقال: المنافقون ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرهللاادا لمن يارب هللا ورسوله. 

لََمْسِجدٌ أُّسَس على التّْقَوى ِمْن أّوِل يَْوٍ  أَيّق أْن تَقُوَ  أنت فيه. يعني بقوله: أُّسَس على التّْقَوى 

ابتدىء أساسه وأهللاله على تقوى هللا وطاعته من أّول يو  ابتدىء في بنائه أَيّق أْن تَقُوَ  فِيِه يقول: 
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وقيل: معنى قوله: ِمْن أّوِل يَْوٍ  مبدأ أّول يو  كما تقول العرب: لم أره أولى أن تقو  فيه مصليا. 

من يو  كذا, بمعنى مبدؤه, ومن أّول يو  يراد به من أول ابيا , كقول القائل: لقيت كّل رجل, 

 بمعنى كّل الرجال.

أّوِل يَْوٍ  فقال بعضهم:  واختلف أهل التأويل في المسجد الذي عناه: لََمْسِجدٌ أُّسَس على التّْقَوى ِمنْ   

 هو مسجد رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم الذي فيه منبره وقبره اليو . ذكر من قال ذلك:

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبو معاوية, عن إبراهيم بن طهمان, عن عثمان بن عبيد 13442  

الذي أسس على التقوى,  هللا, قال: أرسلني محمد بن أبي هريرة إلى ابن عمر أسأله عن المسجد

 أّي مسجد هو؟ مسجد المدينة, أو مسجد قباء؟ قال: ال, مسجد المدينة.

ـ قال: يدثنا القاسم بن عمرو العنقزي, عن الدراوردي, عن عثمان بن عبيد هللا, عن 13443  

 ابن عمر وسيد بن ثابت وأبي سعيد, قالوا: المسجد الذي أسس على التقوى: مسجد الرسول.

ـ قال: يدثنا أبي, عن ربيعة بن عثمان, عن عثمان بن عبيد هللا بن أبي رافع, قال: 13444  

 سألت ابن عمر عن المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: هو مسجد الرسول.

ـ قال: يدثنا ابن عيينة, عن ابي الزناد, عن خارجة بن سيد, عن سيد, قال: هو مسجد 13445  

 النبي هللالى هللا عليه وسلم.

قال: يدثنا أبي, عن عبد الريمن بن عبد هللا بن ذكوان, عن أبيه, عن خارجة بن سيد, عن سيد,    

 قال: هو مسجد الرسول.

ـ يدثنا ابن بشار, قال: يدثنا يحيى بن سعيد, يدثنا يميد الخراط المدني, قال: سمعت 13446  

ت: كيف سمعت أبا  يقول أبا سلمة بن عبد الريمن, قال: مّر بي عبد الريمن بن أبي سعيد, فقل

في المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال لي: أتيت رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم فدخلت عليه 

في بيت بعض نسائه, فقلت: يا رسول هللا, أّي مسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفّا من 

 ت أبا  يذكره.هكذا سمع« ُهَو َمْسِجدُُكْم َهذَا»يصباء فضرب به ابرض, ثم قال: 

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبي, عن أسامة بن سيد, عن عبد الريمن بن أبي سعيد, 13447  

 عن أبيه, قال: المسجد الذي أسس على التقوى: هو مسجد النبّي ابعظم.

ـ يدثنا يميد بن مسعدة, قال: يدثنا بشر بن المفضل, قال: يدثنا داود, عن سعيد بن 13448  

 قال: إن المسجد الذي أسس على التقوى من أّول يو , هو مسجد المدينة ابكبر.المسيب, 

يدثنا محمد بن المثنى, قال: يدثنا ابن أبي عدّي, عن داود, قال: قال سعيد بن المسيب, فذكر    

 مثله, إال أنه قال: ابعظم.

سعيد بن المسيب, قال: يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا يحيى بن سعيد القطان, عن ابن يرملة, عن    

 هو مسجد النبي هللالى هللا عليه وسلم.

يدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرساق, قال: أخبرنا ابن عيينة, عن أبي الزناد, عن    

خارجة بن سيد قال: أيسبه عن أبيه قال: مسجد النبي هللالى هللا عليه وسلم الذي أسس على 

 التقوى.

 ك مسجد قباء,. ذكر من قال ذلك:وقال آخرون: بل عني بذل  

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو هللاالح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عباس: 13449  

 لََمْسِجدٌ أُّسَس على التّْقَوى ِمْن أّوِل يَْوٍ  يعني مسجد قباء.

بن عباس, يدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ا   

 نحوه.

ـ يدثنا أيمد بن إسحاق, قال: يدثنا أبو أيمد, قال: يدثنا فضيل بن مرسوق, عن 13450  

 عطية: لََمْسِجدٌ أُّسَس على التّْقَوى ِمْن أّوِل يَْوٍ  هو مسجد قباء.

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبو أسامة, عن هللاالح بن َييّان, عن ابن بريدة, قال: مسجد 13451  

 باء الذي أُّسس على التقوى, بناه نبّي هللا هللالى هللا عليه وسلم.ق

ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد: المسجد الذي أسس على 13452  

 التقوى: مسجد قباء.
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ـ يدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرساق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن 13453  

 لزبير: الذين بني فيهم المسجد الذي أسس على التقوى, بنو عمرو بن عوس.عروة بن ا

قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قاّل: هو مسجد الرسول هللالى   

 هللا عليه وسلم لصحة الخبر بذلك عن رسول هللا. ذكر من قال ذلك:

ب: يدثنا وكيع, وقال ابن وكيع: يدثنا أبي, ـ يدثنا أبو كريب وابن وكيع, قال أبو كري13454  

عن ربيعة بن عثمان التيمي, عن عمران بن أبي أنس رجل من ابنصار, عن سهل بن سعد, قال: 

اختلف رجالن على عهد رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم في المسجد الذي أسس في التقوى, فقال 

فأتيا رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم,  أيدهما: هو مسجد النبّي وقال االَخر: هو مسجد قباء.

 هذا اللفظ لحديث أبي كريب, ويديث سفيان نحوه.«. ُهَو َمْسِجِدي»فسأاله, فقال: 

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبو نعيم, عن عبد هللا بن عامر ابسلمي عن عمران بن 13455  

عليه وسلم سئل عن المسجد  أبي أنس, عن سهل بن سعد, عن أبّي بن كعب: أن النبي هللالى هللا

 «.َمْسِجِدي َهذَا»الذي أسس علي التقوى, فقال: 

ـ يدثني يونس, قال: أخبرني ابن وهب, قال: ثني الليث, عن عمران بن أبي أنس, عن 13456  

ابن أبي سعيد, عن أبيه, قال: تمارى رجالن في المسجد الذي أسس على التقوى من أّول يو , 

اء, وقال آخر: هو مسجد رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم, فقال رسول هللا: فقال رجل: هو مسجد قب

 «.ُهَو َمْسِجِدي َهذَا»

يدثني بحر بن نصر الخوالني, قال: قرىء على شعيب بن الليث, عن أبيه, عن عمران بن أبي    

 أنس, عن سعيد بن أبي سعيد الخدري, قال: تمارى رجالن, فذكر مثله.

س, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثني سجل بن محمد بن أبي يحيى, قال: ـ يدثني يون13457  

سمعت عمي أنيس بن أبي يحيى يحدّث, عن أبيه, عن أبي سعيد الخدري, قال: قال رسول هللا 

 «.الَمْسِجدُ الِّذي أُّسَس على التّْقَوى َمْسِجِدي َهذَا, وفِي ُكّل َخْيرٌ »هللالى هللا عليه وسلم: 

قال: ثني الحماني, قال: يدثنا عبد العزيز, عن أنيس, عن أبيه, عن أبي سعيد  يدثني المثنى,   

 عن النبي هللالى هللا عليه وسلم بنحوه.

ـ يدثنا محمد بن بشار, قال: يدثنا هللافوان بن عيسى, قال: أخبرنا أنيس بن أبي يحيى, 13458  

عوس امتريا في  عن أبيه, عن أبي سعيد: أن رجالً من بني خدرة ورجالً من بني عمرو بن

المسجد الذي أسس على التقوى, فقال الخدري: هو مسجد رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم, وقال 

ُهَو َمْسِجِدي َهذَا, وفي ُكّل »العوفي: هو مسجد قباء, فأتيا النبي هللالى هللا عليه وسلم وسأاله, فقال: 

 «.َخْيرٌ 

 وَن أْن يَتََطّهُروا َوّللّاُ يُِحّب الُمّطّهِريَن.القول في تأويل قوله تعالى: فِيِه ِرَجاٌل يُِحبّ   

يقول تعالى ذكره: في ياضري المسجد الذي أسس على التقوى من أّول يو  رجال يحبون أن   

 ينظفوا مقاعدهم بالماء إذا أتوا الغائط وهللا يحّب المتطهرين بالماء.

 :وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك  

ـ يدثنا محمد بن بشار, قال: يدثنا أبو داود, قال: يدثنا هما  بن يحيى, عن قتادة, عن 13459  

شهر بن يوشب قال: لما نزل: فِيِه ِرجاٌل يُِحبّوَن أْن يَتََطّهُروا قال رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم: 

  نغسل أثر الغائط.قالوا: يا رسول هللا« ما الّطُهوُر الِّذي أثْنَى ّللّاُ َعلَْيُكْم؟»

ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قال: ذكر لنا أن نبّي هللا 13460  

« إّن ّللّاَ قَْد أْيَسَن َعلَْيُكْم الثّنَاَء في الّطُهوِر, فََما تَْصنَعُوَن؟»هللالى هللا عليه وسلم قال بهل قباء: 

 لبول.قالوا: إنا نغسل عنا أثر الغائط وا

يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة, قال: لما نزلت:    

يا َمْعَشَر ابْنَصاِر ما َهذَا الّطُهوُر »فِيِه ِرجاٌل يُِحبّوَن أْن يَتََطّهُروا قال النبي هللالى هللا عليه وسلم: 

 نستطيب بالماء إذ جئنا من الغائط. قالوا: إنا« الِّذي أثْنَى ّللّاُ َعلَْيُكْم فِيِه؟

ـ يدثني جابر بن الكردي, قال: يدثنا محمدبن سابق, قال: يدثنا مالك بن ِمْغول, عن 13461  

سيار أبي الَحَكم, عن شهر بن يوشب, عن محمد بن عبد هللا بن سال , قال: قا  علينا رسول هللا 
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فقالوا: يا رسول «  قَْد أثُنَى َعلَْيُكْم بالّطُهوِر َخْيراأال أْخبُِروني, فإّن ّللّاَ »هللالى هللا عليه وسلم, فقال: 

 هللا إنا نجد عندنا مكتوبا في التوراة االستنجاء بالماء.

يدثنا سفيان بن وكيع, قال: يدثنا يحيى بن رافع, عن مالك بن مغول, قال: سمعت سيارا أبا    

د هللا بن سال , قال: لما قد  النبي الحكم غير مّرة, يحدّث عن شهر بن يوشب, عن محمد بن عب

يعني قوله: فِيِه «, إّن ّللّاَ قَْد أثْنَى َعلَْيُكْم بالّطُهوِر َخْيرا»هللالى هللا عليه وسلم على أهل قباء قال: 

 ِرجاٌل يُِحبّوَن أْن يَتََطّهُروا قالوا: إنا نجده مكتوبا عندنا في التوراة: االستنجاء بالماء.

لرفاعي, قال: يدثنا يحيى بن رافع, قال: يدثنا مالك بن مغول, عن سيار, عن يدثنا أبو هشا  ا   

شهر بن يوشب, عن محمد بن عبد هللا بن سال , قال: يحيى: وال أعلمه إال عن أبيه, قال: قال 

نا نجده قالوا: إ« إّن ّللّاَ قَْد أثْنَى َعلَْيُكْم في الّطُهوِر َخْيرا»النبّي هللالى هللا عليه وسلم بهل قباء: 

 مكتوبا علينا في التوراة: االستنجاء بالماء. وفيه نزلت: فِيِه ِرجاٌل يُِحبّوَن أْن يَتََطّهُروا.

ـ يدثني عبد ابعلى بن واهللال, قال: يدثنا إسماعيل بن هللابيح اليشكري, قال: يدثنا 13462  

ل: قال رسول أبو أويس المدني, عن شريبيل بن سعد, عن عويم بن ساعدة وكان من أهل بدر, قا

إنّي أْسَمع ّللّاَ قَْد أثْنَى َعلَْيُكْم الثّنَاَء في الّطُهوِر, فََما َهذَا »هللا هللالى هللا عليه وسلم بهل قباء: 

قالوا: يا رسول هللا ما نعلم شيئا إال أن جيرانا لنا من اليهود رأيناهم يغسلون أدبارهم « الّطُهوِر؟

 من الغائط, فغسلنا كما غسلوا.

ـ يدثني محمد بن عمارة, قال: يدثنا محمد بن سعيد, قال: يدثنا إبراهيم بن محمد, عن 13463  

شريبيل بن سعد قال: سمعت خزيمة بن ثابت يقول: نزلت هذه اآلية: فِيِه ِرجاٌل يُِحبّوَن أْن 

 يَتََطّهُروا َوّللّا يحّب الُمّطّهَريَن قال: كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط.

ثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبي, عن أبي ليلى, عن عامر, قال: كان ناس من أهل قباء ـ يد13464  

 يستنجون بالماء, فنزلت: فِيِه ِرجاٌل يُِحبّوَن أْن يَتََطّهُروا َوّللّا يُِحّب الُمّطّهَريَن.

 ـ يدثنا الحسن بن عرفة, قال: يدثنا شبابة بن سوار, عن شعبة, عن مسلم القُّري, قال:13465  

قلت البن عباس: أهللاب على رأسي؟ وهو محر  قال: ألم تسمع هللا يقول: إّن ّللّاَ يُِحّب التّّوابِيَن 

 َويُِحّب الُمتََطّهِريَن.

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا يفص, عن داود بن أبي ليلى, عن الشعبي, قال: لما 13466  

ما َهذَا الِّذي »ل هللا هللالى هللا عليه وسلم بهل قباء نزلت: فِيِه ِرجاٌل يُِحبّوَن أْن يَتََطّهُروا قال رسو

 قالوا: ما منا من أيد إال وهو يستنجي من الخالء.« أثْنَى ّللّاُ َعلَْيُكْم؟

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيم, عن عبد الحميد المدني, 13467  

ما » هللالى هللا عليه وسلم قال لعويم بن ساعدة: عن إبراهيم بن إسماعيل ابنصاري, أن رسول هللا

قال: نوشك أن « َهذَا الِّذي أثْنَى ّللّا َعلَْيُكْم فِيِه ِرجاٌل يُِحبّوَن أْن يَتََطّهُروا وّللّاُ يُِحّب الُمّطّهِريَن؟

 نغسل ابدبار بالماء.

د, قال: أخبرنا أبو ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا عبد الريمن بن سع13468  

جعفر, عن يصين, عن موسى بن أبي كثير, قال: بدء يديث هذه اآلية في رجال من ابنصار من 

أهل قباء: فِيِه ِرجاٌل يُِحبّوَن أْن يَتََطّهُروا َوّللّاُ يُِحّب الُمّطّهِريَن فسألهم النبّي هللالى هللا عليه وسلم, 

 قالوا: نستنجي بالماء.

نى, قال: يدثنا أهللابغ بن الفرج, قال أخبرني ابن وهب, قال: أخبرني ـ يدثني المث13469  

يونس, عن أبي الزناد, قال: أخبرني عروة بن الزبير, عن عويم بن ساعدة من بني عمرو بن 

عوس, ومعن بن عدّي من بني العجالن, وأبي الديدا , فأما عويم بن ساعدة فهو الذي بلغنا أنه 

ه وسلم: من الذين قال هللا فيهم: فِيِه ِرجاٌل يُِحبّوَن أْن يَتََطّهُروا َوّللّاُ قال لرسول هللا هللالى هللا علي

لم « نِْعَم الّرجاُل ِمْنُهْم ُعَوْيَم ْبُن ساِعدَةَ »يُِحّب الُمّطّهِريَن؟ فقال رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم: 

 يبلغنا أنه سمى منهم رجالً غير عويم.

دثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن المبار , عن هشا  بن ـ يدثني المثنى, قال: ي13470  

يسان, قال: يدثنا الحسن, قال: لما نزلت هذه اآلية: فِيِه ِرجاٌل يُِحبّوَن أْن يَتََطّهُروا َوّللّاُ يُِحّب 
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لّطُهوِر, فأثْنَى الُمّطّهِريَن قال رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم: ما َهذَا الِّذي ذََكَرُكُم ّللّاُ بِِه في أْمِر ا

 قالوا: نغسل أثر الغائط والبول.« بِِه َعلَْيُكْم؟

يدثني المثنى, قال: يدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن المبار , عن مالك بن مغول, قال: سمعت    

سيارا أبا الحكم يحدّث عن شهر بن يوشب, عن محمد بن عبد هللا بن سال , قال: لما قد  رسول 

إّن ّللّاَ قَْد أثْنَى َعلَْيُكْم فِي »وسلم المدينة, أو قال: قد  علينا رسول هللا فقال:  هللا هللالى هللا عليه

قالوا: يا رسول هللا, إنا نجد علينا مكتوبا في التوراة: االستنجاء « الّطُهوِر َخْيرا أفاَل تُْخبُِرونِي؟

 وا.بالماء. قال مالك: يعني قوله: فِيِه ِرجاٌل يُِحبّوَن أْن يَتََطّهرُ 

ـ يدثني أيمد بن إسحاق, قال: يدثنا أبو أيمد, قال: يدثنا فضيل بن مرسوق, عن 13471  

عطية, قال: لما نزلت هذه اآلية: فِيِه ِرجاٌل يُِحبّوَن أْن يَتََطّهُروا سألهم رسول هللا هللالى هللا عليه 

كنا نستنجي بالماء في الجاهلية, فلما قالوا: يا رسول هللا « ما ُطُهوُرُكْم َهذَا الِّذي ذََكَر ّللّاُ؟»وسلم: 

 «.جاء اإلسال  لم ندعه قال: فاَل تَدَُعوهُ 

ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد: كان في مسجد قباء رجال من 13472  

ابنصار يوضئون سفَلتهم بالماء يدخلون النخل والماء يجري, فيتوضئون. فأثنى هللا بذلك عليهم, 

 : فِيِه ِرجاٌل يُِحبّوَن أْن يَتََطّهُروا... اآلية.فقال

ـ يدثنا أيمد, قال: يدثنا أبو أيمد, قال: يدثنا طلحة بن عمرو, عن عطاء, قال: أيدث 13473  

قو  الوضوء بالماء من أهل قباء, فنزلت فيهم: فِيِه ِرجاٌل يُِحبّوَن أْن يَتََطّهُروا َوّللّاُ يُِحّب 

 الُمّطّهِريَن.

يل: َوّللّاُ يُِحّب الُمّطّهِريَن وإنمتا هتو المتطهترين, ولكتن أدغمتت التتاء فتي الطتاء, فجعلتت طتاء وق  

 مشددة لقرب مخرج إيداهما من ابخرى.

 109اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:

ّسَس بُْنيَانَهُ َعلََى َشفَا ُجُرٍس َهاٍر }أَفََمْن أَّسَس بُْنيَانَهُ َعلََى تَْقَوَى ِمَن ّللّاِ َوِرْضَواٍن َخْيٌر أَ  ّمْن أَ     

 فَاْنَهاَر بِِه فِي نَاِر َجَهنَّم َوّللّاُ الَ يَْهِدي اْلقَْوَ  الّظاِلِميَن {.

أفََمْن أّسَس »اختلفت القّراء في قراءة قوله: أفََمْن أّسَس بُْنيَانَهُ فقرأ ذلك بعض قّراء أهل المدينة:    

على وجه ما لم يسّم فاعله في الحرفين « َن ّللّاِ َوِرْضَواٍن َخْيٌر أّمْن أُّسَس بُْنيَانُهُ بُْنيَانَهُ على تَْقَوى مِ 

كليهما. وقرأت ذلك عامة قّراء الحجاس والعراق: أفََمْن أّسَس بُْنيَانَهُ على تَْقَوى ِمَن ّللّاِ َوِرْضَواٍن 

أسس بنيانه. وهما قراءتان متفقتا المعنى,  َخْيٌر أّمْن أّسَس بُْنيانَهُ على وهللاف من بناء الفاعل الذي

إذا كان هو المؤسس « من»فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب غير أن قراءته بتوجيه الفعل إلى 

 أعجب إلّي.

فتأويل الكال  إذا: أي هؤالء الذين بنوا المساجد خير أيها الناس عندكم الذين ابتدءوا بناء   

نائه وأداء فرائضه ورضا من هللا لبنائهم ما بنوه من ذلك مسجدهم على اتقاء هللا بطاعتهم في ب

وفعلهم ما فعلوه خير, أ  الذين ابتدءوا بناء مسجدهم على شفا جرس هار, يعني بقوله: على َشفا 

ُجُرٍس على يرس جر, والُجُرس من الركّي ما لم يبن له ُجول. َهاٍر يعني متهّور, وإنما هو هائر 

فقيل هاٍر كما قيل: هو شا  السال  وشائك, وأهللاله من هار يهور فهو ولكنه قلب, فأخرت ياؤها, 

هائر وقيل: هو من َهاَر يََهاُر: إذا انهد , ومن جعله من هذه اللغة قال: َهْرَت يا ُجُرُس ومن جعله 

من هار يهور قال: ُهْرُت يا ُجُرس وإنما هذا مثل. يقول تعالى ذكره: أّي هذين الفريقين خير, وأّي 

البناءين أثبت, أمن ابتدأ أساس بنائه على طاعة هللا وعلم منه بأن بناءه هلل طاعة وهللا به هذين 

راض, أ  من ابتدأه بنفاق وضالل وعلى غير بصيرة منه بصواب فعله من خطئه, فهو ال يدري 

متى يتبين له خطأ فعله وعظيم ذنبه فيهدمه, كما يأتي البناء على جرس ركية ال يابس لماء 

ل عنها ولغيره من المياه ترى به التراب متناثرا ال تلبثه السيول أن تهدمه وتنثره؟ يقول هللا السيو

 جّل ثناؤه: فاْنَهاَر بِِه فِي َجَهنَّم يعني فانتثر الجرس الهاري ببنائه في نار جهنم. كما:

باس: ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو هللاالح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن ع13474  

 فانهار به قواعده في نار جهنم.
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ـ ُيدثت عن الحسين بن الفرج, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت 13475  

 الضحا  يقول في قوله: فاْنَهاَر بِِه يقول: فخّر به.

يَانَهُ على ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة قوله: أفََمْن أّسَس بُنْ 13476  

تَْقَوى ِمَن ّللّاِ,.. إلى قوله: فاْنَهاَر بِِه فِي نَاِر َجَهنَّم قال: وهللا ما تناهى أن وقع في النار. ذُكر لنا أنه 

 يفرت بقعة منه فرؤي منها الدخان.

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, قال: قال ابن جريج: أن بنو عمرو 13477  

استأذنوا النبّي هللالى هللا عليه وسلم في بنيانه, فأذن لهم ففرغوا منه يو  الجمعة فصلوا بن عوس 

فيه الجمعة ويو  السبت ويو  ابيد. قال: وانهار يو  االثنين. قال: وكان قد استنظرهم ثالثا: 

قع في السبت وابيد واالثنين, فانهار به في نار جهنم, مسجد المنافقين انهار فلم يتناه دون أن و

 النار. قال ابن جريج: ذكر لنا أن رجاالً يفروا فيه, فأبصروا الدخان يخرج منه.

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا الحماني, قال: يدثنا عبد العزيز بن المختار, عن عبد هللا 13478  

يت المسجد الداناج, عن طلق ابن يبيب, عن جابر, قوله: َوالِّذيَن اتَّخذُوا َمْسِجدا ِضَرارا قال: رأ

 الذي بني ضرارا يخرج منه الدخان على عهد النبي هللالى هللا عليه وسلم.

يدثنا محمد بن مرسوق البصري, قال: يدثنا أبو سلمة, قال: يدثنا عبد العزيز بن المختار, عن    

عبد هللا الداناج, قال: ثني طلق العنزي, عن جابر بن عبد هللا, قال: رأيت الدخان يخرج من مسجد 

 ضرار.ال

ـ يدثني سال  بن سالم الخزاعي, قال: يدثنا خلف بن ياسين الكوفي, قال: يججت مع 13479  

أبي في ذلك الزمان يعني سمان بني أمية فمررنا بالمدينة, فرأيت مسجد القبلتين يعني مسجد 

بلة, الرسول وفيه قبلة بيت المقدس. فلما كان سمان أبي جعفر, قالوا: يدخل الجاهل فال يعرس الق

فهذا البناء الذي يرون جرى على يد عبد الصمد بن علّي. ورأيت مسجد المنافقين الذي ذكره هللا 

 في القرآن, وفيه يجر يخرج منه الدخان, وهو اليو  مزبلة.

قوله: َوّللّاُ ال يَْهِدي القَْوَ  الّظاِلِميَن يقول: وهللا ال يوفق للرشاد في أفعاله متن كتان بانيتا بنتاءه فتي   

 غير يقه وموضعه, ومن كان منافقا مخالفا بفعله أمر هللا وأمر رسوله.

 110اآلية : 

ُهْم القول في تأويل قوله تعالى:      }الَ يََزاُل بُْنيَانُُهُم الِّذي بَنَْواْ ِريبَةً فِي قُلُوبِِهْم إِالّ أَن تَقَّطَع قُلُوبُ 

 َوّللّاُ َعِليٌم َيِكيٌم {.

 يزال بنيان هؤالء الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا ِريَبةً يقول: ال يزال يقول تعالى ذكره: ال   

مسجدهم الذي بنوه ريبة في قلوبهم, يعني شّكا ونفاقا في قلوبهم, يحسبون أنهم كانوا في بنائه 

ء محسنين. إالّ أْن تَقَّطَع قُلُوبُُهْم يعني إال أن تتصدّ  قلوبهم فيموتوا, وهللا عليم بما عليه هؤال

المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار من شكهم في دينهم وما قصدوا في بنائهموه وأرادوه وما إليه 

هللاائر أمرهم في االَخرة وفي الحياة ما عاشوا, وبغير ذلك من أمرهم وأمر غيرهم, يكيم في 

 تدبيره إياهم وتدبير جميع خلقه.

 ل ذلك:وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قا  

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا عبد هللا, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عباس, قوله: 13480  

 ال يََزاُل بُْنيانُُهُم الِّذي بَنَْوا ِريبَةً فِي قُلُوبِِهْم يعني شّكا إالّ أْن تَقَّطَع قُلُوبُُهْم يعني الموت.

محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: ِريبَةً فِي  ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا13481  

 قُلُوبِِهْم قال: شّكا في قلوبهم, إالّ أْن تَقَّطَع قُلُوبُُهْم إلى أن يموتوا.

ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: الَ يََزاُل بُْنيَانُُهْم الِّذي 13482  

 إالّ أْن تَقَّطَع قُلُوبُُهْم يقول: يتى يموتوا. بَنَْوا ِريبَةً في قُلُوبِِهمْ 

ـ يدثني مطر بن محمد الضبي, قال: يدثنا أبو قتيبة, قال: يدثنا شعبة, عن الحكم, عن 13483  

 مجاهد, في قوله: إالّ أْن تَقَّطَع قُلُوبُُهْم قال: إال أن يموتوا.

عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن يدثني محمد بن عمرو, قال: يدثنا أبو عاهللام, قال: يدثنا    

 مجاهد: إالّ أْن تَقَّطَع قُلُوبُُهْم قال: يموتوا.
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يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: إالّ أْن    

 تَقَّطَع قُلُوبُُهْم قال: يموتوا.

عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن  يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا عبد هللا,   

 مجاهد, مثله.

ـ قال: يدثنا سويد, قال: يدثنا ابن المبار , عن معمر, عن قتادة والحسن: ال يََزاُل 13484  

 بُْنيانُُهْم الِّذي بَنَْوا ِريبَةً فِي قُلُوبِِهْم قاال شّكا في قلوبهم.

ل: يدثنا أبو سنان, عن يبيب: ال يََزاُل ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا إسحاق الراسي, قا13485  

 بُْنيانُُهُم الِّذي بَنَْوا ِريبَةً فِي قُلُوبِِهْم قال: غيظا في قلوبهم.

قال: يدثنا ابن نمير, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: إالّ أْن تَقَّطَع قُلُوبُُهْم قال:    

 يموتوا.

سنان, عن يبيب: إالّ أْن تَقَّطَع قُلُوبُُهْم: إال أن  ـ قال: يدثنا إسحاق الراسي, عن أبي13486  

 يموتوا.

ـ قال: يدثنا قبيصة, عن سفيان, عن السدّي: ِريبَةً فِي قُلُوبِِهْم قال: كفر. قلت: أكفر 13487  

 مجّمع ابن جارية؟ قال: ال, ولكنها يزاسة.

عن السدي: ال يََزاُل بُْنيانُُهُم  يدثنا أيمد بن إسحاق, قال: يدثنا أبو أيمد, قال: يدثنا سفيان,   

 الِّذي بَنَْوا ِريبَةً فِي قُلُوبِِهْم قال: يزاسة في قلوبهم.

ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد, في قوله: ال يََزاُل بُْنيانُُهُم الِّذي 13488  

ن بما هللانعوا, كما يبب العجل في قلوب بَنَْوا ِريبَةً فِي قُلُوبِِهْم ال يزال ريبةً في قلوبهم راضي

أهللاحاب موسى. وقرأ: وأُْشِربُوا فِي قُلُوبِِهُم الِعْجَل بُِكْفِرِهْم قال: يبه. إالّ أْن تَقَّطَع قُلُوبُُهْم قال: ال 

 يزال ذلك في قلوبهم يتى يموتوا يعني المنافقين.

, عن السدّي, عن إبراهيم: ـ يدثني الحرث, قال: يدثنا عبد العزيز, قال: يدثنا قيس13489  

ِريبَةً فِي قُلُوبِِهْم قال: شّكا. قال: قلت يا أبا عمران تقول هذا وقد قرأت القرآن؟ قال: إنما هي 

 يزاسة.

واختلفت القّراء في قراءة قوله: إالّ أْن تَقَّطَع قُلُوبُُهْم فقرأ ذلك بعض قّراء الحجاس والمدينة   

على أنه لم يسّم فاعله, وبمعنى: «, تقطع»بضّم التاء من « ّطَع قُلُوبُُهمْ إالّ أْن تَقَ »والبصرة والكوفة: 

إال أن يقطع هللا قلوبهم. وقرأ ذلك بعض قّراء المدينة والكوفة: إالّ أْن تَقَّطَع قُلُوبُُهْم بفتح التاء من 

كر أن تقّطع على أن الفعل للقلوب. بمعنى: إال أن تنقطع قلوبهم, ثم يذفت إيدى التاءين. وذ

بمعنى: يتى تتقطع قلوبهم. وذكر أنها في قراءة عبد هللا: « إالّ أْن تَقَّطَع قُلُوبُُهمْ »الحسن كان يقرأ: 

 بضم التاء.« إالّ أْن تُقَّطعَ »وعلى االعتبار بذلك قرأ من ذلك: « َولَْو قُّطعَْت قُلُوبُهمْ »

نى, بن القلوب ال تتقطع إذا تقطعتت والقول عندي في ذلك أن الفتح في التاء والضم متقاربا المع  

إال بتقطيع هللا إياها, وال يقطعها هللا إال وهي متقطعة. وهما قراءتان معروفتان قد قترأ بكتل وايتدة 

منهما جماعة من القّراء, فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب الصواب فتي قراءتته. وأمتا قتراءة متن قترأ 

ستتلمين مخالفتتة, وال أرى القتتراءة بختتالس متتا فتتي فقتتراءة لمصتتايف الم«, إلتتى أن تُْقّطتتعَ »ذلتتك: 

 مصايفهم جائزة.

 111اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:      }إِّن ّللّاَ اْشتََرَى ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن أَنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأَّن لَُهُم الَّجنّةَ 

َوْعداً َعلَْيِه َيقّاً فِي التّْوَراةِ َواإِلْنِجيِل َواْلقُْرآِن َوَمْن أَْوفََى يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل ّللّاِ فَيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن 

 بِعَْهِدِه ِمَن ّللّاِ فَاْستَْبِشُرواْ بِبَْيِعُكُم الِّذي بَايَْعتُْم بِِه َوذَِلَك ُهَو اْلفَْوُس اْلعَِظيُم {.

لهم بالجنة وعدا عليه يقّا, يقول: يقول تعالى ذكره: إن هللا ابتا  من المؤمنين أنفسهم وأموا   

وعدهم الجنة جّل ثناؤه, وعدا عليه يقّا أن يوفي لهم به في كتبه المنّزلة التوراة واإلنجيل والقرآن, 

إذا هم وفوا بما عاهدوا هللا فقاتلوا في سبيله ونصرة دينه أعداءه فَقَتلوا وقُتلوا َوَمْن أْوفَى بِعَهِدِه ِمَن 

اؤه: ومن أيسن وفاء بما ضمن وشرط من هللا. فاْستَْبِشُروا يقول ذلك للمؤمنين: ّللّاِ يقول جّل ثن
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فاستبشروا أيها المؤمنون الذين هللادقوا هللا فيما عاهدوا بِبَْيِعُكْم أنفسكم وأموالكم بالذي بعتموها من 

 ربكم, فإن ذلك هو الفوس العظيم. كما:

يفص بن يميد, عن شمر بن عطية, قال: ما ـ يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا يعقوب, عن 13490  

من مسلم إال وهلل في عنقه بيعة وفى بها أو مات عليها في قول هللا: إّن ّللّاَ اْشتََرى ِمَن 

الُموْءِمنِيَن... إلى قوله: َوذَِلَك ُهَو الفَْوُس العَِظيُم ثم َيالّهم فقال: التّائِبُوَن العابِدُوَن... إلى: َوبَّشِر 

 يَن.الُموْءِمنِ 

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا عبد هللا بن هللاالح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن 13491  

 عباس, قوله: إّن ّللّاَ اْشتََرى ِمَن الُموْءِمنِيَن أْنفَُسُهْم وأْمَوالَُهْم يعني بالجنة.

دة أنه تال هذه ـ قال: يدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن المبار , عن محمد بن يسار, عن قتا13492  

اآلية: إّن ّللّاَ اْشتََرى ِمَن الُموْءِمنِيَن أْنفَُسُهْم وأْمَوالَُهْم بأّن لَُهُم الَجنّةَ قال: ثَاَمنَُهم هللا فأغلى لهم 

 الثمن.

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني منصور بن هارون, عن أبي إسحاق 13493  

ن أنه تال هذه اآلية: إّن ّللّاَ اْشتََرى ِمَن الُموْءِمنِيَن أْنفَُسُهْم الفزاري, عن أبي رجاء, عن الحس

 وأْمَوالَُهْم قال: بايعهم فأغلى لهم الثمن.

ـ يدثنا الحرث, قال: يدثنا عبد العزيز, قال: يدثنا أبو معشر, عن محمد بن كعب 13494  

 عليه وسلم: اشترط لربك القرري وغيره, قالوا: قال عبد هللا بن رواية لرسول هللا هللالى هللا

أْشتَِرُط لَربي أْن تَْعبُدُوهُ َوال تُْشِرُكوا بِِه َشْيئا, وأْشتَِرُط ِلنَْفِسي أْن تَْمنَعُونِي »ونفسك ما شئت قال: 

يع ال قالوا: ربح الب« الَجنّة»قالوا: فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا؟ قال: « مّما تَْمنَعوَن ِمْنهُ أْنفَُسُكْم وأْمَوالَُكمْ 

 نقيل وال نستقيل فنزلت: إّن ّللّاَ اْشتََرى ِمَن الُموْءِمنِيَن... اآلية.

ـ قال: يدثنا عبد العزيز, قال: يدثنا عبيد بتن طفيتل العبستي, قتال: ستمعت الضتحا  بتن 13495  

لرجل: أال أيمتل مزايم, وسأله رجل عن قوله: إّن ّللّاَ اْشتََرى ِمَن الُموْءِمنِيَن أْنفَُسُهْم... اآلية, قال ا

 على المشركين فأقاتل يتى أقتل؟ قال: ويلك أين الشرط: التّائِبُوَن العابِدُوَن؟.

 112اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:      }التّائِبُوَن اْلعَابِدُوَن اْلَحاِمدُوَن الّسائُِحوَن الّراِكعُوَن الّساِجدوَن 

 َعِن اْلُمنَكِر َواْلَحافُِظوَن ِلُحدُوِد ّللّاِ َوبَّشِر اْلُمْؤِمنِيَن {. االَِمُروَن بِاْلَمْعُروِس َوالنّاُهونَ 

يقول تعالى ذكره: إن هللا اشترى من المؤمنين التائبين العابدين أنفسهم وأموالهم ولكنه رفع, إذ    

بُْكٌم ُعْمٌي كان مبتدأ به بعد تما  أخرى مثلها, والعرب تفعل ذلك, وقد تقد  بياننا ذلك في قوله: هللُاّم 

بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. ومعنى التائبون: الراجعون مما كرهه هللا وسخطه إلى ما 

 يحبه ويرضاه. كما:

ـ يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا يكا  بن سلم, عن ثعلبة بن سهيل, قال: قال الحسن في 13496  

 كلها,قول هللا: التّائِبُوَن قال: تابوا إلى هللا من الذنوب 

ـ يدثنا سوار بن عبد هللا العنبري, قال: ثني أبي, عن أبي ابشهب, عن الحسن, أنه قرأ: 13497  

 التّائِبُوَن العَابِدُوَن قال: تابوا من الشر  وبرئوا من النفاق.

يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبو سلمة, عن أبي ابشهب, قال: قرأ الحسن: التّائِبُوَن العَابِدُوَن    

 قال: تابوا من الشر  وبرئوا من النفاق.

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: يدثنا منصور, بن هارون, عن أبي إسحاق 13498   

 الفزاري, عن أبي رجاء عن الحسن, قال: التائبون من الشر .

قرأ هذه  يدثنا الحرث, قال: يدثنا عبد العزيز, قال: يدثنا جرير بن ياس , قال: سمعت الحسن   

 اآلية: التّائِبُوَن العَابِدُوَن قال الحسن: تابوا وهللا من الشر , وبرئوا من النفاق.

ـ يدثنا بشر بن معاذ, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: التّائِبُوَن قال: 13499  

 تابوا من الشر  ثم لم ينافقوا في اإلسال .

: يدثنا الحسين, قال: يدثنا يجاج, عن ابن جريج: التّائِبُوَن قال: ـ يدثنا القاسم, قال13500  

 الذين تابوا من الذنوب ثم لم يعودوا فيها.
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 وأما قوله: العَابِدُوَن فهم الذين ذلوا خشية هلل وتواضعا له, فجدّوا في خدمته. كما:  

ابِدُوَن: قو  أخذوا من ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة: العَ 13501  

 أبدانهم في ليلهم ونهارهم.

ـ يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا يكا , عن ثعلبة بن سهيل, قال: قال الحسن في قول هللا 13502  

 العَابِدُوَن قال: عبدوا هللا على أيايينهم كلها في السّراء والضّراء.

منصور بن هارون, عن أبي إسحاق ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني 13503  

 الفزاري, عن أبي رجاء, عن الحسن: العَابِدُوَن قال: العابدون لربهم.

 وأما قوله: الَحاِمدُوَن فإنهم الذين يحمدون هللا على كّل ما امتحنهم به من خير وشّر. كما:  

دُوَن قو  يمدوا هللا ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة: الَحامِ 13504  

 على كل يال.

ـ يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا يكا , عن ثعلبة, قال: قال الحسن: الَحاِمدُوَن: الذين يمدوا 13505  

 هللا على أيايينهم كلها في السّراء والضّراء.

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني منصور بن هارون, عن أبي إسحاق 13506  

 ري, عن أبي رجاء, عن الحسن: الحاِمدُوَن قال: الحامدون على اإلسال .الفزا

 وأما قوله: الّسائُِحوَن فإنهم الصائمون. كما:  

ـ يدثني محمد بن عيسى الدامغاني وابن وكيع, قاال: يدثنا سفيان, عن عمرو, عن عبيد 13507  

بن الحرث, عن عمرو, عن  بن عمير ويدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرني عمرو

 «.ُهُم الّصائُمونَ »عبيد بن عمير, قال: سئل النبي هللالى هللا عليه وسلم عن السائحين, فقال: 

ـ يدثني محمد بن عبد هللا بن بزيع, قال: يدثنا يكيم بن يزا , قال: يدثنا سليمان, عن 13508  

الّسائُِحوَن ُهُم »ه وسلم: أبي هللاالح, عن أبي هريرة, قال: قال لي رسول هللا هللالى هللا علي

 «.الّصائُمونَ 

ـ يدثنا ابن بشار, قال: يدثنا عبد الريمن, قال: يدثنا إسرائيل, عن ابعمش, عن أبي 13509  

 هللاالح, عن أبي هريرة قال: الّسائُِحوَن: الصائمون.

عن  ـ يدثنا ابن بشار, قال: يدثنا عبد الريمن, قال: يدثنا سفيان, عن عاهللام, عن سر,13510  

 عبد هللا, قال: الّسائُِحوَن الصائمون.

 قال: يدثنا يحيى, قال: يدثنا سفيان, قال: ثني عاهللام, عن سّر, عن عبد هللا, بمثله.   

ـ يدثني محمد بن عمارة ابسدي, قال: يدثنا عبيد هللا, قال: أخبرنا شيبان, عن أبي 13511  

 إسحاق, عن أبي عبد الريمن, قال: السياية: الصيا .

ـ يدثنا أبو كريب, قال: يدثنا ابن عطية, قال: يدثنا إسرائيل, عن أشعث, عن سعيد بن 13512  

 جبير, عن ابن عباس, قال: الّسائُِحوَن: الصائمون.

يدثني ابن وكيع, قال: يدثنا أبي, عن أبيه, وإسرائيل عن أشعث, عن سعيد بن جبير, عن ابن    

 عباس قال: الّسائُِحوَن: الصائمون.

ـ يدثنا المثنى, قال: يدثنا الحماني, قال: يدثنا إسرائيل, عن أشعث, عن سعيد بن 13513  

 جبير, قال: الّسائُِحوَن: الصائمون.

يدثنا أيمد بن إسحاق, قال: يدثنا أبو أيمد, قال: يدثنا إسرائيل, عن أشعث بن أبي الشعثاء,    

 عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, مثله.

 يع, قال: يدثنا أبي, عن سفيان, عن سّر, عن عبد هللا, مثله.يدثنا ابن وك   

ـ قال: يدثنا أبي, عن أبيه, عن إسحاق, عن عبد الريمن, قال: الّسائُِحوَن: هم 13514  

 الصائمون.

يدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس:    

 بالسائحين الصائمين. الّسائُِحوَن قال: يعني

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا عبد هللا, عن إسرائيل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, 13515  

 قال: الّسائُِحوَن هم الصائمون.
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يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد:    

 الّسائُِحوَن الصائمون.

يدثنا عبد هللا, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عباس, قال: كّل ما ذكر هللا ـ قال: 13516  

 في القرآن السياية: هم الصائمون.

ـ قال: يدثنا أبي عن المسعودي, عن أبي سنان, عن ابن أبي الهذيل, عن أبي عمرو 13517  

 العبدي, قال: الّسائُِحوَن: الذي يديمون الصيا  من المؤمنين.

يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا يكا  عن ثعلبة بن سهيل, قال: قال الحسن: الّسائُِحوَن  ـ13518  

 الصائمون.

يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثنى منصور بن هارون, عن أبي إسحاق الفزاري, عن    

 أبي رجاء, عن الحسن, قال: الّسائُِحوَن: الصائمون, شهر رمضان.

كيع قال: يدثنا أبو خالد, عن جويبر, عن الضحا , قال: الّسائُِحوَن ـ يدثنا ابن و13519  

 الصائمون.

ـ قال: يدثنا أبو أسامة, عن جويبر, عن الضحا , قال: كّل شيء في القرآن الّسائُِحوَن 13520  

 فإنه الصائمون.

 يدثني المثنى, قال: يدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيم, عن جويبر, عن الضحا :   

 الّسائُِحوَن الصائمون.

ُيدثت عن الحسين بن الفرج, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال سمعت الضحا     

 يقول في قوله: الّسائُِحوَن يعني: الصائمين.

ـ يدثنا ابن وكيع قال: يدثنا ابن نمير ويعلى وأبو أسامة, عن عبد الملك, عن عطاء, 13521  

 ائمون.قال: الّسائُِحوَن الص

 يدثني المثنى, قال: يدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيم, عن عبد الملك, عن عطاء, مثله.   

ـ قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا عبد هللا بن الزبير, عن ابن عيينة, قال: يدثنا عمرو أنه 13522  

أربعين سنة رأى  سمع وهب بن منبه يقول: كانت السياية في بني إسرائيل, وكان الرجل إذا سا 

ما كان يرى السائحون قبله, فسا  ولد بغّي أربعين سنة فلم ير شيئا, فقال: أي رّب أرأيت إن أساء 

أبواي وأيسنت أنا؟ قال: فأُري ما أُري السائحون قبله. قال ابن عيينة: إذا تر  الطعا  والشراب 

 والنساء فهو السائح.

ل: يدثنا سعيد, عن قتادة: السائحون قو  أخذوا من ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قا13523  

 أبدانهم هللاوما هلل.

ـ يدثنا أيمد بن إسحاق, قال: يدثنا أبو أيمد, قال: يدثنا إبراهيم بن سيد, عن الوليد بن 13524  

 عبد هللا, عن عائشة, قالت: سياية هذه ابمة: الصيا .

 الراكعين في هللاالتهم الساجدين فيها. كما:وقوله: الّراِكعُوَن الّساِجدُوَن يعني: المصلين   

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني منصور بن هارون, عن أبي إسحاق 13525  

 الفزاري, عن أبي رجاء, عن الحسن: الّراِكعُوَن الّساِجدُوَن قال: الصالة المفروضة.

ُمْنَكِر فإنه يعني أنهم يأمرون الناس بالحق في وأما قوله: االَِمُروَن بالَمْعُروِس والنّاُهوَن َعِن ال  

أديانهم, واتبا  الرشد والهدى والعمل, وينهونهم عن المنكر وذلك نهيهم الناس عن كّل فعل وقول 

 نهى هللا عباده عنه.

 وقد روي عن الحسن في ذلك ما:  

بي إسحاق ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني منصور بن هارون, عن أ13526  

الفزاري, عن أبي رجاء, عن الحسن: االَِمُروَن بالَمْعُروِس ال إله إال هللا. والنّاُهوَن َعِن الُمْنَكِر عن 

 الشر .

ـ يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا يكا , عن ثعلبة بن سهيل, قال الحسن, في قوله: االَِمُروَن 13527  

يتى كانوا من أهلها. والنّاُهوَن َعِن الُمْنَكِر قال: أما إنهم بالَمْعُروِس قال: أما إنهم لم يأمروا الناس 

 لم ينهوا عن المنكر يتى انتهوا عنه.
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ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع, عن 13528  

, فابمر بالمعروس: أبي العالية, قال: كّل ما ذكر في القرآن ابمر بالمعروس والنهي عن المنكر

 دعاء من الشر  إلى اإلسال  والنهي عن المنكر: نهي عن عبادة ابوثان والشياطين.

وقد دللنا فيما مضى قبل على هللاحة ما قلنا من أن ابمر بالمعروس هو كّل ما أمر هللا به عباده   

اده أو رسوله. وإذ أو رسوله هللالى هللا عليه وسلم, والنهي عن المنكر هو كّل ما نهى هللا عنه عب

كان ذلك كذلك ولم يكن في اآلية داللة على أنها عنى بها خصوص دون عمو  وال خبر عن 

 الرسول وال في فطرة عقل, فالعمو  بها أولى لما قد بينا في غير موضع من كتبنا.

هون إلى أمره ونهيه, وأما قوله: والحافُِظوَن ِلُحدُوِد ّللّاِ فإنه يعني: المؤدّوَن فََرائَِض هللا, المنت  

 الذين ال يضيعون شيئا ألزمهم العمل به وال يركبون شيئا نهاهم عن ارتكابه. كالذي:

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا عبد هللا بن هللاالح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن 13529  

اشترطه على أهل الجهاد  عباس: والحافُِظوَن ِلُحدُوِد ّللّاِ يعني: القائمين على طاعة هللا, وهو شرط

 إذا وفوا هللا بشرطه وفى لهم شرطهم.

ـ يدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 13530  

 عباس: والَحافُِظوَن ِلُحدُوِد ّللّاِ قال: القائمون على طاعة هللا.

علبة, بن سهيل, قال: الحسن, في قوله: ـ يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا يكا , عن ث13531  

 والَحافُِظوَن ِلُحدُوِد ّللّاِ قال: القائمون على أمر هللا.

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني منصور بن هارون, عن أبي إسحاق 13532  

 الفزاري, عن أبي رجاء, عن الحسن: والحافُِظوَن ِلُحدُوِد ّللّاِ قال: لفرائض هللا.

وأما قوله: َوبَّشِر الُموْءِمنِيَن فإنه يعني: وبشر المصدقين بما وعدهم هللا إذا هم وفوا هللا بعهده أنه   

 موس لهم بما وعدهم من إدخالهم الجنة. كما:

ـ يدثنا ابن بشار, قال: يدثنا هوذة بن خليفة, قال: يدثنا عوس, عن الحسن: إّن ّللّاَ 13533  

يَن أْنفَُسُهْم... يتى ختم اآلية, قال: الذين وفوا ببيعتهم التّائِبُوَن العَابِدُوَن اْشتََرى ِمَن الُموْءِمنِ 

الحامدُوَن, يتى ختم اآلية, فقال: هذا عملهم وسيرهم في الرخاء, ثم ألقوا العدّو فصدّقوا ما عاهدوا 

 هللا عليه.

ئِبُوَن العَابِدُوَن... إلى آخر وقال بعضهم: معنى ذلك: وبشر من فعل هذه ابفعال, يعني قوله: التّا  

 اآلية, وإن لم يغزوا. ذكر من قال ذلك:

ـتت يتتدثنا القاستتم, قتتال: يتتدثنا الحستتين, قتتال: ثنتتي منصتتور بتتن هتتارون, عتتن أبتتي إستتحاق 13534  

 الفزاري, عن أبي رجاء, عن الحسن: َوبَّشِر الُمؤِمنِيَن قال: الذين لم يغزوا.

 113،114اآلية : 

 وله تعالى:القول في تأويل ق

ا تَبَيَّن لَُهْم }َما َكاَن ِللنّبِّي َوالِّذيَن آَمنَُواْ أَن يَْستَْغِفُرواْ ِلْلُمْشِرِكيَن َولَْو َكانَُواْ أُْوِلي قُْربََى ِمن بَْعِد مَ     

َوَعدََهآ إِيّاهُ فَلَّما تَبَيَّن لَهُ أَنّهُ  أَنُّهْم أهللَْاَحاُب اْلَجِحيِم *  َوَما َكاَن اْستِْغفَاُر إِْبَراِهيَم ببِيِه إِالّ َعن ّمْوِعدَةٍ 

 َعدُّو ّلّلِ تَبَّرأَ ِمْنهُ إِّن إِْبَراِهيَم بّواهٌ َيِليٌم {.

يقول تعالى ذكره: ما كان ينبغي للنبي محمد هللالى هللا عليه وسلم والذين إمنوا به أن يستغفروا,    

ن الذين يستغفرون لهم أولي قربى, ذوي يقول: أن يدعوا بالمغفرة للمشركين, ولو كان المشركو

قرابة لهم. ِمْن بَْعِد ما تَبَيَّن لَُهْم أنُّهْم أهللاَحاُب الَجِحيِم يقول: من بعد ما ماتوا على شركهم باهلل 

وعبادة ابوثان تبين لهم أنهم من أهل النار بن هللا قد قضى أن ال يغفر لمشر , فال ينبغي لهم أن 

 ا قد علموا أنه ال يفعله.يسألوا ربهم أن يفعل م

فإن قالوا: فإن إبراهيم قد استغفر ببيه وهو مشر , فلم يكن استغفار إبراهيم ببيه إال لموعدة   

وعدها إياه فَلّما تَبَيَّن لَهُ وعلم أنه هلل عدّو خاله وتركه وتر  االستغفار له, وآثر هللا وأمره عليه, 

 فتبرأ منه يين تبين له أمره.

This file was downloaded from QuranicThought.com



أهل التأويل في السبب الذي نزلت هذه اآلية فيه, فقال بعضهم: نزلت في شأن أبي واختلف   

طالب عّم النبي هللالى هللا عليه وسلم بن النبي هللالى هللا عليه وسلم أراد أن يستغفر له بعد موته, 

 فنهاه هللا عن ذلك. ذكر من قال ذلك:

ر, عن معمر, قال: لما يضرت ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثو13535  

أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي هللالى هللا عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد هللا بن أبي أمية, فقال: 

فقال له أبو جهل وعبد هللا بن أبي أمية: يا أبا « يا َعّم قُْل ال إلَِه إالّ ّللّاُ َكِلَمةً أُياّج لََك بِها ِعْندَ ّللّاِ »

بَْستَْغِفَرّن لََك َما لَْم أُْنهَ »لة عبد المطلب؟ فقال النبّي هللالى هللا عليه وسلم: طالب أترغب عن م

فنزلت ما َكاَن للنّبِّي َوالِّذيَن آَمنُوا أْن يَْستَْغِفُروا لْلُمْشِرِكيَن, ونزلت: إنَّك ال تَْهدي َمْن « َعْنكَ 

 أْيبَْبَت.

يدثنا عمي عبد هللا بن وهب, قال: ثني  ـ يدثني أيمد بن عبد الريمن بن وهب, قال:13536  

يونس, عن الزهري, قال: أخبرني سعيد بن المسيب, عن أبيه, قال: لما يضرت أبا طالب الوفاة 

جاءه رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم, فوجد عنده أبا جهل بن هشا  وعبد هللا بن أبي أمية بن 

« ّم قُْل ال إلَهَ إالّ ّللّاُ َكِلَمةً أْشَهدُ لََك بَِها ِعْندَ ّللّاِ يا عَ »المغيرة, فقال رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم: 

قال أبو جهل وعبد هللا بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول هللا 

هللالى هللا عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة يتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو 

َوّللّاِ »عبد المطلب, وأبى أن يقول: ال إله إال هللا, فقال رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم: على ملة 

فأْنَزَل ّللّاُ: ما َكاَن للنّبِّي َوالِّذيَن آَمنُوا أْن يَْستَْغِفُروا لْلُمْشِرِكيَن وأنزل « بَْستَْغِفَرّن لََك ما لَْم أُْنِه َعْنكَ 

 : إنَّك ال تَْهِدي َمْن أْيبَْبَت... اآلية.هللا في أبي طالب, فقال لرسول هللا

ـ يدثني محمد بن عمرو, قال: يدثنا أبو عاهللام, قال: يدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, 13537  

عن مجاهد: ما َكاَن للنّبِّي َوالِّذيَن آَمنُوا أْن يَْستَْغِفُروا لْلُمْشِرِكيَن قال: يقول المؤمنون أال نستغفر 

ستغفر إبراهيم ببيه كافرا, فأنزل هللا: َوما كاَن اْستِْغفاُر إْبَراهيَم بَبِيِه إالّ َعْن َمْوِعدَةٍ الَبائنا وقد ا

 َوَعدَها إيّاهُ... اآلية.

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن عمرو بن دينار: أن النبّي 13538  

َراِهيُم بَبِيِه َوُهَو ُمْشِرٌ , فاَل أَساُل أْستَْغِفُر ببي طاِلٍب يتى اْستَْغفََر إبْ »هللالى هللا عليه وسلم قال: 

فقال أهللاحابه: لنستغفرن الَبائنا كما استغفر النبي هللالى هللا عليه وسلم لعمه « يَْنهانِي َعْنهُ َربّي

 . إلى قوله: تَبَّرأَ ِمْنهُ.فأنزل هللا: ما َكاَن للنّبِّي َوالِّذيَن آَمنُوا أْن يَْستَْغِفُروا لْلُمْشِرِكيَن..

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا يزيد بن هارون, عن سفيان بن عيينة, عن الزهري, عن 13539  

سعيد بن المسيب قال: لما يضر أبا طالب الوفاة أتاه رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم, وعنده عبد 

أّي َعّم إنَّك أْعَظُم »لى هللا عليه وسلم: هللا بن أبي أمية وأبو جهل بن هشا , فقال له رسول هللا هللا

النّاِس َعلّي َيقّا وأْيَسنُُهْم ِعْنِدي يَدا, وبَْنَت أْعَظُم َعلّي َيقّا ِمْن َواِلِدي, فَقُْل َكِلَمةً تَِجيُب لي بها 

 محمد بن ثور. ثم ذكر نحو يديث ابن عبد ابعلى, عن« الّشفاَعةُ يَْوَ  الِقياَمِة, قُْل ال إلَهَ إالّ ّللّاُ 

وقال آخرون: بل نزلت في سبب أّ  رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم, وذلك أنه أراد أن يستغفر   

 لها فمنع من ذلك. ذكر من قال ذلك:

ـ يدثنا أيمد بن إسحاق, قال: يدثنا أبو أيمد, قال: يدثنا فضيل, عن عطية قال: لما قد  13540  

وقف على قبر أمه يتى سخنت عليه الشمس, رجاء أن يؤذن رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم مكة 

له فيستغفر لها, يتى نزلت: ما َكاَن للنّبِّي َوالِّذيَن آَمنُوا أْن يَْستَْغِفُروا لْلُمْشِرِكيَن َولَْو َكانُوا أُولي 

 قُْربَى... إلى قوله: تَبَّرأَ ِمْنهُ.

ة بن مرثد, عن سليمان بن بريدة, عن ـ قال: ثناأبو أيمد, قال: يدثنا قيس, عن علقم13541  

أبيه: أن النبي هللالى هللا عليه وسلم أتى رسما قال: وأكثر رني أنه قال قبرا فجلس إليه, فجعل 

إنّي اْستَأْذَْنُت ربّي فِي »يخاطب, ثم قا  مستعبرا, فقلت: يا رسول هللا, إنا رأينا ما هللانعت قال: 

 فما ُرؤي باكيا أكثر من يومئذ.« تَأْذَْنتُهُ فِي االْستِْغفاِر لََها فَلَْم يَأْذَْن ليِسياَرةِ قَْبِر أُّمي فَأَِذَن لي, َواسْ 

ـ يدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 13542  

أن رسول هللا هللالى هللا عليه عباس, قوله: ما َكاَن للنّبِّي َوالِّذيَن آَمنُوا... إلى: أنُهْم أهللْاَحاُب الَجِحيِم 
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فأنزل « وإّن إْبَراِهيُم َخِليَل ّللّاِ قَِد اْستَْغفََر بَبِيهِ »وسلم أراد أن يستغفر بمه, فنهاه عن ذلك, فقال: 

 هللا: َوما كاَن اْستِْغفاُر إْبَراهيَم... إلى: بَّواهٌ َيِليٌم.

كانوا يستغفرون لموتاهم من وقال آخرون: بل نزلت من أجل أن قوما من أهل اإليمان   

 المشركين, فنهوا عن ذلك. ذكر من قال ذلك:

ـ يدثني المثنى, قال: ثني عبد هللا بن هللاالح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن 13543  

ن لهم عباس, قوله: ما َكاَن للنّبِّي َوالِّذيَن آَمنُوا أْن يَْستَْغِفُروا لْلُمْشِرِكيَن... اآلية, فكانوا يستغفرو

يتى نزلت هذه اآلية, فلما نزلت أمسكوا عن االستغفار بمواتهم, ولم ينهوا أن يستغفروا لأليياء 

 يتى يموتوا. ثم أنزل هللا: َوما كاَن اْستِْغفاُر إْبَراهيَم بَبِيِه إالّ َعْن َمْوِعدَةٍ َوَعدَها إيّاهُ... اآلية.

نا سعيد, عن قتادة, قوله: ما َكاَن للنّبِّي َوالِّذيَن ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدث13544  

آَمنُوا أْن يَْستَْغِفُروا لْلُمْشِرِكيَن... اآلية, ذكر لنا أن رجالً من أهللاحاب النبي هللالى هللا عليه وسلم 

قال: يا نبّي هللا, إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل ابريا  ويفّك العاني ويوفي بالذمم, 

بَلى َوّللّاِ بْستَْغِفرّن كَما اْستَْغفََر إْبراِهيُم »غفر لهم؟ قال: فقال النبي هللالى هللا عليه وسلم: أفال نست

قال: فأنزل هللا: ما َكاَن للنّبِّي َوالِّذيَن آَمنُوا أْن يَْستَْغِفُروا لْلُمْشِرِكيَن... يتى بلغ: الَجِحيِم ثم « ببِيهِ 

اْستِْغفاُر إْبَراهيَم بَبِيِه إالّ َعْن َمْوِعدَةٍ َوَعدَها إيّاهُ فَلَّما تَبَيَّن لَهُ أنّهُ  عذر هللا إبراهيم فقال: َوما كانَ 

أُويي إلّي َكِلَماٍت, فَدََخْلَن في أُذُني َوَوقَْرَن في »َعدُّو ّلّلِ تَبَّرأ ِمْنهُ. قال: وذُكر لنا أن نبّي هللا قال: 

ن َماَت ُمْشِركا, وَمْن أَْعَطى فَْضُل ماله فهو َخيٌّر له, ومن أْمَسَك فهو قَْلبي, أُِمْرُت أْن ال أْستَْغِفَر لم

 «.َشّر له, وال يَلُوُ  هللا على َكفَاسٍ 

واختلف أهل العربية في معنى قوله: ما َكاَن للنّبِّي َوالِّذيَن آَمنُوا أْن يَْستَْغِفُروا لْلُمْشِرِكيَن فقال   

ا كان لهم االستغفار, وكذلك معنى قوله: َوَما كان ِلنَْفس أن بعض نحويـي البصرة: معنى ذلك: م

تُوْءِمن وما كان لنفس اإليمان إالّ بإذِْن ّللّاِ. وقال بعض نحويي الكوفة: معناه: ما كان ينبغي لهم أن 

ما كان لنبّي أْن « ينبغي»فكلها بتأويل «, كان»مع « أن»يستغفروا لهم. قال: وكذلك إذا جاءت 

تدل على االستقبال, بن « أن»كان ينبغي له ليس هذا من أخالقه, قال: فلذلك إذا دخلت يَغُّل ما 

 تطلب االستقبال.« ينبغي»

وأما قوله: َوما كاَن اْستِْغفاُر إْبَراهيَم بَبِيِه إالّ َعْن َمْوِعدَةٍ َوَعدَها إيّاهُ فإن أهل العلم اختلفوا في   

زل من أجل أن النبّي هللالى هللا عليه وسلم وأهللاحابه كانوا السبب الذي أنزل فيه, فقال بعضهم: أن

يستغفرون لموتاهم المشركين َرنّا منهم أن إبراهيم خليل الريمن, قد فعل ذلك يين أنزل هللا قوله 

خبرا عن إبراهيم, قال: َسالٌ  َعلَْيَك سأْستَْغِفُر لََك َربّي أنه كان بي َيِفيّا وقد ذكرنا الرواية عن 

 نا ذكره, وسنذكره عمن لم نذكره.بعض من يضر

ـ يدثنا ابن بشار, قال: يدثنا عبد الريمن, قال: يدثنا سفيان, عن أبي إسحاق, عن أبي 13545  

الخليل, عن علّي قال: سمعت رجالً يستغفر لوالديه وهما مشركان, فقلت: أيستغفر الرجل لوالديه 

: فأتيت النبي هللالى هللا عليه وسلم, فذكرت وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم ببيه؟ قال

 ذلك له, فأنزل هللا: َوما كاَن اْستِْغفاُر إْبَراهيَم... إلى تَبَّرأَ ِمْنهُ.

ـ يدثنا ابن بشار, قال: يدثنا يحيى, عن سفيان, عن أبي إسحاق, عن أبي الخليل, عن 13546  

ا مشركان, يتى نزلت: َوما كاَن علّي: أن النبي هللالى هللا عليه وسلم كان يستغفر ببويه وهم

 اْستِْغفاُر إْبَراهيَم بَبِيِه إلى قوله: تَبَّرأَ ِمْنهُ.

وقيل: َوما كاَن اْستِْغفاُر إْبَراهيَم بَبِيِه إالّ َعْن َمْوِعدَةٍ, ومعناه: إال من بعد موعدة, كما يقال: ما   

من أجله, فكذلك قوله: إالّ َعْن  كان هذا ابمر إال عن سبب كذا, بمعنى: من بعد ذلك السبب أو

 َمْوِعدَةٍ: من أجل موعدة وبعدها.

وقد تأول قو  قول هللا: ما َكاَن للنّبِّي َوالِّذيَن آَمنُوا أْن يَْستَْغِفُروا لْلُمْشِرِكيَن َولَْو َكانُوا أُوِلي   

ه: ِمْن بَْعِد ما تَبَيَّن لَُهْم قُْربَى... اآلية, أن النهي من هللا عن االستغفار للمشركين بعد مماتهم, لقول

أنُّهْم أهللاَحاُب الَجِحيِم وقالوا: ذلك ال يتبينه أيد إال بأن يموت على كفره, وأما هو يّي فال سبيل 

 إلى علم ذلك, فللمؤمنين أن يستغفروا لهم. ذكر من قال ذلك:
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ن الثوري, عن ـ يدثنا سليمان بن عمر الرقي, يدثنا عبد هللا بن المبار , عن سفيا13547  

الشيباني, عن سعيد بن جبير قال: مات رجل يهودي وله ابن مسلم, فلم يخرج معه, فذكر ذلك 

البن عباس, فقال: كان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصال  ما دا  ييّا, فإذا مات 

َمْوِعدَةٍ َوَعدَها إيّاهُ فَلَّما تَبَيَّن لَهُ أنّهُ  وكله إلى شأنه ثم قال: َوما كاَن اْستِْغفاُر إْبَراهيَم بَبِيِه إالّ َعنْ 

ِ تَبَرأَ ِمْنهُ لم يد .  َعدُّو ّلِلّ

يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا فضيل, عن ضرار بن مّرة, عن سعيد بن جبير, قال: مات رجل    

لو مشى نصراني, فوكله ابنه إلى أهل دينه, فأتيت ابن عباس, فذكرت ذلك له فقال: ما كان عليه 

 معه وأَجنّه واستغفر له ثم تال: َوما كاَن اْستِْغفاُر إْبَراهيَم بَبِيِه إالّ َعْن َمْوِعدَةٍ َوَعدَها إيّاهُ... اآلية.

 وتأّول آخرون االستغفار في هذا الموضع بمعنى الصالة. ذكر من قال ذلك:  

ا , عن جعفر بن برقان, قال: ـ يدثني المثنى, قال: ثني إسحاق, قال: يدثنا كثير بن هش13548  

يدثنا يبيب بن أبي مرسوق, عن عطاء بن أبي ربا , قال: ما كنت أد  الصالة على أيد من أهل 

هذه القبلة ولو كانت يبشية يبلى من الزنا, بني لم أسمع هللا يحجب الصالة إال عن المشركين, 

 ْغِفُروا لْلُمْشِرِكيَن.يقول هللا: ما َكاَن للنّبِّي َوالِّذيَن آَمنُوا أْن يَْستَ 

 وتأّوله آخرون بمعنى االستغفار الذي هو دعاء. ذكر من قال ذلك:  

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبي, عن عصمة بن راشد, عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة 13549  

 شر .يقول: ريم هللا رجالً استغفر ببي هريرة وبمه قلت: وببيه؟ قال: ال إن أبي مات وهو م

قال أبو جعفر: وقد دللنا على أن معنى االستغفار: مسألة العبد ربه غفر الذنوب وإذ كان ذلك   

كذلك, وكانت مسألة العبد ربه ذلك قد تكون في الصالة وفي غير الصالة, لم يكن أيد القولين 

من أهللاحاب اللذين ذكرنا فاسدا, بن هللا عّم بالنهي عن االستغفار للمشر  بعدما تبين له أنه 

 الجحيم, ولم يخصص من ذلك ياالً أبا  فيها االستغفار له.

وأما قوله: ِمْن بَْعِد ما تَبَيَّن لَُهْم أنُّهْم أهللاَحاُب الَجِحيِم فإن معناه: ما قد بينت من أنه من بعد ما   

كائنون فيها, يعلمون بموته كافرا أنه من أهل النار. وقيل: أهللْاَحاُب الَجِحيِم بنهم سكانها وأهلها ال

 كما يقال لسكان الدار: هؤالء أهللاحاب هذه الدار, بمعنى سكانها.

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحاق ), قال: يدثنا عبد الرساق, قال: أخبرنا معمر, عن 13550  

أنُّهْم أهللاحاُب الَجِحيِم قال: تبين للنبي هللالى هللا عليه وسلم أن أبا  قتادة, في قوله: ِمْن بَْعِد ما تَبَيّنَ 

 طالب يين مات أن التوبة قد انقطعت عنه.

يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة, قال: تبين له يين    

 ما تَبَيَّن لَُهْم أنُّهْم أهللاَحاب الَجِحيِم.مات, وعلم أن التوبة قد انقطعت عنه, يعني في قوله: ِمْن بَْعِد 

ـ ُيدثت عن الحسين بن الفرج, قال: سمعُت أبا معاذ قال: يدثنا عبيد بن سليمان, قال: 13551  

سمعت الضحا  في قوله: ما َكاَن للنّبِّي َوالِّذيَن آَمنُوا أْن يَْستَْغِفُروا لْلُمْشِرِكيَن... اآلية, يقول: إذا 

 , يقول هللا: َوَمْن يُْشِرُ  باّلّلِ فَقَْد َيّرَ  هللا َعلَْيِه الَجنّةَ... اآلية.ماتوا مشركين

ِ تَبَّرأَ ِمْنهُ قال بعضم: معناه: فلما    واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: فَلَّما تَبَيَّن لَه أنّهُ َعدُّو ّلِلّ

 من قال ذلك: تبين له بموته مشركا باهلل تبرأ منه وتر  االستغفار له. ذكر

ـ يدثنا محمد بن بشار, قال: يدثنا عبد الريمن, قال: يدثنا سفيان, عن يبيب, عن 13552  

سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: ما سال إبراهيم يستغفر ببيه يتى مات, فلما تبين له أنه عدّو 

 هلل تبرأ منه.

سعيد بن جبير, عن ابن عباس,  يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبي, عن سفيان, عن يبيب, عن   

 قال: ما سال إبراهيم يستغفر ببيه يتى مات, فلما مات تبين له أنه عدّو هلل.

يدثني الحرث, قال: يدثنا عبد العزيز, قال: يدثنا سفيان, عن يبيب بن أبي ثابت, عن سعيد    

 مات لم يستغفر له.بن جبير, عن ابن عباس, قال: لم يزل إبراهيم يستغفر ببيه يتى مات, فلما 
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يدثني المثنى, قال: يدثنا عبد هللا, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عباس: َوما كاَن    

ي استغفر له اْستِْغفاُر إْبَراهيَم بَبِيِه إالّ َعْن َمْوِعدَةٍ َوَعدَها إيّاهُ فَلَّما تَبَيَّن لَه أنّهُ َعدُّو هلل تَبَّرأ ِمْنهُ يعن

 لما مات أمسك عن االستغفار له.ما كان ييّا, ف

ـ يدثني مطر بن محمد الضبي, قال: يدثنا أبو عاهللام وأبو قتيبة مسلم بن قتيبة, قاال: 13553  

 يدثنا شعبة, عن الحكم, عن مجاهد, في قوله: فَلَّما تَبَيَّن لَهُ أنّهُ َعدُّو هلل تَبَرأَ ِمْنهُ قال: لما مات.

دثنا محمد بن جعفر, قال: يدثنا شعبة, عن الحكم, عن مجاهد, يدثنا محمد بن المثنى, قال: ي   

 مثله.

ـ يدثني محمد بن عمرو, قال: يدثنا أبو عاهللام, قال: يدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, 13554  

ِ قال: موته وهو كافر.  عن مجاهد: فَلَّما تَبَيَّن لَهُ أنّهُ َعدُّو ّلِلّ

 بة, عن الحكم, عن مجاهد, مثله.يدثنا ابن وكيع, قال: ثني أبي, عن شع   

ِ تَبَّرأَ ِمْنهُ قال: 13555   ـ قال: يدثنا البراء بن عتبة, عن أبيه, عن الحكم: فَلَّما تَبَيَّن لَهُ أنّهُ َعدُّو ّلِلّ

 يين مات ولم يؤمن.

يَّن ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن عمرو بن دينار: فَلَّما تَبَ 13556  

ِ تَبَّرأَ ِمْنهُ: موته وهو كافر.  لَهُ أنّهُ َعدُّو ّلِلّ

ـ قال: يدثنا عمرو بن عون, قال: يدثنا هشيم عن جويبر, عن الضحا  في قوله: فَلَّما 13557  

ِ تَبَّرأَ ِمْنهُ قال: لما مات.  تَبَيَّن لَهُ أنّهُ َعدُّو ّلِلّ

ِ تَبَّرأَ ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: ي13558   دثنا سعيد, عن قتادة: فَلَّما تَبَيَّن لَهُ أنّهُ َعدُّو ّلِلّ

 ِمْنهُ لما مات على شركه تبرأ منه.

