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 6  اآلية :

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

 ٍن {.}َوَما ِمن دَآبٍّة فِي األْرِض إِالّ َعلَى ّللّاِ ِرْزقَُها َويَْعلَُم ُمْستَقَّرَها َوُمْستَْودََعَها ُكّل فِي ِكتَاٍب ّمبِي   

إالّ علـــى ّللّاِ ِرْزقُهــا ومــا تــ ّب دابــة فـــي  يعنـــي تعالـــى  كــره بقولــه: َومــا ِمــْن دَابّــٍة فِـــي األْرِض    

األرض. وال ابة: الفـاعلة من دّب فهو ي ّب, وهـو داّب, وهـي دابـة. إال علــى ّللّاِ ِرْزقُهـا يقـول: إال 

 ومن هللا رزقها الذي يصل إلـيها هو به متكفل, و لك قُُوتها وغذاؤها وما به عيشها.

 أهل التأويـل.  كر من قال  لك:وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال بعض   

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: مـجاه , فــي 13954  

قوله: َوما ِمْن دَابٍّة فِـي األْرِض إالّ علـى ّللّاِ ِرْزقُها قال: مـا جاههـا مـن رزم فهللاـن هللا, وربــهللاا لــم 

 كان من رزم فهللان هللا.يرزقها حتـى تـهللاوت جوعا, ولكن ما 

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن سع , قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عهللاي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 13955  

 ابن عبـاس, قوله: َوما ِمْن دَابٍّة فِـي األْرِض إالّ علـى ّللّاِ ِرْزقُها قال: كّل دابة.

يقول: أخبرنا عبــي  بـن سلـيــهللاان, ـ ُح ثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سهللاعت أبـا معا  13956  

قال: سهللاعت الضحاك يقول فـي قولـه: َومـا ِمـْن دَابّـٍة فِــي األْرِض إالّ علــى ّللّاِ ِرْزقُهـا يعنــي: كـّل 

 دابة والناس منهم.

وكان بعض أهل العلـم بكالم العرب من أهـل البصـرة يـ عم أن كـل مـا  فهـو دابـة, وأن معنـى   

 زائ ة.« من»رض, وأّن الكالم: وما دابة فـي األ

وقولــه: َويَْعلَــــُم ُمْســـتَقَّرها حيـــ تســـتقّر فــــيه, و لــك مأواهـــا الـــذي تــأوي إلــــيه لــــيال  أو نهـــارا.   

 َوُمْستَْودََعها: الـهللاوضع الذي يُوِدعها, إما بـهللاوتها فـيه أو دفنها.

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

 ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قال: أخبرنا ابن التـيـهللاي, عن لــيـ, ـ ح13957  

 عن الـحكم, عن ِمْقسم, عن ابن عبـاس, قال: ُمْستَقَّرها, حيـ تأوي, َوُمْستَْودََعها حيـ تـهللاوت.

عبــاس,  ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عـن علــّي, عـن ابـن   

 قوله: َويَْعلَـُم ُمْستَقَّرها يقول, حيـ تأوى, َوُمْستَْودََعها يقول, إ ا ماتت.

ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا الـهللاـحاربــّي, عـن لــيـ, عـن الــحكم, عـن ِمْقسـم, عـن ابـن عبــاس:    

 حيـ تـهللاوت. َويَْعلَـُم ُمْستَقَّرها َوُمْستَْودَُعها قال, الـهللاستقّر: حيـ تأوي, والـهللاستودع,

 وقال آخرون: ُمَستَقَّرها فـي الرحم, َوُمْستَْودََعها: فـي الصلب.  كر من قال  لك:  

ـــ حــ ثنا الـــهللاثنى, قــال: حــ ثنا أبــو حذيفــة, قــال: حــ ثنا ـــبل, عــن ابــن أبـــي نـــجيح, عــن 13958  

 التـي فـي األنعام. مـجاه : َويَْعلَـُم ُمْستَقَّرها: فـي الرحم, َوُمْستَْودََعها: فـي الصلب, مثل

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن سع , قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عهللاي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه عـن 13959  

ابن عبـاس, قوله: َويَْعلَـُم ُمْسـتَقَّرها َوُمْسـتَْودََعها فـالــهللاستقّر: مـا كـان فــي الـرحم, والــهللاستودع: مـا 

 كان فـي الصلب.

ن الفرج, قال: سهللاعت أبـا معا  يقول: أخبرنا عبــي , قـال: سـهللاعت ـ ُح ثت عن الـحسين ب13960  

 الضحاك يقول فـي قوله: َويَْعلَـُم ُمْستَقَّرها يقول: فـي الرحم, َوُمْستَْودََعها فـي الصلب.

 وقال آخرون: الـهللاستقّر: فـي الرحم, والـهللاستودع: حيـ تـهللاوت.  كر من قال  لك:  

ح ثنا أبـي ويعلـى بن فضيـل, عن إسهللااعيـل, عن إبراهيــم, عـن ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: 13961  

عب  هللا: َويَْعلَـُم ُمْستَقَّرها َوُمْستَْودََعها قال: مستقّرها: األرحام, ومستودعها: األرض التــي تــهللاوت 

 فـيها.

ــ    ـــُم ُمْس ــ  هللا: َويَْعلَ ـــل, عــن الســ ي, عــن مــّرة, عــن عب ـــي  هللا, عــن إسرائي ــال: حــ ثنا عب تَقَّرها ق

 َوُمْستَْودََعها الـهللاستقّر: الرحم, والـهللاستودع. الـهللاكان الذي تـهللاوت فـيه.
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 وقال آخرون ُمْستَقَّرها: أيام حياتها َوُمْستَْودََعها: حيـ تـهللاوت فـيه.  كر من قال  لك:  

بـو ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  الرحهللان بن سع , قـال: أخبرنـا أ13962  

ــام حياتهــا,  ــتَقَّرها َوُمْســتَْودََعها قــال: مســتقّرها: أي ـــُم ُمْس ــه: َويَْعلَ ـــيع بــن أنــَ, قول جعفــر, عــن الرب

 ومستودعها: حيـ تـهللاوت ومن حيـ تبعـ.

وإنـهللاا اخترنا القول الذي اخترنـاه فــيه, ألن هللا جـّل ثنـاؤه أخبـر أن مـا رزقـت الـ واّب مـن رزم   

ن يعلـم مثواها ومستقّرها دون الـخبر عن علـهللاه بـهللاا تضهللانته األصالب فهللانه, فأولـى أن يتبع  لك أ

 واألرحام.

ويعنـي بقوله: ُكّل فِـي ِكتاٍب ُمبِـيٍن عـ د كـل دابـة, ومبلـز أرزاقهـا وقـ ر قرارهـا فــي مسـتقّرها,    

أن  لك وم ة لبثها فـي مستودعها, كّل  لك فـي كتاب عن  هللا مثبت مكتوب مبـين, يبـين لـهللان قرأه 

مثبت مكتوب قبل أن يخـلقها ويوج ها. وهذا إخبـار من هللا جّل ثناؤه الذين كانوا يثنون صـ ورهم 

لـيستـخفوا منه أنه ق  علـم األـياه كلها, وأثبتها فـي كتاب عن ه قبل أن يخـلقها ويوج ها يقول لهـم 

علــيه مـا تنيـوي علــيه تعالـى  كره: فهللان كان ق  علــم  لـك مـنهم قبـل أن يوجـ هم, فكيـي يخفــي 

 نفوسهم إ ا ثَنَْوا به ص ورهم واستغشوا علـيه ثـيابهم؟

 7 اآلية :

ـُـهُ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َوُهَو الِّذي َخلَق الّسهللَااَواِت َواألْرَض فِـي ِسـتِّة أَيّـاٍم َوَكـاَن َعْر

ئِن قُْلَت إِنُّكْم ّمْبعُوثُوَن ِمن بَْعِ  اْلهللَاْوِت لَيَقُولَّن الِّذيَن َكفَُرَواْ إِْن َعلَى اْلهللَاآِه ِليَْبلَُوُكْم أَيُّكْم أَْحَسُن َعهللَاال  َولَ 

 َهـَذَآ إِالّ ِسْحٌر ّمبِيٌن {.

يقول تعالـى  كره: هللا الذي إلـيه مرجعكم أيها الناس جهللايعا ُهَو الّـِذي َخــلََق الّسـهللَاَواِت واألَْرَض    

ج  من خـلق  لك من غير ـيه أن يعي كم أحياه بع  أن يـهللايتكم؟ وقـيــل: فـي ِستِّة أيّاٍم يقول: أفـيع

ـــي هــذا  ـــاجت ى ف ــام الســتة, ف ـــي األي ـــيهّن ف ـــى  كــره خـــلق الســهللاوات واألرض ومــا ف إن هللا تعال

 الـهللاوضع بذكر خـلق السهللاوات واألرض من  كر خـلق ما فـيهّن.

نــي حجـاج, عـن ابـن جـريج, قـال: أخبرنــي ـ ح ثنا القاسم, قال: حـ ثنا الــحسين, قـال: ث13963  

إسهللااعيـل بن أميّة, عن أيوب بن خال , عن عبـ  هللا بـن رافـع, مولــى أّم سلــهللاة, عـن أبــي هريـرة, 

َخـلََق ّللّاُ التّْربَةَ يَْوَم الّسْبِت, َوَخـلََق الـِجبَـاَل »قال: أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بـي ي, فقال 

ألَحِ , َوَخـلََق الّشَجَر فِـيها يَْوَم االثْنَـْيِن, َوَخـلََق الـهللَاْكُروهَ يَْوَم الثاّلثـاِه, َوَخــلََق النّـوَر يَـْوَم فِـيها يَْوَم ا

, َوَخـلََق آدََم بَْع َ العَْصِر ِمـْن يَـْوِم الــُجهللُاعَِة فِــي  َِ ـّ فِـيها ِمْن ُكّل دَابٍّة يَْوَم الـَخهللِاي آِخـِر األْربِعاِه, َوبَ

 «.َخـْلِق فِـي آِخِر ساعاِت الـُجهللُاعَِة فِـيـهللاا بـيَن العَْصِر إلـى اللّـْيـلِ الـ

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قوله: فِـي ِستِّة أيّاٍم 13964  

 قال: ب أ خـلق األرض فـي يومين, وق ر فـيها أقواتها فـي يومين.

حهللاي , قال: ح ثنا جرير, عن األعهللاش, عن أبـي صالـّح, عن كعب, قال: بـ أ ـ ح ثنا ابن 13965  

هللا خـلق السهللاوات واألرض يوم األح  واالثنـين والثالثاه واألربعـاه والــخهللايَ, وفـرن منهـا يـوم 

 الـجهللاعة, فخـلق آدم فـي آخر ساعة من يوم الـجهللاعة قال: فجعل مكان كّل يوم ألي سنة.

ــِذي َخـــلََق ـــ وُحــ ثت عــن الــ13966   ـهللاسيب بــن ـــريك, عــن أبـــي َرْوم, عــن الضــحاك: َوُهــَو الّ

الّسهللاَواِت واألْرَض فِـي ِستِّة أيّاٍم قال: من أيام االَخرة, كّل يوم مق اره ألـي سـنة ابتـ أ فــي الـخــلق 

 يوم األح , وختـم الـخـلق يوم الـجهللاعة فسهللايت الـجهللاعة, وَسبََت يوَم السبت فلـم يخـلق ـيئا.

ـــهللَااِه يقــول: وكــان عرـــه علـــى الـــهللااه قبــل أن يخـــلق الســهللاوات     ــهُ علـــى ال ـُ وقولــه: وكــاَن َعْر

 واألرض وما فـيهن. كهللاا:

ـ ح ثنـي مــحهللا  بـن عهللاـرو, قـال: حـ ثنا أبـو عاصـم, قـال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي 13967  

ـُهُ علـى الـهللَااِه قبل أن  يخـلق ـيئا. نـجيح, عن مـجاه , فـي قول هللا: وكاَن َعْر

ح ثنــي الــهللاثنى, قـال: حــ ثنا أبـو حذيفـة, قـال: حــ ثنا ــبل, عـن ابـن أبـــي نــجيح, عـن مـــجاه ,    

 نـحوه.

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا, عـن ورقـاه, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن    

 مـجاه  مثله.
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ـُـهُ علــى الــهللَااِه ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي يـ , قـال: حـ ثن13968   ا سـعي , عـن قتـادة: وكـاَن َعْر

 ينبئكم ربكم تبـارك وتعالـى كيي كان ب ه خـلقه قبل أن يخـلق السهللاوات واألرض.

ـُـهُ     ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بـن ثـور, عـن معهللاـر, عـن قتـادة: وكـاَن َعْر

 السهللااه واألرض. علـى الـهللَااِه قال: هذا ب ه خـلقه قبل أن يخـلق

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا الـحجاج, قال: ح ثنا حهللااد, عن يعلـى بن عياه, عن وكيع 13969  

بن ح س, عن عهللاه أبـي رزين العقـيـلـي, قـال: قلـت: يـا رسـول هللا, أيـن كـان ربنـا قبـل أن يخــلق 

ــهُ َهــَواٌه ومــا تَـــْحتَ »الســهللاوات واألرض؟ قــال:  ـــي َعهللاــاٍه مــا فَْوقَ ــهُ علـــى فِ ـَ ــَواٌه, ثُــّم َخـــلََق َعْر هُ َه

 «.الـهللَااهِ 

ح ثنا ابن وكيع ومـحهللا  بن هارون القيان الرازقـي قاال: ح ثنا ي ي  بن هارون, عـن حهللاـاد بـن    

سلـهللاة, عن يعلـى بن عياه, عن وكيع بن ح س, عـن عهللاـه أبــي رزيـن. قـال: قلـت: يـا رسـول هللا 

كاَن فِـي َعهللااٍه ما فَْوقَهُ َهَواٌه, َوما تَـْحتَهُ َهـَواٌه, ثُـّم َخــلََق : »أين كان ربنا قبل أن يخـلق خـلقه؟ قال

ـَهُ علـى الـهللَااهِ   «.َعْر

ـ ح ثنا خالد بن أسلــم, قـال: أخبرنـا النضـر بـن ـهللايــل, قـال: أخبرنـا الــهللاسعودي, قـال: 13970  

رسـول هللا أخبرنا جامع بن ـ ّاد, عـن صـفوان بـن مــحرز, عـن ابـن حصـين وكـان مـن أصـحاب 

صلى هللا عليه وسلم قال: أتـى قوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, ف خـلوا علــيه, فجعـل يبشـرهم 

ويقولون: أعينا حتـى ساه  لك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ثـم خرجـوا مـن عنـ ه, وجـاه قـوم 

لم ونتفقّـه فــي الـ ين, آخرون ف خـلوا علـيه, فقالوا: جئنا نسلـم علـى رسول هللا صلى هللا عليـه وسـ

قـالوا: قبلنـا « فــاْقبَلُوا البُْشـَرى إْ  لَــْم يَْقبَْلهـا أُولَئِـَك الّـِذيَن َخَرُجـوا»ونسأله عن ب ه هذا األمر, قال: 

ـُـهُ علــى الــهللَااِه, وَكتَـَب »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ـَْيَه غيُرهُ, وكاَن َعْر كاَن ّللّاُ َوال 

ـــي الــذّْكرِ  ــْيٍه, ثُــّم َخـــلََق َســْبَع َســهللَاَواتٍ  فِ ـَ ــْت, «. قَْبــَل ُكــّل  ــْ   ََهبَ ثـُـّم أتانـــي آت, فقــال: تْلــَك ناقَتـُـَك قَ

 فََخَرْجُت يَْنقَِيِيُع دَُونها الّسراُب َولََوِدْدُت أنّـي تََرْكتُها.