ـ ُيدثت عن الحسين بن الفرج, قال: سمعت أبا معاذ يقول: يدثنا عبيد بن سليمان, قال: 13559  

يِه كاَن إبراهيم هللالوات هللا عليه سمعت الضحا  يقول في قوله: َوما كاَن اْستِْغفاُر إْبَراهيَم ببِ 

 يرجو أن يؤمن أبوه ما دا  ييّا فلما مات على شركه تبرأ منه.

يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, فَلَّما تَبَيَّن لَهُ أنّهُ    

ِ تَبَّرأَ ِمْنهُ قال: موته وهو كافر.  َعدُّو ّلِلّ

بن إسحاق, قال: يدثنا أبو أيمد, قال: يدثنا سفيان, عن يبيب بن أبي ثابت, عن  يدثنا محمد   

سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: ما سال إبراهيم يستغفر ببيه يتى مات, فلما مات تبين له أنه 

 عدّو هلل فلم يستغفر له.

مة, عن سعيد بن جبير, ـ قال: يدثنا أبو أيمد, قال: يدثنا أبو إسرائيل, عن علّي بن بذي13560  

ِ قال: فلما مات.  عن ابن عباس: فَلَّما تَبَيَّن لَهُ أنّهُ َعدُّو ّلِلّ

وقال آخرون: معناه تبين له في االَخرة وذلك أن أباه يتعلق به إذا أراد أن يجوس الصراط فيمّر   

قرد أو ضبع, به عليه, يتى إذا كان يجاوسه يانت من إبراهيم التفاتة فإذا هو بأبيه في هللاورة 

 فَخلّى عنه وتبرأ منه يينئذ. ذكر من قال ذلك:

ـ يدثنا عمرو بن علّي, قال: يدثنا يفص بن غياث, قال: يدثنا عبد هللا بن سليمان, قال: 13561  

سمعت سعيد ابن جبير يقول: إن إبراهيم يقول يو  القيامة: رّب والدي رّب والدي فإذا كان الثالثة 

 ه وهو ضبعان فيتبرأ منه.أخذ بيده, فيلتفت إلي

ـ يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا جرير, عن منصور, عن عبيدة بن عمير, قال: إنكم 13562  

مجموعون يو  القيامة في هللاعيد وايد يسمعكم الداعي وينفذكم البصر, قال: فتزفر جهنم سفرة ال 

بته يقول: نفسي نفسي يبقى ملك مقّرب وال نبّي مرسل إال وقع لركبتيه ترعد فرائصه. قال: فحس

قال: ويضرب الصراط على جسر جهنم كحدّ السيف, ويضر من له وفي جانبيه مالئكة معهم 

خطاطيف كشو  السعدان. قال: فيمضون كالبرق وكالريح وكالطير, وكأجاويد الركاب, 

ار. وكأجاويد الرجال, والمالئكة يقولون: رّب سلّم سلّم فناج سالم, ومخدوش ناج, ومكدوس في الن

يقول إبراهيم ببيه: إني آمر  في الدنيا فتعصيني ولست تاركك اليو , فخذ بحقوّي فيأخذ بضبعيه, 

 فيمسخ ضبعا, فإذا رآه قد مسخ تبرأ منه.
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وأولى ابقوال في ذلك بالصواب قول هللا, وهو خبره عن إبراهيم أنه لما تبين له أن أباه هلل عدُو   

 أنه هلل عدّو وهو به مشر , وهو يال موته على شركه. تبرأ منه, وذلك يال علمه ويقينه

 القول في تأويل قوله تعالى: إّن إْبَراِهيَم بَّواهٌ َيِليٌم.  

 فقال بعضهم: هو الدّّعاء. ذكر من قال ذلك:«, ابّواه»اختلف أهل التأويل في   

عاهللام, عن سّر, عن  ـ يدثنا ابن بشار, قال: يدثنا عبد الريمن, قال: يدثنا سفيان, عن13563  

 عبد هللا, قال: ابّواه: الدّعاء.

يدثنا أبو كريب وابن وكيع قاال: يدثنا أبو بكر, عن عاهللام, عن سّر, عن عبد هللا, قال: ابّواه:    

 الدّّعاء.

يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثني جرير بن ياس , عن عاهللام بن بهدلة, عن سّر    

 عبد هللا عن ابّواه, فقال: هو الدّعاء. بن يبيش, قال: سألت

يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا محمد بن بشر, عن ابن أبي عروبة, عن عاهللام, عن سّر, عن عبد    

 هللا مثله.

قال: يدثنا قبيصة, عن سفيان, عن عبد الكريم, عن أبي عبيدة, عن عبد هللا, قال: ابّواه:    

 الدّعاء.

 يان, عن عاهللام, عن سّر, عن عبد هللا, مثله.قال: يدثنا أبي, عن سف   

يدثنا أيمد, قال: يدثنا أبو أيمد, قال: يدثنا سفيان وإسرائيل, عن عاهللام, عن سّر, عن عبد    

 هللا مثله.

ـ يدثني يعقوب بن إبراهيم وابن وكيع, قاال: يدثنا ابن عليه, قال: يدثنا داود بن أبي 13564  

 ر, قال: ابّواه: الدّعاء.هند, قال: نبئت عن عبيد بن عمي

يدثني إسحاق بن شاهين, قال: يدثنا داود, عن عبد هللا بن عبيد بن عمير الليثي, عن أبيه, قال:    

 ابّواه: الدعاء.

 وقال آخرون: بل هو الرييم. ذكر من قال ذلك:  

مسلم  ـ يدثنا ابن بشار, قال: يدثنا عبد الريمن, قال: يدثنا سفيان, عن سلمة, عن13565  

 البطين, عن أبي العبيدين, قال: سئل عبد هللا عن ابّواه, فقال: الرييم.

يدثنا محمد بن المثنى, قال: ثني محمد بن جعفر, قال: يدثنا شعبة, عن الحكم, قال: سمعت    

يحيى بن الجّزار يحدّث عن أبي العبيدين رجل ضرير البصر, أنه سأل عبد هللا عن ابّواه فقال: 

 الرييم.

يدثنا أبو كريب, قال: يدثنا المحاربي ويدثنا خالد بن أسلم قال: أخبرنا النضر بن شميل    

جميعا, عن المسعودي, عن سلمة بن كهيل, عن أبي العبيدين أنه سأل ابن مسعود, فقال: ما 

 ابّواه؟ قال: الرييم.

, عن الحكم, عن يدثنا سكريا بن يحيى بن أبي سائدة, قال: يدثنا ابن إدريس, عن ابعمش   

يحيى بن الجزار, عن أبي العبيدين, أنه جاء إلى عبد هللا, وكان ضرير البصر, فقال: يا أبا عبد 

 الريمن, من نسأل إذا لم نسألك؟ فكأن ابن مسعود رق له, قال: أخبرني عن ابّواه, قال: الرييم.

أبي, عن سفيان, عن سلمة بن  يدثنا أبو كريب, قال: يدثنا وكيع, ويدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا   

 كهيل, عن مسلم, عن البطين, عن أبي العبيدين, قال: سألت عبد هللا عن ابّواه, فقال: هو الرييم.

يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا جرير, عن ابعمش, عن الحكم, عن يحيى بن الجزار, قال: جاء    

 ابّواه؟ قال: الرييم.أبو العبيدين إلى عبد هللا, فقال له ما ياجتك؟ قال: ما 

قال: يدثنا ابن إدريس, عن ابعمش, عن الحكم, عن يحيى بن الجزار, أبي العبيدين رجل من    

 بني سوأة, قال: جاء رجل إلى عبد هللا فسأله عن ابّواه, فقال: له عبد هللا: الرييم.

لحكم, عن يحيى بن يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا المحاربي وهانىء بن سعيد, عن يجاج, عن ا   

 الجزار, عن أبي العبيدين, عن عبد هللا, قال: ابّواه: الرييم.
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يدثني يعقوب وابن وكيع, قاال: يدثنا ابن علية, عن شعبة, عن الحكم, عن يحيى بن الجزارأن    

أبا العبيدين رجل من بين نمير قال: يعقوب كان ضرير البصر وقال ابن وكيع: كان مكفوس 

 ن مسعود فقال: ما ابّواه؟ قال: الرييم.البصر سأل اب

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبو أسامة, عن سكريا, عن أبي إسحاق, عن أبي ميسرة, 13566  

 قال: ابّواه: الرييم.

 قال: يدثنا أبي, عن سفيان, عن أبي إسحاق, عن أبي ميسرة, مثله.   

 ن أبي إسحاق, عن أبي ميسرة, مثله.يدثنا أبو كريب, قال: يدثنا وكيع, عن سفيان, ع   

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا محمد بن بشر, عن سعيد, عن قتادة, عن الحسن, قال: هو 13567  

 الرييم.

ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قال: كنا نحدّث أن ابواه: 13568  

 الرييم.

ل: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: إن إْبَراِهيَم بّواهٌ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قا   

 قال: رييم.

 يدثنا عبد الكريم الجزري, عن أبي عبيدة, عن ابن مسعود مثل ذلك.   

يدثنا أيمد, قال: يدثنا أبو أيمد, قال: يدثنا سفيان, عن عبد الكريم, عن أبي عبيدة, عن عبد    

 هللا, قال: ابّواه: الرييم.

يدثنا أيمد, قال: يدثنا أبو أيمد قال: يدثنا سفيان, عن سلمة, عن مسلم البطين, عن أبي    

 العبيدين, أنه سأل عبد هللا عن ابّواه, فقال الرييم.

 ـ قال: يدثنا سفيان, عن أبي إسحاق, عن عمرو بن شريبيل, قال: ابّواه: الرييم.13569  

ز, قال: يدثنا مبار , عن الحسن, قال: ابّواه: الرييم يدثني الحرث, قال: يدثنا عبد العزي   

 بعباد هللا.

قال: يدثنا الحسين, قال: يدثنا أبو خيثمة سهير, قال: يدثنا أبو إسحاق الهمداني, عن أبي    

 ميسرة, عن عمرو بن شريبيل, قال: ابّواه: الرييم بلحن الحبشة.

 وقال آخرون: بل هو الموقن. ذكر من قال ذلك:  

ـ يدثنا أبو كريب, قال: يدثنا وكيع ويدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبي, عن سفيان, عن 13570  

 قابوس, عن أبيه, عن ابن عباس, قال: ابّواه: الموقن.

يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا يحيى بن آد , عن ابن مبار , عن خالد, عن عكرمة, عن ابن    

 شة.عباس قال: ابّواه: الموقن بلسان الحب

قال: يدثنا يميد بن عبد الريمن, عن يسن, عن مسلم, عن مجاهد, عن ابن عباس, قال:    

 ابّواه: الموقن بلسان الحبشة.

ـ يدثني الحرث, قال: يدثنا عبد العزيز, قال: سمعت سفيان, يقول: ابّواه: الموقن وقال 13571  

 بعضهم: الفقيه الموقن.

عبد العزيز, قال: يدثنا سفيان, عن جابر, عن عطاء, قال:  ـ يدثني الحرث, قال: يدثنا13572  

 ابّواه: الموقن بلسان الحبشة.

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا ابن إدريس, عن أبيه, عن رجل, عن عكرمة, قال: هو 13573  

 الموقن بلسان الحبشة.

اهد, قال: ابّواه: ـ قال: يدثنا ابن نمير, عن الثوري, عن مجالد, عن أبي هاشم, عن مج13574  

 الموقن.

يدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرساق, قال: أخبرنا الثوري, عن مسلم, عن مجاهد,    

 قال: ابّواه: الموقن.

قال: أخبرنا عبد الرساق, قال: أخبرنا معمر, عن قابوس, عن أبي ربيان, عن ابن عباس, قال:    

 ابّواه: الموقن.
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«: أّواه»قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد:  يدثني المثنى,   

 موقن.

ـ يدثني محمد بن عمرو, قال: يدثنا أبو عاهللام, قال: يدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, 13575  

 عن مجاهد: أّواه, قال: ُموْءتمن موقن.

أخبرنا عبيد بن سليمان, قال: سمعت  ُيدثت عن الحسين بن الفرج, قال: سمعت أبا معاذ, يقول:   

 الضحا  يقول في قوله: إّن إْبَراِهيَم بّواهٌ َيِليٌم قال: ابّواه: الموقن.

 وقال آخرون: هي كلمة بالحبشية معناها: المؤمن. ذكر من قال ذلك:  

ن ـ يدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن اب13576  

 عباس: بَّواهٌ َيِليٌم قال: ابّواه: هو المؤمن بالحبشية.

يدثنا علّي بن داود, قال: يدثنا عبد هللا بن هللاالح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عباس,    

 قوله: إّن إْبَراِهيَم بَّواهٌ يعني: المؤمن التّواب.

هللاالح, عن مسلم, عن مجاهد, عن  يدثنا أيمد, قال: يدثنا أبو أيمد, قال: يدثنا يسن بن   

 عباس, قال: ابّواه: المؤمن.

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج: ابّواه: المؤمن 13577  

 بالحبشية.

 وقال آخرون: هو المسبّح الكثير الذكر هلل. ذكر من قال ذلك:  

ال: يدثنا شريك, عن سالم, عن سعيد, قال: ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا الحماني, ق13578  

 ابّواه: المسبّح.

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا المحاربي, عن يجاج, عن الحكم, عن الحسن بن مسلم بن 13579  

 «.إنّهُ أّواهٌ »يناق, أن رجالً كان يكثر ذكر هللا ويسبح, فذكر ذلك للنبّي هللالى هللا عليه وسلم, فقال: 

بن وكيع, قال: يدثنا يزيد بن ييان, عن ابن لهيعة, عن الحرث بن يزيد, عن ـ يدثنا ا13580  

 علّي بن ربا  عن عقبة بن عامر, قال: ابّواه: الكثير الذكر هلل.

 وقال آخرون: هو الذي يكثر تالوة القرآن. ذكر من قال ذلك:  

خليفة, عن يجاج بن ـ يدثنا أبو كريب, قال: يدثنا ابن يمان, قال: يدثنا المنهال بن 13581  

يَْرَيُمَك ّللّاُ إْن »أرطأة, عن عطاء عن ابن عباس: أن النبّي هللالى هللا عليه وسلم دفن ميتا, فقال: 

 يعني: تالًّء للقرآن.« ُكْنَت بَّواها

 وقال آخرون: هو من التأّوه. ذكر من قال ذلك:  

ثنا شعبة, عن أبي يونس ـ يدثنا ابن المثنى, قال: يدثنا محمد بن جعفر, قال: يد13582  

القشيري, عن قاّص كان بمكة: أن رجالً كان في الطواس, فجعل يقول: أّوه قال: فشكاه أبو ذّر 

 «.دَْعهُ إنّهُ أّواهٌ »للنبّي هللالى هللا عليه وسلم فقال: 

ـ يدثنا أبو كريب, قال: يدثنا وكيع, ويدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبي, عن شعبة, عن 13583  

نس الباهلي, قال: سمعت رجالً بمكة كان أهللاله روميّا يحدّث عن أبي ذّر, قال: كان رجل أبي يو

ساد «. إنّهُ أّواهٌ »يطوس بالبيت ويقول في دعائه: أّوه أّوه فذكر للنبي هللالى هللا عليه وسلم فقال: 

لرجل أبو كريب في يديثه, قال فخرجت ذات ليلة فإذا رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم يدفن ذلك ا

 ليالً ومعه المصبا .

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا سيد بن الحباب, عن جعفر بن سليمان, قال: يدثنا عمران, 13584  

 عن عبيد هللا بن ربا , عن كعب, قال: ابّواه: إذا ذكر النار قال: أّوه

الجوني, عن يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا عبد العزيز, عن عبد الصمد القمى, عن أبي عمران    

 عبد هللا بن ربا , عن كعب, قال: كان إذا ذكر النار قال: أّواه.

يدثنا الحسن, قال: أخبرنا عبد الرساق, عن جعفر بن سليمان, قال: أخبرنا أبو عمران, قال    

سمعت عبد هللا بن ربا  ابنصاري يقول: سمعت كعبا يقول: إن إْبراِهيَم بّواهُ قال: إذا ذكر النار 

 أّوه من النار. قال:

 وقال آخرون: معناه أنه فقيه. ذكر من قال ذلك:  
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ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد: إّن 13585  

 إْبَراِهيَم بَّواهٌ قال: فقيه:

 وقال آخرون: هو المتضّر  الخاشع. ذكر من قال ذلك:  

يدثنا الحجاج بن المنهال, قال: يدثنا عبد الحميد بن بهرا , قال: ـ يدثني المثنى, قال: 13586  

يدثنا شهر بن يوشب, عن عبد هللا بن شدّاد بن الهاد, قال: بينما رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم 

 «.إّن إْبَراِهيَم بّواهٌ َيِليمٌ »قاَل: «. المتضّر »جالس, قال رجل: يا رسول هللا ما ابّواه؟ قال: 

ني المثنى, قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا عبد الريمن بن مغراء, عن عبد الحميد, عن يدث   

ابّواه: الخاِشُع »شهر, عن عبد هللا بن شداد, قال: قال رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم: 

 «.الُمتََضّر ُ 

ه عنه سّر وأولى ابقوال في ذلك عندي بالصواب القول الذي قاله عبد هللا بن مسعود الذي روا  

 أنه الدّّعاء.

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب, بن هللا ذكر ذلك ووهللاف به إبراهيم خليله هللالوات هللا عليه بعد   

وهللافه إياه بالدعاء واالستغفار ببيه, فقال: َوما كاَن اْستِْغفَاُر إْبَراِهيَم بَبِيِه إالّ َعْن َمْوِعدَةٍ َوَعدَها 

هُ أنّهُ َعْدّو ّلّلِ تَبَرأَ ِمْنهُ وتر  الدعاء واالستغفار له, ثم قال: أن إبراهيم لدّعاء لربه إيّاهُ فَلَّما تَبَيَّن لَ 

شاٍ  له يليم عمن سبه وناله بالمكروه وذلك أنه هللالوات هللا عليه وعد أباه باالستغفار له, ودعاء 

نصيحته في هللا, وقوله: هللا له بالمغفرة عند وعيد أبيه إياه, وتهدده له بالشتم بعد ما ردّ عليه 

أَراِغٌب أْنَت َعْن آِلَهتِي يا إْبَراِهيُم لَئِْن لَْم تَْنتَِه بَْرُجّمنََك َواْهُجْرنِي َمِليّا فقال له هللالوات هللا عليه: 

 وأدُْعو َربّي َسالٌ  َعلَْيَك سأَْستَْغِفُر لََك َربي إنّهُ كاَن بِي َيِفيّا وأْعتَِزلُُكْم َوما تَْدُعوَن ِمْن دُوِن ّللّاِ 

َعَسى أْن ال أُكوَن بِدُعاِء َربّي َشِقيّا فوفى ببيه باالستغفار له يتى تبين له أنه عدّو هلل, فوهللافه هللا 

بأنه دعاء لربه يليم عمن سفه عليه. وأهللاله من التأّوه وهو التضّر  والمسألة بالحزن واإلشفاق, 

 ليه وسلم, وكما روى عقبة بن عامر الخبر الذي:كما روى عبد هللا بن شدّاد عن النبي هللالى هللا ع

ـ يدثنيه يحيى بن عثمان بن هللاالح السهمي, قال: يدثنا أبي, قال: يدثنا ابن لهيعة, قال: 13587  

ثني الحرث بن يزيد, عن علّي بن ربا , عن عقبة بن عامر: أن رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم 

ه وذلك أنه رجل كان يكثر ذكر هللا بالقرآن والدعاء ويرفع قال لرجل يقال له ذو البجادين: إنه أّوا

 هللاوته.

 ولذلك قيل للمتوجع من ألم أو مرض: لم تتأّوه؟ كما قال المثقب العبدي:  

 إذَا ما قُْمُت أْرَيلُها بِلَْيٍلتَأَّوهُ آَهةَ الّرُجِل الَحِزيِن  

 ومنه قول الجعدي:  

 دَمايَعَّرْسَن تَْشُكو آَهةً َوتَذَّمَرا َضُروٌ  َمُروٌ  تَتْبَُع الُوْرَق بَعْ  

وال تكاد العرب تنطق منه بفعل يفعل, وإنما تقول فيه: تفعل يتفعل, مثل تأّوه يتأّوه, وأّوه يؤّوه,   

 كما قال الراجز:

 )()فأّواهَ الّراِعي وَضْوَضى أْكلُبُْه (

 وقالوا أيضا: أّوه منك ذكر الفراء أن أبا الجرا  أنشده:  

  َ  ّوْه ِمَن الذّْكَرى إذَا ما ذََكْرتُهاَوِمْن بُْعِد أْرٍض بَْينَنا وسَماِء فِأ

بغير هاء. ولو جاء فعل منه على ابهللال لكان آه يؤه « فأّو من الذكرى»قال: وربما أنشدنا:   

أْوها. وبن معنى ذلك: توجع وتحزن وتضّر , اختلف أهل التأويل فيه االختالس الذي ذكرت, 

ل: معناه الريمة, إن ذلك كان من إبراهيم على وجه الرقة على أبيه والريمة له ولغيره فقال ما قا

 من الناس.

 وقال آخرون: إنما كان ذلك منه لصحة يقينه ويسن معرفته بعظمة هللا وتواضعه له.  

 وقال آخرون: كان لصحة إيمانه بربه.  

 أنزل عليه.وقال آخرون: كان ذلك منه عند تالوته تنزيل هللا الذي   

 وقال آخرون: كان ذلك منه عند ذكر به.  
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وكّل ذلك عائد إلى ما قلت, وتقارب معنى بعض ذلك من بعض بن الحزين المتضتّر  إلتى ربته   

الخاشع له بقلبه, ينوبه ذلك عند مستألته ربته ودعائته إيتاه فتي ياجاتته, وتعتتوره هتذه الختالل التتي 

 أّن إْبَراِهيَم بّواهٌ َيِليٌم.وجه المفسرون إليها تأويل قول هللا: 

 115اآلية : 

إِّن  القول في تأويل قوله تعالى:     }َوَما َكاَن ّللّاُ ِليُِضّل قَْوماً بَْعدَ إِْذ َهدَاُهْم َيتَّى يُبَيَّن لَُهم ّما يَتّقُونَ 

 ّللّاَ بُِكّل َشْيٍء َعِليٌم {.

استغفاركم لموتاكم المشركين بالضالل بعد إذ يقول تعالى ذكره: وما كان هللا ليقضي عليكم في    

رسقكم الهداية ووفقكم لإليمان به وبرسوله, يتى يتقد  إليكم بالنهي عنه فتتركوا االنتهاء عنه فأما 

قبل أن يبين لكم كراهية ذلك بالنهي عنه ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه, فإنه ال يحكم عليكم 

نما يكونان من المأمور والمنهى, فأما من لم يؤمر ولم ينه فغير بالضالل, بن الطاعة والمعصية إ

كائن مطيعا أو عاهللايا فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه. إّن ّللّاَ بُِكّل َشْيء َعِليٌم يقول تعالى ذكره: إن 

هللا ذو علم بما خالط أنفسكم عند نهي هللا إياكم عن االستغفار لموتاكم المشركين من الجز  على 

ف منكم من االستغفار لهم قبل تقدمه إليكم بالنهي عنه وبغير ذلك من سرائر أموركم وأمور ما سل

 عباده ورواهرها, فبين لكم يلمه في ذلك عليكم ليضع عنكم ثقل الوجد بذلك.

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

هللام, قال: يدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, ـ يدثني محمد بن عمرو, قال: يدثنا أبو عا13588  

عن مجاهد: ِليُِضّل قَْوما بَْعدَ إْذ َهدَاُهْم يتى يُبَيَّن لَُهْم ما يَتّقُوَن قال: بيان هللا للمؤمنين في االستغفار 

 للمشركين خاهللاة, وفي بيانه طاعته ومعصيته, فافعلوا أو ذروا.

يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: َوما كاَن يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال:    

ّللّاُ ِليُِضّل قَْوما بَْعدَ إْذ َهدَاُهْم يتى يُبَيَّن لَُهْم ما يَتّقُوَن قال: بيان هللا للمؤمنين أن ال يستغفروا 

 للمشركين خاهللاة, وفي بيانه طاعته ومعصيته عامة, فافعلوا أو ذروا.

 ا عبد هللا, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, نحوه.قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثن   

يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهتد, قولته: َومتا كتاَن    

ستتغفروا ّللّاُ ِليُِضّل قَْوما بَْعدَ إْذ َهدَاُهْم يتى يُبَيَّن لَُهْم متا يَتّقُتوَن قتال: يبتين هللا للمتؤمنين فتي أن ال ي

 للمشركين في بيانه في طاعته وفي معصيته, فافعلوا أو ذروا.

 116اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:     }إِّن ّللّاَ لَهُ ُمْلُك الّسَماَواِت َوابْرِض يُْحيِـي َويُِميُت َوَما لَُكْم ّمن 

 دُوِن ّللّاِ ِمن َوِلّي َوالَ نَِصيٍر {.

 أيها الناس له سلطان السماوات وابرض وملكهما, وكّل من دونه من يقول تعالى ذكره: إن هللا   

الملو  فعبيده ومماليكه, بيده يياتهم وموتهم, يحيي من يشاء منهم ويميت من يشاء منهم, فال 

تجزعوا أيها المؤمنون من قتال من كفر بي من الملو , ملو  الرو  كانوا أو ملو  فارس 

وجاهدوهم في طاعتي, فأني المعّز من أشاء منهم ومنكم والمذّل  والحبشة أو غيرهم, واغزوهم

من أشاء. وهذا يّض من هللا جّل ثناؤه المؤمنين على قتال كل من كفر به من المماليك, وإغراء 

 منه لهم بحربهم.

يتف متن دون وقوله: َوَما لَُكْم ِمْن دُوِن ّللّاِ ِمْن َوِلّي َوال نَِصير يقول: وما لكم متن أيتد هتو لكتم يل  

هللا يظاهركم عليه إن أنتم خالفتم أمر هللا فعاقبكم على خالفكم أمره يستنقذكم من عقابه, وال نصير 

ينصركم منه إن أراد بكم سوءا. يقول: فباهلل فثقوا, وإياه فارهبوا, وجاهدوا في سبيله متن كفتر بته, 

 سبيله فتَْقتُلُوَن َوتُْقتَلُوَن. فإنه قد اشترى منكم أنفسكم وأموالكم بأن لكم الجنة, تقاتلون في

 117اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:     }لَقَْد تَاَب هللا َعلََى النّبِّي َواْلُمَهاِجِريَن َوابنَصاِر الِّذيَن اتّبَعُوهُ فِي 

 ْيِهْم إِنّهُ بِِهْم َرُءوٌس ّرِييٌم {.َساَعِة اْلعُْسَرةِ ِمن بَْعِد َما َكادَ يَِزيُغ قُلُوُب فَِريٍق ّمْنُهْم ثُّم تَاَب َعلَ 
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يقول تعالى ذكره: لقد رسق هللا اإلنابة إلى أمره وطاعته نبيه محمدا هللالى هللا عليه وسلم,    

والمهاجرين ديارهم وعشيرتهم إلى دار اإلسال , وأنصار رسوله في هللا, الذين اتبعوا رسول هللا 

لزاد والماء ِمْن بعِد ما كادَ يَِزيُغ قُلُوُب فَِريق ِمْنُهُم في ساعة العسرة منهم من النفقة والظهر وا

يقول: من بعد ما كاد يميل قلوب بعضهم عن الحّق ويشّك في دينه ويرتاب بالذي ناله من المشقة 

والشدّة في سفره وغزوه. ثُّم تاَب َعلَْيِهْم يقول: ثم رسقهم جّل ثناؤه اإلنابة والرجو  إلى الثبات 

بصار الحّق الذي كان قد كاد يلتبس عليهم. إنّهُ بِِهْم َرُءوٌس َرِييٌم يقول: إن ربكم على دينه وإ

بالذين خالط قلوبهم ذلك لما نالهم في سفرهم من الشدّة والمشقة, َرُءوٌس بهم, َرِييٌم أن يهلكهم, 

 اء والضّراء.فينز  منهم اإليمان بعد ما قد أبلوا في هللا ما أبلو مع رسوله وهللابروا عليه من البأس

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

ـ يدثني محمد بن عمرو, قال: يدثنا عاهللام, قال: يدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن 13589  

 مجاهد: فِي ساَعِة العُْسَرةِ في غزوة تبو .

عن معمر, عن عبد هللا بن ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, 13590  

محمد بن عقيل: فِي ساَعِة العُْسَرةِ قال: خرجوا في غزوة تبو  الرجالن والثالثة على بعير, 

وخرجوا في يّر شديد, وأهللاابهم يومئذ عطش شديد, فجعلوا ينحرون إبلهم فيعصرون أكراشها 

 قة.ويشربون ماءها, كان ذلك عسرة من الماء وعسرة من الظهر وعسرة من النف

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد: ساَعِة 13591  

أهللاابهم جهد شديد يتى أن الرجلين ليشقان التمرة «: العسرة»العُْسَرةِ قال: غزوة تبو , قال: 

 بينهما وإنهم ليمصون التمرة الوايدة ويشربون عليها الماء.

: يدثنا ابن نمير, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: الِّذيَن اتّبَعُوهُ يدثنا ابن وكيع, قال   

 في ساَعِة العُسَرةِ قال: غزوة تبو .

ـ قال: يدثنا سكريا بن علّي, عن ابن مبار , عن معمر, عن عبد هللا بن محمد بن عقيل, 13592  

 رة الظهر, وعسرة الزاد, وعسرة الماء.عن جابر: الِّذيَن اتّبَعُوِه فِي ساَعِة العُْسَرةِ قال: عس

ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: لَقَْد تاَب ّللّاُ على النّبِّي 13593  

والُمهاِجَريِن وابْنَصاِر الِّذيَن اتّبَعُوِه فِي ساَعِة العُْسَرةِ... اآلية, الذين اتبعوا رسول هللا هللالى هللا 

لم في غزو تبو  قِبََل الشأ  في لهبان الحّر على ما يعلم هللا من الجهد أهللاابهم فيها جهد عليه وس

شديد, يتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما, وكان النفر يتناولون التمرة بينهم 

 غزوهم.يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها, فتاب هللا عليهم وأقفلهم من 

ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرني عمرو بن الحرث, عن سعيد بن 13594  

أبي هالل, عن عتبة بن أبي عتبة, عن نافع بن جبير بن مطعم, عن عبد هللا بن عباس: أنه قيل 

لعمر بن الخطاب ريمة هللا عليه في شأن العسرة, فقال عمر: خرجنا مع رسول هللا هللالى هللا 

ليه وسلم إلى تبو  في قيظ شديد, فنزلنا منزالً أهللاابنا فيه عطش, يتى رننا أن رقابنا ستنقطع, ع

يتى أن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فال يرجع جتى يظّن أن رقبته ستنقطع, يتى إن الرجل 

 قد لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده فقال أبو بكر: يا رسول هللا إن هللا

قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما يتى مالت « تُِحّب ذلَك؟»عّود  في الدعاء خيرا, فاد  لنا قال: 

 السماء, فأرلت ثم سكبت, فملئوا ما معهم, ثم رجعنا ننظر فلم نجدها جاوست العسكر.

هتب, يدثني إسحاق بن سيادة العطار, قتال: يتدثنا يعقتوب بتن محمتد, قتال: يتدثنا عبتد هللا بتن و   

قال: يدثنا عمرو بن الحرث, عن سعيد بن أبي هالل, عتن نتافع بتن جبيتر, عتن ابتن عبتاس, قتال: 

قيل لعمر بن الخطاب ريمة هللا عليه: يدثنا عن شأن جيش العسرة, فقال عمر: خرجنا مع رسول 

 هللا هللالى هللا عليه وسلم, ثم ذكر نحوه.

 118اآلية : 

لَى الثاّلَثَِة الِّذيَن ُخلّفُواْ َيتَّى إِذَا َضاقَْت َعلَْيِهُم ابْرُض بَِما القول في تأويل قوله تعالى:     }َوعَ 

 ُ وبَُواْ إِّن ّللّاَ ُهَو َرُيبَْت َوَضاقَْت َعلَْيِهْم أَنفُُسُهْم َوَرنَّواْ أَن الّ َمْلَجأَ ِمَن ّللّاِ إِالّ إِلَْيِه ثُّم تَاَب َعلَْيِهْم ِليَت

 التّّواُب الّرِييُم {.
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يقول تعالى ذكره: لقد تاب هللا على النبّي والمهاجرين وابنصار وعلى الثالثة الذين خلفوا.    

وهؤالء الثالثة الذين وهللافهم هللا في هذه اآلية بما وهللافهم به فيما قبل, هم االَخرون الذين قال جّل 

َعلَْيهْم َوّللّاُ َعِليٌم َيِكيٌم فتاب عليهم عّز  ثناؤه: وآَخُروَن ُمْرَجْوَن بَْمِر ّللّاِ إّما يُعَذّبَُهْم وإّما يَتُوبُ 

ذكره وتفضل عليهم. وقد مضى ذكر من قال ذلك من أهل التأويل بما أغنى عن إعادته في هذا 

الموضع. فتأويل الكال  إذًا: ولقد تاب هللا على الثالثة الذين خلّفهم هللا عن التوبة, فأرجأهم عمن 

  هللالى هللا عليه وسلم. كما:تاب عليه ممن تخلف عن رسول هللا

ـ يدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرساق, قال: أخبرنا معمر, عمن سمع 13595  

 عكرمة, في قوله: َوَعلى الثاّلثَِة الِّذيَن ُخلّفُوا قال: خلفوا عن التوبة.

ُخلّفُوا فخلّفوا عن ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, أما قوله: 13596  

 التوبة.

يتى إذَا َضاقَْت َعلَْيِهُم ابْرُض بَِما َرُيبَْت يقول: بسعتها غّما وندما على تخلفهم عن الجهاد مع   

رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم. َوَضاقَْت َعلَْيِهْم أْنفُُسُهْم بما نالهم من الوجد والكرب بذلك. َوَرنّوا 

أيقنوا بقلوبهم أن ال شيء لهم يلجئون إليه مما نزل بهم من أمر هللا من البالء أْن ال َمْلَجأَ يقول: و

بتخلفهم خالس رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم ينجيهم من كربه, وال مما يحذرون من عذاب هللا 

إال هللا. ثم رسقهم اإلنابة إلى طاعته, والرجو  إلى ما يرضيه عنهم, لينيبوا إليه ويرجعوا إلى 

واالنتهاء إلى أمره ونهيه. أّن ّللّاَ ُهَو التّّواُب الّرييُم يقول: إن هللا هو الوهاب لعباده اإلنابة  طاعته

إلى طاعته الموفق من أيّب توفيقه منهم لما يرضيه عنه, الرييم بهم أن يعاقبهم بعد التوبة, أو 

 يخذل من أراد منهم التوبة واإلنابة وال يتوب عليه.

 في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: وبنحو الذي قلنا  

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبو معاوية, عن ابعمش, عن أبي سفيان, عن جابر, في 13597  

قوله: َوَعلى الثاّلثَِة الِّذيَن ُخلّفُوا: قال: كعب بن مالك, وهالل بن أمية, ومرارة بن ربيعة, وكلهم 

 من ابنصار.

وّراق, قال: يدثنا أبو أسامة, عن ابعمش, عن أبي سفيان, عن جابر بنحوه, يدثني عبيد بن ال   

 إال أنه قال: ومرارة بن الربيع, أو ابن ربيعة, شّك أبو أسامة.

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبي, عن إسرائيل, عن جابر, عن عكرمة وعامر: َوَعلى 13598  

 في أوسط براءة.الثاّلثَِة الِّذيَن ُخلّفُوا قال: أُرجئوا 

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد: الثاّلثَِة 13599  

الِّذيَن ُخلّفُوا قال: الذين أرجئوا في أوسط براءة, قوله: وآَخُروَن ُمْرَجْوَن بَْمر ّللّاِ هالل بن أمية, 

 ومرارة بن ربيعة, وكعب بن مالك.

نى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: َوَعلى يدثني المث   

 الثاّلثَِة الِّذيَن ُخلّفُوا الذين أرجئوا في وسط براءة.

يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبي, عن أبيه, عن ليث, عن مجاهد: َوَعلى الثاّلثَِة الِّذيَن ُخلّفُوا قال:    

 بن أمية, ومرارة بن ربيعة, وكعب بن مالك. كلهم من ابنصار: هالل

قال: يدثنا ابن نمير, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: َوَعلى الثاّلثَِة الِّذيَن ُخلّفُوا قال:    

 الذين أرجئوا.

ـ قال: يدثنا جرير, عن يعقوب, عن جعفر, عن سعيد, قال: الثاّلثَِة الِّذيَن ُخلّفُوا: كعب 13600  

 ك وكان شاعرا, ومرارة بن الربيع, وهالل بن أمية, وكلهم أنصار.بن مال

ـ قال: يدثنا أبو خالد ابيمر والمحاربي, عن جويبر, عن الضحا , قال: كلهم من 13601  

 ابنصار: هالل بن أمية, ومرارة بن الربيع, وكعب بن مالك.

اشم, عن جويبر, عن ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا ه13602  

الضحا , قوله: َوَعلى الثاّلثَِة الِّذيَن ُخلّفُوا قال: هالل بن أمية, وكعب بن مالك, ومرارة بن الربيع 

 كلهم من ابنصار.

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: َوَعلى الثاّلثَِة الِّذيَن 13603  

ّم تاَب َعلَْيِهْم ِليَتُوبُوا, إّن ّللّاَ ُهَو التّّواُب الّرِييُم كعب بن مالك, وهالل بن أمية, ُخلّفُوا... إلى قوله: ثُ 

ومرارة بن ربيعة تخلفوا في غزوة تبو . ذكر لنا أن كعب بن مالك أوثق نفسه إلى سارية, فقال: 

وّللّاِ ال »ول هللا: ال أطلقها أو ال أطلق نفسي يتى يطلقني رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم فقال رس

وأما االَخر فكان تخلف على يائط له كان أدر , فجعله هللادقة «. أُْطِلقُهُ يتى يُْطِلقَهُ َربّهُ إْن شاءَ 

في سبيل هللا, وقال: وهللا ال أطعمه وأما االَخر فركب المفاوس يتبع رسول هللا ترفعه أرض 

 وتضعه أخرى, وقدماه تشلشالن دما.

وكيع, قال: يدثنا عبيد هللا, عن إسرائيل, عن السدّي, عن أبي مالك, قال: ـ يدثنا ابن 13604  

 الثاّلثَِة الِّذيَن ُخلّفُوا: هالل بن أمية, وكعب بن مالك, ومرارة بن ربيعة.

ـ قال: يدثنا أبو داود الحفري, عن سال  أبي ابيوص, عن سعيد بن مسروق, عن 13605  

 ُخلّفُوا قال: هالل بن أمية, ومرارة, وكعب بن مالك.عكرمة: َوَعلى الثاّلثَِة الِّذيَن 

ـ يدثني يعقوب, قال: يدثنا ابن علية, قال: أخبرنا ابن عون, عن عمر بن كثير بن أفلح, 13606  

قال: قال كعب بن مالك: ما كنت في غزاة أيسر للظهر والنفقة مني في تلك الغزاة. قال كعب بن 

عليه وسلم قلت: أتجهز غدا ثم ألحقه فأخذت في جهاسي,  مالك: لما خرج رسول هللا هللالى هللا

فأمسيت ولم أفرغ فلما كان اليو  الثالث أخذت في جهاسي, فأمسيت ولم أفرغ, فقلت: هيهات, سار 

الناس ثالثا فأقمت. فلما قد  رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم جعل الناس يعتذرون إليه, فجئت يتى 

غزاة أيسر للظهر والنفقة مني في هذه الغزاة. فأعرض عني  قمت بين يديه فقلت: ما كنت في

رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم, فأمر الناس أن اليكلمونا, وأمرت نساؤنا أن يتحّولن عنا. قال: 

فتسّورت يائطا ذات يو  فإذا أنا بجابر بن عبد هللا, فقلت: أي جابر, نشدتك باهلل هل علمتني 

فسكت عني, فجعل ال يكلمني. فبينا أنا ذات يو , إذ سمعت رجالً  غششت هللا ورسوله يوما قّط؟

 على الثنيِّة يقول: كعب كعب يتى دنا مني, فقال: بّشروا كعبا.

ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرني يونس, عن ابن شهاب قال: غزا 13607  

صارى العرب بالشا , يتى إذا بلغ رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم غزوة تبو  وهو يريد الرو  ون

تبو  أقا  بها بضع عشرة ليلة ولقيه بها وفد أذر  ووفد أيلة, هللاالحهم رسول هللا هللالى هللا عليه 

وسلم على الجزية. ثم قفل رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم من تبو  ولم يجاوسها, وأنزل هللا: لَقَْد 

ْنَصاِر الِّذيَن اتّبَعُوهُ فِي ساَعِة العُْسَرةِ... اآلية, والثالثة الذين تاَب ّللّاُ على النّبِّي والُمهاِجِريَن واب

خلفوا: رهط منهم: كعب بن مالك وهو أيد بني سلمة, ومرارة بن ربيعة وهو أيد بني عمرو بن 

عوس, وهالل بن أمية وهو من بني واقف. وكانوا تخلفوا عن رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم في 

ي بضعة وثمانين رجالً فلما رجع رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم إلى المدينة, هللادَقه تلك الغزوة ف

أولئك يديثهم واعترفوا بذنوبهم, وكذب سائرهم, فحلفوا لرسول هللا هللالى هللا عليه وسلم ما 

يبسهم إال العذر, فقبل منهم رسول هللا وبايعهم, ووكلهم في سرائرهم إلى هللا. ونُهي رسوُل هللا 

قَْد »هللا عليه وسلم عن كال  الذين خلفوا, وقال لهم يين يدّثوه يديثهم واعترفوا بذنوبهم:  هللالى

فلما أنزل هللا القرآن تاب على الثالثة, وقال لالَخرين: « هللَادَْقتُْم فَقُوُموا يتى يَْقِضَي ّللّاُ فِيُكمْ 

ِرُضوا َعْنُهْم... يتى بلغ: ال يَْرَضى َعِن القَْوِ  الفاِسِقيَن. قال َسيَْحِلفُوَن باّلّلِ لَُكْم إذَا اْنقَلَْبتُْم إلَْيِهْم ِلتُعْ 

ابن شهاب: وأخبرني عبد الريمن بن عبد هللا بن كعب بن مالك أن عبد هللا بن كعب بن مالك, 

وكان قائد كعب من بنيه يين عمي, قال: سمعت كعب بن مالك يحدّث يديثه يين تخلف عن 

سلم في غزوة تبو , قال كعب: لم أتخلف عن رسول هللا هللالى هللا رسول هللا هللالى هللا عليه و

عليه وسلم في غزوة غزاها قّط إال في غزوة تبو , غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب 

أيدا تخلف عنها إنما خرج رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش, يتى 

ى غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم ليلة جمع هللا بينهم وبين عدّوهم عل

العقبة يين تواثقنا على اإلسال , وما أيّب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس 

منها. فكان من خبري يين تخلفت عن النبّي هللالى هللا عليه وسلم في غزوة تبو  أني لم أكن قّط 

خلفت عنه في تلك الغزوة, وهللا ما جمعت قبلها رايلتين قّط يتى أقوى وال أيسر مني يين ت
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جمعتهما في تلك الغزوة. فغزاها رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم في يّر شديد, واستقبل سفرا 

بعيدا ومفاوس, واستقبل عدّوا كثيرا, فجلّى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم, فأخبرهم بوجهه 

مع النبّي هللالى هللا عليه وسلم كثير, وال يجمعهم كتاب يافظ يريد بذلك  الذي يريد, والمسلمون

الديوان قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إال يظّن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه ويي من هللا. 

وغزا رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم تلك الغزوة يين طابت الثمار والظالل, وأنا إليهما أهللاعر. 

 هللالى هللا عليه وسلم والمسلمون معه, وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم, فلم أقض فتجهز رسول هللا

من جهاسي شيئا, ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا. فلم يزل ذلك يتمادى يتى أسرعوا وتفارط 

الغزو, وهممت أن أرتحل فأدركهم, فيا ليتني فعلت, فلم يقدّر ذلك لي, فطفقت إذا خرجت في 

هللالى هللا عليه وسلم يحزنني أني ال أرى لي أسوة إال رجالً مغموهللاا عليه  الناس بعد خروج النبيّ 

في النفاق أو رجالً ممن عذر هللا من الضعفاء. ولم يذكرني رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم يتى 

فقال رجل من بني سلمة: « ما فَعََل َكْعُب ْبُن مالٍك؟»بلغ تبو , فقال وهو جالس في القو  بتبو : 

ل هللا يبسه بُْرداه والنظر في عطفيه. فسكت رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم. فبينا هو على يا رسو

« ُكْن أبا َخْيثََمةَ »ذلك رأى رجالً مبيضا يزول به السراب, فقال رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم: 

ب: فلما فإذا هو أبو خيثمة ابنصاري, وهو الذي تصدّق بصا  التمر, فلمزه المنافقون. قال كع

بلغني أن رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم قد توجه قافالً من تبو  يضرني همي, فطفقت أتذكر 

الكذب وأقول بم أخرج من سخطه غدا؟ وأستعين على ذلك بكّل ذي رأي من أهلي. فلما قيل: إن 

نه رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم قد أرّل قادما سا  عني الباطل, يتى عرفت أني لن أنجو م

بشيء أبدا, فأجمعت هللادقه. وأهللابح رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم قادما, وكان إذا قد  من سفر 

بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون, فطفقوا يعتذرون إليه 

عالنيتهم ويحلفون له, وكانوا بضعة وثمانين رجالً, فقبل منهم رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم 

وبايعهم واستغفر لهم, ووكل سرائرهم إلى هللا يتى جئت, فلما سلمت تبسّم تبسّم المغضب, ثم 

« ما َخلّفََك, ألَْم تَُكْن قَِد اْبتَْعَت َرْهَرَ ؟»فجئت أمشي يتى جلست بين يديه, فقال لي: « تَعَالَ »قال: 

الدنيا لرأيت أني سأخرج من قال: قلت يا رسول هللا إني وهللا لو جلست عند غير  من أهل 

سخطه بعذر لقد أُعطيت جدالً, ولكني وهللا لقد علمت لئن يدثتك اليو  يديث كذب ترضى به 

عني ليوشكّن هللا أن يسخطك علّي, ولئن يدّثتك يديث هللادق تجد علّي فيه إني برجو فيه عفو 

تخلفت عنك فقال رسول هللا  هللا وهللا ما كان لي عذر, وهللا ما كنت قّط أقوى وال أيسر مني يين

فقمت, وثار رجال من بني « أّما َهذَا فَقَْد هللَادََق, قُْم يتى يَْقِضَي ّللّاُ فِيكَ »هللالى هللا عليه وسلم: 

سلمة, فاتبعوني وقالوا: وهللا ما علمنا  أذنبت ذنبا قبل هذا, لقد عجزت أن ال تكون اعتذرت إلى 

به المتخلفون, فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول هللا  رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم بما اعتذر

هللالى هللا عليه وسلم لك. قال: فوهللا ما سالوا يؤنبونني, يتى أردت أن أرجع إلى رسول هللا هللالى 

هللا عليه وسلم فأكذّب نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أيد؟ قالوا: نعم لقيه معك رجالن 

ا مثل ما قيل لك. قال: قلت من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري قاال مثل ما قلت وقيل لهم

وهالل بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين هللاالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. قال: 

فمضيت يين ذكروهما لي. ونهى رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم المسلمين عن كالمنا أيها الثالثة 

قال: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا يتى تنكرت لي في نفسي ابرض فما هي  من بين من تخلف عنه,

بابرض التي أعرس, فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. فأما هللاايباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما 

يبكيان, وأما أنا فكنت أشّب القو  وأْجلَدَُهم, فكنت أخرج وأشهد الصالة وأطوس في ابسواق وال 

رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصالة, فأقول  يكلمني أيد, وآتي

في نفسي هل يّر  شفتيه بردّ السال  أ  ال؟ ثم أهللالي معه وأسارقه النظر, فإذا أقبلت على 

هللاالتي نظر إلّي وإذا التفت نحوه أعرض عني. يتى إذا طال ذلك علّي من جفوة المسلمين, 

يائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأيّب الناس إلّي, فسلمت عليه, فوهللا مشيت يتى تسّورت جدار 

ما ر دّ علّي السال , فقلت: يا أبا قتادة أنشد  باهلل هل تعلم أني أيّب هللا ورسوله؟ فسكت, قال: 

فعدت فناشدته فسكت, فعدت فنا شدته فقال: هللا ورسوله أعلم ففاضت عيناي, وتوليت يتى 
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أنا أمشي في سوق المدينة, إذا بنبطي من نبط أهل الشا  ممن قد  بالطعا   تسورت الجدار. فبينا

يبيعه بالمدينة, يقول: من يدّل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له يتى جاءني, 

فدفع إلّي كتابا من ملك غسان, وكنت كاتبا, فقرأته فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن هللاايبك قد 

جعلك هللا بدار هوان وال مضيعة, فالحق بنا نواسك قال: فقلت يين قرأته: وهذا أيضا جفا , ولم ي

من البالء. فتأممت به التنّور فسجرته به. يتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث الويي 

إذا رسول َرسوِل هللا هللالى هللا عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم يأمر  

تعتزل امرأتك, قال: فقلت: أطلقها أ  ماذا أفعل؟ قال: ال بل اعتزلها فال تقربها قال: وأرسل إلى أن 

هللاايبّي بذلك, قال: فقلت المرأتي: الحقي بأهلك تكوني عندهم يتى يقضي هللا في هذا ابمر قال: 

أمية شيخ فجاءت امرأة هالل رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم فقالت: يا رسول هللا إن هالل بن 

قالت: فقلت: إنه وهللا ما به « ال, َولَِكْن ال يَْقُربَنّكِ »ضائع ليس له خاد , فهل تكره أن أخدمه؟ فقال: 

يركة إلى شيء, ووهللا ما سال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يو  هذا قال: فقال لي بعض 

أذن المرأة هالل أن تخدمه قال: أهلي: لو استأذنت رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم في امرأتك فقد 

فقلت ال أستأذن فيها رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم, وما يدريني ماذا يقول لي إذا استأذنته فيها 

وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك عشر ليال, فكمل لنا خمسون ليلة من يين نهى رسول هللا هللالى 

با  خمسين ليلة على رهر بيت من هللا عليه وسلم عن كالمنا. قال: ثم هللاليت هللاالة الفجر هللا

بيوتنا, فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر هللا عنا قد ضاقت علّي نفسي وضاقت علّي ابرض 

بما ريبت, سمعت هللاوت هللاارخ أوفى على جبل سلع يقول بأعلى هللاوته: يا كعب بن مالك أبشر 

هللا عليه وسلم بتوبة  قال: فخررت ساجدا, وعرفت أن قد جاء فرج. قال: وأذن رسول هللا هللالى

هللا علينا يين هللالى هللاالة الفجر, فذهب الناس يبشروننا, فذهب قِبَل هللاايبي مبشرون, وركض 

رجل إلّي فرسا, وسعى سا  من أسلم قبلي وأوفى الجبل, وكان الصوت أسر  من الفرس. فلما 

ما أملك غيرهما  جاءني الذي سمعت هللاوته يبشرني نزعت له ثوبّي, فكسوتهما إياه ببشارته, وهللا

يومئذ, واستعرت ثوبين فلبستهما. وانطلقت أتأمم رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم, فتلقاني الناس 

فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة, ويقولون: لتهنك توبة هللا عليك يتى دخلت المسجد, فإذا رسول هللا 

ن عبيد هللا يهرول يتى هللالى هللا عليه وسلم جالس في المسجد يوله الناس, فقا  إلّي طلحة ب

هللاافحني وهنأني, وهللا ما قا  رجل من المهاجرين غيره قال: فكان كعب ال ينساها لطلحة قال 

أْبشْر »كعب: فلما سلمت على رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: 

ال بَْل »عند  يا رسول هللا, أ  من عند هللا؟ قال: فقلت: أمن « بَِخْيِر يَْوّ  َمّر َعلَْيَك ُمْنذُ َولَدتَْك أُّمكَ 

وكان رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم إذا سّر استنار وجهه يتى كأن وجهه قطعة «. ِمْن ِعْنِد ّللّاِ 

قمر, وكنا نعرس ذلك منه. قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول هللا إن من توبتي أن أنخلع 

أْمِسْك بَْعَض ماِلَك »رسوله فقال رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم: من مالي هللادقة إلى هللا وإلى 

قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول هللا إن هللا إنما أنجاني « فَُهَو َخْيٌر لَكَ 

بالصدق, وإن من توبتي أن ال أيدّث إال هللادقا ما بقيت قال: فوهللا ما علمت أيدا من المسلمين 

 في هللادق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول هللا عليه الصالة والسال  أيسن مما ابتالني, ابتاله هللا

وهللا ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول هللا هللالى هللا عليه وسلم إلى يومي هذا, وإني أرجو أن 

لى الثاّلثَِة الِّذيَن يحفظني هللا فيما بقى. قال: فأنزل هللا: لَقَْد تاَب ّللّاُ على النّبِّي... يتى بلغ: َوعَ 

ُخلّفُوا.... إلى: اتّقُوا ّللّاَ وُكونُوا َمَع الّصاِدقِيَن قال كعب: وهللا ما أنعم هللا علّي من نعمة قّط بعد أن 

هداني لإلسال  أعظم في نفسي من هللادقي رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم أن ال أكون كذبته 

للذين كذبوا يين أنزل الويي شّر ما قال بيد: َسيَْحِلفُوَن فأهلك كما هلك الذين كذبوه, فإن هللا قال 

َزاًء بَِما كانُوا باّلّلِ لَُكْم إذَا اْنقَلَْبتُْم إلَْيِهْم ِلتُْعِرُضوا َعْنُهْم فَأْعِرُضوا َعْنُهْم أنُّهْم ِرْجٌس َومأَْواُهْم َجَهنُّم جَ 

اِسِقيَن قال كعب: خلفنا أيها الثالثة عن أمر أولئك يَْكِسبُوَن... إلى قوله: ال يَْرَضى َعِن القَْوِ  الف

الذين قَبَِل رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم توبتهم يين يلفوا له, فبايعهم واستغفر لهم, وأرجأ 

رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم أمرنا يتى قضى هللا فيه, فبذلك قال هللا: َوَعلى الثاّلثَِة الِّذيَن ُخلّفُوا 
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كر هللا مما خلفنا عن الغزو إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن يلف له واعتذر وليس الذي ذ

 إليه, فقبل منهم.

يدثنا المثنى, قال: يدثنا أبو هللاالح, قال: ثني الليث, عن عقيل, عن ابن شهاب, قال: أخبرني    

قائد كعب من بنيه  عبد الريمن بن عبد هللا بن كعب بن مالك, أن عبد هللا بن كعب بن مالك, وكان

يين عمي, قال: سمعت كعب بن مالك يحدّث يديثه يين تخلف, عن رسول هللا هللالى هللا عليه 

 وسلم في غزوة تبو , فذكر نحوه.

يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن الزهري, عن عبد    

هللالى هللا عليه وسلم في غزاة غزاها إال الريمن بن كعب, عن أبيه, قال: لم أتخلف عن النبّي 

 بدرا, ولم يعاتب النبّي هللالى هللا عليه وسلم أيدا تخلف عن بدر, ثم ذكر نحوه.

يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا سلمة, عن ابن إسحاق, عن ابن شتهاب الزهتري, عتن عبتد التريمن    

اه عبد هللا بن كعب, وكان قائد بن عبد هللا بن كعب بن مالك ابنصاري, ثم السلمي, عن أبيه. أن أب

أبيته كعتتب يتين أهللاتتيب بصتره, قتتال: ستمعت أبتتي كعتب بتتن مالتك يحتتدّث يديثته يتتين تخلتف عتتن 

رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم في غزوة تبو , ويديث هللاتايبيه قتال: متا تخلفتت عتن رستول هللا 

 ثم ذكر نحوه.هللالى هللا عليه وسلم في غزوة غزاها, غير أني كنت تخلفت عنه في غزوة بدر, 

 119اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:     }يَـَأَيَّها الِّذيَن آَمنُواْ اتّقُواْ ّللّاَ َوُكونُواْ َمَع الّصاِدقِيَن {.

يقول تعالى ذكره للمؤمنين معّرفهم سبيل النجاة من عقابه والخالص من أليم عذابه: يا أيها    

 وراقبوه بأداء فرائضه وتجنب يدوده, وكونوا في الدنيا من الذين آمنوا باهلل ورسوله, اتقوا هللا

أهل والية هللا وطاعته, تكونوا في االَخرة مع الصادقين في الجنة. يعني مع من هللادق هللا اإليمان 

 به فحقق قوله بفعله ولم يكن من أهل النفاق فيه الذين يكذّب قيلهم فعلهم.

ين في االَخرة باتقاء هللا في الدنيا, كما قال جّل ثناؤه: َوَمْن وإنما معنى الكال : وكونوا مع الصادق  

 ّصاِلِحيَن.يُِطعِ ّللّاِ َوالّرُسوَل فَأُولَئَِك َمَع الِّذيَن أْنعََم ّللّاُ َعلَْيِهْم ِمَن النّبِيّيَن والّصدّيِقيَن والشَهدَاِء َوال

ن غير نافعه بأّي وجوه الكون كان وإنما قلنا ذلك معنى الكال , بن كون المنافق مع المؤمني  

معهم إن لم يكن عامالً عملهم, وإذا عمل عملهم فهو منهم, وإذا كان منهم كان ال وجه في الكال  

أن يقال: اتقوا هللا وكونوا مع الصادقين. ولتوجيه الكال  إلى ما وجهنا من تأويله فسر ذلك من 

أبي بكر وعمر, أو مع النبّي هللالى هللا عليه فسره من أهل التأويل بأن قال: معناه: وكونوا مع 

 وسلم والمهاجرين ريمة هللا عليهم. ذكر من قال ذلك أو غيره في تأويله:

ـ يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا يعقوب, عن سيد بن أسلم, عن نافع, في قول هللا: اتّقُوا ّللّاَ 13608  

 ليه وسلم وأهللاحابه.وُكونُوا َمَع الّصاِدقِيَن قال: مع النبّي هللالى هللا ع

يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا يبويه أبو يزيد, عن يعقوب القمي, عن سيد بن أسلم, عن نافع,    

 قال: قيل للثالثة الذين خلفوا: يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا اتّقُوا ّللّاَ وُكونُوا َمَع الّصاِدقِيَن محمد وأهللاحابه.

بن إسماعيل, عن عبد الريمن المحاربي, عن  ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحاق13609  

جويبر, عن الضحا , في قوله: وُكونُوا َمَع الّصاِدقِيَن قال: مع أبي بكر وعمر وأهللاحابهما ريمة 

 هللا عليهم.

ـ قال: يدثنا محمد بن يحيى, قال: يدثنا إسحاق بن بشر الكاهلي, قال: يدثنا خلف بن 13610  

ن سعيد بن جبير, في قول هللا: اتّقُوا ّللّاَ وُكونُوا َمَع الّصاِدقِيَن خليفة, عن أبي هاشم الرماني, ع

 قال: مع أبي بكر وعمر ريمة هللا عليهما.

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, قوله: اتّقُوا ّللّاَ 13611  

 وُكونُوا َمَع الّصاِدقِيَن قال: مع المهاجرين الصادقين.

ويتأّوله أن ذلك نهي من هللا عن « وُكونُوا ِمَن الّصاِدقِينَ »وكان ابن مسعود فيما ذكر عنه يقرؤه:   

 الكذب. ذكر الرواية عنه بذلك:

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا آد  العسقالني, قال: يدثنا شعبة, عن عمرو بن مّرة, قال: 13612  

قال ابن مسعود: إن الكذب ال يحّل منه جدّ وال هزل, سمعت أبا عبيدة بن عبد هللا بن مسعود يقول: 
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قال: وكذلك هي قراءة ابن « يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا اتّقُوا ّللّاَ وُكونُوا ِمَن الّصاِدقِينَ »اقرءوا إن شئتم: 

 فهل ترون في الكذب رخصة؟«, من الصادقين»مسعود: 

عن شعبة, عن عمرو بن مّرة, قال:  قال: يدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن المبار ,   

 سمعت أبا عبيدة, عن عبد هللا, نحوه.

قال: يدثنا محمد بن جعفر, قال: يدثنا شعبة, عن عمرو بن مّرة, قال: سمعت أبا عبيدة يحدّث,    

 يا أيّها الِّذيَن آَمنُوا اتّقُوا ّللّاَ »عن عبد هللا قال: الكذب ال يصلح منه جدّ وال هزل, اقرءوا إن شئتم: 

 وهي كذلك في قراءة عبد هللا, فهل ترون من رخصة في الكذب؟« وُكونُوا ِمَن الّصاِدقِينَ 

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبي, عن ابعمش, عن إبراهيم, عن عبد هللا, قال: ال 13613  

أو « ِمَن الّصاِدقِينَ »يصلح الكذب في هزل وال جدّ, ثم تال عبد هللا: اتّقُوا ّللّاَ وُكونُوا ما أدري أقال 

 َمَع الّصاِدقِيَن وهو في كتابي: َمَع الّصاِدقِيَن.

 قال: يدثنا أبي, عن ابعمش, عن مجاهد, عن أبي معمر, عن عبد هللا, مثله.   

 قال: يدثنا أبي, عن ابعمش, عن عمرو بن مّرة, عن أبي عبيدة, عن عبد هللا, مثله.   

التأويتل التذي ذكرنتاه عتن نتافع والضتحا , وذلتك أن رستو  والصحيح من التأويتل فتي ذلتك هتو   

المصايف كلها مجمعة على: وُكونُوا َمتَع الّصتاِدقِيَن, وهتي القتراءة التتي ال أستتجيز بيتد القتراءة 

بخالفهتتا, وتأويتتل عبتتد هللا ريمتتة هللا عليتته فتتي ذلتتك علتتى قراءتتته تأويتتل هللاتتحيح غيتتر, أن القتتراءة 

 بخالفها.

 120اآلية : 

تأويل قوله تعالى:     }َما َكاَن بْهِل اْلَمِدينَِة َوَمْن َيْولَُهْم ّمَن ابْعَراِب أَن يَتََخلّفُواْ َعن  القول في

َمَصةٌ فِي ّرُسوِل ّللّاِ َوالَ يَْرَغبُواْ بِأَْنفُِسِهْم َعن نّْفِسِه ذَِلَك بِأَنُّهْم الَ يُِصيبُُهْم َرَمأٌ َوالَ نََصٌب َوالَ َمخْ 

 إِّن  َوالَ يََطأُوَن َمْوِطئاً يَِغيُظ اْلُكفّاَر َوالَ يَنَالُوَن ِمْن َعدُّو نّْيالً إِالّ ُكتَِب لَُهْم بِِه َعَمٌل هللَااِلحٌ َسبِيِل ّللّاِ 

 ّللّاَ الَ يُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسنِيَن {.

يولهم من  يقول تعالى ذكره: لم يكن بهل المدينة, مدينة رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم, ومن   

ابعراب سكان البوادي, الذين تخلفوا عن رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم في غزوة تبو , وهم 

من أهل اإليمان به أن يتخلفوا في أهاليهم وال دارهم, وال أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه في هللاحبته 

ن لهم هذا بأنهم من في سفره والجهاد معه ومعاونته على ما يعانيه في غزوه ذلك. يقول: إنه لم يك

أجل أنهم وبسبب أنهم ال يصيبهم في سفرهم إذا كانوا معه رمأ وهو العطش وال نصب, يقول: 

وال تعب, َوال َمْخَمَصة فِي َسبِيِل ّللّاِ يعني: وال مجاعة في إقامة دين هللا ونصرته, وهد  منار 

ضا يغيظ الكفار وطؤهم إياها. َوال الكفر. َوال يََطئُوَن َمْوِطئا يعني أرضا, يقول: وال يطئون أر

يَنالُوَن مْن َعدُّو نَْيالً يقول وال يصيبون من عدّو هللا وعدّوهم شيئا في أموالهم وأنفسهم وأوالدهم 

إال كتب هللا لهم بذلك كله ثواب عمل هللاالح قد ارتضاه. إّن ّللّاَ ال يُِضيُع أْجَر الُمْحِسنِيَن يقول: إن 

لقه أيسن في عمله فأطاعه فيما أمره وانتهى عما نهاه عنه, أن يجاسيه هللا ال يد  محسنا من خ

على إيسانه ويثيبه على هللاالح عمله فلذلك كتب لمن فعل ذلك من أهل المدينة ومن يولهم من 

 ابعراب ما ذكر في هذه اآلية الثواب على كل ما فعل فلم يضيع له أجر فعله ذلك.

اآلية, فقال بعضهم: هي محكمة, وإنما كان ذلك لرسول هللا  وقد اختلف أهل التأويل في يكم هذه  

هللالى هللا عليه وسلم خاهللاة, لم يكن بيد أن يتخلف إذا غزا خالفه فيقعد عنه إال من كان ذا عذر, 

فأما غيره من ابئمة والوالة فإن لمن شاء من المؤمنين أن يتخلف خالفه إذا لم يكن بالمسلمين إليه 

 لك:ضرورة. ذكر من قال ذ

ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: ما كاَن بَْهِل الَمِدينَِة 13614  

ّي َوَمن َيْولَُهْم ِمَن ابْعَراِب أْن يَتََخلّفُوا َعْن َرُسوِل ّللّاِ وال يَْرَغبُوا بأْنفُِسِهْم َعْن نَْفِسه هذا إذا غزا نب

لَْوال أْن أُشّق على »تخلف. ذكر لنا أن نبّي هللا هللالى هللا عليه وسلم قال: هللا بنفسه, فليس بيد أن ي

 أو أُّمتِي ما تََخلّْفُت َخْلَف َسِريّة تَْغُزو في َسبِيِل ّللّاِ, لِكنّي ال أِجدُ َسعَةً فاْنَطِلْق بِِهْم َمِعي, َويَُشّق َعليّ 

 «.أْكَرهُ أْن أدََعُهْم بَْعِدي
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ن سهل, قال: يدثنا الوليد بن مسلم, قال: سمعت ابوساعي, وعبد هللا بن ـ يدثنا علّي ب13615  

المبار , والفزاري, والسبيعي, وابن جابر, وسعيد بن عبد العزيز يقولون في هذه اآلية: ما كاَن 

اآلية. إنها بّول هذه  بَْهِل الَمِدينَِة َوَمن َيْولَُهْم ِمَن ابْعَراِب أْن يَتََخلّفُوا َعْن َرُسوِل ّللّاِ... إلى آخر

 ابمة وآخرها من المجاهدين في سبيل هللا.

وقال آخرون: هذه اآلية نزلت وفي أهل اإلسال  قلة, فلما كثروا نسخها هللا وأبا  التخلف لمن   

 شاء, فقال: َوما كاَن الُمْؤِمنُوَن ِليَْنِفُروا كافّةً. ذكر من قال ذلك:

ابن وهب, قال: قال ابن سيد, في قوله: ما كاَن بَْهِل الَمِدينَِة  ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا13616  

َوَمن َيْولَُهْم ِمَن ابْعَراِب أْن يَتََخلّفُوا َعْن َرُسوِل ّللّاِ فقرأ يتى بلغ: ليَْجِزيَُهُم ّللّاُ أْيَسَن ما كانُوا 

: َوما كاَن الُمْؤِمنُوَن ِليَْنِفُروا يْعَملُوَن قال: هذا يين كان اإلسال  قليالً, فلما كثر اإلسال  بعد قال

 كافّةً فَلَْوال نَفََر ِمْن ُكّل فِْرقَة ِمْنُهْم طائِفَةٌ... إلى آخر اآلية.

والصواب من القول في ذلك عندي, أَن هللا عني بها الذين وهللافهم بقوله: وجاَء الُمعَذُّروَن ِمَن   

جّل ثناؤه: ما كان بهل المدينة الذين تخلفوا عن رسول هللا ابَْعَراِب ِليُْؤذََن لَُهْم... اآلية, ثم قال 

وال لمن يولهم من ابعراب الذين قعدوا عن الجهاد معه أن يتخلفوا خالفه وال يرغبوا بأنفسهم 

عن نفسه. وذلك أن رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم كان ندب في غزوته تلك كّل من أطاق 

له أو أمره بالمقا  بعده, فلم يكن لمن قدر على الشخوص النهوض معه إلى الشخوص إال من أذن 

التخلف, فعدّد جّل ثناؤه من تخلف منهم, فأرهر نفاق من كان تخلفه منهم نفاقا وعذر من كان 

تخلفه لعذر, وتاب على من كان تخلفه تفريطا من غير شّك وال ارتياب في أمر هللا إذ تاب من 

لف عنه في يال استغنائه فلم يكن محظورا إذا لم يكن عن خطأ ما كان منه من الفعل. فأما التخ

كراهته منه هللالى هللا عليه وسلم ذلك, وكذلك يكم المسلمين اليو  إساء إمامهم, فليس بفرض على 

جميعهم النهوض معه إال في يال ياجته إليهم لما ال بدّ لإلسال  وأهله من يضورهم واجتماعهم 

اعته. وإذا كان ذلك معنى اآلية لم تكن إيدى االَيتين اللتين واستنهاضه إياهم فيلزمهم يينئذ ط

ذكرنا ناسخة لألخرى, إذ لم تكن إيداهما نافية يكم ابخرى من كّل وجوهه, وال جاء خبر يوجه 

 الحجة بأن إيداهما ناسخة لألخرى.

ضع غير وقد بيّنا معنى المخمصة وأنها المجاعة بشواهده, وذكرنا الرواية عمن قال ذلك في مو  

 هذا, فأغني ذلك عن إعادته ههنا.

وأما النيل: فهو مصدر متن قتول القائتل: نتالني ينتالني, ونلتت الشتيء: فهتو منيتل, وذلتك إذا كنتت   

تناله بيد , وليس من التناول, وذلك أن التناول من النوال, يقال منه: نلت له أنتول لته متن العطيتة. 

نيل مصدر من قول القائل: نالني بخيتر ينتولني نتواالً, وكان بعض أهل العلم بكال  العرب يقول: ال

وأنالني خيرا إنالة وقال: كأّن النيل من الواو أبدلت ياء لخفتها وثقل الواو. وليس ذلك بمعروس في 

كتال  العترب, بتل متتن شتأن العترب أن تصتتحح التواو متن ذوات التواو إذا ستتكنت وانفتتح متا قبلهتتا, 

 ْول, ولو جاس ما قال لجاس القَْيل.كقولهم: القَْول, والَْعول, والحَ 

 121اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:     }َوالَ يُنِفقُوَن نَفَقَةً هللَاِغيَرةً َوالَ َكبِيَرةً َوالَ يَْقَطعُوَن َواِدياً إِالّ ُكتَِب 

 لَُهْم ِليَْجِزيَُهُم ّللّاُ أَْيَسَن َما َكانُواْ يَْعَملُوَن {.

ذلك بأنهم ال يصيبهم رمأ, وسائر ما ذكر, وال ينالون من عدّو نيالً, وال  يقول تعالى ذكره:   

ينفقون نفقة هللاغيرة في سبيل هللا, وال يقطعون مع رسول هللا في غزوه واديا إال كتب لهم أجر 

عملهم ذلك, جزاًء لهم عليه كأيسن ما يجزيهم على أيسن أعمالهم التي كانوا يعملونها وهم 

 . كما:مقيمون في مناسلهم

ـتت يتتدثنا بشتتر, قتتال: يتتدثنا يزيتتد, قتتال: يتتدثنا ستتعيد, عتتن قتتتادة, قولتته: َوال يُْنِفقُتتوَن نَفَقَتتةً 13617  

 هللَاِغيَرةً َوال َكبِيَرةً... اآلية, قال: ما اسداد قو  من أهليهم في سبيل هللا بعدا إال اسدادوا من هللا قربا.

 122اآلية : 
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َما َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن ِليَنِفُرواْ َكآفّةً فَلَْوالَ نَفََر ِمن ُكّل فِْرقٍَة ّمْنُهْم القول في تأويل قوله تعالى:     }وَ 

 َطآئِفَةٌ لّيَتَفَقُّهواْ فِي الدّيِن َوِليُنِذُرواْ قَْوَمُهْم إِذَا َرَجعَُواْ إِلَْيِهْم لَعَلُّهْم يَْحذَُروَن {.

عا. وقد بيّنا معنى الكافّة بشواهده وأقوال أهل يقول تعالى ذكره: ولم يكن المؤمنون لينفروا جمي   

 التأويل فيه, فأغنى عن إعادته في هذا الموضع.