ن أبــي ـ ح ثنا مـحهللا  بن منصور, قال: ح ثنا إسحام بن سلـيـهللاان, قـال: حـ ثنا عهللاـرو بـ13971  

قـيَ, عن ابن أبـي لـيـلـى, عن الــهللانهال بـن عهللاـرو, عـن سـعي  بـن جبــير, عـن ابـن عبــاس, فــي 

ـُهُ علـى الـهللَااِه قال: كان عر  هللا علـى الـهللااُه ثم اتـخذ لنفسه جنة, ثم اتـخذ دونها  قوله: وكاَن َعْر

ٌَ أو قـال: أخرى, ثم أطبقههللاا بلؤلؤة واح ة, قال: وِمْن دُونِِههللَاا َجنّتَاِن قـ ال: وهـي التــي ال تَْعلَــُم نَْفـ

وههللاا التـي ال تعلـم نفَ ما أُْخِفـَي لَُهْم ِمْن قُّرةِ أَْعيٍُن َجَ اه  بـهللاا َكانُوا يَْعهللَالُـوَن. قـال: وهـي التــي ال 

 تعلـم الـخالئق ما فـيها أو ما فـيههللاا يأتـيهم كّل يوم منها أو منههللاا تـحفة.

, قال: ح ثنا أبـي, عن سفـيان, عـن األعهللاـش, عـن الــهللانهال, عـن سـعي  ـ ح ثنا ابن وكيع13972  

ـُـهُ علــى الــهللَااِه قـال: علــى أّي ــيه كـان  بن جبـير, قال سئل ابن عبـاس عن قول هللا: وكاَن َعْر

 الـهللااه؟ قال: علـى متن الريح.

ش, عن سعي  بن ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن األعهللا   

ـُهُ علـى الـهللَااِه علـى أّي ـيه كان الـهللااه؟  جبـير قال: سئل ابن عبـاس عن قوله تعالـى: وكاَن َعْر

 قال: علـى متن الريح.

ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن سعي , عن ابن عبـاس,    

 مثله.

ل: ح ثنا مبشـر الـحلبــي, عـن أرطـاة بـن الــهللانذر, قـال: سـهللاعت ـ قال: ح ثنا الـحسين, قا13973  

ضهللارة يقـول: إن هللا كـان عرــه علــى الــهللااه, وخــلق السـهللاوات واألرض بـالــحّق, وخــلق القلــم 

فكتب به ما هو خالق وما هو كائن من خـلقه, ثم إن  لك الكتاب سبح هللا ومـج ه ألـي عـام قبـل أن 

 يخـلق ـيئا من الـخـلق.

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: حـ ثنا إسهللااعيــل بـن عبـ  الكريــم, قـال: ثنــي 13974  

عب  الصهللا  بن معقل, قال: سهللاعت وهب بن منبه يقول: إن العر  كان قبل أن يخـلق هللا السهللاوات 

واألرض, ثــم قــبض قبضــة مــن صفـــاه الـــهللااه, ثــم فتـــح القبضــة فـــارتفع دخــان, ثــم قضــاهّن ســبع 

فـي يومين, ثم أخذ طينة من الـهللااه فوضعها مكان البـيت, ثـم دحـا األرض منهـا, ثـم خــلق  سهللاوات
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األقوات فـي يومين والسهللاوات فـي يـومين وخــلق األرض فــي يـومين, ثـم فـرن مـن آخـر الـخــلق 

 يوم السابع.

سـهللاوات واألرض أيهـا وقوله: لَـيَْبلَُوُكْم ايّكْم أْحَسُن َعهللَاـال يقـول تعالــى  كـره: وهـو الـذي خــلق ال  

الناس, وخـلقكم فـي ستة أيام, لــيبلوُكْم يقـول: لــيختبركم, أيّكـم أحسـُن عهللاـال  يقـول: أيكـم أحسـن لـه 

 طاعة. كهللاا:

ـ ح ثنا عن داود بن الـهللاـحبر, قال: ح ثنا عب  الواح  بن زي , عن كلــيب بـن وائـل, عـن 13975  

م: أنـه تـال هـذه اآليـة: لــيَْبلَُوُكْم أيُّكـْم أْحَسـُن َعهللَاـال  عب  هللا بن عهللارو, عن النبـّي صلى هللا عليه وسل

 «.أيُّكْم أْحَسُن َعْقال , وأْوَرُع َعْن َمـَحاِرِم ّللّاِ وأْسَرُع فِـي طاَعِة ّللّاِ »قال: 

 ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قولـه: لــيَْبلَُوُكْم أيُّكـْم أْحَسـنُ    

 َعهللَاال  يعنـي الثقلـين.(

ٌن. وقوله: َولَئِْن قُْلـَت إنُّكـْم َمْبعُوثُـوَن ِمـْن بَْعـِ  الــهللَاْوِت لَــيَقُولَّن الّـِذيَن َكفَـُروا إْن َهـذَا إالّ ِسـْحٌر ُمبِــي  

يقول تعالـى  كره لنبـيه مـحهللا  صلى هللا عليه وسلم: ولئن قلت لهؤاله الـهللاشركين مـن قومـك إنكـم 

ياه من بع  مــهللااتكم فتلـوت علــيهم بـذلك تن يـلــي ووحيــي, لــيقولن إن هـذا إال سـحر مبعوثون أح

مبـين أي ما هذا الذي تتلوه علـينا مـهللاا تقول إال سحر لسامعه, مبـين حقـيقته أنه سحر. وهذا علـى 

فإنـه يوجـه « ُمبِــينٌ إْن َهـذَا إالّ سـاِحٌر »تأويـل من قرأ  لك: إْن َهذَا إالّ ِسـْحٌر ُمبِــيٌن وأمـا مـن قـرأ: 

الـخبر بذلك عنهم إلـى أنهم وصفوا رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم بأنـه فـيــهللاا أتـاهم بـه مـن  لـك 

ساحر مبـين. وق  بـيّنا الصواب من القراهة فـي  لك فـي نظائره فـيـهللاا مضـى قبـل بــهللاا أغنـى عـن 

 إعادته ههنا.

 8 اآلية :

لَئِْن أَّخْرنَا َعْنُهُم اْلعَذَاَب إِلََى أُّمٍة ّمْعـ ُودَةٍ لّيَقُـولُّن َمـا يَْحبُِسـهُ أاَلَ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }وَ 

ََ َمْصُروفا  َعْنُهْم َوَحاَم بِِهم ّما َكانُواْ بِِه يَْستَْهِ ُهوَن {.  يَْوَم يَأْتِيِهْم لَْي

مــحهللا  العـذاب فلــم نعجلـه يقول تعالـى  كره: ولئن أخرنا عن هـؤاله الــهللاشركين مـن قومـك يـا    

لهم, وأنسأنا فـي آجالهم إلـى أمة مع ودة ووقت مـح ود وسنـين معلومة. وأصل األمـة مـا قـ  بــيّنا 

فـيـهللاا مضى من كتابنا هذا أنها الـجهللااعة من النـاس تـجتــهللاع علــى مـذهب وديـن, ثـم تسـتعهللال فــي 

ل للسنـين الـهللاع ودة والـحين فـي هذا معان كثـيرة ترجع إلـى معنى األصل الذي  كرت. وإنـهللاا قـيـ

الـهللاوضع ونـحوه أمة, ألن فـيها تكون األمة. وإنـهللاا معنـى الكـالم: ولـئن أخرنـا عـنهم العـذاب إلــى 

 مـجيه أمة وانقراض أخرى قبلها.

وبنـحو الذي قلنا من أن معنى األمة فـي هذا الـهللاوضع األجل والـحين قال أهل التأويـل.  كر من   

 قال  لك:

ـ ح ثنا مـحهللا  بن بشار, قال: ح ثنا عب  الرحهللان, وح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو نعيـم, 13976  

قال: حـ ثنا سفــيان الثـوري, عـن عاصـم, عـن أبــي رزيـن, عـن ابـن عبــاس. وحـ ثنا الــحسن بـن 

 يحيى, قال أخبرنا عب  الرزام قال: أخبرنا الثوري, عن عاصم, عن أبـي رزين, عن ابن عبــاس:

 َولَئِْن أّخْرنا َعْنُهُم العَذَاَب إلـى أُّمٍة َمْع ُودَةٍ قال: إلـى أجل مـح ود.

ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن سفــيان, عـن عاصـم, عـن أبــي رزيـن, عـن ابـن عبــاس,    

 بـهللاثله.

إلــى ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بـن ثـور, عـن معهللاـر, عـن قتـادة: 13977  

 أُّمٍة َمْع ُودَةٍ قال: أجل مع ود.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: حـ ثنا الـهللاـحاربــي, عـن جـويبر, عـن الضـحاك, قـال: إلــى أجـل 13978  

 مع ود.

ـ ح ثنـي مــحهللا  بـن عهللاـرو, قـال: حـ ثنا أبـو عاصـم, قـال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي 13979  

 ل: إلـى حين.نـجيح, عن مـجاه : إلـى أُّمٍة َمْع ُودَةٍ قا

 ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , مثله.   

 قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا, عن ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , مثله.   
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ابن جريج: َولَئِْن أّخْرنـا َعـْنُهُم ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن 13980  

العَذَاَب إلـى أُّمٍة َمْع ُودَةٍ يقول: أمسكنا عنهم العذاب إلـى أمة مع ودة. قال ابن جريج: قال مـجاه : 

 إلـى حين.

ح ثنـي مـحهللا  بن سع , قال: ثنـي أبــي, قـال: ثنــي عهللاـي, قـال: ثنــي أبــي, عـن أبــيه, عـن ابـن    

 أّخْرنا َعْنُهُم العَذَاَب إلـى أُّمٍة َمْع ُودَةٍ يقول: إلـى أجل معلوم. عبـاس, قوله: َولَئِنْ 

وقولــه: لَـــيَقُولُّن مــا يَْحبُِســهُ يقــول: لـــيقولّن هــؤاله الـــهللاشركون مــا يحبســه؟ أّي ـــيه يـــهللانعه مــن    

ــا مــنهم أن  لــك إنـــهللاا أخــر عــنهم لكــذب  تعجيـــل العــذاب الــذي يتوعــ نا بــه؟ تكذيبـــا مــنهم بــه, و نّ

 الـهللاتوع . كهللاا:

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قوله: لَـيَقُولُّن 13981  

 ما يَْحبُِسهُ قال: للتكذيب به, أو أنه لـيَ بشيه.

ََ َمْصُروفـا َعْنُهْم يقول تعالـى  كره تـحقـيقا لوعي ه و   تصحيحا لـخبره: وقوله: أال يَْوَم يَأْتِـيِهْم لَـْي

أال يوم يأتـيهم العذاب الذي يكذّبون به لـيَ مصروفـا عنهم, يقول: لــيَ يصـرفه عـنهم صـار , 

وال ي فعه عنهم دافع, ولكنه يحّل بهم فـيهلكهم. َوحاَم بِِهْم ما كانُوا بِِه يَْستَْهِ ئُوَن يقول: ونـ ل بهـم 

سـته اؤهم بـه الـذي  كـره هللا قـيــلهم قبـل وأصابهم الذي كانوا به يسخرون من عـذاب هللا. وكـان ا

 ن وله ما يحبسه نقال  بأنبـيائه.

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك كان بعض أهل التأويـل. يقول  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنــي الــهللاثنى, قـال: حـ ثنا أبـو حذيفـة, قـال: حـ ثنا ــبل, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن 13982  

 ا بِِه يَْستَْهِ ئُوَن قال: ما جاهت به أنبـياؤهم من الـحّق.مـجاه : َوحاَم بِِهْم ما كانُو

 9 اآلية :
وٌر القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َولَئِْن أَ َْقنَا اإِلْنَساَن ِمنّا َرْحهللَاة  ثُّم نََ ْعنَاَها ِمْنـهُ إِنّـهُ لَيَئُـوٌس َكفُـ

.} 

فــي الـرزم والعـيش, فبسـينا علــيه مـن  يقول تعالـى  كره: ولئن أ قنا اإلنسان منا رخاه وسعة   

ال نـيا, وهي الرحهللاة التـي  كرها تعالـى  كره فـي هذا الـهللاوضع, ثُّم نََ ْعناها ِمْنهُ يقـول: ثـم سـلبناه 

 لك, فأصابته مصائب أجاحته فذهبت به إنّهُ لَـيَئُوٌس َكفُـوٌر يقـول: يظـّل قناطـا مـن رحهللاـة هللا آيسـا 

فعول, من قول القائل: يئَ فـالن مـن كـذا فهـو يئـوس, إ ا كـان  لـك «: يئوس»من الـخير. وقوله: 

يقول: هو كفـور لــهللان أنعـم علــيه, قلـيــل الشـكر لربـه الــهللاتفضل علــيه «, كفور»صفة له. وقوله: 

 بـهللاا كان وهب له من نعهللاته.

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج: َولَئِْن أ َْقنا اإلْنساَن ـ ح ثنا القاسم, 13983  

ِمنّا َرْحهللَاة  ثُّم نََ ْعناها ِمْنهُ إنّهُ لَـيَئُوٌس َكفُوٌر قال: يـا ابـن آدم إ ا كانـت بـك نعهللاـة مـن هللا مـن السـعة 

ـيئوس من َرْوحِ هللا, قنوط واألمن والعافـية فكفور لـهللِاا بك منها, وإ ا ن عت منك يبتز لك فراغك ف

 من رحهللاته, كذلك الـهللاره الـهللانافق والكافر.

 11-10 اآلية :

َي القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َولَئِْن أَ َْقنَاهُ نَْعهللَاآَه بَْع َ َضّرآَه َمّستْهُ لَيَقُولَّن  ََهـَب الّسـيّئَاُت َعنّـ

 واْ َوَعهللِالُواْ الّصاِلَحاِت أُْولَـَئَِك لَُهْم ّمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َكبِيٌر {.إِنّهُ لَفَِرٌح فَُخوٌر *  إِالّ الِّذيَن َصبَرُ 

يقول تعالـى  كره: ولئن نـحن بسـينا لننسـان فــي دنــياه, ورزقنـاه رخـاه فــي عيشـه, ووسـعنا    

ه: بَْعـ َ َضـّراَه علـيه فـي رزقه و لك هي الـنعم التــي قـال هللا جـّل ثنـاؤه: َولَـئِْن أ َْقنـاهُ نَْعهللاـاَه. وقولـ

يقول: بع  ضيق مـن العـيش كـان فــيه وعسـرة كـان يعالــجها. لَــيَقُولَّن  ََهـَب الّسـيّئاُت َعنّــي يقـول 

تعالـى  كره: لـيقولّن عن   لك:  هب الضيق والعسرة عنـي, وزالت الشـ ائ  والــهللاكاره. إنّـهُ لَفَـِرٌح 

م التـي يُعياها مسرور بها فخور, يقول:  و فخر فَُخوٌر يقول تعالـى  كره: إن اإلنسان لفرح بـالنع

بـهللاا نال من السعة فـي ال نـيا وما بسط له فـيها من العيش, وينسي صروفها ونك  العوارض فـيها, 

 وي ع طلب النعيـم الذي يبقـي والسرور الذي ي وم فال ي ول.
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ن جـريج, قولـه:  ََهــَب ــ حـ ثنا القاسـم, قــال: حـ ثنا الــحسين, قــال: حـ ثنا حجـاج, عـن ابــ13984  

الّسيّئاُت َعنّـي غّرة بـاهلل وجراهة علـيه. إنّهُ لَفَِرٌح وهللا ال يحّب الفرحين, فَُخوٌر بع  مـا أعيـي هللا, 

 وهو ال يشكر هللا.