ثم اختلف أهل التأويل في المعنى الذي عناه هللا بهذه اآلية وما النفر الذي كرهه لجميع المؤمنين,   

ليه وسلم يعلمون فقال بعضهم: هو نفر كان من قو  كانوا بالبادية بعثهم رسول هللا هللالى هللا ع

الناس اإلسال , فلما نزل قوله: ما كاَن بَْهِل الَمِدينَِة َوَمن َيْولَُهْم ِمَن ابْعَراِب أْن يَتََخلّفُوا َعْن 

َرُسوِل ّللّاِ اْنَصرفوا عن البادية إلى النبّي هللالى هللا عليه وسلم خشية أن يكونوا ممن تخلف عنه 

ك عذرهم بقوله: َوما كاَن الُمْؤِمنُوَن ِليَْنِفُروا كافّةً وكره وممن عني باآلية. فأنزل هللا في ذل

 انصراس جميعهم من البادية إلى المدينة. ذكر من قال ذلك:

ـ يدثني محمد بن عمرو, قال: يدثنا أبو عاهللام, قال: يدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, 13618  

فَلَْوال نَفََر ِمْن ُكّل فِْرقٍَة ِمْنُهْم طائفَةٌ قال: ناس ِمن عن مجاهد: َوما كاَن الُمْؤِمنُوَن ِليَْنِفُروا كافّةً 

أهللاحاب محمد هللالى هللا عليه وسلم خرجوا في البوادي, فأهللاابوا من الناس معروفا ومن 

الخصب ما ينتفعون به, ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى, فقال الناس لهم: ما نراكم إال قد 

وا في أنفسهم من ذلك يرجا, وأقبلوا من البادية كلهم يتى دخلوا تركتم أهللاحابكم وجئتمونا فوجد

على النبّي هللالى هللا عليه وسلم, فقال هللا: فَلَْوال نَفََر ِمْن ُكّل فِْرقٍَة ِمْنُهْم طائِفَةٌ يبتغون الخير, 

اس كلهم, إذا َرَجعُوا إلَْيِهْم ِليَتَفَقُّهوا وليسمعوا ما في الناس, وما أنزل هللا بعدهم, َوِليُْنِذُروا قَْوَمُهْم الن

 لَعَلُّهْم يَْحذَُروَن.

يدثنا المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله, إال    

أنه قال في يديثه: فقال هللا: فَلَْوال نَفََر ِمْن ُكّل فِْرقٍَة ِمْنُهْم طائِفَةٌ خرج بعض وقعد بعض, يبتغون 

 لخير.ا

قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا عبد هللا, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد نحو يديثه,    

 عن أبي يذيفة.

يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد نحو يديث    

هللاايبكم, وقال: ليَتَفَقُّهوا المثنى عن أبي يذيفة, غير أنه قال في يديثه: ما نراكم إال قد تركتم 

 ليسمعوا ما في الناس.

وقال آخرون: معنى ذلك: وما كان المؤمنون لينفروا جميعا إلى عدّوهم ويتركوا نبيهم هللالى هللا   

 عليه وسلم ويده. كما:

ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد, في قوله: َوما كاَن الُمْؤِمنُوَن 13619  

ْنِفُروا كافّةً قال: ليذهبوا كلهم, فلوال نفر من كّل يّي وقبيلة طائفة وتخلف طائفة ليتفقهوا في ِليَ 

الدين, ليتفقه المتخلفون مع النبّي هللالى هللا عليه وسلم في الدين, ولينذر المتخلفون النافرين إذا 

 رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ذكر من قال ذلك:

يدثنا عبد هللا, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عباس, قوله: ـ يدثني المثنى, قال: 13620  

َوما كاَن الُمْؤِمنُوَن ِليَْنِفُروا كافّةً يقول: ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبّي هللالى هللا 

ا, وال يتسروا إال عليه وسلم ويده. فَلَْوال نَفََر ِمْن ُكّل فِْرقٍَة ِمْنُهْم طائِفَةٌ يعني عصبة, يعني السراي

بإذنه, فإذا رجعت السرايا, وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من النبّي هللالى هللا عليه وسلم, 

قالوا: إن هللا قد أنزل على نبيكم بعدكم قرآنا وقد تعلمناه فيمكث السرايا يتعلمون ما أنزل هللا على 

وا فِي الدّيِن يقول: يتعلمون ما أنزل هللا على نبيهم بعدهم ويبعث سرايا أخر, فذلك قوله: ِليَتَفَقّهُ 

 نبيه, ويعلمونه السرايا إذا رجعت إليهم لعلهم يحذرون.

ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: َوما كاَن الُمْؤِمنُوَن 13621  

ا إذا بعث نبّي هللا الجيوش أمرهم أن ال يعّروا ِليَْنِفُروا كافّةً.... إلى قوله: لَعَلُّهْم يَْحذَُروَن قال: هذ

نبيه وتقيم طائفة مع رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم تتفقه في الدين, وتنطلق طائفة تدعو قومها 

 وتحذّرهم وقائع هللا فيمن خال قبلهم.
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ـ يدثنا الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: يدثنا عبيد بن سليمان, قال: سمعت 13622  

  يقول في قوله: َوما كاَن الُمْؤِمنُوَن ِليَْنِفُروا كافّةً... اآلية, كان نبّي هللا إذا غزا بنفسه لم الضحا

يحّل بيد من المسلمين أن يتخلف عنه إال أهل العذر, وكان إذا أقا  فأسرت السرايا لم يحّل لهم 

هللا على أهللاحابه القاعدين  أن ينطلقوا إال بإذنه. فكان الرجل إذا أسرى فنزل بعده قرآن تاله نبيّ 

معه, فإذا رجعت السرية قال لهم الذي أقاموا مع رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم: إن هللا أنزل 

بعدكم على نبيه قرآنا فيقرءونهم, ويفقهونهم في الدين. وهو قوله: َوما كاَن الُمْؤِمنُوَن ِليَْنِفُروا كافّةً 

ليه وسلم, فَلَْوال نَفََر ِمْن ُكّل فِْرقٍَة ِمْنُهْم طائِفَةٌ يعني بذلك أنه ال يقول: إذا أقا  رسول هللا هللالى هللا ع

ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعا ونبّي هللا قاعد, ولكن إذا قعد نبّي هللا تسّرت السرايا وقعد معه 

 معظم الناس.

نين لم ينفر جميعهم وقال آخرون: بل معنى ذلك: ما هؤالء الذين نفروا بمؤمنين, ولو كانوا مؤم  

ولكنهم منافقون, ولو كانوا هللاادقين أنهم مؤمنون لنفر بعض ليتفقه في الدين ولينذر قومه إذا رجع 

 إليهم. ذكر من قال ذلك:

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا عبد هللا بن هللاالح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن 13623  

ْنِفُروا كافّةً فإنها ليست في الجهاد, ولكن لما دعا رسول هللا عباس, قوله: َوما كاَن الُمْؤِمنُوَن ِليَ 

هللالى هللا عليه وسلم على مضر بالسنين, أجدبت بالدهم, وكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها يتى 

يحلوا بالمدينة من الجهد, ويعتلوا باإلسال  وهم كاذبون, فضيقوا على أهللاحاب النبّي هللالى هللا 

نزل هللا يخبر رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم أنهم ليسوا مؤمنين, فردّهم عليه وسلم وأجهدوهم. وأ

رسول هللا إلَى عشائرهم, ويذّر قومهم أن يفعلوا فعلهم فذلك قوله: َوِليُْنِذُروا قَْوَمُهْم إذَا َرَجعُوا 

 إلَْيِهْم لَعلُّهْم يَْحذَُروَن.

 وقد ُروي عن ابن عباس في ذلك قول ثالث, وهو ما:  

ـ يدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 13624  

عباس, قوله: َوما كاَن الُمْؤِمنُوَن ِليَْنِفُروا كافّةً... إلى قوله: لَعَلُّهْم يَْحذَُروَن قال: كان ينطلق من كّل 

ه عما يريدونه من دينهم يّي من العرب عصابة فيأتون النبّي هللالى هللا عليه وسلم فيسألون

ويتفقهون في دينهم, ويقولون لنبّي هللا: ما تأمرنا أن نفعله وأخبرنا ما نقول لعشائرنا إذا انطلقنا 

إليهم قال فيأمرهم نبّي هللا بطاعة هللا وطاعة رسوله, ويبعثهم إلى قومهم بالصالة والزكاة. وكانوا 

نذرونهم, يتى إن الرجل ليعّرس أباه وأمه. وكان إذا أتوا قومهم نادوا: إن من أسلم فهو ّمنا وي

رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم يخبرهم وينذرون قومهم, فإذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى اإلسال  

 وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة.

وقال آخرون: إنما هذا تكذيب من هللا لمنافقين أسروا بأعراب المسلمين وعّزروهم في تخلفهم   

 س رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم, وهم ممن قد عذره هللا بالتخلف. ذكر من قال ذلك:خال

ـ يدثني الحرث, قال: يدثنا عبد العزيز, قال: يدثنا سفيان بن عيينة, عن سليمان 13625  

ْعَراِب أْن ابيول, عن عكرمة قال: لما نزلت هذه اآلية: ما كاَن بَْهِل الَمِدينَِة َوَمن َيْولَُهْم ِمَن اب

يَتََخلّفُوا َعْن َرُسوِل ّللّاِ... إلى: إّن ّللّاَ ال يُِضيُع أْجَر الُمْحِسنيَن قال ناس من المنافقين: هلك من 

تخلف فنزلت: َوما كاَن الُمْؤِمنُوَن ِليَْنِفُروا كافّةً... إلى: لَعَلُّهْم يَْحذَُروَن, ونزلت: َوالِّذيَن يُحاّجوَن فِي 

 ْعِد ما اْستُِجيَب لَهُ ُيّجتُُهْم دَاِيَضةٌ... اآلية.ّللّاِ ِمْن بَ 

يدثنا المثنى, قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا عبد هللا بن الزبير, عن ابن عيينة, قال: يدثنا    

سليمان ابيول عن عكرمة, قال: سمعته يقول: لما نزلت: إالّ تَْنِفُروا يُعَذّْبُكْم َعذَابا أِليما َوما كاَن 

ِل الَمِدينَِة َوَمن َيْولَُهْم ِمَن ابْعَراِب... إلى قوله: ِليَْجِزيَُهُم ّللّاُ أْيَسَن ما كانُوا يَْعَملُوَن قال بَهْ 

المنافقون: هلك أهللاحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم ينفروا معه وقد كان ناس من أهللاحاب 

يفقهونهم, فأنزل هللا: َوما كاَن  رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم خرجوا إلى البدو إلى قومهم

نزلت: الُمْؤِمنُوَن ِليَْنِفُروا كافّةً فَلَْوال نَفََر ِمْن ُكّل فِْرقٍَة ِمْنُهْم طائِفَةٌ... إلى قوله: لَعَلُّهْم يَْحذَُروَن, و

 والِّذيَن يُحاّجوَن في ّللّاِ ِمْن بَْعِد ما اْستُِجيَب لَهُ... اآلية.
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عني بذلك النهي عن نفر الجميع في السرية وتر  النبّي عليه الصالة واختلف الذين قالوا   

والسال  ويده في المعنيين بقوله: ِليَتَفَقُّهوا فِي الدّيَن َوِليُْنِذُروا قَْوَمُهْم إذَا َرَجعُوا إلَْيِهْم فقال بعضهم: 

كال : فهال نفر من عني به الجماعة المتخلفة مع رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم. وقالوا: معنى ال

كّل فرقة طائفة للجهاد ليتفقه المتخلفون في الدين ولينذروا قومهم الذين نفروا في السرية إذا 

رجعوا إليهم من غزوهم وذلك قول قتادة, وقد ذكرنا رواية ذلك عنه من رواية سعيد بن أبي 

 عروبة. وقد:

ور, عن معمر, عن قتادة: فَلَْوال نَفََر ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ث13626  

ِمْن ُكّل فِْرقٍَة ِمْنُهْم طائِفَةٌ ِليَتَفَقُّهوا فِي الدّيِن... اآلية, قال: ليتفقه الذين قعدوا مع نبي هللا. َوليُْنِذُروا 

 قَْوَمُهْم إذَا َرَجعُوا إلَْيهْم يقول: لينذروا الذين خرجوا إذا رجعوا إليهم.

محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن الحسن وقتادة: ـ يدثنا 13627  

 َوما كاَن الُمْؤِمنُوَن ِليَْنِفُروا كافّةً قاال: كافة, ويدعوا النبّي هللالى هللا عليه وسلم.

وقال آخرون منهم: بل معنى ذلك: لتتفقه الطائفة النافرة دون المتخلفة وتحذر النافرةُ المتخلفةَ.   

 ر من قال ذلك:ذك

ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن الحسن: فَلَْوال 13628  

نَفََر ِمْن ُكّل فِْرقٍَة ِمْنُهْم طائِفَةٌ ِليَتَفَقُّهوا فِي الدّيِن قال: ليتفقه الذين خرجوا بما يريهم هللا من الظهور 

 إذا رجعوا إليهم. على المشركين والنصرة, وينذروا قومهم

وأولى ابقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: تأويله: وما كان المؤمنون لينفروا جميعا   

ويتركوا رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم ويده, وأن هللا نهى بهذه اآلية المؤمنين به أن يخرجوا 

سلم وييدا ولكن عليهم في غزو وجهاد وغير ذلك من أمورهم ويدعوا رسول هللا هللالى هللا عليه و

إذا سرى رسول هللا سرية أن ينفر معها من كّل قبيلة من قبائل العرب وهي الفرقة. طائفة وذلك 

من الوايد إلى ما بلغ من العدد, كما قال هللا جّل ثناؤه: فَلَْوال نَفََر ِمْن ُكّل فِْرقٍَة ِمْنُهْم طائِفَةٌ يقول: 

هذا إلى هاهنا على أيد ابقوال التي ُرويت عن ابن عباس, فهالّ نفر من كّل فرقة منهم طائفة و

 وهو قول الضحا  وقتادة.

وإنما قلنا هذا القول أولى ابقوال في ذلك بالصواب, بن هللا تعالى ذكره يظر التخلف خالس   

رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم على المؤمنين به من أهل المدينة, مدينة الرسول هللالى هللا عليه 

م, ومن ابعراب لغير عذر يعذرون به إذا خرج رسول هللا لغزو وجهاد عدّو قبل هذه اآلية وسل

بقوله: ما كاَن بَْهِل الَمِدينَِة َوَمن َيْولَُهْم ِمَن ابْعَراِب أْن يَتََخلّفُوا َعْن َرُسوِل ّللّاِ, ثم عقب ذلك جّل 

ةً فكان معلوما بذلك إذ كان قد عّرفهم في اآلية التي ثناؤه بقوله: َوما كاَن الُمْؤِمنُوَن ِليَْنِفُروا كافّ 

قبلها الالس  لهم من فرض النفر والمبا  لهم من تركه في يال غزو رسول هللا هللالى هللا عليه 

وسلم وشخوهللاه عن مدينته لجهاد عدّو, وأعلمهم أنه ال يسعهم التخلف خالفه إال لعذر بعد 

قيب تعريفهم ذلك تعريفهم الواجب عليهم عند مقا  استنهاضه بعضهم وتخليفه بعضهم أن يكون ع

رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم بمدينته وإشخاص غيره عنها, كما كان االبتداء بتعريفهم الواجب 

 عند شخوهللاه وتخليفه بعضهم.

ى ابقوال في ذلك وأما قوله: ِليَتَفَقُّهوا فِي الدّيِن َوِليُْنِذُروا قْوَمُهْم إذَا َرَجعُوا إلَْيِهْم. فإن أول  

بالصواب قول من قال: ليتفقه الطائفة النافرة بما تعاين من نصر هللا أهل دينه وأهللاحاب رسوله 

على أهل عداوته والكفر به, فيفقه بذلك من معاينته يقيقة علم أمر اإلسال  ورهوره على ابديان 

مثل الذي نزل بمن شاهدوا  من لم يكن فقهه, ولينذروا قومهم فيحذروهم أن ينزل بهم من بأس هللا

وعاينوا ممن رفر بهم المسلمون من أهل الشر  إذا هم رجعوا إليهم من غزوهم. لَعَلُّهْم يَْحذَُروَن 

يقول: لعّل قومهم إذا هم يذّروهم ما عاينوا من ذلك يحذرون, فيؤمنون باهلل ورسوله, يذرا أن 

 ينزل بهم ما نزل بالذين أخبروا خبرهم.

ذلك أولى ابقوال بالصواب, وهو قول الحسن البصري الذي رويناه عنه بن النفر قد وإنما قلنا   

بيّنا فيما مضى أنه إذا كان مطلقا بغير هللالة بشيء أن ابغلب من استعمال العرب إياه في الجهاد 

فِْرقٍَة  والغزو فإذا كان ذلك هو ابغلب من المعاني فيه, وكان جّل ثناؤه قال: فَلَْوال نَفََر ِمْن ُكلّ 
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إنما هو شرط للنفر ال لغيره, إذ كان يليه « ليتفقهوا»ِمْنُهْم طائِفَةٌ ِليَتَفَقُّهوا في الدّيِن علم أن قوله: 

 دون غيره من الكال .

فإن قال قائل: وما تنكر أن يكون معناه: ليتفقته المتخلفتون فتي التدين؟ قيتل: ننكتر ذلتك الستتحالته   

لو كان سببا لتفقه المتخلفة, وجب أن يكون مقامها معهتم ستببا لجهلهتم  وذلك أن نفر الطائفة النافرة

وتر  التفقه وقد علمنا أن مقامهم لو أقاموا ولم ينفروا لم يكتن ستببا لمتنعهم متن التفقته. وبعتد, فإنته 

فِي التدّيِن وال شتّك أن قال جّل ثناؤه: َوِليُْنِذُروا قَْوَمُهْم إذا َرَجعُوا إلَْيِهْم عطفا به على قوله: ِليَتَفَقُّهوا 

الطائفة النافرة لم ينفروا إال واإلنذار قد تقد  من هللا إليها, ولإلنذار وخوس الوعيد نفرت, فما وجه 

إنذرا الطائفة المتخلفة الطائفة النافرة وقد تساوتا في المعرفة بإنذار هللا إياهما؟ ولو كانت إيتداهما 

ا بأن يوهللاف به الطائفة النافرة, بنها قتد عاينتت متن جائز أن توهللاف بإنذار ابخرى, لكان أيقهم

قدرة هللا ونصرة المؤمنين على أهل الكفر به ما لم تعاين المقيمتة, ولكتن ذلتك إن شتاء هللا كمتا قلنتا 

من أنها تنذر من ييها وقبيلتها ومن لم يؤمن باهلل إذا رجعت إليه أن ينزل به ما أنتزل بمتن عاينتته 

 نين من نظرائه من أهل الشر .ممن أرفر هللا به المؤم

 123اآلية : 

ُكْم القول في تأويل قوله تعالى:     }يَأَيَّها الِّذيَن آَمنُواْ قَاتِلُواْ الِّذيَن يَلُونَُكْم ّمَن اْلُكفّاِر َوِليَِجدُواْ فِي

 ِغْلَظةً َواْعلَُمَواْ أَّن ّللّاَ َمَع اْلُمتِّقيَن {.

وبرسوله: يا أيها الذين هللادّقوا هللا ورسوله قاتلوا من وليَكم من  يقول تعالى ذكره للمؤمنين به   

الكفار دون من بعُد منهم, يقول لهم: ابدءوا بقتال ابقرب فابقرب إليكم دارا دون اببعد فاببعد. 

وكان الذي يلون المخاطبين بهذه اآلية يومئذ الرو , بنهم كانوا سكان الشأ  يومئذ, والشأ  كانت 

المدينة من العراق. فأما بعد أن فتح هللا على المؤمنين البالد, فإن الفرض على أهل كل  أقرب إلى

نايية قتال من وليهم من ابعداء دون اببعد منهم ما لم يضطّر إليهم أهل نايية أخرى من نوايي 

ة بالد اإلسال , فإن اضطّروا إليهم لز  عونهم ونصرهم, بن المسلمين يد على من سواهم. ولصح

كون ذلك, تأّول كل من تأّول هذه اآلية أن معناها إيجاب الفرض على أهل كّل نايية قتال من 

 وليهم من ابعداء. ذكر الرواية بذلك:

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبي, عن سفيان, عن شبيب بن غرقدة, عن عروة البارقي, 13629  

 لديلم, قال: عليك بالرو .عن رجل من بني تميم, قال: سألت ابن عمر عن قتال ا

ـ يدثنا ابن بشار وأيمد بن إسحاق وسفيان بن وكيع, قالوا: يدثنا أبو أيمد, قال: يدثنا 13630  

 سفيان, عن يونس عن الحسن: قاتِلُوا الِّذيَن يَلُونَُكْم ِمَن الُكفّاِر قال: الديلم.

ن: أنه كان إذا سئل عن قتال ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبي, عن الربيع, عن الحس13631  

 الرو  والديلم تال هذه اآلية: قاتِلُوا الِّذيَن يَلُونَُكْم ِمَن الُكفّاِر.

ـ يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا يعقوب, قال: يدثنا عمران أخي, قال: سألت جعفر بن 13632  

طوهم, فإنهم من محمد بن علّي بن الحسين, فقلت: ما ترى في قتال الديلم؟ فقال: قاتلوهم وراب

 الذين قال هللا: قاتِلُوا الِّذيَن يَلُونَُكْم ِمَن الُكفّاِر.

يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو نعيم, قال: يدثنا سفيان, عن الربيع, عن الحسن أنه سئل عن    

 الشا  والديلم, فقال: قاتِلُوا الِّذيَن يَلُونَُكْم ِمَن الُكفّاِر: الديلم.

ّي بن سهل, قال: يدثنا الوليد, قال: سمعت أبا عمرو وسعيد بن عبد العزيز ـ يدثني عل13633  

يقوالن: يرابط كّل قو  ما يليهم من مسالحهم ويصونهم. ويتأّوالن قول هللا: قاتِلُوا الِّذيَن يَلُونَُكْم ِمَن 

 الُكفّاِر.

اتِلُوا الِّذيَن يَلُونَُكْم ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد, في قوله: ق13634  

ِمَن الُكفّاِر قال: كان الذين يلونهم من الكفار العرب, فقاتلوهم يتى فرغ منهم. فلما فرغ قال هللا: 

قاتِلُوا الِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن باّلّلِ َوال باليَْوِ  االَِخِر... يتى بلغ: َوُهْم هللَااِغُروَن قال: فلما فرغ من قتال 

 رب أمره بجهاد أهل الكتاب, قال: وجهادهم أفضل الجهاد عند هللا.من يليه من الع
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وأما قوله: َوْليَِجدُوا فِيُكْم ِغْلَظةً فإن معناه: وليجد هؤالء الكفار الذين تقاتلونهم فِيُكْم أي منكم شتدّة   

معكتتم وهتتو ناهللاتتركم علتتيهم. َواْعلَُمتتوا أّن ّللّاَ َمتتَع الُمتِقتتيَن يقتتول: وأيقنتتوا عنتتد قتتتالكم إيتتاهم أن هللا 

 عليهم, فإن اتقيتم هللا وخفتموه بأداء فرائضه واجتناب معاهللايه, فإن هللا ناهللار من اتقاه ومعينه.

 124اآلية : 

أَّما القول في تأويل قوله تعالى:     }َوإِذَا َمآ أُنِزلَْت ُسوَرةٌ فَِمْنُهْم ّمن يَقُوُل أَيُّكْم َسادَتْهُ َهـَِذِه إِيَماناً فَ 

 َن آَمنُواْ فََزادَتُْهْم إِيَماناً َوُهْم يَْستَْبِشُروَن {.الِّذي

يقول تعالى ذكره: وإذا أنزل هللا سورة من سور القرآن على نبيه محمد هللالى هللا عليه وسلم,    

فمن هؤالء المنافقين الذين ذكرهم هللا في هذه السورة من يقول: أيها الناس أيكم سادته هذه السورة 

تصديقا باهلل وبآياته. يقول هللا: فأما الذين آمنوا من الذين قيل لهم ذلك, فزادتهم إيمانا؟ يقول 

 السورة التي أنزلت إيمانا وهم يفريون بما أعطاهم هللا من اإليمان واليقين.

فإن قال قائل: أو ليس اإليمان في كال  العرب التصديق واإلقرار؟ قيل: بلى. فإن قيل: فكيف   

يقا وإقرارا؟ قيل: سادتهم إيمانا يين نزلت, بنهم قبل أن تنزل السورة لم يكن سادتهم السورة تصد

لزمهم فرض اإلقرار بها والعمل بها بعينها إال في جملة إيمانهم بأن كل ما جاءهم به نبيهم هللالى 

هللا عليه وسلم من عند هللا فحّق فلما أنزل هللا السورة لزمهم فرض اإلقرار بأنها بعينها من عند 

, ووجب عليهم فرض اإليمان بما فيها من أيكا  هللا ويدوده وفرائضه, فكان ذلك هو الزيادة هللا

 التي سادهم نزول السورة يين نزلت من اإليمان والتصديق بها.

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن ـ يدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي13635  

عباس قوله: َوإذَا ما أُْنِزلَْت ُسوَرةٌ فَِمْنُهْم َمْن يَقُوُل أيُّكْم َسادَتْهُ َهِذِه إيمانا قال: كان إذا نزلت سورة 

 آمنوا بها, فزادهم هللا إيمانا وتصديقا, وكانوا يستبشرون.

نا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع, فتي ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحاق, قال: يدث13636  

 قوله: فََزادَتُْهْم إيَمانا قال: خشية.

 125اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:     }َوأَّما الِّذيَن فِي قُلُوبِِهم ّمَرٌض فََزادَتُْهْم ِرْجساً إِلََى ِرْجِسِهْم َوَماتُواْ 

 َوُهْم َكافُِروَن {.

ما الذين في قلوبهم مرض, نفاق وشّك في دين هللا, فإن السورة التي أنزلت يقول تعالى ذكره: وأ   

سادتهم رجسا إلى رجسهم وذلك أنهم شكوا في أنها من عند هللا, فلم يؤمنوا بها ولم يصتدّقوا, فكتان 

ذلك سيادة شّك يادثة في تنزيل هللا لزمهم اإليمان به عليهم بل ارتابوا بذلك, فكان ذلتك سيتادة نتتن 

أفعتالهم إلتى متا ستلف متنهم نظيتره متن النتتن والنفتاق, وذلتك معنتى قولته: فَتَزادَتُْهْم ِرْجستا إلتى من 

 ِرْجِسِهْم َوماتُوا يعني هؤالء المنافقين أنهم هلكوا, َوُهْم كافُِروَن يعني وهم كافرون باهلل وآياته.

 126اآلية : 

ْم يُْفتَنُوَن فِي ُكّل َعاٍ  ّمّرةً أَْو َمّرتَْيِن ثُّم الَ يَتُوبُوَن القول في تأويل قوله تعالى:     }أََوالَ يََرْوَن أَنّهُ 

 َوالَ ُهْم يَذّّكُروَن {.

اختلفت القّراء في قراءة قوله: أَو ال يََرْوَن فقرأته عامة قّراء ابمصار: أَو ال يََرْوَن بالياء,    

بالتاء, « أَو ال تََرْونَ »ك يمزة: بمعنى أو ال يرى هؤالء الذين في قلوبهم مرض النفاق. وقرأ ذل

 بمعنى أو ال ترون أنتم أيها المؤمنون أنهم يفتنون؟

والصواب عندنا من القراءة في ذلك: الياء, على وجه التوبيخ من هللا لهم, إلجما  الحجة من   

ختبرهم قّراء ابمصار عليه وهللاحة معناه: فتأويل الكال  إذا: أَو ال يرى هؤالء المنافقون أن هللا ي

في كّل عا  مّرة أو مّرتين, بمعنى أنه يختبرهم في بعض ابعوا  مّرة, وفي بعضها مّرتين. ثم ال 

يَتُوبُوَن يقول: ثم هم مع البالء الذي يحّل بهم من هللا واالختبار الذي يعرض لهم ال ينيبون من 

عاينون من آياته, نفاقهم, وال يتوبون من كفرهم, وال هم يتذكرون بما يرون من يجج هللا وي

 فيعظوا بها ولكنهم مصّرون على نفاقهم.
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واختلف أهل التأويل في معنى الفتنة التي ذكر هللا في هذا الموضع أن هؤالء المنافقين يفتنون   

 بها, فقال بعضهم: ذلك اختبار هللا إياهم بالقحط والشدّة. ذكر من قال ذلك:

عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: أَو ال ـ يدثنا ابن وكيع, يدثنا ابن نمير, 13637  

 يََرْوَن أنُّهْم يُْفتَنُوَن فِي ُكّل عاٍ  َمّرةً أْو َمَرتَْيِن قال: بالسنة والجو .

يدثني محمد بن عمرو, قال: يدثنا أبو عاهللام, قال: يدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن    

 عا  َمّرةً أْو َمّرتَْيِن قال: بالسنة والجو . مجاهد, في قوله: يُْفتَنون قال: يُبتلون, في كلّ 

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: أَو ال يََرْوَن أنُّهْم 13638  

 يُْفتَنُوَن فِي ُكّل عاٍ  َمّرةً أْو َمَرتَْيِن قال: يُبتلون بالعذاب في كل عا  مّرة أو مّرتين.

ثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, قوله: يُْفتَنُوَن فِي يدثنا القاسم, قال: يد   

 ُكّل عاٍ  َمّرةً أْو َمَرتَْيِن قال: بالسنة والجو .

 وقال آخرون: بل معناه أنهم يختبرون بالغزو والجهاد. ذكر من قال ذلك:  

قوله: أَو ال يََرْوَن أنُّهْم يُْفتَنُوَن ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, 13639  

 فِي ُكّل عاٍ  َمّرةً أْو َمَرتَْيِن قال: يُبتلون بالغزو في سبيل هللا في كّل عا  مّرة أو مّرتين.

 ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن الحسن, مثله.13640  

ون بما يشيع المشركون من ابكاذيب على رسول هللا هللالى وقال آخرون: بل معناه: أنهم يختبر  

 هللا عليه وسلم وأهللاحابه, فيفتتن بذلك الذين في قلوبهم مرض. ذكر من قال ذلك:

ـ يدثنا أيمد بن إسحاق قال: يدثنا أبو أيمد, قال: يدثنا شريك, عن جابر, عن أبي 13641  

وَن فِي ُكّل عاٍ  َمّرةً أْو َمَرتَْيِن قال: كنا نسمع في كّل عا  الضحى, عن يذيفة: أَو ال يََرْوَن أنُّهْم يُْفتَنُ 

 كذبة أو كذبتين, فيضّل بها فئا  من الناس كثير.

يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبي, عن شريك, عن جابر, عن أبي الضحى, عن يذيفة, قال: كان    

 لهم في كّل عا  كذبة أو كذبتان.

ة أن يقتتال: إن هللا عّجتتب عبتتاده المتتؤمنين متتن هتتؤالء المنتتافقين, وأولتتى ابقتتوال فتتي ذلتتك بالصتتح  

ووبخ المنافقين في أنفسهم بقلة تذكرهم وسوء تنبههم لمواعظ هللا التي يعظهم بها. وجائز أن تكون 

تلك المواعظ الشدائد التي يُنزلهتا بهتم متن الجتو  والقحتط, وجتائز أن تكتون متا يتريهم متن نصترة 

ه ويرسقتته متتن إرهتتار كلمتتته علتتى كلمتتتهم, وجتتائز أن تكتتون متتا يظهتتر رستتوله علتتى أهتتل الكفتتر بتت

للمسلمين من نفاقهم وخبث سرائرهم بركونهم إلى ما يسمعون من أراجيف المشركين برستول هللا 

هللالى هللا عليه وسلم وأهللاتحابه. وال خبتر يوجتب هللاتحة بعتض ذلتك, دون بعتض متن الوجته التذي 

لصتواب متن التستليم لظتاهر قتول هللا, وهتو: أو ال يترون يجب التسليم له, وال قول في ذلك أولى با

 أنهم يختبرون في كّل عا  مّرة أو مّرتين بما يكون ساجرا لهم ثم ال ينزجرون وال يتعظون.

 127اآلية : 

ْن أََيٍد القول في تأويل قوله تعالى:     }َوإِذَا َمآ أُنِزلَْت ُسوَرةٌ نَّظَر بَْعُضُهْم إِلََى بَْعٍض َهْل يََراُكْم مّ 

 ثُّم انَصَرفُواْ هللَاَرَس ّللّاُ قُلُوبَُهم بِأَنُّهْم قَْوٌ  الّ يَْفقَُهون {.

يقول تعالى ذكره: وإذا ما أنزلت سورة من القرآن فيها عيب هؤالء المنافقين الذين وهللاف جّل    

ض, ثناؤه هللافتهم في هذه السورة, وهم عند رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم نظر بعضهم إلى بع

فتنارروا هل يراكم من أيد إن تكلمتم أو تناجيتم بمعايب القو  يخبرهم به, ثم قا  فانصرفوا من 

عند رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم ولم يستمعوا قراءة السورة التي فيها معايبهم. ثم ابتدأ جّل 

يمان باهلل ورسوله قلوب ثناؤه قوله: هللَاَرَس ّللّاُ قُلُوبَُهْم فقال: هللارس هللا عن الخير والتوفيق واإل

هؤالء المنافقين ذلك بأنُّهْم قَْوٌ  ال يَْفقَُهوَن يقول: فعل هللا بهم هذا الخذالن, وهللارس قلوبهم عن 

 الخيرات من أجل أنهم قو  ال يفقهون عن هللا مواعظه, استكبارا ونفاقا.

, قال: نظر بعضهم واختلف أهل العربية في الجالب يرس االستفها , فقال بعض نحويي البصرة  

إلى بعض هل يراكم من أيد؟ كأنه قال: قال بعضهم لبعض بن نظرهم في هذا المكان كان إيماًء 

وتنبيها به, وهللا أعلم. وقال بعض نحويي الكوفة: إنما هو: وإذا ما أنزلت سورة قال بعضهم 

ه النظر الذي يجلب لبعض: هل يراكم من أيد؟ وقال آخر منهم: هذا النظر ليس معناه القول, ولكن
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االستفها  كقول العرب: تنارروا أيهم أعلم, واجتمعوا أيهم أفقه أي اجتمعوا لينظروا, فهذا الذي 

 يجلب االستفها .

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبي, عن شعبة, عن أبي يمزة, عن ابن عباس, قال: ال 13642  

هللا قلوبهم, ولكن قولوا: قد قضينا  تقولوا: انصرفنا من الصالة, فإن قوما انصرفوا فصرس

 الصالة.

قال: يدثنا أبي, عن سفيان, عن أبي إسحاق, عن عمير بن تميم الثعلبي, عن ابن عباس, قال: ال    

 تقولوا: انصرفنا من الصالة, فإن قوما انصرفوا فصرس هللا قلوبهم.

قال: ال تقولوا انصرفنا  قال: يدثنا أبو معاوية عن ابعمش, عن أبي الضحى, عن ابن عباس,   

 من الصالة, فإن قوما انصرفوا فصرس هللا قلوبهم, ولكن قولوا: قد قضينا الصالة.

ـ يدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 13643  

 اآلية, قال: هم المنافقون. عباس, قوله: َوإذَا ما أُْنِزلَُت ُسوَرةٌ نََظَر بَْعُضُهْم إلى بَْعض...

 وكان ابن سيد يقول في ذلك, ما:  

ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد, في قوله: َوإذَا ما أُْنِزلَْت ُسَورةٌ 13644  

ر نََظَر بَْعُضُهْم إلى بَْعٍض َهْل يََراُكْم ِمْن أَيٍد ممن سمع خبركم رآكم أيد أخبره إذا نزل شيء يخب

عن كالمهم, قال: وهم المنافقون. قال: وقرأ: وإذَا ما أُْنِزلَْت ُسوَرةٌ فَِمْنُهْم َمْن يَقُوُل إيُّكْم َسادَتْهُ َهِذِه 

إيَمانا... يتى بلغ: نََظَر بَْعُضُهْم إلى بَْعض َهْل يََراُكْم ِمْن أَيٍد أخبره بهذا, أكان معكم أيد سمع 

 كالمكم, أيد يخبره بهذا؟

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا آد , قال: يدثنا شعبة, قال: يدثنا أبو إسحاق الهمداني, عمن 13645  

يدثه, عن ابن عباس, قال: ال تقل انصرفنا من الصالة, فإن هللا َعيّر قوما فقال: اْنَصتَرفُوا هللَاتَرَس 

 ّللّاُ قُلَُوبُهْم ولكن قل: قد هللالينا.

 128اآلية : 

}لَقَْد َجآَءُكْم َرُسوٌل ّمْن أَنفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعنِتّْم َيِريٌص َعلَْيُكْم     القول في تأويل قوله تعالى: 

 بِاْلُمْؤِمنِيَن َرُءوٌس ّرِييٌم {.

يقول تعالى ذكره للعرب: لَقَْد جاَءُكْم أيها القو  َرُسوٌل هللا إليكم ِمْن أْنفُِسُكْم تعرفونه ال من    

فسكم في النصيحة لكم. َعِزيٌز َعلَْيِه ما َعنتّْم: أي عزيز عليه عنتكم, وهو غيركم, فتتهموه على أن

دخول المشقة عليهم والمكروه وابذى. َيِريٌص َعلَْيُكْم يقول: يريص على هدى ضالّلكم وتوبتهم 

 ورجوعهم إلى الحّق. بالُمْؤِمنِيَن َرُءؤٌس: أي رفيق َرِييٌم.

 التأويل. ذكر من قال ذلك:وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل   

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا ابن عيينة, عن جعفر بن محمد, عن أبيه, في قوله: لَقَدْ 13646  

 جاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أْنفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه ما َعنِتّْم قال: لم يصبه شيء من شر  في والدته.

د الرساق, قال: أخبرنا ابن عيينة, عن جعفر بن ـ يدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب13647  

محمد, في قوله: لَقَْد جاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أْنفُِسُكْم قال: لم يصبه شيء من والدة الجاهلية. قال: وقال 

 «.إنّي َخَرْجُت ِمْن نِكا ٍ ولَْم أْخُرْج ِمْن ِسفا ٍ »النبّي هللالى هللا عليه وسلم: 

إسحاق, قال: يدثنا عبد الرساق, عن ابن عيينة, عن جعفر بن محمد, يدثني المثنى, قال: يدثنا    

 عن أبيه, بنحوه.

ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: لَقَْد جاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن 13648  

لى ما أعطاه هللا من النبّوة أْنفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه ما َعنِتّْم قال: جعله هللا من أنفسهم, وال يحسدونه ع

 والكرامة.

وأما قوله: َعِزيٌز َعلَْيِه ما َعنِتّْم فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله, فقال بعضهم: معناه: ما   

 ضللتم. ذكر من قال ذلك:

ـ يدثنا أبو كريب, قال: يدثنا طلق بن غنا , قال: يدثنا الحكم بن رهير عن السدّي, عن 13649  

 , في قوله: َعِزيٌز َعلَْيِه ما َعنِتّْم قال: ما ضللتم.ابن عباس

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: عزيز عليه عنت مؤمنكم. ذكر من قال ذلك:  
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ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة: َعِزيٌز َعلَْيِه ما َعنِتّْم عزيز 13650  

 عليه عنت مؤمنهم.

ك بالصواب قول ابن عباس وذلك أن هللا عّم بالخبر عن نبّي هللا أنه عزيز وأولى القولين في ذل  

عليه ما عنت قومه, ولم يخصص أهل اإليمان به, فكان هللالى هللا عليه وسلم كما وهللافه هللا به 

 عزيزا عليه عنت جميعهم.

عهم فإن قال قائل: وكيف يجوس أن يوهللاف هللالى هللا عليه وسلم بأنه كان عزيزا عليه عنت جمي  

وهو يقتل كفارهم ويسبي ذراريهم ويسلبهم أموالهم؟ قيل: إن إسالمهم لو كانوا أسلموا كان أيّب 

إليه من إقامتهم على كفرهم وتكذيبهم إياه يتى يستحقوا ذلك من هللا, وإنما وهللافه هللا جّل ثناؤه 

ا فيستوجبوا العنت بأنه عزيز عليه عنتهم, بنه كان عزيزا عليه أن يأتوا ما يعنتهم وذلك أن يضلو

 من هللا بالقتل والسبي.

التي في قوله: ما َعنِتّْم فإنه رفع بقوله: َعِزيٌز َعلَْيِه بن معنى الكال : ما ذكرت عزيز « ما»وأما   

 عليه عنتكم.

 وأما قوله: َيِريٌص َعلَْيُكْم فإن معناه: ما قد بينت, وهو قول أهل التأويل ذكر من قال ذلك:  

ثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة: َيِريٌص َعلَْيُكْم يريص على ـ يد13651  

 ضالهم أن يهديه هللا.

ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة, في قولته: 13652  

 َيِريٌص َعلَْيُكْم قال: يريص على من لم يسلم أن يسلم.

 129اآلية : 

قول في تأويل قوله تعالى:     }فَإِن تََولّْواْ فَقُْل َيْسبَِي ّللّاُ آل إِلَـَهَ إِالّ ُهَو َعلَْيِه تََوّكْلُت َوُهَو َرّب ال

 اْلعَْرِش اْلعَِظيِم {.

يقول تعالى ذكره: فإن تولى يا محمد هؤالء الذين جئتهم بالحّق من عند ربك من قومك, فأدبروا    

أتيتهم به من النصيحة في هللا وما دعوتهم إليه من النور والهدى, فقل يسبي  عنك ولم يقبلوا ما

هللا, يكفيني ربي ال إلَِه إالّ ُهَو ال معبود سواه, َعلَْيِه تََوّكْلُت وبه وثقت, وعلى عونه اتكلت, وإليه 

وإلى نصره استندت, فإنه ناهللاري ومعيني على من خالفني وتولى عني منكم ومن غيركم من 

ناس. َوُهَو َرّب العَْرِش العَِظيم الذي يملك كل ما دونه, والملو  كلهم مماليكه وعبيده. وإنما عني ال

بوهللافه جّل ثناؤه نفسه بأنه رّب العرش العظيم, الخبر عن جميع ما دونه أنهم عبيده وفي ملكه 

ر خلقه وأنه وسلطانه بن العرش العظيم إنما يكون للملو , فوهللاف نفسه بأنه ذو العرش دون سائ

 الملك العظيم دون غيره وأن من دون في سلطانه وملكه جار عليه يكمه وقضاؤه.

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا عبد هللا بن هللاالح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن 13653  

 عليه وسلم, عباس, قوله: فإْن تََولّْوا فَقُْل َيْسبَِي ّللّاُ يعني الكفار تولوا عن رسول هللا هللالى هللا

 وهذه في المؤمنين.

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا ابن عيينة, عن عمرو, عن عبيد بن عمير, قال: كان عمر 13654  

ريمة هللا عليه ال يثبت آية في المصحف يتى يشهد رجالن, فجاء رجل من ابنصار بهاتين 

َعلَْيِه فقال عمر: ال أسألك عليهما بينة أبدا, كذا كان االَيتين: لَقَْد جاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أْنفُِسُكْم َعِزيٌز 

 رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا أيمد بن عبد هللا بن يونس, عن سهير, 13655  

يٌم إّن ّللّاَ َريِ »عن ابعمش, عن أبي هللاالح الحنفي, قال: قال رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم: 

قالوا: يا رسول هللا إنا لنريم أنفسنا وأموالنا قال: «. يُِحّب ُكّل َرِييم, يََضُع َرْيَمتَهُ على ُكّل َرِييمٍ 

ليَس كذلَك, ولِكْن ُكونُوا كَما قَاَل ّللّاُ: لَقَْد جاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أْنفُِسُكْم »وأراه قال: وأسواجنا. قال: 

ِريٌص َعلَْيُكْم بالُمْؤِمنِيَن َرُءوٌس َرِييٌم فإْن تََولّْوا فَقُْل َيْسبَِي ّللّاُ ال إلَهَ إالّ ُهَو َعِزيٌز َعلَْيِه ما َعنِتّْم يَ 

 أراه قرأ هذه اآلية كلها.« َعلَْيِه تََوّكْلُت َوُهَو َرّب العَْرِش العَِظيمِ 
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علّي بن سيد, ـ يدثني محمد بن المثنى, قال: يدثنا عبد الصمد, قال: يدثنا شعبة, عن 13656  

عن يوسف, عن ابن عباس, عن أبّي بن كعب, قال: آخر آية نزلت من القرآن: لَقَْد جاَءُكْم َرُسوٌل 

 ِمْن أْنفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه ما َعنِتّْم... إلى آخر اآلية.

 يدثني المثنى, قال: يدثنا مسلم بن إبراهيم, قال: يدثنا شعبة, عن علّي بن سيد, عن يوسف بن   

مهران, عن ابن عباس, عن أبّي, قال: آخر آية نزلت على النبّي هللالى هللا عليه وسلم: لَقَْد جاَءُكْم 

 َرُسوٌل ِمْن أْنفُِسُكْم... اآلية.

يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبي, قال: يدثنا شعبة, عن علّي بن سيد, عن يوسف بن مهران,    

ان االَيتان: لَقَْد جاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أْنفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه ما عن أبّي, قال: أيدث القرآن عهدا باهلل هات

 َعنِتّْم... إلى آخر االَيتين.

يدثني أبو كريب, قال: يدثنا يونس بن محمد, قال: يدثنا أبان بن يزيد العطار, عتن قتتادة, عتن    

ْم َرُستوٌل ِمتْن أْنفُِستُكْم... إلتى آختر أبّي بتن كعتب, قتال: أيتدث القترآن عهتدا بتاهلل االَيتتان: لَقَتْد جتاَءكُ 

 السورة.

 سورة يونس

 مكية

 وآياتها تسع ومائة

 القول في تفسير السورة التي يذكر فيها يونس هللالى هللا عليه وسلم

 بسم هللا الريَمن الرييم

 1 اآلية :
 تأويل قوله تعالى:   }الَر تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب اْلَحِكيِم {.

 : اختلف أهل التأويل في ذلك, فقال بعضهم: تأويله أنا هللا أرى. ذكر من قال ذلك:قال أبو جعفر   

ـ يدثنا يحيى بن داود بن ميمون الواسطي, قال: يدثنا أبو أسامة, عن أبي روق, عن 13657  

 الضحا , في قوله: الر: أنا هللا أرى.

ا شريك, عن عطاء بن السائب, ـ يدثنا أيمد بن إسحاق, قال: يدثنا أبو أيمد, قال: يدثن13658  

 عن أبي الضحى عن ابن عباس, قوله: الر قال: أنا هللا أرى.

 وقال آخرون: هي يروس من اسم هللا الذي هو الريمن. ذكر من قال ذلك:  

ـ يدثني عبد هللا بن أيمد بن شبويه, قال: يدثنا علّي بن الحسين, قال: ثني أبي, عن 13659  

 يروس الريمن مقطعة.« الر, ويم, ونون»عباس: يزيد, عن عكرمة عن ابن 

ـ يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا يحيى بن واضح, قال: يدثنا عيسى بن عبيد عن الحسين 13660  

فقال: اسم الريمن مقطع. ثم قال: « الر, ويم ونون»بن عثمان, قال: ذكر سالم بن عبد هللا: 

 الريمن.

ق, قال: يدثنا أبي يماد, قال: يدثنا مندل, عن عطاء ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحا13661  

 هو اسم الريمن.« الر, ويم, ونون»بن السائب, عن سعيد بن جبير, قال: 

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا سويد بن عمرو الكلبي, عن أبي عوانة, عن إسماعيل بن 13662  

 مقطعة بالهجاء, فإذا قال: هي أسماء هللا« الر, ويم, وص»سالم, عن عامر أنه سئل عن: 

 وهللالتها كانت اسما من أسماء هللا تعالى.

 وقال آخرون: هي اسم من أسماء القرآن. ذكر من قال ذلك:  

ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: الر اسم 13663  

 من أسماء القرآن.

كّل قائل في الذي قال فيه, وما الصواب لدينا من القول وقد ذكرنا اختالس الناس وما إليه ذهب   

في ذلك في نظيره, وذلك في أّول سورة البقرة, فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. وإنما 

ذكرنا في هذا الموضع القدر الذي ذكرنا لمخالفة من ذكرنا قوله في هذا قول في الم, فأما الذين 

 كرنا قولهم هنا  مكتفيا عن اإلعادة ههنا.وفقوا بين معاني جميع ذلك, فقد ذ
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 القول في تأويل قوله تعالى: تِْلَك آياُت الِكتاِب الَحِكيِم.  

 واختلف في تأويل ذلك, فقال بعضهم: تلك آيات التوراة. ذكر من قال ذلك:  

الِكتاِب ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو نعيم, قال: يدثنا سفيان, عن مجاهد: تِْلَك آياُت 13664  

 الَحِكيِم قال: التوراة واإلنجيل.

ـ قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا هشا , عن عمرو, عن سعيد, عن قتادة: تِْلَك آياُت 13665  

 الِكتاِب قال: الكتب التي كانت قبل القرآن.

 وقال آخرون: معنى ذلك: هذه آيات القرآن.  

إلى « تلك»له: هذه آيات القرآن, ووجه معنى وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوّ   

وقد بيّنا وجه توجيه تلك إلى هذا المعنى في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. «, هذه»معنى 

 واالَيات ابعال , والكتاب اسم من أسماء القرآن, وقد بيّنا كّل ذلك فيما مضى قبل.

لم يجيْء للتوراة واإلنجيل قبل ذكر وال تالوة  وإنما قلنا هذا التأويل أولى في ذلك بالصواب, بنه  

بعده فيوجه إليه الخبر, فإذا كان ذلك كذلك, فتأويل الكال : والريمن هذه آيات القرآن الحكيم. 

هللارس مفعل إلى فعيل, كما قيل عذاب أليم, بمعنى « المحكم»في هذا الموضع: « الحكيم»ومعنى 

 مؤلم, وكما قال الشاعر:

 لدّاعي الّسميُع أمْن َريحانةَ ا 

وقد بيّنا ذلك في غير موضع من الكتتاب. فمعنتاه إذا: تلتك آيتات الكتتاب المحكتم التذي أيكمته هللا   

 وبيّنه لعباده, كما قال جّل ثناؤه: الر ِكتاٌب أُْيِكَمْت آياتُهُ ثُّم فُّصلَْت ِمْن لَدُْن َيِكيٍم َخبِيٍر.

 2 اآلية :
َكاَن ِللنّاِس َعَجباً أَْن أَْوَيْينَآ إِلََى َرُجٍل ّمْنُهْم أَْن أَنِذِر النّاَس َوبَّشِر القول في تأويل قوله تعالى:    }أَ 

 الِّذيَن آَمنَُواْ أَّن لَُهْم قَدََ  هللِاْدٍق ِعندَ َربِّهْم قَاَل اْلَكافُِروَن إِّن َهـَذَا لََساِيٌر ّمبِيٌن {.

آن على رجل منهم بإنذارهم عقاب هللا على يقول تعالى ذكره: أكان عجبا للناس إيحاؤنا القر   

 معاهللايه, كأنهم لم يعلموا أن هللا قد أويى من قبله إلى مثله من البشر, فتعجبوا من ويينا إليه.

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

عمارة, عن أبي ـ يدثنا أبو كريب, قال: يدثنا عثمان بن سعيد, قال: يدثنا بشر بن 13666  

روق, عن الضحا  عن ابن عباس, قال: لما بعث هللا محمدا رسوالً أنكرت العرب ذلك, أو من 

أنكر منهم, فقالوا: هللا أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد فأنزل هللا تعالى: أكاَن للنّاِس 

 قَْبِلَك إالّ ِرجاالً. َعَجبا أْن أْوَيْينا إلى َرُجٍل ِمْنُهْم... وقال: َوما أْرَسْلنا ِمنْ 

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, قال: عجبت قريش 13667  

أن بُعث رجل منهم. قال: ومثل ذلك: َوإلى عاد أخاُهْم ُهودا وإلى ثَُمودَ أخاُهْم هللَااِلحا قال هللا: أَو 

 لى َرُجل ِمْنُكْم.َعِجْبتُْم أْن جاَءُكْم ِذْكٌر ِمْن َربُّكْم ع

 القول في تأويل قوله تعالى: َوبَّشِر الِّذيَن آَمنُوا أّن لَُهْم قَدََ  هللِاْدٍق ِعْندَ َربِّهْم.  

يقول جّل ثناؤه: أكان عجبا للناس أن أويينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس, وأن بشر الذين آمنوا   

 «.أنذر»باهلل ورسوله أن لهم قد  هللادق عطف على 

ختلف أهل التأويل في معنى قوله: قَدََ  هللِاْدق فقال بعضهم: معناه: أن لهم أجرا يسنا بما قدّموا وا  

 من هللاالح ابعمال. ذكر من قال ذلك:

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا المحاربي, عن جويبر, عن الضحا : أّن لَُهْم قَدََ  هللِاْدٍق 13668  

 ِعْندَ َربِّهْم قال: ثواب هللادق.

قال: يدثنا عبد هللا بن رجاء, عن ابن جريج, عن عبد هللا بن كثير, عن مجاهد: أّن لَُهْم ـ 13669  

 قَدََ  هللِاْدٍق ِعْندَ َربِّهْم قال: ابعمال الصالحة.

ـ يدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 13670  

وا أّن لَُهْم قَدََ  هللِاْدٍق ِعْندَ َربِّهْم يقول: أجرا يسنا بما قدّموا من عباس قوله: َوبَّشِر الِّذيَن آَمنُ 

 أعمالهم.
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ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا يزيد بن يبان, عن إبراهيم بن يزيد, عن الوليد بن عبد هللا 13671  

م, وهللادقتهم, بن أبي مغيث عن مجاهد: أّن لَُهْم قَدََ  هللِاْدٍق ِعْندَ َربِّهْم قال: هللاالتهم, وهللاومه

 وتسبيحهم.

ـ يدثني محمد بن عمرو, قال: يدثنا أبو عاهللام, قال: يدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, 13672  

 عن مجاهد: قَدََ  هللِاْدٍق قال: خير.

يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: قَدََ     

 هللِاْدق مثله.

 , قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, مثله.يدثنا القاسم   

ـ قال: ثني يجاج, عن أبي جعفر, عن الربيع بن أنس, قال: قَدََ  هللِاْدق ثواب هللادق عند 13673  

 ربهم.

 يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع, مثله.   

ي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد, في قوله: َوبَّشِر الِّذيَن آَمنُوا أّن ـ يدثن13674  

 لَُهْم قَدََ  هللِاْدٍق قال: القد  الصدق: الثواب الصدق بما قدموا من ابعمال.

 وقال آخرون: معناه: أن لهم سابق هللادق في اللو  المحفور من السعادة. ذكر من قال ذلك:  

المثنى, قال: يدثنا عبد هللا بن هللاالح, قال: ثني معاوية بن هللاالح, عن علّي,  ـ يدثني13675  

عن ابن عباس قوله: َوبَّشِر الِّذيَن آَمنُوا أّن لَُهْم قَدََ  هللِاْدٍق ِعْندَ َربِّهْم يقول: سبقت لهم السعادة في 

 الذكر ابّول.

ع لهم, قَدََ  هللادق. ذكر من قال وقال آخرون: معنى ذلك أن محمدا هللالى هللا عليه وآله وسلم شفي  

 ذلك:

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا يحيى بن آد , عن فضيل بن عمرو بن 13676  

 الجون, عن قتادة أو الحسن: أّن لَُهْم قَدََ  هللِاْدٍق ِعْندَ َربِّهْم قال: محمد شفيع لهم.

يد, عن قتادة, قوله: َوبَّشِر الِّذيَن آَمنُوا أّن ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سع13677  

 لَُهْم قَدََ  هللِاْدٍق ِعْندَ َربِّهْم: أي سلف هللادق عند ربهم.

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا عبد هللا بن الزبير, عن ابن عيينة, عن 13678  

 ِهْم قال: محمد هللالى هللا عليه وسلم.سيد بن أسلم, في قوله: أّن لَُهْم قَدََ  هللِاْدٍق ِعْندَ َربّ 

قال أبو جعفر: وأولى هذه ابقوال عندي بالصواب, قول من قال: معناه أن لهم أعماالً هللاالحة   

عند هللا يستوجبون بها منه الثواب وذلك أنه محكّي عن العرب: هؤالء أهل القد  في اإلسال  أي 

, ويقال: له عندي قد  هللادق وقد  سوء, وذلك ما هؤالء الذين قدموا فيه خيرا, فكان لهم فيه تقديم

 قد  إليه من خير أو شّر, ومنه قول يسان بن ثابت رضي هللا عنه:

 لَنا القَدَُ  ابُولى إلَْيَك وَخْلفُنابّوِلنا في طاَعِة ّللّاِ تابُِع  

 وقول ذي الرّمة:  

 َطّمْت على البَْحِر  لَُكْم قَدٌَ  ال يُْنِكُر النّاُس أنّهاَمَع الَحَسِب العاِديّ  

 فتأويل الكال  إذا: وبشر الذين آمنوا أن لهم تقدمة خير من ابعمال الصالحة عند ربهم.  

 القول في تأويل قوله تعالى: قال الكافُِروَن إّن َهذَا لَِسْحٌر ُمبِيٌن.  

ذَا لَِسْحٌر ُمبِيٌن اختلفت القّراء في قراءة ذلك, فقرأته عاّمة قّراء أهل المدينة والبصرة: إّن هَ   

وقرأ ذلك مسروق وسعيد بن جبير «. لَِسْحٌر ُمبِينٌ »بمعنى: إن هذا الذي جئتنا به, يعنون القرآن 

وجماعة من قّراء الكوفيين: إّن َهذَا لَِسْحٌر ُمبِيٌن وقد بينت فيما مضى من نظائر ذلك أن كل 

مخير في القراءة في ذلك  موهللاوس بصفة نزل الموهللاوس على هللافته, وهللافته عليه, فالقارىء

ولساير مبين وذلك أنهم إنما وهللافوه « وذلك نظير هذا الحرس: قال الكافُِروَن إّن َهذَا لَِسْحٌر ُمبِينٌ 

بأنه ساير, ووهللافهم ما جاءهم به أنه سحر يدّل على أنهم قد وهللافوه بالسحر. وإذا كان ذلك كذلك 

ن. وفي الكال  محذوس استغنى بداللة ما ذكر فسواء بأّي ذلك قرأ القارىء التفاق معنى القراءتي

عما تر  ذكره وهو: فلما بشرهم وأنذرهم وتال عليهم الويي, قال الكافرون إن هذا الذي جاءنا به 

 لسحر مبين.

This file was downloaded from QuranicThought.com



فتأويل الكال  إذا: أكان للناس عجبا أن أويينا إلى رجل منهم, أن أنذر الناس, وبشر التذين آمنتوا   

م, فلما أتاهم بتويي هللا وتتاله علتيهم, قتال المنكترون توييتد هللا ورستالة أن لهم قد  هللادق عند ربه

 رسوله: إن هذا الذي جاءنا به محمد لسحر مبين أي يبين لكم عنه أنه مبطل فيما يدعيه.

 3  اآلية :

ِة أَيّاٍ  ثُّم اْستََوَى القول في تأويل قوله تعالى:    }إِّن َربُّكُم ّللّاُ الِّذي َخلََق الّسَماَواِت َوابْرَض فِي ِستّ 

 ّكُروَن {.َعلَى اْلعَْرِش يُدَبُّر ابْمَر َما ِمن َشِفيعٍ إِالّ ِمن بَْعِد إِْذنِِه ذَِلُكُم ّللّاُ َربُّكْم فَاْعبُدُوهُ أَفاَلَ تَذَ 

يقول تعالى ذكره: إن ربكم الذي له عبادة كّل شيء, وال تنبغي العبادة إال له, هو الذي خلق    

ات السبع وابرضين السبع في ستة أيا , وانفرد بخلقها بغير شريك وال رهير, ثم استوى السمو

على عرشه مدبرا لألمور وقاضيا في خلقه ما أيّب, ال يضادّه في قضائه أيد وال يتعقب تدبيره 

يو  القيامة  متعقب وال يدخل أموره خلل. ما ِمْن َشِفيعٍ إالّ ِمْن بَْعِد إْذنِِه يقول: ال يشفع عنده شافع

في أيد إال من بعد أن يأذن في الشفاعة. ذَِلُكُم ّللّاُ َربُّكْم يقول جّل جالله: هذا الذي هذه هللافته 

سيدكم وموالكم ال من ال يسمع, وال يبصر, وال يدبر, وال يقضي من االَلهة وابوثان. فاْعبُدُوهُ 

أفردوا له ابلوهة والربوبية بالذلة يقول: فاعبدوا ربكم الذي هذه هللافته, وأخلصوا له العبادة, و

منكم له دون أوثانكم وسائر ما تشركون معه في العبادة. أفاَل تَذَّكُروَن يقول: أفال تتعظون 

وتعتبرون بهذه االَيات والحجج, فتنيبون إلى اإلذعان بتوييد ربكم وإفراده بالعبادة, وتجمعون 

 ابنداد وتبرءون منها.

 ك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:وبنحو الذي قلنا في ذل  

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا ابن نمير, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: يُدَبُّر 13679  

 ابْمَر قال: يقضيه ويده.

يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا يكا , عن عنبسة, عن محمد بن عبد ابعلى, عن القاسم بن أبي    

 دَبُّر ابْمَر ما ِمْن َشِفيعٍ إالّ ِمْن بَْعِد إْذنِِه قال: يقضيه ويده.بّزة, عن مجاهد: يُ 

يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: يُدَبُّر    

 ابْمَر قال: يقضيه ويده.

 , عن مجاهد, مثله.قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا عبد هللا, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح   

 يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, مثله.   

 4  اآلية :

يَْجِزَي القول في تأويل قوله تعالى:    }إِلَْيِه َمْرِجعُُكْم َجِميعاً َوْعدَ ّللّاِ َيقّاً إِنّهُ يَْبدَأُ اْلَخْلَق ثُّم يُِعيدُهُ لِ 

نُواْ َوَعِملُواْ الّصاِلَحاِت بِاْلِقْسِط َوالِّذيَن َكفَُرواْ لَُهْم َشَراٌب ّمْن َيِميٍم َوَعذَاٌب أَِليٌم بَِما َكانُواْ الِّذيَن آمَ 

 يَْكفُُروَن {.

يقول تعالى ذكره: إلى ربكم الذي هللافته ما وهللاف جّل ثناؤه في اآلية قبل هذه معادكم أيها الناس   

مصدرا من قوله: إلَْيِه َمْرَجعُُكْم بن فيه معنى « وعد هللا»ّللّاِ َيقّا فأخرج يو  القيامة جميعا. َوْعدَ 

الوعد, ومعناه: يعدكم هللا أن يحييكم بعد مماتكم وعدا يقّا, فلذلك نصب َوْعدَ هللا َيقّا. إِنّهُ يَْبدَُؤ 

وإيجاده ثم يعيده, فيوجده ييّا الَخْلَق ثُّم يُِعيدُهُ يقول تعالى ذكره: إن ربكم يبدأ إنشاء الخلق وإيداثه 

 كهيئته يو  ابتدأه بعد فنائه وبالئه. كما:

ـ يدثني محمد بن عمرو, قال: يدثنا أبو عاهللام, قال: يدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, 13680  

 عن مجاهد: يَْبدَأُ الَخْلَق ثُّم يُِعيدُهُ قال: يحييه ثم يميته.

 «.حييهثم ي»قال أبو جعفر: وأيسبه أنه قال:   

يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا عبد هللا بن رجاء, عن ابن جريج, عن عبد هللا بن كثير, عن    

 مجاهد: يَْبدَأُ الَخْلَق ثُّم يُِعيدُهُ قال: يحييه ثم يميته ثم يحييه.

أُ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: إنّهُ يَْبدَ    

 الَخْلَق ثُّم يُِعيدُهُ: يحييه ثم يميته, ثم يبدؤه ثم يحييه.
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قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا ابن أبي جعفر, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد    

 بنحوه.

وقرأت قّراء اإلمصار ذلك: إنّهُ يَْبدَأُ الَخْلَق بكسر ابلف من إنه على االستئناس. وذُكر عن أبي   

« أنّ »كأنه أراد: يقّا أن يبدأ الخلق ثم يعيده, س « أنه»راسي أنه قرأه أنه بفتح ابلف من جعفر ال

 يينئذ تكون رفعا, كما قال الشاعر:

 أَيقّا ِعبادَ ّللّاِ أْن لَْسُت َسائراأبا َيبٍّة إالّ علّي َرقِيُب  

يقول: ثم يعيده من بعد مماته كهيئته قبل  وقوله: ِليَْجِزَي الِّذيَن آَمنُوا َوعِملُوا الّصاِلحاِت بالِقْسطِ   

مماته عند بعثه من قبره, لَْيِجزَي الِّذيَن آَمنُوا يقول: ليثيب من هللادق هللا ورسوله وعملوا ما أمرهم 

هللا به من ابعمال واجتنبوا ما نهاهم عنه على أعمالهم الحسنة بالِقْسِط يقول: ليجزيهم على 

ي الدنيا الحسن من الثواب والصالح من الجزاء في االَخرة, الحسن من أعمالهم التي عملوها ف

 وذلك هو القسط. والقسط العدل واإلنصاس كما:

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: 13681  

 بالِقْسِط بالعدل.

يٍم فإنه جّل ثناؤه ابتدأ الخبر عما أعدّ هللا للذين كفروا من وقوله: َوالِّذيَن َكفَُروا لَُهْم َشَراٌب ِمْن َيمِ   

العذاب. وفيه معنى العطف على ابّول, بنه تعالى ذكره عّم بالخبر عن معاد جميعهم كفارهم 

ومؤمنيهم إليه, ثم أخبر أن إعادتهم ليجزي كّل فريق بما عمل, المحسن منهم باإليسان والمسيء 

د تقد  الخبر المستأنف عما أعدّ للذين كفروا من العذاب ما يدّل سامع باإلساءة. ولكن لما كان ق

ذلك على المراد ابتدأ الخبر والمعني العطف, فقال: والذين جحدوا هللا ورسوله وكذبوا بآيات هللا, 

لهم شراب في جهنم من يميم, وذلك شراب قد أغلي واشتدّ يّره يتى أنه فيما ذكر عن النبّي 

سلم ليتساقط من أيدهم يين يدنيه منه فروة رأسه, وكما وهللافه جّل ثناؤه: هللالى هللا عليه و

أي مسخن, وكّل «: محمو »كالُمْهِل يَْشِوي الُوُجوهَ. وأهللاله مفعول هللارس إلى فعيل, وإنما هو 

 مسخن عند العرب فهو يميم, ومنه قول المرقش:

  فِي ُكّل يَْوٍ  لََها ِمْقَطَرةٌفِيها ِكباٌء ُمعَدّ وَيِميمْ  

يعني بالحميم: الماء المسخن. وقوله: َعذَاٌب أِليٌم يقول: ولهم مع ذلك عذاب موجع سوى الشراب   

 من الحميم بَِما َكانُوا يَْكفُُروَن باهلل ورسوله.

 القول في تأويل قوله تعالى: 

ْعلَُمواْ َعدَدَ الّسنِيَن َواْلِحَساَب َما َخلََق }ُهَو الِّذي َجعََل الّشْمَس ِضيَآًء َواْلقََمَر نُوراً َوقَدَّرهُ َمنَاِسَل ِلتَ    

 ّللّاُ ذَِلَك إِالّ بِاْلَحّق يُفَّصُل االَيَاِت ِلقَْوٍ  يَْعلَُموَن {.

يقول تعالى ذكره: إن ربكم هللا الذي خلق السماوات وابرض ُهَو الِّذي َجعََل الّشْمَس ِضياًء    

لك: هو الذي أضاء الشمس وأنار القمر, َوقَدَّرهُ َمناِسَل يقول: بالنهار والقََمَر نُورا بالليل, ومعنى ذ

قضاه فسّواه مناسل ال يجاوسها, وال يقصر دونها على يال وايدة أبدا. وقال: َوقَدَّرهُ َمناِسَل 

فويده, وقد ذكر الشمس والقمر, فإن في ذلك وجهين: أيدهما أن تكون الهاء في قوله: َوقَدَّرهُ 

بابهلّة يعرس انقضاء الشهور والسنين ال بالشمس. واالَخر: أن يكون اكتفي  للقمر خاهللاة, بن

بذكر أيدهما عن االَخر, كما قال في موضع آخر: َوّللّاُ َوَرُسولُهُ أَيّق أْن يُْرُضوهُ وكما قال 

 الشاعر:

 َرمانِي بأْمر ُكْنُت ِمْنهُ َوَوالِديبَِريّا َوِمْن ُجوِل الّطِوّي َرمانِي  

ه: ِلتَْعلَُمتتوا َعتتدَدَ الّستتنِيَن والحستتاَب يقتتول: وقتتدّر ذلتتك منتتاسل لتعلمتتوا أنتتتم أيهتتا النتتاس عتتدد وقولتت  

السنين: دخول ما يدخل منها, وانقضاء متا يستتقبل منهتا ويستابها, يقتول: ويستاب أوقتات الستنين 

: لتتم يخلتتق هللا وعتتدد أيامهتتا ويستتاب ستتاعات أيامهتتا. متتا َخلَتتَق ّللّاُ ذلتتَك إال بتتالَحّق يقتتول جتتّل ثنتتاؤه

الشمس والقمر ومناسلهما إال بالحّق, يقول الحتّق تعتالى ذكتره: خلقتت ذلتك كلته بحتّق ويتدي بغيتر 

عتتون وال شتتريك. يُفَّصتتُل االَيتتاِت يقتتول: يبتتين الحجتتج وابدلتتة ِلقَتتْو  يَْعلَُمتتوَن إذا تتتدبروها, يقيقتتة 

ن خلتتع ابنتتداد والبتتراءة متتن ويدانيتتة هللا, وهللاتتحة متتا يتتدعوهم إليتته محمتتد هللاتتلى هللا عليتته وستتلم متت

 ابوثان.
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 5 اآلية :

يَْجِزَي القول في تأويل قوله تعالى:    }إِلَْيِه َمْرِجعُُكْم َجِميعاً َوْعدَ ّللّاِ َيقّاً إِنّهُ يَْبدَأُ اْلَخْلَق ثُّم يُِعيدُهُ لِ 

لَُهْم َشَراٌب ّمْن َيِميٍم َوَعذَاٌب أَِليٌم بَِما َكانُواْ الِّذيَن آَمنُواْ َوَعِملُواْ الّصاِلَحاِت بِاْلِقْسِط َوالِّذيَن َكفَُرواْ 

 يَْكفُُروَن {.

يقول تعالى ذكره: إلى ربكم الذي هللافته ما وهللاف جّل ثناؤه في اآلية قبل هذه معادكم أيها الناس   

بن فيه معنى  مصدرا من قوله: إلَْيِه َمْرَجعُُكمْ « وعد هللا»يو  القيامة جميعا. َوْعدَ ّللّاِ َيقّا فأخرج 

الوعد, ومعناه: يعدكم هللا أن يحييكم بعد مماتكم وعدا يقّا, فلذلك نصب َوْعدَ هللا َيقّا. إِنّهُ يَْبدَُؤ 

الَخْلَق ثُّم يُِعيدُهُ يقول تعالى ذكره: إن ربكم يبدأ إنشاء الخلق وإيداثه وإيجاده ثم يعيده, فيوجده ييّا 

 . كما:كهيئته يو  ابتدأه بعد فنائه وبالئه

ـ يدثني محمد بن عمرو, قال: يدثنا أبو عاهللام, قال: يدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, 13680  

 عن مجاهد: يَْبدَأُ الَخْلَق ثُّم يُِعيدُهُ قال: يحييه ثم يميته.

 «.ثم يحييه»قال أبو جعفر: وأيسبه أنه قال:   

يج, عن عبد هللا بن كثير, عن يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا عبد هللا بن رجاء, عن ابن جر   

 مجاهد: يَْبدَأُ الَخْلَق ثُّم يُِعيدُهُ قال: يحييه ثم يميته ثم يحييه.

يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: إنّهُ يَْبدَأُ    

 الَخْلَق ثُّم يُِعيدُهُ: يحييه ثم يميته, ثم يبدؤه ثم يحييه.

قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا ابن أبي جعفر, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد    

 بنحوه.

وقرأت قّراء اإلمصار ذلك: إنّهُ يَْبدَأُ الَخْلَق بكسر ابلف من إنه على االستئناس. وذُكر عن أبي   

« أنّ »خلق ثم يعيده, س كأنه أراد: يقّا أن يبدأ ال« أنه»جعفر الراسي أنه قرأه أنه بفتح ابلف من 

 يينئذ تكون رفعا, كما قال الشاعر:

 أَيقّا ِعبادَ ّللّاِ أْن لَْسُت َسائراأبا َيبٍّة إالّ علّي َرقِيُب  

وقوله: ِليَْجِزَي الِّذيَن آَمنُوا َوعِملُوا الّصاِلحاِت بالِقْسِط يقول: ثم يعيده من بعد مماته كهيئته قبل   

لَْيِجزَي الِّذيَن آَمنُوا يقول: ليثيب من هللادق هللا ورسوله وعملوا ما أمرهم مماته عند بعثه من قبره, 

هللا به من ابعمال واجتنبوا ما نهاهم عنه على أعمالهم الحسنة بالِقْسِط يقول: ليجزيهم على 

الحسن من أعمالهم التي عملوها في الدنيا الحسن من الثواب والصالح من الجزاء في االَخرة, 

 لقسط. والقسط العدل واإلنصاس كما:وذلك هو ا

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: 13681  

 بالِقْسِط بالعدل.

وقوله: َوالِّذيَن َكفَُروا لَُهْم َشَراٌب ِمْن َيِميٍم فإنه جّل ثناؤه ابتدأ الخبر عما أعدّ هللا للذين كفروا من   

اب. وفيه معنى العطف على ابّول, بنه تعالى ذكره عّم بالخبر عن معاد جميعهم كفارهم العذ

ومؤمنيهم إليه, ثم أخبر أن إعادتهم ليجزي كّل فريق بما عمل, المحسن منهم باإليسان والمسيء 

ع باإلساءة. ولكن لما كان قد تقد  الخبر المستأنف عما أعدّ للذين كفروا من العذاب ما يدّل سام

ذلك على المراد ابتدأ الخبر والمعني العطف, فقال: والذين جحدوا هللا ورسوله وكذبوا بآيات هللا, 

لهم شراب في جهنم من يميم, وذلك شراب قد أغلي واشتدّ يّره يتى أنه فيما ذكر عن النبّي 

ه: هللالى هللا عليه وسلم ليتساقط من أيدهم يين يدنيه منه فروة رأسه, وكما وهللافه جّل ثناؤ

أي مسخن, وكّل «: محمو »كالُمْهِل يَْشِوي الُوُجوهَ. وأهللاله مفعول هللارس إلى فعيل, وإنما هو 

 مسخن عند العرب فهو يميم, ومنه قول المرقش:

 فِي ُكّل يَْوٍ  لََها ِمْقَطَرةٌفِيها ِكباٌء ُمعَدّ وَيِميْم  

م مع ذلك عذاب موجع سوى الشراب يعني بالحميم: الماء المسخن. وقوله: َعذَاٌب أِليٌم يقول: وله  

 من الحميم بَِما َكانُوا يَْكفُُروَن باهلل ورسوله.