ثـــم استثنــــي جـــّل ثنـــاؤه مـــن اإلنســـان الـــذي وصـــفه بهاتــــين الصفتــــين الـــذين صـــبروا وعهللالـــوا   

هم منه ألن اإلنسان بــهللاعنى الــجنَ ومعنـى الــجهللاع, وهـو كقولـه: الصالـحات. وإنـهللاا جاز استثناؤ

َوالعَْصِر إّن اإلْنساَن لَِفـي ُخْسـٍر إالّ الّـِذيَن آَمنُـوا وَعهللِالُـوا الّصاِلــحاِت فقـال تعالــى  كـره: إال الـذين 

عـة صبروا وعهللالوا الصالـحات, فإنهم إن تأتهم ـ ّة من ال نـيا وعسرة فـيها لــم يثـنهم  لـك عـن طا

هللا, ولكنهم صبروا ألمره وقضائه, فـإن نـالوا فــيها رخـاه وسـعة ــكروه وأدّوا حقوقـه بــهللاا أتـاهم 

منها. يقول هللا: أُولَئَِك لَُهْم َمْغِفَرةٌ يغفرهـا لهـم, وال يفضـحهم بهـا فــي معـادهم. وأْجـٌر َكبِــيٌر يقـول: 

تـي عهللالوها فـي دار ال نـيا ج يــل, ولهم من هللا مع مغفرة  نوبهم ثواب علـى أعهللاالهم الصالـحة ال

 وج اه عظيـم.

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جـريج: إال الـذين صـبروا 13985  

 عن  الباله وعهللالوا الصالـحات عن  النعهللاة, لهم مغفرة لذنوبهم, وأجر كبـير. قال: الـجنة.

 12 اآلية :

ـى:     }فَلَعَلَّك تَاِرٌك بَْعَض َما يُوَحَى إِلَْيَك َوَضآئٌِق بِِه َصْ ُرَك أَن يَقُولُواْ القول فـي تأويـل قوله تعال

ـَْيٍه َوِكيٌل {.  لَْوالَ أُنِ َل َعلَْيِه َكنٌ  أَْو َجآَه َمعَهُ َملٌَك إِنهللَّاآ أَنَت نَِذيٌر َوّللّاُ َعلََى ُكّل 

يـه وسـلم: فلعلـك يـا مــحهللا  تـارك بعـض مـا يـوحي يقول تعالـى  كره لنبــيه مــحهللا  صـلى هللا عل   

إلــيك ربـك أن تبلغـه مـن أمـرك بتبلــيغه  لـك, وضــائق بــهللاا يـوحي إلــيك صـ رك فـال تبلغـه إيــاهم 

مخافة أْن يَقُولُوا لَْوال أُْنـِ َل َعلَــْيِه َكْنـٌ  أْو جـاَه َمعَـهُ َملَـٌك لـه مصـ ّم بأنـه هلل رسـول. يقـول تعالــى 

يته إلـيك, فإنك إنّـهللَاا أْنَت نَِذيٌر تنذرهم عقابــي وتــحذّرهم بأسـي علــى كفـرهم  كره: فبلغهم ما أوح

بـي, وإنـهللاا االَيات التـي يسألونكها عن ي وفـي سليانـي أن لها إ ا ـئت, ولــيَ علــيك إال الـبالن 

ـَْيٍه َوِكيـٌل يقول: وهللا القـيـم بكّل ـيه وبـي ه ت بـ يره, فـانفذ لــهللاا أمرتـك واإلنذار. َوّللّاُ علـى ُكّل 

 به, وال يـهللانعك مسألتهم إياك االَيات من تبلـيغهم وحيـي والنفو  ألمري.

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال بعض أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاه , قـال: 13986  

بـيه: فَلَعَلَّك تَاِرٌك بَعَض ما يُوَحى إِِلـْيَك أن تفعل فـيه ما أمرت وتـ عو إلــيه كهللاـا أرسـلت, قال هللا لن

قالوا: لَْوال أُْنِ َل َعلَـْيِه َكْنٌ  ال نرى معه ماال , أيـن الــهللاال؟ أْو جـاَه َمعَـهُ َملَـٌك ينـذر معـه, إنّــهللَاا أْنـَت 

 نَِذيٌر فبلز ما أمرت.

 13 اآلية :

أويـل قوله تعالـى:   }أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَأْتُواْ بِعَْشِر ُسَوٍر ّمثِْلِه ُمْفتََريَـاٍت َواْدُعـواْ َمـِن القول فـي ت

 اْستََيْعتُْم ّمن دُوِن ّللّاِ إِن ُكنتُْم َصاِدقِيَن {

ـيتهم بـه يقول تعالـى  كره لنبــيه مــحهللا  صـلى هللا عليـه وسـلم: كفــاك حجـة  علــى حقــيقة مـا أتـ   

وداللة  علـى صّحة نبّوتـك هـذا القـرآن مـن سـائر االَيـات غيـره, إْ  كانـت االَيـات إنــهللاا تكـون لــهللان 

أعييها داللة علـى ص قه, لعِج  جهللايع الـخــلق عـن أن يـأتوا بــهللاثلها, وهـذا القـرآن جهللايـع الـخــلق 

كذّبتَـه. ودّل علــى أن معنـى الكـالم َعَجَ ةٌ عن أن يأتوا بـهللاثله. فإن هم قالوا: افتريتَه: أي اختلقتَه وت

ما  كرنا قوله: أْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ.... إلـى آخر اآليـة. ويعنــي تعالــى  كـره بقولـه: أْم يَقُولُـوَن اْفتَـَراهُ 

فـي مثل هذا الــهللاوضع فقـل لهـم: يـأتوا « أم»أي أيقولون افتراه وق  دللنا علـى سبب إدخال العرب 

رآن مفتريـات, يعنــي مفـتعالت مختلفــات, إن كـان مـا أتــيتكم بـه مـن هـذا بعشر سور مثل هـذا القـ

القرآن مفترى ولـيَ بآية معج ة كسائر ما سألته من االَيات, كالكن  الـذي قلتــم: هـالّ أنـ ل علــيه 

أو الـهللالَك الذي قلتـم: هالّ جاه معه نذيرا له مص ّقا فإنكم قومي وأنتـم من أهـل لسانــي, وأنـا رجـل 

ومـــحال أن أقــ ر أخـــلق وحــ ي مئــة ســورة وأربــع عشــرة ســورة, وال تقــ روا بــأجهللاعكم أن  مــنكم,

تفتروا وتـختلقوا عشر سور مثلها, وال سيـهللاا إ ا استعنتـم فـي  لـك بــهللان ـئتــم مـن الـخــلق. يقـول 
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جّل ثناؤه: قل لهم: وادعوا مـن استيعتــم أن تـ عوهم مـن دون هللا, يعنــي سـوى هللا, الفتـراه  لـك 

اختالقه من االَلهة, فإن أنتـم لـم تق روا علـى أن تفتروا عشر سور مثله, فق  تبـين لكم أنكـم َكذَبـة و

فـي قولكم افتراه, وصحت عن كم حقـيقة ما أتـيتكم به أنه مـن عنـ  هللا, ولــم يكـن لكـم أن تتــخيروا 

مـن عنـ  هللا مثـل الـذي  االَيات علـى ربكم, وق  جاهكم من الـحجة علـى حقــيقة مـا تكـذّبون بـه أنـه

 تسألون من الـحجة وترغبون أنكم تص قون بـهللاـجيئها.

وقوله: إْن ُكْنتُـْم َصاِدقِـيَن لقوله: فَـأْتُوا بِعَْشـِر ُسـَوٍر ِمثِْلـِه وإنــهللاا هـو: قـل فـأتوا بعشـر سـور مثلـه    

دون هللا علــى مفتريات إن كنتـم صادقـين أن هذا القرآن افتراه مـحهللا , وادعـوا مـن استيعتــم مـن 

  لك من االَلهة واألن اد.

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابـن جـريج: أْم يَقُولُـوَن اْفتَـَراهُ 13987  

ـُـه َاَهُكْم قـال: يشـه ون أنهـا مثلـه هكـذا قـال  ق  قالوه قُْل فَأْتُوا بِعَْشـِر ُسـَوٍر ِمثِْلـِه ُمْفتََريـاٍت َواْدُعـوا 

 سم فـي ح يثه.القا

 14اآلية : 
هَ إِالّ ُهـَو القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فَإِلّْم يَْستَِجيبُواْ لَُكْم فَاْعلهللَُاَواْ أَنهللَّاآ أُنـِ ِل بِِعْلـِم ّللّاِ َوأَن الّ إِلَــَ 

 فََهْل أَنتُْم ّمْسِلهللُاوَن {.

لــم يستــجب لكـم مـن تـ عون مـن  يقول تعالـى  كره لنبـيه: قل يا مـحهللا  لهؤاله الـهللاشركين: فإن   

دون هللا إلـى أن يأتوا بعشر سور مثل هذا القرآن مفتريات, ولـم تييقوا أنتــم وهـم أن تـأتوا بـذلك, 

فـاعلـهللاوا وأيقنوا أنه إنـهللاا أُن ل من السهللااه علـى مـحهللا  صلى هللا عليـه وسـلم بعلــم هللا وإ نـه, وأن 

أن ال إلهَ إالّ ُهَو يقول: وأيقنوا أيضـا أن ال معبـود يستــحّق مـحهللا ا لـم يفتره, وال يق ر أن يفتريه, و

 األلوهة علـى الـخـلق إال هللا الذي له الـخـلق واألمر, فـاخـلعوا األن اد واالَلهة وأفردوا له العبـادة.

يستــجب لـك وق  قـيـل: إن قوله: فإْن لَـْم يَْستَـِجيبُوا لَُكْم خياب مـن هللا لنبــيه, كأنـه قـال: فـإن لــم   

هـؤاله الكفــار يـا مــحهللا , فـاعلــهللاوا أيهـا الــهللاشركون أنــهللاا أنـ ل بعلــم هللا. و لـك تأويــل بعيـ  مــن 

 الـهللافهوم.

وقوله: فََهْل أْنتُـْم ُمْسِلـهللُاوَن يقـول: فهـل أنتــم مـذعنون هلل بــالياعة, ومخــلصون لـه العبــادة بعـ     

 بهذا القول أصحاب مـحهللا  صلى هللا عليه وسلم.ثبوت الـحجة علـيكم؟ وكان مـجاه  يقول: عنـي 

ـ ح ثنـي مــحهللا  بـن عهللاـرو, قـال: حـ ثنا أبـو عاصـم, قـال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي 13988  

 نـجيح, عن مـجاه : فََهْل أْنتُـْم ُمْسِلـهللُاوَن قال: ألصحاب مـحهللا  صلى هللا عليه وسلم.

 ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عـن مــجاه , قـال: ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح   

وح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا, عن ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عـن مــجاه , فــي قولـه: وأْن 

 ال إلَهَ إالّ ُهَو فََهْل أْنتُـْم ُمْسِلـهللُاوَن قال: ألصحاب مـحهللا  صلى هللا عليه وسلم.

 , قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاه , مثله.ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين   

وقـيـل: فإْن لَـْم يَْستَـُجيبُوا لَُكْم والـخياب فـي أّول الكـالم قـ  جـرى لواحـ , و لـك قولـه: قُـْل فَـأْتُوا   

ولـم يقـل: فـإن لــم يستــجيبوا لـك علــى نــحو مـا قـ  بــيّنا قبـل فــي خيـاب رئـيَ القـوم وصـاحب 

ـخرج خيابــه أحيانــا مخــرج خيــاب الـــجهللاع إ ا كــان خيابــه خيــاب األتبـــاع أمــرهم, أن العــرب تــ

 وجن ه, وأحيانا مخرج خياب الواح  إ ا كان فـي نفسه واح ا.

 15اآلية : 
ُهـْم وَ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َمن َكاَن يُِري ُ اْلَحيَاةَ ال ّْنيَا َوِزينَتََها نَُوّ  إِلَْيِهْم أَْعهللَاالَُهْم فِيَهـا 

 فِيَها الَ يُْبَخُسوَن {.

يقول تعالـى  كـره: َمـْن كـاَن يُِريـ ُ بعهللالـه الــَحياةَ ال ّْنــيا وأثاثهـا َوِزينَتَهـا ييلـب بـه, نـَوّ  إلَــْيِهْم    

ـــيها يقــول: وهــم فـــي ال نـــيا ال يُْبَخُســوَن يقــول: ال يُنقصــون  ـــيها وثوابهــا. َوُهــْم فِ أجــور أْعهللَاــالَُهْم فِ

 هم يَُوفّونه فـيها.أجرها, ولكن

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  
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ـ ح ثنـي مـحهللا  بن سع , قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عهللاي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 13989  

يـيهم هللا مـن ال نـــيا ابـن عبــاس قولـه: َمـْن كــاَن يُِريـ ُ الــَحياةَ ال ّْنــيا َوِزينَتَهـا... اآليــة, وهـي مـا يع

بحسناتهم و لك أنهم ال يظلـهللاون نقـيرا, يقول: من عهللال صالـحا التـهللااس ال نـيا صوما أو صالة أو 

تهج ا بـاللـيـل ال يعهللاله إال اللتـهللااس ال نـيا يقول هللا: أَُوفّــيه الـذي التــهللاَ فــي ال نــيا مـن الــهللاثابة, 

 وهو فـي االَخرة من الـخاسرين.وحبط عهللاله الذي كان يعهللال التـهللااس ال نـيا, 

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا جرير, عن منصور, عـن سـعي  بـن جبــير: َمـْن كـاَن يُِريـ ُ 13990  

الـَحياةَ ال ّْنـيا وَزينَتَها نُوّ  إلَـْيِهْم أْعهللاالَُهْم فِـيها قال: ثـواب مـا عهللالـوا فــي ال نــيا مـن خيـر أعيـوه 

 فـي االَِخِرةِ إالّ النّاُر وَحبِط ما َصنُعوا فِـيها. فـي ال نـيا, َولَـْيَ لُهمْ 

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا جرير, عن منصور, عن سـعي  بـن جبــير, قولـه: َمـْن كـاَن 13991  

يُِري ُ الــَحياةَ ال ّْنــيا وَزينَتَهـا نُـوّ  إلَــْيِهْم أْعهللاـالَُهْم فِــيها قـال: وربــهللاا عهللالـوا مـن خيـر أعيـوه فــي 

ََ لَُهْم فـي االَِخِرةِ إالّ النّاُر وَحبِط ما صنَعُوا فِـيها قال: هي مثل اآلية التـي فـي الـروم: ال نـ يا, ولَـْي

 وما أتَـْيتُـْم ِمْن ِربـا ِلـيَْربَُو فـي أْمَواِل النّاِس فاَل يَْربُو ِعْن  ّللّاِ.

عي  بن جبـير: َمْن كـاَن يُِريـ ُ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن سفـيان, عن منصور, عن س   

 الـَحياةَ ال ّْنـيا وَزينَتَها قال: من عهللال لل نـيا ُوفّـيَهُ فـي ال نـيا.

ـ ح ثنــي الــهللاثنى, قـال: حـ ثنا أبـو حذيفـة, قـال: حـ ثنا ــبل, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن 13992  

عهللاـل عهللاـال  مــهللاا أمـر هللا بـه مـن صـالة أو مـجاه : َمْن كاَن يُِري ُ الـَحياةَ ال ّْنــيا وَزينَتَهـا قـال: مـن 

ص قة ال يري  بها وجه هللا أعياه هللا فـي ال نـيا ثـواب  لـك مثـل مـا أنفـق فـذلك قولـه: نُـوّ  إلَــْيِهْم 

ََ لَُهـْم فِــي  أْعهللاالَُهْم فِـيها فـي ال نـيا, َوُهْم فِــيَها ال يُْبَخُسـوَن أجـر مـا عهللالـوا فــيها, أولَئِـَك الّـِذيَن لَــْي

 االَِخَرةِ إالّ النّاُر َوَحبَِط ما َصنَعُوا فِـيها... اآلية.