 القول في تأويل قوله تعالى: 
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َخلََق }ُهَو الِّذي َجعََل الّشْمَس ِضيَآًء َواْلقََمَر نُوراً َوقَدَّرهُ َمنَاِسَل ِلتَْعلَُمواْ َعدَدَ الّسنِيَن َواْلِحَساَب َما    

 إِالّ بِاْلَحّق يُفَّصُل االَيَاِت ِلقَْوٍ  يَْعلَُموَن {. ّللّاُ ذَِلكَ 

يقول تعالى ذكره: إن ربكم هللا الذي خلق السماوات وابرض ُهَو الِّذي َجعََل الّشْمَس ِضياًء    

بالنهار والقََمَر نُورا بالليل, ومعنى ذلك: هو الذي أضاء الشمس وأنار القمر, َوقَدَّرهُ َمناِسَل يقول: 

اه فسّواه مناسل ال يجاوسها, وال يقصر دونها على يال وايدة أبدا. وقال: َوقَدَّرهُ َمناِسَل قض

فويده, وقد ذكر الشمس والقمر, فإن في ذلك وجهين: أيدهما أن تكون الهاء في قوله: َوقَدَّرهُ 

اكتفي  للقمر خاهللاة, بن بابهلّة يعرس انقضاء الشهور والسنين ال بالشمس. واالَخر: أن يكون

بذكر أيدهما عن االَخر, كما قال في موضع آخر: َوّللّاُ َوَرُسولُهُ أَيّق أْن يُْرُضوهُ وكما قال 

 الشاعر:

 َرمانِي بأْمر ُكْنُت ِمْنهُ َوَوالِديبَِريّا َوِمْن ُجوِل الّطِوّي َرمانِي  

لتعلمتتوا أنتتتم أيهتتا النتتاس عتتدد وقولتته: ِلتَْعلَُمتتوا َعتتدَدَ الّستتنِيَن والحستتاَب يقتتول: وقتتدّر ذلتتك منتتاسل   

السنين: دخول ما يدخل منها, وانقضاء متا يستتقبل منهتا ويستابها, يقتول: ويستاب أوقتات الستنين 

وعتتدد أيامهتتا ويستتاب ستتاعات أيامهتتا. متتا َخلَتتَق ّللّاُ ذلتتَك إال بتتالَحّق يقتتول جتتّل ثنتتاؤه: لتتم يخلتتق هللا 

لى ذكتره: خلقتت ذلتك كلته بحتّق ويتدي بغيتر الشمس والقمر ومناسلهما إال بالحّق, يقول الحتّق تعتا

عتتون وال شتتريك. يُفَّصتتُل االَيتتاِت يقتتول: يبتتين الحجتتج وابدلتتة ِلقَتتْو  يَْعلَُمتتوَن إذا تتتدبروها, يقيقتتة 

ويدانيتتة هللا, وهللاتتحة متتا يتتدعوهم إليتته محمتتد هللاتتلى هللا عليتته وستتلم متتن خلتتع ابنتتداد والبتتراءة متتن 

 ابوثان.

 6  اآلية :

ه تعالى:    }إِّن فِي اْختاِلَِس اْللّْيِل َوالنَّهاِر َوَما َخلََق ّللّاُ فِي الّسَماَواِت َوابْرِض القول في تأويل قول

 الَيَاٍت لّقَْوٍ  يَتّقُوَن {.

يقول تعالى ذكره منبها عباده على موضع الداللة على ربوبيته وأنه خالق كّل ما دونه. إن في    

ر الليل. إذا ذهب هذا جاء هذا وإذا جاء هذا ذهب هذا, وفيما اعتقاب الليل والنهار واعتقاب النها

خلق هللا في السماوات من الشمس والقمر والنجو  وفي ابرض من عجائب الخلق الدالة على أن 

لها هللاانعا ليس كمثله شيء, الَيَاٍت يقول بدلة ويججا وأعالما واضحة لقو  يتقون هللا, فيخافون 

 الص العبادة لربهم.وعيده ويخشون عقابه على إخ

فإن قال قائل: أو ال داللة فيمتا خلتق هللا فِتي الستماوات وابرض علتى هللاتانعه إال لمتن اتقتى هللا؟   

قيل: في ذلك الداللة الواضحة على هللاانعه لكّل من هللاحت فطرته, وبريء من العاهات قلبته, ولتم 

, وإنمتا معنتاه: إن فتي ذلتك يقصد بذلك الخبر عن أن فيه الداللة لمن كتان قتد أشتعر نفسته تقتوى هللا

الَيات لمن اتقى عقاب هللا فلم يحمله هواه على خالس ما وضح له من الحّق, بن ذلك يدّل كّل ذي 

فطتترة هللاتتحيحة علتتى أن لتته متتدبرا يستتتحّق عليتته اإلذعتتان لتته بتتالعبودة دون متتا ستتواه متتن االَلهتتة 

 وابنداد.

 8-7 اآلية :

الِّذيَن الَ يَْرُجوَن ِلقَآَءنَا َوَرُضواْ بِاْلَحياةِ الدّْنيَا َواْطَمأَنّواْ بَِها  القول في تأويل قوله تعالى:    }إَنّ 

 َوالِّذيَن ُهْم َعْن آيَاتِنَا َغافِلُوَن *  أُْولَـَئَِك َمأَْواُهُم النّاُر بَِما َكانُواْ يَْكِسبُوَن {.

هم لذلك مكذّبون بالثواب والعقاب, يقول تعالى ذكره: إن الذين ال يخافون لقاءنا يو  القيامة, ف   

متنافسون في سين الدنيا وسخارفها, راضون بها عوضا من االَخرة, مطمئنين إليها ساكنين. 

َوالِّذيَن هم عن آيات هللا, وهي أدلته على ويدانيته, ويججه على عباده في إخالص العبادة له 

لنفسه, فيعلموا بها يقيقة ما دلتهم عليه, َغافِلُوَن معرضون عنها الهون, ال يتأملونها تأمل ناهللاح 

ويعرفوا بها بطول ما هم عليه مقيمون. أُولَئَِك َمأَْواُهُم النّاُر يقول جّل ثناؤه: هؤالء الذين هذه 

هللافتهم مأواهم مصيرها إلى النار نار جهنم في االَخرة. بَِما َكانُوا يَْكِسبوَن في الدنيا من االَثا  

إذا كان ال يخافه. ومنه «: فالن ال يرجو فالنا»السيئات. والعرب تقول: وابجرا  ويجتريون من 

ِ َوقارا. ومنه قول أبي ذؤيب:  قول هللا جّل ثناؤه: ما لَُكْم ال تَْرُجوَن ّلِلّ
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 إذَا لََسعَتْهُ النّْحُل لَْم يَْرُج لَْسعَهاوخالَفَها فِي بَْيِت نُوٍب َعَواِسِل  

 أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال  

ـ يدثني محمد بن عمرو, قال: يدثنا أبو عاهللام, قال: يدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, 13682  

عن مجاهد: واْطَمأنّوا بِها قال: هو مثل قوله: َمْن كاَن يُِريدُ الَحياةَ الدّْنيا َوِسينَتَها نَُوّس إلَْيِهْم 

 أْعمالَُهْم فِيها.

نى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: يدثني المث   

إّن الِّذيَن ال يَْرُجوَن ِلقاَءنا َوَرُضوا بالَحياةِ الدّْنيا واْطمأَنّوا بِها قال: هو مثل قوله: َمْن كاَن يُِريدُ 

 ها.الَحياةَ الدّْنيا َوِسينَتَها نَُوّس إلَْيِهْم أْعمالَُهْم فِي

 يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, مثله.   

ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: إّن الِّذيَن ال يَْرُجوَن 13683  

ياتِنا غافِلُوَن قال: إذا شئت رأيت هللاايب ِلقاَءنا َوَرُضوا بالَحياةِ الدّْنيا واْطمأَنّوا بِها َوالِّذيَن ُهْم َعْن آ

 دنيا لها يفر , ولها يحزن, ولها يسخط, ولها يرضى.

ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد, في قوله: إّن الّتِذيَن ال يَْرُجتوَن 13684  

هتؤالء أهتل الكفتر. ثتم قتال: أُولَئِتَك  ِلقاَءنا َوَرُضتوا بالَحيتاةِ التدّْنيا واْطمتأَنّوا بِهتا... اآليتة كلهتا, قتال:

 َمأَْواُهُم النّاُر بَِما كانُوا يَْكِسبَُوَن.

 10-9 اآلية :
 القول في تأويل قوله تعالى:

 نّاتِ }إِّن الِّذيَن آَمنُواْ َوَعِملُواْ الّصاِلَحاِت يَْهِديِهْم َربُّهْم بِإِيَمانِِهْم تَْجِري ِمن تَْحتِِهُم ابْنَهاُر فِي جَ    

ّب اْلعَالَِميَن النِّعيِم *  دَْعَواُهْم فِيَها ُسْبَحانََك اللُّهّم َوتَِحيّتُُهْم فِيَها َسالٌَ  َوآِخُر دَْعَواُهْم أَِن اْلَحْمدُ ّلّلِ رَ 

.} 

يقول تعالى ذكره: إّن الِّذيَن آَمنُوا وَعِملُوا الّصاِلحاِت إن الذين هللادّقوا هللا ورسوله وعملوا    

ذلك العمل بطاعة هللا واالنتهاء إلى أمره. يَْهِديِهْم َربُّهْم بإيمانِِهْم يقول: يرشدهم ربهم الصالحات, و

 بإيمانهم به إلى الجنة. كما:

ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: إّن الِّذيَن آَمنُوا َوعِملُوا 13685  

يمانِِهْم تَْجِري ِمْن تَْحتِِهْم ابنهاُر فِي َجنّاِت النِّعيِم بلغنا أن نبّي هللا هللالى الّصاِلحاِت يَْهِديِهْم َربُّهْم بإِ 

إّن الُمْؤِمَن إذَا َخَرَج ِمْن قَْبِرِه هللُاّوَر لَهُ َعَملُهُ فِي هللُاوَرة َيَسنَة, فَيُقُوُل لَهُ: ما »هللا عليه وسلم قال: 

يَقُوُل: أنا َعَملَُك, فَيَُكون لَهُ نُورا َوقائِدا إلى الَجنِّة. وأّما الكافُِر أْنَت, فَوّللّاِ إنّي بَراَ  اْمرأ هللِاْدٍق؟ فَ 

َراَ  إذَا َخَرَج ِمْن قَْبِرِه هللُاّوَر لَهُ َعَملُهُ فِي هللُاوَرةٍ َسيّئٍَة َوبِشاَرةٍ َسيّئٍَة, فَيَقُوُل: ما أْنَت فَوّللّاِ إنّي بَ 

 «.يَْنَطِلُق بِِه يتى يُْدِخلَهُ النّارُ أْمرأَ َسْوٍء؟ فَيَقُوُل: أنا َعَملَُك. فَ 

ـ يدثني محمد بن عمرو, قال: يدثنا أبو عاهللام, قال: يدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, 13686  

 عن مجاهد في قول هللا: يَْهِديِهْم َربُّهْم بإيمانِِهْم قال: يكون لهم نورا يمشون به.

 ثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يد   

 قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا ابن أبي جعفر, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.   

 يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, مثله.   

ِهْم قال: يمثل له عمله في هللاورة يسنة وريح طيبة, يعارض وقال ابن جريج: يَْهِديِهْم َربُّهْم بإيمانِ   

هللاايبه ويبشره بكل خير, فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك فيجعل له نورا من بين يديه يتى 

يدخله الجنة, فذلك قوله: يَْهِديِهْم َربُّهْم بإيمانِِهْم. والكافر يمثل له عمله في هللاورة سيئة وريح منتنة, 

 وياُلدّه يتى يقذفه في النار.فيالس  هللاايبه 

 وقال آخرون: معنى ذلك: بإيمانهم يهديهم ربهم لدينه, يقول: بتصديقهم هداهم. ذكر من قال ذلك:  

وقوله: تَْجِري ِمْن تَْحتَِهُم ابنهاُر يقول: تجري من تحت هؤالء المؤمنين الذين وهللاف جّل ثناؤه   

ول: في بساتين النعيم الذي نعّم هللا به أهل طاعته واإليمان هللافتهم أنهار الجنة. في َجنّاِت النِّعيِم يق

 به.
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فإن قال قائل: وكيف قيل تجري من تحتهم ابنهار, وإنما وهللاف جّل ثناؤه أنهار الجنة في سائر   

القرآن أنها تجري تحت الجنات؟ وكيف يمكن ابنهار أن تجري من تحتهم إال أن يكونوا فوق 

حت أرضها, وليس ذلك من هللافة أنهار الجنة, بن هللافتها أنها أرضها وابنهار تجري من ت

تجري على وجه ابرض في غير أخاديد؟ قيل: إن معنى ذلك بخالس ما إليه ذهبَت, وإنما معنى 

ذلك: تجري من دونهم ابنهار إلى ما بين أيديهم في بساتين النعيم, وذلك نظير قول هللا: قَْد َجعََل 

ومعلو  أنه لم يجعل السرّي تحتها وهي عليه قاعدة, إذ كان السرّي هو الجدول, َربِّك تَْحتَِك َسِريّا 

وإنما عني به جعل دونها: بين يديها, وكما قال جّل ثناؤه مخبرا عن قيل فرعون: ألَْيَس لي ُمْلُك 

 ِمْصَر َوَهِذِه ابنهاُر تَْجِري ِمْن تَْحتِي بمعنى: من دوني بين يدي.

 ْم فِيها ُسْبحانََك اللُّهْم فإن معناه: دعاؤهم فيها سبحانك اللهّم. كما:وأما قوله: دَْعَواهُ   

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, قال: أخبرت أن 13687  

ك قوله: دْعَواُهْم فِيها ُسْبحانَك اللُّهّم قال: إذا مّر بهم الطير فيشتهونه, قالوا: سبحانك اللهّم وذل

دعواهم, فيأتيهم الملك بما اشتهوا, فيسلم عليهم, فيردّون عليه, فذلك قوله: وتَِحيّتُُهْم فِيها َسالٌ . 

ِ َرّب العالَِميَن.  قال: فإذا أكلوا يمدوا هللا ربهم, فذلك قوله: وآِخُر دَْعَواُهْم أِن الَحْمدُ ّلِلّ

عن قتادة, قوله: دْعَواُهْم فِيها ُسْبحانَك  ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد,13688  

 اللُّهّم يقول: ذلك قولهم فيها وتَِحيّتُُهْم فِيها َسالٌ .

ـ يدثنا أبو كريب, قال: يدثنا عبيد هللا ابشجعي, قال: سمعت سفيان يقول: دْعَواُهْم فِيها 13689  

 ا الشيء قالوا: اللهّم فيأتيهم ما دعوا به.ُسْبحانَك اللُّهّم وتَِحيّتُُهْم فِيها َسالٌ  قال: إذا أرادو

وأما قوله: ُسْبحانََك اللُّهّم فإن معناه: تنزيها لك يا رّب مما أضاس إليك أهل الشر  بك من الكذب   

 عليك والفرية.

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

, قال: سمعت أبي, عن غير وايد عطية فيهم: ـ يدثنا أبو كريب, قال: يدثنا ابن إدريس13690  

 سبحان هللا تنزيه هلل.

ـ يدثنا محمد بن بشار, قال: يدثنا عبد الريمن بن مهدي, قال: يدثنا سفيان, عن 13691  

عثمان بن عبد هللا بن موهب, قال: سمعت موسى بن طلحة, قال: سئل رسول هللا هللالى هللا عليه 

 «.َراُء ّللّاِ َعِن الّسوءِ إبْ »وسلم عن سبحان هللا, قال: 

ـ يدثنا أبو كريب وأبو السائب وخالد بن أسلم, قالوا: يدثنا ابن إدريس, قال: يدثنا 13692  

قال: كلمة رضيها هللا « سبحان هللا»قابوس, عن أبيه: أن ابن الكّواء سأل عليّا رضي هللا عنه عن 

 لنفسه.

ا أبو أسامة, عن سفيان بن سعيد الثوري عن يدثني نصر بن عبد الريمن ابودي, قال: يدثن   

عثمان بن عبد هللا بن موهب الطلحي, عن موسى بن طلحة, قال: سئل رسول هللا هللالى هللا عليه 

ِ َعِن الّسوءِ »وسلم, عن سبحان هللا, فقال:   «.تَْنِزيها ّلِلّ

دثنا عبد الريمن ـ يدثني علّي بن عيسى البزار, قال: يدثنا عبيد هللا بن محمد, قال: ي13693  

بن يماد, قال: ثني يفص بن سليمان, قال: يدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة, عن أبيه, عن طلحة 

ُهَو تَْنِزيهُ »بن عبيد هللا, قال: سألت رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم عن تفسير سبحان هللا, فقال: 

 «.ّللّاِ ِمْن ُكّل ُسوءٍ 

يدثني محمد بن عمرو بن تما  الكلبي, قال: يدثنا سليمان بن أيوب, قال: ثني أبي, عن جدي,    

تَْنِزيهُ ّللّاِ َعِن »عن موسى بن طلحة, عن أبيه, قال: قلت: يا رسول هللا قول سبحان هللا؟ قال: 

 «.الّسوءِ 

مما ابتلي به أهل النار.  وتَِحيّتُُهْم يقول: وتحية بعضهم بعضا فِيها َسالٌ : أي سلمت وأمنت  

 والعرب تسمى الملك التحية ومنه قول عمرو بن معديكّرب:

 أُسوُر بها أبا قابُوَس يتىأنِيَخ َعلى تَِحيّتِِه بُِجْنِدي  

 ومنه قول سهير بن جناب الكلبي:  

 ِمْن ُكّل ما ناَل الفَتَىقَْد نِْلتُهُ إالّ التِّحيّْه  
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ِ َرّب العتالَِميَن يقتول: وآختر دعتائهم أن وقوله: وآِختُر دَْعتَواُهْم ي   قتول: وآختر دعتائهم أن الَحْمتدُ ّلِلّ

 ولم تشدّد, بنه أريد بها الحكاية.« أن»يقولوا: الحمد هلل رّب العالمين ولذلك خففت 

 11 اآلية :

اْلَخْيِر لَقُِضَي إِلَْيِهْم أََجلُُهْم القول في تأويل قوله تعالى:     }َولَْو يُعَّجُل ّللّاُ ِللنّاِس الّشّر اْستِْعَجالَُهْم بِ 

 فَنَذَُر الِّذيَن الَ يَْرُجوَن ِلقَآَءنَا فِي ُطْغيَانِِهْم يَْعَمُهوَن {.

يقول تعالى ذكره: َولَْو يُعَّجُل ّللّاُ للنّاِس أجابة دعائهم في الّشّر, وذلك فيما عليهم مضّرة في    

ول: كاستعجاله لهم في الخير باإلجابة إذا دعوه به. لَقُِضَي إلَْيِهْم نفس أو مال اْستِْعجالَُهْم بالَخْيِر يق

أَجلُُهْم يقول: لهلكوا وعجل لهم الموت, وهو ابجل. وعني بقوله: لَقُِضَي لفرغ إليهم من أجلهم 

 وتبدّى لهم, كما قال أبو ذؤيب:

 بُّع َوَعلَْيِهما َمْسُرودَتاِن قََضاهمادَاودُ أْو هللَانَُع الّسَوابِغِ تُ  

فَنَذَُر الِّذيَن ال يَْرُجوَن ِلقاَءنا يقول: فند  الذين ال يخافون عقابنا وال يوقنون بالبعث وال بالنشور,   

فِي ُطْغيانِِهْم يقول: في تمّردهم وعتّوهم, يَْعَمُهوَن يعني يتردّدون. وإنما أخبر جّل ثناؤه عن هؤالء 

وترددهم فيه عند تعجيله إجابة دعائهم في الشّر لو الكفرة بالبعث بما أخبر به عنهم من طغيانهم 

استجاب لهم أن ذلك كان يدعوهم إلى التقّرب إلى الوثن الذي يشر  به أيدهم, أو يضيف ذلك إلى 

 أنه من فعله.

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

قال: يدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, ـ يدثني محمد بن عمرو, قال: يدثنا أبو عاهللام, 13694  

عن مجاهد, في قوله: َولَْو يُعَّجُل ّللّاُ للنّاِس الّشّر اْستِْعَجالُهْم بالَخْيِر قال: قول اإلنسان إذا غضب 

 لولده وماله: ال بار  هللا فيه ولعنه

عن مجاهد: ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, 13695  

َولَْو يُعَّجُل ّللّاُ للنّاِس الّشّر اْستِْعَجالُهْم بالَخْيِر قال: قول اإلنسان لولده وماله إذا غضب عليه: اللهّم 

 ال تبار  فيه والعنه فلو يعجل هللا االستجابة لهم في ذلك كما يستجاب في الخير بهلكهم.

د هللا, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا عب   

مجاهد, في قوله: َولَْو يُعَّجُل ّللّاُ للنّاِس الّشّر اْستِْعَجالُهْم بالَخْيِر قال: قول اإلنسان لولده وماله إذا 

 غضب عليه: اللهّم ال تبار  فيه والعنه: لَقُِضَي إلَْيِهْم أَجلُُهْم قال: بهلك من دعا عليه وبماته.

نا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, قوله: َولَْو يُعَّجُل يدث   

ّللّاُ للنّاِس الّشّر اْستِْعَجالُهْم بالَخْيِر قال: قول الرجل لولده إذا غضب عليه أو ماله: اللهّم ال تبار  

ك من دعا عليه وبماته. قال: فَنَذَُر الِّذيَن ال فيه والعنه قال هللا: لَقُِضَي إلَْيِهْم أَجلُُهْم قال: بهل

 يَْرُجوَن ِلقاَءنا قال: يقول: ال نهلك أهل الشر , ولكن نذرهم في طغيانهم يعمهون.

ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة, قوله: َولَْو 13696  

َجالُهْم بالَخْيِر قال: هو دعاء الرجل على نفسه وماله بما يكره أن يُعَّجُل ّللّاُ للنّاِس الّشّر اْستِعْ 

 يستجاب له.

ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد, في قوله: لَقُِضَي إلَْيِهْم أَجلُُهْم 13697  

 قال: بهلكناهم, وقرأ: ما تََرَ  على َرْهِرها ِمْن دَابِّة قال: يهلكهم كلهم.

ب قوله اْستِْعجالَُهْم بوقو  يعجل عليه, كقول القائل: قمت اليو  قيامك, بمعنى قمت كقيامك, ونص  

 وليس بمصدر من يعجل, بنه لو كان مصدرا لم يحسن دخول الكاس, أعني كاس التشبيه فيه.

س والعراق: لَقُِضَي واختلفت القّراء في قراءة قوله: لَقُِضَي إلَْيِهْم أَجلُُهْم فقرأ ذلك عاّمة قّراء الحجا  

وقترأ عامتة أهتل «. ابجل»ورفع « قُضي»إلَْيِهْم أَجلُُهْم على وجه ما لم يسّم فاعله بضم القاس من 

بمعنى: لقضى هللا إليهم أجلهم. وهما قراءتان متفقتا المعنتى, فبأيتهمتا « لَقََضي إلَْيِهْم أَجلُُهمْ »الشأ : 

 ما لم يسّم فاعله, بن عليه أكثر القّراء. قرأ القارىء فمصيب, غير أن أقرؤه على وجه

 12 اآلية :
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ا القول في تأويل قوله تعالى:    }َوإِذَا َمّس اإِلنَساَن الّضّر دََعانَا ِلَجنبِِه أَْو قَاِعداً أَْو قَآئِماً فَلَّما َكَشْفنَ

 ْلُمْسِرفِيَن َما َكانُواْ يَْعَملُوَن {.َعْنهُ ُضّرهُ َمّر َكأَن لّْم يَْدُعنَآ إِلََى ُضّر ّمّسهُ َكذَِلَك ُسيَّن لِ 

يقول تعالى ذكره: وإذا أهللااب اإلنسان الشدّة والجهد دَعانا ِلَجْنبِِه يقول: استغاث بنا في كشف    

ذلك عنه, لجنبه: يعني مضطجعا لجنبه. أْو قاِعدا أْو قائما الحال التي يكون بها عند نزول ذلك 

ه ُضّرهُ يقول: فلما فّرجنا عنه الجهد الذي أهللاابه, مّر كأْن لَْم يَدُعنَا إلى الضّر به. فَلَّما َكَشْفنا َعنْ 

ُضّر َمّسهُ يقول: استمّر على طريقته ابولى قبل أن يصيبه الضّر, ونسي ما كان فيه من الجهد 

 والبالء, أو تناساه, وتر  الشكر لربه الذي فّرج عنه ما كان قد نزل به من البالء يين استعاذ به,

وعاد للشر  ودعوى االَلهة وابوثان أربابا معه. يقول تعالى ذكره: كذلَك ُسيَّن لْلُمْسِرفِيَن ما كانُوا 

يَْعَملُوَن يقول: كما سين لهذا اإلنسان الذي وهللافنا هللافته استمراره على كفره بعد كشف هللا عنه ما 

ى أنبيائه, فتجاوسوا في القول كان فيه من الضّر, كذلك سين للذين أسرفوا في الكذب على هللا وعل

 فيهم إلى غير ما أذن هللا لهم به, ما كانوا يعملون من معاهللاي هللا والشر  به.

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جتريج, قولته: دَعانتا ِلَجْنبتِه 13698  

 ل: مضطجعا.قا

 13 اآلية :

يّنَاِت القول في تأويل قوله تعالى:    }َولَقَْد أَْهلَْكنَا اْلقُُروَن ِمن قَْبِلُكْم لَّما َرلَُمواْ َوَجآَءتُْهْم ُرُسلُُهم بِاْلبَ 

 َوَما َكانُواْ ِليُْؤِمنُواْ َكذَِلَك نَْجِزي اْلقَْوَ  اْلُمْجِرِميَن {.

لكنا ابمتم التتي كتذّبت رستل هللا متن قتبلكم أيهتا المشتركون بتربهم لمتا يقول تعالى ذكره: ولقد أه   

َرلَُمتتوا يقتتول: لمتتا أشتتركوا وختتالفوا أمتتر هللا ونهيتته. وجتتاَءتُْهْم ُرُستتلُهْم متتن عنتتد هللا, بالبَيّنتتاِت وهتتي 

االَيات والحجج التي تبين عن هللادق من جاء بها. ومعنى الكال : وجاءتهم رسلهم باالَيات البينتات 

ها يّق. َوما كانُوا ِليُْؤِمنُوا يقول: فلم تكن هذه ابمم التي أهلكناها ليؤمنوا برسلهم ويصدّقوهم إلى أن

ما دعوهم إليه من توييد هللا وإخالص العبادة له. كذلَك نَْجِزي القَْوَ  الُمْجِرِميَن يقول تعالى ذكتره: 

ستتهم وتكتتذيبهم رستتلهم وردّهتتم كمتتا أهلكنتتا هتتذه القتترون متتن قتتبلكم أيهتتا المشتتركون بظلمهتتم أنف

نصيحتهم, كتذلك أفعتل بكتم فتأهلككم كمتا أهلكتتهم بتكتذيبكم رستولكم محمتدا هللاتلى هللا عليته وستلم, 

ورلمكم أنفسكم بشرككم بربكم, إن أنتم لم تنيبوا وتتوبوا إلى هللا من شرككم, فإن من ثتواب الكتافر 

 ر في االَخرة.بي على كفره عندي أن أهلكه بسخطي في الدنيا وأورده النا

 14اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:    }ثُّم َجعَْلنَاُكْم َخالَئَِف فِي ابْرِض ِمن بَْعِدِهم ِلنَنُظَر َكْيَف تَْعَملُوَن {.

يقول تعالى ذكره: ثُّم َجعَْلناُكْم أيها الناس َخالئَِف من بعد هؤالء القرون الذين أهلكناهم لما    

ي ابْرِض وتكونون فيها بعدهم. ِلنَْنُظَر َكْيَف تَْعَملوَن يقول: لينظر ربكم أين رلموا تخلفونهم فِ 

عملكم من عمل من هلك من قبلكم من ابمم بذنوبهم وكفرهم بربهم, تحذون مثالهم فيه, فتستحقون 

, من العقاب ما استحقوا, أ  تخالفون سبيلهم, فتؤمنون باهلل ورسوله, وتقّرون بالبعث بعد الممات

 فتستحقون من ربكم الثواب الجزيل. كما:

ـ يدثنا بشر بن معاذ, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: ثُّم َجعَْلناُكْم 13699  

َخالئَِف فِي ابْرِض ِمْن بَْعِدِهْم ِلنَْنُظَر َكْيَف تَْعَملوَن ذكر لنا أن ُعمر بن الخطاب رضي هللا عنه 

جعلنا خلفاء إال لينظر كيف أعمالنا, فأروا هللا من أعمالكم خيرا, بالليل والنهار  قال: هللادق ربنا ما

 والسّر والعالنية.

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا سيد بن عوس أبو ربيعتة بهتذا, قتال: يتدثنا يمتاد, عتن ثابتت 13700  

بكتر رضتي هللا البناني, عن عبد الريمن بن أبي ليلى, أن عوس بن مالك رضي هللا عنه قال ببي 

عنه: رأيت فيما يرى النائم كأن سببا دُلي من السماء فانتشتط رستول هللا هللاتلى هللا عليته وستلم, ثتم 

دلي فانتشط أبو بكر, ثتم ذر  النتاس يتول المنبتر, ففضتل عمتر رضتي هللا عنته بتثالث أذر  إلتى 

عتوس رؤيتا ؟ قتال: المنبر فقال عمر: دعنا من رؤيا  ال أرب لنا فيها فلما استخلف عمر قال: يا 
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وهل لك في رؤياي من ياجة, أو لم تنتهرني؟ قال: ويحك إني كرهت أن تنعتي لخليفتة رستول هللا 

هللالى هللا عليته وستلم نفسته فقتّص عليته الرؤيتا, يتتى إذا بلتغ ذر  النتاس إلتى المنبتر بهتذه التثالث 

ي هللا لومة الئم, وأمتا الثالثتة ابذر , قال: أما إيداهّن فإنه كائن خليفة, وأما الثانية فإنه ال يخاس ف

فإنه شهيد. قال: فقال يقول هللا: ثُّم َجعَْلناُكْم َخالئَِف فِي ابْرِض ِمْن بَْعِدِهْم ِلنَْنُظَر َكْيتَف تَْعَملتوَن فقتد 

فمتا شتاء « فإنّي ال أخاُس في هللا لَْوَمة الئمٍ »استخلفت يا ابن أ  عمر, فانظر كيف تعمل وأما قوله: 

إّن ّللّاَ علتى متا »فأنى لعمر الشهادة والمستلمون مطيفتون بته ثتم قتال « فانّي َشِهيدٌ »ا قوله: هللا, وأم

 «.يَشاُء قَِديرٌ 

 15اآلية : 

بِقُْرآٍن القول في تأويل قوله تعالى:    }َوإِذَا تُتْلََى َعلَْيِهْم آيَاتُنَا بَيّنَاٍت قَاَل الِّذيَن الَ يَْرُجوَن ِلقَآَءنَا ائِْت 

َي أََخاُس إِْن َهـَذَآ أَْو بَدّْلهُ قُْل َما يَُكوُن ِلَي أَْن أُبَدّلَهُ ِمن تِْلقَآِء نَْفِسَي إِْن أَتّبُِع إِالّ َما يُوَيَى إِلَّي إِنّ  َغْيرِ 

 َعَصْيُت َربّي َعذَاَب يَْوٍ  َعِظيٍم {.

زلناه إليك يا محمد يقول تعالى ذكره: وإذا قرىء على هؤالء المشركين آيات كتاب هللا الذي أن   

بينات واضحات على الحّق داالت. قاَل الِّذيَن ال يَْرَجْوَن ِلقاَءنَا يقول: قال الذين ال يخافون عقابنا 

وال يوقنون بالمعاد إلينا وال يصدّقون بالبعث لك: ائِْت بقُرآٍن غيِر َهذَا أْو بَدّْلهُ بقول: أو غيره. قُْل 

 أُبَدّلَهُ ِمْن تِْلقاِء نَْفِسي أي من عندي. لهم يا محمد: ما يَُكوُن لي أنْ 

والتبديل الذي سألوه فيما ذُكر, أن يحّول آية الوعيد آية وعد وآية الوعد وعيدا والحرا  يالالً   

والحالل يراما, فأمر هللا نبيه هللالى هللا عليه وسلم أن يخبرهم أن ذلك ليس إليه, وأن ذلك إلى من 

 ؤه, وإنما هو رسول مبلغ ومأمور متبع.ال يردّ يكمه وال يتعقب قضا

وقوله: إْن أتّبُِع إالّ ما يُوَيى إلّي يقول: قل لهم: ما أتبتع فتي كتّل متا آمتركم بته أيهتا القتو  وأنهتاكم   

عنه إال ما ينزله إلّي ربي ويأمرني به. إنّتي أختاُس إْن َعَصتْيُت َربتي َعتذَاَب يَتْوِ  َعِظتيم يقتول إنتي 

أمره وغيرت أيكا  كتابه وبدّلت وييه فعصيته بتذلك, عتذاَب يتوٍ  عظتيٍم  أخشى من هللا إن خالفت

َهْولُتتهُ, وذلتتك يَتتْوَ  تَتتْذَهُل ُكتتّل ُمْرِضتتعَة َعّمتتا أْرَضتتعَْت َوتََضتتُع ُكتتّل ذَاِت َيمتتْل َيْملَهتتا َوتَتتَرى النّتتاَس 

 ُسَكاَرى وَما ُهْم بُِسكاَرى.

 16اآلية : 

ْو َشآَء ّللّاُ َما تَلَْوتُهُ َعلَْيُكْم َوالَ أَْدَراُكْم بِِه فَقَْد لَبِثُْت فِيُكْم ُعُمراً القول في تأويل قوله تعالى:    }قُل لّ 

 ّمن قَْبِلِه أَفاَلَ تَْعِقلُوَن {.

يقول تعالى ذكره لنبيه معّرفه الحجة على هؤالء المشركين الذين قالوا له ائت بقرآن غير هذا    

َء ّللّاُ ما تَلَْوتُهُ َعلَْيُكْم أي ما تلوت هذا القرآن عليكم أيها الناس بأن أو بدّله: قل لهم يا محمد لَْو شا

كان ال ينزل علّي فيأمرني بتالوته عليكم, َوال أْدَراُكْم بِِه يقول: وال أعلمكم به, فَقَْد لَبِثُْت فيُكْم ُعُمرا 

ومن قبل أن يوييه إلّي ربي,  ِمْن قَْبِلِه يقول: فقد مكثت فيكم أربعين سنة من قبل أن أتلوه عليكم

أفاَل تَْعِقلُوَن أني لو كنت منتحالً ما ليس لي من القول كنت قد انتحلته في أيا  شبابي ويداثتي وقبل 

الوقت الذي تلوته عليكم؟ فقد كان لي اليو  لو لم يو  إلّي وأومر بتالوته عليكم مندوية عن 

 ل أن يويى إلّي وأومر بتالوته عليكم.معاداتكم ومتسع في الحال التي كنت بها منكم قب

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا عبد هللا, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عباس, قوله: 13701  

 َوال أدَراُكْم بِِه: وال أعلمكم.

ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس,  يدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال:   

 قوله: ولَْو شاَء ّللّاُ ما تَلَْوتُهُ َعلَْيُكْم َوال أْدَراُكْم بِِه يقول: لو شاء هللا لم يعلمكموه.

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن 13702  

 تَلَْوتُهُ َعلَْيُكْم َوال أْدَراُكْم بِِه يقول: ما يذّرتكم به.عباس: لَْو شاَء ّللّاُ ما 

ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: إذَا تُتْلَى َعلْيِهم آياتُنا 13703  

شركي أهل مكة للنبي بَيّناِت قاَل الِّذين ال يَْرُجوَن ِلقَاَءنا ائِْت بقُرآٍن غيِر َهذَا أْو بَدّْله, وهو قول م
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هللالى هللا عليه وسلم, ثم قال لنبيه هللالى هللا عليه وسلم: لَْو شاَء ّللّاُ ما تَلَْوتُهُ َعلَْيُكْم َوال أْدَراُكْم بِِه 

 فَقَْد لَبِثُْت فِيُكْم ُعُمرا ِمْن قَْبِلِه أفاَل تَْعِقلُوَن لبث أربعين سنة.

قال: قال ابن سيد في قوله: قُْل لَْو شاَء ّللّاُ ما ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, 13704  

 تَلَْوتُهُ َعلَْيُكْم َوال أْداَراُكْم بِِه وال أعلمكم به.

ـ يدثني محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن الحسن, أنه 13705  

 يقول: ما أعلمتكم به.« َوال أْدَرأتُُكْم بِهِ »كان يقرأ: 

ُيدثت عن الحسين بن الفرج, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت  ـ13706  

 الضحا  يقول في قوله: َوال أْداَراُكْم بِِه يقول: وال أشعركم هللا به.

وهذه القراءة التي يكيت عن الحسن عند أهل العربية غلط, وكان الفراء يقول في ذلك قد ذكر   

فلعّل «, أدريت»و « دريت»قال: فإن يكن فيها لغة سوى «, رأتكم بهوال أدْ »عن الحسن أنه قال: 

فال, بن الياء والوا إذا انفتح ما « أدريت»أو « دريت»الحسن ذهب إليها, وأما أن يصلح من 

قبلهما وسكنتا هللاحتا ولم تنقلبا إلى ألف مثل قضيت ودعوت, ولعّل الحسن ذهب إلى طبيعته 

وشبهه. وربما غلطت العرب في الحرس إذا « درأت الحدّ »وفصايته فهمزها, بنها تضار  

ضارعه آخر من الهمز, فيهمزون غير المهموس. وسمعت امرأة من طّي تقول: رثأت سوجي 

قد يقال في دفع العطاش « يألت»بأبيات, ويقولون: لبأت بالحّج ويألت السويق يتغلطون, بن 

ذهبت به إلى رثأت اللبن «: رثأت سوجي»ة, وذهبت به إلى اللبأ, لبأ الشا«: لبأت»من اإلبل, و 

إذا أنت يلبت الحليب على الرائب, فتلك الرثيئة. وكان بعض البصريين يقول: ال وجه لقراءة 

يريدون « أعطأت»إال أن لغة بني عقيل «, أعطيت»مثل « أدريت»الحسن هذه بنها من 

 تحّول الياء ألفا, قال الشاعر:«, أعطيت»

 َل اليَماَمِة َطيّىٌءبَحْرٍب كنَاهللَااةَ ابَغّر الُمَشّهِر لَقَْد آذَنَْت أهْ  

 يريد كناهللاية يكي ذلك عن المفضل. وقال سيد الخيل:  

 لَْعُمرَ  ما أْخَشى التَّصْعلَُك ما بَقَاعلى ابْرِض قَْيسّي يَُسوُق ابباِعرا  

 وقال الشاعر:«. بقا»فقال   

 الغَِوّي إذا نَُها لَْم يُْعتِب  لََزَجْرُت قلبا ال يَِريُع ِلَزاِجٍرإنّ  

قال: وهذا كله على قراءة الحسن, وهي مرغوب عنها, قال: وطيّىء تصير كل «. نُِهي»يريد   

ياء انكسر ما قبلها ألفا, يقولون: هذه جاراة, وفي الترقوة: ترقاة, والعرقوة: عرقاة, قال: وقال 

م يمكنه أن يحّولها ألفا لسكون التاء فيلتقي بعض طيىء: قد لقت فزارة, يذس الياء من لقيت لما ل

 ساكنان. وقال: سعم يونس أن نسا ورضا لغة معروفة, قال الشاعر:

 )(وأْبنَْيُت بابَْعراِض ذا البَْطِن خاِلدا

 نَسا أْو تَناَسى أن يَعُدّ الَمَواليا)(

 وُروى عن ابن عباس في قراءة ذلك أيضا رواية أخرى, وهي ما:  

نا به المثنى, قال: يدثنا المعلى بن أسد, قال: يدثنا خالد بن ينظلة, عن شهر بن ـ يدث13707  

 «.قُْل لَْو شاَء ّللّاُ ما تَلَْوتُهُ َعلَْيُكْم َوال أْنذَْرتُُكْم بِهِ »يوشب, عن ان عباس أنه كان يقرأ: 

ْو شتاَء ّللّاُ متا تَلَْوتُتهُ والقراءة التي ال أستجيز أن تعدوها هي القراءة التي عليها قّراء ابمصتار: لَت  

 َعلَْيُكْم َوال أْدَراُكْم بِِه بمعنى: وال أعلمكم به, وال أشعركم به.

 17اآلية : 

ُح القول في تأويل قوله تعالى:    }فََمْن أَْرلَُم ِمّمِن اْفتََرَى َعلَى ّللّاِ َكِذباً أَْو َكذَّب بِآيَاتِِه إِنّهُ الَ يُْفلِ 

 اْلُمْجِرُموَن {.

يقول تعتالى ذكتره لنبيته محمتد هللاتلى هللا عليته وستلم: قتل لهتؤالء المشتركين التذين نستبو  فيمتا    

جئتتهم بته متن عنتتد ربتك إلتى الكتتذب: أي خلتق أشتر بعتتدنا وأوضتع لقيلته فتتي غيتر موضتعه, ممتتن 

له  اختلف على هللا كذبا وافترى عليه باطالً أْو َكذَّب بآياتِِه يعني بحججه ورسله وآيات كتابه. يقول

جّل ثناؤه: قل لهم ليس الذي أضفتموني إليه بأعجب من كذبكم على ربكم وافترائكم عليه وتكذيبكم 
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بآياته. إنّهُ ال يُْفِلُح الُمْجِرُموَن يقول: إنه ال ينجح الذين اجترموا الكفر في الدنيا يو  القيامتة إذا لقتوا 

 ربهم, وال ينالون الفال .

 18اآلية : 

ه تعالى:    }َويَْعبُدُوَن ِمن دُوِن ّللّاِ َما الَ يَُضّرُهْم َوالَ يَنفَعُُهْم َويَقُولُوَن َهـَُؤآلِء القول في تأويل قول

لََى َعّما ُشفَعَاُؤنَا ِعندَ ّللّاِ قُْل أَتُنَبّئُوَن ّللّاَ بَِما الَ يَْعلَُم فِي الّسَماَواِت َوالَ فِي ابْرِض ُسْبَحانَهُ َوتَعَا

 يُْشِرُكوَن {.

يقول تعالى ذكره: ويعبد هؤالء المشركون الذين وهللافت لك يا محمد هللافتهم متن دون هللا التذي    

ال يضتتّرهم شتتيئا وال يتتنفعهم فتتي التتدنيا وال فتتي االَختترة, وذلتتك هتتو االَلهتتة وابهللاتتنا  التتتي كتتانوا 

جاء شفاعتها عند هللا, قال هللا يعبدونها.َويَقُولُوَن َهُؤالِء ُشفَعاُؤنا ِعْندَ ّللّاِ يعني أنهم كانوا يعبدونها ر

لنبيتته محمتتد هللاتتلى هللا عليتته وستتلم: قُتتْل لَُهتتْم أتُنَبّئُتتوَن ّللّاَ بَِمتتا ال يَْعلَتتُم فِتتي الّستتَمَواِت َوال فتتي ابْرِض 

يقول: أتخبرون هللا بما ال يكون في السماوات وال في ابرض وذلك أن االَلهة ال تشفع لهم عند هللا 

ابرض. وكتان المشتركون يزعمتون أنهتا تشتفع لهتم عنتد هللا, فقتال هللا لنبيته في السماوات وال في 

هللالى هللا عليه وسلم: قل لهم: أتخبرون هللا أن ما اليشفع في الستماوات وال فتي ابرض يشتفع لكتم 

فيهما, وذلك باطل ال تعلم يقيقته وهللاتحته, بتل يعلتم هللا أن ذلتك ختالس متا تقولتون وأنهتا ال تشتفع 

ع وال تضّر. ُسْبحانَهُ َوتَعَالى َعّما يُْشِرُكوَن يقتول: تنزيهتا هلل وعلتّوا عمتا يفعلته هتؤالء بيد وال تنف

 المشركون من إشراكهم في عبادة ما ال يضّر وال ينفع وافترائهم عليه الكذب.

 19اآلية : 

فُواْ َولَْوالَ َكِلَمةٌ َسبَقَْت ِمن ّربَّك القول في تأويل قوله تعالى:    }َوَما َكاَن النّاُس إاِلّ أُّمةً َواِيدَةً فَاْختَلَ 

 لَقُِضَي بَْينَُهْم فِيَما فِيِه يَْختَِلفُوَن {.

يقول تعالى ذكره: وما كان الناس إال أهل دين وايد وملة وايدة, فاختلفوا في دينهم, فافترقت    

سبق من هللا أنه ال يهلك قوما إال  بهم السبل في ذلك. َولْوال َكِلَمةٌ َسبَقَْت ِمْن َربَّك يقول: ولوال أنه

بعد انقضاء آجالهم, لَقُِضَي بَْينَُهْم فِيما فِيِه يَْختَِلفُوَن يقول: لقضي بينهم بأن يهلك أهل الباطل منهم 

 وينجي أهل الحّق.

ةً وقد بيّنا اختالس المختلفين في معنى ذلك في سورة البقرة, وذلك في قوله: كاَن النّاُس أُّمةً َواِيدَ   

 فَبَعََث ّللّاُ النّبَيّيَن وبيّنا الصواب من القول فيه بشواهده فأغنى عن إعادته في هذا الموضع.

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: 13708  

 د  أخاه.َوما كاَن النّاُس إالّ أُّمةً َواِيدَةً فاْختَلَفُوا يين قتل أيد ابني آ

يدثني المثنى, قال: يدثنا القاسم, قال: يدثنا عبد هللا, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن    

 مجاهد بنحوه.

 يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, نحوه.   

 20اآلية : 

َل َعلَْيِه آيَةٌ ّمن ّربِّه فَقُْل إِنَّما اْلغَْيُب ّلّلِ فَاْنتَِظُرَواْ القول في تأويل قوله تعالى:    }َويَقُولُوَن لَْوالَ أُنزِ 

 إِنّي َمعَُكْم ّمَن اْلُمنتَِظِريَن {.

يقول تعالى ذكره: ويقول هؤالء المشركون: هال أنزل على محمد آية من ربه يقول: علم ودليتل    

محمتد إنمتا الغيتب هلل, أي ال يعلتم أيتد بفعتل نعلم به أن محمدا محّق فيما يقول. قتال هللا لته: فقتل يتا 

ذلك إال هو جّل ثناؤه, بنه ال يعلم الغيب وهو السّر والخفّي من ابمور إال هللا, فانتظروا أيها القو  

قضاء هللا بيننا بتعجيل عقوبته للمبطل منا وإرهاره المحّق عليه, إني معكم ممن ينتظر ذلك. ففعتل 

 وبينه بأن قتلهم يو  بدر بالسيف.ذلك جّل ثناؤه فقضى بينهم 

 21اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:    }َوإِذَآ أَذَْقنَا النّاَس َرْيَمةً ّمن بَْعِد َضّرآَء َمّستُْهْم إِذَا لَُهْم ّمْكٌر فَِي 

 آيَاتِنَا قُِل ّللّاُ أَْسَرُ  َمْكراً إِّن ُرُسلَنَا يَْكتُبُوَن َما تَْمُكُروَن {.
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تعالى ذكره: وإذا رسقنا المشركين باهلل فرجا بعد كرب ورخاء بعد شدّة أهللاابتهم. وقيل:  يقول   

عنى به المطر بعد القحط, والضّراء: وهي الشدة, والريمة: هي الفرج. يقول: إذَا لَُهْم َمْكٌر في 

 إياتِنا استهزاء وتكذيب. كما:

نا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: ـ يدثنا المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدث13709  

 إذَا لَُهْم َمْكٌر فِي آياتِنا قال: استهزاء وتكذيب.

 قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا عبد هللا, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.   

 يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, مثله.   

ولتته: قُتتِل ّللّاِ أْستتَرُ  َمْكتترا يقتتول تعتتالى ذكتتره: قتتل لهتتؤالء المشتتركين المستتتهزئين متتن يججنتتا وق  

وأدلتنا يا محمد: هللا أسر  مكرا, أي أسر  ِمَحاالً بكم واستدراجا لكم وعقوبة منكم متن المكتر فتي 

نمتا معنتى فلتذلك يتف الفعتل معهتا. وإ«, فعلوا»و « فعلت»من « إذا»آيات هللا. والعرب تكتفي ب 

ب «, مكتروا»الكال : وإذا أذقنا الناس ريمة من بعد ضّراء مستتهم مكتروا فتي آياتنتا, فتاكتفى متن 

إّن ُرُستلَنا يَْكتُبُتوَن متا تَْمُكتُروَن يقتول: إن يفظتنتا التذين نرستلهم إلتيكم أيهتا النتاس «. إذا لهم مكر»

 يكتبون عليكم ما تمكرون في آياتنا.

 22اآلية : 

قوله تعالى:    }ُهَو الِّذي يَُسيُّرُكْم فِي اْلبَّر َواْلبَْحِر َيتَّى إِذَا ُكنتُْم فِي اْلفُْلِك َوَجَرْيَن  القول في تأويل

أُِييَط بِِهم بِِريحٍ َطيّبٍَة َوفَِرُيواْ بَِها َجآَءتَْها ِريٌح َعاهللِاٌف َوَجآَءُهُم اْلَمْوُج ِمن ُكّل َمَكاٍن َوَرنَّواْ أَنُّهْم 

 ُواْ ّللّاَ ُمْخِلِصيَن لَهُ الدّيَن لَئِْن أَْنَجْيتَنَا ِمْن َهـَِذِه لَنَُكونَّن ِمَن الّشاِكِريَن {.بِِهْم دَعَ 

يقول تعالى ذكره: هللا الذي يسيركم أيها الناس في البّر على الظهر وفي البحر في الفلك يتى    

جرت الفلك بالناس, بِِريحٍ َطيّبٍَة في البحر, إذَا ُكْنتُْم في الفُْلك وهي السفن, َوَجَرْيَن بِِهْم يعني: و

« بها»َوفَِرُيوا بِها يعني: وفر  ركبان الفلك بالريح الطيبة التي يسيرون بها. والهاء في قوله: 

عائدة على الريح الطيبة. جاَءتْها ِريٌح عاهللِاٌف يقول: جاءت الفلك ريح عاهللاف, وهي الشديدة, 

أعصفت الريح وعصفت وأعصفت في بني أسد فيما  والعرب تقول: ريح عاهللاف وعاهللافة, وقد

 ذكر, قال بعض بني دُبَْير:

 يتى إذا أْعَصفَْت َرْيٌح ُمَزْعِزعةٌفِيها قِطاٌر وَرْعدٌ هللَاْوتُهُ َسِجُل  

َوجاَءُهْم الَمْوُج ِمْن ُكّل َمكاٍن يقول تعالى ذكره: وجاء ركبان السفينة الموج من كّل مكان. َوَرنّوا   

ِييَط بِِهْم يقول: ورنوا أن الهال  قد أياط بهم وأيدق. دََعُوا ّللّاَ ُمْخِلِصيَن لَهُ الدّيَن يقول: أنُّهْم أُ 

 أخلصوا الدعاء هلل هنالك دون أوثانهم وآلهتهم, وكان مفزعهم يينئذ إلى هللا دونها. كما:

تادة, في قوله: ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن ق13710  

 دََعُوا ّللّاُ ُمْخِلِصيَن لَهُ الدّيَن قال: إذا مّسهم الضّر في البحر أخلصوا له الدعاء.

ـ يدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرساق, قال: أخبرنا الثورّي, عن ابعمش, 13711  

 شراهيا, تفسيره: يا يّي يا قو .عن عمرو بن مرة, عن أبي عبيدة, في قوله: ُمْخِلِصيَن لَهُ الدّيَن هيا

ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد, في قوله: َوإذَا أذَْقنَا النّاَس 13712  

َرْيَمةً ِمَن َضّراَء َمّستُْهْم... إلى آخر اآلية, قال: هؤالء المشركون يدعون مع هللا ما يدعون, فإذا 

نجاهم إذا هم يشركون لئن أنجيتنا من هذه الشدّة التي نحن فيها  كان الضّر لم يدعو إال هللا, فإذا

لنكونّن من الشاكرين لك على نعمك وتخليصك إيانا مما نحن فيه بإخالهللانا العبادة لك وإفراد 

 الطاعة دون االَلهة وابنداد.

س والعتراق: ُهتَو الّتذُي واختلفت القّراء في قراءة قوله: ُهَو الِّذي يَُسيُّرُكْم فقرأته عامة قتّراء الحجتا  

متن النشتر, وذلتك « ُهتو الّتِذي يَْنُشتُرُكمْ »يَُسيُّرُكْم من الستير بالستين. وقترأ ذلتك أبتو جعفتر القتاري: 

البسط من قول القائل: نشرت الثوب, وذلك بسطه ونشره من طيه. فوجه أبو جعفر معنى ذلك إلتى 

معنى من التسيير. وقال: َوَجَرْيَن بِِهتْم بِتِريحٍ أن هللا يبعث عبادهُ, فيبسطهم بّرا وبحرا, وهو قريب ال

َطيّبَتتٍة وقتتال فتتي موضتتع آختتر: فتتي الفُْلتتِك الَمُشتتُحوِن فوّيتتد, والفلتتك: استتم للوايتتدة والجمتتا  ويتتذكر 

ويؤنث. قال: َوَجَرْيَن بِِهْم وقد قال: ُهَو الِّذي يَُستيُّرُكْم فخاطتب ثتم عتاد إلتى الخبتر عتن الغائتب وقتد 

ر موضع من الكتاب بما أغنى عن إعادته في هذا الموضتع. وجتواب قولته: يتتى بينت ذلك في غي
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إذَا ُكْنتتتُْم فِتتي الفُْلتتِك: وجاَءتْهتتا ِريتتٌح عاهللِاتتٌف. وأمتتا جتتواب قولتته: َوَرنّتتوا أنُّهتتْم أُِيتتيَط بِِهتتْم فتتدََعُوا ّللّاَ 

 ُمْخِلِصيَن لَهُ الدّيَن.

 23اآلية : 

آ أَنَجاُهْم إِذَا ُهْم يَْبغُوَن فِي ابْرِض بِغَْيِر اْلَحّق يَأَيَّها النّاُس إِنَّما القول في تأويل قوله تعالى:    }فَلَمّ 

  {.بَْغيُُكْم َعلََى أَنفُِسُكْم ّمتَاَ  اْلَحيَاةِ الدّْنيَا ثُّم إِلَينَا َمْرِجعُُكْم فَنُنَبّئُُكْم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ 

ؤالء التذين رنتوا فتي البحتر أنهتم أيتيط بهتم متن الجهتد التذي يقول تعالى ذكره: فلما أنجى هللا هت   

كانوا فيه, أخلفوا هللا ما وعدوه, وبغوا في ابرض, فتجاوسوا فيها إلى غير ما أذن هللا لهم فيته متن 

الكفر به والعمل بمعاهللايه على رهرها. يقول هللا: يا أيها الناس إنما اعتتداؤكم التذي تعتدونته علتى 

ون, وهذا الذي أنتم فيه َمتَاَ  الَحيَاةِ الدّْنيَا يقول: ذلك بالغ تبلغون به في عاجتل أنفسكم وإياها تظلم

دنياكم. وعلى هذا التأويل, البغي يكتون مرفوعتا بالعائتد متن ذكتره فتي قولته: َعلتى أْنفُِستُكْم ويكتون 

قال: لَْم يَْلبَثُوا إالّ ساَعةً مرفوعا على معنى: ذلك متا  الحياة الدنيا, كما « َمتَاُ  الَحياةِ الدّْنيَا»قوله: 

ِمن نَهار بالٌغ بمعنى: هذا بالغ, وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك: إنما بغيكم في الحيتاة التدنيا علتى 

أنفسكم, بنكم بكفركم تكسبونها غضب هللا, متتا  الحيتاة التدنيا, كأنته قتال: إنمتا بغتيكم متتا  الحيتاة 

« المتتا »وبرفتع «. البغتي»متن هللاتلة « علتى أنفستكم»و  مرفوعا بالمتا ,« البغي»الدنيا, فيكون 

قرأت القّراء سوى عبد هللا بن أبي إسحاق فإنته نصتبه بمعنتى: إنمتا بغتيكم علتى أنفستكم متاعتا فتي 

مرفوعا بقوله: على أنفُِسُكْم والمتا  منصوبا على الحتال. وقولته: ثُتّم « البغي»الحياة الدنيا, فجعل, 

ثم إلينا بعد ذلك معادكم ومصيركم, وذلك بعد الممات. فَنُنَبّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن  إلَْينا َمّرِجعُُكْم يقول:

يقول: فنخبركم يو  القيامة بمتا كنتتم تعملتون فتي التدنيا متن معاهللاتي هللا, ونجتاسيكم علتى أعمتالكم 

 التي سلفت منكم في الدنيا.

 24اآلية : 

َمثَُل اْلَحيَاةِ الدّْنيَا َكَمآٍء أَنَزْلنَاهُ ِمَن الّسَمآِء فَاْختَلََط بِِه نَبَاُت  القول في تأويل قوله تعالى:    }إِنَّما

ابْرِض ِمّما يَأُْكُل النّاُس َوابْنعَاُ  َيتَّى إِذَآ أََخذَِت ابْرُض ُسْخُرفََها َواّسيّنَْت َوَرّن أَْهلَُهآ أَنُّهْم 

ْيالً أَْو نََهاراً فََجعَْلنَاَها َيِصيداً َكأَن لّْم تَْغَن بِابْمِس َكذَِلَك نُفَّصُل االَيَاِت قَاِدُروَن َعلَْيَهآ أَتَاَهآ أَْمُرنَا لَ 

 ِلقَْوٍ  يَتَفَّكُروَن {.

يقول تعالى ذكره: إنما مثل ما تباهون في الدنيا وتفاخرون به من سينتها وأموالها مع ما قد وكل    

اء والموت, َكمثل ماٍء أْنَزْلنَاهُ ِمَن الّسماِء يقول: كمطر بذلك من التكدير والتنغيص وسواله بالفن

أرسلناه من السماء إلى ابرض, فاْختَلََط بِِه نَباُت ابْرِض يقول: فنبت بذلك المطر أنوا  من 

 النبات مختلط بعضها ببعض. كما:

اء ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن عط13713  

الُخراساني, عن ابن عباس, قوله: إنَّما َمثَُل الَحياةِ الدّْنيَا كَماء أْنَزْلنَاهُ ِمَن الّسماِء فاْختَلََط بِِه نَباُت 

ابْرِض قال: اختلط فنبت بالماء كل لون ِمّما يأُْكُل النّاُس كالحنطة والشعير وسائر يبوب ابرض 

 ائم من الحشيش والمراعي.والبقول والثمار, وما يأكله ابنعا  والبه

وقوله: يتى إذَا أَخذَت ابْرُض ُسْخُرفَها يعني: رهر يسنها وبهاؤها. َواّسيّنَْت يقول: وتزينت.   

َوَرّن أْهلُها يعني: أهل ابرض, أنُّهْم قَاِدُروَن َعلَْيَها يعني: على ما أنبتت. وخرج الخبر عن 

طاب ما عنى به. وقوله: أتاها أْمُرنا لَْيالً أْو نَهارا ابرض, والمعنى للنبات, إذا كان مفهوما بالخ

يقول: جاء ابرض أمرنا يعني قضاؤنا بهال  ما عليها من النبات إما ليالً وإما نهارا. فََجعَْلناها 

يقول: فجعلنا ما عليها, َيِصيدا يعني مقطوعة مقلوعة من أهللاولها, وإنما هي محصودة هللارفت 

بابْمِس يقول: كأن لم تكن تلك الزرو  والنبات على رهر ابرض نابته  إلى يصيد, كأْن لَْم تَْغنَ 

قائمة على ابرض قبل ذلك بابمس, وأهللاله: من غني فالن بمكان كذا, يَْغنَى به: إذا أقا  به, كما 

 قال النابغة الذبياني:

 َغنِيَْت بذلَك إْذ ُهُم لي ِجيَرةِمْنها بعَْطف ِرسالٍَة َوتََودِّد  
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فكذلك يأتي الفناء على ما تتباهون به من دنياكم وسخارفها, فيفنيها ويهلكها كما أهلك  يقول:  

أمرنا وقضاؤنا نبات هذه ابرض بعد يسنها وبهجتها يتى هللاارت كأْن لَْم تَْغَن بابْمِس كأن لم 

يَتَفَّكُروَن يقول: كما تكن قبل ذلك نباتا على رهرها. يقول هللا جّل ثناؤها: َكذلَك نُفَّصُل االَياِت ِلقَْوٍ  

بينا لكم أيها الناس مثل الدنيا وعّرفناكم يكمها وأمرها, كذلك نبين يججنا وأدلتنا لمن تفكر 

واعتبر ونظر. وخّص به أهل الفكر, بنهم أهل التمييز بين ابمور والفحص عن يقائق ما 

 يعرض من الشبه في الصدور.

 ل. ذكر من قال ذلك:وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأوي  

ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: يتى إذَا أَخذَِت ابْرُض 13714  

 ُسُخُرفَها... اآلية: أي وهللا لئن تشبث بالدنيا ويدب عليها لتوشكن الدنيا أن تلفظه وتقضى منه.

بن ثور, عن معمر, عن قتادة: َواّسيّنَْت  ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد13715  

 قال: أنبتت ويسنت.

ـ يدثني الحرث, قال: يدثنا عبد العزيز, قال: يدثنا ابن عيينة, عن عمرو بن دينار, 13716  

عن عبد الريمن ابن أبي بكر بن عبد الريمن بن الحرث بن هشا , قال: سمعت مروان يقرأ على 

ذَِت ابْرُض ُسْخَرفَها َواّسيّنَْت َوَرّن أْهلُها أنُّهْم قاِدُروَن َعلَْيها وما كان المنبر هذه اآلية: يتى إذَا أخَ 

هللا ليهلكها إال بذنوب أهلها. قال: قد قرأتها, وليست في المصحف, فقال عباس بن عبد هللا بن 

 العباس: هكذا يقرؤها ابن عباس. فأرسلوا إلى ابن عباس فقال: هكذا أقرأني أُبّي بن كعب.

ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: كأْن لَْم 13717  

 تَْغَن بابْمِس يقول: كأن لم تَِعْش, كأن لم تنعم.

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحاق, قال: أبو أسامة, عن إسماعيل, قال: سمعت أبا سلمة 13718  

أبّي: كأْن لَْم تَْغَن بابَْمِس وما أهلكناها إال بذنوب أهلها. كذلَك بن عبد الريمن يقول: في قراءة 

 نُفَّصُل االَياِت ِلقَْوٍ  يَتَفَّكُروَن.

واختلفت القّراء في قراءة قوله: َواّسيّنَْت فقرأ ذلك عامة قّراء الحجاس والعراق: َواّسيّنَْت بمعنى:   

خرجيهما, وأدخلوا ألفا ليوهللال إلى قراءته, إذا وتزينت, ولكنهم أدغموا التاء في الزاي لتقارب م

كانت التاء قد سكنت والساكن ال يبتدأ به. وُيكى عن أبي العالية وأبي رجاء وابعرج وجماعة 

 على مثال أْفعَلَْت.« وأْسيَنَتْ »أخر غيرهم أنهم قرءوا ذلك: 

 يها.والصواب من القراءة في ذلك: َواّسيَنَْت إلجما  الحجة من القّراء عل  

 25اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:    }َوّللّاُ يَْدُعَو إِلََى دَاِر الّسالَِ  َويَْهِدي َمن يََشآُء إِلََى هللِاَراٍط ّمْستَِقيٍم {.

يقول تعالى ذكره لعباده: أيها الناس ال تطلبوا الدنيا وسينتها, فإن مصيرها إلى فناء وسوال كما    

هللا لها مثالً إلى هال  وبوار, ولكن اطلبوا االَخرة الباقية, ولها مصير النبات الذي ضربه 

فاعملوا, وما عند هللا فالتمسوا بطاعته, فإن هللا يدعوكم إلى داره, وهي جنّاته التي أعدّها بوليائه, 

تسلموا من الهمو  وابيزان فيها وتأمنوا من فناء ما فيها من النعيم والكرامة التي أعدّها لمن 

ها, وهو يَْهدى من يشاء من خلقه فيوفقه إلهللاابة الطريق المستقيم, وهو اإلسال  الذي جعله دخل

 جّل ثناؤه سببا للوهللاول إلى رضاه وطريقا لمن ركبه وسلك فيه إلى جنانه وكرامته. كما:

ـ يدثني محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة, قال: هللا 13719  

  , وداره الجنة.السال

يدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرساق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, في قوله: َوّللّاُ    

 يَْدُعو إلى دَاِر الّسالِ  قال: هللا هو السال , وداره الجنة.

ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن أيوب, عن أبي 13720  

قيَل لي: ِلتَنْم َعْينَُك, َوْليَْعقَْل قَْلبَُك, َوْلتَْسَمْع أذُنَُك »قالبة, عن النبّي هللالى هللا عليه وسلم, قال: 

اعيا, فَناَمْت َعْينِي, َوَعقََل قَْلبِي, َوَسَمعَْت أُذُنِي. ثُّم قِيَل: َسيّدٌ بَنِي دَارا, ثّم هللَانََع َمأْدُبَةً, ثُّم أْرَسَل دَ 

َب الدّاِعَي دََخَل الدّاَر وأَكَل ِمَن الَمأدُبَة َوَرضَي َعْنهُ الّسيّدُ, َوَمْن لَْم يُِجِب الدّاِعَي لَْم يَْدُخِل فََمْن أجا
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, الدّاَر ولَْم يَأُْكْل ِمَن الَمأْدُبَِة ولَْم يَْرَض َعْنهُ الّسيّدُ, فاهلل الّسيّدُ, والدّاُر اإلسالُ  والَمأدُبَةُ الَجنّةُ 

 «.ُمَحّمدٌ هللالى هللا عليه وسلم والدّاِعي

ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وّللّاُ يَْدُعو إلى دَاِر 13721  

الّسالِ  ويَْهِدي َمْن يَشاُء إلى هللِاراط ُمْستَِقيم ذُكر لنا أن في التوراة مكتوبا: يا باغي الخير هلّم ويا 

 باغي الشّر انته

يدثني الحسين بن سلمة بن أبي كبشة, قال: يدثنا عبد الملك بن عمرو, قال: يدثنا  ـ13722  

عباد بن راشد, عن قتادة, قال: ثني خليد العصري, عن أبي الدرداء, قال: قال رسول هللا هللالى 

, يَْسَمعُهُ َخْلُق ّللّاِ َكلُّهْم إالّ ما ِمْن يَْوٍ  َطلَعَْت فيِه َشْمُسهُ إالّ وبَِجْنبَتَْيها َملَكاِن يُناِديانِ »هللا عليه وسلم: 

قال: وأنزل ذلك في «. الثّقَلَْيِن: يا أيها النّاُس َهلُّموا إلى َربُّكْم, إّن ما قَّل وَكفَى َخْيٌر ِمّما َكثَُر وأْلَهى

 القرآن في قوله: وّللّاُ يَْدُعو إلى دَاِر الّسالِ  ويَْهدي َمْن يَشاُء إلى هللِاراط ُمْستَِقيم.

ـ يدثنا القاسم, قال: يتدثنا الحستين, قتال: ثنتي يجتاج, عتن ليتث بتن ستعد, عتن خالتد بتن 13723  

يزيد, عن سعيد بن أبي هالل, عن جابر بن عبتد هللا, قتال: خترج علينتا رستول هللا هللاتلى هللا عليته 

ْنتتدَ ِرْجلَتتّي, يَقُتتوُل إنّتتي رأْيتتُت فِتتي المنَتتاِ  كتتأّن ِجْبَرائِيتتَل ِعْنتتدَ رأِستتي َوِميكائِيتتَل عِ »وستتلم يومتتا فقتتال: 

 أَيدُُهما ِلَصاِيبِه: اْضِرْب لَهُ َمتثاَلً فقتال: اْستَمْع َستِمعَُت أُذُنُتَك, َواْعِقتْل َعقَتَل قَْلبُتَك, إنّمتا َمثَلُتَك َوَمثَتلُ 

والً يَتْدُعو النّتاَس إلتى أُّمتَِك كَمثَِل َمِلٍك اتَّخذَ دَارا ثُّم بَنتى فِيهتا بَْيتتا ثُتّم َجعَتَل فِيهتا َمأْدُبَتةً ثُتّم بَعَتَث َرُست

وأنتَت َطعاِمِه, فَِمنُُهْم َمْن أجاَب الّرُسوَل َوِمْنُهْم َمْن تََرَكهُ فاّلّلُ الَمِلُك, والدّاُر اإلْسالُ , والبَْيُت الَجنّتةُ, 

دََختَل الَجنّتةَ أَكتَل  يا ُمَحّمدُ الّرُسوُل ِمْن أجابََك دََخَل اإلْسالَ , َوَمتْن دََختَل اإلْستالََ  دََختَل الَجنّتةَ, َوَمتنْ 

 «.ِمْنَها

 26اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:    }لّلِّذيَن أَْيَسنُواْ اْلُحْسنََى َوِسيَادَةٌ َوالَ يَْرَهُق ُوُجوَهُهْم قَتٌَر َوالَ ِذلّةٌ 

 أُْولَـَئَِك أهللَْاَحاُب اْلَجنِّة ُهْم فِيَها َخاِلدُوَن {.

 سنوا عبادة هللا في الدنيا من خلقه فأطاعوه فيما أمر ونََهى الُحْسنَى.يقول تعالى ذكره: للذين أي   

ثم اختلف أهل التأويل في معنى الحسنى والزيادة اللتين وعدهما المحسنين من خلقه, فقال   

بعضهم: الحسنى: هي الجنة, جعلها هللا للمحسنين من خلقه جزاء, والزيادة عليها النظر إلى هللا 

 قال ذلك:تعالى. ذكر من 

ـ يدثنا ابن بشار, قال: يدثنا عبد الريمن, قال: يدثنا إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن 13724  

 عامر بن سعد, عن أبي بكر الصدّيق: ِللِّذيَن أْيَسنُوا الُحْسنَى َوِسيادَةٌ قال: النظر إلى وجه ربهم.

سحاق, عن عامر بن سعد, يدثنا سفيان, قال: يدثنا يميد بن عبد الريمن, عن قيس, عن أبي إ   

 عن سعيد بن نمران, عن أبي بكر: ِللِّذيَن أْيَسنُوا الُحْسنَى َوِسيادَةٌ قال: النظر إلى وجه هللا تعالى.

ـ يدثنا ابن بشار, قال: يدثنا عبد الريمن, قال: يدثنا سفيان, عن أبي إسحاق, عن 13725  

 دَةٌ قال: النظر إلى وجه ربهم.عامر بن سعد: ِللِّذيَن أْيَسنُوا الُحْسنَى َوِسيا

يدثنا محمد بن المثنى, قال: يدثنا محمد بن جعفر, قال: يدثنا شعبة, عن أبي إسحاق, عن    

عامر بن سعد, قال: في هذه اآلية: ِللِّذيَن أْيَسنُوا الُحْسنَى َوِسيادَةٌ قال: الزيادة: النظر إلى وجه 

 الريمن.

نا عبد الريمن, قال: يدثنا إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن ـ يدثنا ابن بشار, قال: يدث13726  

 مسلم بن نذير, عن يذيفة: ِللِّذيَن أْيَسنُوا الُحْسنَى َوِسيادَةٌ قال: النظر إلى وجه ربهم.

ـ يدثني يحيى بن طلحة اليربوعي, قال: يدثنا شريك, قال: سمعت أبا إسحاق يقول في 13727  

 لى وجه الريمن.قول هللا: َوِسيادة قال: النظر إ

ـ يدثني علّي بن عيسى, قال: يدثنا شبابة, قال: يدثنا أبو بكر الهذلّي, قال: سمعت أبا 13728  

تميمة الهجيمي يحدّث عن أبي موسى ابشعري, قال: إذا كان يو  القيامة بعث هللا إلى أهل الجنة 

لهم من الكرامة, فيقول: نعم,  مناديا ينادي: هل أنجزكم هللا ما وعدكم؟ فينطرون إلى ما أعدّ هللا

 فيقول: ِللِّذيَن أْيَسنُوا الُحْسنَى َوِسيادَةٌ النظر إلى وجه الريمن.
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يدثني المثنى, قال: يدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن المبار , عن أبي بكر الهذلي, قال:    

البصرة يقول: إن أخبرنا أبو تميمة الهجيمي, قال: سمعت أبا موسى ابشعري يخطب على منبر 

هللا يبعث يو  القيامة ملكا إلى أهل الجنة, فيقول: يا أهل الجنة هل أنجزكم هللا ما وعدكم؟ 

فينظرون إلى ما أعدّ هللا لهم من الكرامة, فيرون الحلّي والحلل والثمار وابنهار وابسواج 

أنجزكم هللا ما وعدكم؟ ثالث المطهرة, فيقولون: نعم, قد أنجزنا هللا ما وعدنا. ثم يقول الملك: هل 

مّرات, فال يفقدون شيئا مما وعدوا, فيقولون: نعم, فيقول: قد بقي لكم شيء, إن هللا يقول: ِللِّذيَن 

 أْيَسنُوا الُحْسنَى َوِسيادَةٌ أال إن الحسنى الجنة, والزيادة: النظر إلى وجه هللا.

ي شبيب, عن أبان, عن أبي تميمة ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرن13729  

إّن هللا يَْبعَُث »الهجيمي: أنه سمع أبا موسى ابشعري يحدّث عن رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم: 

ادَةٌ, يَْوَ  الِقياَمِة ُمناِديا يُناِدي أْهَل الَجنّة بَصْوٍت يُْسِمُع أّولَُهْم وآِخَرُهْم: إّن ّللّاَ َوَعدَُكُم الُحْسنَى َوِسي

 «.لُحْسنَى الَجنّةُ, والّزيادَةُ النَّظُر إلى َوْجِه الّرْيَمنِ فا

ـ يدثنا ابن بشار, قال: يدثنا عبد الريمن, قال: يدثنا يماد بن سيد, عن ثابت البناني, 13730  

 عن عبد الريمن بن أبي ليلى: ِللِّذيَن أْيَسنُوا الُحْسنَى َوِسيادَةٌ قال: النظر إلى وجه ربهم. وقرأ: َوال

 يَْرَهُق ُوُجوَهُهْم قَتٌَر َوال ِذلّةٌ قال: بعد النظر إلى وجه ربهم.

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن المبار , عن سليمان بن 13731  

الُمغيرة, قال: أخبرنا ثابت, عن عبد الريمن بن أبي ليلى, قوله: َوِسيادَةٌ قال: قيل له: أرأيت قوله: 

ِذيَن أْيَسنُوا الُحْسنَى َوِسيادَةٌ؟ قال: إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فأعطوا فيها ما أعطوا من ِللّ 

الكرامة والنعيم قال: نودوا يا أهل الجنة إن هللا قد وعدكم الزيادة, فيتجلى لهم. قال ابن أبي ليلى: 

جاوسوا جسر جهنم فما رنك بهم يين ثقلت مواسينهم, ويين هللاارت الصحف في أيمانهم, ويين 

 ودخلوا الجنة, وأعطوا فيها ما أعطوا من الكرامة والنعيم؟ كل ذلك لم يكن شيئا فيما رأوا.

قال: يدثنا ابن المبار , عن معمر وسليمان بن الُمغيرة, عن ثابت البناني, عن عبد الريمن بن    

 وجه ربهم. أبي ليلى: ِللِّذيَن أْيَسنُوا الُحْسنَى َوِسيادَةٌ قال: النظر إلى

ـ قال: يدثنا الحجاج ومعلى بن أسد, قاال: يدثنا يماد بن سيد, عن ثابت, عن عبد 13732  

الريمن بن أبي ليلى قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة, قال لهم: إنه قد بقي من يقكم شيء لم تُْعَطْوه. 

ل: ثم قال: ِللِّذيَن أْيَسنُوا قال: فيتجلّى لهم تبار  وتعالى. قال: فيصغر عندهم كّل شيء أُْعُطوه. قا

الُحْسنَى َوِسيادَةٌ قال: الحسنى: الجنة, والزيادة,: النظر إلى وجه ربهم, وال يَرَهق وجوههم قَتر وال 

 ذلة بعد ذلك.

يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن ثابت البناني, عن عبد    

 َن أْيَسنُوا الُحْسنَى َوِسيادَةٌ النظر إلى وجه هللا.الريمن بن أبي ليلى: ِللِّذي

ـ يدثنا ابن بشار, قال: يدثنا هوذة, قال: يدثنا عوس, عن الحسن, في قول هللا: ِللِّذيَن 13733  

 أْيَسنُوا الُحْسنَى َوِسيادَةٌ النظر إلى الرّب.

ن بن مهدي, عن النبّي ـ يدثنا عمرو بن علّي ويمد بن بشار, قاال: يدثنا عبد الريم13734  

إذَا دََخَل أْهُل الَجنِّة الَجنّةَ وأْهُل النّاِر النّاَر, نُودُوا: يا أْهَل الَجنِّة, إّن لَُكْم »هللالى هللا عليه وسلم قال: 

, َوتُنَّجنا ِمَن النّاِر؟ ِعْندَ ّللّاِ َمْوِعدا قالُوا: ما ُهَو؟ ألَْم تُبَيّْض ُوُجوَهنا, َوتُثَقّْل َمَواِسينَنا, َوتُْدِخلُنا الَجنّةَ 

ولفظ الحديث « فَيُْكَشُف الِحَجاُب, فَيَتََجلّى لَُهْم فَوّللّاِ ما أْعطاُهْم َشْيئا أَيّب إلَْيِهْم مَن النَّظِر إلَْيهِ 

 لعمرو.

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا الحجاج بن المنهال, قال: يدثنا يماد, عن ثابت, عن عبد 13735  

ليلى, عن هللاهيب, قال: تال رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم هذه اآلية: ِللِّذيَن الريمن بن أبي 

إذَا دََخَل أْهُل الَجنِّة الَجنّةَ وأْهُل النّاِر النّاَر, نادَى ُمناِد: يا أْهَل الَجنِّة, »أْيَسنُوا الُحْسنَى َوِسيادَةٌ قاَل: 

َزُكموهُ فَيَقُولُوَن: وَما ُهَو؟ ألَْم يُثَقِّل ّللّاُ َمَواِسينَنا, َويُبَيّْض إّن لَُكْم ِعْندَ ّللّاِ َمْوِعدا يُِريدُ أْن يُْنجِ 

 ثم ذكر سائر الحديث نحو يديث عمرو بن علّي وابن بشار, عن عبد الريمن.« ُوجوَهنا؟

قال: يدثنا الحماني, قال: يدثنا شريك, عن أبي إسحاق, عن سعيد بن نمران, عن أبي بكر    

  عنه: ِللِّذيَن أْيَسنُوا الُحْسنَى َوِسيادَةٌ قال: النظر إلى وجه هللا تبار  وتعالى.الصدّيق رضي هللا
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 قال: يدثنا شريك, عن أبي إسحاق, عن عامر بن سعد, مثله.   

ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: ِللِّذيَن أْيَسنُوا الُحْسنَى 13736  

لغنا أن المؤمنين لما دخلوا الجنة ناداهم مناد: إن هللا وعدكم الحسنى وهي الجنة وأما َوِسيادَةٌ ب

 الزيادة: فالنظر إلى وجه الريمن.

 يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة, مثله.   

ريج, عن عطاء, عن كعب ـ يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا إبراهيم بن المختار, عن ابن ج13737  

بن عجرة, عن النبّي هللالى هللا عليه وسلم في قوله: تعالى: ِللِّذيَن أْيَسنُوا الُحْسنَى َوِسيادَةٌ قال: 

 «.الّزيَادَةُ: النَّظُر إلى َوْجِه الريمن تَبَار  وتَعَالَى»

رة, ـ قال: يدثنا جرير, عن ليث, عن عبد الريمن بن سابط, قال: الحسنى: النض13738  

 والزيادة: النظر إلى وجه هللا تعالى.

ـ يدثنا ابن البرقى, قال: يدثنا عمرو بن أبي سلمة, قال: سمعت سهيرا عمن سمع أبا 13739  

العالية, قال: يدثنا أبّي بن كعب: أنه سأل رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم عن قول هللا تعالى: 

 «.الُحْسنَى: الَجنّةُ والّزيادَةُ: النَّظُر إلى َوْجِه هللا»ل: ِللِّذيَن أْيَسنُوا الُحْسنَى َوِسيادَةٌ قا

 وقال آخرون في الزيادة بما:  

ـ يدثنا به يحيى بن طلحة, قال: يدثنا فضيل بن عياض, عن منصور, عن الحكم, عن 13740  

ؤلؤة وايدة لها أربعة علّي رضي هللا عنه: ِللِّذيَن أْيَسنُوا الُحْسنَى َوِسيادَةٌ قال: الزيادة: غرفة من ل

 أبواب.

يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا يكا , عن عمرو, عن منصور, عن الحكم, عن علي رضي هللا    

 عنه, نحوه, إال أنه قال: فيها أربعة أبواب.

قال: يدثنا جرير, عن منصور, عن الحكم بن عتيبة, عن علّي رضي هللا عنه, مثل يديث    

 ء.يحيى بن طلحة, عن فضيل سوا

وقال آخرون: الحسنى وايدة من الحسنات بوايدة, والزيادة: التضعيف إلى تما  العشر. ذكر   

 من قال ذلك:

ـ يدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 13741  

َولَدَْينا َمِزيدٌ يقول: يجزيهم بعملهم عباس, قوله: ِللِّذيَن أْيَسنُوا الُحْسنَى َوِسيادَةٌ قال: هو مثل قوله: 

ويزيدهم من فضله. وقال: َمْن جاَء بالَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أْمثالَها َوَمْن جاَء بالّسيّئَِة فاَل يُْجَزى إالّ ِمثْلَها 

 َوُهْم ال يُْظلَُمون.

س: ِللِّذيَن ـ يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا جرير, عن قابوس, عن أبيه, عن علقمة بن قي13742  

أْيَسنُوا الُحْسنَى َوِسيادَةٌ قال: قلت: هذه الحسنى, فما الزيادة؟ قال: ألم تر أن هللا يقول: َمْن جاَء 

ـ يدثنا بشر, قال: يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قال: كان 13743بالَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أْمثاِلَها   

َسنُوا الُحْسنَى َوِسيادَةٌ قال: الزيادة: بالحسنة عشر أمثالها, إلى الحسن يقول في هذه اآلية: ِللِّذيَن أيْ 

 سبعمائة ضعف.

وقال آخرون: الحسنى: يسنة مثل يسنة, والزيادة: سيادة مغفرة من هللا ورضوان. ذكر من قال   

 ذلك:

هد: ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجا13744  

 ِللِّذيَن أْيَسنُوا الُحْسنَى مثلها يسنى وسيادة مغفرة ورضوان.

 وقال آخرون: الزيادة ما أعطوا في الدنيا. ذكر من قال ذلك:  

ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد, في قوله: ِللِّذيَن أْيَسنُوا 13745  

يادة: ما أعطاهم في الدنيا ال يحاسبهم به يو  القيامة. وقرأ الُحْسنَى َوِسيادَةٌ قال: الحسنى: الجنة, وس

 وآتَْينَاهُ أْجَرهُ في الدّْنيا قال: ما آتاه مما يحّب في الدنيا عّجل له أجره فيها.

 وكان ابن عباس يقول في قوله: ِللِّذيَن أْيَسنُوا الُحْسنَى بما:  

, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا عبد هللا بن هللاالح13746  

 عباس, قوله: ِللِّذيَن أْيَسنُوا الُحْسنَى يقول: للذين شهدوا أن ال إله إال هللا.
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وأولى ابقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن هللا تبار  وتعالى وعد المحسنين من عباده على   

ض وجوههم, ووعدهم مع الحسنى إيسانهم الحسنى أن يجزيهم على طاعتهم إياه الجنة وأن تبي

الزيادة عليها, ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه, وأن يعطيهم غرفا من 

الَلىء, وأن يزيدهم غفرانا ورضوانا كّل ذلك من سيادات عطاء هللا إياهم على الحسنى التي 

ةٌ الزيادات على الحسنى, فلم يخصص جعلها هللا بهل جناته. وعّم ربنا جّل ثناؤه بقوله: َوِسيادَ 

منها شيئا دون شيء, وغير مستنكر من فضل هللا أن يجمع ذلك لهم, بل ذلك كله مجمو  لهم إن 

 شاء هللا. فأولى ابقوال في ذلك بالصواب أن يعّم كما عمه عّز ذكره.

أُولئَك أهللاَحاُب الَجنِّة ُهْم فِيها القول في تأويل قوله تعالى: َوال يَْرَهُق ُوُجوَهُهْم قَتٌَر َوال ِذلّةٌ   

 خالدُوَن.

يعني جّل ثناؤه بقوله: َوال يَْرَهُق ُوُجوَهُهْم قَتٌَر َوال ِذلّةٌ ال يغشى وجوههم كآبة وال كسوس يتى   

 تصير من الحزن كأنما عالها قتر. والقتر: الغبار وهو جمع قترة, ومنه قول الشاعر:

 عُُهَمْوٌج تَرى فَْوقَهُ الّراياِت والقَتِْرا ُمتَّوٌج برداِء الُمْلِك يَتْبَ  

يعني بالقتر: الغبار. َوال ِذلّةٌ. وال هوان. أولَئَِك أهللْاَحاُب الَجنِّة يقول هؤالء الذين وهللافت هللافتهم   

هم أهل الجنة وسكانها ومن ُهْم فيها َخاِلدُون يقول هم فيها ماكثون أبدا ال تبيد فيخافوا سوال 

 مخرجين فتتنغص عليهم لذتهم.نعيمهم, وال هم ب

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.  

 وكان ابن أبي ليلى يقول في قوله: َوال يَْرَهُق ُوُجوَهُهْم قَتٌَر ما:  

ـ يدثنا محمد بن منصور الطوسى, قال: يدثنا عفان, قال: يدثنا يماد بن سيد, قال: 13747  

بن أبي ليلى: َوال يَْرَهُق ُوُجوَهُهْم قَتٌَر َوال ِذلّةٌ قال: بعد  يدثنا سيد, عن ثابت, عن عبد الريمن

 نظرهم إلى ربهم.

يدثني المثنى, قال: يدثنا الحجاج ومعلى بن أسد, قاال: يدثنا يماد بن سيد, عن ثابت, عن عبد    

 الريمن بن أبي ليلى, بنحوه.

عتتن ابتتن جتتريج, عتتن عطتتاء  ـتت يتتدثنا القاستتم قتتال: يتتدثنا الحستتين, قتتال: ثنتتي يجتتاج,13748  

 الخراساني, عن ابن عباس, قوله: َوال يَْرَهُق ُوُجوَهُهْم قَتٌَر قال: سواد الوجوه.

 27اآلية : 

ّمَن  القول في تأويل قوله تعالى:    }َوالِّذيَن َكَسبُواْ الّسيّئَاِت َجَزآُء َسيّئٍَة بِِمثِْلَها َوتَْرَهقُُهْم ِذلّةٌ ّما لَُهمْ 

َن َعاهللِاٍم َكأَنَّما أُْغِشيَْت ُوُجوُهُهْم قَِطعاً ّمَن اْللّْيِل ُمْظِلماً أُْولَـَئَِك أهللَْاَحاُب النّاِر ُهْم فِيَها َخاِلدُو ّللّاِ ِمنْ 

.} 

يقول تعالى ذكره: والذين عملوا السيئات في الدنيا, فعصوا هللا فيها, وكفروا به وبرسوله, جزاء    

الدنيا بمثلها من عقاب هللا في االَخرة. َوتَْرَهقُُهْم ِذلّةٌ يقول:  سيئة من عمله السيء الذي عمله في

وتغشاهم ذلة وهوان بعقاب هللا إياهم. ما لَُهْم ِمَن ّللّاِ ِمْن عاهللِاٍم يقول: ما لهم من هللا من مانع 

 يمنعهم إذا عاقبهم يحول بينه وبينهم.

 ذلك:وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال   

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا عبد هللا بن هللاالح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن 13749  

 عباس, قوله: َوتَْرَهقُُهْم ِذلّةٌ قال: تغشاهم ذلة وشدّة.

كأنه «, لهم»واختلف أهل العربية في الرافع للجزاء, فقال بعض نحويي الكوفة: رفع بإضمار   

ثلها, كما قال: فَِصياُ  ثاَلثَِة أيّاٍ  فِي الَحّج والمعنى: فعليه هللايا  ثالثة قيل: ولهم جزاء السيئة بم

أيا . قال: وإن شئت رفعت الجزاء بالباء في قوله: َوَجَزاُء َسيّئٍَة بِمثِْلها. وقال بعض نحويي 

 البصرة: الجزاء مرفو  باالبتداء: وخبره بمثلها. قال: ومعنى الكال : جزاء سيئة مثلها, وسيدت

الياء كما سيدت في قوله: بحسبك قول السوء. وقد أنكر ذلك من قول بعضهم فقال: يجوس أن تكون 

)سائدة(, بن التأويل: إن قلت السوء فهو يسبك, فلما لم تدخل في الجزاء « يسب»الباء في 

أدخلت في يسب بحسبك أن تقو  إن قمت فهو يسبك, فإن مد  ما بعد يسب أدخلت الباء فيما 

 كقولك: يسبك بزيد, وال يجوس: بحسبك سيد, بن سيدا الممدو  فليس بتأويل جزاء.بعدها 
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وأولى ابقوال في ذلك بالصواب أن يكون الجزاء مرفوعا بإضمار بمعنى: فلهم جزاء سيئة   

ائه, ثم بمثلها بن هللا قال في اآلية التي قبلها: ِللِّذيَن أْيَسنُوا الُحْسنَى َوِسيادَةٌ فوهللاف ما أعدّ بولي

عقب ذلك بالخبر عما أعدّ هللا بعدائه, فأشبه بالكال  أن يقال: وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئة. 

 وإذا وجه ذلك إلى هذا المعنى كانت الياء للجزاء.

النّاِر القول في تأويل قوله تعالى: كأنَّما أُْغِشيَْت ُوُجوُهُهْم قَِطعا ِمَن اللّْيِل ُمْظِلما أُولَئَِك أهللَاحاُب   

 ُهْم فِيها خاِلدُوَن.

يقول تعالى ذكره: كأنما ألبست وجوه هؤالء الذين كسبوا السيئات قطعا من الليل, وهي جمع   

 قطعة. وكان قتادة يقول في تأويل ذلك, ما:

ـ يدثنا به محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر عن قتادة: كأنما 13750  

 وُهُهْم قَِطعا ِمَن اللّْيِل ُمْظِلما قال: رلمة من الليل.أُْغِشيَْت ُوجُ 

واختلفت القّراء في قراءة قوله تعالى: قَِطعا فقرأته عامة قّراء ابمصار: قَِطعا بفتح الطاء على   

معنى جمع قطعة, وعلى معنى أن تأويل ذلك: كأنما أغشيت وجه كّل إنسان منهم قطعة من سواد 

وقرأه بعض «. الوجه»يل: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من سواد, إذ جمع الليل, ثم جمع ذلك فق

بسكون الطاء, بمعنى: كأنما أغشيت وجوههم سوادا من الليل, وبقية من « قِْطعا»متأخري القّراء: 

الليل, ساعة منه, كما قال: فَأَْسِر بأْهِلَك بِِقْطعٍ ِمَن اللّْيِل أي ببقية قد بقيت منه, ويعتّل لتصحيح 

 «.ويغشى وجوههم قطع من الليل مظلم»راءته ذلك كذلك أنه في مصحف أبّي: ق

والقراءة التي ال يجوس خالفها عندي قراءة ذلك بفتح الطاء, إلجما  الحجة من قّراء ابمصار   

على تصويبها وشذوذ ما عداها. ويسب ابخرى داللة على فسادها, خروج قارئها عما عليه قّراء 

 سال .أهل ابمصار واإل

فإن قال لنا قائل: فإن كان الصواب في قراءة ذلك ما قلت, فما وجه تذكير المظلم وتوييده, وهو   

من نعت الِقَطع والِقْطع جمع لمؤنث؟ قيل في تذكيره ذلك وجهان: أيدهما: أن يكون قطعا من 

ن معنى الليل, وإن يكون من نعت الليل, فلما كان نكرة والليل معرفة نصب على القطع. فيكو

«, المظلم»الكال  يينئذ: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل المظلم, ثم يذفت ابلف والال  من 

فلما هللاار نكرة وهو من نعت الليل نصب على القطع وتسمي أهل البصرة ما كان كذلك ياالً, 

 والكوفيّون قطعا. والوجه االَخر على نحو قول الشاعر:

 ٌر أَيدا لو أّن ِمْدَيةَ َيّي ُمْنشِ  

 والوجه ابول أيسن وجهيه.  

وقوله: أُولَئَِك أهللَاحاُب النّاِر يقول: هؤالء الذين وهللافت لك هللافتهم أهل النار الذين هم أهلها, ُهتْم   

 فِيها خاِلدُوَن يقول: هم فيها ماكثون.

 28اآلية : 

وُل ِللِّذيَن أَْشَرُكواْ َمَكانَُكْم أَنتُْم القول في تأويل قوله تعالى:     }َويَْوَ  نَْحُشُرُهْم َجِميعاً ثُّم نَقُ 

 َوُشَرَكآُؤُكْم فََزيّْلنَا بَْينَُهْم َوقَاَل ُشَرَكآُؤُهْم ّما ُكنتُْم إِيّانَا تَْعبُدُوَن {.

يقول تعالى ذكره: ويو  نجمع الخلق لموقف الحساب جميعا, ثم نقول يينئذ للذين أشركوا باهلل  

ي امكثوا مكانكم, وقفوا في موضعكم أنتم أيها المشركون, وشركاؤكم االَلهة وابنداد: مكانكم أ

الذين كنتم تعبدونهم من دون هللا من االَلهة وابوثان. فََزيّْلنا بَْينَُهْم يقول: ففّرقنا بين المشركين باهلل 

 إرادة تكثير الفعل وتكريره. ولم يقل:« فزيلنا»وما أشركوه به وبين غيره وأبنته منه. وقال: 

كما قيل: َوال تُصعّْر َخدَّ  «, فزايلنا بينهم»وقد ذُكر عن بعضهم أنه كان يقرؤه: «. فزلنا بينهم»

والعرب تفعل ذلك كثيرا في فعلت, يلحقون فيها أييانا ألفا مكان التشديد, «, ال تصاعر خدّ »و

فاعلت. وقَاَل فيقولون: فاعلت إذا كان الفعل لوايد. وأما إذا كان الثنين فال تكاد تقول إال 

ُشَرَكاُؤُهْم ما ُكْنتُْم أيّانا تَْعبُدُوَن وذلك يين تَبّرأ الِّذيِن اتّبِعُوا ِمَن الِّذيَن اتّبَعُوا َوَرأُوا اْلعَذَاَب 

َوتَقَّطعَْت بِِهُم ابسباُب لما قيل للمشركين اتبعوا ما كنتم تعبدون من دون هللا, ونصبت لهم آلهتهم, 

 ء, فقالت االَلهة لهم: ما كنتم إيانا تعبدون. كما:قالوا: كنا نعبد هؤال
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ـ ُيدثت عن مسلم بن خالد, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قال: يكون يو  القيامة ساعة 13751

فيها شدّة تنصب لهم االَلهة التي كانوا يعبدون, فيقال: هؤالء الذين كنتم تعبدون من دون هللا, 

وال نبصر وال نعقل وال نعلم أنكم كنتم تعبدوننا فيقولون: وهللا  فتقول االَلهة: وهللا ما كنا نسمع

 إلياكم كنا نعبد فتقول لهم االَلهة: فََكفى بِاّلّلِ َشِهيدا بَْينَنَا َوبَْينَُكْم إْن ُكنّا َعْن ِعبَادَتُِكْم لَغَافِِليَن.

يَْوَ  نَْحُشُرُهْم َجِميعا ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد, في قوله: وَ 13752

ما ُكْنتُْم ثُّم نَقُوُل للِّذيَن أْشَرُكوا َمكانَُكْم أْنتُْم َوُشَركاُؤُكم فََزيّْلنا بَْينَُهْم قال: فّرقنا بينهم. َوقاَل ُشركاُؤُهْم 

نَُكْم إْن ُكنّا َعْن ِعبادَتُِكْم إيّانا تَْعبُدُوَن قالوا: بلى قد كنا نعبدكم, )س( قالوا َكفَى باّلّلِ َشِهيدا بَْينَنا وبَيْ 

 لَغافِِليَن ما كنا نسمع وال نبصر وال نتكلم. فقال هللا: ُهنالك تَْبلُو ُكّل نَْفس ما أْسلَفَْت... اآلية.

 وُروي عن مجاهد, أنه كان يتأّول الحشر في هذا الموضع: الموت.

تهم يذكرون عن مجاهد, في ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبي, عن ابعمش, قال: سمع13753

 قوله: َويَْوَ  نَْحُشُرُهْم َجِميعا قال: الحشر: الموت.

والذي قلنا في ذلك أولى بتأويله بن هللا تعالى ذكره أخبر أنه يقول يومئذ للذين أشركوا ما ذكر أنه 

ي يقتول لهتم, ومعلتو  أن ذلتتك غيتر كتائن فتتي القبتر, وأنته إنمتا هتتو خبتر عمتا يقتتال لهتم ويقولتون فتت

 الموقف بعد البعث.

 29اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:   }فََكفََى بِاّلّلِ َشِهيداً بَْينَنَا َوبَْينَُكْم إِن ُكنّا َعْن ِعبَادَتُِكْم لَغَافِِليَن  

.} 

يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل شركاء المشركين من االَلهة وابوثان لهم يو  القيامة, إذ قال  

اهلل لها: إياكم كنا نعبد, كفى باهلل شهيدا بيننا وبينكم أي إنها تقول: يسبنا هللا شاهدا المشركون ب

بيننا وبينكم أيها المشركون, فإنه قد علم أنا ما علمنا ما تقولون. إنّا ُكنّا َعْن َعبادَتُِكْم لَغَافِِليَن يقول: 

  نعلم. كما:ما كنا عن عبادتكم إيانا دون هللا إال غافلين, ال نشعر به وال

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: 13754

 إْن ُكنّا َعْن ِعبادَتُِكْم لَغافِِليَن قال: ذلك كّل شيء يُعبد من دون هللا.

, عن يدثني المثنى, قال: ثني إسحاق, قال: يدثنا ابن أبي جعفر, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح 

 مجاهد, مثله.

يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, قتال: قتال مجاهتد: إْن ُكنّتا َعتْن  

 ِعبادَتُِكْم لَغافِِليَن قال: يقول ذلك كّل شيء كان يعبد من دون هللا.

 30اآلية : 

أَْسلَفَْت َوُردَّواْ إِلَى ّللّاِ َمْوالَُهُم اْلَحّق َوَضّل  القول في تأويل قوله تعالى:   }ُهنَاِلَك تَْبلُواْ ُكّل نَْفٍس ّمآ

 َعْنُهْم ّما َكانُواْ يَْفتَُروَن {.

اختلفت القّراء في قراءة قوله: ُهناِلَك تَْبلُو ُكّل نَْفس بالباء, بمعنى: عند ذلك تختبر كّل نفس بما    

 د.قدّمت من خير أو شّر. وكان ممن يقرؤه ويتأّوله كذلك مجاه

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا ابن أبي جعفر, عن ورقاء, عن ابن أبي 13755  

 نجيح, عن مجاهد: ُهنالَك تَْبلُو ُكّل نَْفٍس ما أْسلَفَْت قال: تختبر.

 يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.   

 القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.يدثنا    

 بالتاء.« تَتْلُو ُكّل نَْفٍس ما أْسلَفَتْ »وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة وبعض أهل الحجاس:   

واختلف قارئو ذلك كذلك في تأويله, فقال بعضهم: معناه وتأويله: هنالك تتبع كّل نفس ما قدمت   

ي الدنيا لذلك اليو . وُروي بنحو ذلك خبر عن النبّي هللالى هللا عليه وسلم من وجه وسند غير ف

يَُمثُّل ِلُكّل قَْوٍ  ما كانُوا يَْعبُدُوَن ِمْن دُوِن ّللّاِ يَْوَ  الِقياَمِة, فَيَتّبِعُونَُهْم يتى »مرتضى أنه قال: 

ُهنالَك تَْبلُو ُكّل نَْفٍس ما » عليه وسلم هذه اآلية: قال: ثم تال رسول هللا هللالى هللا« يُوِردُوُهُم النّارَ 
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وقال بعضهم: بل معناه: تتلو كتاب يسناته وسيئاته, يعني تقرأ, كما قال جّل ثناؤه: «. أْسلَفَتْ 

 ونُْخِرُج لَهُ يَْوَ  الِقياَمِة ِكتابا يَْلقاهُ َمْنُشورا.

 وقال آخرون: تبلو: تعاين. ذكر من قال ذلك:  

يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد, في قوله: ُهنالَك تَْبلُو ُكّل نَْفٍس  ـ13756  

 ما أْسلَفَْت قال: ما عملت. تبلو: تعاينه.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان قد قرأ بكّل وايدة منهما أئمة   

ن من تبع في االَخرة ما أسلف من العمل في الدنيا, هجم من القّراء, وهما متقاربتا المعنى وذلك أ

به على مورده, فيخبر هنالك ما أسلف من هللاالح أو سيىء في الدنيا, وإن من خير من أسلف في 

الدنيا من أعماله في االَخرة, فإنما يخبر بعد مصيره إلى ييث أيله ما قد  في الدنيا من علمه, فهو 

ف من عمله مختبر له, فبأيتهما قرأ القارىء كما وهللافنا فمصيب في كلتا الحالتين متبع ما أسل

 الصواب في ذلك.

أما قوله: َوُردّوا إلى ّللّاِ َمْوالُهُم الَحّق فإنه يقول: ورجع هؤالء المشركون يومئذ إلى هللا الذي   

نداد. هو ربهم ومالكهم الحّق ال شّك فيه دون ما كانوا يزعمون أنهم لهم أرباب من االَلهة واب

َوَضّل َعْنُهْم ما كانُوا يَْفتَُروَن يقول: وبطل عنهم ما كانوا يتخّرهللاون من الفرية والكذب على هللا 

 بدعواهم أوثانهم أنها هلل شركاء, وأنها تقّربهم منه سلفى. كما:

ـتت يتتدثني يتتونس, قتتال: أخبرنتتا ابتتن وهتتب, قتتال: قتتال ابتتن سيتتد, فتتي قولتته: َوُردّوا إلتتى ّللّاِ 13757 

الُهُم الَحّق َوَضّل َعْنُهْم ما كانُوا يَْفتَُروَن قال: ما كانوا يدعون معه من ابنداد واالَلهة, متا كتانوا َموْ 

 يفترون االَلهة, وذلك أنهم جعلوها أندادا وآلهة مع هللا افتراء وكذبا.

 31اآلية : 

ابْرِض أَّمن يَْمِلُك الّسْمَع وابْبَصاَر القول في تأويل قوله تعالى:     }قُْل َمن يَْرُسقُُكم ّمَن الّسَمآِء وَ 

فاَلَ َوَمن يُْخِرُج اْلَحّي ِمَن اْلَميِّت َويُْخِرُج اْلَميَّت ِمَن اْلَحّي َوَمن يُدَبُّر ابْمَر فََسيَقُولُوَن ّللّاُ فَقُْل أَ 

 تَتّقُوَن {.

المشركين باهلل ابوثان  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد هللالى هللا عليه وسلم: قُْل يا محمد لهؤالء 

وابهللانا  َمْن يَْرُسقَُكْم ِمَن الّسماِء الغيث والقطر ويطلع لكم شمسها ويغطش ليلها ويخرج ضحاها. 

َو من ابْرِض أقواتكم وغذاءكم الذي ينبته لكم وثمار أشجارها. أْ  َمْن يَْمِلُك الّسْمَع وابْبَصاَر 

ركم التي تسمعون بها أن يزيد في قواها أو يسلبكموها يقول: أ  من ذا الذي يملك أسماعكم وأبصا

فيجعلكم هللُاّما, وأبصاركم التي تبصرون بها أن يضيئها لكم وينيرها, أو يذهب بنورها فيجعلكم 

عميا ال تبصرون. َوَمْن يُْخِرُج الَحّي ِمَن الَميِّت يقول: ومن يخرج الشيء الحّي من الميت, 

 يقول: ويخرج الشيء الميت من الحّي. ويُْخِرُج الَميَّت ِمَن الَحيّ 

وقد ذكرنا اختالس المختلفين من أهل التأويل والصواب من القول عندنا في ذلك بابدلة الدالة 

 على هللاحته في سورة آل عمران بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

م وأمتتر الخلتتق. َوَمتتْن يُتتدَبِّر ابْمتتَر وقتتل لهتتم: متتن يتتدبر أمتتر الستتماء وابرض ومتتا فتتيهّن وأمتترك

فََسيَقُولُوَن ّللّاُ يقول جّل ثناؤه: فسوس يجيبونك بأن يقولوا الذي يفعل ذلك كلته هللا. فَقُتْل أفَتال تَتّقُتوَن 

يقول: أفال تخافون عقاب هللا على شرككم وادّعائكم ربّا غير من هذه الصفة هللافته, وعبادتكم معه 

 .من ال يرسقكم شيئا وال يملك لكم ضّرا وال نفعا

 32اآلية : 

 {. القول في تأويل قوله تعالى:   }فَذَِلُكُم ّللّاُ َربُّكُم اْلَحّق فََماذَا بَْعدَ اْلَحّق إِالّ الّضالَُل فَأَنَّى تُْصَرفُونَ 

يقول تعالى ذكره لخلقه: أيها الناس, فهذا الذي يفعل هتذه ابفعتال, فيترسقكم متن الستماء وابرض  

رج الحّي من الميت والميت من الحتّي, ويتدبّر ابمتر ّللّاُ َربُّكتُم الَحتّق ويملك السمع واببصار, ويخ

ال شّك فيه. فََماذا بَْعدَ الَحّق إالّ الّضالُل يقول: فأّي شيء سوى الحّق إال الضتالل وهتو الجتور عتن 

قصد السبيل. يقول: فإذا كتان الحتّق هتو ذا, فادّعتاؤكم غيتره إلهتا وَربّتا هتو الضتالل والتذهاب عتن 
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الحّق ال شّك فيه. فَأنَّى تُْصَرفُوَن يقول: فأّي وجه عتن الهتدى والحتّق تصترفون وستواهما تستلكون 

 وأنتم مقّرون بأن الذي تصرفون عنه هو الحّق.

 33اآلية : 

 {. القول في تأويل قوله تعالى:   }َكذَِلَك َيقّْت َكِلَمةُ َربَّك َعلَى الِّذيَن فََسقَُواْ أَنُّهْم الَ يُْؤِمنُونَ 

يقول تعالى ذكره: كما قد هللارس هؤالء المشتركون عتن الحتّق إلتى الضتالل, َكتذلَك َيقّتْت َكِلَمتةُ    

َربَّك يقول: وجب عليهم قضاؤه ويكمه في السابق من علمه, على الِّذيَن فََسقُوا فخرجوا من طاعة 

نية هللا وال بنبّوة نبيه هللاتلى ربهم إلى معصيته وكفروا به أنُّهْم ال يُْؤِمنُوَن يقول: ال يصدقون بويدا

 هللا عليه وسلم.

 34اآلية : 

َق ثُّم القول في تأويل قوله تعالى:     }قُْل َهْل ِمن ُشَرَكآئُِكْم ّمن يَْبدَأُ اْلَخْلَق ثُّم يُِعيدُهُ قُِل ّللّاُ يَْبدَأُ اْلَخلْ 

 يُِعيدُهُ فَأَنَّى تُْؤفَُكوَن {.

هللا عليه وسلم: قُْل يا محمد َهْل ِمْن ُشَركائُِكْم يعني من االَلهة يقول تعالى ذكره لنبيه محمد هللالى  

وابوثان َمْن يَْبدَأُ الَخْلَق ثُّم يُِعيدُهُ؟ يقول: من ينشىء خلق شيء من غير أهللال, فيحدث خلقه ابتداء 

دعوى ثم يعيده, يقول: ثم يفنيه بعد إنشائه, ثم يعيده كهيئته قبل أن يفنيه؟ فإنهم ال يقدرون على 

ذلك لها. وفي ذلك الحجة القاطعة والداللة الواضحة على أنهم في دعواهم أنها أرباب وهي هلل في 

العبادة شركاء كاذبون مفترون. فقُِل لهم يينئذ يا محمد: ّللّاُ يَْبدَأُ الَخْلَق فينشئه من غير شيء 

ه قبل الفناء. فَأَنّي تُْؤفَُكوَن يقول: ويحدثه من غير أهللال ثم يفنيه إذا شاء, ثُّم يُِعيدُهُ إذا أراد كهيئت

 فأّي وجه عن قصد السبيل وطريق الرشد تصرفون وتقلبون. كما:

ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن الحسن: فَأنَّى 13758

 تُْؤفَكوَن قال: أنَى تصرفون.

تُْؤفَُكتتوَن والصتتواب متتن القتتول فتتي ذلتتك عنتتدنا  وقتتد بيّنتتا اختتتالس المختلفتتين فتتي تأويتتل قولتته: أنّتتىَ 

 بشواهده في سورة ابنعا .

 35اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:   }قُْل َهْل ِمن ُشَرَكآئُِكْم ّمن يَْهِدَي إِلَى اْلَحّق قُِل ّللّاُ يَْهِدي ِلْلَحّق أَفََمن 

 ِهدَّي إِالّ أَن يُْهدََى فََما لَُكْم َكْيَف تَْحُكُموَن {.يَْهِدَي إِلَى اْلَحّق أََيّق أَن يُتّبََع أَّمن الّ يَ 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد هللالى هللا عليه وسلم: قُْل يا محمد لهؤالء المشركين َهْل ِمْن  

ُشركائِكم الذين تدعون من دون هللا, وذلك آلهتهم وأوثانهم, َمْن يَْهِدي إلى الَحّق يقول: من يرشد 

ته إلى قصد السبيل, ويسدّد جائزا عن الهدى إلى واضح الطريق المستقيم فإنهم ال ضاالّ من ضالل

يقدرون أن يدّعوا أن آلهتهم وأوثانهم ترشد ضاالّ أو تهدي يائرا. وذلك أنهم إن ادّعوا ذلك لها 

. أكذبتهم المشاهدة وأبان عجزها عن ذلك االختبار بالمعاينة, فإذا قالوا ال وأقّروا بذلك, فقل لهم

فاهلل يهدي الضاّل عن الهدى إلى الحّق. أفََمْن يَْهِدي أيها القو  ضاالّ إلى الَحّق وجائرا عن الرشد 

 إلى الرشد, أَيّق أْن يُتّبََع إلى ما يدعو إليه أْ  َمْن ال يَْهِدي إالّ أْن يُْهدََى؟

بتسكين الهاء « ال يَْهدّي أْ  َمنْ »واختلف القّراء في قراءة ذلك, فقرأته عامة قّراء أهل المدينة:   

وتشديد الدال, فجمعوا بين ساكنين. وكأن الذي دعاهم إلى ذلك أنهم وجهوا أهللال الكلمة إلى أنه: 

أ  َمن ال يهتدي, ووجدوه في خّط المصحف بغير ما قرروا وأن التاء يذفت لما أدغمت في الدال, 

الدال طلبا إلدغا  التاء فيها, فاجتمع فأقّروا الهاء ساكنة على أهللالها الذي كانت عليه, وشدّدوا 

وفي قوله: « َوقُْلنا لَُهْم ال تَْعدّوا في الّسْبتِ »بذلك سكون الهاء والدال. وكذلك فعلوا في قوله: 

بفتح الهاء وتشديد الدال. « يََهدّي»يَخّصموَن. وقرأ ذلك بعض قّراء أهل مكة والشا  والبصرة: 

إلى الهاء الساكنة, « يهتدي», غير أنهم نقلوا يركة التاء من وأّموا ما أّمه المدنيون من الكلمة

فحّركوا بحركتها وأدغموا التاء في الدال فشدّدوها. وقرأ ذلك بعض قّراء الكوفة: يَِهدّي بفتح الياء 

وكسر الهاء وتشديد الدال, بنحو ما قصده قّراء أهل المدينة غير أنه كسر الهاء لكسرة الدال من 

أْ  »الً للفتحة بعدها كسرة في يرس وايد. وقرأ ذلك بعض عامة قّراء الكوفيين: استثقا« يهتدي»

This file was downloaded from QuranicThought.com



بتسكين الهاء وتخفيف الدال, وقالوا: إن العرب تقول: هديت بمعنى اهتديت, قالوا: « َمْن ال يَْهِدي

 فمعنى قوله: أ  َمْن ال يَْهِدي: أ  من ال يهتدي إالّ أْن يُْهدَى.

بفتح الهاء وتشديد الدال, لما « أْ  َمْن ال يََهدّي»الصواب قراءة من قرأ: وأولى القراءة في ذلك ب  

وهللافنا من العلة لقارىء ذلك كذلك, وأن ذلك ال يدفع هللاحته ذو علم بكال  العرب وفيهم المنكر 

 غيره, وأيّق الكال  أن يقرأ بأفصح اللغات التي نزل بها كال  هللا تبار  وتعالى.

 فمن يهدي إلى الحّق أيّق أن يتبع, أ  من ال يهتدي إلى شيء إال أن يُْهدَى.فتأويل الكال  إذا: أ  

 وكان بعض أهل التأويل يزعم أن معنى ذلك: أ  من ال يقدر أن ينتقل عن مكانه إال أن ينقل.  

 وكان مجاهد يقول في تأويل ذلك ما:  

ابن أبي نجيح, عن مجاهد:  ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن13759  

قال: ابوثان, هللا يهدي منها « أفَمْن يَْهِدي إلى الَحّق أَيّق أْن يُتّبََع أْ  َمْن ال يَِهدّي إالّ أْن يُْهدَىَ »

 ومن غيرها من شاء لما شاء.

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, قوله: 13760  

 قال: قال: الوثن.« ال يَهدّي إالّ أْن يُْهدَىَ  أّمنْ »

وقوله: فَما لَُكْم َكْيَف تَْحُكُموَن أال تعلمون أن من يهدي إلى الحّق أيّق أن يتبع من الذي ال يهتدي   

إلى شيء إال أن يهديه إليه هاد غيره, فتتركوا اتبا  من ال يهتدي إلتى شتيء وعبادتته وتتبعتوا متن 

لبّر والبحر وتخلصوا له العبادة فتفردوه بهتا ويتده دون متا تشتركونه فيهتا متن يهديكم في رلمات ا

 آلهتكم وأوثانكم؟

 36اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:     }َوَما يَتّبُِع أَْكثَُرُهْم إِالّ َرنّاً إَّن الّظّن الَ يُْغنِي ِمَن اْلَحّق َشْيئاً إِّن ّللّاَ 

 .َعلَيٌم بَِما يَْفعَلُوَن {

يقول تعالى ذكتره: ومتا يتبتع أكثتر هتؤالء المشتركين إال رنّتا, يقتول: إال متا ال علتم لهتم بحقيقتته    

وهللاحته, بل هم منه في شّك وريبة. إّن الّظّن ال يُْغنِي ِمَن الَحّق َشتْيئا يقتول: إن الشتّك ال يغنتي متن 

يقين. إّن ّللّاَ َعِليٌم بَِما يَْفعَلُتوَن اليقين شيئا, وال يقو  في شيء مقامه, وال ينتفع به ييث يحتاج إلى ال

يقول تعالى ذكتره: إن هللا ذو علتم بمتا يفعتل هتؤالء المشتركون متن اتبتاعهم الظتّن وتكتذيبهم الحتّق 

 اليقين, وهو لهم بالمرهللااد, ييث ال يغني عنهم رنهم من هللا شيئا.

 37اآلية : 

ُرُهْم إِالّ َرنّاً إَّن الّظّن الَ يُْغنِي ِمَن اْلَحّق َشْيئاً إِّن ّللّاَ القول في تأويل قوله تعالى:     }َوَما يَتّبُِع أَْكثَ 

 َعلَيٌم بَِما يَْفعَلُوَن {.

يقول تعالى ذكتره: ومتا يتبتع أكثتر هتؤالء المشتركين إال رنّتا, يقتول: إال متا ال علتم لهتم بحقيقتته    

الَحّق َشتْيئا يقتول: إن الشتّك ال يغنتي متن وهللاحته, بل هم منه في شّك وريبة. إّن الّظّن ال يُْغنِي ِمَن 

اليقين شيئا, وال يقو  في شيء مقامه, وال ينتفع به ييث يحتاج إلى اليقين. إّن ّللّاَ َعِليٌم بَِما يَْفعَلُتوَن 

يقول تعالى ذكتره: إن هللا ذو علتم بمتا يفعتل هتؤالء المشتركون متن اتبتاعهم الظتّن وتكتذيبهم الحتّق 

 رهللااد, ييث ال يغني عنهم رنهم من هللا شيئا.اليقين, وهو لهم بالم

 38اآلية : 

ن القول في تأويل قوله تعالى:     }أَْ  يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَأْتُواْ بُِسوَرةٍ ّمثِْلِه َواْدُعواْ َمِن اْستََطْعتُْم مّ 

 دُوِن ّللّاِ إِن ُكنتُْم هللَااِدقِيَن {.

شركون: افترى محمد هذا القرآن من نفسه, فاختلقه يقول تعالى ذكره: أ  يقول هؤالء الم   

وافتعله. قل يا محمد لهم: إن كان كما تقولون إني اختلقته وافتريته, فإنكم مثلي من العرب, 

كناية عن « مثله»ولساني وكالمي مثل لسانكم, فجيئوا بسورة مثل هذا القرآن. والهاء في قوله 

معنى ذلك: قل فأتوا بسورة مثل سورته, ثم ألقيت  القرآن. وقد كان بعض نحويي البصرة يقول:

وأضيف المثل إلى ما كان مضافا إليه السورة, كما قيل: َواْسئَِل القَْريَةَ يراد به: واسأل « سورة»

 أهل القرية. وكان بعضهم ينكر ذلك من قوله ويزعم أن معناه: فأتوا بقرآن مثل هذا القرآن.
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ن السورة إنما هي سورة من القرآن, وهي قرآن, وإن لم والصواب من القول في ذلك عندي أ  

بن الكناية أخرجت على «, مثلها»تكن جميع القرآن, فقيل لهم: فأْتُوا بُِسوِرةٍ ِمْن ِمثِْلِه ولم يقل: 

المعنى, أعني معنى السورة, ال على لفظها, بنها لو أخرجت على لفظها لقيل: فأتوا بسورة مثلها. 

تََطْعتُْم ِمْن دُوِن ّللّاِ يقول: وادعوا أيها المشركون على أن يأتوا بسورة مثلها من قدر واْدُعوا َمِن اسْ 

تم أن تدعوا على ذلك من أوليائكم وشركائكم ِمْن دُوِن هللا يقول: من عند غير هللا, فأجمعوا على 

 ذلك واجتهدوا, فإنكم ال تستطيعون أن تأتوا بسورة مثله أبدا.

ْم هللَااِدقِيَن يقول: إن كنتم هللاادقين في أن محمدا افتراه, فأتوا بسورة مثله من جميع وقوله: إْن ُكْنتُ   

من يعينكم على اإلتيان بها, فإن لم تفعلوا ذلك فال شّك أنكم كذبة فتي سعمكتم أن محمتدا افتتراه بن 

وايتد محمدا لن يعدو أن يكون بشرا مثلكم, فإذا عجز الجميتع متن الخلتق أن يتأتوا بستورة مثلته, فال

 منهم عن أن يأتي بجميعه أعجز.

 39اآلية : 

 الِّذيَن القول في تأويل قوله تعالى:     }بَْل َكذّبُواْ بَِما لَْم يُِحيُطواْ بِِعْلِمِه َولَّما يَأْتِِهْم تَأِْويلُهُ َكذَِلَك َكذّبَ 

 ِمن قَْبِلِهْم فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الّظاِلِميَن {.

لى ذكره: ما بهؤالء المشركين يا محمد تكذيبك, ولكن بهم التكذيب بَِما لَْم يُِحيُطوا بِعْلِمِه يقول تعا   

مما أنزل هللا عليك في هذا القرآن من وعيدهم علتى كفترهم بتربهم, َولّمتا يَتأْتِِهْم تَأِْويلُتهُ يقتول: ولمتا 

القترآن. كتذلَك َكتذَّب الّتِذيَن ِمتْن يأتهم بعد بيان ما يئول إليته ذلتك الوعيتد التذي توعتدهم هللا فتي هتذا 

قَْبِلِهْم يقول تعالى ذكره: كما كتذّب هتؤالء المشتركون يتا محمتد بوعيتد هللا, كتذلك كتذّب ابمتم التتي 

خلت قبلهم بوعيد هللا إياهم على تكذيبهم رسلهم وكفرهم بربهم. فتاْنُظُر َكْيتَف كتاَن عاقِبَتةُ الّظتاِلِمين 

هللالى هللا عليه وسلم: فانظر يا محمد كيتف كتان عقبتَى كفتر متن كفتر يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 

باهلل, ألم نهلك بعضهم بالرجفة وبعضهم بالخسف وبعضهم بالغرق؟ يقول: فإن عاقبة هؤالء التذي 

يكذّبونك ويجحدون بآياتي متن كفتار قومتك, كتالتي كانتت عاقبتة متن قتبلهم متن كفترة ابمتم, إن لتم 

 لى التوبة.ينيبوا من كفرهم ويسارعوا إ

 40اآلية : 

َن القول في تأويل قوله تعالى:     }َوِمنُهْم ّمن يُْؤِمُن بِِه َوِمْنُهْم ّمن الّ يُْؤِمُن بِِه َوَربَّك أَْعلَُم بِاْلُمْفِسِدي

.} 

يقول تعالى ذكره: ومن قومك يا محمد من قريش من سوس يؤمن به, يقول: متن ستوس يصتدق    

د هللا. َوِمْنُهْم َمْن ال يُْؤِمُن بِِه أبدا, يقول: ومنهم من ال يصتدّق بته, وال يقتّر بالقرآن, ويقّر أنه من عن

أبدا. َوَربَّك أْعلَُم بالُمْفسِديَن يقول: وهللا أعلم بالمكذّبين به منهم, التذين ال يصتدّقون بته أبتدا متن كتل 

 م فإني سأتوب عليه.أيد ال يخفى عليه, وهو من وراء عقابه. فأما من كتبت له أن يؤمن به منه

 41اآلية : 

اْ القول في تأويل قوله تعالى:    }َوإِن َكذّبُوَ  فَقُل لّي َعَمِلي َولَُكْم َعَملُُكْم أَنتُْم بَِريَئُوَن ِمّمآ أَْعَمُل َوأَنَ 

 بَِرَيٌء ّمّما تَْعَملُوَن {.

محمد هؤالء المشركون  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد هللالى هللا عليه وآله وسلم: وإن كذّبك يا   

وردّوا عليك ما جئتهم به من عند ربك, فقل لهم: أيها القو  لي ديني وعملي ولكم دينكم وعملكم, 

اليضّرني عملكم وال يضّركم عملي, وإنما يَُجاَسي كّل عامل بعمله. أْنتُْم بَِريئُوَن ِمّما أْعَمُل ال 

ال أؤاخذ بجريرة عملكم. وهذا كما قال جّل ثناؤه: قُْل  تؤاخذون بجريرته, وأنا بَِريٌء ِمّما تَْعَملُونَ 

يا أيّها الكافُِروَن ال أْعبُدُ ما تَْعبُدُوَن َوال أْنتُْم عابِْدوَن ما أْعبُدُ. وقيل: إن هذه اآلية منسوخة, نسخها 

 الجهاد وابمر بالقتال. ذكر من قال ذلك:

ل ابن سيد, في قوله: َوإْن َكذّبُوَ  فُقُتْل لتي ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قا13761  

 َعَمِلي َولَُكم َعَملُُكْم... اآلية, قال: أمره بهذا ثم نسخه, وأمره بجهادهم.

 42اآلية : 
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وَن القول في تأويل قوله تعالى:     }َوِمْنُهْم ّمن يَْستَِمعُوَن إِلَْيَك أَفَأَنَت تُْسِمُع الّصّم َولَْو َكانُواْ الَ يَْعِقلُ 

.} 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمتد هللاتلى هللا عليته وستلم: ومتن هتؤالء المشتركين متن يستتمعون إلتى    

قولك. أفأْنَت تُْسِمُع الّصّم َولَْو كانُوا ال يَْعِقلُوَن يقول: أفأنت تخلق لهم السمع ولو كانوا ال ستمع لهتم 

يق لإليمان به بيده ال إلى أيد سواه, يقتول يعقلون به, أ  أنا؟ وإنما هذا إعال  من هللا عباده أن التوف

لنبيه محمد هللالى هللا عليه وسلم: كما أنتك ال تقتدر أن تستمع يتا محمتد متن ستلبته الستمع, فكتذلك ال 

 تقدر أن تُْفِهَم أمري ونهيي قلبا سلبته فهم ذلك, بني ختمت عليه أنه ال يؤمن.

 43اآلية : 

ّمن يَنُظُر إِلَْيَك أَفَأَْنَت تَْهِدي اْلعُْمَي َولَْو َكانُواْ الَ يُْبِصُروَن  القول في تأويل قوله تعالى:     }َوِمنُهمْ 

.} 

يقتتول تعتتالى ذكتتره: ومتتن هتتؤالء المشتتركين, مشتتركي قومتتك, متتن ينظتتر إليتتك يتتا محمتتد ويتترى    

أعالمك ويججك على نبّوتتك, ولكتن هللا قتد ستلبه التوفيتق فتال يهتتدي, وال تقتدر أن تهديته, كمتا ال 

ر أن تحدث لألعمى بصرا يهتدي به. أفأْنَت تَْهِدي العُْمَي َولَْو كانُوا ال يُْبِصُروَن يقول: أفأنت يا تقد

محمد تحدث لهؤالء الذين ينظرون إليك وإلى أدلتك ويججك فال يوفقون للتصديق بك أبصتارا لتو 

يتر , وال يقتدر كانوا عميا يهتدون بهتا ويبصترون؟ فكمتا أنتك ال تطيتق ذلتك وال تقتدر عليته وال غ

عليه أيد ستواي, فكتذلك ال تقتدر علتى أن تبصترهم ستبيل الرشتاد, أنتت وال أيتد غيتري, بن ذلتك 

بيدي وإلّي. وهذا من هللا تعالى ذكره تسلية لنبيه هللالى هللا عليه وسلم عن جماعة ممن كفر بته متن 

 يمان باهلل.قومه وأدبر عنه فكذّب, وتعزية له عنهم, وأمر برفع طمعه من إنابتهم إلى اإل

 44اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:     }إِّن ّللّاَ الَ يَْظِلُم النّاَس َشْيئاً َولَـَِكّن النّاَس أَنفَُسُهْم يَْظِلُموَن {.

يقول تعالى ذكره: إن هللا ال يفعل بخلقه ما ال يستتحقون منته, ال يعتاقبهم إال بمعصتيتهم إيتاه, وال    

بتته ولَِكتتّن النّتتاَس يقتتول: ولكتتن النتتاس هتتم التتذين يظلمتتون أنفستتهم بتتاجترامهم متتا  يعتتذّبهم إال بكفتترهم

يورثها غضب هللا وسخطه. وإنما هذا إعال  من هللا تعالى ذكره لنبيته محمتد هللاتلى هللا عليته وستلم 

والمؤمنين به, أنه لم يسلب هؤالء الذين أخبر جّل ثنتاؤه عتنهم أنهتم ال يؤمنتون اإليمتان ابتتداء منته 

ر جر  سلف منهم, وإخبتار أنته إنمتا ستلبهم ذلتك باستتحقاق متنهم ستلبه لتذنوب اكتستبوها, فحتّق بغي

 عليهم قول ربهم, وَطبََع على قُلوبِِهْم.

 45اآلية : 

ْينَُهْم القول في تأويل قوله تعالى:     }َويَْوَ  يَْحُشُرُهْم َكأَن لّْم يَْلبَثَُواْ إِالّ َساَعةً ّمَن النَّهاِر يَتَعَاَرفُوَن بَ 

 قَْد َخِسَر الِّذيَن َكذّبُواْ بِِلقَآِء ّللّاِ َوَما َكانُواْ ُمْهتَِديَن {.

يقول تعالى ذكره: ويو  نحشر هؤالء المشركين فنجمعهم في موقف الحستاب, كتأنهم كتانوا قبتل    

ستاعة. ذلك لم يلبثوا إال ساعة من نهار يتعارفون فيما بينهم, ثتم انقطعتت المعرفتة وانقضتت تلتك ال

يقول هللا: قَْد َخِسَر الِّذيَن َكذّبُوا بِِلقاء ّللّاِ َوما كانُواّ ُمْهتَِديَن, قد غبن الذين جحتدوا ثتواب هللا وعقابته 

ويظورهم من الخير, وهلكوا. وما َكانُوا ُمْهتَِديَن يقول: وما كانوا موفقين إلهللاابة الرشد مما فعلوا 

 ك ما ال قبَل لهم به من عذاب هللا.من تكذيبهم بلقاء هللا بنه أكسبهم ذل

 46اآلية : 

ّللّاُ  القول في تأويل قوله تعالى:     }َوإِّما نُِريَنَّك بَْعَض الِّذي نَِعدُُهْم أَْو نَتََوفّيَنَّك فَإِلَْينَا َمْرِجعُُهْم ثُمّ 

 َشِهيدٌ َعلََى َما يَْفعَلُوَن {.

اتك بعض الذي نعد هؤالء المشركين من قومك يقول تعالى ذكره: وإما نرينك يا محمد في يي   

من العذاب, أو نتوفينك قبل أن نريك ذلك فيهم. فإلَْينا َمْرِجعُُهْم يقول: فمصيرهم بكّل يال إلينا 

ومنقلبهم. ثُّم ّللّاُ َشِهيدٌ على ما يَْفعَلُوَن يقول جّل ثناؤه ثم أنا شاهد على أفعالهم التي كانوا يفعلونها 

نا عالم بها ال يخفى علّي شيء منها, وأنا مجاسيهم بها عند مصيرهم إلّي ومرجعهم في الدنيا, وأ

 جزاءهم الذي يستحقونه. كما:
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ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: 13762  

 نَتََوفَيّنَّك قبل, فإلَْينا َمْرِجعُُهم. وإّما نُِريَنَّك بَْعَض الِّذي نَِعدُُهْم من العذاب في يياتك, أوْ 

يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا ابن أبي جعفر, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح,    

 عن مجاهد, نحوه.

 يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, مثله.   

 47اآلية : 

تعالى:     }َوِلُكّل أُّمٍة ّرُسوٌل فَإِذَا َجآَء َرُسولُُهْم قُِضَي بَْينَُهْم بِاْلِقْسِط َوُهْم الَ  القول في تأويل قوله

 يُْظلَُموَن {.

يقول تعالى ذكره: ولكّل أمة خلت قبلكم أيها الناس رسول أرسلته إليهم, كما أرسلت محمدا إليكم    

 إذا َجاَء َرُسولُُهْم يعني في االَخرة كما:يدعون من أرسلتهم إليهم إلى دين هللا وطاعته. ف

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد: وِلُكّل 13763  

 أُّمٍة َرُسوٌل فإذَا جاء َرَسُولُُهْم قال: يو  القيامة.

ْم ال يُْظلَُموَن من جزاء أعمالهم وقوله: قُِضَي بَْينَُهْم بالِقْسِط يقول قضي يينئذ بينهم بالعدل َوهُ   

شيئا, ولكن يجاسي المحسن بإيسانه والمسيء من أهل اإليمان إما أن يعاقبه هللا وأما أن يعفو 

 عنه, والكافر يخلد في النار فذلك قضاء هللا بينهم بالعدل, وذلك ال شّك عدل ال رلم.

شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهتد:  ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا13764  

 قُِضَي بَْينَُهْم بالِقْسِط قال: بالعدل.

 48اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:     }َويَقُولُوَن َمتََى َهـَذَا اْلَوْعدُ إِن ُكنتُْم هللَااِدقِيَن {.

ا محمتد َمتتى يقول تعالى ذكره لنبيه هللالى هللا عليه وسلم: ويقول هؤالء المشركون متن قومتك يت   

َهذَا الَوْعدُ الذي تعدنا أنه يأتينا من عنتد هللا؟ وذلتك قيتا  الستاعة إْن ُكْنتتُْم هللَاتاِدقِيَن أنتت ومتن تبعتك 

 فيما تعدوننا به من ذلك.

 49اآلية : 

ُكّل أُّمٍة أََجٌل إِذَا القول في تأويل قوله تعالى:     }قُل الّ أَْمِلُك ِلنَْفِسي َضّراً َوالَ نَْفعاً إِالّ َما َشآَء ّللّاُ لِ 

 َجآَء أََجلُُهْم فاَلَ يَْستَأِْخُروَن َساَعةً َوالَ يَْستَْقِدُموَن {.

يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لمستعجليك َوعيدَ هللا, القائلين لك: متى يأتينا الوعد الذي تعدنا إن    

ى ضتّر وال نفتع فتي دنيتا وال ديتن إال متا كنتم هللاادقين: ال أْمِلُك لَْنِفسي أيها القو  أي ال أقدر لها عل

شاء هللا أن أملكه فأجلبه إليها بأذنه. يقول تعالى ذكره لنبيه هللالى هللا عليه وسلم: قل لهم: فإذا كنت 

ال أقدر على ذلتك إال بإذنته, فأنتا عتن القتدرة علتى الوهللاتول إلتى علتم الغيتب ومعرفتة قيتا  الستاعة 

ذلك. لكّل أمٍة أَجٌل يقول: لكّل قو  ميقتات النقضتاء متدتهم  أعجز وأعجز, إالّ بمشيئته وإذنه لي في

وأجلهتتتم, فتتتإذا جتتتاء وقتتتت انقضتتتاء أجلهتتتم وفنتتتاء أعمتتتارهم, ال يستتتتأخرون عنتتته ستتتاعة فيُْمَهلُتتتون 

 ُويَؤّخرون, وال يستقدمون قبل ذلك بن هللا قضى أن ال يتقدّ  ذلك قبل الحين الذي قدّره وقضاه.

 50اآلية : 

قوله تعالى:     }قُْل أََرأَْيتُْم إِْن أَتَاُكْم َعذَابُهُ بَيَاتاً أَْو نََهاراً ّماذَا يَْستَْعِجُل ِمْنهُ القول في تأويل 

 اْلُمْجِرُموَن {.

يقول تعالى ذكره: قتل يتا محمتد لهتؤالء المشتركين متن قومتك: أرأيتتم إن أتتاكم عتذاب هللا بياتتا,    

مت القيامة أتقدرون على دفع ذلك عن أنفستكم؟ يقتول هللا يقول: ليالً أو نهارا, وجاءت الساعة, وقا

تعالى ذكره: ماذا يَْستعَجل متن نتزول العتذاب المجرمتون التذين كفتروا بتاهلل, وهتم الّصتالون بحتّره 

 دون غيرهم, ثم ال يقدرون على دفعه عن أنفسهم.

 51اآلية : 

 تُْم بِِه االََن َوقَْد ُكنتُم بِِه تَْستَْعِجلُوَن {.القول في تأويل قوله تعالى:     }أَثُّم إِذَا َما َوقََع آَمنْ 
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يقول تعالى ذكره: أهنالك إذا وقع عذاب هللا بكم أيها المشركون آمنتم بته, يقتول: هللاتدّقتم بته فتي    

يال ال ينفعكم فيها التصديق, وقيل لكم يينئذ: آالَن تصدّقون به, وقد كنتم قبل االَن به تستتعجلون, 

كذّبون فذوقوا االَن ما كنتم به تكذّبون. ومعنى قولته: أثُتّم فتي هتذا الموضتع: أهنالتك وأنتم بنزوله م

 هذه هاهنا التي تأتي بمعنى العطف.« ثم»وليست 

 52اآلية : 

تُْم القول في تأويل قوله تعالى:     }ثُّم قِيَل ِللِّذيَن َرلَُمواْ ذُوقُواْ َعذَاَب اْلُخْلِد َهْل تُْجَزْوَن إاِلّ بَِما ُكن

 تَْكِسبُوَن {.

يقول تعالى ذكره: ثُّم قِيَل للِّذيَن َرلَُموا أنفسهم بكفرهم بتاهلل: ذُوقُتوا َعتذَاَب الُخْلتِد تجّرعتوا َعتذَاَب    

ّللّاِ الدّائِم لكم أبدا, التذي ال فنتاء لته وال سوال. َهتْل تُْجتَزْوَن إالّ بَِمتا ُكْنتتُْم تَْكِستبُوَن يقتول: يقتال لهتم: 

ْل تُْجَزْوَن أي هل تثابون إالّ بَِما ُكْنتُْم تَْكِستبُوَن؟ يقتول: إال بمتا كنتتم تعملتون فتي ييتاتكم فانظروا هَ 

 قبل مماتكم من معاهللاي هللا.

 53اآلية : 

 {. القول في تأويل قوله تعالى:     }َويَْستَْنبِئُونََك أََيّق ُهَو قُْل إِي َوَربَّي إِنّهُ لََحّق َوَمآ أَنتُْم بُِمْعِجِزينَ 

يقول تعالى ذكره: ويستخبر  هؤالء المشركون من قومك يا محمد فيقولون لك: أيتّق متا تقتول    

وما تعدنا به من عذاب هللا في الدار االَخرة جزاء على متا كنتا نكستب متن معاهللاتي هللا فتي التدنيا؟ 

بكتم بهترب أو  قل لهم يا محمد إي وربي إنه لحّق ال شتّك فيته, ومتا أنتتم بمعجتزي هللا إذا أراد ذلتك

 امتنا , بل أنتم في قبضته وسلطانه وملكه, إذ أراد فعل ذلك بكم, فاتقوا هللا في أنفسكم.

 54اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:     }َولَْو أَّن ِلُكّل نَْفٍس َرلََمْت َما فِي ابْرِض الَْفتَدَْت بِِه َوأََسّرواْ 

 َوقُِضَي بَْينَُهْم بِاْلِقْسِط َوُهْم الَ يُْظلَُموَن {. النّدَاَمةَ لَّما َرأَُواْ اْلعَذَابَ 

يقول تعالى ذكره: ولو أن لكتّل نفتس كفترت بتاهلل. وُرْلُمهتا فتي هتذا الموضتع: عبادتهتا غيتر متن    

يستحّق عبادة وتركها طاعة من يجب عليها طاعته. ما فِي ابْرِض متن قليتل أو كثيتر, الْفتتدَْت بتِه 

كله من عتذاب هللا إذا عاينتته. وقولته: وأَستّروا النّدَاَمتةَ لَّمتا رأَُوا العَتذَاَب يقتول:  يقول: الفتدت بذلك

وأخفت رؤساء هؤالء المشركين من وضعائهم وسفلتهم الندامة يين أبصتروا عتذاب هللا قتد أيتاط 

تبتا  والرؤستاء بهم, وأيقنوا أنه واقتع بهتم. َوقُِضتَي بَْيتنَُهْم بالِقْستِط يقتول: وقضتَى هللا يؤمئتذ بتين اب

منهم بالعدل. َوُهْم ال يُْظلَُموَن وذلك أنه ال يعاقب أيدا منهم إال بجريرتته وال يأختذه بتذنب أيتد وال 

 يعذّب إال من قد أعذر إليه في الدنيا وأنذر وتابع عليه الحجج.

 55اآلية : 

بْرِض أاَلَ إِّن َوْعدَ ّللّاِ َيّق َولَـَِكّن القول في تأويل قوله تعالى:     }أآَل إِّن ّلّلِ َما فِي الّسَماَواِت َوا

 أَْكثََرُهْم الَ يَْعلَُموَن {.

يقول جّل ذكره: أال إن كّل ما في السموات وكّل ما في ابرض متن شتيء هلل ملتك, ال شتيء فيته    

ياء بيد سواه. يقول: فليس لهذا الكافر باهلل يومئذ شيء يملكه فيفتدى به من عذاب ربه, وإنما ابش

كلها للذي إليه عقابه, ولو كانت له ابشياء التي هي في ابرض ثم افتدى بما لم يقبل منته بتدالً متن 

عذابه فيصرس بها عنه العذاب, فكيف وهتو ال شتيء لته يفتتدى بته منته وقتد يتّق عليته عتذاب هللا. 

ء المشتركين علتى كفترهم يقول هللا جّل ثناؤه: أال إّن َوْعدَ ّللّاِ َيّق يعني أن عذابه الذي أوعتد هتؤال

يّق, فال عليهم أن ال يستعجلوا به فإنه بهم واقع ال شّك. َولَِكّن أْكثََرُهْم ال يَْعلَُموَن يقول: ولكن أكثر 

 هؤالء المشركين ال يعلمون يقيقة وقو  ذلك بهم, فهم من أجل جهلهم به مكذّبون.

 56اآلية : 

 ـي َويُِميُت َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن {.القول في تأويل قوله تعالى:    }ُهَو يُْحيِ 
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يقول تعالى ذكره: إن هللا هو المحيي المميت ال يتعذّر عليه فعل متا أراد فعلته متن إييتاء هتؤالء    

المشركين إذا أراد إيياءهم بعد ممتاتهم وال إمتاتتهم إذا أراد ذلتك, وهتم إليته يصتيرون بعتد ممتاتهم 

 د هللا وعقابه.فيعاينون ما كانوا به مكذّبين من وعي

 57اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:     }يَأَيَّها النّاُس قَْد َجآَءتُْكْم ّمْوِعَظةٌ ّمن ّربُّكْم َوِشفَآٌء لَّما فِي الّصدُوِر 

 َوُهدًى َوَرْيَمةٌ لّْلُمْؤِمنِيَن {.

َربُّكتْم يعنتي ِذْكتَرى تتذكركم عقتاب  يقول تعالى ذكره لخلقه: يا أيّها الناس قَْد جاَءتُْكْم َمْوِعَظةٌ ِمنْ    

هللا وتخّوفكم وعيتده متن ربكتم. يقتول: متن عنتد ربكتم لتم يختلقهتا محمتد هللاتلى هللا عليته وستلم ولتم 

يفتعلهتتا أيتتد, فتقولتتوا: ال نتتأمن أن تكتتون ال هللاتتحة لهتتا. وإنمتتا يعنتتي بتتذلك جتتّل ثنتتاؤه القتترآن, وهتتو 

دُوِر يقول: ودواء لما فتي الصتدور متن الجهتل, يشتفي الموعظة من هللا. وقوله: َوِشفاٌء ِلَما فِي الصّ 

به هللا جهل الجهال, فيبرىء به داءهم ويهدي به من خلقه من أراد هدايتته بته. َوُهتدًى يقتول: وهتو 

بيان لحالل هللا ويرامه, ودليل على طاعته ومعصيته. َوَرْيَمةٌ يريم بها من شاء من خلقه, فينقذه 

ينجيه به من الهال  والردى. وجعله تبتار  وتعتالى ريمتة للمتؤمنين به من الضاللة إلى الهدى, و

به دون الكافرين به, بن من كفر به فهو عليه عمى, وفي االَخرة جزاؤه على الكفر به الخلود فتي 

 لََظى.

 58اآلية : 

 ُيواْ ُهَو َخْيٌر ّمّما يَْجَمعُوَن {.القول في تأويل قوله تعالى:     }قُْل بِفَْضِل ّللّاِ َوبَِرْيَمتِِه فَبِذَِلَك فَْليَْفرَ 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد هللالى هللا عليه وسلم: قُْل يا محمد لهؤالء المشركين بك وبما أنزل    

إليك من عند ربك: بِفَْضِل ّللّاِ أيها الناس الذي تفضل به عليكم, وهو اإلسال , فبينه لكم ودعاكم 

بها, فأنزلها إليكم, فعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من كتابه, وبَّصركم بها إليه, َوبَِرَيمتِِه التي ريمكم 

معالم دينكم وذلك القرآن. فَبِذلَك فَْليَْفَرُيوا ُهَو َخْيٌر ِمّما يَْجَمعُوَن يقول: فإن اإلسال  الذي دعاهم 

 إليه والقرآن الذي أنزله عليهم, خير مما يجمعون من يطا  الدنيا وأموالها وكنوسها.

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

ـ يدثني علّي بن الحسن ابسدي, قال: يدثنا أبو معاوية, عن الحجاج, عن عطية, عن 13765  

أبي سعيد الخدرّي, في قوله: قُْل بِفَْضِل ّللّاِ َوَرْيَمتِِه فَبِذَلَك فَْليَْفَرُيوا قال: بفضل هللا القرآن 

 ه أن جعلكم من أهله.وبريمت

ـ يدثني يحيى بن طلحة اليربوعي, قال: يدثنا فضيل, عن منصور, عن هالل بن 13766  

 يساس: قُْل بِفَْضِل ّللّاِ َوبَِرْيَمتِِه فَبِذَلَك فَْليَْفَرُيوا قال: باإلسال  الذي هداكم, وبالقرآن الذي علمكم.

ن يمان, قال: يدثنا سفيان, عن منصور, عن ـ يدثنا أبو هشا  الرفاعي, قال: يدثنا اب13767  

هالل بن يساس: قُْل بِفَْضِل ّللّاِ َوبَِرْيَمتِِه قال: باإلسال  والقرآن: فَبِذَلَك فَْليَْفَرُيوا ُهَو َخْيٌر ِمّما 

 يَْجَمعون من الذهب والفضة.

الل بن يساس, يدثنا ابن بشار, قال: يدثنا عبد الريمن, قال: يدثنا سفيان, عن منصور, عن ه   

 في قوله: قُْل بِفَْضِل ّللّاِ َوبَِرْيَمتِِه قال: فضل هللا: اإلسال , وريمته: القرآن.

يدثني علّي بن سهل, قال: يدثنا سيد, قال: يدثنا سفيان, عن منصور, عن هالل بن يساس, في    

 قوله: قُْل بِفَْضِل ّللّاِ َوبَِرَيمتِِه قال: اإلسال  والقرآن.

المثنى, قال: يدثنا أبو نعيم وقبيصة, قاال: يدثنا سفيان, عن منصور, عن هالل بن يدثني    

 يساس مثله.

 يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا جرير, عن منصور, عن هالل, مثله.   

 ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة: قُْل بِفَْضِل ّللّاِ َوبَِرْيَمتِِه فَبِذَلكَ 13768  

 فَْليَْفَرُيوا أما فضله: فاإلسال , وأما ريمته: فالقرآن.

ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن الحسن: قُْل 13769  

 بِفَْضِل ّللّاِ َوبَِرَيمتِِه قال: فضله: اإلسال , وريمته: القرآن.
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يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد:  ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال:13770  

 قُْل بِفَْضِل ّللّاِ َوبَِرَيمتِِه قال: القرآن.

يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد: َوبَِرْيَمتِِه قال:    

 القرآن.

ج, قال: قال ابن ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جري13771  

 عباس, قوله: َهَو َخْيٌر ِمّما يَْجَمعُوَن قال: ابموال وغيرها.

ـ يدثنا علّي بن داود, قال: ثني أبو هللاالح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عباس: 13772  

 قُْل بِفَْضِل ّللّاِ َوبَِرَيمتِِه يقول: فضله: اإلسال , وريمته: القرآن.

قال: يدثنا جرير, عن منصور, عن هالل: قُْل بِفَْضِل ّللّاِ َوبَِرْيَمتِِه فَبِذَلَك يدثنا ابن يميد,   

 فَْليَْفَرُيوا قال: بكتاب هللا وباإلسال . ُهَو َخْيٌر ِمّما يَْجَمعوَن.

 وقال آخرون: بل الفضل: القرآن, والريمة: اإلسال . ذكر من قال ذلك:  

أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن  ـ يدثني محمد بن سعد, قال: ثني13773  

عباس, قوله: قُْل بِفَْضِل ّللّاِ َوبَِرْيَمتِِه فَبِذَلَك فَْليَْفَرُيوا ُهَو َخْيٌر ِمّما يَْجَمعوَن قال: بفضل هللا: 

 القرآن, وبريمته: يين جعلهم من أهل القرآن.

يدثنا جعفر بن عون, قال: يدثنا هشا  بن ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحاق, قال: 13774  

 سعد, عن سيد بن أسلم, قال: فضل هللا: القرآن, وريمته: اإلسال .

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيم, عن جويبر, عن 13775  

 ه, اإلسال .الضحا , قوله: قُْل بِفَْضِل ّللّاِ َوبَِرَيمتِِه قال: بفضل هللا: القرآن, وبريمت

ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد, في قوله: قُْل بِفَْضِل ّللّاِ 13776  

 َوبَِرَيمتِِه فَبِذَلَك فَْليَْفَرُيوا قال: كان أبي يقول: فضله: القرآن, وريمته: اإلسال .

ك عامة قّراء ابمصار: فَْليَْفَرُيوا بالياء, واختلفت القراء في قراءة قوله: فَبِذَلَك فَْليَْفَرُيوا. فقرأ ذل  

ُهَو َخْيٌر ِمّما يَْجَمعُوَن بالياء أيضا على التأويل الذي تأّولناه من أنه خبر عن أهل الشر  باهلل. 

يقول: فباإلسال  والقرآن الذي دعاهم إليه فليفر  هؤالء المشركون, ال بالمال الذي يجمعون, فإن 

 المال الذي يجمعون. وكذلك: اإلسال  والقرآن خير من

ـ ُيدثت عن عبد الوهاب بن عطاء, عن هارون, عن أبي التيا : فَبِذَلَك فَْليَْفَرُيوا ُهَو 13777  

 َخْيٌر ِمّما يَْجَمعوَن يعني الكفار.

 وُروي عن أبّي بن كعب في ذلك ما:  

ي, عن عبد هللا بن عبد ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبي, عن سفيان, عن أسلم المنقر13778  

فَبِذَلَك فَْلتَْفَرُيوا ُهَو َخْيٌر »هللا بن عبد الريمن بن أبزي, عن أبيه, عن أبّي بن كعب أنه كان يقرأ: 

 بالتاء.« ِمّما يَْجَمعونَ 

يدثني المثنى, قال: يدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيم عن ابجلح, عن عبد هللا بن عبد    

 عن أبيه, عن أبّي بن كعب مثل ذلك.الريمن بن أبزي, 

وكذلك كان الحسن البصري يقول غير أنه فيما ذكر عنه كان يقرأ قوله: ُهَو َخْيٌر ِمّما يَْجَمعُوَن   

بالياء ابّول على وجه الخطاب, والثاني على وجه الخبر عن غائب. وكان أبو جعفر القارىء فيما 

 جميعا.ذكر عنه يقرأ ذلك نحو قراءة أبّي بالتاء 

قال أبو جعفر: والصواب من القراءة في ذلك ما عليه قّراء ابمصار من قراءة الحرفين جميعا   

بالياء: فَْليَْفَرُيوا ُهَو َخْيٌر ِمّما يَْجَمعوَن لمعنيين: أيدهما: إجما  الحجة من القّراء عليه, والثاني: 

ال  والتاء, وإنما تأمره فتقول: افعل هللاحته في العربية. وذلك أن العرب ال تكاد تأمر المخاطب بال

 وال تفعل.

وبعد: فإني ال أعلم أيدا من أهل العربية إال وهو يستردىء أمر المخاطب بالال , ويرى أنها لغة   

مرغوب عنها غير الفراء, فإنه كتان يتزعم أن التال  فتي ذي التتاء التذي خلتق لته واجهتَت بته أ  لتم 

من فعل المأمور المواجه لكثترة ابمتر خاهللاتة فتي كالمهتم, كمتا تواِجْه, إال أن العرب يذفت الال  

يذفوا التاء من الفعل. قال: وأنت تعلم أن الجاس  والناهللاب ال يقعان إال على الفعل الذي أوله الياء 
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والتاء والنون وابلف, فلما يذفت التاء ذهبت الال  وأيدثت ابلف في قولك: اضرب وافتر , بن 

قم أن يستتأنف بحترس ستاكن, فتأدخلوا ألفتا خفيفتة يقتع بهتا االبتتداء, كمتا قتال: الفاء ساكنة, فلتم يستت

ادّاركوا واثّاقَْلتُْم. وهذا الذي اعتّل به الفراء عليته ال لته وذلتك أن العترب إن كانتت قتد يتذفت التال  

فتتي المواجتته وتركتهتتا, فلتتيس لغيرهتتا إذا نطتتق بكالمهتتا أن يتتدخل فيهتتا متتا لتتيس منتته متتا دا  متكلمتتا 

تها, فإن فعل ذلك كان خارجا عن لغتها, وكال  هللا الذي أنزله علتى محمتد بلستانها, فلتيس بيتد بلغ

أن يتلوه إال بابفصح من كالمها, وإن كتان معروفتا بعتض ذلتك متن لغتة بعضتها, فكيتف بمتا لتيس 

 بمعروس من لغة يّي وال قبيلة منها؟ وإنما هو دعوى ال ثبَت بها وال يجة.

 59اآلية : 

ي تأويل قوله تعالى:     }قُْل أََرأَْيتُْم ّمآ أَنَزَل ّللّاُ لَُكْم ّمن ّرْسٍق فََجعَْلتُْم ّمْنهُ َيَراماً َوَيالاَلً قُْل القول ف

 َءآّلّلُ أَِذَن لَُكْم أَْ  َعلَى ّللّاِ تَْفتَُروَن {.

أَرأْيتُْم أيها الناس ما يقول تعالى ذكره لنبيه هللالى هللا عليه وسلم: قُْل يا محمد لهؤالء المشركين:    

أْنَزَل هللا لَُكْم ِمْن ِرْسٍق يقول: ما خلق هللا لكم من الرسق فخّولكموه, وذلك ما تتغذّون به من 

ابطعمة فََجعَْلتُْم ِمْنهُ َيَراما َوَيالالً يقول: فحللتم بعض ذلك بنفسكم, ويّرمتم بعضه عليها وذلك 

م التي كانوا يجعلونها بوثانهم, كما وهللافهم هللا به فقال: كتحريمهم ما كانوا يحّرمونه من يروثه

ِ بَِزْعِمِهْم َوَهذَا ِلُشَركائِنا. ومن  ِ ِمّما ذََرأَ ِمَن الَحْرِث وابْنعاِ  نَِصيبا فَقالُوا َهذَا ّلِلّ ابنعا  َوَجعَلُوا ّلِلّ

ن كتابنا هذا. يقول هللا ما كانوا يحّرمونه بالتبحير والتسيبب ونحو ذلك, مما قدمناه فيما مضى م

لنبيه محمد هللالى هللا عليه وسلم: قل يا محمد آّلّلُ أِذَن لَُكْم بأن تحّرموا ما يّرمتم منه أْ  على ّللّاِ 

 تَْفتَروَن: أي تقولون الباطل وتكذبون؟

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

عبد هللا, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عباس, قال:  ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا13779  

إن أهل الجاهلية كانوا يحّرمون أشياء أيلها هللا من الثياب وغيرها, وهو قول هللا: قُْل أرأْيتُْم ما 

َمْن َيّر  ِسينَةَ ّللّاِ أْنَزَل ّللّاُ لَُكْم ِمْن ِرْسٍق فََجعَْلتُْم ِمْنهُ َيَراما َوَيالالً وهو هذا, فأنزل هللا تعالى: قُْل 

 التي أْخَرَج ِلِعباِدِه.... اآلية.

ـ يدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 13780  

تَُروَن قال: هم عباس, قوله: قُْل أرأْيتُْم ما أْنَزَل ّللّاُ لَُكْم ِمْن ِرْسٍق فََجعَْلتُْم... إلى قوله: أْ  على ّللّاِ تَفْ 

 أهل الشر .

ـ يدثني القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, عن 13781  

 عطاء الخراساني, عن ابن عباس, قوله: فَجعَْلتُْم ِمْنهُ َيَراَما َوَيالالً قال: الحرث وابنعا .

 قال ابن جريج: قال مجاهد: البحائر والسيب.  

يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: ـ 13782  

 فَجعَْلتُْم ِمْنهُ َيَراَما َوَيالالً قال: في البحيرة والسائبة.

ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: قُْل أرأْيتُْم ما أْنَزَل ّللّاُ 13783  

ِرْسٍق فَجعَْلتُْم ِمْنهُ َيَراَما َوَيالالً... اآلية, يقول: كّل رسق لم أيّر  يّرمتموه على أنفسكم  لَُكْم ِمنْ 

 من نسائكم وأموالكم وأوالدكم آّلّلُ أِذَن لَُكْم فيما يّرمتم من ذلك أَْ  َعلَى هللا تَْفتَُروَن؟

في قوله: قُْل أرأْيتُْم ما أْنَزَل ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد, 13784  

ي ّللّاُ لَُكْم ِمْن ِرْسٍق فَجعَْلتُْم ِمْنهُ َيَراَما َوَيالالً. فقرأ يتى بلغ: أْ  على ّللّاِ تَْفتَُروَن. وقرأ َوقالُوا ما فِ 

أْنعاٌ  وَيْرُث ِيْجٌر... بُُطوِن َهِذِه ابْنعاِ  خاِلَصةٌ ِلذُُكوِرنا وُمَحّرٌ  على أْسَواِجنا. وقرأ: َوقالُوا َهِذه 

يتى بلغ: ال يَْذُكُروَن اْسَم ّللّاِ َعلَْيها. فقال: هذا قوله: جعل لهم رسقا, فجعلوا منه يراما ويالالً, 

ويّرموا بعضه وأَيلّوا بعضه. وقرأ: ثَمانِيَةَ أْسَواج مَن الّضأْن اثْنَْيِن َوِمَن الَمْعِز اثْنَْيِن قُْل آلذَّكَرْيِن 

ِ  ابُْنثَيَْيِن أّما اْشتََملَْت َعلَْيِه أْرياُ  ابُْنثَيَْيِن أّي هذين يّر  على هؤالء الذين يقولون وأيّل َيّرَ  أ

 لهؤالء؟ نَبّئُونِي بِِعْلٍم إْن ُكْنتُْم هللَاادقِيَن أْ  ُكْنتُْم ُشَهدَاَء إْذ َوهللّااُكْم ّللّاُ بَِهذَا... إلى آخر االَيات.
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ن بن الفرج, قال: سمعت أبا معاذ, قال: يدثنا عبيد بتن ستليمان, قتال: ـ ُيدثت عن الحسي13785  

سمعت الضحا  يقول في قوله: قُْل أرأْيتُْم ما أْنَزَل ّللّاُ لَُكْم ِمْن ِرْسق فَجعَْلتُْم ِمْنهُ َيَراَما َوَيالالً هتو 

 با... إلى قوله: ساَء ما يَْحكموَن.الذي قال هللا: َوَجعَلُوا ّلّلِ ِمّما ذَرأَ ِمَن الَحْرِث وابْنعاِ  نَِصي

 60اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:     }َوَما َرّن الِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَى ّللّاِ اْلَكِذَب يَْوَ  اْلِقيَاَمِة إِّن ّللّاَ لَذُو 

 فَْضٍل َعلَى النّاِس َولَـَِكّن أَْكثََرُهْم الَ يَْشُكُروَن {.

ما رّن هؤالء الذين يتخّرهللاون على هللا الكذب فَيُضيفون إليه تحتريم متا لتم يقول تعالى ذكره: و   

يحّرمه عليهم من ابرساق وابقوات التي جعلها هللا لهم غذاء, أن هللا فاعل بهم يو  القيامة بكتذبهم 

 وفِْريتهم عليه, أيحسبون أنه يصفح عنهم ويغفر؟ كال بتل يصتليهم ستعيرا خالتدين فيهتا أبتدا. إّن ّللّاَ 

لَذُو فَْضٍل على النّاس يقول: إن هللا لتذو تفضتل علتى خلقته بتركته معاجلتة متن افتترى عليته الكتذب 

بالعقوبة في الدنيا وإمهاله إياه إلى وروده عليه في القيامة. َولَِكّن أَكثرُهم ال يَْشتُكُروَن يقتول: ولكتن 

 ه.أكثر الناس ال يشكرونه على تفضله عليهم بذلك وبغيره من سائر نعم

 61اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:     }َوَما تَُكوُن فِي َشأٍْن َوَما تَتْلُواْ ِمْنهُ ِمن قُْرآٍن َوالَ تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل 

ي إِالّ ُكنّا َعلَْيُكْم ُشُهوداً إِْذ تُِفيُضوَن فِيِه َوَما يَْعُزُب َعن ّربَّك ِمن ّمثْقَاِل ذَّرةٍ فِي ابْرِض َوالَ فِ 

 الّسَمآِء َوالَ أهللَْاغََر ِمن ذَِلَك َوآل أَْكبََر إِالّ فِي ِكتَاٍب ّمبِيٍن {.

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد هللالى هللا عليه وسلم: َوما تَُكوُن يا محمد فِي شأِْن يعني في عمل    

ال تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل من ابعمال, َوما تَتْلُو ِمْنهُ ِمْن قُرآن يقول: وما تقرأ من كتاب هللا من قرآن, وَ 

يقول: وال تعملون من عمل أيها الناس من خير أو شّر إالّ ُكنّا َعلَْيُكْم ُشُهودا يقول: إال ونحن شهود 

 بعمالكم وشؤونكم إذ تعملونها وتأخذون فيها.

 وبنحو الذي قلنا في ذلك ُروي القول عن ابن عباس وجماعة. ذكر من قال ذلك:  

المثنى, قال: يدثنا عبد هللا بن هللاالح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن  ـ يدثني13786  

 عباس, قوله: إْذ تُِفيُضوَن فِيِه يقول: إذ تفعلون.

 وقال آخرون: معنى ذلك: إذ تشيعون في القرآن الكذب ذكر من قال ذلك:  

َن فِيِه يقول: ـ ُيدثت عن المسيب بن شريك, عن أبي روق, عن الضحا : إْذ تُِفيُضو13787  

 فتشيعون في القرآن من الكذب.

 وقال آخرون: معنى ذلك: إذ تفيضون في الحّق. ذكر من قال ذلك:  

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن أبي نجيح, عن مجاهد: إْذ 13788  

 تُِفيُضوَن فِيِه في الحّق ما كان.

 عبد هللا, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله. قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا   

 يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, مثله.   

وإنما اخترنا القول الذي اخترناه فيه, بنه تعالى ذكره أخبر أنه ال يعمل عبادُه عمالً إال كان   

يُِفيُضوَن فِيِه فكان معلوما أن قوله: إْذ تُِفيُضوَن فِيِه إنما هو خبر شاهده, ثم وهللال ذلك بقوله: إْذ 

منه عن وقت عمل العاملين أنه له شاهد ال عن وقت تالوة النبّي هللالى هللا عليه وسلم القرآن بن 

ذلك لو كان خبرا عن شهوده تعالى ذكره وقت إفاضة القو  في القرآن, لكانت القراءة بالياء: إْذ 

 وَن فِيِه خبرا منه عن المكذّبين فيه.تُِفيضُ 

فإن قال قائل: ليس ذلك خبرا عن المكذّبين, ولكن خطاب للنبّي هللالى هللا عليه وسلم أنه شاهده إذ   

بن النبّي هللالى هللا عليه وسلم «, إذ تفيض فيه»تال القرآن فإن ذلك لو كان كذلك لكان التنزيل: 

ْنهُ ِمْن قُرآٍن فأفرده بالخطاب, ولكن ذلك في ابتدائه خطابه وايد ال جمع, كما قال: َوما تَتْلُوا مِ 

هللالى هللا عليه وسلم باإلفراد ثم عوده إلى إخراج الخطاب على الجمع نظير قوله: يا أيّها النّبِّي إذَا 

عة َطلّْقتُُم النّساَء, وذلك أن في قوله: إذَا َطلّْقتُُم النّساَء دليالً واضحا على هللارفه الخطاب إلى جما

المسلمين مع النبّي هللالى هللا عليه وسلم مع جماعة الناس غيره بنه ابتدأ خطابه ثم هللارس 
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الخطاب إلى جماعة الناس, والنبّي هللالى هللا عليه وسلم فيهم, وخبر عن أنه ال يعمل أيد من 

د عمل عباده عمالً إال وهو له شاهد يحصى عليه ويعلمه, كما قال: َوما يَْعُزُب َعْن َربَّك يا محم

خلقه, وال يذهب عليه علم شيء ييث كان من أرض أو سماء. وأهللاله من عزوب الرجل عن 

أهله في ماشيته, وذلك غيبته عنهم فيها, يقال منه: عزب الرجل عن أهله يَْعُزُب َويْعِزُب لغتان 

فصيحتان, قرأ بكل وايدة منهما جماعة من القّراء. وبأيتهما قرأ القارىء فمصيب, التفاق 

نييهما واستفاضتهما في منطق العرب غير أني أميل إلى الضّم فيه بنه أغلب على المشهورين مع

 من القّراء.

وقوله: ِمْن ِمثْقاِل ذَّرةٍ يعني: من سنة نملة هللاغيرة, يحكى عن العرب: خذ هذا فإنه أخّف مثقاالً   

ك خبر عن أنه ال يخفى عليه من ذا  أي أخّف وسنا. والذّرة وايدة الذّر, والذّر: هللاغار النمل. وذل

جّل جالله أهللاغر ابشياء, وإن خّف في الوسن كّل الخفة, ومقادير ذلك ومبلغه, وال أكبرها وإن 

عظم وثقل وسنه, وكم مبلغ ذلك. يقول تعالى ذكره لخلقه: فليكن عملكم أيها الناس فيما يرضى 

 ن محصوها ومجاسوكم بها.ربكم عنكم, فإنا شهود بعمالكم, ال يخفى علينا شيء منها, ونح

واختلفت القّراء في قراءة قوله: َوال أهللْاغََر ِمَن ذلَك َوال أْكبََر فقرأ ذلك عاّمة القّراء بفتح الراء   

على أن معناها الخفض, عطفا بابهللاغر على الذّرة وبابكبر على « أكبر»و« أهللاغر»من 

َوال أهللْاغَُر ِمْن ذلَك َوال »الكوفيين: ابهللاغر, ثم فتحت راؤهما بنهما ال يجريان. وقرأ ذلك بعض 

لو أُلقيت من الكال  « ِمنْ »رفعا, عطفا بذلك على معنى المثقال بن معناه الرفع. وذلك أن « أْكبَرُ 

لرفع المثقال, وكان الكال  يينئذ: َوما يَْعُزُب عن ربك مثقال ذّرة وال أهللاغر من مثقال ذّرة وال 

 «.غيِر هللا»ٍق َغيُر ّللّاِ وأكبر, وذلك نحو قوله: ِمْن َخالِ 

وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ بالفتح على وجه الخفض والردّ على الذّرة بن   

ذلك قراءة قّراء ابمصار وعليه عواّ  القّراء, وهو أهللاّح في العربية مخرجا وإن كان لألخرى 

 وجه معروس.

له إال في كتاب عند هللا مبين عن يقيقة خبر هللا لمن نظر وقوله: إالّ فِي ِكتاٍب يقول: وما ذا  ك  

فيه أنه ال شيء كان أو يكون إال وقد أيصاه هللا جّل ثناؤه فيه, وأنه ال يعزب عن هللا علم شيء 

 من خلقه ييث كان من سمائه وأرضه.

اس, قوله: ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا عبد هللا, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عب13789  

 َوما يَْعُزُب يقول: ال يغيب عنه.

يدثني محمد بن عمارة, قال: يدثنا عبد هللا, قال: أخبرنا إسرائيل, عن أبي يحيتى, عتن مجاهتد,    

 عن ابن عباس: َوما يَْعُزُب َعْن َربَّك قال: ما يغيب عنه.

 62اآلية : 

  الَ َخْوٌس َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُوَن {.القول في تأويل قوله تعالى:     }أآَل إِّن أَْوِليَآَء ّللّاِ 

يقول تعالى ذكره: أال إن أنصار هللا ال خوس عليهم في االَخرة من عقاب هللا بن هللا رضي    

عنهم فآمنهم من عقابه, َوال هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. وابولياء جمع ولّي, وهو 

 النصير. وقد بيّنا ذلك بشواهده.

واختلف أهل التأويل فيمن يستحّق هذا االسم, فقال بعضهم: هم قو  يُذكر هللا لرؤيتهم لما عليهم   

 من سيما الخير واإلخبات. ذكر من قال ذلك:

ـ يدثنا أبو كريب وابن وكيع, قاال: يدثنا ابن يمان, قال: يدثنا ابن أبي ليلى, عن الحكم, 13790  

عباس: أال إّن أْوِلياَء ّللّاِ ال َخْوٌس َعلَْيِهْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن قال: عن مقسم, وسعيد بن جبير, عن ابن 

 الذين يذكر هللا لرؤيتهم.

ـ يدثنا أبو كريب وأبو هشا  قاال: يدثنا ابن يمان, عن أشعث بن إسحاق, عن جعفر بن 13791  

 أبي المغيرة, عن سعيد بن جبير, عن النبّي هللالى هللا عليه وسلم, مثله.

ـ يدثنا أبو كريب, قال: يدثنا ابن يمان, عن سفيان, عن العالء بن المسيب, عن أبي 13792  

 الضحى, مثله.
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ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا جرير, عن العالء بن المسيب, عن أبيه: أال إّن أْوِلياَء ّللّاِ 13793  

 لرؤيتهم. ال َخْوٌس َعلَْيِهْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن قال: الذين يذكر هللا

قال: يدثنا ابن مهدي وعبيد هللا, عن سفيان, عن العالء بن المسيب, عن أبي الضحى, قال:    

سمعته يقول في هذه اآلية: أال إّن أْوِلياَء ّللّاِ ال َخْوٌس َعلَْيِهْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن قال: من الناس مفاتيح 

 أذا ُرؤوا ذكر هللا لرؤيتهم.

عن مسعر, عن سهل بن ابسد, عن سعيد بن جبير, قال: سئل رسول هللا هللالى قال: يدثنا أبي,    

 «.الِّذيَن إذا ُرُؤوا ذُِكَر ّللّاُ »هللا عليه وسلم عن أولياء هللا, فقال 

ـ قال: يدثنا سيد بن يباب, عن سفيان, عن يبيب بن أبي ثابت, عن أبي وائل, عن عبد 13794  

 َخْوٌس َعلَْيِهْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن قال: الذين إذا ُرُؤوا ذكر هللا لرؤيتهم. هللا: أال إّن أْوِلياَء ّللّاِ ال

قال: يدثنا أبو يزيد الراسي, عن يعقوب, عن جعفر, عن سعيد بن جبير, عن النبّي هللالى هللا    

 «.ُهُم الِّذيَن إذا ُرُؤوا ذُِكَر ّللّاُ »عليه وسلم قال 

ن, قال: يدثنا فرات, عن أبي سعد, عن سعيد بن جبير, قال: يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسي   

 «.ُهُم الِّذيَن إذا ُرُؤوا ذُِكَر ّللّاُ »سئل النبّي هللالى هللا عليه وسلم عن أولياء هللا, قال: 

ـ قال: يدثنا الحسين, قال: يدثنا هشيم, قال: أخبرنا العّوا , عن عبد هللا بن أبي الهذيل 13795  

أْوِلياَء ّللّاِ ال َخْوٌس َعلَْيِهْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن... اآلية, قال: إن ولّي هللا إذا ُرؤي ذكر في قوله: أال إّن 

 هللا.

 وقال آخرون في ذلك بما:  

ـ يدثنا أبو هاشم الرفاعي, قال: يدثنا ابن فضيل, قال: يدثنا أبي عن عمارة بن القعقا  13796  

البجلي, عن أبي هريرة, قال: قال رسول هللا هللالى الضبي, عن أبي سرعة بن عمرو بن جرير 

قيل: من هم يا رسول هللا, «. إّن ِمْن ِعباِد ّللّاِ ِعبادا يَْغبُِطُهُم ابْنبِياُء والشَهدَاءُ »هللا عليه وسلم: 

نُور, على  ُهْم قَْوٌ  تَحابّوا في ّللّاِ ِمْن غيِر أْمَواٍل َوال أْنساٍب, ُوُجوُهُهْم ِمنْ »فلعلنا نحبّهم؟ قال: 

وقرأ: أال إّن أْوِلياَء ّللّاِ ال « َمنابَِر ِمْن نُور, ال يَخافُوَن إذَا خاَس النّاُس, َوال يَْحَزنُوَن إذَا َيَزَن النّاس

 َخْوٌس َعلَْيِهْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن.

ب, ـ يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا جرير, عن عمارة, عن أبي سرعة, عن عمر بن الخطا13797  

إّن ِمْن ِعباِد ّللّاِ الَناسا ما ُهْم بأَْنبِياَء َوال ُشَهدَاَء, »قال: قال رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم: 

قالوا: يا رسول هللا أخبرنا من هم, وما «. يغَْبِطِهُم ابَْنبِياُء والّشَهدَاُء يَْوَ  الِقياَمِة بَِمكانِِهْم ِمَن ّللّاِ 

ُهْم قَْوٌ  تَحابّوا فِي ّللّاِ بُِرو ِ ّللّاِ على غيِر أْرياِ  بَْينَُهْم َوال أْمَوال »قال:  أعمالهم, فإنا نحبهم لذلك؟

يَتَعاُطَونها, فََوّللّاِ إّن ُوُجوَهُهْم لَنُوٌر, وإنُّهْم لَعَلى نُور, ال يَخافوَن إذَا خاَس النّاُس َوال يَْحَزنُوَن إذَا 

 إّن أْوِلياَء ّللّاِ ال َخْوٌس َعلَْيِهْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن. وقرأ هذه اآلية: أال«. َيَزَن النّاسُ 

ـ يدثنا بحر بن نصر الخوالني, قال: يدثنا يحيى بن يسان, قال: يدثنا عبد الحميد بن 13798  

بهرا , قال: يدثنا شهر بن يوشب, عن عبد الريمن بن غنم, عن أبي مالك ابشعري, قال: قال 

يَأْتِي ِمْن أفناِء النّاِس ونََواِس ِ القَبائِِل قَْوٌ  لَْم يَتِّصْل بَْينَُهْم أْرياٌ  »يه وسلم: رسول هللا هللالى هللا عل

ُهْم َعلَْيها, ُمتَقاِربَةٌ, تَحابّوا فِي ّللّاِ َوتََصافَْوا فِي ّللّاِ يََضُع ّللّاُ لَُهْم يَوَ  الِقياَمِة َمنابَِر ِمْن نُوٍر فَيُْجِلسُ 

 «.فاَل يَْفَزُعوَن, َوُهْم أْوِلياُء ّللّاِ الِّذيَن ال َخْوٌس َعلَْيِهْم َوال ُهْم يَْحَزنُونَ  يَْفَزُ  النّاسُ 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: الولّي, أعني ولّي هللا, هو من كان بالصفة التي وهللافه هللا   

 قُوَن.بها, وهو الذي آمن واتقى, كما قال هللا: الِّذيَن آَمنُوا وكانُوا يَتّ 

 وبنحو الذي قلنا في ذلك, كان ابن سيد يقول:  

ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيتد, فتي قولته: أال إّن أْوِليتاَء ّللّاِ ال 13799  

تقبتل َخْوٌس َعلَْيِهْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن من هتم يتا رّب؟ قتال: الّتِذيَن آَمنُتوا وكتانُوا يَتّقُتوَن قتال: أبتى أن ي

 اإليمان إال بالتقوى.

 63اآلية :

 القول في تأويل قوله تعالى:     }الِّذيَن آَمنُواْ َوَكانُواْ يَتّقُوَن {.
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يقول تعالى ذكره: الذين هللادّقوا هللا ورسوله, وما جاء به من عند هللا, وكانوا يتقون هللا بأداء    

ت ابولياء. ومعنى الكال : أال إن أولياء هللا فرائضه واجتناب معاهللايه. وقوله: الِّذيَن آَمنُوا من نع

 الذين آمنوا وكانوا يتقون, ال خوس عليهم وال هم يحزنون.

أ  في « الذين آمنوا»فإن قال قائل: فإذ كان معنى الكال  ما ذكرت عند  أفي موضع رفع   

عد خبر موضع نصب؟ قيل: في موضع رفع, وإنما كان كذلك وإن كان من نعت ابولياء لمجيئه ب

إذا جاء نعت االسم الذي عملت فيه بعد تما  خبره «, إنّ »ابولياء, والعرب كذلك تفعل خاهللاة في 

رفعوه, فقالوا: إّن أخا  قائم الظريف, كما قال هللا: قُْل إّن َربّي يَْقِذُس بالَحّق َعالُّ  الغُيُوِب وكما 

 قال: إّن ذلَك لََحّق تَخاهللُاُم أْهِل النّاِر.

ف أهل العربية في العلة التي من أجلها قيل ذلتك كتذلك, متع أن إجمتا  جمتيعهم علتى أن وقد اختل  

ما قلناه هو الصحيح من كال  العرب وليس هذا من مواضع اإلبانة عن العلتل التتي متن أجلهتا قيتل 

 ذلك كذلك.

 64اآلية : 

ا َوفِي االَِخَرةِ الَ تَْبِديَل ِلَكِلَماِت ّللّاِ ذَِلَك القول في تأويل قوله تعالى:     }لَُهُم اْلبُْشَرَى فِي اْلَحياةِ الدّْنيَ 

 ُهَو اْلفَْوُس اْلعَِظيُم {.

يقول تعالى ذكره: البشرى من هللا في الحياة الدنيا وفي االَخرة بولياء هللا الذين آمنوا وكانوا    

 يتقون.

ما هي, وما هللافتها؟ فقال ثم اختلف أهل التأويل في البشرى التي بّشر هللا بها هؤالء القو    

بعضهم: هي الرؤية الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له, وفي االَخرة الجنة. ذكر من قال 

 ذلك:

ـ يدثنا محمد بن المثنى, قال: يدثنا ابن أبي عدّي, عن شعبة, عن سليمان, عن ذكوان, 13800  

وسلم عن هذه اآلية: لَُهُم البُْشَرى  عن شيخ, عن أبي الدرداء, قال: سألت رسول هللا هللالى هللا عليه

الّرْؤيا الّصاِلَحةُ يََراها الُمْؤِمُن أْو »فِي الَحياةِ الدّْنيا وفِي االَِخَرةِ قال النبّي هللالى هللا عليه وسلم: 

 «.تَُرى لَهُ 

ـ يدثنا العباس بن الوليد, قال: أخبرني أبي, قال: أخبرنا ابوساعي, قال: أخبرني يحيى 13801  

أبي كثير, قال: ثني أبو سلمة بن عبد الريمن, قال: سأل عبادة بن الصامت رسول هللا هللالى بن 

هللا عليه وسلم, عن هذه اآلية: الِّذيَن آَمنُوا َوكانُوا يَتّقُوَن لُهُم البُْشَرى فِي الَحياةِ الدّنيَا وفِي االَِخَرةِ 

أو قال: «, َعْن َشْيٍء ما سأَلَنِي َعْنهُ أَيدٌ قَْبلَكَ لَقَْد سأَْلتَنِي »فقال رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم: 

 «.ِهَي الّرْؤيا الّصاِلَحةُ يََراها الّرُجُل الّصاِلُح, أْو تَُرى لَهُ »قال: «. ْغيَر َ »

يدثنا المثنى, قال: يدثنا أبو داود عمن ذكره, عن يحيى بن أبي كثير, عن أبي َسلَمة بن عبد    

امت, قال: سألت رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم, عن قول هللا تعالى: الريمن, عن عبادة بن الص

الِّذيَن آَمنُوا َوكانُوا يَتّقُوَن. لَُهُم البُْشَرى فِي الَحياةِ الدّنيَا وفِي االَِخَرةِ فقال رسول هللا هللالى هللا عليه 

 «.ِهَي الّرْؤيا الّصاِلَحةُ يََراها الُمْسِلُم أْو تَُرى لَهُ »وسلم: 

يدثنا أبو قالبة, قال: يدثنا مسلم, قال: يدثنا أبان, عن يحيى بن أبي كثير, عن أبي سلمة, عن    

 عبادة عن النبّي هللالى هللا عليه وسلم, نحوه.

يدثنا ابن المثنى وأبو عثمان بن عمر, قاال: يدثنا علّي بن يحيى, عن أبي سلمة, قال: نبئت أن    

هللا عليه وسلم عن هذه اآلية: لَُهُم البُْشَرى فِي الَحياةِ الدّنيَا عبادة بن الصامت سأل رسول هللا هللالى 

سأْلتَنِي َعْن َشْيٍء ما سأَلَنِي َعْنهُ أَيدٌ قَْبلََك ِهَي الّرْؤيا الّصاِلَحةُ يََراها الّرُجُل أْو »وفِي االَِخَرةِ فقال: 

 «.تَُرى لَهُ 

عمش, عن أبي هللاالح, عن عطاء بن يسار, يدثني أبو السائب, قال: يدثنا أبو معاوية, عن اب   

عن رجل من أهل مصر, عن أبي الدرداء: لَُهُم البُْشَرى فِي الَحياةِ الدّْنيا وفِي االَِخَرةِ قال: سأل 

رجل أبا الدرداء عن هذه اآلية, فقال: لقد سألتني عن شيء ما سمعت أيدا سأل عنه بعد رجل 

ِهَي الّرْؤيا الّصاِلَحةُ يََراها الّرُجُل الُمْسِلُم أْو تَُرى »فقال: سأل عنه رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم, 

 «.لَهُ, بُْشَراهُ فِي الَحياةِ الدّْنيا, وبُْشَراهُ فِي االَِخَرةِ الَجنّةُ 
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يدثني سعيد بن عمرو السكوني, قال: يدثنا عثمان بن سعيد, عن سفيان, عن ابن المنكدر, عن    

أهل مصر, قال: سألت أبا الدرداء عن هذه اآلية: لَُهُم البُْشَرى فِي  عطاء بن يسار, عن رجل من

الَحياةِ الدّْنيا وفِي االَِخَرةِ فقال: ما سألني عنها أيد منذ سألت رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم 

 ما سأَلَنِي َعْنها أَيدٌ »غير , إال رجالً وايدا سألت عنها رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم, فقال: 

 «.ُمْنذُ أْنَزلَها ّللّاُ غيَرَ  إالّ َرُجالً َواِيدا, ِهَي الّرْؤيا الّصاِلَحةُ يََراها الُمْسِلُم أْو تَُرى لَهُ 

يدثنا عمرو بن عبد الحميد, قال: يدثنا سفيان, عن ابن المنكدر, سمع عطاء بن يسار, يخبر    

ْشَرى فِي الَحياةِ الدّْنيا وفِي االَِخَرةِ ثم عن رجل من أهل مصر, أنه سأل أبا الدرداء عن: لَُهُم البُ 

 ذكر نحو يديث سعيد بن عمرو السكوني, عن عثمان بن سعيد.

ـ يدثني أبو يميد الحمصي أيمد بن المغيرة, قال: ثني يحيى بن سعيد, قال: يدثنا عمر 13802  

ة بن الصامت, بن عمرو بن عبد ابخموشي, عن يميد بن عبد هللا المزني, قال: أتى رجل عباد

فقال: آية في كتاب هللا أسألك عنها, قول هللا تعالى: لَُهُم البُْشَرى فِي الَحياةِ الدّْنيا وفِي االَِخَرةِ؟ فقال 

ما »عبادة: ما سألني عنها أيد قبلك, سألت عنها رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم فقال مثل ذلك: 

 «.اِلَحةُ يََراها العَْبدُ الُمْؤِمُن فِي الَمناِ  أْو تَُرى لَهُ سأَلَنِي َعْنها أَيدٌ قَْبلََك الّرْؤيا الصّ 

ـ يدثنا أبو كريب, قال: يدثنا أبو بكر, قال: يدثنا هشا , عن ابن سيرين, عن أبي 13803  

الّرْؤيا الَحَسنَةُ ِهَي البُْشَرى يََراها الُمْسِلُم, أو »هريرة, قال: قال رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم: 

 «.َرى لَهُ تُ 

ـ قال: يدثنا أبو بكر, عن أبي يصين, عن أبي هللاالح, قال: قال أبو هريرة: الرؤيا 13804  

 الحسنة بشرى من هللا, وهي المبشرات.

يدثنا محمد بن ياتم المؤدّب, قال: يدثنا عمار بن محمد, قال: يدثنا ابعمش, عن أبي هللاالح,    

الّرْؤيا الّصاِلَحةُ »سلم: لَُهُم البُْشَرى فِي الَحياةِ الدّْنيا: عن أبي هريرة, عن النبّي هللالى هللا عليه و

 «.يََراها العَْبدُ الّصاِلُح أْو تَُرى لَهُ, َوِهَي فِي االَِخَرةِ الَجنّةُ 

ـ يدثنا أبو كريب, قال: يدثنا محمد بن يزيد, قال: يدثنا رشدين بن سعد, عن عمرو بن 13805  

الريمن بن جبير, عن عبد هللا بن عمرو بن العاص, عن النبّي  الحرث, عن أبي الشيخ, عن عبد

الّرْويا الّصاِلَحةُ يُبَّشُر بِها العَْبدُ ُجْزٌء »هللالى هللا عليه وسلم أنه قال: لَُهُم البُْشَرى فِي الَحياةِ الدّْنيا: 

 «.ِمْن تِْسعٍَة وأْربَِعيَن ُجْزًءا ِمَن النّبُّوةِ 

ل: يدثنا يحيى بن واضح, قال: يدثنا موسى بن عبيدة, عن أيوب ـ يدثنا ابن يميد, قا13806  

بن خالد بن هللافوان, عن عبادة بن الصامت, أنه قال لرسول هللا هللالى هللا عليه وسلم: لَُهُم البُْشَرى 

 الّرْؤيا الّصاِلَحةُ »فِي الَحياةِ الدّْنيا وفِي االَِخَرةِ فقد عرفنا بشرى االَخرة, فما بشرى الدنيا؟ قال: 

 «.يََراها العَْبدُ أْو تَُرى لَهُ, َوِهَي ُجْزٌء ِمْن أْربَعٍَة وأْربَِعيَن ُجْزًءا, أْو َسْبِعيَن ُجْزًءا ِمَن النّبُّوةِ 

يدثنا علّي بن سهل, قال: يدثنا الوليد بن مسلم, قال: يدثنا أبو عمرو, قال: يدثنا يحيى بن أبي    

أنه سأل رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم عن هذه كثير, عن أبي سلمة, عن عبادة بن الصامت, 

لَقَْد سأَْلتَنِي َعْن َشْيٍء ما سألَنِي َعْنهُ أَيدٌ ِمْن أُّمتِي قَْبلََك »اآلية: لَُهُم البُْشَرى فِي الَحياةِ الدّْنيا فقال: 

 «.ةُ ِهَي الّرْؤيا الّصاِلَحةُ يََراها الُمْسِلُم أْو تَُرى لَهُ, وفِي االَِخَرةِ الَجنّ 

ـ يدثنا أيمد بن يماد الدوالبي, قال: يدثنا سفيان, عن عبيد هللا بن أبي يزيد, عن أبيه, 13807  

ذََهبَِت »عن سبا  بن ثابت, عن أ  كرس الكعبية, سمعت رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم يقول: 

 «.النّبُّوةُ َوبَِقيَِت الُمبَّشَراتُ 

عبد الرساق, قال: أخبرنا ابن عيينة, عن ابعمش, عن يدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا    

ذكوان, عن رجل, عن أبي الدرداء, عن النبّي هللالى هللا عليه وسلم, في قوله: لَُهُم البُْشَرى فِي 

 «.الّرْؤيا الّصاِلَحةُ يََراها الُمْسِلُم أْو تَُرى لَهُ, وفِي االَِخَرةِ الَجنّةُ »الَحياةِ الدّْنيا قال: 

ابن وكيع, قال: يدثنا أبي, عن ابعمش, عن أبي هللاالح, عن عطاء بن يسار, عن رجل يدثنا    

كان بمصر, قال: سألت أبا الدرداء عن هذه اآلية: لَُهُم البُْشَرى فِي الَحياةِ الدّْنيا وفِي االَِخَرةِ فقال 

قال النبّي هللالى أبو الدرداء: ما سألني عنها أيد منذ سألت عنها رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم, ف
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ما سألَنِي َعْنها أَيدٌ قَْبلََك ِهَي الّرْؤيا الّصاِلَحةُ يََراها الُمْسِلُم أْو تَُرى لَهُ, وفي »هللا عليه وسلم: 

 «.االَِخَرةِ الَجنّةُ 

قال: يدثنا أبو بكر بن عياش, عن عاهللام, عن أبي هللاالح, عن أبي الدرداء, قال: سألت النبّي    

ما سألَنِي َعْنها أَيدٌ »عن قوله: لَُهُم البُْشَرى فِي الَحياةِ الدّْنيا وفِي االَِخَرةِ قال:  هللالى هللا عليه وسلم

 «.غيُرَ  ِهَي الّرْؤيا الّصاِلَحةُ يََراها الْمْسِلُم أْو تَُرى لَهُ 

قال: يدثنا جرير, عن ابعمش, عن أبي هللاالح, عن عطاء بن يسار, عن أبي الدرداء في قوله:    

البُْشَرى فِي الَحياةِ الدّْنيا وفِي االَِخَرةِ قال: سألت عنها رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم, فقال: لَُهُم 

 «.ما سألَنِي َعْنها أَيدٌ قَْبلََك ِهَي الّرْؤيا الّصاِلَحةُ يََراها العَْبدُ أْو تَُرى لَهُ, وفِي االَِخَرةِ الَجنّةُ »

ينار, عن عبد العزيز بن رفيع, عن أبي هللاالح, قال ابن قال: يدثنا ابن عيينة, عن عمرو بن د   

عيينة ثم سمعته من عبد العزيز, عن أبي هللاالح السمان, عن عطاء بن يسار, عن رجل من أهل 

مصر, قال: سألت أبا الدرداء عن هذه اآلية: لَُهُم البُْشَرى فِي الَحياةِ الدّْنيا قال: ما سألني عنها أيد 

ما سأَلَنِي َعْنها أَيدٌ ُمْنذُ أْنِزلَْت َعلّي إالّ » هللالى هللا عليه وسلم, فقال: منذ سألت عنها رسول هللا

 «.َرُجٌل َواِيدٌ ِهَي الّرْؤيا الّصاِلَحةُ يََراها الّرُجُل أْو تَُرى لَهُ 

قال: يدثنا عبد هللا بكر السهمي, عن ياتم بن أبي هللاغيرة, عن عمرو بن دينار: أنه سأل رجالً    

فقيها قد  عليهم في بعض تلك المواسم, قال: قلت: أال تخبرني عن قول هللا تعالى:  من أهل مصر

لَُهُم البُْشَرى فِي الَحياةِ الدّْنيا؟ قال: سألت عنها أبا الدرداء, فأخبرني أنه سأل عنها رسول هللا هللالى 

 «.ِهَي الّرْؤيا الَحَسنَة يََراها العَْبد أْو تَُرى لَهُ »هللا عليه وسلم فقال: 

قال: يدثنا أبي, عن علّي بن مبار , عن يحيى بن أبي كثير, عن أبي سلمة بن عبد الريمن,    

عن عبادة بن الصامت, قال: سألت رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم عن قول هللا تعالى: لَُهُم 

 «.تَُرى لَهُ  ِهَي الّرْؤيا الّصاِلَحةُ يََراها العَْبد أوْ »البُْشَرى فِي الَحياةِ الدّْنيا قال: 

يدثني المثنى, قال: يدثنا مسلم بن إبراهيم وأبو الوليد الطيالسي, قاال: يدثنا أبان, قال: يدثنا    

يحيى, عن أبي سلمة, عن عبادة بن الصامت, قال: قلت: يا رسول هللا, قال هللا تعالى: لَُهُم البُْشَرى 

سأْلتَنِي َعْن َشْيٍء ما سألَنِي َعْنهُ أَيدٌ قَْبلََك أْو أَيدٌ ِمْن  لَقَدْ »فِي الَحياةِ الدّْنيا وفِي االَِخَرةِ؟ فقال: 

 «.ِهَي الّرْؤيا الّصاِلَحةُ يََراها الّرُجُل الّصاِلُح أْو تَُرى لَهُ »قاَل: « أُّمتِي

قال: يدثنا الحجاج بن المنهال, قال: يدثنا يماد بن سيد, عن عاهللام بن بهدلة, عن أبي هللاالح,    

أبا الدرداء, وسئل عن: الِّذيَن آَمنُوا َوكانُوا يَتّقُوَن لَُهُم البُْشَرى فِي الَحياةِ الدّنيَا قال: ما قال: سمعت 

ما سألَنِي َعْنها أَيدٌ »سألني عنها أيد قبلك منذ سألت رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم عنها, فقال: 

 «.تَُرى لَهُ قَْبلََك ِهَي الّرْؤيا الّصاِلَحةُ يََراها العَْبدُ أْو 

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن عبيد هللا بن 13808  

أبي يزيد, عن نافع بن جبير, عن رجل من أهللاحاب النبّي هللالى هللا عليه وسلم, في قوله: لَُهُم 

 «.اإلْنساُن أْو تَُرى لَهُ ِهَي الّرْؤيا الَحَسنَةُ يََراها »البُْشَرى فِي الَحياةِ الدّْنيا قال: 

وقال: ابن جريج عن عمرو بن دينار, عن أبي الدرداء, أو ابن جريج عن محمد بن المنكدر,    

ِهَي »عن عطاء بن يسار, عن أبي الدرداء, قال: سألت النبّي هللالى هللا عليه وسلم عنها, فقال: 

 أبيه, قال: هي الرؤيا يراها الرجل.وقال ابن جريج, عن هشا  بن عروة, عن «. الّرْؤيا الّصاِلَحةُ 

ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن يحيى بن أبي 13809  

 كثير, قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له.

ي الَحياةِ ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا عبدة, عن هشا  بن عروة, عن أبيه: لَُهُم البُْشَرى فِ 13810  

 الدّْنيا قال: هي الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح.

ـ قال: يدثنا ابن فضيل, عن ليث, عن مجاهد, قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو 13811  

 ترى له.

ـ قال: يدثنا عبدة بن سليمان, عن طلحة القناد, عن جعفر بن أبي الُمغيرة, عن سعيد بن 13812  

ابن عباس: لَُهُم البُْشَرى فِي الَحياةِ الدّْنيا قال: هي الرؤيا الحسنة يراها العبد المسلم جبير, عن 

 لنفسه أو لبعض إخوانه.
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 ـ قال: يدثنا أبي, عن ابعمش, عن إبراهيم, قال: كانوا يقولون: الرؤيا من المبشرات.13813  

بل, عن قيس بن سعد. أن رجالً ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا ش13814  

«. ما سألَنِي َعْنها أَيدٌ ِمْن أّمتِي ُمْنذُ أْنِزلَْت َعلّي قَْبلَكَ »سأل النبّي هللالى هللا عليه وسلم عنها, فقال: 

 «.ِهَي الّرْؤيا الّصاِلَحة يََراها الّرُجل ِلنَْفِسِه أْو تَُرى لَه»قال: 

رنا هشيم, عن العّوا , عن إبراهيم التيمي, أن ابن ـ قال: يدثنا عمرو بن عون, قال: أخب13815  

مسعود قال: ذهبت النبّوة, وبقيت المبشرات, قيل: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها 

 الرجل أو ترى له.

ـ قال: يدثنا عبد هللا, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عباس, في قوله: لَُهُم البُْشَرى 13816  

ةِ الدّْنيا فهو قوله لنبيه: َوبَّشِر الُمْؤِمنِيَن بأّن لَُهْم ِمَن ّللّاِ فَْضالً َكبِيرا قال: هي الرؤيا فِي الَحيا

 الحسنة يراها المؤمن أو ترى له.

ـ قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا محمد بن يرب, قال: يدثنا ابن لهيعة, عن خالد بن 13817  

ْشَرى فِي الَحياةِ الدّْنيا قال: هي رؤيا الرجل المسلم يبشر بها في يزيد, عن عطاء, في قوله: لَُهُم البُ 

 يياته.

يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرني عمرو بن الحارث, أن دّراجا أبا السمح    

يدثه عن عبد الريمن بن جبير, عن عبد هللا بن عمرو, عن رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم أنّهُ 

الّرْؤيا الّصاِلَحة يُبَّشر بِها الُمؤِمُن ُجْزءا ِمْن ِستٍّة وأْربَِعيَن »البُْشَرى فِي الَحياةِ الدّْنيا: قال: لَُهُم 

 «.ُجْزًءا ِمَن النّبُّوةِ 

يدثني يونس, قال: أخبرنا أنس بن عياض, عن هشا , عن أبيه في هذه اآلية: لَُهُم البُْشَرى فِي    

 ةِ قال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له.الَحياةِ الدّْنيا وفِي االَِخرَ 

يدثنا محمد بن عوس, قال: يدثنا أبو المغيرة, قال: يدثنا هللافوان, قال: يدثنا يميد بن عبد    

هللا: أن رجالً سأل عبادة بن الصامت عن قول هللا تعالى: لَُهُم البُْشَرى فِي الَحياةِ الدّْنيا وفِي االَِخَرةِ 

: لقد سألتني عن أمر ما سألني عنه أيد قبلك, ولقد سألُت رسول هللا هللالى هللا عليه فقال عبادة

يا ُعبادَةُ لَقَْد سأْلتَنِي َعْن أْمٍر ما سألَنِي َعْنهُ أَيدٌ ِمْن أُّمتِي تِْلَك الّرْؤيا »وسلم عما سألتني فقال لي: 

 «.الّصاِلَحةُ يََراها الُمْؤِمُن ِلنَْفِسِه أْو تَُرى لَهُ 

 وقال آخرون: هي بشارة يبشر بها المؤمن في الدنيا عند الموت. ذكر من قال ذلك:  

ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن الزهري 13818  

 وقتادة: لَُهُم البُْشَرى فِي الَحياةِ الدّْنيا قال: هي البشارة عند الموت في الحياة الدنيا.

ثنا ابن وكيع, قال: يدثنا يعلى, عن أبي بسطا , عن الضحا : لَُهُم البُْشَرى فِي ـ يد13819  

 الَحياةِ الدّْنيا قال: يعلم أين هو قبل الموت.

وأولى ابقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن هللا تعالى ذكره أخبر أن بوليائه المتقين   

ياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تَُرى له البشرى في الحياة الدنيا, ومن البشارة في الح

منها بشرى المالئكة إياه عند خروج نفسه بريمة هللا, كما ُروي عن النبّي هللالى هللا عليه وسلم: 

«. هِ إّن الَمالئَِكةَ التي تَْحُضُره ِعْندَ ُخُروجِ نَْفِسِه, تَقُوُل لَْنْفِسِه: اْخُرجي إلى َرْيَمِة ّللّاِ َوِرْضَوانِ »

َومنها: بشرى هللا إياه ما وعده في كتابه وعلى لسان رسوله هللالى هللا عليه وسلم من الثواب 

الجزيل, كما قال جّل ثناؤه: وبَّشِر الِّذيَن آَمنُوا َوعِملُوا الّصاِلحاِت أّن لَُهْم َجنّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتِها 

ياه في الحياة الدنيا بشره بها, ولم يخصص هللا ابنهاُر... اآلية. وكّل هذه المعاني من بشرى هللا إ

من ذلك معنى دون معنى, فذلك مما عمه جّل ثناؤه أن لَُهُم البُْشَرى فِي الَحياةِ الدّْنيا وأما في 

 االَخرة فالجنة.

ولكنه وأما قوله: ال تَْبِديَل ِلَكِلماِت ّللّاِ فإن معناه: إن هللا ال خلف لوعده وال تغيير لقوله عما قال   

 يمضي لخلقه مواعيده وينجزها لهم. وقد:

ـ يدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: يدثنا ابن علية عن أيوب, عن نافع, قال: أطال 13820  

الحجاج الخطبة, فوضع ابن عمر رأسه في يجري, فقال الحجاج: إن ابن الزبير بدّل كتاب هللا 
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بير ال تَْبدْيَِل ِلَكِلماِت ّللّاِ. فقال الحجاج: لقد فقعد ابن عمر فقال: ال تستطيع أنت ذا  وال ابن الز

 أوتيت علما أن تفعل. قال أيوب: فلما أقبل عليه في خاهللاة نفسه سكت.

وقوله: ذلَك ُهَو الفَْوُس العَِظيُم يقول تعالى ذكره: هتذه البشترى فتي الحيتاة التدنيا وفتي االَخترة هتي   

 والنجاة من النار.الفوس العظيم, يعني الظفر بالحاجة والطلبة 

 65اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:     }َوالَ يَْحُزنَك قَْولُُهْم إِّن اْلِعّزةَ ّلّلِ َجِميعاً ُهَو الّسِميُع اْلعَِليُم {.

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد هللالى هللا عليه وسلم: ال يحزنك يا محمد قول هؤالء المشركين في    

اكهم معه ابوثان وابهللانا  فإن العّزة هلل جميعا, يقول تعالى ذكره: فتإن هللا ربهم ما يقولون, وإشر

هو المنفرد بعّزة الدنيا واالَخرة ال شريك له فيها, وهو المنتقم من هؤالء المشركين القائلين فيه من 

ِميُع القول الباطل ما يقولون, فتال ينصترهم عنتد انتقامته متنهم أيتد, بنته ال يعتاسه شتيء. َوُهتَو الّست

العَِلتتيُم يقتتول: وهتتو ذو الستتمع لمتتا يقولتتون متتن الفريتتة والكتتذب عليتته, وذو علتتم بمتتا يضتتمرونه فتتي 

من قولته: إّن الِعتّزةَ « إن»أنفسهم ويعلنونه, محصّي ذلك عليهم كله, وهو لهم بالمرهللااد. وكسرت 

ِ َجِميعا بن ذلتك خبتر متن هللا مبتتدأ, ولتم يعمتل فيهتا القتول, بن القتول ع نتي بته قتول المشتركين ّلِلّ

ِ َجِميعا لم يكن من قيل المشركين, وال هو خبر عنهم أنهم قالوه.  وقوله: إّن الِعّزةَ ّلِلّ

 66اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:     }أآَل إِّن ّلّلِ َمن فِي الّسَماَوات َوَمْن فِي ابْرِض َوَما يَتّبُِع الِّذيَن 

 َرَكآَء إِن يَتّبِعُوَن إِالّ الّظّن َوإِْن ُهْم إِالّ يَْخُرهللُاوَن {.يَْدُعوَن ِمن دُوِن ّللّاِ شُ 

ِ يا محمد كّل َمْن فِي الّسَمَواِت َوَمْن فِتي ابَْرِض ملكتا وعبيتدا ال مالتك   يقول تعالى ذكره: أال إّن ّلِلّ

ن لشتيء متن ذلتتك ستواه, يقتول: فكيتتف يكتون إلهتا معبتتودا متن يعبتده هتتؤالء المشتركون متن ابوثتتا

وابهللانا , وهي هلل ملك, وإنما العبادة للمالك دون المملو , وللرّب دون المربوب. َوما يَتّبُِع الّتِذيَن 

يَْدُعوَن ِمْن دُوِن ّللّاِ ُشَركاَء يقول جّل ثناؤه: وأّي شيء يتبع من يدعو متن دون هللا, يعنتي غيتر هللا 

شتركاء فتي ستلطانه وملكته كاذبتا, وهللا وسواه شركاء. ومعنى الكال : أّي شتيء يتبتع متن يقتول هلل 

المنفرد بملك كّل شيء في ستماء كتان أو أرض. إْن يَتّبِعُتوَن إالّ الّظتّن يقتول: متا يتبعتون فتي قتيلهم 

ذلك ودعواهم إال الظّن, يقول: إال الشّك ال اليقتين. َوإْن ُهتْم إالّ يَْخُرهللُاتوَن يقتول: وإن هتم يتقّولتون 

 عن غير علم منهم بما يقولون.الباطل تظننا وتخّرهللاا لإلفك 

 67اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:     }ُهَو الِّذي َجعََل لَُكُم اْللّْيَل ِلتَْسُكنُواْ فِيِه َوالنَّهاَر ُمْبِصراً إِّن فِي ذَِلكَ 

 الَيَاٍت لّقَْوٍ  يَْسَمعُوَن {.

لعبادة ُهَو الرّب الِّذي َجعََل لَُكُم يقول تعالى ذكره: إن ربكم أيها الناس الذي استوجب عليكم ا   

اللّْيَل وفصله من النهار, ِلتَْسُكنُوا فِيِه مما كنتم فيه في نهاركم من التعب والنصب, وتهدءوا فيه من 

التصّرس والحركة للمعاش والعناء الذي كنتم فيه بالنهار. والنّهاَر ُمْبِصرا يقول: وجعل النهار 

لنهار, وإنما يبصر فيه, وليس النهار مما يُْبِصر ولكن لّما كان مبصرا, فأضاس اإلبصار إلى ا

 مفهوما في كال  العرب معناه, خاطبهم بما في لغتهم وكالمهم, وذلك كما قال جرير:

 لَقَْد لُْمتِنا يا أُّ  َغْيالَن فِي الّسَرىونِْمِت َوما لَْيُل الَمِطّي بِنائِِم  

معناه نفسه أنه لم يكن نائما فيه هو وال بعيره. يقول تعالى فأضاس النو  إلى الليل ووهللافه به, و  

ذكره: فهذا الذي يفعل ذلك هو ربكم الذي خلقكم وما تعبدون, ال ما ال ينفع وال يضّر وال يفعل 

 شيئا.

ياٍت ِلقَْوٍ  يَْسَمعُوَن يقول تعالى ذكتره: إن فتي اختتالس يتال الليتل والنهتار    ََ وقوله: إّن فِي ذلَك الَ

أهلهما فيهما داللة ويججا على أن الذي له العبادة خالصا بغير شريك, هو الذي خلتق اللّيتل ويال 

والنهار وخالف بينهما, بأن جعل هذا للخلق سكنا وهذا لهم معاشا, دون من ال يخلق وال يفعل شيئا 

جتج ويتفكترون وال يضّر وال ينفع. وقال: ِلقَتْوٍ  يَْستَمعُوَن بن المتراد منته: التذين يستمعون هتذه الح

 فيها فيعتبرون بها ويتعظون, ولم يرد به الذين يسمعون بآذانهم ثم يعرضون عن عبره وعظاته.
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 68اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:     }قَالُواْ اتَّخذَ ّللّاُ َولَداً ُسْبَحانَهُ ُهَو اْلغَنِّي لَهُ َما فِي الّسَماَوات َوَما فِي

 ّمن ُسْلَطاٍن بَِهـَذَآ أَتقُولُوَن َعلَى ّللّاِ َما الَ تَْعلَُموَن {. ابْرِض إِْن ِعندَُكمْ 

يقول تعالى ذكره: قال هؤالء المشركون باهلل متن قومتك يتا محمتد: اتختذ هللا ولتدا, وذلتك قتولهم:    

 المالئكة بنات هللا. يقول هللا منّزها نفسته عمتا قتالوا وافتتروا عليته متن ذلتك: ستبحان هللا, تنزيهتا هلل

عما قالوا وادّعوا على ربهم. ُهَو الغَنِّي يقول: هللا غنّي عن خلقه جميعا, فال ياجة به إلى ولد, بن 

الولد إنما يطلبه من يطلبه ليكون عونا له في يياته وذكرا لته بعتد وفاتته, وهللا عتن كتّل ذلتك غنتّي, 

ى خلتتف بعتتده. لَتهُ متتا فِتتي فتال ياجتتة بتته إلتى معتتين يعينتته علتى تتتدبيره وال يبيتتد فيكتون بتته ياجتتة إلت

الّسَمَواِت َوما فِي ابْرِض يقول تعالى ذكره: هلل ما في الستماوات ومتا فتي ابرض ملكتا والمالئكتة 

عبتتاده وملكتته, فكيتتف يكتتون عبتتد الرجتتل وملكتته لتته ولتتدا؟ يقتتول: أفتتال تعقلتتون أيهتتا القتتو  خطتتأ متتا 

ندكم أيها القو  بما تقولون وتدّعون من أن المالئكة تقولون؟ إْن ِعْندَُكْم ِمْن ُسْلطاٍن بَِهذَا يقول: ما ع

بنات هللا من يجة تحتجون بها, وهي السلطان. أتَقُولُون على هللا قوالً ال تعلمون يقيقتته وهللاتحته, 

 وتضيفون إليه ما ال يجوس إضافته إليه جهالً منكم بغير يجة وال برهان.

 70-69اآلية : 

ْل إِّن الِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَى ّللّاِ اْلَكِذَب الَ يُْفِلُحوَن *  َمتَاٌ  فِي الدّْنيَا القول في تأويل قوله تعالى:     }قُ 

 ثُّم إِلَْينَا َمْرِجعُُهْم ثُّم نُِذيقُُهُم اْلعَذَاَب الّشِديدَ بَِما َكانُواْ يَْكفُُروَن {.

إّن الّتِذيَن يَْفتَتروَن علتى هللا  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد هللالى هللا عليه وسلم: قُتْل يتا محمتد لهتم   

الَكذَب فيقولون عليه الباطل, ويدّعون له ولدا ال يُْفلُحوَن يقول: ال يبقون في الدنيا, ولكن لهتم َمتتاٌ  

فِي الدّْنيا يُمتّعون به, وبالغ يتبلغون به إلى ابجل الذي كتب فناؤهم فيه. ثّم إلَْينا َمْرِجعُُهْم يقول: ثم 

هم الذي كتب لهم إلينا مصيرهم ومنقلبهم. ثّم نُِذيقُُهم العَذَاب الّشتِديد وذلتك إهللاتالؤهم إذا انقضى أجل

جهنم بَِما كانُوا يَْكفُروَن باهلل في الدنيا, فيكذّبون رسله ويجحدون آياته. ورفتع قولته: متتاٌ  بمضتمر 

 «.هذا»وإما « ذلك»قبله إما 

 71اآلية : 

تُْل َعلَْيِهْم نَبَأَ نُو ٍ إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِه يَقَْوِ  إِن َكاَن َكبَُر َعلَْيُكْم ّمقَاِمي القول في تأويل قوله تعالى:     }َوا

لَْيُكْم ُغّمةً ثُّم َوتَْذِكيِري بِآيَاِت ّللّاِ فَعَلَى ّللّاِ تََوّكْلُت فَأَْجِمعَُواْ أَْمَرُكْم َوُشَرَكآَءُكْم ثُّم الَ يَُكْن أَْمُرُكْم عَ 

 لَّي َوالَ تُنِظُروَن {.اْقُضَواْ إِ 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد هللالى هللا عليه وسلم: واتل على هؤالء المشركين الذي قالوا: اتخذ    

هللا ولدا من قومك نَبَأَ نُو ٍ يقول: خبر نو , إْذ قاَل ِلقَْوِمِه يا قَْوِ  إْن كاَن َكبَُر َعلَْيُكم َمقامي يقول: 

ن أرهركم وشّق عليكم, َوتَذِْكيِري بآياِت ّللّاِ يقول: ووعظي إياكم إن كان عظم عليكم مقامي بي

بحجج هللا, وتنبيهي إياكم على ذلك. فَعَلى ّللّاِ تََوّكْلت يقول: إن كان شّق عليكم مقامي بين أرهركم 

وتذكيري بآيات هللا فعزمتم على قتلي أو طردي من بين أرهركم, فعلى هللا اتكالي وبه ثقتي وهو 

ورهري. فأْجِمعُوا أْمَرُكْم يقول: فأعدّوا أمركم واعزموا على ما تقدمون عليه في أمري  سندي

َمْن لَْم »يقال منه: أجمعت على كذا, بمعنى: عزمت عليه, ومنه قول النبّي هللالى هللا عليه وسلم: 

 الشاعر:بمعنى: من لم يعز , ومنه قول « يُْجِمْع على الّصْوِ  ِمَن اللّْيِل فاَل هللَاْوَ  لَهُ 

 يا لَْيَت ِشْعِري والُمنَى ال تَْنفَعَُهْل أْغدَُوْن يَْوما وأْمِري ُمْجَمُع  

 وُروي عن ابعرج في ذلك ما:  

ـ يدثني بعض أهللاحابنا عن عبد الوهاب عن هارون, عن أسيد, عن ابعرج: فَأْجِمعُوا 13821  

 م.أْمَرُكْم َوُشَركاَءُكْم يقول: أيكموا أمركم وادعوا شركاؤك

ونصب قوله: وُشَرَكاَءُكْم بفعل مضمر له, وذلك: وادعوا شركاءكم, وعطف بالشركاء على   

 قوله: أْمَرُكْم على نحو قول الشاعر:

 ورأْيُت َسْوَجَك فِي الَوَغىُمتَقُلّدا َسْيفا َوُرْمحا  
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كر ما ذكر فالرمح ال يتقلد, ولكن لما كان فيما أرهر من الكال  دليل على ما يذس, فاكتفي بذ  

 منه مما يذس, فكذلك ذلك في قوله: َوُشَركاَءُكْم.

واختلفت القّراء في قراءة ذلك, فقرأته قراء ابمصار: وَشَركاَءُكْم نصبا, وقوله: فَأْجِمعُوا بهمز   

ابلف وفتحها, من أجمعت أمري فأنا أجمعه إجماعا. وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرؤه: 

بالرفع على معنى: وأجمعوا أمركم, وليجمع « َوُشَركاُؤُكمْ »بفتح ابلف وهمزها  فأجِمعوا أْمَرُكمْ 

 أمرهم أيضا معكم شركاؤكم.

والصواب من القول في ذلك قرارة من قرأ: فَأْجِمعُوا أْمَرُكُم َوُشَركاَءُكْم بفتح ابلف من   

على القراءة بها  بنها في المصحف بغير واو, وإلجما  الحجة«, الشركاء»ونصب «, أجمعوا»

ورفض ما خالفها, وال يعترض عليها بمن يجوس عليه الخطأ والسهو. وعني بالشركاء آلهتهم 

 وأوثانهم.

وقوله: ثُّم ال يَُكْن أْمُرُكْم َعلَْيُكْم ُغّمة يقول: ثم ال يكن أمركم عليكم ملتبسا مشكالً مبهما من قولهم:   

 يهم فلم يتبيّنوه, ومنه قول العجاج:ُغّم على الناس الهالل, وذلك إذا أشكل عل

 بَْل لَْو َشِهْدِت النّاَس إْذ تُُكّموابِغُّمٍة لَْو لَْم تُفَّرْج ُغّموا  

وقيل: إن ذلك من الغّم, بن الصدر يضيق به وال يتبين هللاايبه بمره مصدرا يصدره يتفرج   

 عنه ما بقلبه, ومنه قول خنساء:

 قَُهوُغّمتَهُ َعْن َوُجِهِه فَتََجلِّت وِذي ُكْربٍَة ابْن َعْمرٍو ِخنا 

 وكان قتادة يقول في ذلك ما:  

ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: أْمُرُكْم 13822  

 َعلَْيُكْم ُغّمةٌ قاال: ال يكبر عليكم أمركم.

 ما في أنفسكم وافرغوا منه. كما: وأما قوله: ثُّم اْقُضوا إلّي فإن معناه: ثم امضوا إليّ   

ـ يدثني محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: ثُّم 13823  

 اْقُضوا إلّي َوال تُْنِظُروَن قال: اقضوا إلّي ما كنتم قاضين.

ن مجاهد, ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, ع13824  

 في قوله: ثُم اْقُضوا إلّي َوال تُْنِظُروِن قال: اقضوا إلّي ما في أنفسكم.

 يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, مثله.   

واختلف أهل المعرفة بكال  العرب في معنى قوله: ثُّم اْقُضوا إلّي فقال بعضهم: معناه: امضوا   

 , كما يقال: قد قضى فالن, يراد: قد مات ومضى.إليّ 

وقال آخرون منهم: بل معناه: ثم افرغوا إلّي, وقالوا: القضاء: الفراغ, والقضتاء متن ذلتك. قتالوا:   

ثُتّم أْفُضتوا »وكأن قضى دينه من ذلك إنما هو فرغ منه. وقد ُيكي عن بعض القّراء أنته قترأ ذلتك: 

لوا إلّي, من قتولهم: قتد أفضتى إلتّي الوجتع وشتبهه. وقولته: وال بمعنى: توجهوا إلّي يتى تص« إليّ 

تُْنِظُروِن يقول: وال تؤخرون, من قول القائل: أنظرت فالنا بما لي عليه من الدين. وإنما هتذا خبتر 

من هللا تعالى ذكره عتن قتول نبيته نتو  عليته الستال  لقومته: إنته بنصترة هللا لته علتيهم واثتق ومتن 

ختائف, وإعتال  منته لهتم أن آلهتتهم ال تضتّر وال تنفتع, يقتول لهتم: امضتوا متا كيدهم وتواثقهم غير 

تحدّثون أنفسكم به فّي على عز  منكم هللاحيح, واستعينوا من شايعكم علي بآلهتكم التي تدعون من 

دون هللا, وال تتؤخروا ذلتك فتإني قتتد توكلتت علتى هللا وأنتا بتته واثتق أنكتم ال تضتّروني إال أن يشتتاء 

ن كان خبرا متن هللا تعتالى عتن نتو , فإنته يتّث متن هللا لنبيته محمتد هللاتلى هللا عليته ربي. وهذا وإ

 وسلم على التأّسي به وتعريف منه سبيل الرشاد فيما قلده من الرسالة والبالغ عنه.

 72اآلية : 

َي إِالّ َعلَى ّللّاِ َوأُِمْرُت أَْن القول في تأويل قوله تعالى:     }فَإِن تََولّْيتُْم فََما َسأَْلتُُكْم ّمْن أَْجٍر إِْن أَْجرِ 

 أَُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِميَن {.

يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيتل نبيته نتو  عليته الستال  لقومته: فتإن تتوليتم أيهتا القتو  عنتي بعتد  

دعائي إياكم وتبليتغ رستالة ربتي إلتيكم متدبرين, فأعرضتتم عمتا دعتوتكم إليته متن الحتّق واإلقترار 

خالص العبادة له وتر  إشرا  االَلهة في عبادته, فتضتييع متنكم وتفتريط فتي واجتب بتوييد هللا وإ
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يّق هللا عليكم, ال بسبب من قِبَلي فإني لم أستألكم علتى متا دعتوتكم إليته أجترا وال عوضتا أعتاضته 

 منكم بإجابتكم إياي إلى ما دعوتكم إليه من الحّق والُهدى, وال طلبت منكم عليه ثوابا وال جزاء. إنْ 

أْجِرَي إالّ علتى ّللّاِ يقتول جتّل ثنتاؤه: إن جزائتي وأجتر عملتي وثوابته إال علتى ربتي ال علتيكم أيهتا 

القو  وال على غيتركم. وأُِمتْرُت أن أُكتوَن ِمتَن الُمْستِلِميَن وأمرنتي ربتي أن أكتون متن المتذعنين لته 

أمره آمركم بتتر  عبتادة بالطاعة المنقادين بمره ونهيه المذللين له, ومن أجل ذلك أدعوكم إليه وب

 ابوثان.

 73اآلية : 

ِذيَن القول في تأويل قوله تعالى:   }فََكذّبُوهُ فَنَّجْينَاهُ َوَمن ّمعَهُ فِي اْلفُْلِك َوَجعَْلنَاُهْم َخالَئَِف َوأَْغَرْقنَا الّ 

 َكذّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْنذَِريَن {.

عالى ذكره: فكذّب نويا قومه فيما أخبرهم به عن هللا من الرسالة والتويي, فنجينتاه ومتن يقول ت   

معه ممن يمل معه في الفلك, يعني في السفينة, وَجعَْلنَتاُهْم َخاِلئتَف يقتول: وجعلنتا التذين نجينتا متع 

ياتنا, يعنتي نو  في السفينة خالئف في ابرض من قومه الذين كذّبوه بعد أن أغرقنا الذين كذّبوا بآ

يججنا وأدلتنتا علتى توييتدنا, ورستالة رستولنا نتو . يقتول هللا لنبيته محمتد هللاتلى هللا عليته وستلم: 

فانظر يا محمتد كيتف كتان عاقبتة المنتذرين, وهتم التذين أنتذرهم نتو  عقتاب هللا علتى تكتذيبهم إيتاه 

إن عاقبة من كذّبك من وعبادتهم ابهللانا , يقول له جّل ثناؤه: انظر ماذا أعقبهم تكذيبهم رسولهم, ف

قومك أن تمادوا في كفرهم وطغيانهم على ربهم نحو الذي كتان متن عاقبتة قتو  نتو  يتين كتذّبوه, 

 يقول جّل ثناؤه: فليحذروا أن يحّل بهم مثل الذي يّل بهم إن لم يتوبوا.