ـ ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنـا عبـ  الـرزام, قـال: أخبرنـا الثـوري, عـن عيسـى, 13993  

يعنـي ابن ميـهللاون, عن مـجاه , فـي قوله: َمْن كاَن يُِري ُ الـَحياةَ ال ّْنـيا وَزينَتَهـا قـال: مــهللان ال يقبـل 

 ُجوزي به يُعيي ثوابه.منه 

ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا ابن يـهللاان, عن سفـيان, عن عيسى الـجرـي, عن مـجاه : َمْن كـاَن    

 يُِري ُ الـَحياةَ ال ّْنـيا وَزينَتَها نُوّ  إلَـْيِهْم أْعهللاالَُهْم فِـيها قال: مـهللان ال يقبل منه يعجل له فـي ال نـيا.

 ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عـن قتـادة, قولـه: َمـْن كـاَن يُِريـ ُ الــَحياةَ ـ ح ثنا بشر, قال: ح13994  

ال ّْنـيا وَزينَتَها نُوّ  إلَـْيِهْم أْعهللاالَُهْم فِــيها َوُهـْم فِــيها ال يُْبَخُسـوَن أي ال يظلــهللاون. يقـول: مـن كانـت 

يُْفِضي إلــى االَخـرة ولــيَ لـه  ال نـيا ههللاه وَس َمه وطلبته ونـيته, جازاه هللا بحسناته فـي ال نـيا, ثم

حسنة يُْعَيي بها ج اه. وأما الـهللاؤمن فـيجازي بحسناته فـي ال نـيا ويثاب علـيها فـي االَخرة. َوُهـْم 

 فِـيها ال يُْبَخُسوَن: أي فـي االَخرة ال يظلـهللاون.

قال: أخبرنـا  ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, وح ثنا الـحسن بن يحيى,   

عب  الرزام جهللايعا, عن معهللار, عن قتادة: َمْن كاَن يُِري ُ الـَحياةَ ال ّْنـيا وَزينَتَها نُوّ  إلَـْيِهْم أْعهللاـالَُهْم 

فِـيها.... اآلية, قال: من كان إنـهللاا ههللاته ال نـيا إياها ييلب أعيـاه هللا مـاال  وأعيـاه فــيها مـا يعـيش, 

 ْم فِـيها ال يُْبَخُسوَن قال: ال يظلـهللاون.وكان  لك قصاصا له بعهللاله. َوهُ 

ـ قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللاـر, عـن لــيـ بـن أبــي سلــم, عـن مــحهللا  بـن كعـب 13995  

َمْن أْحَسَن ِمْن ُمـْحِسٍن فَقَْ  َوقََع أْجـُرهُ علــى ّللّاِ فِــي »الُقَِر ّي: أن النبـّي صلى هللا عليه وسلم قال: 

 «.آِجِل االَِخَرةِ عاِجِل ال ّْنـيا و

ـ ُح ثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سهللاعت أبـا معا  يقول: أخبرنا عبــي  بـن سلـيــهللاان, 13996  

قال: سهللاعت الضحاك يقول فــي قولـه: َمـْن كـاَن يُِريـ ُ الــَحياةَ ال ّْنــيا وَزينَتَهـا نُـوّ  إلَــْيِهْم أْعهللاـالَُهْم 

لـحا فـي غير تقـوى يعنــي مـن أهـل الشـرك أعيـي علــى فِـيها.... اآلية, يقول: من عهللال عهللاال  صا

 لك أجرا فـي ال نـيا يصل رحهللاا, يعيي سائال , يرحم مضيّرا فـي نـحو هذا من أعهللاال البّر يعجل 

هللا له ثواب عهللاله فـي ال نـيا, ويوسع علـيه فـي الـهللاعيشة والرزم, ويقّر عينـه فـيــهللاا خّولـه, ويـ فع 

 نـحو هذا, ولـيَ له فـي االَخرة من نصيب.عنه من مكاره ال نـيا فـي 
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ـ ح ثنا مـحهللا  بن الـهللاثنى, قال: ح ثنا حفـ  بـن عهللاـرو أبـو عهللاـر الضـرير, قـال: حـ ثنا 13997  

ههللاام, عن قتادة, عن أنَ فـي قوله: نُوّ  إلَـْيِهْم أْعهللاالَُهْم فِـيها َوُهْم فِـيها ال يُْبَخُسوَن قال: هـي فــي 

 الـيهود والنصارى.

ـ قال: ح ثنا حف  بن عهللار, قال: حـ ثنا ي يـ  بـن زريـع, عـن أبــي رجـاه األزدي, عـن 13998  

 الـحسن: نُوّ  إلَـْيِهْم أْعهللاالَُهْم فِـيها قال: طيبـاتهم.

 ح ثنـي يعقوب, قال: ح ثنا ابن ُعلَـية, عن أبـي رجاه, عن الـحسن, مثله.   

 ي رجاه, عن الـحسن, مثله.ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا ابن ُعلَـية, عن أبـ   

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا سوي , قـال: أخبرنـا ابـن الـهللابــارك, عـن وهـب أنـه بلغـه أن 13999  

 مـجاه ا كان يقول فـي هذه اآلية: هم أهل الرياه, هم أهل الرياه.

لــي  أبـو ـ قال: أخبرنا ابن الـهللابـارك, عن حيوة بن ــريح, قـال: ثنـى الولــي  بـن أبــي الو14000  

ـُفـي بن مـاتع األصـبحي ح ثـه: أنـه دخــل الــهللا ينة, فـإ ا هـو  عثهللاان, أن عقبة بن مسلـم ح ثه, أن 

برجل ق  اجتـهللاع علـيه الناس, فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة. ف نوت منـه حتــى قعـ ت بــين ي يـه 

يثا ســهللاعته مــن وهــو يحــ ّن النــاس, فلـــهللاا ســكت وَخــال قلــت: أنشــ ك بحــّق وبحــّق لـــهللاا ح ثتنـــي حــ 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عقلته وعلـهللاته قال: فقال أبو هريرة: أفعل, ألح ثنك ح يثا ح ثنــيه 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم نشز نشـغة, ثـم أفــام, فقـال: ألحـ ثنك حـ يثا ح ثنــيه رسـول هللا 

شز أبو هريرة نشـغة ــ ي ة, ثـم صلى هللا عليه وسلم فـي هذا البـيت ما فـيه أح  غيري وغيره ثم ن

مال خاّرا علـى وجهه, واـت ّ به طويال , ثم أفـام, فقال: ح ثنــي رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم: 

إن هللا تبـارك وتعالـى إ ا كان يوم القـيامة ن ل إلـى أهل القـيامة لـيقضي بـينهم وكل أمة جاثـية, »

تل فـي سبـيـل هللا, ورجـل كثــير الــهللاال, فــيقول هللا فأّول من ي عى به رجل جهللاع القرآن, ورجل ق

للقارىه: ألـم أعلـهللاك ما أن لت علـى رسولـي؟ قال: بلـى يا رّب قال: فهللاـا ا عهللالـت فـيــهللاا علــهللات؟ 

قال: كنت أقوم آناه اللـيـل وآناه النهار. فـيقول هللا له: كذبت وتقول له الـهللاالئكة: كـذبت ويقـول هللا 

ال: فالن قارىه فق  قـيـل  لك. ويؤتـي بصاحب الـهللاال فـيقول هللا له: ألـم أوسع له: بل أردت أن يق

علـيك حتـى لـم أدعك تـحتاج إلــى أحـ ؟ قـال: بلــى يـا رّب قـال: فهللاـا ا عهللالـت فـيــهللاا آتــيتك؟ قـال: 

كنت أصل الرحم وأتص ّم. فـيقول هللا له: كذبت وتقول الـهللاالئكة: كذبت ويقـول هللا لـه: بـل أردت 

ن يقال: فالن جواد, فق  قـيـل  لك. ويؤتــى بــالذي قُتـل فــي سبـيــل هللا, فــيقال لـه: فبــهللاا ا قتلـت؟ أ

فـيقول: أمرت بـالـجهاد فـي سبـيـلك, فقاتلت حتـى قتلت. فـيقول هللا له: كذبت وتقول له الــهللاالئكة: 

ضرب رسـول هللا صـلى  ثم«. كذبت ويقول هللا له: بل أردت أن يقال: فالن جريه, وق  قـيـل  لك

يا أبـا هريرة أولئك الثالثة أّول خـلق هللا تسعر بهم النـار يـوم »هللا عليه وسلم علـى ركبتـي, فقال: 

 «.القـيامة

 قال الولـي  أبو عثهللاان: فأخبرنـي عقبة أن ـفـيّا هو الذي دخـل علـى معاوية, فأخبره بهذا.  

كيـم أنه كان سيافـا لـهللاعاوية, قال: ف خــل علــيه رجـل قال أبو عثهللاان: وح ثنـي العاله بن أبـي ح  

فح ثه بهذا عن أبـي هريرة, فقال أبو هريرة وق  فعل بهؤاله هذا, فكيي بـهللان بقـي من النـاس؟ ثـم 

بكى معاوية بكاه ــ ي ا حتــى  ننـا أنـه هلـك, وقلنـا: قـ  جاهنـا هـذا الرجـل ــّر. ثـم أفــام معاويـة 

ورسوله َمْن كاَن يُِري ُ الـَحياةَ ال ّْنـيا وَزينَتَها نُوّ  إلَـْيِهْم أْعهللاالَُهْم ومسح عن وجهه فقال: ص م هللا 

 فِـيها وقرأ إلـى: َوبـاِطٌل ما كانُوا يَْعهللَالُوَن.

ح ثنـــي الـــحرن, قــال: حــ ثنا عبــ  الع يــ , قــال: حــ ثنا سفـــيان, عــن عيســى بــن ميـــهللاون, عــن    

 ّْنـيا وَزينَتَها... اآلية, قال: مـهللان ال يتقبل منه, يصوم ويصلـي يري  مـجاه : َمْن كاَن يُِري ُ الـَحياةَ ال

 به ال نـيا, وي فع عنه وهم االَخرة. َوُهْم فِـيها ال يُْبَخُسوَن ال ينقصون.

 16اآلية : 
ََ لَُهْم فِي االَِخَرةِ إِالّ النّاُر وَ  َحبَِط َما َصنَعُواْ فِيَها القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }أُْولَـَئَِك الِّذيَن لَْي

 َوبَاِطٌل ّما َكانُواْ يَْعهللَالُوَن {.
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ََ لَُهـْم فِـــي     يقـول تعالــى  كــره: هـؤاله الــذين  كـرت أنــا نوفــيهم أجــور أعهللاـالهم فـــي ال نــيا لَـــْي

بــاِطٌل مـا االَِخَرةِ إالّ الناُر يصلونها, َوَحبَِط ما َصنَعُوا فِـيها يقـول: و هـب مـا عهللالـوا فــي ال نــيا, وَ 

 كانُوا يَْعهللَالُوَن ألنهم كانوا يعهللالون لغير هللا, فأبيله هللا وأحبط عامله أجره.

 17اآلية : 
ـاِه ٌ ّمْنـهُ َوِمـن قَْبِلـِه ِكتَـاُب  ـَ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }أَفهللََان َكاَن َعلََى بَيّنٍَة ّمن ّربّـِه َويَتْلُـوهُ 

ْولَـَئَِك يُْؤِمنُوَن بِِه َوَمن يَْكفُْر بِِه ِمَن األْحَ اِب فَالنّاُر َمْوِع ُهُ فاَلَ تَـُك فِـي ِمْريَـٍة ُموَسَى إََماما  َوَرْحهللَاة  أُ 

 ّمْنهُ إِنّهُ اْلَحّق ِمن ّربَّك َولَـَِكّن أَْكثََر النّاِس الَ يُْؤِمنُوَن {.

 ن له دينه فتبـينه, َويَتْلُوهُ ـاِه ٌ ِمْنهُ.يقول تعالـى  كره: أفهللَاْن كاَن علـى بَـيّنٍَة ِمْن َربِّه ق  بـي   

واختلي أهل التأويـل فـي تأويـل  لك, فقال بعضهم: يعنـي بقوله: أفهللَاْن كاَن علـى بَــيّنٍَة ِمـْن َربّـِه   

 مـحهللا ا صلى هللا عليه وسلم.  كر من قال  لك:

نا ـيبــان, عـن قتـادة, ـ ح ثنـي مـحهللا  بن خـلي, قال: ح ثنا حسين بن مـحهللا , قـال: حـ ث14001  

عن عروة, عن مـحهللا  ابن الـحنفـية, قال: قلت ألبـي: يـا أبـت أنـت التالــي فــي َويَتْلُـوهُ ــاِه ٌ ِمْنـهُ؟ 

 قال: ال وهللا يا بنـي وددت أنـي كنت أنا هو, ولكنه لسانه.

سن: َويَتْلُـوهُ ـ ح ثنـي يعقوب وابن وكيع, قاال: ح ثنا ابن ُعلَـية, عن أبـي رجاه, عن الـح14002  

 ـاِه ٌ ِمْنهُ قال: لسانه.

ـ ح ثنا ابن بشار, قال: ح ثنا ابن أبـي ع ّي, عن عو , عن الـحسن, فــي قولـه: َويَتْلُـوهُ 14003  

 ـاِه ٌ ِمْنهُ قال: لسانه.

ح ثنا مـحهللا  بن الـهللاثنى, قال: ح ثنا الـحكم بن عب  هللا أبـو النعهللاـان العجلــي, قـال: حـ ثنا ــعبة,    

 ن أبـي رجاه, عن الـحسن, مثله.ع

ح ثنـــي علـــّي بــن الـــحسن األزدي, قــال: حــ ثنا الـهللاعافـــي بــن عهللاــران, عــن قــرة بــن خالــ , عــن    

 الـحسن, مثله.

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتـادة, قولـه: أفهللَاـْن كـاَن علــى بَــيّنٍَة 14004  

 بـينة من ربه.ِمْن َربِّه وهو مـحهللا  كان علـى 

ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, عـن الــحسن, قولـه: َويَتْلُـوهُ ــاِه ٌ ِمْنـهُ    

 قال: لسانه.

ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتـادة: َويَتْلُـوهُ 14005  

 ـاِه ٌ ِمْنهُ قال: لسانه هو الشاه .

 ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبو أسامة, عن ـعبة, عن أبـي رجاه, عن الـحسن, مثله.   

 ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا غن ر, عن عو , عن الـحسن, مثله.   

 وقال آخرون: يعنـي بقوله: َويَتْلُوهُ ـاِه ٌ ِمْنهُ مـحهللا ا صلى هللا عليه وسلم.  كر من قال  لك:  

هللا  بن بشار, قال: ح ثنا ابن أبــي عـ ّي, عـن عـو , عـن سلـيــهللاان العـال , ـ ح ثنا مـح14006  

 عن الـحسين بن علـّي فـي قوله: َويَتْلُوهُ ـاِه ٌ ِمْنهُ قال: الشاه  مـحهللا  صلى هللا عليه وسلم.

ح ثنا ابـن وكيـع, قـال: حـ ثنا غنـ ر, عـن عـو , قـال: ثنــي سلـيــهللاان العـال , قـال: بلغنــي أن    

 علـّي قال: َويَتْلُوهُ ـاِه ٌ ِمْنهُ قال: مـحهللا  صلى هللا عليه وسلم. الـحسين بن

قال: ح ثنا أبو أسامة, عن عو , عن سلـيـهللاان العال , سهللاع الــحسين بـن علــّي: َويَتْلُـوهُ ــاِه ٌ    

 ِمْنهُ يقول: مـحهللا  هو الشاه  من هللا.

ب, قـال: قـال ابـن زيـ , فــي قولـه: ـ ح ثنـي يونَ بن عب  األعلـى, قال: أخبرنا ابـن وهـ14007  

أفهللَاْن كاَن علـى بَـيّنٍَة ِمْن َربِّه َويَتْلُوهُ ـاِه ٌ ِمْنهُ قال: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان علـى بـينة 

 من ربه, والقرآن يتلوه ـاه  منه أيضا من هللا بأنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

ثنا جرير, عن لـيـ, عـن مــجاه : أفهللَاـْن كـاَن علــى بَــيّنٍَة ِمـْن ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح 14008  

 َربِّه قال: النبـّي صلى هللا عليه وسلم.

 ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن نضر بن عربـي, عن عكرمة, مثله.14009  

 ـ قال: ح ثنا أبـي, عن سفـيان عن منصور, عن إبراهيـم, مثله.14010  
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الـحرن, قال: ح ثنا أبو خال , سهللاعت سفـيان يقول: أفهللَاْن كاَن علـى بَـيّنٍَة ِمْن َربِّه  ـ ح ثنا14011  

 قال: مـحهللا  صلى هللا عليه وسلم.

 وقال آخرون: هو علـّي بن أبـي طالب.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنا مـحهللا  بـن عهللاـارة األسـ ي, قـال: حـ ثنا رزيـق بـن مـرزوم, قـال: حـ ثنا صبــاح 14012  

اه, عن جابر, عن عب  هللا بن يحيى, قال: قال علـّي رضـي هللا عنـه: مـا مـن رجـل مـن قـريش الفر

إال وق  ن لت فـيه اآلية واالَيتان. فقال له رجل: فأنت فأّي ــيه نـ ل فــيك؟ فقـال علــّي: أمـا تقـرأ 

 اآلية التـي ن لت فـي هود َويَتْلُوهُ ـاِه ٌ ِمْنهُ؟

 من قال  لك:وقال آخرون: هو جبرئيـل.  كر   

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, عن عكرمة, عن ابن عبـاس: 14013  

 َويَتْلُوهُ ـاِه ٌ ِمْنهُ إنه كان يقول: جبرئيـل.

ـ ح ثنا أبو كريب وابن وكيع, قـاال: حـ ثنا ابـن إدريـَ, عـن الــحسن بـن عبــي  هللا, عـن 14014  

 ـاِه ٌ ِمْنهُ قال: جبرئيـل. إبراهيـم: َويَتْلُوهُ 

ـــهللاا هــو     ـــّي إن ـــم, فقــال: قــال يقولــون عل وحــ ثنا بــه أبــو كريــب مــّرة أخــرى بإســناده عــن إبراهي

 جبرئيـل.

ـ ح ثنا أبو كريب وابن وكيع, قاال: ح ثنا ابن إدريَ, عن لـيـ, عـن مــجاه , قـال: هـو 14015  

 شاه  من هللا.جبرئيـل, تال التوراة واإلنـجيـل والقرآن, وهو ال

حــ ثنا ابــن بـــاـر, قــال: حــ ثنا عبــ  الــرحهللان, قــال: حــ ثنا سفـــيان, وحــ ثنا مـــحهللا  بــن عبــ  هللا    

الـهللاخرمي, قال: ح ثنا جعفر بن عون, قال: ح ثنا سفـيان. وح ثنا الـحسن بـن يحيـى, قـال: أخبرنـا 

ـم, قال: ح ثنا سفــيان, عـن عب  الرزام, قال: أخبرنا الثوري, وح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو نعي

 منصور, عن إبراهيـم: َويَتْلُوهُ ـاِه ٌ ِمْنهُ قال: جبرئيـل.

حـ ثنا مــحهللا  بـن الــهللاثنى, قـال: حـ ثنا مــحهللا  بـن جعفـر, قـال: حـ ثنا ــعبة, عـن منصـور, عــن    

 إبراهيـم, مثله.

 .قال: ح ثنا سهل بن يوسي, قال: ح ثنا ـعبة, عن منصور, عن إبراهيـم, مثله   

 ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم, مثله.   

 ـ قال: ح ثنا جرير, عن لـيـ, عن مـجاه , قال: جبرئيـل.14016  

ـ قال: ح ثنا عب  هللا, عن إسرائيـل, عن الس ّي, عن أبـي صالـح: َويَتْلُوهُ ـاِه ٌ ِمْنهُ قـال: 14017  

 جبرئيـل.

 أبو معاوية, عن جويبر, عن الضحاك: َويَتْلُوهُ ـاِه ٌ ِمْنهُ قال: جبرئيـل.ـ قال: ح ثنا 14018  

ـ ُح ثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سهللاعت أبـا معا , قال: أخبرنـا عبــي  بـن سلـيــهللاان, 14019  

ينة قال: سهللاعت الضحاك يقول, فـي قوله: أفهللَاْن كاَن علـى بَـيّنٍَة ِمْن َربِّه يعنـي مـحهللا ا هـو علــى بــ

 من هللا, َويَتْلُوهُ ـاِه ٌ ِمْنهُ جبرئيـل ـاه  من هللا يتلو علـى مـحهللا  ما بعـ به.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن أبـي جعفر, عن الربـيع, عن أبــي العالــية, قـال: 14020  

 هو جبرئيـل.

 ـل.ـ قال: ح ثنا أبـي, عن نضر بن عربـي, عن عكرمة, قال: هو جبرئي14021  

 قال: ح ثنا أبـي, عن سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم, قال: جبرئيـل.   

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن سع , قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عهللاي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 14022  

لُـوهُ ــاِه ٌ ابن عبـاس, قوله: أفهللَاْن كاَن علـى بَـيّنٍَة ِمْن َربِّه يعنــي مــحهللا ا علــى بــينة مـن ربـه, َويَتْ 

ِمْنهُ فهو جبرئيــل ــاه  مـن هللا بــالذي يتلـو مـن كتـاب هللا الـذي أنـ ل علــى مــحهللا , قـال: ويقـال: 

 َويَتْلُوهُ ـاِه ٌ ِمْنهُ يقول: يحفظه الـهللالك الذي معه.

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو النعهللاان عارم, قال: ح ثنا حهللاـاد بـن زيـ , عـن أيـوب, قـال: كـان    

يقول فـي قوله: أفهللَاْن كاَن علـى بَـيّنٍَة ِمْن َربِّه قـال: يعنــي مــحهللا ا, َويَتْلُـوهُ ــاِه ٌ ِمْنـهُ قـال: مـجاه  

 جبرئيـل.

 وقال آخرون: هو ملك يحفظه  كر من قال  لك:  
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ـ ح ثنـي مــحهللا  بـن عهللاـرو, قـال: حـ ثنا أبـو عاصـم, قـال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي 14023  

 يَتْلُوهُ ـاِه ٌ ِمْنهُ قال: معه حافظ من هللا ملك.نـجيح, عن مـجاه : وَ 

ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا ي ي  بن هاروَن, وُسَوي  بن عهللارو, عن حهللااد بن َسلَـهللاة, عن أيوب,    

 عن مـجاه : َويَتْلُوهُ ـاِه ٌ ِمْنهُ قال: ملك يحفظه.

 يَتْلُوهُ ـاِه ٌ ِمْنهُ قال: الـهللالك.قال: ح ثنا مـحهللا  بن بكر, عن ابن جريج, عهللان سهللاع مـجاه ا: وَ    

ح ثنــي الــهللاثنى, قـال: حـ ثنا أبـو حذيفـة, قـال: حـ ثنا ــبل, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن مــجاه :    

 َويَتْلُوهُ ـاِه ٌ ِمْنهُ يتبعه حافظ من هللا َملَك.

وب, عـن ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: حـ ثنا الــحجاج بـن الــهللانهال, قـال: حـ ثنا حهللاـاد, عـن أيـ14024  

 مـجاه : َويَتْلُوهُ ـاِه ٌ ِمْنهُ قال: الـهللالك يحفظه: يَتْلُونَهُ َحّق تاِلَوتَِه قال: يتبعونه حّق اتبـاعه.

ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عـن مــجاه : َويَتْلُـوهُ ــاِه ٌ    

 ِمْنُهقال: حافظ من هللا ملك.

وال التـي  كرناها بـالصواب فـي تأويـل قوله: َويَتْلُـوهُ ــاِه ٌ ِمْنـهُ: قـول مـن قـال: وأولـى هذه األق  

هو جبرئيـل, ل اللة قوله: َوِمْن قَْبِلِه ِكتاُب ُموَسى إماما َوَرْحهللَاة  علـى صحة  لك و لـك أن نبــّي هللا 

علـى صحة قول من قال: صلى هللا عليه وسلم لـم يتُل قبل القرآن كتاب موسى, فـيكون  لك دلـيال  

ُعنِـي به لسان مـحهللا  صلى هللا عليه وسلم, أو مـحهللا  نفسه, أو علـّي علـى قول مـن قـال: ُعنِــي بـه 

علـّي. وال يعلـم أن أحـ ا كـان تـال  لـك قبـل القـرآن أو جـاه بـه مــهللان  كـر أهـل التأويــل أنـه ُعنِــي 

 لسالم.بقوله: َويَتْلُوهُ ـاِه ٌ ِمْنهُ غير جبرئيـل علـيه ا

فإن قال قائل: فإن كان  لك دلـيـلك علـى أن الـهللَاْعنـّي به جبرئيـل, فق  يجب أن تكون القراهة فــي   

قوله: َوِمن قَْبِلِه ِكتـاُب ُموَسـى بــالنصب ألن معنـى الكـالم علــى مـا تأّولـت يجـب أن يكـون: ويتلـو 

قـراه فــي األمصـار قـ  أجهللاعـت القرآن ـاه  من هللا, ومـن قَبـل القـرآن كتـاب موسـى؟ قـيــل: إن ال

علـى قراهة  لك بـالرفع فلـم يكن ألح  خالفُها, ولو كانت القراهة جاهت فــي  لـك بــالنصب كانـت 

 قراهة صحيحة ومعنى صحيحا.

فإن قال: فهللاا وجه رفعهم إ ا الكتاب علـى ما ادّعيـت مـن التأويــل؟ قـيــل: وجـه رفعهـم هـذا أنهـم   

قبلـه, « مـن»اب موسى قبل كتابنا الــهللان ل علــى مــحهللا , فرفعـوه ب ابت هوا الـخبر عن مـجيه كت

والقراهة كذلك, والـهللاعنى الذي  كرت من معنى تالوة جبرئيــل  لـك قبـل القـرآن, وأن الــهللاراد مـن 

 معناه  لك وإن كان الـخبر مستأنفـا علـى ما وصفت اكتفـاه ب اللة الكالم علـى معناه.

«, اإلمـام»لـى القيع من كتاب موسى, وقوله َوَرْحهللَاة  عيي علـى وأما قوله: إماما فإنه نصب ع  

كأنه قـيـل: ومن قبلـه كتـاب موسـى إمامـا لبنــي إسرائيــل يأَتَــهللّاون بـه, ورحهللاـة مـن هللا تـاله علــى 

 موسى. كهللاا:

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن أبـيه, عن منصور, عن إبراهيـم, فـي قوله: َوِمْن 14025  

ْبِلِه ِكتاُب ُموَسى قال: مـن قبلـه جـاه بــالكتاب إلــى موسـى. وفــي الكـالم مــحذو  قـ  تـرك  كـره قَ 

اكتفـاه ب اللة ما  كر علـيه منه, وهو: أفهللَاْن كاَن علـى بَــيّنٍَة ِمـْن َربّـِه َويَتْلُـوهُ ــاِه ٌ ِمْنـهُ َوِمـْن قَْبِلـِه 

لة متـردّد, ال يهتــ ي لرــ , وال يعــر  حقّـا مــن ِكتـاُب ُموَســى إَِمامـا َوَرْحهللَاــة  كهللاـن هــو فــي الضــال

بـاطل, وال ييلب بعهللاله إال الــحياة ال نــيا وزينتهـا؟ و لـك نظيـر قولـه: أّمـْن ُهـَو قانِـٌت آنـاَه اللّـْيــِل 

يَن ال يَْعلَــهللُاوَن ساِج ا وقائهللِاا يَْحذَُر االَِخَرةَ َويَْرُجو َرْحهللَاةَ َربّـِه قُـْل َهـْل يَْسـتَِوي الّـِذيَن يَْعلَــهللُاوَن َوالّـذِ 

وال لـيـل علـى حقـيقة ما قلنا فـي  لك أن  لك َعِقـيب قوله: َمْن كاَن يُِري ُ الـَحياةَ ال ّْنـيا... اآليـة, ثـم 

قـيـل: أهذا خير أّمن كان علـى بـينة من ربه؟ والعرب تفعل  لك كثـيرا إ ا كان فـيـهللاا  َكَرْت داللة 

 لك كقول الشاعر:علـى مرادها علـى ما َحذَفت, و 

ـَْيٌه أتانا َرُسولُُهِسَواِك ولكْن لَـْم نَـِجْ  لِك َمْ فَعا   فأُْقِسُم لَْو 

وقولــه: أُولَئِــَك يُْؤِمنُــوَن بِــِه يقــول: هــؤاله الــذين  كــرت يصــ ّقون ويقــّرون بــه إن كفــر بــه هــؤاله   

 الـهللاشركون الذين يقولون: إن مـحهللا ا افتراه.(

تعالـى: َوَمْن يَْكفُْر بِِه ِمَن األْحَ اِب فـالنّاُر َمْوِع ُهُ فاَل تَُك فِـي ِمْريٍَة ِمْنهُ إنّهُ القول فـي تأويـل قوله   

 الـَحّق ِمْن َربَّك َولَِكّن أْكثََر النّاِس ال يُْؤِمنُوَن.
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يقول تعالـى  كره: ومن يكفر بهذا القرآن فـيجح  أنه من عن  هللا من األحـ اب وهـم الـهللاتــح بة    

لـى مللهم فـالنار موع ه, إنه يصـير إلــيها فــي االَخـرة بتكذيبـه يقـول هللا لنبــيه مــحهللا  صـلى هللا ع

عليه وسلم. فاَل تَُك فِـي ِمْريٍَة ِمْنهُ يقول: فال تك فـي ـّك منه, مـن أن موعـ  مـن كفـر بــالقرآن مـن 

ابتــ أ جــّل ثنــاؤه الـــخبر عــن األحــ اب النــار, وأن هــذا القــرآن الــذي أن لنــاه إلـــيك مــن عنــ  هللا. ثــم 

القرآن, فقال: إن هذا القرآن الذي أن لناه إلـيك يا مــحهللا  الــحّق مـن ربـك ال ــّك فــيه, ولكـن أكثـر 

 الناس ال يص ّقون بأن  لك كذلك.

فإن قال قائل: أو كان النبـّي صلى هللا عليه وسلم فـي ـّك من أن القرآن مـن عنـ  هللا, وأنـه حـّق,   

ـَك ِمــهللّاا أَْنَ ْلنـا إلَــْيَك حتـى قـيـل ل ـَ ه: فال تك فـي مرية منه؟ قـيـل: هذا نظير قوله: فـإْن ُكْنـَت فِــي 

 وق  بـيّنا  لك هنالك.

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

ت أن سـعي  ـ ح ثنا مـحهللا  بن بشار, قال: ح ثنا عب  الوهاب, قال: ح ثنا أيوب, قـال: نبئـ14026  

بــن جبـــير قــال: مــا بلغنـــي حــ يـ عــن رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم علـــى وجهــه إال وجــ ت 

ــال  ـــى ق ـــى, حت ــاب هللا تعال ـــي كت ــوِدّي َوال »ِمْصــ اقه ف ــِة َوالَ يَُه ــِذِه األُّم ــْن َه ــ ٌ ِم ـــي أَح ــهللَاُع بِ ال يَْس

قـال سـعي : فقلـت أيـن هـذا فــي كتـاب هللا؟ «. َخــَل النّـارَ نَْصَرانِـّي ثُّم ال يُْؤِمُن بِـهللَاا أُْرِسـْلُت بِـِه إالّ دَ 

حتـى أتـيت علـى هذه اآلية: َوِمْن قَْبِلِه ِكتاُب ُموَسى إماما َوَرْحهللَاة  أُولَئَك يُْؤِمنُوَن بِـِه َوَمـْن يَْكفُـْر بِـِه 

 ِمَن األْحَ اِب فـالنّاُر َمْوِع ُهُ قال: من أهل الـهللالل كلها.

  بن عب  هللا الـهللُاَخّرمّي وابن وكيع, قاال: ح ثنا جعفر بن عون, قـال: حـ ثنا ـ ح ثنا مـحهللا14027  

 سفـيان, عن أيوب عن سعي  بن جبـير, فـي قوله: َوَمْن يَْكفُْر بِِه ِمَن األْحَ اِب قال: من الـهللالل كلها.

جبــير, قـال: ح ثنـي يعقوب وابن وكيع, قاال: ح ثنا ابن ُعلَـية, قال: ح ثنا أيوب, عـن سـعي  بـن    

كنت ال أسهللاع بح يـ عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علـى وجهه, إال وج ت مصـ اقه أو قـال 

ال يَْسـهللَاُع بِــي أَحـ ٌ ِمـْن َهـِذِه »تص يقه فـي القرآن, فبلغنـي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قـال: 

فجعلـت أقـول: أيــن « ـهللَاا أُْرِسـْلُت بِـِه إالّ دََخـــَل النّـارَ األُّمـِة َوال يَُهـوِدّي َوال نَْصَرانِــّي ثُـّم ال يُــْؤِمُن بِـ

مص اقها؟ حتـى أتـيت علـى هذا: أفهللَاْن كاَن علـى بَـيّنٍَة ِمْن َربِّه... إلــى قولـه: فــالنّاُر َمْوِعـ ُهُ قـال: 

 فـاألح اب: الـهللالل كلها.

, قال: ثنـي أيوب, عن سعي  ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار   

مـا ِمـْن أَحـٍ  يَْسـهللَاُع بِــي ِمـْن َهـِذِه األُّمـِة َوال »بن جبـير, قال: قال رسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم: 

فجعلـت أقـول: أيـن مصـ اقها فــي كتـاب هللا؟ « يَُهوِدّي َوال نَْصَرانِـّي فاَل يُْؤِمُن بِـي إالّ دََخــَل النّـار

يثا عن النبـّي صلى هللا عليه وسلم إال وج ت له تصـ يقا فــي القـرآن, حتــى قال: وقلـهللاا سهللاعت ح 

 وج ت هذه االَيات: َوَمْن يَْكفُْر بِِه ِمَن األْحَ اِب فـالنّاُر َمْوِع ُهُ: الـهللالل كلها.

اُر ـ قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللاـر, عـن قتـادة: َوَمـْن يَْكفُـْر بِـِه ِمـَن األْحـَ اِب فــالنّ 14028  

 َمْوِع ُهُ قال: الكفـار أح اب كلهم علـى الكفر.

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قوله: َوِمَن األْحَ اِب َمْن يُْنِكُر 14029  

بَْعَضهُ أي يكفر ببعضه, وهم الـيهود والنصارى. قال: بلغنا أن نبـّي هللا صلى هللا عليـه وسـلم كـان 

يَْسهللَاُع بِـي أَح ٌ ِمْن َهِذِه األُّمِة َوال يَُهوِدّي َوال نَْصَرانِـّي ثُّم يَـهللُاوُت قَْبَل أْن يُـْؤِمَن بِــي, إالّ  ال»يقول: 

 «.دََخـَل النّارَ 

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا يوسي بن ع ّي النْضرّي, قال: أخبرنا ابن الـهللابــارك, عـن 14030  

ُجبــير, عـن أبــي موسـى األــعري: أن رسـول هللا صـلى هللا  ـعبة, عن أبـي بشـر, عـن سـعي  بـن

ـــْم يَْ ُخـــِل »عليــه وســلم قــال:  ـــي لَ ــْؤِمْن بِ ـــْم يُ ـــّي, فَلَ ـــي أْو يَُهــوِدّي أْو نَْصرانِ ـــي ِمــْن أُّمتِ َمــن َســهللِاَع بِ

 «.الـَجنّةَ 

 18اآلية : 
َى َعلَـى ّللّاِ َكـِذبا  أُْولَــَئَِك يُْعَرُضـوَن َعلَـَى القول فـي تأويـل قوله تعالــى:     }َوَمـْن أَْ لَـُم ِمهللّاـِن اْفتَـرَ 

َهادُ َهـَُؤآلِه الِّذيَن َكذَبُواْ َعلََى َربِّهْم أاَلَ لَْعنَةُ ّللّاِ َعلَى الّظاِلهللِايَن {. ـْ  َربِّهْم َويَقُوُل األ
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يه, أولئــك يقــول تعالـــى  كــره: وأّي النــاس أـــ ّ تعذيبـــا مـــهللان اختلــق علـــى هللا كذبـــا فكــذب علـــ   

يُْعرضون علـى ربهم, ويقـول األــهاد: هـؤاله الـذين يكـِذبون علــى ربهـم يعَرضـون يـوم القــيامة 

 علـى ربهم, فـيسألهم عهللاا كانوا فـي دار ال نـيا يعهللالون. كهللاا:

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قولـه: وَمـْن أْ لَــُم 14031  

ــْم فـــيسألهم عــن ِمـــهللّاِن  ــَك يُْعَرُضــوَن علـــى َربِّه اْفتَــَرى علـــى ّللّاِ َكِذبـــا قــال: الكــافر والـــهللانافق أُولَئِ

 أعهللاالهم.

هادُ يعنـي الـهللاالئكة واألنبـياه الذين ـه وهم وحفظوا علـيهم ما كانوا يعهللالون,    ـْ وقوله: َويَقُوُل األ

ِه الِّذيَن َكذَبُوا علــى َربِّهـْم يقـول: ــه  وهم جهللاع ـاه  مثل األصحاب الذي هو جهللاع صاحب َهُؤال

هؤاله األـهاد فــي االَخـرة علــى هـؤاله الــهللافترين علــى هللا فــي ال نــيا, فــيقولون: هـؤاله الـذين 

كذبوا فــي ال نــيا علــى ربهـم. يقـول هللا: أالَ لَْعنَـةُ ّللّاِ علــى الّظاِلــهللِايَن يقـول: أال غضـب هللا علــى 

 كفروا بربهم.الـهللاعت ين الذي 

هادُ قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:   ـْ  وبنـحو ما قلنا فـي قوله َويَقُوُل األ

ـ ح ثنا ابن وكيـع, قـال: حـ ثنا نــهللاير بـن نــهللاير, عـن ورقـاه, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن 14032  

هادُ قال: الـهللاالئكة. ـْ  مـجاه : َويَقُوُل األ

أبو عاصم, قال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن  ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا   

 مـجاه , قال: الـهللاالئكة.

ـهادُ واألــهاد: 14033   ـْ ـ ح ثنا بشـر, قـال: حـ ثنا ي يـ ,قال: حـ ثنا سـعي , عـن قتـادة: َويَقُـوُل األ

 الـهللاالئكة, يشه ون علـى بنـي آدم بأعهللاالهم.

ـهاد قـال: ح ثنـي مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا    ـْ   بن ثور, عن معهللار, عـن قتـادة: األ

 الـخالئق, أو قال: الـهللاالئكة.

 ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قال: أخبرنا معهللار, عن قتادة, بنـحوه.   

ـهادُ 14034   ـْ ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنــي حجـاج, عـن ابـن جـريج: َويَقُـوُل األ

ان يحفظون أعهللاالهم علـيهم فـي ال نـيا َهُؤالِه الِّذيَن َكـذَبُوا علــى َربِّهـْم حفظـوه وــه وا بـه الذين ك

 علـيهم يوم القـيامة. قال ابن جريج: قال مـجاه : األـهاد: الـهللاالئكة.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن سفـيان, قال: سألت األعهللاـش, عـن قولـه: َويَقُـوُل 14035  

ـْ   هادُ قال: الـهللاالئكة.األ

ـ ُح ثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سهللاعت أبــا معـا , قـال: حـ ثنا عبــي  بـن سلـيــهللاان, 14036  

ـهادُ يعنــي األنبــياه والرسـل, وهـو قولـه: َويَـْوَم  ـْ قال: سهللاعت الضحاك يقول فـي قولـه: َويَقُـوُل األ

ـِهي ا َعلَــْيِهْم ِمـْن أنْ  ـَ ـُ فِـي ُكّل أُّمـٍة  ـِهي ا علــى َهـُؤالِه. قـال: وقولـه: َويَقُـوُل نَْبعَ ـَ فُِسـِهْم َوِجئنـا بِـَك 

هادُ َهُؤالِه الِّذيَن َكذَبُوا علـى َربِّهْم يقولون: يا ربنا أتـيناهم بـالـحّق فكذّبوا, فنـحن نشه  علـيهم  ـْ األ

 أنهم كذبوا علـيك يا ربنا.

عـ ّي, عـن سـعي  وهشـام, عـن قتـادة, عـن ـ ح ثنا مـحهللا  بن بشار, قال: حـ ثنا ابـن أبــي 14037  

صفوان بن مـحرز الـهللاازنـي, قال: بـينا نـحن بـالبـيت مع عب  هللا بن عهللار وهو ييو , إ  عرض 

له رجل فقال: يا ابن عهللار ما سـهللاعَت رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم يقـول فــي النــجوى؟ فقـال: 

الـهللُاْؤِمُن ِمْن َربِّه حتـى يََضَع َعلَـْيِه َكنَفَهُ فَـيُقَّرُرهُ  يَْ نُو»سهللاعت نبـّي هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

ْبلُـَز, بذنُوبِِه, فَـيَقُوُل: َهْل تَْعِرُ  َكذَا؟ فَـيَقُوُل: َرّب أْعِرُ . َمّرتَـيِن. حتـى إ َا بَلََز بِِه ما ــاَه ّللّاُ أْن يَ 

فَــيُْعَيى صـِحيفَةَ َحَسـناتِِه أْو »قاَل: « أنا أْغِفُرها لََك الـيَْومَ قال: فإنّـي قَْ  َستْرتُها َعلَـْيَك فِـي ال ّْنـيا و

هاِد: أال َهـُؤالِه الّـِذيَن َكـذَ  ـْ بُوا ِكتابَهُ بِـيَـهللِاينِِه. وأّما الُكفّـاُر والـهللُانافِقُوَن, فَـيُنادَى بِِهْم علـى ُرهوِس األ

 «.علـى َربِّهْم أال لَْعنَةُ ّللّاِ علـى الّظاِلـهللِاينَ 

ح ثنـي يعقوب, قال: ح ثنا ابن علـية, قال: ح ثنا هشام, عن قتادة, عن صفوان بن مـحرز, عن    

 ابن عهللار, عن النبـّي صلى هللا عليه وسلم, نـحوه.

ـ ح ثنا بشر, قـال: حـ ثنا ي يـ , قـال: حـ ثنا سـعي , عـن قتـادة: كنّـا نــح ّن أنـه ال يخـ ي 14038  

 مـهللان خـلق هللا أو الـخالئق.يومئذ أح  فـيخفـي خ يه علـى أح  
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 19اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }الِّذيَن يَُص ّوَن َعن َسبِيِل ّللّاِ َويَْبغُونََهـا ِعَوجـا  َوُهـْم بِـاالَِخَرةِ ُهـْم 

 َكافُِروَن {.

ه واإلقرار له يقول تعالـى  كره: أال لعنة هللا علـى الظالـهللاين الذين يص ّون الناس عن اإليـهللاان ب   

بـالعبودة وإخالص العبـادة له دون االَلهة واألن اد من مشركي قريش, وهم الذين كانوا يفتِنون عن 

اإلسالم َمن دخـل فـيه. َويَْبغُونَها ِعَوجا يقول: ويـلتـهللاسون سبـيـل هللا وهو اإلسالم الذي دعا الناس 

بـاالَِخَرةِ ُهـْم كـافُِروَن يقـول: وهـم بــالبعـ بعـ   إلـيه مـحهللا , يقول: زيغا وميال  عن االستقامة. َوُهمْ 

 الـهللاـهللاات مع ص ّهم عن سبـيـل هللا وبغيهم إياها عوجا كافرون, يقول: هم جاح ون  لك منكرون.

 20اآلية : 
ّمـن دُوِن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }أُولَـَئَِك لَْم يَُكونُواْ ُمْعِجـِ يَن فِـي األْرِض َوَمـا َكـاَن لَُهـْم 

 ّللّاِ ِمْن أَْوِليَآَه يَُضاَعُي لَُهُم اْلعَذَاُب َما َكانُواْ يَْستَِييعُوَن الّسهللْاَع َوَما َكانُواْ يُْبِصُروَن {.

يعنـي جّل  كره بقوبه: أُولَئَِك لَـْم يَُكونُوا ُمْعِجـِ يَن فِــي األْرِض هـؤاله الـذين وصـي جـّل ثنـاؤه    

, يقول جّل ثناؤه: إنهم لـم يكونـوا بــالذين يُْعجـ ون ربهـم بهـربهم منـه أنهم يص ّون عن سبـيـل هللا

فـي األرض إ ا أراد عقابهم واالنتقام منهم, ولكنهم فـي قَبضته وِمْلكه, ال يـهللاتنعون منه إ ا أرادهـم 

ـــم ي ــول: ول ـــياَه يق ــْن أْوِل ــْن دُوِن ّللّاِ ِم ــْم ِم ــاَن لَُه ــا ك ــبهم. َوم ـــا إ ا طل ــه هرب ــن لهــؤاله وال يفوتون ك

الـهللاشركين إ ا أراد عقابهم من دون هللا أنصار ينصـرونهم مـن هللا ويحولـون بــينهم وبــينه إ ا هـو 

 عذّبهم, وق  كانت لهم فـي ال نـيا َمنَعة يـهللاتنعون بها مـهللان أرادهم من الناس بسوه.

 ل لهم مكان الواح  اثنان.وقوله: يَُضاَعُي لَُهُم العَذَاُب يقول تعالـى  كره: ي اد فـي عذابهم, فـيجع  

وقوله: ما كانُوا يَْستَِييعُوَن الّسهللْاَع َوما كانُوا يُْبِصـُروَن فإنـه اختلـي فــي تأويــله, فقـال بعضـهم:    

 لــك وصــي هللا بــه هــؤاله الـــهللاشركين أنــه قــ  ختـــم علـــى ســهللاعهم وأبصــارهم, وأنهــم ال يســهللاعون 

 بصار مهت .  كر من قال  لك:الـحّق, وال يبصرون ُحَجج هللا سهللااع منتفع وال إ

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: حـ ثنا سـعي , عـن قتـادة, قولـه: مـا كـانُوا يَْسـتَِييعُوَن 14039  

الّسهللْاَع َوما كانُوا يُْبِصُروَن صّم عن الـحّق فهللاا يسهللاعونه, بكم فهللاا ينيقون به, ُعهللْاـي فـال يبصـرونه, 

 وال ينتفعون به.

بن عبـ  األعلــى, قـال: حـ ثنا مــحهللا  بـن ثـور, عـن معهللاـر, عـن قتـادة: مـا  ـ ح ثنا مـحهللا 14040  

كانُوا يَْستَِييعُوَن الّسهللْاَع َوما كانُوا يُْبِصُروَن قـال: مـا كـانوا يسـتييعون أن يسـهللاعوا خبـرا فــينتفعوا 

 به, وال يبصروا خيرا فـيأخذوا به.

ال: ثنـي معاوية, عـن علــّي, عـن ابـن ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  هللا بن صالـح, ق14041  

عبـاس, قال: أخبر هللا سبحانه أنه حال بـين أهل الشرك وبـين طاعته فـي ال نـيا واالَخرة. أما فـي 

ال نـيا فإنه قال: ما كانُوا يَْستَِييعُوَن الّسـهللْاَع وهـي طاعتـه, َومـا كـانُوا يُْبِصـُروَن. وأمـا فــي االَخـرة 

عَة .فإنه قال: فاَل يَْستَيِ  ـِ  يعُوَن َخا

وقال آخرون: إنـهللاا َعنـي بقوله: َومـا كـاَن لَُهـْم ِمـْن دُوِن ّللّاِ ِمـْن أْوِلــياِه آلهـة الـذين يصـ ّون عـن   

سبـيـل هللا. وقالوا: معنى الكـالم: أولئـك وآلهـتهم لــم يكونـوا معجـ ين فــي األرض, يَُضـاَعُي لَُهـُم 

هللْاَع َومـا كـانُوا يُْبِصـُروَن يعنــي االَلهـة أنهـا لــم يكـن لهـا سـهللاع وال اْلعَذَاُب ما كـانُوا يَْسـتَِييعُوَن الّسـ

 بصر. هذا قول ُروي عن ابن عبـاس من وجه كرهت  كره لضعي سن ه.