 74اآلية : 

َى قَْوِمِهْم فََجآُءوُهْم بِاْلبَيّنَاِت فََما َكانُواْ القول في تأويل قوله تعالى:     }ثُّم بَعَثْنَا ِمن بَْعِدِه ُرُسالً إِلَ 

 ِليُْؤِمنُواْ بَِما َكذّبُواْ بِِه ِمن قَْبُل َكذَِلَك نَْطبَُع َعلََى قُلوِب اْلُمْعتَِديَن {.

يقول تعالى ذكره: ثم بعثنا من بعد نو  رسالً إلى قومهم, فأتوهم ببينات من الحجج وابدلة على    

م هلل رسل, وأن ما يدعونهم إليه يّق. فما َكانُوا ليُْؤِمنُوا بمتا َكتذّبُوا بته ِمتْن قَْبتُل يقتول: هللادقهم, وأنه

فما كانوا ليصدّقوا بما جاءتهم به رسلهم بمتا كتذّب بته قتو  نتو  ومتن قتبلهم متن ابمتم الخاليتة متن 

ا علتى قلتوب أولئتك فختمنتا قبلهم. كذلَك نَْطبَتُع علتى قُلُتوِب الُمْعتَتِديَن يقتول تعتالى ذكتره: كمتا طبعنت

عليهتتا فلتتم يكونتتوا يقبلتتون متتن أنبيتتاء هللا نصتتيحتهم وال يستتتجيبون لتتدعائهم إيتتاهم إلتتى ربهتتم بمتتا 

اجترموا من الذنوب واكتسبوا من االَثا , كذلك نطبع على قلوب من اعتدى على ربته, فتجتاوس متا 

ة لهم على معصيتهم ربهم متن أمره به من توييده, وخالف ما دعاهم إليه رسلهم من طاعته, عقوب

 هؤالء االَخرين من بعدهم.

 75اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:     }ثُّم بَعَثْنَا ِمن بَْعِدِهْم ّموَسَى َوَهاُروَن إِلََى فِْرَعْوَن َوَملَئِِه بِآيَاتِنَا 

 فَاْستَْكبَُرواْ َوَكانُواْ قَْوماً ّمْجِرِميَن {.

م بعثنا من بعد هؤالء الرسل الذين أرسلناهم من بعد نو  إلى قومهم موستى يقول تعالى ذكره: ث   

وهارون ابنتي عمتران إلتى فرعتون مصتر وَمِلئته, يعنتي: وأشتراس قومته وستادتهم, بآيِاتنَتا يقتول: 

بأدلتنا على يقيقة متا دعتوهم إليته متن اإلذعتان هلل بتالعبودة, واإلقترار لهمتا بالرستالة. ْفاَستتُكبروا, 

تكبروا عن اإلقرار بما دعاهم إليه موسى وهارون. وَكانوا قَْوما ُمْجرميَن, يعنتي: آثمتين يقول: فاس

 بربهم بكفرهم باهلل تعالى.

 77-76اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:     }فَلَّما َجآَءُهُم اْلَحّق ِمْن ِعنِدنَا قَالَُواْ إِّن َهـَذَا لَِسْحٌر ّمبِيٌن *  قَاَل 

 قُولُوَن ِلْلَحّق لَّما َجآَءُكْم أَِسْحٌر َهـَذَا َوالَ يُْفِلُح الّساِيُروَن {.ُموَسَى أَت

يقول تعالى ذكره: فَلَّما جاَءُهم الَحّق ِمْن ِعْنِدنا يعني: فلما جاءهم بيان ما دعاهم إليه موسى    

ّن َهذَا لَِسْحٌر وهارون, وذلك الحجج التي جاءهم بها, وهي الحّق الذي جاءهم من عند هللا قالُوا إ
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ُمبِيٌن يعنون: أنه يبين لمن رآه وعاينه أنه سحر ال يقيقة له. قاَل ُموَسى لهم: أتَقُولُوَن لْلَحّق لََما 

 َجاءُكْم من عند هللا: أسْحُر َهذَا؟.

واختلف أهل العربية في سبب دخول ألف االستفها  في قوله: أِسْحٌر َهذَا, فقال بعض نحويي   

ت فيه على الحكاية لقولهم بنهم قالوا: أسحر هذا؟ فقال: أتقولون: أسحر هذا؟ وقال البصرة: أدخل

بعض نحويي الكوفة: إنهم قالوا هذا سحر, ولم يقولوه بابلف, بن أكثر ما جاء بغير ألف. قال: 

فيقال: فلم أدخلت ابلف؟ فيقال: قد يجوس أن تكون من قيلهم وهم يعلمون أنه سحر, كما يقول 

للجائزة إذا أتته: أيّق هذا؟ وقد علم أنه يّق. قال: قد يجوس أن تكون على التعجب منهم:  الرجل

 أسحر هذا, ما أعظمه

وأولى ذلك في هذا بالصواب عندي أن يكون المقول محذوفا, ويكون قوله: أِسْحٌر َهذَا من قيل   

الكال  يينئذ: قال  موسى منكرا على فرعون وملئه قولهم للحّق لما جاءهم سحر, فيكون تأويل

موسى لهم: أتَقُولُوَن للَحّق لما جاَءُكْم وهي االَيات التي أتاهم بها من عند هللا يجة له على هللادقه, 

سحر, أسحر هذا الحّق الذي ترونه؟ فيكون السحر ابّول محذوفا اكتفاء بداللة قول موسى أِسْحٌر 

 َهذَا على أنه مراد في الكال , كما قال ذو الرّمة:

 فَلَّما لَبِْسَن اللّْيَل أْو ِييَن نَّصبَتْلهُ من َخذَا آذَانها َوْهَو جانُِح  

ثم يذس اكتفاء بداللتة الكتال  عليته, وكمتا قتال جتّل ثنتاؤه: فتإذَا جتاَء َوْعتد «, أو يين أقبل»يريد:   

بداللتة الكتال  عليته, االَِخَرةِ ِليَُسوُؤا ُوُجوَهُكْم والمعنى: بعثناهم ليسوؤا وجوهكم, فتر  ذلك اكتفتاء 

في أشباه لما ذكرنا كثيرة يُتعب إيصاؤها. وقوله: وال يُْفِلُح الّساِيُروَن يقول: وال ينجح السايرون 

 وال يبقون.

 78اآلية : 

َما اْلِكْبِريَآُء فِي القول في تأويل قوله تعالى:     }قَالَُواْ أَِجئْتَنَا ِلتَْلِفتَنَا َعّما َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاَءنَا َوتَُكوَن لَكُ 

 ابْرِض َوَما نَْحُن لَُكَما بُِمْؤِمنِيَن {.

يقول تعالى ذكره: قال فرعون وملؤه لموسى: أِجئْتَنا ِلتَْلِفتَنا يقول: لتصرفنا وتلوينا, َعّما َوَجْدنا    

 ال ذو الرّمة:َعلَْيِه آباَءنا من قبل مجيئك من الدين يقال منه: لفت فالن عنق فالن إذا لواها, كما ق

 )لَْفتا وتَْهِزيعا َسَواَء اللّْفِت (

 التّْهِزيع: الدّّق, واللّْفُت: اللّّي. كما:  

ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: ِلتَْلِفتَنا 13825  

 قال: لتلوينا َعّما َوَجْدنا َعلَْيِه آباَءنا.

ُكما الِكْبِرياُء فِي ابْرِض يعني العظمة, وهي الفعلياء من الكبر. ومنه قول ابن وقوله: َوتَُكوَن لَ   

 الرقا :

 ُسْؤدُدا غيَر فاِيٍش ال يُدَانِيِه تَْجبَاُرهُ َوال ِكْبِرياُء  

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا ابن نمير, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: 13826  

 ْبِرياُء فِي ابْرِض قال: الملك.َوتَُكوَن لَُكما الكِ 

قال: يدثنا أبو معاوية, عن ابعمش, عن مجاهد: َوتَُكوَن لَُكما الِكْبِرياُء فِي ابْرِض قال:    

 السلطان في ابرض.

 قال: يدثنا محمد بن بكر, عن ابن جريج, قال: بلغني, عن مجاهد, قال: الملك في ابرض.   

, عن جويبر, عن الضحا : َوتَُكوَن لَُكما الِكْبِرياُء فِي ابْرِض ـ قال: يدثنا المحاربي13827  

 قال: الطاعة.

يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: َوتَُكوَن    

 لَُكما الِكْبِرياُء فِي ابْرِض قال: الملك.

 عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا عبد هللا,    

 يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, مثله.   

يدثني الحرث, قال: يدثنا عبد العزيز, قال: يدثنا سفيان, عن ابعمش, عن مجاهد, قال:    

 السلطان في ابرض.
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عتتاني, وذلتتك أن الملتتك ستتلطان, والطاعتتة ملتتك غيتتر أن معنتتى وهتتذه ابقتتوال كلهتتا متقاربتتات الم  

الكبرياء هو ما ثبت في كال  العرب, ثم يكون ذلك عظمة بملك وستلطان وغيتر ذلتك. وقولته: َومتا 

نَْحُن لَُكما بُِمْؤِمنِيَن يقول: وما نحن لكما يا موسى وهارون بمؤمنين, يعني بمقّرين بأنكما رسوالن 

 أرسلتما إلينا.

 80-79 اآلية :

القول في تأويل قوله تعالى:     }َوقَاَل فِْرَعْوُن ائْتُونِي بُِكّل َساِيٍر َعِليٍم *  فَلَّما َجآَء الّسَحَرةُ قَاَل 

 لَُهْم ّموَسَى أَْلقُواْ َمآ أَنتُْم ّمْلقُوَن {.

فلمتا  يقول تعالى ذكره: وقال فرعون لقومه: ائتوني بكّل من يسحر متن الستحرة, علتيم بالستحر.   

جاء السحرة فرعون, قال موسى: ألقوا ما أنتم ملقون من يبالكم وعصيكم وفي الكال  محذوس قتد 

تر , وهو: فأتوه بالسحرة فلما جاء السحرة ولكن اكتفى بداللة قوله: فَلَّما جاَء الّستَحَرةُ علتى ذلتك, 

فتألقوا »د تتر  ذكتره, وهتو: فتر  ذكره. وكتذلك بعتد قولته: أْلقُتوا متا أْنتتُْم ُمْلقُتوَن محتذوس أيضتا قت

 ولكن اكتفى بداللة ما رهر من الكال  عليه, فتر  ذكره.« يبالهم وعصيهم, فلما ألقوا قال موسى

 81اآلية : 

 الَ القول في تأويل قوله تعالى:     }فَلَّمآ أَْلقُواْ قَاَل ُموَسَى َما ِجئْتُْم بِِه الّسْحُر إِّن ّللّاَ َسيُْبِطلُهُ إِّن ّللّاَ 

 يُْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِديَن {.

 يقول تعالى ذكره: فَلَّما أْلقَْوا ما هم ملقوه قاَل لهم ُموَسى ما ِجئْتُْم بِِه الّسْحُر.   

واختلفت القّراء في قراءة ذلك, فقرأته عامة قّراء الحجاس والعراق ما ِجئْتُْم بِِه الّسْحُر على وجه   

حرة فرعون أنه سحر كأن معنى الكال  على تأويلهم, قال الخبر من موسى عن الذي جاءت به س

ما »موسى: الذي جئتم به أيها السحرة هو السحر. وقرأ ذلك مجاهد وبعض المدنيين البصريين: 

 على وجه االستفها  من موسى إلى السحرة عما جاءوا به, أسحر هو أ  غيره؟« جئْتُْم بِِه آلّسْحرُ 

بالصواب قراءة من قرأه على وجه الخبر ال على االستفها , بن وأولى القراءتين في ذلك عندي   

موسى هللالوات هللا وسالمه عليه لم يكن شاّكا فيما جاءت به السحرة أنه سحر ال يقيقة له فيحتاج 

إلى استخبار السحرة عنه أّي هو, وأخرى أنه هللالوات هللا عليه قد كان على علم من السحرة, إنما 

على ما كان جاءهم به من الحّق الذي كان هللا آتاه, فلم يكن يذهب عليه  جاء بهم فرعون ليغالبوه

أنهم لم يكونوا يصدّقونه في الخبر عما جاءوا به من الباطل, فيستخبرهم أو يستجيز استخبارهم 

عنه ولكنه هللالوات هللا عليه أعلمهم أنه عالم ببطول ما جاءوا به من ذلك بالحّق الذي أتاه ومبطل 

 , وهذه أولى بصفة رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم من االَخرى.كيدهم بجدّه

فإن قال قائل: فما وجه دخول ابلف والال  في السحر إن كان ابمر على ما وهللاتفت وأنتت تعلتم   

أن كال  العرب في نظير هذا أن يقولوا: ما جاءني به عمرو درهم, والتذي أعطتاني أختو  دينتار, 

عطاني أخو  الدرهم, وما جاءني به عمرو الدينار؟ قيل له: بلى كال  وال يكادون أن يقولوا الذي أ

العتترب إدختتال ابلتتف والتتال  فتتي خبتتر متتا والتتذي إذا كتتان الخبتتر عتتن معهتتود قتتد عرفتته المخاطتتب 

والمخاطب, بل ال يجتوس إذا كتان ذلتك كتذلك إال بتابلف والتال , بن الخبتر يينئتذ خبتر عتن شتيء 

ا يأتي ذلك بغيتر ابلتف إذا كتان الخبتر عتن مجهتول غيتر معهتود بعينه معروس عند الفريقين وإنم

وال مقصود قصد شيء بعينه, فحينئذ ال تدخل ابلف والال  في الخبر, وخبر موسى كان خبرا عن 

معروس عنده وعند السحرة, وذلك أنها كانت نسبت ما جتاءهم بته موستى متن االَيتات التتي جعلهتا 

أنه سحر, فقال لهم موسى: السحر الذي وهللافتم به ما جئتكم به هللا علما له على هللادقه ونبوته إلى 

من االَيات أيها السحرة, هو الذي جئتم به أنتم ال ما جئتكم به أنا. ثم أخبرهم أن هللا ستيبطله. فقتال: 

إّن ّللّاَ َسيُْبِطلُهُ يقول: سيذهب به, فذهب به تعالى ذكره بأن سلط عليه عصا موسى قد يّولها ثعبانا 

ه يتى لم يبق منه شيء. إّن ّللّاَ ال يُْصِلُح َعَمَل الُمْفِسِديَن يعنتي: أنته ال يصتلح عمتل متن ستعى يتلقف

ما أتيتتم »في أرض هللا بما يكرهه وعمل فيها بمعاهللايه. وقد ذكر أن ذلك في قراءة أبّي بن كعب: 

أ بنحتو التذي وذلك مما يؤيد قراءة متن قتر«, ما جئتم به سحر»وفي قراءة ابن مسعود: «, به سحر

 اخترنا من القراءة فيه.
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 82اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:     }َويُِحّق ّللّاُ اْلَحّق بَِكِلَماتِِه َولَْو َكِرهَ اْلُمْجِرُموَن {.

يقول تعالى ذكره مخبرا عن موستى أنته قتال للستحرة: ويُِحتّق ّللّاُ الَحتّق يقتول: ويثبتت هللا الحتق    

ن عنده, فيعليه على باطلكم, ويصححه بكلماته, يعني بتأمره َولَتْو َكتِرهَ الُمْجِرُمتوَن الذي جئتكم به م

 يعني الذين اكتسبوا اإلثم بربهم بمعصيتهم إياه.

 83اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:     }فََمآ آَمَن ِلُموَسَى إِالّ ذُّريّةٌ ّمن قَْوِمِه َعلََى َخْوٍس ّمن فِْرَعْوَن 

 ئِِهْم أَن يَْفتِنَُهْم َوإِّن فِْرَعْوَن لَعَاٍل فِي ابْرِض َوإِنّهُ لَِمَن اْلُمْسِرفِيَن {.َوَملَ 

يقول تعالى ذكره: فلم يؤمن لموسى مع ما أتاهم به من الحجج وابدلة إال ذرية من قومه خائفين    

 من فرعون وملئهم.

, فقال بعضهم: الذرية في هذا الموضع: ثم اختلف أهل التأويل في معنى الذّرية في هذا الموضع  

 القليل. ذكر من قال ذلك:

ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: فََما آَمَن ِلُموَسى إالّ 13828  

 ذُّريّةٌ ِمن قَْوِمِه قال: كان ابن عباس يقول: الذرية: القليل.

: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت ـ ُيدثت عن الحسين بن الفرج, قال13829  

الضحا  يقول في قوله تعالى: فََما آَمَن ِلُموَسى إالّ ذُّريّةٌ ِمن قَْوِمِه الذّريّة: القليل, كما قال هللا 

 تعالى: كَما أْنشأَُكْم ِمْن ذُّريِّة قَْوٍ  آَخِريَن.

رسل إليه موسى من بني إسرائيل لطول وقال آخرون: معنى ذلك: فما آمن لموسى إال ذرية من أ  

الزمان بن االَباء ماتوا وبقي اببناء, فقيل لهم ذّرية, بنهم كانوا ذرية من هلك ممن أرسل إليهم 

 موسى عليه السال . ذكر من قال ذلك:

ـ يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا يكا , عن عنبسة, عن محمد بن عبد الريمن, عن القاسم 13830  

ة, عن مجاهد, في قوله تعالى: فََما آَمَن ِلُموَسى إالّ ذُّريّةٌ ِمن قَْوِمِه قال: أوالد الذين بن أبي بزّ 

 أرسل إليهم من طول الزمان ومات آباؤهم.

يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد ويدثني    

 عبد هللا, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, بنحوه.المثنى قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا 

يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد: فََما آَمَن ِلُموَسى    

 إالّ ذُّريّةٌ ِمن قَْوِمِه قال: أوالد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان ومات آباؤهم.

, قال: يدثنا عبد العزيز, قال: يدثنا سفيان, عن ابعمش: فََما آَمَن ـ يدثني الحرث13831  

ِلُموَسى إالّ ذُّريّةٌ ِمن قَْوِمِه َعلى َخْوٍس ِمْن فِْرَعْوَن َوَملَئِِهْم أْن يَْفتِنَُهْم قال: أبناء أولئك الذين أرسل 

 إليهم فطال عليهم الزمان وماتت آباؤهم.

 آمن لموسى إال ذّرية من قو  فرعون. ذكر من قال ذلك: وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما  

ـ يدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 13832  

ت عباس: فََما آَمَن ِلُموَسى إالّ ذُّريّةٌ ِمن قَْوِمِه على َخْوٍس ِمْن فِْرَعْوَن َوَملَئِِهْم أْن يَْفتِنَُهْم قال: كان

الذّرية التي آمنت لموسى من أناس غير بني إسرائيل من قو  فرعون يسير, منهم امرأة فرعون, 

 ومؤمن آل فرعون, وخاسن فرعون, وامرأة خاسنه.

 وقدُروي عن ابن عباس خبر يدّل على خالس هذا القول, وذلك ما:  

علّي, عن ابن عباس,  ـ يدثني به المثنى, قال: يدثنا أبو هللاالح, قال: ثني معاوية, عن13833  

 قوله: ذُّريّةٌ ِمْن قَْومِه يقول: بني إسرائيل.

فهذا الخبر ينبىء عنه أنه كان يرى أن الذّرية في هذا الموضع هم بنو إسرائيل دون غيرهم من   

 قو  فرعون.
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وأولى هذه ابقوال عندي بتأويل اآلية القول الذي ذكرته عن مجاهد, وهو أن الذرية في هذا   

ضع أريد بها ذرية من أرسل إليه موسى من بني إسرائيل, فهلكوا قبل أن يقّروا بنبّوته لطول المو

 الزمان, فأدركت ذّريتهم فآمن منهم من ذكر هللا بموسى.

وإنما قلت هذا القول أولى بالصواب في ذلك بنه لم يجر في هذه اآلية ذكر لغير موسى, فألن   

ذكر موسى لقربهم من ذكره, أولى من أن تكون من ذكر من « من قومه»تكون الهاء في قوله 

 فرعون لبُعد ذكره منها, إذ لم يكن بخالس ذلك دليل من خبر وال نظر.

وبعد, فإن في قوله: َعلى َخْوٍس ِمْن فِْرَعْوَن َوَملَئِِهْم الدليل الواضح على أن الهاء في قوله: إالّ   

ذكر فرعون بنها لو كانت من ذكر فرعون لكان الكال : ذُّريّةٌ ِمْن قَْوِمِه من ذكر موسى ال من 

 ولم يكن على َخْوٍس ِمْن فِْرَعْوَن.«, على خوس منه»

وأما قوله: َعلى َخْوٍس ِمْن فِْرَعْوَن فإنه يعني على يال خوس ممن آمن من ذّرية قو  موسى   

 بموسى.

ائيل وهم خائفون من فرعون فتأويل الكال : فما آمن لموسى إال ذّرية من قومه من بني إسر  

وملئهم أن يفتنوهم. وقد سعم بعض أهل العربية أنه إنما قيل: فما آمن لموسى إال ذّرية من قومه, 

بن الذين آمنوا به إنما كانت أمهاتهم من بني إسرائيل وآباؤهم من القبط, فقيل لهم الذّرية من أجل 

ب وآباؤهم من العجم: أبناء. والمعروس من ذلك, كما قيل ببناء الفرس الذين أمهاتهم من العر

معنى الذّرية في كال  العرب: أنها أعقاب من نسبت إليه من قِبَل الرجال والنساء, كما قال جّل 

ثناؤه: ذُّريّةَ َمْن َيَمْلنا َمَع نُو  وكما قال: َومْن ذُّريَتِِه دَاُودَ َوُسلَيماَن وأيّوَب َويُوُسَف ثم قال بعد: 

 َوْيَحيى َوِعيَسى َوإلَْياَس فجعل من كان من قِبَل الرجال والنساء من ذّرية إبراهيم. َوَسَكِريّا

 وأما قوله: َوَملَئِِهْم فإن المأل: ابشراس. وتأويل الكال : على خوس من فرعون ومن أشرافهم.  

نحويي  واختلف أهل العربية فيمن عني بالهاء والميم اللتين في قوله: َوَملَئِِهْم فقال بعض  

البصرة: عني بها الذّرية. وكأنه وجه الكال  إلى: فما آمن لموسى إال ذرية من قومه, على خوس 

من فرعون, ومأل الذرية من بني إسرائيل. وقال بعض نحويي الكوفة: عني بهما فرعون, قال: 

ليه وإنما جاس ذلك وفرعون وايد بن الملك إذا ذكر لخوس أو سفر وقدو  من سفر ذهب الوهم إ

وإلى من معه. وقال: أال ترى أنك تقول: قد  الخليفة فكثر الناس, تريد بمن معه, وقد  فغلت 

ابسعار؟ بنا ننوي بقدومه قدو  من معه. قال: وقد يكون يريد أن بفرعون آل فرعون, ويحذس 

ه قوله: يا أيّها آل فرعون فيجوس, كما قال: َواْسئَل القَْريَةَ يريد أهل القرية, وهللا أعلم. قال: ومثل

 النّبِّي إذَا َطلّْقتُُم النّساَء فََطلّقُوُهّن ِلِعدّتِِهّن.

وأولى ابقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: الهاء والمتيم عائتدتان علتى الذريتة. ووجته   

معنى الكال  إلى أنه على خوس من فرعون, ومأل الذّريتة بنته كتان فتي ذّريتة القترن التذين أرستل 

موسى من كان أبوه قبطيّا وأمه إسرائيلية, فمن كان كذلك منهم كان مع فرعون على موسى.  إليهم

وقوله: أْن يَْفتِنَُهْم يقول: كان إيمان من آمن من ذّرية قو  موسى على خوس من فرعون أن يفتتنهم 

ْفتِتنَُهْم بالعذاب, فيصدّهم عتن ديتنهم, ويحملهتم علتى الرجتو  عتن إيمتانهم والكفتر بتاهلل. وقتال: أْن يَ 

لدليل الخبر عن فرعون بذلك أن قومه كانوا على مثل ما كان عليه «, أن يفتنوهم»فويد ولم يقل: 

لما قد تقدّ  من قوله: َعلى َخْوٍس ِمْن فِْرَعْوَن َوَملَئِِهْم. وقوله: َوإّن فِْرَعتْوَن لَعتاٍل فِتي ابْرِض يقتول 

فتتي أرضتته. وإنّتتهُ لَِمتتَن الُمْستتِرفِيَن وإنتته لمتتن تعتتالى ذكتتره: وإن فرعتتون لجبتتار مستتتكبر علتتى هللا 

المتجاوسين الحّق إلى الباطل, وذلك كفتره بتاهلل وتركته اإليمتان بته وجحتوده ويدانيتة هللا وادّعتاؤه 

 لنفسه ابلوهة وسفكه الدماء بغير يلها.

 84اآلية : 

َمنتُْم بِاّلّلِ فَعَلَْيِه تََوّكلَُواْ إِن ُكنتُم ّمْسِلِميَن القول في تأويل قوله تعالى:     }َوقَاَل ُموَسَى يَقَْوِ  إِن ُكنتُْم آ

.} 

يقتتول تعتتالى ذكتتره مخبتترا عتتن قيتتل موستتى نبيتته لقومتته: يتتا قتتو  إن كنتتتم أقتتررتم بويدانيتتة هللا    

وهللادّقتم بربوبيته. فَعَلَْيِه تََوّكلُوا يقول: فبته فثقتوا, وبمتره فستلّموا, فإنته لتن يختذل وليته ويستلم متن 

 عليه. وإْن ُكْنتُْم ُمْسِلِميَن يقول: إن كنتم مذعنين هلل بالطاعة, فعليه توكلوا. توكل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 85اآلية : 

 {. القول في تأويل قوله تعالى:     }فَقَالُواْ َعلََى ّللّاِ تََوّكْلنَا َربّنَا الَ تَْجعَْلنَا فِتْنَةً لّْلقَْوِ  الّظاِلِمينَ 

موسى: َعلى ّللّاِ تََوّكْلنا أي به وثقنا, وإليه فّوضنا أمرنا. يقول تعالى ذكره: فقال قو  موسى ل   

وقوله: َربّنا ال تجعلنا فِتْنَةً للقَْوِ  الّظاِلِميَن يقول جّل ثناؤه مخبرا عن قو  موسى أنهم دعوا ربهم 

 فقالوا: يا ربنا ال تختبر هؤالء القو  الكافرين, وال تمتحنهم بنا يعنون قو  فرعون.

أهل التأويل في المعنى الذي سألوه ربهم من إعادته ابتالء قو  فرعون بهم, فقال  وقد اختلف  

بعضهم: سألوه أن ال يظهرهم عليهم, فيظنوا أنهم خير منهم وأنهم إنما سلطوا عليهم لكرامتهم 

 عليه وهوان االَخرين. ذكر من قال ذلك:

, عن أبي مجلز, في قوله: َربّنَا ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبي, عن عمران بن يدير13834  

 الَ تَْجعَْلنا فِتْنَةً للقَْوِ  الّظاِلِميَن قال: ال يظهروا علينا فيروا أنهم خير منا.

يدثني المثنى, قال: يدثنا الحجاج, قال: يدثنا يماد, عن عمران بن يدير, عن أبي مجلز في    

 اِلِميَن قال: قالوا: ال تظهرهم علينا فيروا أنهم خير منا.قوله: َربّنَا الَ تَْجعَْلنا فِتْنَةً للقَْوِ  الظّ 

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبي, عن سفيان, عن أبيه, عن أبي الضحى: َربّنَا الَ تَْجعَْلنا 13835  

 فِتْنَةً للقَْوِ  الّظاِلِميَن قال: ال تسلطهم علينا فيزدادوا فتنة.

 م علينا فيفتنونا. ذكر من قال ذلك:وقال آخرون: بل معنى ذلك: ال تسلطه  

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا ابن عيينة, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: َربّنَا الَ تَْجعَْلنا 13836  

 فِتْنَةً للقَْوِ  الّظاِلِميَن ال تسلطهم علينا فيفتنونا.

ابن عيينة, عن ابن أبي  يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا عبد هللا بن الزبير, عن   

 نجيح عن مجاهد, في قوله: َربّنَا الَ تَْجعَْلنا فِتْنَةً للقَْوِ  الّظاِلِميَن قال: ال تسلطهم علينا فيضلونا.

يدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرساق, قال: أخبرنا ابن عيينة, عن ابن أبي نجيح,    

 عن مجاهد مثله. وقال أيضا: فيفتنونا.

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: 13837  

الَ تَْجعَْلنا فِتْنَةً للقَْوِ  الّظاِلِميَن ال تعذّبنا بأيدي قو  فرعون, وال بعذاب من عند , فيقول قو  

 فرعون: لو كانوا على يّق ما سلطنا عليهم وال عذّبوا, فيفتنوا بنا.

يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, قوله: الَ تَْجعَْلنا    

فِتْنَةً للقَْوِ  الّظاِلِميَن قال: ال تعذبّنا بأيدي قو  فرعون وال بعذاب من عند , فيقول قو  فرعون: لو 

 كانوا على يّق ما سلطنا عليهم وال عذّبوا, فيفتتنوا بنا.

نا ابن يميد, قال: يدثنا يكا , عن عنبسة, عن محمد بن عبد الريمن, عن القاسم بن أبي يدث   

بّزة, عن مجاهد, قوله: الَ تَْجعَْلنا فِتْنَةً للقَْوِ  الّظاِلِميَن قال: ال تصبنا بعذاب من عند  وال بأيديهم 

 فيفتتنوا ويقولوا: لو كانوا على يّق ما سلطنا عليهم وما عذّبوا.

 

ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد, في قوله تعالى: َربّنَا الَ تَْجعَْلنا 13838  

فِتْنَةً للقَْوِ  الّظاِلِميَن ال تبتلنا ربنا فتجهدنا وتجعله فتنة لهم هذه الفتنة. وقرأ: فِتْنَةً للّظالميَن قال 

والمؤمنين ويرمونهم:: أليس ذلك فتنة المشركون يين كانوا يؤذون النبّي هللالى هللا عليه وسلم 

 لهم, وسوءا لهم؟ وهي بلية للمؤمنين.

والصواب متن القتول فتي ذلتك أن يقتال: إن القتو  رغبتوا إلتى هللا فتي أن يجيترهم متن أن يكونتوا   

محنة لقو  فرعون وبالء, ولك ما كان لهم َمَصدّة عن اتبتا  موستى واإلقترار بته وبمتا جتاءهم بته, 

ه كان لهم فتنة, وكان من أعظم ابمور لهم إبعادا من اإليمتان بتاهلل ورستوله. وكتذلك فإنه ال شّك أن

من الَمَصدّة كان لهم عن اإليمان, أن لو كان قو  موسى عاجلتهم من هللا محنة في أنفسهم متن بليتة 

 .تنزل بهم, فاستعاذ القو  باهلل من كل معنى يكون هللاادا لقو  فرعون عن اإليمان باهلل بأسبابهم

 86اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:     }َونَّجنَا بَِرْيَمتَِك ِمَن اْلقَْوِ  اْلَكافِِريَن {.
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يقول تعالى ذكره: ونجنا يا ربنا بريمتك, فخلّصنا من أيتدي القتو  الكتافرين قتو  فرعتون بنهتم    

 كان يستعبدونهم ويستعملونهم في ابشياء القذرة من خدمتهم.

 87اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:     }َوأَْوَيْينَآ إِلََى ُموَسَى َوأَِخيِه أَن تَبَّوَءا ِلقَْوِمُكَما بِِمْصَر بُيُوتاً 

 َواْجعَلُواْ بُيُوتَُكْم قِْبلَةً َوأَقِيُمواْ الّصالَةَ َوبَّشِر اْلُمْؤِمنِيَن {.

كما بمصر بيوتا, يقال منه: تبوأ فالن يقول تعالى ذكره: وأويينا إلى موسى وأخيه أن اتخذ لقوم   

لنفسه بيتا: إذا اتخذه, وكذلك تبوأ مصحفا: إذا اتخذا, وبوأته أنا بيتا: إذا اتخذته له. َواْجعَلُوا بُيُوتَُكْم 

 قِْبلَةً يقول: واجعلوا بيوتكم مساجد تصلون فيها.

لَةً فقال بعضهم في ذلك نحو الذي قلنا واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: َواْجعَلُوا بُيُوتَُكْم قِبْ   

 فيه. ذكر من قال ذلك:

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبي, عن سفيان عن يميد, عن عكرمة, عن ابن عباس: 13839  

 َواْجعَلُوا بُيُوتَُكْم قِْبلَةً قال: مساجد.

مة, عن ابن يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو نعيم, قال: يدثنا سفيان, عن خصيف, عن عكر   

 عباس, قوله: َواْجعَلُوا بُيُوتَُكْم قِْبلَةً قال: أمروا أن يتخذوها مساجد.

ـ قال: يدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل, قال: يدثنا سهير, قال: يدثنا خصيف, عن 13840  

ن من فرعون عكرمة, عن ابن عباس, في قول هللا تعالى: َواْجعَلُوا بُيُوتَُكْم قِْبلَةً قال: كانوا يفرقو

 وقومه أن يصلوا, فقال لهم: اجعلوا بيوتكم قبلة, يقول: اجعلوها مسجدا يتى تصلوا فيها.

ـ يدثنا ابن وكيع وابن يميد, قاال: يدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيم: َواْجعَلُوا 13841  

 بُيُوتَُكْم قِْبلَةً قال: خافوا فأمروا أن يصلوا في بيوتهم.

, قال: يدثنا أبي, عن سفيان, عن منصور, عن إبراهيم: َواْجعَلُوا بُيُوتَُكْم قِْبلَةً يدثنا ابن وكيع   

 قال: كانوا خائفين, فأمروا أن يصلوا في بيوتهم.

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا الحماني, قال: يدثنا شبل, عن خصيف, عن عكرمة, عن 13842  

 لَةً قال: كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم.ابن عباس, في قوله: َواْجعَلُوا بُيُوتَُكْم قِبْ 

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا ابن عيينة, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: َواْجعَلُوا بُيُوتَُكْم 13843  

 قِْبلَةً قال: كانوا ال يصلون إال في البيع, وكانوا ال يصلون إال خائفين, فأمروا أن يصلوا في بيوتهم.

 دثنا جرير عن ليث, عن مجاهد, قال: كانوا خائفين, فأمروا أن يصلوا في بيوتهم.قال: ي   

ـ قال: يدثنا عبد هللا, عن إسرائيل, عن السدي, عن أبي مالك: َواْجعَلُوا بُيُوتَُكْم قِْبلَةً قال: 13844  

 كانت بنو إسرائيل تخاس فرعون, فأمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد يصلون فيها.

يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا عبد الريمن بن سعد, قال: أخبرنا أبو  ـ13845  

 جعفر, عن الربيع بن أنس في قوله: َواْجعَلُوا بُيُوتَُكْم قِْبلَةً يقول: مساجد.

ةً قال: يدثنا أيمد بن يونس, قال: يدثنا إسرائيل, عن منصور, عن إبراهيم: َواْجعَلُوا بُيُوتَُكْم قِْبلَ    

 قال: كانوا يصلون في بيوتهم يخافون.

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا سيد بن الحباب, عن أبي سنان, عن الضحا : أْن تَبَّوءا 13846  

 ِلقَْوِمُكما بِِمْصَر بُيُوتا قال: مساجد.

يدثنا ابن بشار, قال: يدثنا عبد الريمن, قال: يدثنا سفيان, عن منصور, عن إبراهيم, في    

 له: َواْجعَلُوا بُيُوتَُكْم قِْبلَةً قال: كانوا خائفين, فأمروا أن يصلوا في بيوتهم.قو

ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد, في قوله: َواْجعَلُوا بُيُوتَُكْم قِْبلَةً 13847  

 قال: قال أبي سيد: اجعلوا في بيوتكم مساجدكم تصلون فيها تلك القبلة.

 ل آخرون: معنى ذلك: واجعلوا مساجدكم قبل الكعبة. ذكر من قال ذلك:وقا  

ـ يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا يكا , عن محمد بن عبد الريمن بن أبي ليلى, عن 13848  

 المنهال, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس: َواْجعَلُوا بُيُوتَُكْم قِْبلَةً يعني الكعبة.

قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن ـ يدثني محمد بن سعد, 13849  

عباس, في قوله: َواْجعَلُوا بُيُوتَُكْم قِْبلَةً وأقِيُموا الّصالةَ َوبَّشر الُموْءِمنِيَن قال: قالت بنو إسرائيل 
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أن لموسى: ال نستطيع أن نظهر هللاالتنا مع الفراعنة. فأذن هللا لهم أن يصلوا في بيوتهم, وأمروا 

 يجعلوا بيوتهم قبل القبلة.

ـ يدثنا القاسم. قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, قال: 13850  

قال ابن عباس في قوله: َواْجعَلُوا بُيُوتَُكْم قِْبلَةً يقول: وجهوا بيوتكم مساجدكم نحو القبلة, أال ترى 

 ْرفََع؟أنه يقول: فِي بُيُوٍت أِذَن ّللّاُ أْن تَ 

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا عبيد هللا, عن إسرائيل, عن أبي يحيى, عن مجاهد: 13851  

 َواْجعَلُوا بُيُوتَُكْم قِْبلَةً قال: قبل القبلة.

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد: بُيُوتَُكْم 13852  

ة, يين خاس موسى ومن معه من فرعون أن يصلوا في الكنائس الجامعة, قِْبلَةً قال: نحو الكعب

 فأمروا أن يجعلوا في بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سّرا.

يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: َواْجعَلُوا    

 اء.بُيُوتَُكْم قِْبلَةً ثم ذكر مثله سو

ـ قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: وأْوَيْينا إلى ُموَسى وأِخيِه أْن تَبَّوَءا 13853  

 ِلقَْوِمُكما بِِمْصَر بُيُوتا مساجد.

ـ قال: يدثنا إسحاق قال: يدثنا عبد هللا, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: في 13854  

 بِِمْصَر بُيُوتا قال: مصر, اإلسكندرية. قوله: أْن تَبَّوَءا ِلقَْوِمُكما

ـ يدثنا بشر بن معاذ, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: وأْوَيْينا إلى 13855  

ُموَسى وأِخيِه أْن تَبَّوَءا ِلقَْوِمُكما بِِمْصَر بُيُوتا َواْجعَلُوا بُيُوتَُكْم قِْبلَةً قال: وذلك يين منعهم فرعون 

 ة, فأمروا أن يجعلوا مساجدهم في بيوتهم وأن يوجهوا نحو القبلة.الصال

ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: بُيُوتَُكْم 13856  

 قِْبلَةً قال: نحو القبلة.

لى ُموَسى ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا إسحاق, عن أبي سنان, عن الضحا : وأْوَيْينا إ13857  

 وأِخيِه أْن تَبَّوَءا ِلقَْوِمُكما بِِمْصَر بُيُوتا قال: مساجد. َواْجعَلُوا بُيُوتَُكْم قِْبلَةً قال: قبل القبلة.

 وقال آخرون: معنى ذلك: واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضا. ذكر من قال ذلك:  

, عن سعيد بن جبير: َواْجعَلُوا ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا عمران بن عيينة, عن عطاء13858  

 بُيُوتَُكْم قِْبلَةً قال: يقابل بعضها بعضا.

وأولى ابقوال في ذلك بالصواب القول الذي قدمنا بيانه وذلك أن ابغلب من معاني البيتوت وإن   

كانت المساجد بيوتا, البيوت المستكونة إذا ذكترت باستمها المطلتق دون المستاجد بن المستاجد لهتا 

ي بتته معروفتتة ختتاّص لهتتا, وذلتتك المستتاجد. فأمتتا البيتتوت المطلقتتة بغيتتر وهللاتتلها بشتتيء وال استتم هتت

إضافتها إلتى شتيء, فتالبيوت المستكونة, وكتذلك القبلتة ابغلتب متن استتعمال النتاس إياهتا فتي قِبَتل 

المساجد وللصلوات. فإذا كان ذلك كذلك, وكان غير جائز توجيته معتاني كتال  هللا إال إلتى ابغلتب 

وهها المستعمل بين أهل اللسان التذي نتزل بته دون الخفتي المجهتول متا لتم تتأت داللتة تتدّل من وج

على غير ذلك, ولم يكن على قوله: َواْجعَلُوا بُيُوتَُكْم قِْبلَةً داللة تقطع العذر بتأن معنتاه غيتر الظتاهر 

القتول فتي  المستعمل في كال  العرب, لم يجز لنتا توجيهته إلتى غيتر الظتاهر التذي وهللاتفنا. وكتذلك

قولتته: قِْبلَتتةً وأقِيُمتتوا الّصتتالةَ يقتتول تعتتالى ذكتتره: وأدّوا الصتتالة المفروضتتة بحتتدودها فتتي أوقاتهتتا. 

وقوله: َوبَّشِر الُموِمنِيَن يقول جّل ثناؤه لنبيه عليه الصالة والسال : وبشر مقيمي الصتالة المطيعتي 

 هللا يا محمد المؤمنين بالثواب الجزيل منه.

 88اآلية : 

قول في تأويل قوله تعالى:     }َوقَاَل ُموَسَى َربّنَآ إِنَّك آتَْيَت فِْرَعْوَن َوَمألهُ ِسينَةً َوأَْمَواالً فِي ال

َى  يُْؤِمنُواْ َيتّ اْلَحيَاةِ الدّْنيَا َربّنَا ِليُِضلّواْ َعن َسبِيِلَك َربّنَا اْطِمْس َعلََى أَْمَواِلِهْم َواْشدُْد َعلََى قُلُوبِِهْم فاَلَ 

 يََرُواْ اْلعَذَاَب ابِليَم {.
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يقول تعالى ذكره: وقال موسى يا ربنا إنك أعطيت فرعون وكبراء قومه وأشرافهم, وهم المأل,    

سينة من متا  الدنيا وأثاثها, وأموالً من أعيان الذهب والفضة في الحياة الدنيا. َربّنا ِليُِضلّوا َعْن 

 طيتهم ما أعطيتهم من ذلك ليضلوا عن سبيلك.َسبِيِلَك يقول موسى لربه: ربنا أع

واختلفت القّراء في قراءة ذلك, فقرأه بعضهم: ِليُِضلّوا َعْن َسبِيِلَك بمعنى: ليضلوا الناَس عن   

 سبيلك, ويصدّوهم عن دينك.

بمعنى: ليضلوا هم عن سبيلك, فيَجوروا عن طريق « ِليُِضلّوا َعْن َسبِيِلكَ »وقرأ ذلك آخرون:   

 .الهدى

فإن قال قائل: أفكان هللا جّل ثناؤه أعطى فرعون وقومه ماأعطاهم من سينة الدنيا وأموالها   

ليُضلوا الناس عن دينه, أو ليَضلوا هم عنه؟ فإن كان لذلك أعطاهم ذلك, فقد كان منهم ما أعطاهم 

 بجله, فال عتب عليهم في ذلك؟ قيل: إن معنى ذلك بخالس ما توهمت.

ل العلم بالعربية في معنى هذه الال  التي في قوله: ِليُِضلّوا فقال بعض نحويي وقد اختلفت أه  

البصرة: معنى ذلك: ربنا فضلوا عن سبيلك, كما قال: فاْلتَقََطهُ آُل فِْرَعْوَن ِليَُكَوَن لَُهْم َعدُّوا َوَيَزنا 

ال: فهذه الال  تجيء أي فكان لهم وهم لم يلتقطوه ليكون عدوا ويزنا, وإنما التقطوه فكان لهم. ق

في هذا المعنى. وقال بعض نحويي الكوفة: هذه الال  ال  كي ومعنى الكال : ربنا أعطيتهم ما 

ليكون لهم »و « ليضلوا»أعطيتهم كي يضلوا, ثم دعا عليهم وقال آخر: هذه الالمات في قوله 

لكونه بنه قد آلت الحالة وما أشبهها بتأويل الخفض: آتيتهم ما أتيتهم لضاللهم, والتقطوه «, عدّوا

إلى ذلك. والعرب تجعل ال  كي في معنى ال  الخفض, وال  الخفض في معنى ال  كي لتقارب 

المعنى, قال هللا تعالى: َسيَْحِلفُوَن باّلّلِ لَُكْم إذَا اْنقَلَْبتُْم إلَْيِهْم ِلتَْعِرُضوا َعْنُهْم أي إلعراضكم, ولم 

 يحلفوا إلعراضهم وقال الشاعر:

 َسَمْوَت ولَْم تَُكْن أْهالً ِلتَْسُموَولكّن الُمَضيَّع قَْد يَُصاُب  

 قال: وإنما يقال: وما كنت أهالً للفعل, وال يقال لتفعل إال قليالً. قال: وهذا منه.  

والصواب من القول في ذلك عندي: أنها ال   كي, ومعنى الكال : ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من   

ا وابموال لتفتنهم فيه, ويُِضلوا عن سبيلك عباد , عقوبةً منك. وهذا كما قال جّل سينة الحياة الدني

 ثناؤه: بَْسقَْيناُهْم َماًء َغدَقا ِلنَْفتِنَُهْم فِيِه وقوله: َربّنا اْطِمْس على أْمَواِلِهْم َواْشدُْد على قُلُوبِِهْم هذا

هم عن هيئتها, ويبدّلها إلى غير الحال دعاء من موسى, دعا هللا على فرعون وملئه أن يغير أموال

التي هي بها, وذلك نحو قوله: ِمْن قَْبل أْن نَْطِمَس ُوُجوها فَنُردّها على أْدباِرها يعني به: من قبل أن 

نغيرها عن هيئتها التي هي بها, يقال منه: طمست عينه أْطِمُسها وأْطُمُسها طمسا وُطُموسا, وقد 

 عُفُّو والدثور وفي االندقاق والدروس, كما قال كعب بن سهير:تستعمل العرب الّطْمس في ال

 ِمْن كّل نَّضاَخِة الذْفَرى إذا َعِرقَتعُْرَضتُها طاِمُس ابْعالِ  َمْجُهوُل  

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك في هذا الموضع, فقال جماعة منهم فيه مثل قولنا. ذكر   

 من قال ذلك:

بن يحيى بن سائدة, قال: يدثنا يجاج, قال: ثني ابن جريج, عن عبد هللا  ـ يدثني سكريا13859  

 بن كثير, قال: بلغنا عن القرري, في قوله: َربّنا اْطِمْس على أْمَواِلِهْم قال: اجعل سكرهم يجارة.

يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن عبد هللا بن كثير, عن    

 ن القررّي, قال: اجعل سكرهم يجارة.محمد ب

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا يحيى بن يمان, عن أبي جعفر, عن الربيع, عن أبي 13860  

 العالية: اْطِمْس على أْمَواِلِهْم قال: اجعلها يجارة.

 ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبُو يذيفة, قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا عبد الريمن بن13861  

سعد, قال: يدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس, في قوله: اْطِمْس على أْمَواِلِهْم قال: هللاارت 

 يجارة.

ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: َربّنا 13862  

 اْطِمْس على أْمَواِلِهْم قال: بلغنا أن سروعهم تحّولت يجارة.
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ا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: َربّنا اْطِمْس على يدثن   

 أْمَواِلِهْم قال: بلغنا أن يروثا لهم هللاارت يجارة.

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا قبيصة بن عقبة, قال: يدثنا سفيان: َربّنا اْطِمْس على 13863  

 أْمَواِلِهْم قال: يقولون: هللاارت يجارة.

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحاق. قال: يدثنا يحيى الحماني, قال: أخبرنا ابن 13864  

 المبار , عن إسماعيل عن أبي هللاالح, في قوله: َربّنا اْطِمْس على أْمَواِلِهْم قال: هللاارت يجارة.

ه: َربّنا يدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرساق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, في قول   

 اْطِمْس على أْمَواِلِهْم قال: بلغنا أن يروثا لهم هللاارت يجارة.

ـ ُيدثت عن الحسين بن الفرج, قال: سمعت أبا معاذ, قال: يدثنا عبيد بن سليمان, قال: 13865  

سمعت الضحا  يقول في قوله: َربّنا اْطِمْس على أْمَواِلِهْم قال: جعلها هللا يجارة منقوشة على 

 كانت. هيئة ما

ـ يدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد, في قوله: َربّنا اْطِمْس على 13866  

أْمَواِلِهْم قال: قد فعل ذلك, وقد أهللاابهم ذلك طمس على أموالهم, فصارت يجارة ذهبهم ودراهمهم 

 وعدسهم وكّل شيء.

 وقال آخرون: معنى ذلك: أهلكها. ذكر من قال ذلك:  

ـ يدثني سكريا بن يحيى بن أبي سائدة, قال: يدثنا يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد: 13867  

 َربّنا اْطِمْس على أْمَواِلِهْم قال: أهلكها.

 يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.   

, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا عبد هللا   

 مجاهد مثله.

ـ يدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 13868  

 عباس: َربّنا اْطِمْس على أْمَواِلِهْم يقول: دمر عليهم وأهلك أموالهم.

 عليها يتى ال تلين وال تنشر  باإليمان. كما: وأما قوله: َواْشدُْد على قُلوبِِهْم فإنه يعني: واطبع  

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا عبد هللا, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن عباس: وقال 13869  

موسى قبل أن يأتي فرعون: ربنا َواْشدُْد على قُلُوبِِهْم فاَل يُوْءِمنُوا يتى يََرُوا العَذَاَب ابِليَم 

 بين فرعون وبين اإليمان يتى أدركه الغرق, فلم ينفعه اإليمان. فاستجاب هللا له, ويال

ـ يدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 13870  

 عباس: َواْشدُْد على قُلُوبِِهْم يقول: واطبع على قلوبهم, يتى يََرُوا العَذَاَب ابِليَم وهو الغرق.

ني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: ـ يدث13871  

 َواْشدُْد على قُلُوبِِهْم بالضاللة.

قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا عبد هللا, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: َواْشدُْد على    

 قُلُوبِِهْم قال: بالضاللة.

 ثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, مثله.يدثنا القاسم, قال: يد   

ـ ُيدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ, قال: يدثنا عبيد بن سليمان, قال: سمعت 13872  

 الضحا  يقول في قوله: َواْشدُْد على قُلُوبِِهْم يقول: أهلكهم كفارا.

ابِليَم فإن معناه: فال يصدّقوا بتوييد هللا ويقروا  وأما قوله: فاَل يُوْءِمنُوا يتى يََرُوا العَذَابَ   

 بويدانيته يتى يروا العذاب الموجع. كما:

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: 13873  

 فاَل يُوْءِمنُوا باهلل فيما يرون من االَيات, يتى يََرُوا العَذَاَب ابِليَم.

 يدثني المثنى, قال: يدثنا عبد هللا, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.   

 قال: يدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن المبار , عن ابن جريج, عن مجاهد, مثله.   

 يدثنا المثنى, قال: يدثنا إسحاق, قال: سمعت المنقري يقول: فاَل يُوْءِمنُوا يقول: دعا عليهم.   

This file was downloaded from QuranicThought.com



واختلف أهل العربية في موضع: يُوْءِمنُوا فقال بعض نحويي البصرة: هو نصب بن جواب   

ابمر بالفاء أو يكون دعاء عليهم إذا عصوا. وقد ُيكي عن قائل هذا القول أنه كان يقول: هو 

 نصب عطفا على قوله: ِليُِضلّوا َعْن َسبِيِلَك. وقال آخر منهم, وهو قول نحويّي الكوفة: موضعه

 جز  على الدعاء من موسى عليهم, بمعنى: فال آمنوا, كما قال الشاعر:

 فاَل يَْنبَِسْط ِمْن بيِن َعْينَْيَك ما اْنَزَوىَوال تَْلقَنِي إالّ وأْنفَُك َراِغُم  

بمعنى: فال انبسط من بين عينيك ما انزوى, وال لقيتني على الدعاء. وكان بعض نحويّي الكوفة   

أنه قال: اللهم فال يؤمنوا. قال: وإن شئت جعلتها جوابا لمسئلته إياه, بن المسئلة يقول: هو دعاء, ك

خرجت على لفظ ابمر, فتجعل فال يُوْءِمنُوا في موضع نصب على الجواب, وليس بسهل. قال: 

 ويكون كقول الشاعر:

 يا ناَق ِسيِري َعنَقا فَِسيحاإلى ُسلَْيَماَن فَنَستَِريحا  

 اب بسهل في الدعاء بنه ليس بشرط.قال: وليس الجو  

والصواب من القول في ذلك أنه في موضع جز  على الدعاء, بمعنى: فال آمنوا. وإنما اخترت   

ذلك بن ما قبله دعاء, وذلك قوله: َربّنا اْطِمْس على أْمَواِلِهْم َواْشدُْد على قُلُوبِِهْم, فإلحاق قوله: فاَل 

 ك بمعناه أشبهُ وأولى.يُوْءِمنُوا إذ كان في سياق ذل

 وأما قوله: يتى يََرُوا العَذَاَب ابِليَم فإن ابن عباس كان يقول: معناه: يتى يروا الغرق.  

 وقد ذكرنا الرواية عنه بذلك من بعض وجوهها فيما مضى.  

ـ يدثني القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عتن ابتن جتريج, قتال ابتن عبتاس: 13874  

 وْءِمنُوا يتى يََرُوا العَذَاَب ابِليَم قال: الغرق.فاَل يُ 

 89اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:     }قَاَل َقْد أُِجيبَْت دّْعَوتُُكَما فَاْستَِقيَما َوالَ تَتّبِعَآّن َسبِيَل الِّذيَن الَ 

 يَْعلَُموَن {.

ارون دعاءهما على فرعون وهذا خبر من هللا عن إجابته لموسى هللالى هللا عليه وسلم وه   

وأشراس قومه وأموالهم. يقول جّل ثناؤه: قَاَل هللا لهما قَْد أُِجيبَْت دَْعَوتُُكما في فرعون وملئه 

 وأموالهم.

فإن قائل قائل: وكيف نسبت اإلجابة إلى اثنين والدعاء إنما كان من وايد؟ قيل: إن الداعي وإن   

ارون, فلذلك نسبت اإلجابة إليهما, بن المؤّمن دا ٍ. كان وايدا فإن الثاني كان مؤمنا وهو ه

 وكذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

ـ يدثني محمد بن بشار, قال: يدثنا عبد الريمن, قال: يدثنا سفيان, عن ابن جريج, 13875  

ّمن, فذلك عن رجل, عن عكرمة في قوله: قَْد أُِجيبَْت دَْعَوتُُكما قال: كان موسى يدعوا وهارون يؤ

 قوله: قَْد أُِجيبَْت دَْعَوتُُكما.

 وقد سعم بعض أهل العربية أن العرب تخاطب الوايد خطاب االثنين, وأنشد في ذلك:  

 فَقُْلُت ِلَصاِيبي ال تُْعِجالنابِنَْز ِ أهللُُاوِلِه َواْجتَّز ِشيَحا  

 , عن إسماعيل بن أبي ـ  يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا سكريا بن عدّي, عن ابن المبار13876  

 خالد, عن أبي هللاالح قال: قَْد أُِجيبَْت دَْعَوتُُكما قال: دعا موسى, وأّمن هاُرون.

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبي وسيد بن يباب, عن موسى بن عبيدة, عن محمد بن 13877  

 كعب, قال: دعا موسى, وأّمن هارون.

 محمد بن كعب, قال: دعا موسى, وأّمن هارون. قال: يدثنا أبو معاوية, عن شيخ له, عن   

ـ يدثنا المثنى, قال: يدثنا أبو نعيم قال: يدثنا أبو جعفر, عن الربيع, عن أبي العالية, 13878  

 قال: قَْد أُِجيبَْت دَْعَوتُُكما قال: دعا موسى, وأّمن هارون.

هللا بن أبي جعفر, عن أبي ـ قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا عبد الريمن بن سعد, وعبد 13879  

 جعفر, عن الربيع بن أنس, قال: دعا موسى وأّمن هارون, فذلك قوله: قَْد أُِجيبَْت دَْعَوتُُكما.
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يدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرساق, قال: أخبرنا الثوري, عن رجل, عن عكرمة    

يدعو وهارون يؤّمن, فذلك قوله قَْد أُِجيبَْت  في قوله: قاَل قَْد أُِجيبَْت دَْعَوتُُكما قال: كان موسى

 دَْعَوتُُكما.

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن 13880  

عباس: قَْد أُِجيبَْت دَْعَوتُُكما لموسى وهارون. قال ابن جريج: قال عكرمة: أّمن هارون على دعاء 

 أُِجيبَْت دَْعَوتُُكما فاْستَِقيما. موسى, فقال هللا: قَدْ 

ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد: كان هارون يقول: آمين, فقال 13881  

 هللا: قَْد أُِجيبَْت دَْعَوتُُكما فصار التأمين دعوة هللاار شريكه فيها.

ستقامة والثبات على أمرها من وأما قوله: فاْستَِقيما فإنه أمر من هللا تعالى لموسى وهارون باال  

دعاء فرعون وقومه إلى اإلجابة إلى توييد هللا وطاعته, إلى أن يأتيهم عقاب هللا الذي أخبرهما 

 أنه أجابهما فيه. كما:

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, قال: قال ابن جريج, قال ابن 13882  

 وهي االستقامة. عباس: فاْستَِقيما: فامضيا بمري,

 قال ابن جريج يقولون: إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة.  

وقوله: َوال تَتّبِعاِن َسبِيَل الِّذيَن ال يَْعلَُموَن يقول: وال تسلكان طريق الذين يجهلتون يقيقتة وعتدي,   

 ه وبقومه.فتستعجالن قضائي, فإن وعدي ال خالف له, وإن وعيدي ناسل بفرعون وعذابي واقع ب

 90اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:     }َوَجاَوْسنَا بِبَنَِي إِْسَرائِيَل اْلبَْحَر فَأَتْبَعَُهْم فِْرَعْوُن َوُجنُودُهُ بَْغياً 

ْسَرائِيَل َوأَنَاْ ِمَن َوَعْدواً َيتَّى إِذَآ أَْدَرَكهُ اْلغََرُق قَاَل آَمنُت أَنّهُ آل إِِلـَهَ إِالّ الِّذي آَمنَْت بِِه بَنَواْ إِ 

 اْلُمْسِلِميَن {.

يقول تعالى ذكره: وقطعنا ببني إسرائيل البحر يتى جاوسوه. فَأتْبَعَُهْم فِْرَعْوُن يقول: فتبعهم    

فرعون َوُجنُودُهُ يقال منه: أتبعته وتبعته بمعنى وايد. وقد كان الكسائي فيما ذكر أبو عبيد عنه 

بهمز ابلف, وإذا أريد اتبع أثرهم أو « أتبعهم»خيرا أو شّرا فالكال   يقول: إذا أريد أنه أتبعهم

مشددة التاء غير مهموسة ابلف. بَْغيّا على موسى وهارون ومن « اتّبعت»اقتدى بهم فإنه من 

معهما من قومهما من بني إسرائيل. َوَعْدوا يقول: واعتداء عليهم, وهو مصدر من قولهم: عدا 

ظلم يعدو عليه َعْدوا, مثل غزا يغزو غزوا. وقد ُروي عن بعضهم أنه كان فالن على فالن في ال

وهو أيضا مصدر من قولهم: عدا يعدو عدّوا, مثل عال يعلو ُعلُّوا. يتى إذَا « بَْغيا َوُعدُّوا»يقرأ: 

 أْدَرَكهُ الغََرُق يقول: يتى إذا أياط به الغرق. وفي الكال  مترو  قد تر  ذكره بداللة ما رهر من

 الكال  عليه وذلك: فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا فيه, فغّرقناه يتى إذَا أْدَرَكهُ الغرق.

وقوله: قاَل آَمْنُت أنّهُ ال إلَهَ إالّ الِّذي آَمنَْت بِِه بَنُو إْسرائِيَل وأنا ِمن الُمسِلِميَن يقول تعالى ذكره   

لكة: آَمْنُت يقول: أقررت, أنّهُ ال إلَهَ إالّ مخبرا عن قيل فرعون يين أشرس على الغرق وأيقن باله

 الِّذي آَمنَْت بِِه بَنُو إْسرائِيَل.

بفتح « أنه»واختلفت القّراء في قراءة ذلك, فقرأ بعضهم وهو قراءة عامة المدينة والبصرة:   

بكسر ابلف « آمنت إنه»فيها ونصبها به. وقرأ آخرون: « آمنت»على إعمال « أنه»ابلف من 

 نه على ابتداء الخبر, وهي قراءة عامة الكوفيين.من أ

 والقول في ذلك عندي أنهما قراءتان متقاربتا المعنى, وبأيتهما قرأ القارىء فمصيب.  

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

دة, عن محمد ـ يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا يحيى بن واضح, قال: يدثنا موسى بن عبي13883  

بن كعب, عن عبد هللا بن شدّاد, قال: اجتمع يعقوب وبنوه إلى يوسف, وهم اثنان وسبعون, 

وخرجوا مع موسى من مصر يين خرجوا وهم ستمائة ألف, فلما أدركهم فرعون فرأوه, قالوا: يا 

اْضِرْب  موسى أين المخرج؟ فقد أدركنا قد كنا نلقى من فرعون البالء؟ فأويى هللا إلى موسى: أنِ 

بِعََصاَ  البَْحَر فاْنفَلََق فَكاَن ُكّل فِْرٍق كالّطوِد العَِظيِم ويبس لهم البحر, وكشف هللا عن وجه 

ابرض, وخرج فرعون على فرس يصان أدّهم على لونه من الدهم ثمان مئة ألف سوى ألوانها 
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رها. وميكائيل من الدواّب, وكانت تحت جبريل عليه السال  فرس وديق ليس فيها أنثى غي

يسوقهم, ال يشذّ رجل منهم إال ضمه إلى الناس. فلما خرج آخر بني إسرائيل دنا منه جبريل 

ولصق به, فوجد الحصان ريح ابنثى, فلم يملك فرعون من أمره شيئا, وقال: أقدموا فليس القو  

فيها: آَمْنُت أنّهُ ال أيّق بالبحر منكم ثم أتبعهم فرعون يتى إذا هم أّولهم أن يخرجوا ارتطم ونادى 

إلَهَ إالّ الِّذي آَمنَْت بِِه بَنُو إْسَرائِيَل وأنا ِمَن الُمْسِلِميَن ونودي: االََن َوقَْد َعَصْيَت قَْبُل وُكْنَت ِمَن 

 الُمْفِسِديَن.

ـ يدثنا محمد بن المثنى, قال: يدثنا محمد بن جعفر, قال: يدثنا شعبة, عن عطاء بن 13884  

سعيد بن جبير, عن ابن عباس. وعن عدّي بن ثابت, عن سعيد بن جبير, عن ابن السائب, عن 

إّن ِجْبَرائِيَل كاَن يَدُّس فِي فَِم »عباس, قال: يرفعه أيدهما إلى النبّي هللالى هللا عليه وسلم فقال: 

 «.فِْرَعْوَن الّطيَن َمخافَةَ أْن يَقُوَل ال إلَهَ إالّ ّللّاُ 

ن محمد العنقزي, قال: يدثنا أبي, قال: يدثنا شعبة, عن عطاء بن يدثني الحسين بن عمرو ب   

السائب, عن عدّي بن ثابت, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, عن النبّي هللالى هللا عليه وسلم, 

 «.الّرْيَمةُ  َجعََل ِجْبَرائِيُل َعلَْيِه الّسالُ  يَدُّس أْو يَْحُشو فِي فَِم فِْرَعْوَن الّطيَن مخافَةَ أْن تُْدِركهُ »قال: 

ـ يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا يكا , عن عنبسة, عن كثير بن ساذان, عن أبي ياس , عن 13885  

قاَل لي ِجْبَرائُِل: يا ُمَحّمدُ لَْو رأْيتَنِي وأنا أُغّطهُ »أبي هريرة قال: قال النبّي هللالى هللا عليه وسلم: 

 يعني فرعون.« ِرَكهُ َرْيَمةُ ّللّاِ فَيَْغِفُر لَهُ وأدُّس ِمْن َيْمئِِه فِي فِيِه َمخافَةَ أْن تُدْ 

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا يجاج, قال: يدثنا يماد, عن علّي بن سيد, عن يوسف بن 13886  

لَّما أْغَرَق ّللّاُ فِْرَعْوَن قاَل: آَمْنُت أنّهُ »مهران, عن ابن عباس, أن النبّي هللالى هللا عليه وسلم قال: 

الِّذي آَمنَْت بِِه بَنُو إْسَرائِيَل, فقاَل ِجْبَرائيُل: يا ُمَحّمدُ لَْو رأْيتَنِي وأنا آِخذٌ ِمْن يمأةِ البَْحِر  ال إلَهَ إالّ 

 «.وأدُّسهُ فِي فِيِه مَخافَةَ أْن تُْدِرَكهُ الّرْيَمةُ 

يد يدثني المثنى, قال: ثني عمرو, عن يكا , قال: يدثنا شعبة, عن عطاء بن السائب, عن سع   

لَّما قاَل فِْرَعْوُن ال إلهَ إالّ ّللّاُ, َجعََل »بن جبير, عن ابن عباس, عن النبّي هللالى هللا عليه وسلم قال: 

 «.ِجْبَرائِيُل يَْحُشوا في فِيِه الّطيَن َوالتَّرابَ 

ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, قال: أخبرني من 13887  

بن مهران يقول في قوله: آَمْنُت أنّهُ ال إلَهَ إالّ الِّذي آَمنَْت بِِه بَنُو إْسَرائِيَل قال: أخذ سمع ميمون 

 جبرائيل من يمأة البحر فضرب بها فاه أو قال: مأل بها فاه مخافة أن تدركه ريمه هللا.

بن  ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا الحسين بن علي. عن جعفر بن برقان, عن ميمون13888  

مهران, قال: خطب الضحا  بن قيس, فحمد هللا وأثنى عليه, ثم قال: إن فرعون كان عبدا طاغيا 

ناسيا لذكر هللا, فلما أدركه الغرق قاَل آَمْنُت أنّهُ ال إلَهَ إالّ الِّذي آَمنَْت بِِه بَنُو إْسَرائِيَل وأنا ِمَن 

 وُكْنَت ِمَن الُمْفِسِديَن. الُمْسِلِميَن قال هللا: االََن َوقَْد َعَصْيَت قَْبلُ 

ـ قال: ثني أبي, عن شعبة, عن عدّي بن ثابت, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس: أن 13889  

 فرعون لما أدركه الغرق جعل جبرائيل يحثو في فيه التراب خشية أن يغفر له.

ن جبرائيل ـ قال: يدثنا محمد بن عبيد, عن عيسى بن المغيرة, عن إبراهيم التيمي, أ13890  

عليه السال  قال: ما خشيت على أيد من بني آد  الريمة إال فرعون, فإنه يين قال ما قال خشيت 

 أن تصل إلى الرّب فيريمه, فأخذت من يمأة البحر وسبده فضربت به عينيه ووجهه.

 قال: أخبرنا أبو خالد ابيمر, عن عمر بن يعلى, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قتال: قتال   

 جبرائيل عليه السال : لقد يشوت فاه الحمأة مخافة أن تدركه الريمة.

 91اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:     }آالََن َوقَْد َعَصْيَت قَْبُل َوُكنَت ِمَن اْلُمْفِسِديَن {.

ه يقول تعالى ذكره معّرفا فرعون قبح هللانيعه أيا  يياته وإساءته إلتى نفسته أيتا  هللاتحته, بتماديت   

في طغيانه ومعصيته ربه يين فز  إليه في يال يلول سخطه به ونزول عقابه, مستجيرا بته متن 

عذابه الواقع به لما ناداه وقد علته أمتواج البحتر وغشتيته كترب المتوت: آَمْنتُت أنّتهُ ال إلَتهَ إالّ الّتِذي 

ذلتة لته, المعتترفين بالعبوديتة: االَن تقتّر هلل آَمنَْت بِِه بَنُو إْسَرائِيَل وأنا ِمَن الُمْسِلِميَن له, المنقتادين بال
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بالعبودية, وتستسلم له بالذلة, وتخلص له ابلوهة, وقد عصيته قبل نزول نقمته بك فأسخطته علتى 

نفسك وكنت من المفسدين في ابرض الّصادّين عن سبيله؟ فهالّ وأنتت فتي مهتل وبتاب التوبتة لتك 

 منفتح أقررت بما أنت به االَن مقّر.

 92:  اآلية

 القول في تأويل قوله تعالى:     }فَاْليَْوَ  نُنَّجيَك بِبَدَنَِك ِلتَُكوَن ِلَمْن َخْلفََك آيَةً َوإِّن َكثِيراً ّمَن النّاِس 

 َعْن آيَاتِنَا لَغَافِلُوَن {.

يقول تعالى ذكره لفرعون: فاليو  نجعلك على نجوة ابرض ببدنك, ينظر إليك هالكا من كذّب    

ِلتَُكوَن ِلَمْن َخْلفََك آيَةً يقول: لمن بعد  من الناس عبرة بعتبرون بك, فينزجرون عن  بهالكك.

معصية هللا والكفر به والسعي في أرضه بالفساد. والنجوة: الموضع المرتفع على ما يوله من 

 ابرض, ومنه قوله أوس بن يجر:

 ْن يَْمِشي بِقْرَوا ِ فََمْن بِعَْقَوتِِه َكَمْن بِنَْجَوتِِهوالُمْستَِكّن كمَ  

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا المعتمر بن سليمان, عن أبيه, عن أبي السليل, 13891  

عن قيس بن عباد وغيره قال: قالت بنو إسرائيل لموسى: إنه لم يمت فرعون. قال: فأخرجه هللا 

 ليهم ينظرون إليه مثل الثور ابيمر.إ

ـ يدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: يدثنا ابن علية, عن سعيد الجريري, عن أبي السليل, 13892  

عن قيس بن عباد, قال: وكان من أكثر الناس, أو أيدث الناس عن بني إسرائيل. قال: فحدثنا أن 

هب, قال: ومثل لحصان منها فرس وديق, أول جنود فرعون لما انتهى إلى البحر هابت الخيل الل

فوجد ريحها أيسبه أنا قال: فانسل فاتبعته قال: فلما تتاّ  آخر جنود فرعون في البحر وخرج آخر 

بني إسرائيل أمر البحر فانطبق عليهم, فقالت بنو إسرائيل: ما مات فرعون, وما كان ليموت أبدا 

 ايل كأنه ثور أيمر يتراءآه بنو إسرائيل.فسمع هللا تكذيبهم نبيه. قال: فرمى به على الس

ـ يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا يحيى بن واضح, قال: يدثنا موسى بن عبيدة, عن محمد 13893  

 بن كعب, عن عبد هللا بن شداد: فاْليَْوَ  نُنَّجيَك بِبَدنَِك قال: بدنه: جسده رمى به البحر.

, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة13894  

 عن مجاهد: فاْليَْوَ  نُنَّجيَك بِبَدنَِك قال: بجسد .

يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا عبد هللا, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن    

 مجاهد, مثله.

 جريج, عن مجاهد, مثله. يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: يدثنا يجاج, عن ابن   

ـ يدثنا تميم بن المنتصر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا ابهللاغر بن سيد, عن القاسم بن 13895  

أبي أيوب, قال: ثني سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: لما جاوس موسى البحر بجميع من معه, 

وسى: إنا نخاس أن ال التقى البحر عليهم يعني على فرعون وقومه فأغرقهم, فقال أهللاحاب م

 يكون فرعون غرق, وال نؤمن بهالكه فدعا ربه فأخرجه, فنبذه البحر يتى استيقنوا بهالكه.

ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة: فاْليَْوَ  نُنَّجيَك بِبَدنَِك ِلتَُكوَن 13896  

 إسرائيل, فقذفه هللا على سايل البحر ينظرون إليه. ِلَمْن َخْلفََك آيَةً يقول: أنكر ذلك طوائف من بني

يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: ِلتَُكوَن ِلَمْن َخْلفََك    

 آيَةً قال: لما أغرق هللا فرعون لم تصدق طائفة من الناس بذلك, فأخرجه هللا آية وعظة.

: أخبرنا عبد الرساق, قال: أخبرنا ابن التيمي, عن أبيه, عن أبي يدثنا الحسن بن يحيى, قال   

 السليل عن قيس بن عباد أو غيره, بنحو يديث ابن عبد ابعلى, عن معمر.

يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا عبد هللا بن رجاء, عن ابن جريج, عن عبد هللا بن كثير, عن    

 جسد .مجاهد: فاْليَْوَ  نُنَّجيَك بِبَدنَِك قال: ب

قال: يدثنا محمد بن بكير, عن ابن جريج, قال: بلغني, عن مجاهد: فاْليَْوَ  نُنَّجيَك بِبَدنَِك قال:    

 بجسد .
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ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, قال: كذب بعض 13897  

 ئيل, قال: كأنه ثور أيمر.بني إسرائيل بموت فرعون, فرمى به على سايل البحر ليراه بنو إسرا

 وقال آخرون: تنجو بجسد  من البحر فتخرج منه. ذكر من قال ذلك:  

ـ يدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن 13898  

ى هللا فرعون لبني إسرائيل من عباس, قوله: فاْليَْوَ  نُنَّجيَك بِبَدنَِك ِلتَُكوَن ِلَمْن َخْلفََك آيَةً يقول: أنج

 البحر, فنظروا إليه بعد ما غرق.

فإن قال قائل: وما وجه قوله: ببدنك؟ وهل يجوس أن ينجيه بغير بدنه, فيحتاج الكال  إلى أن يقال   

 فيه ببدنك؟ قيل: كان جائزا أن ينجيه بالبدن بغير رو , ولكن ميتا.

ياتِنا لَغافِلُوَن يقول تعالى ذكره: وإّن َكثِيرا ِمَن النّاِس َعْن آياتِنَتا وقوله: وإّن َكثِيرا ِمَن النّاِس َعْن آ  

يعنتتي: عتتن يججنتتا وأدلتنتتا علتتى أن العبتتادة وابلوهتتة لنتتا خالصتتة, لغَتتافِلُوَن يقتتول: لستتاهون, ال 

 يتفكرون فيها وال يعتبرون بها.

 93اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:

نَِي إِْسَرائِيَل ُمبَّوأَ هللِاْدٍق َوَرَسْقنَاُهْم ّمَن الّطيّبَاِت فََما اْختَلَفُواْ َيتَّى َجآَءُهُم اْلِعْلُم إِّن }َولَقَْد بَّوأْنَا بَ     

 َربَّك يَْقِضي بَْينَُهْم يَْوَ  اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُواْ فِيِه يَْختَِلفُوَن {.

 ق. قيل: عنى بذلك الشأ  وبيت المقدس.يقول تعالى ذكره: ولقد أنزلنا بني إسرائيل مناسل هللاد   

 وقيل: عنى به الشا  ومصر. ذكر من قال ذلك:  

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا المحاربي وأبو خالد, عن جويبر, عن الضحا : ُمبَّوأ 13899  

 هللِاْدٍق قال: مناسل هللادق: مصر والشا .

, عن معمر, عن قتادة: ُمبَّوأ ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور13900  

 هللِاْدٍق قال: بوأهم هللا الشا  وبيت المقدس.

ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد: َولَقَْد بَّوأنا بني إْسَرائِيَل ُمبَّوأ 13901  

 هللِاْدٍق الشا . وقرأ: إلى ابْرض التي باَرْكنا فِيها للعَالَِميَن.

 ُهْم ِمَن الّطيّباِت يقول: ورسقنا بني إسرائيل من يالل الرسق وهو الطيب.وقوله: َوَرَسْقنا  

وقوله: فََما اْختَلَفُوا يتى جاَءُهُم الِعْلُم يقول جّل ثناؤه: فما اختلف هؤالء الذين فعلنا بهم هذا الفعل   

النبّي هللالى من بني إسرائيل, يتى جاءهم ما كانوا به عالمين وذلك أنهم كانوا قبل أن يبعث محمد 

هللا عليه وسلم مجمعين على نبّوة محمد واإلقرار به وبمبعثه غير مختلفين فيه بالنعت الذي كانوا 

يجدونه مكتوبا عندهم, فلما جاءهم ما عرفوا كفر به بعضهم وآمن به بعضهم, والمؤمنون به منهم 

نوا يعلمونه نبيّا هلل, فوضع كانوا عددا قليالً, فذلك قوله: فما اختلفوا يتى جاءهم المعلو  الذي كا

 العلم مكان المعلو .

 وكان بعضهم يتأّول العلم ههنا كتاب هللا ووييه. ذكر من قال ذلك:  

ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد, في قوله: فََما اْختَلَفُوا يتى 13902  

هللا الذي أنزله وأمره الذي أمرهم به, وهل اختلفوا يتى جاَءُهُم الِعلُُم بَْغيا بَْينَُهْم قال: العلم: كتاب 

جاءهم العلم بغيا بينهم أهل هذه ابهواء, هل اقتتلوا إال على البغي؟ قال: والبغي وجهان: وجه 

النفاسة في الدنيا ومن اقتتل عليها من أهلها, وبغى في العلم يرى هذا جاهالً مخطئا ويرى نفسه 

 ه وعلمه على هذا المخطىء.مصيبا عالما, فيبغي بإهللاابت

وقوله: إّن َربَّك يَْقِضي بَْينَُهْم يَْوَ  الِقياَمتِة فِيمتا كتانُوا فِيتِه يَْختَِلفُتوَن يقتول تعتالى ذكتره لنبيته محمتد   

هللالى هللا عليه وسلم: إن ربك يا محمد يقضي بين المختلفين من بني إسرائيل فيك يو  القيامة فيمتا 

نيا يختلفتون, بتأن يتدخل المكتذّبين بتك متنهم النتار والمتؤمنين بتك متنهم كانوا فيه من أمتري فتي التد

 الجنة. فذلك قضاؤه يومئذ فيما كانوا يختلفون من أمر محمد هللالى هللا عليه وسلم.

 94اآلية : 
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وَن اْلِكتَاَب ِمن القول في تأويل قوله تعالى:     }فَإِن ُكنَت فِي َشّك ّمّمآ أَنَزْلنَآ إِلَْيَك فَاْسأَِل الِّذيَن يَْقَرءُ 

 قَْبِلَك لَقَْد َجآَءَ  اْلَحّق ِمن ّربَّك فاَلَ تَُكونَّن ِمَن اْلُمْمتَِريَن {.

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد هللالى هللا عليه وسلم: فإن كنت يا محمد في شّك من يقيقة ما    

رسوالً إلى خلقه, أخبرنا  وأنزل إليك من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في نبّوتك قبل أن تبعث 

بنهم يجدونك عندهم مكتوبا ويعرفونك بالصفة التي أنت بها موهللاوس في كتابهم في التوراة 

واإلنجيل فاسئل الذين يقرءون الكتاب من قبلك من أهل التوراة واإلنجيل كعبد هللا بن سال  ونحوه 

 من أهل الصدق واإليمان بك منهم دون أهل الكذب والكفر بك منهم.

 و الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:وبنح  

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن 13903  

عباس, في قوله: فاْسئَِل الِّذيَن يَْقَرُءوَن الكتاَب ِمْن قَْبِلَك قال: التوراة واإلنجيل الذين أدركوا محمدا 

وسلم من أهل الكتاب فآمنوا به, يقول: فاسئلهم إن كنت في شّك بأنك مكتوب  هللالى هللا عليه

 عندهم.

ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد, في قوله تعالى: فإْن ُكْنَت فِي 13904  

عبد هللا بن سال , كان من أهل  َشّك ِمّما أْنَزْلنا إلَْيَك فاْسئَِل الِّذيَن يَْقَرُءوَن الكتاَب ِمْن قَْبِلَك قال: هو

 الكتاب فآمن برسول هللا هللالى هللا عليه وسلم.

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, قوله: 13905  

 فاْسئَِل الِّذيَن يَْقَرُءوَن الكتاَب ِمْن قَْبِلَك قال: هم أهل الكتاب.

بن الفرج, قال: سمعت إبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت ـ ُيدثت عن الحسين 13906  

الضحا  يقول: فاْسئَِل الِّذيَن يَْقَرُءوَن الكتاَب ِمْن قَْبِلَك يعني أهل التقوى وأهل اإليمان من أهل 

 الكتاب, ممن أدر  نبّي هللا هللالى هللا عليه وسلم.

م في شّك من خبر هللا أنه يّق يقين يتى قيل فإن قال قائل: أو كان رسول هللا هللالى هللا عليه وسل  

له: فإْن ُكْنَت فِي َشّك ِمّما أْنَزْلنا إلَْيَك فاْسئَِل الِّذيَن يَْقَرُءوَن الكتاَب ِمْن قَْبِلَك قيل: ال وكذلك قال 

 جماعة من أهل العلم.

ير, في ـ يدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: يدثنا هشيم, عن أبي بشر, عن سعيد بن جب13907  

 قوله: فإْن ُكْنَت فِي َشّك ِمّما أْنَزْلنا إلَْيَك فقال: لم يشّك النبّي هللالى هللا عليه وسلم ولم يسأل.

يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا سويد بن عمرو, عن أبي عوانة, عن أبي بشر, عن سعيد بن جبير,    

الِّذيَن يَْقَرُءوَن الكتاَب ِمْن قَْبِلَك قال: ما شّك وما  في قوله: فإْن ُكْنَت فِي َشّك ِمّما أْنَزْلنا إلَْيَك فاْسئَلِ 

 سأل.

ـ يدثني الحرث, قال: يدثنا القاسم بن سال , قال: يدثنا هشيم, قال: أخبرنا أبو بشر, 13908  

عن سعيد بن جبير ومنصور, عن الحسن في هذه اآلية, قال: لم يشّك هللالى هللا عليه وسلم ولم 

 يسأل.

بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: فإْن ُكْنَت فِي َشّك ِمّما  ـ يدثنا13909  

أْنَزْلنا إلَْيَك فاْسئَِل الِّذيَن يَْقَرُءوَن الكتاَب ِمْن قَْبِلَك ذكر لنا أن رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم قال: 

 «.ال أُشك وال أْسألُ »

ثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: فإْن ُكْنَت فِي َشّك يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يد   

ِمّما أْنَزْلنا إلَْيَك فاْسئَِل الِّذيَن يَْقَرُءوَن الكتاَب ِمْن قَْبِلَك قال: بلغنا أن رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم 

 «.ال أُشّك وال أسأَلُ »قال: 

على ما وهللافت؟ قيل: قد بينا في غير فإن قال: فما وجه مخرج هذا الكال  إذن إن كان ابمر   

موضع من كتابنا هذا استجاسة العرب قول القائل منهم لملوكه: إن كنت مملوكي فانته إلى أمري 

والعبد المأمور بذلك ال يشّك سيده القائل له ذلك أنه عبده. كذلك قول الرجل منهم البنه: إن كنت 

لك من كالمهم هللاحيح مستفيض فيهم, وذكرنا ابني فبّرني وهو ال يشك في ابنه أنه ابنه, وأن ذ

ذلك بشواهد, وأن منه قول هللا تعالى: َوإْذ قاَل ّللّاُ يا ِعيَسى اْبَن َمْريََم أأْنَت قُْلَت للنّاِس اتِّخذُونِي 

وأُّمَي إلََهْيِن ِمْن دُوِن ّللّاِ وقد علم جّل ثناؤه أن عيسى لم يقل ذلك. وهذا من ذلك, لم يكن هللالى هللا 
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يه وسلم شاكا في يقيقة خبر هللا وهللاحته, وهللا تعالى بذلك من أمره كان عالما, ولكنه جّل ثناؤه عل

 خاطبه خطاب قومه بعضهم بعضا, إذ كان القرآن بلسانهم نزل.

وأما قوله: لَقَْد جاَءَ  الَحّق ِمْن َربَّك... اآلية, فهو خبر من هللا مبتدأ, يقول تعتالى ذكتره: أقستم لقتد   

لحّق اليقين من الخبر بأنك هلل رسول, وأن هتؤالء اليهتود والنصتارى يعلمتون هللاتحة ذلتك, جاء  ا

ويجدون نعتك عندهم في كتبهم. فاَل تَُكونَّن ِمَن الُمْمتِريَن يقول: فال تكونّن ِمتَن الّشتاِكين فتي هللاتحة 

مراد بها بعض ذلك ويقيقته. ولو قال قائل: إن هذه اآلية خوطب بها النبّي هللالى هللا عليه وسلم وال

من لم يكن هللاحت بصيرته بنبّوته هللالى هللا عليه وسلم ممن كان قد أرهر اإليمان بلسانه, تنبيها له 

على موضع تعّرس يقيقة أمره الذي يزيل اللبس عن قلبه, كما قال جّل ثناؤه: يا أيّها النّبِّي اتِّق ّللّاَ 

 َن َعِليما َيِكيما كان قوالً غير مدفوعة هللاحته.َوال تُِطعِ الكافِِريَن والُمنافِِقيَن إّن ّللّاَ كا

 95اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:     }َوالَ تَُكونَّن ِمَن الِّذيَن َكذّبُواْ بِآيَاِت ّللّاِ فَتَُكوَن ِمَن اْلَخاِسِريَن {.

ذّبوا بحجتج يقول تعالى ذكره لنبيه محمد هللالى هللا عليه وسلم: وال تكونّن يتا محمتد متن التذين كت   

 هللا وأدلته, فتكون ممن غبن يظه وبا  ريمة هللا ورضاه بسخطه وعقابه.

 97-96اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:     }إِّن الِّذيَن َيقّْت َعلَْيِهْم َكِلَمةُ َربَّك الَ يُْؤِمنُوَن *  َولَْو َجآَءتُْهْم ُكّل 

 {.آيٍَة َيتَّى يََرُواْ اْلعَذَاَب ابِليَم 

يقول تعالى ذكره: إن الذين وجبت عليهم يا محمد كلمة ربك, وهي لعنته إياهم بقوله: أال لَْعنَةُ    

ّللّاِ على الّظاِلِميَن فثبتت عليهم, يقال منه: يّق على فالن كذا يحّق عليه: إذا ثبت ذلك عليه 

 ووجب.

ون بحجج هللا, وال يقّرون بويدانية ربهم وال وقوله: ال يُوْءِمنُوَن َولَْو جاَءتُْهُم ُكّل آيٍَة ال يصدق  

بأنك هلل رسول, ولو جاءتهم كل آية وموعظة وعبرة فعاينوها يتى يعاينوا العذاب ابليم, كما لم 

يؤمن فرعون وملؤه, إذا يقّت عليهم كلمة ربك يتى عاينوا العذاب ابليم, فحينئذ قال: آَمْنُت أنّهُ 

ِه بَنُو إْسَرائِيَل يين لم ينفعه قيله, فكذلك هؤالء الذين يقت عليهم كلمة ربك ال إلَهَ إالّ الِّذي آَمنَْت بِ 

من قومك, من عبدة ابوثان وغيرهم, ال يؤمنون بك فيتبعونك إال في الحين الذي ال ينفعهم 

 إيمانهم.

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, ـ يدثني المثنى, قال: 13910  

 في قوله: أّن الِّذيَن َيقّْت َعلَْيِهْم َكِلَمةُ َربَّك ال يُوْءِمنُوَن قال: يّق عليهم سخط هللا بما عصوه.

 ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتتادة: إّن الّتِذينَ 13911  

 َيقّْت َعلَْيِهْم َكِلَمةُ َربَّك ال يُوْءِمنُوَن يّق عليهم سخط هللا بما عصوه.

 98اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:     }فَلَْوالَ َكانَْت قَْريَةٌ آَمنَْت فَنَفَعََهآ إِيَمانَُها إاِلّ قَْوَ  يُونَُس لَّمآ آَمنُواْ 

 ي اْلَحيَاةَ الدّْنيَا َوَمتّْعنَاُهْم إِلََى ِييٍن {.َكَشْفنَا َعْنُهْم َعذَاَب الِخْزيِ فِ 

 يقول تعالى ذكره: فهال كانت قرية آمنت وهي كذلك فيما ذكر في قراءة أبّي.   

ومعنى الكال : فما كانت قرية آمنت عند معاينتها العذاب ونزول سخط هللا بها بعصيانها ربها   

ذلك الوقت, كما لم ينفع فرعون إيمانه يين أدركه الغرق واستحقاقها عقابه, فنفعها إيمانها ذلك في 

بعد تماديه في غيّه واستحقاقه سخط هللا بمعصيته. إالّ قَْوَ  يُونَُس فإنهم نفعهم إيمانهم بعد نزول 

العقوبة ويلول السخط بهم. فاستثنى هللا قو  يونس من أهل القرى الذين لم ينفعهم إيمانهم بعد 

وأخرجهم منهم, وأخبر خلقه أنه نفعهم إيمانهم خاهللاة من بين سائر ابمم  نزول العذاب بسايتهم,

 غيرهم.

فإن قال قائل: فإن كان ابمر على ما وهللافت من أن قوله: فَلَْوال كانَْت قَْريَةٌ آَمنَْت فَنَفَعَها إيمانُها   

الستثناء وقد علمت أن ما قبل ا« قو »بمعنى: فما كانت قرية آمنت بمعنى الجحود, فكيف نصب 
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إذا كان جحدا كان ما بعده مرفوعا, وأن الصحيح من كال  العرب: ما قا  أيد إال أخو , وما 

خرج أيد إال أبو ؟ قيل: إن ذلك إنما يكون كذلك إذا كان ما بعد االستثناء من جنس ما قبله وذلك 

ستثناء من أن ابخ من جنس أيد, وكذلك ابب. ولكن لو اختلف الجنسان يتى يكون ما بعد اال

غير جنس ما قبله كان الفصيح من كالمهم النصب, وذلك لو قلت: ما بقي في الدار أيد إال الوتد, 

وما عندنا أيد إال كلبا أو يمارا بن الكلب والوتد والحمار من غير جنس أيد, ومنه قول النابغة 

 الذبياني:

 ............أْعيَْت جَوابا وَما بالّربْع ِمْن أَيِد  

 قال: ثم  

 إالّ أواِرّي بَيا ما أُبَيّنُهاوالنّوْءُى كالَحْوِض بالمظلومة الَجلَِد  

إذ كان مستثنى من غير جنسه, فكذلك نصب قو  يونس بنهم أمة غير ابمم « ابواريّ »فنصب   

الذين استثنوا منهم من غير جنسهم وشكلهم وإن كانوا من بني آد , وهذا االستثناء الذي يسميه 

هل العربية االستثناء المنقطع. ولو كان قو  يونس بعض ابمة الذين استثنوا منهم كان بعض أ

 الكال  رفعا, ولكنهم كما وهللافت.

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن عطاء 13912  

عن ابن عباس, قوله: فَلَْوال كانَْت قَْريَةٌ آَمنَْت فَنَفَعَها إيمانُها يقول: لم تكن قرية آمنت  الخراساني,

 فنفعها اإليمان إذا نزل بها بأس هللا, إال قرية يونس.

قال ابن جريج: قال مجاهد: فلم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها كما نفع قو  يونس إيمانهم إال قو    

 يونس.

يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: فَلَْوال كانَْت قَْريَةٌ آَمنَْت ـ 13913  

ى ِييٍن فَنَفَعها إيماْنها إالّ قَْوَ  يُونَس لّما آَمنُوا َكَشْفنا َعْنُهْم َعذَاَب الِخْزيِ فِي الحيَاةِ الدّْنيا َوَمتّْعناُهْم إل

هم لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت يين يضرها العذاب فتركت, إال يقول: لم يكن هذا في ابمم قبل

قو  يونس لما فقدوا نبيهم ورنوا أن العذاب قد دنا منهم, قذس هللا في قلوبهم التوبة ولبسوا المسو  

وألهوا بين كل بهيمة وولدها, ثم عّجوا إلى هللا أربعين ليلة. فلما عرس هللا الصدق من قلوبهم 

على ما مضى منهم, كشف هللا عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم. قال: وذكر لنا أن  والتوبة والندامة

 قو  يونس كانوا بنينوى أرض الموهللال.

ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: إالّ قَْوَ  13914  

كل بهيمة وولدها يدعون هللا أربعين ليلة, يُونَُس قال: بلغنا أنهم خرجوا فنزلوا على تّل وفّرقوا بين 

 يتى تاب عليهم.

ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا عبد الحميد الحماني, عن إسماعيل بن عبد الملك, عن 13915  

 سعيد بن جبير, قال: غشي قو  يونس العذاب كما يغشى الثوب القبر.

عن هللاالح المري, عن قتادة, عن  ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج,13916  

ابن عباس: إن العذاب كان هبط على قو  يونس, يتى لم يكن بينهم وبينه إال قدر ثلثي ميل, فلما 

 دعوا كشف هللا عنهم.

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد 13917  

رقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: فَلَْوال كانَْت قَْريَةٌ وإسحاق قال: يدثنا عبد هللا, عن و

آَمنَْت فَنَفَعََها إيمانُها إالّ قَْوَ  يُونَُس لَّما آَمنُوا قال: كما نفع قو  يونس. ساد أبو يذيفة في يديثه قال: 

 لم تكن قرية آمنت يين رأت العذاب فنفعها إيمانها, إال قو  يونس متعناهم.

يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحاق, يدثنا عبد هللا بن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع  ـ13918  

بن أنس, قال: يدثنا رجل قد قرأ القرآن في هللادره في إمارة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه, 

فحدث عن قو  يونس يين أنذر قومه فكذّبوه, فأخبرهم أن العذاب يصيبهم ففارقهم, فلما رأوا ذلك 

العذاب لكنّهم, خرجوا من مساكنهم وهللاعدوا في مكان رفيع, وأنهم جأروا إلى ربهم  وغشيهم

ودعوه مخلصين له الدين أن يكشف عنهم العذاب وأن يُرجع إليهم رسولهم. قال: ففي ذلك أنزل: 
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َعْنُهْم َعذَاَب الِخْزي فِي الحياةِ  فَلَْوال كانَْت قَْريَةٌ آَمنَْت فَنَفَعََها إيمانُها إالّ قَْوَ  يُونَُس لَّما آَمنُوا َكَشْفنا

الدّْنيا َوَمتّْعناُهْم إلى ييًن فلم تكن قرية غشيها العذاب ثم أمسك عنها إال قو  يونس خاهللاة فلما 

رأى ذلك يونس, لكنه ذهب عاتبا على ربه وانطلق مغاضبا ورّن أن لن نقدر عليه, يتى ركب 

 يونس وخبره.في سفينة فأهللااب أهلها عاهللاف الريح. فذكر قصة 

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, قال: لما 13919  

رأوا العذاب ينزل فّرقوا بين كل أنثى وولدها من الناس وابنعا , ثم قاموا جميعا فدعوا هللا 

: أرجع إليهم وأخلصوا إيمانهم, فرأوا العذاب يكشف عنهم. قال يونس يين كشف عنهم العذاب

 وقد كذَبتهم؟ وكان يونس قد وعدهم العذاب بصبح ثالثة, فعند ذلك خرج مغضبا وساء رنه.

ـ يدثني الحرث, قال: يدثنا عبد العزيز, قال: يدثنا سفيان, عن إسماعيل بن عبد الملك, 13920  

عليه, قال: عن سعيد بن جبير, قال: لما أرسل يونس إلى قومه يدعوهم إلى اإلسال  وتر  ما هم 

فدعاهم فأبوا, فقيل له: أخبرهم أن العذاب مصبّحهم فقالوا: إنا لم نجّرب عليه كذبا فانظروا, فإن 

بات فيكم فليس بشيء وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب مصبحكم. فلما كان في جوس الليل أخذ 

نسان الثوب في مخالته فتزّود فيها شيئا, ثم خرج. فلما أهللابحوا تغشاهم العذاب كما يتغشى اإل

القبر, ففّرقوا بين اإلنسان وولده وبين البهيمة وولدها, ثم عجوا إلى هللا, فقالوا: آمنا بما جاء به 

يونس وهللادّقنا فكشف هللا عنهم العذاب, فخرج يونس ينظر العذاب فلم ير شيئا, قال: جّربوا علّي 

 كذبا. فذهب مغاضبا لربه يتى أتى البحر.

سم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن ـ يدثنا القا13921  

عمرو بن ميمون, قال: يدثنا ابن مسعود في بيت المال, قال: إن يونس عليه السال  كان قد وعد 

قومه العذاب وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثالثة أيا , ففّرقوا بين كّل والدة وولدها, ثم خرجوا فجأروا 

استغفروه فكّف عنهم العذاب, وغدا يونس ينظر العذاب فلم ير شيئا, وكان من كذّب ولم إلى هللا و

 تكن له بينة قُتل. فانطلق مغاضبا.

ـ يدثنا ابن يميد, قال: يدثنا يحيى بن واضح, قال: يدثنا هللاالح المرى, عن أبي 13922  

وا إلى شيخ من بقية عمران الجوني, عن أبي الجلد جيالن قال: لما غشي قو  يونس العذاب مش

علمائهم, فقالوا له: إنه قد نزل بنا العذاب فما ترى؟ فقال: قولوا يا يّي يين ال يّي, ويا يّي محي 

 الموتى, ويا يّي ال إله إال أنت فكشف عنهم العذاب ومتّعوا إلى يين.

في  ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, قال: بلغني13923  

 «.فلوال يقول فهالّ »يرس ابن مسعود: 

وقوله: لَّما آَمنُوا َكَشْفنا َعْنُهْم َعذَاَب الِخْزيِ فِي الحيَاةِ الدّْنيا يقول: لما هللادقوا رسولهم وأقّروا بما   

جاءهم به بعد ماأرلهم العذاب وغشيهم أمر هللا ونزل بهم البالء, كشفنا عنهم عذاب الهتوان والتذّل 

لدنيا. َوَمتّْعناُهْم إلى ييٍن يقول: وأخرنا في آجالهم ولم نعاجلهم بالعقوبة, وتركناهم فتي في يياتهم ا

 الدنيا يستمتعون فيها بآجالهم إلى يين مماتهم ووقت فناء أعمارهم التي قضيت فناءها.

 99اآلية : 

لُّهْم َجِميعاً أَفَأَنَت تُْكِرهُ القول في تأويل قوله تعالى:     }َولَْو َشآَء َربَّك الََمَن َمن فِي ابْرِض كُ 

 النّاَس َيتَّى يَُكونُواْ ُمْؤِمنِيَن {.

يقول تعالى ذكر لنبيه: َولَْو شاَء يا محمد َربَّك الََمَن َمْن في ابْرِض ُكلُّهْم َجِميعا بك, فصدّقو     

ه يّق, ولكن ال أنك لي رسول وأن ما جئتهم به وما تدعوهم إليه من توييد هللا وإخالص العبودة ل

يشاء ذلك بنه قد سبق من قضاء هللا قبل أن يبعثك رسوالً أنه ال يؤمن بك وال يتبعك فيصدّقو  

بما بعثك هللا به من الهدى والنور إال من سبقت له السعادة في الكتاب ابّول قبل أن يخلق 

ا القرآن لتنذر به السماوات وابرض وما فيهّن, وهؤالء الذين عجبوا من هللادق إيحائنا إليك هذ

 من أمرتك بإنذاره ممن قد سبق له عندي أنهم ال يؤمنون بك في الكتاب السابق.

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا عبد هللا بن هللاالح, قال: ثني معاوية, عن علّي, عن ابن 13924  

َربَّك الََمَن َمْن في ابْرِض ُكلُّهْم َجِميعا َوما كاَن ِلنَْفٍس أْن تُْؤِمَن إالّ بإْذِن ّللّاِ  عباس, قوله: َولَْو شاءَ 
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ونحو هذا في القرآن, فإن رسول هللا هللالى هللا عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس 

 السعادة في الذكر ويتابعوه على الهدى, فأخبره هللا أنه ال يؤمن من قومه إال من قد سبق له من هللا

 ابّول, وال يضّل إال من سبق له من هللا الشقاء في الذكر ابّول.

فإن قال قائل: فما وجه قوله: الََمَن َمْن في ابْرِض ُكلُّهْم َجِميعا؟ فالكّل يدل على الجميع, والجميع   

ختلف أهل العربية على الكّل, فما وجه تكرار ذلك وكّل وايدة منهما تغنى عن ابخرى؟ قيل: قد ا

في هذا الموضع توكيدا كما قال: ال « جميعا»في ذلك, فقال بعض نحويي أهل البصرة: جاء بقوله 

بعد « جميعا»دليل على االثنين. وقال غيره: جاء بقوله « إلهين»تَتِّخذُوا إلََهْيِن اثْنَْيِن ففي قوله: 

بعد « جميعا»وكيدا واسما فلذلك جاء ب يقع ت« كلهم»ال تقع إال توكيدا, و « جميعا»بن «, كلهم»

قال: ولو قيل إنه جمع بينهما ليعلم أن معناهما وايد لجاس ههنا. قال: وكذلك: إلَهْيِن اثْنَْيِن «. كلهم»

العدد كله يفسر به, فيقال: رأيت قوما أربعة, فما جاء باثنين وقد اكتفى بالعدد منه بنهم يقولون: 

قولهم: عندي درهم وايد ودرهمان اثنان, فإذا قالوا دراهم قالوا  عندي درهم ودرهمان, فيكفي من

ثالثة, بن الجمع يلتبس والوايد واالثنان ال يلتبسان, لم يثن الوايد والتثنية على تنافي في الجمع, 

بنه ينبغي أن يكون مع كّل وايد وايد, بن درهما يدّل على الجنس الذي هو منه, ووايد يدّل 

س, وكذلك اثنان يدالن على كل ابجناس, ودرهمان يدالن على أنفسهما, فلذلك على كّل ابجنا

 جاء بابعداد بنه ابهللال.

وقوله: أفأْنَت تُْكِرهُ النّاَس يتى يَُكونُوا ُمْؤِمنِيَن يقول جل ثناؤه لنبيه محمد هللاتلى هللا عليته وستلم:   

اء ربك أن يصدقك, ال بإكراهك إياه إنه لن يصدقك يا محمد ولن يتبعك ويقّر بما جئت به إال من ش

وال بحرهللاك على ذلك, أفأنت تكره الناس يتى يكونوا مؤمنين لك مصدّقين على ما جئتهم به متن 

عند ربك؟ يقول له جّل ثناؤه: فاهللْادَْ  بَِما تُْؤَمُر وأْعِرْض َعِن الُمْشِرِكيَن والِّذَي َيقّتْت َعلَتْيِهْم َكِلَمتةُ 

 وَن.َربَّك أنّهم ال يُْؤِمنُ 

 100اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:     }َوَما َكاَن ِلنَْفٍس أَن تُْؤِمَن إِالّ بِإِْذِن ّللّاِ َويَْجعَُل الّرْجَس َعلَى الِّذيَن 

 الَ يَْعِقلُوَن {.

يقول تعالى ذكره لنبيه: وما كان لنفس خلقتها من سبيل إلى تصديقك يا محمد إال بإن آذن لها    

فال تجهدّن نفسك في طلب هداها, وبلغها وعيد هللا وعرفها ما أمر  ربك بتعريفها, ثم  في ذلك,

 خلّها, فإن هداها بيد خالقها.

 وكان الثوري يقول في تأويل قوله: إالّ بأْذِن ّللّاِ ما:  

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن المبار , عن سفيان, في قوله: َوما 13925  

 اَن ِلنَْفٍس أْن تُوْءِمَن إالّ بإْذِن ّللّاِ قال: بقضاء هللا.ك

وأما قوله: َويْجعَُل الّرْجَس على الِّذيَن ال يَْعقَلُوَن فإنه يقول تعالى ذكره: إن هللا يهدي من يشاء   

من خلقه لإليمان بك يا محمد, ويأذن له في تصديقك فيصدّقك ويتبعك, ويقّر بما جئت به من عند 

, ويجعل الرجس, وهو العذاب, وغضب هللا على الذين ال يعقلون يعني الذين ال يعقلون عن ربك

هللا يججه ومواعظه وآياته التي دّل بها جّل ثناؤه على نبّوة محمد هللالى هللا عليه وسلم ويقيقة ما 

 دعاهم إليه من توييد هللا وخلع ابنداد وابوثان.

بد هللا, قال: ثني معاوية, عن علّي, عتن ابتن عبتاس, قولته: ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا ع13926  

 َويْجعَُل الّرْجَس قال: السخط.

 101اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:     }قُِل انُظُرواْ َماذَا فِي الّسَماَواِت َوابْرِض َوَما تُْغنِي االَيَاُت َوالنّذُُر 

 َعن قَْوٍ  الّ يُْؤِمنُوَن {.

ذكره: قُتْل يتا محمتد لهتؤالء المشتركين متن قومتك, الستائليك االَيتات علتى هللاتحة متا  يقول تعالى   

تدعوهم إليه من توييد هللا وخلع ابنداد وابوثان: اْنُظُروا أيها القو  ماذَا في الّسَمَواِت متن االَيتات 

رهتتا, الدالتة علتى يقيقتتة متا أدعتوكم إليتته متن توييتد هللا متتن شمستها وقمرهتا, واختتتالس ليلهتا ونها
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ونتزول الغيتث بتأرساق العبتاد متن ستحابها, و فتي ابْرِض متن جبالهتا وتصتدّعها بنباتهتا, وأقتتوات 

أهلها, وسائر هللانوس عجائبها فإن في ذلك لكم إن عقلتم وتدبرتم موعظة ومعتبرا, وداللة على أن 

كم ذلك من فعل من ال يجوس أن يكون له فتي ملكته شتريك وال لته علتى تتدبيره ويفظته رهيتر يغنتي

عما سواه من االَيات. يقول هللا جّل ثناؤه: َوما تُْغنِي االَياُت والنّتذُُر َعتْن قَتْوٍ  ال يُْؤِمنُتوَن يقتول جتّل 

ثناؤه: وما تغنى الحجج والعبر والرسل المنذرة عباد هللا عقابه عن قو  قد سبق لهم من هللا الشتقاء 

بشتيء متتن ذلتك وال يصتتدّقون بته. َولَتتْو  وقضتى لهتم فتتي أّ  الكتتاب أنهتتم متن أهتتل النتار ال يؤمنتتون

 جاَءتُْهْم ُكّل آيٍَة يتى يََرُوا العَذَاَب ابِليِم.

 102اآلية : 

 إِنّي القول في تأويل قوله تعالى:     }فََهْل يَنتَِظُروَن إِالّ ِمثَْل أَيّاِ  الِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَْبِلِهْم قُْل فَاْنتَِظُرَواْ 

 تَِظِريَن {.َمعَُكْم ّمَن اْلُمنْ 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد هللالى هللا عليه وسلم محذّرا مشركي قومه من يلول عاجل نقمة    

بسايتهم نحو الذي يّل بنظرائهم من قبلهم من سائر ابمم الخالية من قبلهم السالكة في تكذيب 

ومك المكذّبون رسل هللا وجحود توييد ربهم سبيلهم: فهل ينتظر يا محمد هؤالء المشركون من ق

بما جئتهم به من عند هللا, إال يوما يعاينون فيه من عذاب هللا مثل أيا  أسالفهم الذي كانوا على 

مثل الذي هم عليه من الشر  والتكذيب الذين مضوا قبلهم فخلَْوا من قو  نو  وعاد وثمود, قل 

ل سخطه بكم, إني من لهم يا محمد: إن كانوا ذلك ينتظرون, فانتظروا عقاب هللا إياكم ونزو

 المنتظرين هالككم وبواركم بالعقوبة التي تحل بكم من هللا.

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: فََهْل يَْنتَِظُروَن إالّ ِمثَْل 13927  

 ا ِمْن قَْبِلِهْم يقول: وقائع هللا في الذين خلوا من قبلهم قو  نو  وعاد وثمود.أياِ  الِّذيَن َخلَوْ 

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عتن الربيتع بتن 13928  

فتتاْنتَِظُروا إنتتي َمعَُكتتْم ِمتتَن  أنتتس, فتتي قولتته: فََهتتْل يَْنتَِظتتُروَن إالّ ِمثْتتَل أيتتاِ  الّتتِذيَن َخلَتتْوا ِمتتْن قَتتْبِلِهْم قُتتلْ 

الُمْنتَِظريَن قال: خّوفهم عذابه ونقمته وعقوبته, ثم أخبرهم أنه إذا وقع من ذلك أمر أنجى هللا رسله 

 والذين آمنوا معه, فقال هللا: ثُّم نُنَّجي ُرُسلَنا والِّذيَن آَمنُوا كذلَك َيقّا َعلَْينا نُْنجِ الُمْؤِمنيَن.

 103اآلية : 

 ول في تأويل قوله تعالى:     }ثُّم نُنَّجي ُرُسلَنَا َوالِّذيَن آَمنُواْ َكذَِلَك َيقّاً َعلَْينَا نُنجِ اْلُمْؤِمنِيَن {.الق

يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهتؤالء المشتركين متن قومتك انتظتروا مثتل أيتا  التذين خلتوا متن    

إن ذلك إذا جاء لم يهلك به سواهم, ومن كتان علتى قبلكم من ابمم السالفة الذين هلكوا بعذاب هللا, ف

مثل الذي هم عليه من تكذيبك, ثم ننجتي هنتا  رستولنا محمتدا هللاتلى هللا عليته وستلم ومتن آمتن بته 

وهللادقه واتبعه على دينه, كمتا فعلنتا قبتل ذلتك برستلنا التذين أهلكنتا أممهتم فأنجينتاهم ومتن آمتن بته 

َيقّا َعلَْينا نُْنجي الُمْؤِمنِيَن يقتول: كمتا فعلنتا بالماضتين معهم من عذابنا يين يق على أممهم. كذلَك 

من رسلنا فأنجيناها والمؤمنين معها وأهلكنا أممهتا, كتذلك نفعتل بتك يتا محمتد وبتالمؤمنين فننجيتك 

 وننجي المؤمنين بك يقّا علينا غير شّك.

 104اآلية : 

ن ُكنتُْم فِي َشّك ّمن ِدينِي فاَلَ أَْعبُدُ الِّذيَن تَْعبُدُوَن القول في تأويل قوله تعالى:     }قُْل يَأَيَّها النّاُس إِ 

 ِمن دُوِن ّللّاِ َولَـَِكْن أَْعبُدُ ّللّاَ الِّذي يَتََوفّاُكْم َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن {.

ن قومك يقول تعالى ذكره لنبيه محمد هللالى هللا عليه وسلم: قل يا محمد لهؤالء المشركين م   

الذين عجبوا أن أوييت إليك إن كنتم في شّك أيها الناس من ديني الذي أدعوكم إليه فلم تعلموا أنه 

يّق من عند هللا: فإني ال أعبد الذين تعبدون من دون هللا من االَلهة وابوثان التي ال تسمع وال 

لطيف. وإنما معنى  تبصر وال تغني عني شيئا, فتشكوا في هللاحته. وهذا تعريض ولحن من الكال 

الكال : إن كنتم في شّك من ديني, ال ينبغي لكم أن تشكوا فيه, وإنما ينبغي لكم أن تشكوا في الذي 

أنتم عليه من عبادة ابهللانا  التي ال تعقل شيئا وال تضّر وال تنفع, فأما ديني فال ينبغي لكم أن 
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ء وينفعهم ويضّر من يشاء وذلك أن تشكوا فيه, بني أعبد هللا الذي يقبض الخلق فيميتهم إذ شا

عبادة من كان كذلك ال يستنكرها ذو فطرة هللاحيحة, وأما عبادة ابوثان فينكرها كل ذي لّب 

 وعقل هللاحيح.

وقولتته: َولِكتتْن أْعبُتتدُ ّللّاَ الّتتِذي يَتََوفّتتاُكْم يقتتول: ولكتتن أعبتتد هللا التتذي يقتتبض أروايكتتم فيميتتتكم عنتتد   

ِمتتَن الُمتتوْءِمنِيِن يقتتول: وهتتو التتذي أمرنتتي أن أكتتون متتن المصتتدّقين بمتتا  آجتتالكم. وأُِمتتْرُت أْن أُكتتونَ 

 جاءني من عنده.

 105اآلية : 

 القول في تأويل قوله تعالى:     }َوأَْن أَقِْم َوْجَهَك ِللدّيِن َينِيفاً َوالَ تَُكونَّن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن {.

« أن»الثانيتة عطتف علتى « أن»ن أقتم. ويقول تعالى ذكره: وأمرت أن أكتون متن المتؤمنين, وأ   

ابولى. ويعني بقوله: أقِْم َوْجَهَك للدّيِن أقم نفسك على دين اإلسال  ينيفا مستقيما عليه, غير معوّج 

عنه إلى يهوديتة وال نصترانية وال عبتادة وثتن. َوال تَُكتونَّن ِمتَن الُمْشتِرِكيَن يقتول: وال تكتونّن ممتن 

 وابنداد فتكون من الهالكين.يشر  في عبادة ربه االَلهة 

 106اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:     }َوالَ تَْدُ  ِمن دُوِن ّللّاِ َما الَ يَنفَعَُك َوالَ يَُضّرَ  فَإِن فَعَْلَت فَإِنَّك إِذاً 

 ّمَن الّظاِلِميَن {.

فتي التدنيا وال فتي  يقول تعالى ذكره: وال تد  يا محمد من دون معبود  وخالقتك شتيئا ال ينفعتك   

االَخرة وال يضّر  في دين وال دنيا, يعني بذلك االَلهة وابهللانا , يقول: ال تعبتدها راجيتا نفعهتا أو 

خائفا ضّرها, فأنها ال تنفع وال تضّر, فإن فعلت ذلتك فتدعوتها متن دون هللا فإنّتَك إذا ِمتَن الّظتاِلِميَن 

 يقول: من المشركين باهلل, الظالم لنفسه.

 107: اآلية 

القول في تأويل قوله تعالى:     }َوإِن يَْمَسْسَك ّللّاُ بُِضّر فاَلَ َكاِشَف لَهُ إِالّ ُهَو َوإِن يُِردَْ  بَِخْيٍر فاَلَ 

 َرآدّ ِلفَْضِلِه يَُصيُب بِِه َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِه َوُهَو اْلغَفُوُر الّرِييُم {.

يتا محمتد بشتدّة أو بتالء فتال كاشتف لتذلك إال ربتك التذي  يقول تعالى ذكره لنبيته: وإن يصتبك هللا   

أهللاابك به دون ما يعبده هؤالء المشركون من االَلهة وابنداد. َوإْن يُتِرْدَ  بَِخْيتٍر يقتول: وإن يترد  

ربك برخاء أو نعمة وعافية وسرور, فاَل رادّ ِلفَْضِلِه يقول: فال يقدر أيد أن يحول بينك وبين ذلتك 

ال يحرمكه بنه الذي بيده السّراء والضّراء دون االَلهة وابوثتان ودون متا ستواه. وال يردّ  عنه و

يُِصيُب بِِه َمتْن يَشتاُء يقتول: يصتيب ربتك يتا محمتد بالرختاء والتبالء والستّراء والضتّراء متن يشتاء 

ويريد من عباده, وهو الغفور لذنوب من تاب وأناب من عبتاده متن كفتره وشتركه إلتى اإليمتان بته 

 ه, الرييم بمن آمن به منهم وأطاعه أن يعذّبه بعد التوبة واإلنابة.وطاعت

 108اآلية : 

ي القول في تأويل قوله تعالى:     }قُْل يَأَيَّها النّاُس قَْد َجآَءُكُم اْلَحّق ِمن ّربُّكْم فََمُن اْهتَدََى فَإِنَّما يَْهتَدِ 

 آ أَنَاْ َعلَْيُكْم بَِوِكيٍل {.ِلنَْفِسِه َوَمن َضّل فَإِنَّما يَِضّل َعلَْيَها َومَ 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد هللالى هللا عليه وسلم: قُْل يتا محمتد للنتاس يتا أيّهتا النّتاُس قَتْد جتاَءُكُم    

الَحّق ِمْن َربُّكْم يعنتي: كتتاب هللا, فيته بيتان كتّل متا بالنتاس إليته ياجتة متن أمتر ديتنهم, فََمتِن اْهتَتدَى 

سبيل الحّق, وهللادّق بمتا جتاء متن عنتد هللا متن البيتان. فإنَّمتا يَْهتَتِدي ِلنَْفِستِه  يقول: فمن استقا  فسلك

يقول: فإنما يستقيم على الهدى, ويسلك قصد السبيل لنفسه, فإياها يبغي الخير بفعله ذلك ال غيرها. 

متدا َوَمْن َضّل يقول: ومن اعوّج عن الحّق التذي أتتاه متن عنتد هللا, وختالف دينته, ومتا بعتث بته مح

والكتاب الذي أنزله عليه. فإنّما يَِضّل َعلَْيها يقول: فإن ضالله ذلك إنما يجني به على نفسه ال على 

غيرها بنه ال يؤخذ بذلك غيرها وال يورد بضالله ذلك المهالك سوَى نفسه. َوال تَتِزُر َواِسَرةٌ ِوْسَر 

م بمسلط علتى تقتويمكم, إنمتا أمتركم إلتى هللا, وهتو أُْخَرى. َوما أنا َعلَْيُكْم بَِوِكيٍل يقول: وما أنا عليك

 الذي يقّو  من شاء منكم, وإنما أنا رسول مبلغ أبلغكم ما أرسلت به إليكم.
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 109اآلية : 

القول في تأويل قوله تعالى:     }َواتّبِْع َما يُوَيَى إِلَْيَك َواهللْابِْر َيتَّى يَْحُكَم ّللّاُ َوُهَو َخْيُر اْلَحاِكِميَن 

.} 

يقول تعالى ذكره: واتبع يا محمد ويي هللا الذي يوييه إليك وتنزيله الذي ينزله عليك, فاعمل    

به واهللابر على ما أهللاابك في هللا من مشركي قومك من ابذى والمكاره وعلى ما نالك منهم يتى 

عدل يقضي هللا فيهم وفيك أمره بفعل فاهللال. َوُهَو َخيُر الحاكميَن يقول: وهو خير القاضين وأ

الفاهللالين. فحكم جّل ثناؤه بينه وبينهم يو  بدر, وقتلهم بالسيف, وأمر نبيه هللالى هللا عليه وسلم 

 فيمن بقي منهم أن يسلك بهم سبيل من أهلك منهم أو يتوبوا وينيبوا إلى طاعته. كما:

ْيِهْم ـ يدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن سيد, في قوله: َوما أْنَت َعلَ 13929  

بَِوِكيٍل َواهللْابِْر يتى يَْحُكَم ّللّاَ َوُهَو َخْيُر الحاكِميَن قال: هذا منسوخ يتى يحكم هللا, يكم هللا 

 بجهادهم وأمره بالغلظة عليهم.

 وهللا الموفق للصواب, والحمد هلل ويده, والصالة على سيدنا محمد وآله وهللاحبه وسلم تسليما.

 

 

 سورة هود

 مكية

 شرون ومائةوآياتها ثالث وع

 القول في تفسير السورة التي يذكر فيها هود

 بسم هللا الريَمن الرييم

 1 اآلية :
 }الَر ِكتَاٌب أُْيِكَمْت آيَاتُهُ ثُّم فُّصلَْت ِمن لّدُْن َيِكيٍم َخبِيٍر {.

قال أبو جعفر: قد ذكرنا اختالس أهل التأويل في تأويل قوله التر والصتواب متن القتول فتي ذلتك    

 بشواهده, بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. عندنا

وقولتته: ِكتتتاٌب أُْيِكَمتتْت آياتُتتهُ يعنتتي: هتتذا الكتتتاب التتذي أنزلتته هللا علتتى نبيتته محمتتد هللاتتلى هللا عليتته   

بنية: هتذا كتتاب. فأمتا علتى قتول متن سعتم أن قولته: التر « كتابٌ »وسلم, وهو القرآن. ورفع قوله: 

نزل بها القرآن, وجعلت هذه الحروس داللة على جميعها, وأن مراد به سائر يروس المعجم التي 

معنى الكال : هذه الحروس كتتاب أيكمتت آياتته, فتإن الكتتاب علتى قولته ينبغتي أن يكتون مرفوعتا 

 بقوله: الر.

وأما قوله: أُْيِكَمْت آياتُتهُ ثُتّم فُّصتلَْت فتإن أهتل التأويتل اختلفتوا فتي تأويلته, فقتال بعضتهم: تأويلته:   

 آياته بابمر والنهي, ثم فصلت بالثواب والعقاب. ذكر من قال ذلك: أيكمت

يدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: يدثنا هشيم, قال: أخبرني أبو محمد الثقفي, عن الحسن, 13862  

 في قوله: ِكتاٌب أُْيِكَمْت آياتُهُ ثُّم فُّصلَْت قال: أيكمت بابمر والنِهي, وفّصلت بالثواب والعقاب.

نا ابن يميد, قال: يدثنا عبد الكريم بن محمد الجرجاني, عن أبي بكر الهتذلي, عتن الحستن: يدث   

 الر ِكتاٌب أُْيِكَمْت آياتُهُ قال: أيكمت في ابمر والنهي وفصلت بالوعيد.

يدثني المثنى, قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا عبد هللا بن الزبير, عن ابن عيينة, عن رجل, عن    

 ِكتاٌب أُْيِكَمْت آياتُهُ قال: بابمر والنِهي ثُّم فُّصلَْت قال: بالثواب والعقاب.الحسن: الر 

 وُروي عن الحسن قول خالَس هذا. وذلك ما:  

يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جتريج, عتن أبتي بكتر, عتن الحستن,    

أُْيِكَمتْت بتالثواب والعقتاب ثُتّم فُّصتلَْت بتابمر قال: ويدثنا عباد بن العّوا , عن رجل, عن الحستن: 

 والنِهي.
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وقال آخرون: معنى ذلك: أيكمت آياته من الباطل, ثم فصلت, فبتين منهتا الحتالل والحترا . ذكتر   

 من قال ذلك:

ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: الر ِكتاٌب أُْيِكَمْت آياتُتهُ 13930  

ّم فُّصلَْت ِمْن لَدُْن َيِكيٍم َخبِيٍر أيكمها هللا من الباطل ثم فصلها بعلمه, فبين يالله ويرامه وطاعته ثُ 

 ومعصيته.

ـ يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمتر, عتن قتتادة: أُْيِكَمتْت 13931  

 صلها: بينها.آياتُهُ ثُّم فُّصلَْت قال: أيكمها هللا من الباطل, ثم ف

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: أيكم هللا آياته من الدّخل والخلتل والباطتل,   

ثم فصلها بابمر والنهي. وذلك أن إيكتا  الشتيء إهللاتاليه وإتقانته, وإيكتا  آيتات القترآن إيكامهتا 

فصتيل آياتته فإنته تمييتز من خلل يكون فيها أو باطتل يقتدر ذوسيتغ أن يطعتن فيهتا متن قبلته. وأمتا ت

بعضها من بعض بالبيان عما فيهتا متن يتالل ويترا  وأمتر ونهتي. وكتان بعتض المفسترين يفستر 

 قوله: فُّصلَْت بمعنى: فسرت, وذلك نحو الذي قلنا فيه من القول. ذكر من قال ذلك:

بتن أبتي ـ يدثني محمد بن عمرو, قال: يدثنا أبو عاهللام, قال: يدثنا عيسى, قال: يدثنا ا13932  

 نجيح, عن مجاهد في قول هللا: ثُّم فُّصلَْت قال: فسرت.

يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا ابن نمير, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهتد: فُّصتلَْت قتال:    

 فسرت.

 قال: يدثنا محمد بن بكر, عن ابن جريج, قال: بلغني, عن مجاهد: ثُّم فُّصلَْت قال: فسرت.   

 ثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.يدثني الم   

 قال: يدثنا إسحاق, قال: يدثنا عبد هللا, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله.   

 يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, مثله.   

 عناه: بيّنت, وقد ذكرنا الرواية بذلك قبل, وهو شبيه المعنى بقول مجاهد.وقال قتادة: م  

وأما قوله: ِمْن لَدُْن َيِكيٍم َخبِيٍر فإن معنتاه: يكتيم بتتدبير ابشتياء وتقتديرها, خبيتر بمتا يتؤول إليته   

 عواقبها.

لَدُْن َيِكيٍم َخبِيٍر  ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, في قوله: ِمنْ 13933  

 يقول: من عند يكيم خبير.

 2 اآلية :
 القول في تأويل قوله تعالى:     }أاَلّ تَْعبُدَُواْ إِالّ ّللّاَ إِنّنِي لَُكْم ّمْنهُ نَِذيٌر َوبَِشيٌر {.

د. ثتم يقول تعالى ذكره: ثم فّصلت بأن ال تعبدوا إال هللا ويده ال شريك له وتخلعوا االَلهة وابندا   

قال تعالى ذكره لنبيه محمد هللالى هللا عليه وسلم: قل يتا محمتد للنتاس: إننتي لكتم متن عنتد هللا نتذير 

ينذركم عقابه علتى معاهللاتيه وعبتادة ابهللاتنا , وبشتير يبشتركم بالجزيتل متن الثتواب علتى طاعتته 

 وإخالص العبادة وابلوهة له.

 3  اآلية :

ْستَْغِفُرواْ َربُّكْم ثُّم تُوبُتَواْ إِلَْيتِه يَُمتتّْعُكْم ّمتَاعتاً َيَستناً إِلَتَى أََجتٍل القول في تأويل قوله تعالى:     }َوأَِن ا

 ّمَسّمى َويُْؤِت ُكّل ِذي فَْضٍل فَْضلَهُ َوإِن تََولّْواْ فَإِنَّي أََخاُس َعلَْيُكْم َعذَاَب يَْوٍ  َكبِيٍر {.

هللا وبأن استغفروا ربكم. ويعني بقولته: وأِن يقول تعالى ذكره: ثم فصلت آياته بأن ال تعبدوا إال    

اْستَْغِفُروا َربُّكْم وأن اعملوا أيها النتاس متن ابعمتال متا يرضتي ربكتم عتنكم, فيستتر علتيكم عظتيم 

 ذنوبكم التي ركبتموها بعبادتكم ابوثان وابهللانا  وإشراككم االَلهة وابنداد في عبادته.

م ارجعوا إلى ربكم بإخالص العبتادة لته دون متا ستواه متن ستائر متا وقوله: ثُّم تُوبُوا إلَْيِه يقول: ث  

تعبدون من دونته بعتد خلعكتم ابنتداد وبتراءتكم متن عبادتهتا. ولتذلك قيتل: وأِن اْستتَْغِفُروا َربُّكتْم ثُتّم 

تُوبُتوا إلَْيتِه ولتم يقتل: وتوبتتوا إليته بن التوبتة معناهتا الرجتتو  إلتى العمتل بطاعتة هللا, واالستتتغفار: 

غفار من الشر  الذي كانوا عليه مقيمين, والعمل هلل ال يكون عمالً له إال بعد تتر  الشتر  بته, است

فأما الشر  فإن عمله ال يكون إال للشيطان, فلذلك أمترهم تعتالى ذكتره بالتوبتة إليته بعتد االستتغفار 
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شتركهم من الشر , بن أهل الشتر  كتانوا يترون أنهتم يطيعتون هللا بكثيتر متن أفعتالهم وهتم علتى 

 مقيمون.

وقولته: يَُمتتّْعُكْم َمتاعتا َيَستنا إلتتى أَجتٍل ُمَستّمى يقتول تعتالى ذكتتره للمشتركين التذين ختاطبهم بهتتذه   

االَيات: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه, فإنكم إذا فعلتم ذلك بسط عليكم من الدنيا ورسقكم من سينتها, 

 الموت.وأنسأ لكم في آجالكم إلى الوقت الذي قضى فيه عليكم 

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:  

ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: يَُمتّْعُكْم َمتاعا َيَسنا إلى 13934  

 أَجٍل ُمَستّمى فتأنتم فتي ذلتك المتتا  فختذوه بطاعتة هللا ومعرفتة يقته, فتإن هللا متنعم يحتّب الشتاكرين

 وأهل الشكر في مزيد من هللا, وذلك قضاؤه الذي قضى. وقوله: إلى أَجٍل ُمَسّمى يعني الموت.

ـ يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهتد: 13935  

 إلى أَجٍل ُمَسّمى قال: الموت.

د, عن قتتادة, قولته: إلتى أَجتٍل ُمَستّمى وهتو ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعي13936  

 الموت.

يدثنا الحسن, قال: أخبرنا عبتد الترساق, قتال: أخبرنتا معمتر, عتن قتتادة: إلتى أَجتٍل ُمَستّمى قتال:    

 الموت.

وأما قوله: َويُْؤِت ُكّل ِذي فَْضٍل فَْضتلَهُ فإنته يعنتي: يثيتب كتّل متن تفضتل بفضتل مالته أو قّوتته أو   

 ره محتسبا مريدا به وجه هللا, أْجَزَل ثوابه وفضله في االَخرة. كما:معروفه على غي

ـ يدثني محمد بن عمرو, قال: يدثنا أبو عاهللام, قال: يدثنا عيسى, عن ابن أبتي نجتيح, 13937  

عن مجاهد: َويُوْءِت ُكّل ِذي فَْضٍل فَْضلَهُ قال: ما ايتستب بته متن مالته, أو عمتل بيتده أو رجلته, أو 

 تطّو  به من أمره كله. كلمه, أو ما

يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفتة, قتال: يتدثنا شتبل, عتن ابتن أبتي نجتيح, عتن مجاهتد. قتال:    

ويدثنا إسحاق, قال: يدثنا عبد هللا, عن ورقاء, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد بنحوه, إال أنه قال: 

 أو عمل بيديه أو رجليه وكالمه, وما تطّول به من أمره كله.

يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: يدثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد بنحوه, إال أنته    

 قال: وما نطق به من أمره كله.

ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد, عن قتادة: َويُوْءِت ُكّل ِذي فَْضتٍل فَْضتلَهُ 13938  

 أي في االَخرة.

 د أنه كان يقول في تأويل ذلك ما:وقد ُروي عن ابن مسعو  

ـ ُيدثت به عن المسيب بن شريك, عن أبي بكر, عن سعيد بتن جبيتر, عتن ابتن مستعود, 13939  

في قوله: َويُوْءِت ُكّل ِذي فَْضتٍل فَْضتلَهُ قتال: متن عمتل ستيئة كتبتت عليته ستيئة, ومتن عمتل يستنة 

الدنيا بقيتت لته عشتر يستنات, وإن كتبت له عشر يسنات. فإن عوقب بالسيئة التي كان عملها في 

لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر وايدة وبقيت له تستع يستنات. ثتم يقتول: هلتك متن 

 غلب آياده أعشاره.

وقولتته: وإْن تََولّتتْوا فتتإني أختتاُس َعلَتتْيُكْم َعتتذَاَب يَتتْوٍ  َكبِيتتٍر يقتتول تعتتالى ذكتتره: وإن أعرضتتوا عمتتا   

العبتادة هلل وتتر  عبتادة االَلهتة وامتنعتوا متن االستتغفار هلل والتوبتة إليته دعوتهم إليته متن إختالص 

فأدبروا مولين عن ذلك, فإني أيها القو  أخاس عليكم عذاب يو  كبير شأنه عظيم هوله, وذلك يَتْوَ  

ختاُس َعلَتْيُكْم َعتذَاب تُْجَزى ُكّل نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َوُهْم ال يُْظلَُموَن. وقتال جتّل ثنتاؤه: وإْن تََولّتْوا فتإّن أ

يَْوٍ  َكبِيٍر ولكنه مما قد تقدمه قوله, والعرب إذا قدمت قبل الكال  قوالً خاطبت ثم عادت إلتى الخبتر 

عن الغائب ثم رجعت بعد إلى الخطاب, وقد بينا ذلك في غير موضع بما أغنى عن إعادته في هذا 

 الموضع.

 4  اآلية :

 إِلَى ّللّاِ َمْرِجعُُكْم َوُهَو َعلََى ُكّل َشْيٍء قَِديٌر {.القول في تأويل قوله تعالى:     }
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يقول تعالى ذكره: إلى هللا أيها القو  ما بكتم ومصتيركم, فايتذروا عقابته إن تتوليتم عمتا أدعتوكم    

إليه من التوبة إليه من عبادتكم االَلهة وابهللانا , فإنه مخلدكم نار جهنم إن هلكتم على شرككم قبتل 

يه. َوُهَو على ُكّل َشْيٍء قَِديٌر يقول: وهو على إييائكم بعد مماتكم, وعقابكم علتى إشتراككم التوبة إل

 به ابوثان وغير ذلك مما أراد بكم وبغيركم قادر.

 5 اآلية :

ُشتوَن ثِيَتابَُهْم القول في تأويل قوله تعالى:     }أاَل إِنُّهْم يَثْنُوَن هللُادُوَرُهْم ِليَْستَْخفُواْ ِمْنهُ أاَل ِييَن يَْستَغْ 

 يَْعلَُم َما يُِسّروَن َوَما يُْعِلنُوَن إِنّهُ َعِليٌم بِذَاِت الّصدُوِر {.

اختلف القّراء في قراءة قوله: أال إنُّهْم يَثْنُتوَن هللُاتدُوَرُهْم فقرأتته عامتة ابمصتار: أال إنُّهتْم يَثْنُتوَن    

 بة.والصدور منصو«, ثنيت»هللُادُوَرُهْم على تقدير يفعلون من 

واختلفت قارئو ذلك كذلك في تأويله, فقال بعضهم: ذلك كان من فعل بعض المنافقين كان إذا مّر   

 برسول هللا هللالى هللا عليه وسلم غطى وجهه وثنى رهره. ذكر من قال ذلك:

ـ يدثنا محمد بن المثنى, قال: يدثنا ابن أبي عدّي, عن شعبة, عن يصين, عتن عبتد هللا 13940  

قولتته: أال إنُّهتتْم يَثْنُتتوَن هللُاتتدُوَرُهْم ِليَْستتتَْخفُوا ِمْنتتهُ أالَ ِيتتيَن يَْستَْغُشتتوَن ثِيَتتابَُهْم قتتال: كتتان  بتتن شتتدّاد فتتي

 أيدهم إذا مّر برسول هللا هللالى هللا عليه وسلم قال بثوبه على وجهه وثنى رهره.

عبتد هللا بتن شتداد  يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: يدثنا هشيم, قال: أخبرنا يصتين, عتن   

بن الهاد, قوله: أال إنُّهْم يَثْنُوَن هللُاتدُوَرُهْم ِليَْستتَْخفُوا ِمْنتهُ قتال: متن رستول هللا هللاتلى هللا عليته وستلم 

قتتال: كتتان المنتتافقون إذا متتّروا بتته ثنتتى أيتتدهم هللاتتدره ويطتتأطىء رأستته, فقتتال هللا: أال إنُّهتتْم يَثْنُتتوَن 

 هللُادُوَرُهْم... اآلية.

نى, قال: يدثنا عمرو بن عون, قال: يدثنا هشيم, عن يصين, قتال: ستمعت عبتد هللا يدثني المث   

بن شداد يقول, في قوله: يَثْنُوَن هللُادُوَرُهْم قال: كان أيدهم إذا مّر بالنبّي هللالى هللا عليه وستلم ثنتى 

 هللادره, وتغشى بثوبه كي ال يراه النبّي هللالى هللا عليه وسلم.

ن ذلك جهالً منهم باهلل ورنّا أن هللا يخفى عليه ما تضمره هللادورهم وقال آخرون: بل كانوا يفعلو  

 إذا فعلوا ذلك. ذكر من قال ذلك:

ـ يدثني محمد بن عمرو, قال: يدثنا أبو عاهللام, قال: يدثنا عيسى, عن ابن أبتي نجتيح, 13941  

 استطاعوا. عن مجاهد: يَثْنُوَن هللُادُوَرُهْم قال: شكا وامتراء في الحّق, ليستخفوا من هللا إن

يدثني المثنى, قال: يدثنا أبو يذيفة, قال: يدثنا شبل, عتن ابتن أبتي نجتيح, عتن مجاهتد: يَثْنُتوَن    

 هللُادُوَرُهْم شّكا وامتراء في الحّق. ِليَْستَْخفُوا ِمْنهُ قال: من هللا إن استطاعوا.

ح, عتن مجاهتد: ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يتدثنا ابتن نميتر, عتن ورقتاء, عتن ابتن أبتي نجتي13942  

 يَثْنُوَن هللُادُوَرُهْم قال: تضيق شّكا.

يتتدثنا المثنتتى, قتتال: يتتدثنا إستتحاق, قتتال: يتتدثنا عبتتد هللا, عتتن ورقتتاء, عتتن ابتتن أبتتي نجتتيح, عتتن    

مجاهد: يَثْنُوَن هللُادُوَرُهْم قال: تضيق شّكا وامتراء فتي الحتّق, قتال: ِليَْستتَْخفُوا ِمْنتهُ قتال: متن هللا إن 

 استطاعوا.

 دثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, بنحوه.ي   

ـ يدثنا محمد بن بشار, قال: يدثنا هوذة, قتال: يتدثنا عتوس, عتن الحستن, فتي قولته: أال 13943  

من جهالتهم به, قال هللا: أالَ ِييَن إنُّهْم يَثْنُوَن هللُادُوَرُهْم ِليَْستَْخفُوا ِمْنهُ أالَ ِييَن يَْستَْغُشوَن ثِيَابَُهْم قال: 

يَْستَْغثُوَن ثِيَابَُهْم في رلمة الليل في أجوس بيوتهم, يَْعلَُم تلك الساعة ما يُِسّروَن َوما يُْعِلنُوَن إنّهُ َعِليٌم 

 بذاِت الّصدُور.

 ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبتي, عتن ستفيان, عتن منصتور, عتن أبتي رسيتن: أال إنُّهتمْ 13944  

يَثْنُوَن هللُادُوَرُهْم ِليَْستَْخفُوا ِمْنهُ أالَ ِييَن يَْستَْغُشوَن ثِيَابَُهْم قال: كتان أيتدهم يحنتي رهتره ويستغشتي 

 بثوبه.

 وقال آخرون: إنما كانوا يفعلون ذلك لئال يسمعوا كال  هللا تعالى. ذكر من قال ذلك:  

, عتن قتتادة: أال إنُّهتْم يَثْنُتوَن هللُاتدُوَرُهْم... ـ يدثنا بشر, قال: يدثنا يزيد, قال: يدثنا سعيد13945  

اآلية, قال: كانوا يحنون هللادورهم لكيال يسمعوا كتتاب هللا, قتال تعتالى: أالَ ِيتيَن يَْستَْغُشتوَن ثِيَتابَُهْم 
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يَْعلَُم ما يُِسّروَن َوما يُْعِلنُوَن وذلك أخفى ما يكون ابن آد  إذا ينى هللادره واستغشى بثوبته وأضتمر 

 نفسه, فإن هللا ال يخفى ذلك عليه. همه في

يدثنا محمد بن عبد ابعلى, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمتر, عتن قتتادة: يَْستَْغُشتوَن ثِيَتابَُهْم    

قال: أخفى ما يكون اإلنسان إذا أسّر في نفسه شيئا وتغطى بثوبه, فذلك أخفى ما يكون, وهللا يطلتع 

 سّرون وما يعلنون.على ما في نفوسهم, وهللا يعلم ما ي

وقتتال آختترون: إنمتتا هتتذا إخبتتار متتن هللا نبيتته هللاتتلى هللا عليتته وستتلم عتتن المنتتافقين التتذين كتتانوا   

يضمرون له العداوة والبغضاء ويبدون له المحبة والمودّة, وأنهم معه وعلى دينه. يقول جّل ثناؤه: 

ثنتتاؤه أنتته ال يخفتتى عليتته  أال إنهتتم يطتتوون هللاتتدورهم علتتى الكفتتر ليستتتخفوا متتن هللا, ثتتم أخبتتر جتتلّ 

 سرائرهم وعالنيتهم.

 وقال آخرون: كانوا يفعلون ذلك إذا ناجى بعضهم بعضا. ذكر من قال ذلك:  

ـت يتدثني يتتونس, قتال: أخبرنتتا ابتن وهتتب, قتال: قتتال ابتن سيتتد, فتي قولتته: أال إنُّهتْم يَثْنُتتوَن 13946  

عضتهم بعضتا. وقترأ: أالَ ِيتيَن يَْستَْغُشتوَن ثِيَتابَُهْم... هللُادُوَرُهْم ِليَْستَْخفُوا ِمْنهُ قال: هذا يتين ينتاجي ب

 اآلية.

علتتى مثتتال: تَْحلَتتوِلي « أال إنُّهتتْم تَثْنَتتونِي هللُاتتدُوُرُهمْ »وُروي عتتن ابتتن عبتتاس أنتته كتتان يقتترأ ذلتتك:   

 التمرة: تَْفعَوِعل.

, قال: سمعت ـ يدثنا ابن وكيع, قال: يدثنا أبو أسامة, عن ابن جريج, عن ابن أبي مليكة13947  

قال: كانوا ال يأتون النساء وال الغتائط إال وقتد تغشتوا « أال إنُّهْم تَثْنَونِي هللُادُوُرُهمْ »ابن عباس يقرأ 

 بثيابهم كراهة أن يفضوا بفروجهم إلى السماء.

ـ يدثنا القاسم, قال: يدثنا الحسين, قال: ثني يجاج, عن ابن جريج, قتال: ستمعت محمتد 13948  

قال: سألته عنها, « أال إنُّهْم تَثْنَونِي هللُادُوُرُهمْ »فر يقول: سمعت ابن عباس يقرؤها: بن عباد بن جع

 فقال: كان ناس يستحيون أن يتخلّوا فيُْفُضوا إلى السماء, وأن يصيبوا فيفضوا إلى السماء.

 وُروي عن ابن عباس في تأويل ذلك قول آخر, وهو ما:  

, قال: يدثنا محمد بن ثور, عن معمر, قال: أخبرت عن ـ يدثنا به محمد بن عبد ابعلى13949  

وقتتال ابتتن عبتاس: تثنتتوني هللاتتدورهم: « أال إنُّهتتْم تَثْنَتتونِي هللُاتدُوُرُهمْ »عكرمتة, أن ابتتن عبتتاس, قترأ 

الشتتك فتتي هللا وعمتتل الستتيئات. يَْستَْغُشتتوَن ثِيتتابَُهْم يستتتكبر, أو يستتتكّن متتن هللا وهللا يتتراه, يَْعلَتتُم متتا 

 يُْعِلنُوَن. يُِسّروَن َوما

يدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرساق, قتال: أخبرنتا معمتر, عتن رجتل, عتن عكرمتة,    

قال عكرمة: تثنتوني هللاتدورهم, قتال: الشتك « أال إنُّهْم تَثْنَونِي هللُادُوُرُهمْ »عن ابن عباس, أنه قرأ: 

 ما يسّرون وما يعلنون. في هللا وعمل السيئات, فيستغشي ثيابه ويستكّن من هللا, وهللا يعلم

والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قّراء ابمصار, وهو: أال إنُّهْم يَثْنُوَن هللُادُوَرُهْم على   

 والصدور نصب بمعنى: يحنون هللادورهم ويكنّونها. كما:«, يفعلون»مثال 

ن علتّي, عتن ابتن ـ يدثني المثنى, قتال: يتدثنا عبتد هللا بتن هللاتالح, قتال: ثنتي معاويتة, عت13950  

 عباس, قوله: يَثْنُوَن هللُادُوَرُهْم يقول: يكنّون.

ـ يدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيته, عتن ابتن 13951  

ْم يَْعلَتُم عباس, قوله: أال إنُّهْم يَثْنُوَن هللُادُوَرُهْم يقول: يكتمون ما في قلوبهم. أالَ ِييَن يَْستَْغُشوَن ثِيَابَهُ 

 ما عملوا بالليل والنهار.

ـ ُيدثت عن الحسين بتن الفترج, قتال: ستمعت أبتا معتاذ يقتول: يتدثنا عبيتد, قتال: ستمعت 13952  

 الضحا  يقول في قوله: أال إنُّهْم يَثْنُوَن هللُادُوَرُهْم يقول: تثنوني هللادوُرهم.

ال أن التذي يتدثنا هكتذا ذكتر وهذا التأويل الذي تأّوله الضتحا  علتى متذهب قتراءة ابتن عبتاس, إ  

القتتراءة فتتي الروايتتة. فتتإذا كانتتت القتتراءة التتتي ذكرنتتا أولتتى القتتراءتين فتتي ذلتتك بالصتتواب إلجمتتا  

الحجة من القّراء عليها. فأولى التأويالت بتأويل ذلك, تأويل من قال: إنهم كانوا يفعلون ذلك جهتالً 

 بينهم. منهم باهلل أنه يخفى عليه ما تضمره نفوسهم أو تناجوه
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وإنما قلنتا ذلتك أولتى التتأويالت باآليتة, بن قولته: ِليَْستتَْخفُوا ِمْنتهُ بمعنتى: ليستتخفوا متن هللا, وأن   

الهاء في قوله: ِمْنهُ عائدة على اسم هللا, ولم يجر لمحمد ذكر قبل,. فيجعل من ذكره هللالى هللا عليته 

ت بتأن تكتون متن ذكتر هللا أولتى. وإذا وسلم وهي في سياق الخبر عن هللا. فإذا كان ذلتك كتذلك كانت

هللاّح أن ذلك كذلك, كان معلوما أنهم لم يحدّثوا أنفسهم أنهتم يستتخفون متن هللا إال بجهلهتم بته, فلمتا 

أخبرهم جّل ثناؤه أنه ال يخفى عليه سّر أمورهم وعالنيتها علتى أّي يتال كتانوا تغشتوا بالثيتاب أو 

ُشوَن ثِيَتابَُهْم يعنتي: يتغشتون ثيتابهم يتغطونهتا ويلبستون, يقتال أرهروا بالبزار, فقال: أالَ ِييَن يَْستَغْ 

 منه: استغشى ثوبه وتغشاه, قال هللا: واْستَْغَشْوا ثِيَابَُهْم وقالت الخنساء:

 أْرَعى النُّجوَ  َوما ُكلّْفُت ِرْعيَتَهاوتاَرةً أتَغّشى فَْضَل أْطماِرى شعي 

يعلم ما يسّر هؤالء الجهلة بربهم, الظانون أن هللا يخفى عليه متا يَْعلَُم ما يُِسّروَن يقول جّل ثناؤه:   

أضمرته هللادورهم إذا ينوها على ما فيها وثنوه, وما تناجوه بينهم فأخفوه وما يُْعِلنُوَن سواء عنتده 

سرائر عباده وعالنيتهم إنّه َعِليٌم بتذَاِت الّصتدُوَر يقتول تعتالى ذكتره: إن هللا ذو علتم بكتّل متا أخفتته 

 ر خلقه من إيمان وكفر ويّق وباطل وخير وشّر, وما تستجنّه مما لم يجنه بعد. كما:هللادو

ـ يدثني المثنى, قتال: يتدثنا عبتد هللا بتن هللاتالح, قتال: ثنتي معاويتة, عتن علتّي, عتن ابتن 13953  

 عباس: أالَ ِييَن يَْستَْغُشوَن ثِيَابَُهْم يقول: يغطون رؤسهم.
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