وقال آخرون: معنى  لك: يضاعي لهم العذاب بـهللاا كانوا يستييعون السهللاع وال يسـهللاعونه, وبــهللاا   

فـــيعتبروا بهــا. قــالوا: والبـــاه كــان ينبغــي لهــا أن كــانوا يبصــرون وال يتــأملون حجــج هللا بــأعينهم 

ت خـل, ألنه قـ  قـال: فَلَُهـْم َعـذَاٌب أِلـيــٌم بِــهللَاا كـانُوا يَْكـِذبُوَن بكـذبهم فــي غيـر موضـع مـن التن يــل 

أدخـلت فـيه البـاه, وسقوطها جائ  فـي الكالم كقولك فـي الكالم: الحن بـهللاا فـيك مـا علــهللات وبــهللاا 

 ول قاله بعض أهل العربـية.علـهللات, وهذا ق
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والصواب من القول فـي  لك عن نا ما قاله ابن عبــاس وقتـادة, مـن أن هللا وصـفهم تعالــى  كـره   

بأنهم ال يستييعون أن يسهللاعوا الـحّق سهللااع منتفع, وال يبصرونه إبصار مهتـ , الــتغالهم بــالكفر 

 ة هللا, وق  كانت لهم أسهللااع وأبصار.الذي كانوا علـيه مقـيـهللاين, عن استعهللاال جوارحهم فـي طاع

 21اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }أُْولَـَئَِك الِّذيَن َخِسُرَواْ أَْنفَُسُهْم َوَضّل َعْنُهْم ّما َكانُواْ يَْفتَُروَن {.

. يقول تعالـى  كره: هؤاله الذين هذه صفتهم, هـم الـذين َغبَنُـوا أنفسـهم حظو هـا مـن رحهللاـة هللا   

َوَضّل َعْنُهْم ما كانُوا يَْفتَُروَن وبيل كذبهم وإفكهم وفِْريتهم علـى هللا بإدّعائهم له ـركاه, فسـلك مـا 

كانوا ي عونه إلها من دون هللا غير مسلكهم, وأخذ طريقا غير طريقهم, فضّل عنهم, ألنه سلك بهم 

حجـارة أو خشبــا أو نــحاسا, أو  إلـى جهنـم, وصارت آلتهم ع ما ال ـيه, ألنها كانـت فــي ال نــيا

 كان هلل ولـيّا, فسلك به إلـى الـجنة, و لك أيضا غير مسلكهم, و لك أيضا ضالل عنهم.

 22اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }الَ َجَرَم أَنُّهْم فِي االَِخَرةِ ُهُم األْخَسُروَن {.

ن هذه صفتهم فـي ال نـيا فـي االَخرة هم األخسرون, يقول تعالـى  كره: حقا أن هؤاله القوم الذي   

الذين ق  بـاعوا منازلهم من الـجنان بـهللانازل أهل الـجنة من النار و لك هو الـخسران الـهللابـين. وق  

بـينا فـيـهللاا مضى أن معنى قولهم, َجَرْمُت: كسبت الذنب وأجرمتـه, أن العـرب كثـر اسـتعهللاالها إيـاه 

كقـولهم: ال جـرم أنـك  اهـب, بــهللاعنى: ال بـ , حتــى « ال بـ ّ »ي مواضـع فـي مواضع األيـهللاان, وفــ

استعهللالوا  لك فـي مواضع التـحقـيق فقالوا: ال جرم لـيقومّن, بـهللاعنى: حقّا لـيقومّن, فهللاعنـى الكـالم: 

 ال منع عن أنهم, وال ص ّ عن أنهم.

 23اآلية : 
اْ َوَعهللِالُـواْ الّصـاِلَحاِت َوأَْخبَتُـَواْ إِلَـَى َربِّهـْم أُْولَــَئَِك القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }إِّن الّـِذيَن آَمنُـو

 أَْصَحاُب الَجنِّة ُهْم فِيَها َخاِل ُوَن {.

يقول تعالــى  كـره: إن الـذين َصـ َقوا هللا ورسـوله وعهللالـوا فــي ال نــيا بياعـة هللا وأخبتـوا إلــى    

 ربهم.

فقال بعضهم: معنى  لك: وأنابوا إلـى ربهم.  كـر مـن  واختلي أهل التأويـل فـي معنى اإلخبـات,  

 قال  لك:

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن سع , قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عهللاي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 14042  

 .ابن عبـاس, قوله: إّن الِّذيَن آَمنُوا َوعهللِالُوا الّصاِلـحاِت وأْخبَتُوا إلـى َربِّهْم قال: اإلخبـات: اإلنابة

ـ ح ثنا بشر, قال: حـ ثنا ي يـ , قـال: حـ ثنا سـعي , عـن قتـادة, قولـه: وأْخبَتُـوا إلــى َربِّهـْم 14043  

 يقول: وأنابوا إلـى ربهم.

 وقال آخرون: معنى  لك: وخافوا.  كر من قال  لك:  

ابـن ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عـن علــّي, عـن 14044  

 عبـاس, فـي قوله: وأْخبَتُوا إلـى َربِّهْم يقول: خافوا.

 وقال آخرون: معناه: اطهللاأنوا.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: ح ثنا عيسى, وح ثنــي الــهللاثنى, 14045  

ح, عن مـجاه : وأْخبَتُوا إلـى قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا, عن ورقاه, عن ابن أبـي نـجي

 َربِّهْم قال: اطهللاأنوا.

 ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , مثله.   

 ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاه , مثله.   

 وا.  كر من قال  لك:وقال آخرون: معنى  لك: خشع  

ـــ حــ ثنا مـــحهللا  بــن عبــ  األعلـــى, قــال: حــ ثنا مـــحهللا  بــن ثــور, عــن معهللاــر, عــن قتــادة: 14046  

 وأْخبَتُوا إلـى َربِّهْم اإلخبـات: التـخشع والتواضع.
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قال أبـو جعفـر: وهـذه األقـوال متقاربـة الـهللاعانــي وإن اختلفـت ألفــا ها, ألن اإلنابـة إلــى هللا مـن   

ومن الـخشوع والتواضع هلل بـالياعة, واليهللاأنـينة إلـيه من الـخشوع لـه, غيـر أن نفـَ  خو  هللا,

ــْم ومعنــاه: أخبتــوا لــربهم, و لــك أن  اإلخبـــات عنــ  العــرب الـــخشوع والتواضــع. وقــال: إلـــى َربِّه

 موضع الالم كثـيرا, كهللاا قال تعالـى: بـأّن َربّـَك أْوَحـى« إلـى»و« إلـى»العرب تضع الالم موضع 

لََها بـهللاعنى: أوحى إلـيها. وق  يجوز أن يكون قـيـل  لك كذلك, ألنهم وصفوا بأنهم عهللا وا بإخبـاتهم 

 إلـى هللا.

وقوله: أُولَئَِك أصَحاُب الـَجنِّة ُهْم فِـيها خاِل ُوَن يقول: هؤاله الذين هذه صفتهم هـم سـكان الــجنة    

 فـيها البثون إلـى غير نهاية.الذين ال يخرجون عنها وال يـهللاوتون فـيها, ولكنهم 

 24اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َمثَُل اْلفَِريقَْيِن َكاألْعهللَاَى َواألَصّم َواْلبَِصيِر َوالّسهللِايعِ َهْل يَْسـتَِويَاِن 

 َمثاَل  أَفاَلَ تَذَّكُروَن {.

ي ال يرى بعينه ـيئا, واألصـّم يقول تعالـى  كره: مثل فريقـي الكفر واإليـهللاان كهللاثل األعهللاى الذ   

الذي ال يسهللاع ـيئا فكذلك فريق الكفر ال يُبصر الـحّق فـيتبعه ويعهللال به, لشغله بكفـره بــاهلل وَغلَبـة 

ِخذالن هللا علـيه, ال يسهللاع داعي هللا إلـى الرـاد فــيجيبه إلــى الهـ ى فــيهت ي بـه, فهـو مقـيــم فــي 

البصير, فكـذلك فريـق اإليــهللاان أبصـر ُحجـج هللا, وأقـّر بــهللاا ضاللته, يتردّد فـي َحيرته. والسهللايع و

دلت علـيه من توحي  هللا والبراهة من االَلهة واألن اد ونبـّوة األنبــياه علــيهم السـالم, وسـهللاع داعـي 

 هللا فأجابه وعهللال بياعة هللا. كهللاا:

قـال: قـال ابـن  ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الــحسين, قـال: حـ ثنا حجـاج, عـن ابـن جـريج,14047  

ــافر,  ــى واألصــّم: الك ــال: األعهللا ــهللِايعِ ق ــيِر والّس ــّم والبَِص ــاألْعهللَاى واألَص ـــْيِن ك ــُل الفَِريقَ ـــاس: َمثَ عب

 والبصير والسهللايع: الـهللاؤمن.

ـ ح ثنــي الــهللاثنى, قـال: حـ ثنا أبـو حذيفـة, قـال: حـ ثنا ــبل, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن 14048  

ألْعهللَاى واألَصّم والبَِصيِر والّسهللِايعِ: الفريقـان الكـافران, والــهللاؤمنان, فأمـا مـجاه : َمثَُل الفَِريقَـْيِن كا

 األعهللاى واألصّم فـالكافران, وأما البصير والسهللايع فههللاا الـهللاؤمنان.

 

ـ حـ ثنا بشـر, قـال: حـ ثنا ي يـ , قـال: حـ ثنا سـعي , عـن قتـادة: َمثَـُل الفَِريقَــْيِن كـاألْعهللَاى 14049  

والّسهللِايعِ.... اآلية, هذا مثـل ضـربه هللا للكـافر والــهللاؤمن, فأمـا الكـافر فصـّم عـن واألَصّم والبَِصيِر 

الـحّق فال يسهللاعه, وعهللاي عنه فال يبصـره. وأمـا الــهللاؤمن فسـهللاع الــحّق فــانتفع بـه وأبصـره فوعـاه 

 وحفظه وعهللال به.

تال  حالتــيههللاا فــي يقول تعالـى: َهْل يَْستَِوياِن َمثاَل  يقـول: هـل يسـتوي هـذان الفريقـان علــى اخـ  

أنفسههللاا عن كم أيها الناس؟ فإنههللاا ال يستويان عن كم, فكذلك حال الكافر والـهللاؤمن ال يستويان عنـ  

هللا. أفاَل تَذَّكُروَن يقول جّل ثنـاؤه: أفـال تعتبـرون أيهـا النـاس وتتفكـرون, فتعلــهللاوا حقــيقة اخـتال  

الهـ ى ومـن الكفـر إلــى اإليــهللاان؟ فــاألعهللاى  أمريههللاا, فتن جروا عهللاا أنتـم علـيه من الضالل إلــى

واألصم والبصير والسهللايع فـي اللفظ أربعة, وفـي الـهللاعنى اثنان, ولـذلك قـيــل: َهـْل يَْسـتَِوياِن َمـثاَل  

وقـيــــل: كـــاألعهللاى واألصـــّم, والــــهللاعنى: كـــاألعهللاى األصـــّم, وكـــذلك قـيــــل: والبصـــير والســـهللايع, 

 ل: قام الظريي والعاقل, وهو ينعت بذلك ـخصا واح ا.والـهللاعنى: البصير السهللايع, كقول القائ

 26-25اآلية : 
 َُواْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َولَقَْ  أَْرَسْلنَا نُوحا  إِلََى قَْوِمِه إِنّي لَُكْم نَِذيٌر ّمبِيٌن *  أَن الّ تَْعبُـ

 {. إِالّ ّللّاَ إِنَّي أََخاُ  َعلَْيُكْم َعذَاَب يَْوٍم أَِليمٍ 

يقول تعالـى  كره: َولَقَْ  أْرَسْلنا نُوحا إلــى قَْوِمـِه إنّــي لَُكـْم أيّهـا القـوم نَـِذيٌر مـن هللا أنـذركم بأسـه    

علـى كفركم به, فآمنوا به وأطيعوا أمره. ويعنـي بقوله: ُمبِـيٌن: يبـين لكم عهللاا أرسـل بـه إلــيكم مـن 

 أمر هللا ونهيه.
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« إن»قوله: إنّـي فقرأ  لك عامة قّراه الكوفة وبعض الـهللا نـيـين بكسر واختلفت القّراه فـي قراهة   

علـى وجه االبت اه, إ  كان فـي اإلرسال معنى القول. وقرأ  لك بعض قّراه أهـل الــهللا ينة والكوفـة 

علـى إعهللاال اإلرسال فـيها, كأن معنى الكالم عن هم: لقـ  أرسـلنا نوحـا إلــى « أَنّ »والبصرة بفتـح 

 ي لكم نذير مبـين.قومه بأنـ

والصواب من القول فـي  لك عن ي, أن يُقال: إنههللاا قراهتان متفقتـا الــهللاعنى, قـ  قـرأ بكـل واحـ ة   

 منههللاا جهللااعة من القّراه, فبأيتههللاا قرأ القارىه كان مصيبـا للصواب فـي  لك.

« أَنْ »: أْرَسـْلنا عـامال  فــي وقوله: أْن ال تَْعبُ ُوا إالّ ّللّاَ فهللان كسر األلي فـي قوله: إنـي جعل قولـه  

التـي فـي قولـه: أْن ال تَْعبُـ ُوا إالّ ّللّاَ ويصـير الــهللاعنى حينئـذ: ولقـ  أرسـلنا نوحـا إلــى قومـه, أن ال 

فـي قوله: أْن ال تَْعبُ ُوا علـيها, « أنْ »تعب وا إال هللا, وقل لهم إنّـي لَُكْم نَِذيٌر ُمبِـيٌن. ومن فتـحها, ردّ 

عنى حينئـذ: لقـ  أرسـلنا نوحـا إلــى قومـه بأنــي لكـم نـذير مبــين, بـأن ال تعبـ وا إال هللا. فـيكون الــهللا

ويعنــي بقولــه: بــأن ال تعبــ وا إال هللا أيهــا النــاُس, عبـــادة االَلهــة واألوثــان وإـــراكها فـــي عبـــادته, 

: إنّـي أخاُ  َعلَـْيُكْم وأفردوا هللا بـالتوحي  وأخـلصوا له العبـادة, فإنه ال ـريك له فـي خـلقه. وقوله

َعذَاَب يَْوٍم أِلـيـم يقول: إنـي أيها القْوم إن لـم تَـُخّصوا هللا بـالعبـادة وتفردوه بـالتوحي  وتـخـلعوا مـا 

دونه من األن اد واألوثان, أخا  علـيكم من هللا عذاب يـوم مؤلــم عقابُـه وعذابـه لــهللان عـذّب فــيه. 

هو من صفة العذاب, إ  كان العذاب فـيه كهللاا قـيــل: َوَجعَـَل اللّـْيــَل وجعل األلـيـم من صفة الـيوم و

 َسَكنا وإنـهللاا الّسكن من صفة ما سكن فـيه دون اللـيـل.

 27اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }فَقَاَل اْلهللَاالُ الّـِذيَن َكفَـُرواْ ِمـن قِْوِمـِه َمـا نَـَراَك إِالّ بََشـرا  ّمثْلَنَـا َوَمـا

 َكاِ بِيَن {.نََراَك اتّبَعََك إِالّ الِّذيَن ُهْم أََراِ لُنَا بَاِدَي الّرأْيِ َوَما نََرَى لَُكْم َعلَْينَا ِمن فَْضٍل بَْل نَُظنُّكْم 

يقول تعالـى  كره: فقال الكبراه من قوم نوح وأـرافهم, وهم الـهللاأل الـذين كفـروا بــاهلل وجحـ وا    

لسـالم: مـا نَـَراَك يـا نـوح إالّ بََشـرا ِمثْلَنـا يعنـون بـذلك أنـه آدمـّي مـثلُهم فــي نبّوة نبـيهم نوح علــيه ا

الـخـلق والصورة والـجنَ, كأنهم كانوا منكرين أن يكون هللا يرسل من البشر رسوال  إلـى خــلقه. 

ك اتبعـك إال الـذين هـم وقوله: َومـا نَـَراَك اتّبَعَـَك إالّ الّـِذيَن ُهـْم أَراِ لُنـا بــاِدَي الـرأيِ يقـول: ومـا نـرا

َســِفلتنا مــن النــاس دون الكبــراه واألـــرا  فـيـــهللاا يُــَرى ويظهــر لنــا. وقولــه: بـــاِدَي الــرأيِ اختلفــت 

وبههللاـ  « البــادي»القّراه فـي قراهته, فقرأته عامة قّراه الـهللا ينة والعرام: بـاِدَي الرأيِ بغير ههللاـ  

 ه يب و: إ ا  هر, كهللاا قال الراج :بـهللاعنى:  اهر الرأي, من قولهم: ب ا الشي«, الرأي»

ـَبَِهي بـاِدَي بَِ ْيوَصاَر للفَْحِل ِلسانِـي َويَِ ي    أْضَحى لـخالـي 

 بغير ههللا . وقال آخر:« بـادي ب ي»  

 َوقَْ  َعلَتْنِـي  ُْرأةٌ بـاِدي بَِ ي 

مـن قـولهم:  مههللاوز أيضا, بـهللاعنى: مبتـ أ الـرأي,« بـاِدىَه الرأيِ »وقرأ  لك بعض أهل البصرة:   

 ب أت بهذا األمر: إ ا ابت أت به قبل غيره.

وبههللاـ  «, البــادي»وأولـى القراهتـيِن بـالصواب فـي  لك عن نا قراهة من قرأ: بـاِدَي بغير ههللاـ    

 ألن معنى  لك الكالم: إال الذين هم أرا لنا فـي  اهر الرأي وفـيـهللاا يظهر لنا.«, الرأي»

لَـْينا ِمْن فَْضٍل يقول: ومـا نتبــين لكـم علــينا مـن فضـل نلتــهللاوه بــهللاخالفتكم وقوله: َوما نََرى لَُكْم عَ   

إيانا فـي عبـادة األوثان إلـى عبـادة هللا وإخالص العبودة له, فنتبعكم طلب  لك الفضـل وابتغـاه مـا 

ك أنهـم إنــهللاا أصبتـهللاوه بخالفكم إيانا بَْل نَُظنُّكْم كاِ بِـيَن وهذا خياب مـنهم لنـوح علــيه السـالم, و لـ

كذّبوا نوحا دون أتبـاعه, ألن أتبـاعه لـم يكونوا رسال . وأخرج الـخياب وهو واح  مخرج خياب 

الـجهللايع, كهللاا قـيـل: يا أيّها النّبِـّي إ ا َطلّْقتُـُم النّساَه وتأويـل الكالم: بل نظنك يا نوح فـي دعواك أن 

 هللا ابتعثك إلـينا رسوال  كا بـا.

 قلنا فـي تأويـل قوله بـاِدَي الرأي قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك: وبنـحو الذي  

ــن جــريج, عــن عيــاه 14050   ـــي حجــا, عــن اب ــال: ثن ـــحسين, ق ــال: حــ ثنا ال ــ حــ ثنا القاســم, ق ـ

فـيــهللاا  الـُخراسانـّي, عن ابن عبـاس, قوله: َوما نََراَك اتّبَعََك إالّ الِّذيَن ُهْم أَراِ لُنا بــاِدَي الـرأيِ قـال:

  هر لنا.
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 28اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَاَل يَقَْوِم أََرأَْيتُْم إِن ُكنُت َعلََى بَيّنٍَة ّمـن ّربّـَي َوآتَـانِي َرْحهللَاـة  ّمـْن 

 ِعنِ ِه فَعهللُّايَْت َعلَْيُكْم أَنُْلِ ُمُكهللُاوَها َوأَنتُْم لََها َكاِرُهوَن {.

عن قـيـل نوح لقومه إ  كذبوه وردّوا علــيه مـا جـاههم بـه مـن عنـ  هللا  يقول تعالـى  كره مخبرا   

من النصيحة: يا قَْوِم أرأْيتُـْم إْن ُكْنُت علـى بَـيّنٍَة ِمْن َربّـي علـى علـم ومعرفة وبـيان من هللا لـي ما 

ـي َرْحهللَاـة  يـل منـي له, ويجب علـّي من إخالص العبـادة له وترك إـراك األوثان معـه فــيها. وآتانِـ

ِمْن ِعْنِ ِه يقول: ورزقنـي منه التوفـيق والنبّوة والـحكهللاة, فآمنت به وأطعته فـيـهللاا أمرنـي ونهانــي. 

 فَعهللُّايَْت َعلَـْيُكْم.

واختلفت القراه فـي قراهة  لك, فقرأته عامـة قـراه أهـل الــهللا ينة وبعـض أهـل البصـرة والكوفـة:   

الـهللايـم, بـهللاعنى: فعهللايت الرحهللاة علـيكم فلـم تهت وا لها فتقـروا بهـا  بفتـح العين وتـخفـيي« فَعهللَِايَتْ »

وتص قوا رسـولكم علــيها. وقـرأ  لـك عامـة قـّراه الكوفـيــين: فَعهللُّايَـْت َعلَــْيُكْم بضـّم العـين وتشـ ي  

فعهللااهـا »الـهللايـم, اعتبــارا مـنهم  لـك بقـراهة عبـ  هللا, و لـك أنههللاـا فـيــهللاا  كـر فــي قـراهة عبـ  هللا: 

 «.لـيكمع

وأولـى القراهتـين فـي  لك عن ي بـالصواب قراهة من قرأه: فَعهللُّايَْت َعلَــْيُكْم بضـّم العـين وتشـ ي    

الـهللايـم للذي  كروا من العلة لـهللان قرأ به, ولقربه من قولـه: أرأْيتُــْم إْن ُكْنـُت علــى بَــيّنٍَة ِمـْن َربــّي 

إلــى هللا, فكـذلك تعهللايتـه علــى االَخـرين بــاإلضافة إلــيه  وآتانِـي َرْحهللَاة  ِمْن ِعْنـِ ِه فأضـا  الرحهللاـة

أولـى. وهذه الكلـهللاة مـهللاا حّولت العرب الفعل عن موضعه, و لك أن اإلنسان هو الـذي يَْعهللَاـى عـن 

إبصــار الـــحّق, إ  يَْعهللاــى عــن إبصــاره, والـــحّق ال يوصــي بـــالعهللََاى إال علـــى االســتعهللاال الــذي قــ  

ازه السـتعهللاال العــرب إيـاه نظيـر قـولهم: دخــل الـخاتــم فــي يــ ي, جـري بـه الكـالم, وهـو فــي جـو

والـــخّي فـــي رجلـــي, ومعلــوم أن الرجــل هــي التـــي ت خـــل فـــي الـــخّي, واألصــبع فـــي الـخاتـــم, 

 ولكنهم استعهللالوا  لك كذلك لـهللاا كان معلوما الـهللاراد فـيه.

أنأخذكم بـال خول فـي اإلسالم وق  عهللااه هللا علـيكم, وقوله: أنُْلِ ُمْكهللُاوها وأْنتُـْم لََها كاِرُهوَن يقول:   

لها َكاِرُهوَن يقول: وأنتـم إلل امناكهللاوها كارهون, يقول: ال نفعل  لـك, ولكـن نكـل أمـركم إلــى هللا 

 حتـى يكون هو الذي يقضي فـي أمركم ما يرى ويشاه.

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قـال نـوح: يـا قَـْوِم 14051  

إْن ُكْنُت َعلَـى بَـيّنٍَة ِمْن َربّـي قال: ق  عرفُتها وعرفُت بها أمره وأنه ال إلـه إال هـو, وآتَانِــي َرْحهللَاـة  

 ِمْن ِعنَِ ِه: اإلسالم واله ى واإليـهللاان والـحكم والنبّوة.

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتـادة, قولـه: أرأْيتُــْم إْن ُكْنـُت علــى 14052  

بَـيّنٍَة ِمْن َربّـي... اآلية, أما وهللا لو استياع نبـّي هللا صلى هللا عليه وسلم ألل مها قومـه, ولكـن لــم 

 يستيع  لك ولـم يـهللالكه.

ح ثنا أبـي, قال: ح ثنا سفـيان, عن داود, عن أبـي العالــية, قـال: ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: 14053  

 «.أنلُ مكهللاوها من ـير أنفسنا وأنتـم لها كارهون»فـي قراهة أبـّي: 

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسـحام, قـال: حـ ثنا عبـ  هللا بـن ال بــير, عـن ابـن عيــينة, 14054  

قـال عبـ  هللا: « أنل مكهللاوهـا مـن ــير أنفسـنا»عبــاس: قال: أخبرنا عهللارو بن دينار قال: قرأ ابـن 

ـَْيِر أنفسنا: من تلقاه أنفسنا.  ِمْن 

ح ثنـي الـحارن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: ح ثنا ابن عيـينة, عن عهللارو بن دينـار, عـن ابـن    

 عبـاس مثله.

بـن أبــي هنـ , عـن أبــي ح ثنـي الـحارن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: ح ثنا سفـيان, عـن داود    

 العالـية, عن أبـّي بن كعب: أنل مكهللاوها من ـير قلوبنا وأنتـم لها كارهون.

 29اآلية : 
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َياِرِد القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َويَقَْوِم آل أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه َماال  إِْن أَْجِرَي إِالّ َعلَى ّللّاِ َوَمآ أَنَاْ بِ 

 إِنُّهْم ّمالَقُو َربِّهْم َولَـَِكنَّي أََراُكْم قَْوما  تَْجَهلُوَن {.الِّذيَن آَمنَُواْ 

وهذا أيضا خبر من هللا عن قـيـل نوح لقومه أنه قال لهم: يا قَْوِم ال أْسـألُكْم علــى نصيحتــي لكـم    

ـي, ودعايتكم إلـى توحي  هللا, وإخالص العبـادة له مـاال : أجـرا علــى  لـك, فتتههللاونــي فــي نصيحتـ

وتظنون أن فعلـي  لك طلب عَرض من أعـراض ال نــيا. إْن أْجـِرَي إالّ علــى ّللّاِ يقـول: مـا ثـواب 

نصيحتــي لكــم ودعــايتكم إلـــى مــا أدعــوكم إلــيه, إال علـــى هللا, فإنــه هــو الــذي يجازينـــي ويثـيبنـــي 

قـّر بوح انــيته وخــلع األوثـان علـيه. َوما أنا بِياِرِد الّـِذيَن آَمنُـوا ومـا أنـا بــهللاق  مـن آمـن بــاهلل وأ

وتبرأ منها بأن لـم يكونوا من ِعْلـيتكم وأـرافكم. إنُّهْم ُمالقُوا َربِّهْم يقول: إن هؤاله الذين تسألونـي 

 طردهم صائرون إلـى هللا, وهللا سائلهم عهللاا كانوا فـي ال نـيا يعهللالون, ال عن ـرفهم وحسبهم.

 ه قالوا له, كهللاا:وكان قـيـل نوح  لك لقومه, ألن قوم  

ـ ح ثنا القاسم, قـال: حـ ثنا الــحسين, قـال: ثنــي حجـاج, عـن ابـن جـريج, قولـه: َومـا أنـا 14055  

بِياِرِد الِّذيَن آَمنُوا إنُّهْم ُمالقُوا َربِّهْم قال: قالوا له: يا نوح إن أحببت أن نتبعك فـاطردهم, وإال فلـن 

: مـا أنـا بِيـاِرِد الّـِذيَن آَمنُـوا إنُّهـْم ُمالقُـوا َربِّهـْم نرضى أن نكون نـحن وهـم فــي األمـر سـواه فقـال

 فـيسألهم عن أعهللاالهم.

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عـن ابـن جـريج, وح ثنــي مــحهللا  14056  

بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصـم, قـال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي نــجيح جهللايعـا, عـن مــجاه , 

 إْن أْجِرَي إالّ علـى ّللّاِ قال: ج ائي. قوله:

 ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , مثله.   

 قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا, عن ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , مثله.   

ما تَـْجَهلُوَن يقول: ولكنـي أيها القوم أراكم قوما تـجهلون الواجب علـيكم وقوله: َولَِكنّـي أَراُكْم قَوْ    

 من حّق هللا والالزم لكم من فرائضه, ولذلك من جهلكم سألتـهللاونـي أن أطرد الذين آمنوا بـاهلل.

 30اآلية : 
 تُّهْم أَفاَلَ تَذَّكُروَن {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َويَقَْوِم َمن يَنُصُرنِي ِمَن ّللّاِ إِن َطَرد

ـــى طــردي الـهللاؤمنـــين     ــو عاقبنـــي عل ـــي فـيـهللانعنـــي ِمــَن ّللّاِ إن ه ــْوم َمــْن يَْنُصِرن ــول: َويَــا قَ يق

الـهللاوح ين هللا إن طردتهم. أفاَل تَذَّكُروَن يقول: أفال تتفكرون فـيـهللاا تقولون, فتعلـهللاون خيأه فتنتهوا 

 عنه.

 31اآلية : 
ـل قوله تعالـى:    }َوالَ أَقُـوُل لَُكـْم ِعنـِ ي َخـَ آئُِن ّللّاِ َوالَ أَْعلَـُم اْلغَْيـَب َوالَ أَقُـوُل إِنّـي القول فـي تأوي

ــِهمْ  ــي أَْنفُِس ــا فِ ــُم بهللَِا ــْؤتِيَُهُم ّللّاُ َخْيــرا  ّللّاُ أَْعلَ ــن يُ ــنُُكْم لَ ــِذيَن تَــْ دَِرَي أَْعيُ ــوُل ِللّ ــٌك َوالَ أَقُ ــَن  َملَ ــَي إِ ا  لهللِّا إِنّ

 الّظاِلهللِايَن {.

وقوله: َوال أقُوُل لَُكْم ِعْنِ ي َخَ ائُِن ّللّاِ عيي علـى قوله: َويا قَْوِم ال أسـألُُكْم َعلَــْيِه أْجـرا ومعنـى    

ـــيها ـــيه,  ـــيه أجــرا, وال أقــول لكــم عنــ ي خــ ائن هللا التـــي ال يفن ــا قــوم ال أســألكم عل الكــالم: وي

أْعلَـُم أيضا الغَْيَب يعنـي ما خفـي من سرائر العبـاد, فإن  لـك ال فأدعَوكم إلـى اتبـاعي علـيها. َوال 

يعلـهللاه إال هللا, فأدّعي الربوبـية وأدعـوكم إلــى عبـادتــي. َوال أقُـوُل أيضـا إنّــي َملَـٌك مـن الــهللاالئكة 

أرسلت إلـيكم, فأكون كا بـا فـي دعواي  لك, بل أنا بشر مـثلكم كهللاـا تقولـون, أُمـرت بـ عائكم إلــى 

هللا, وق  أبلغتكم ما أرسلت به إلـيكم. َوال أقُوُل للِّذيَن تَْ دَِري أْعيُنُُكْم لَْن يُْؤتِـيَُهم ّللّاُ َخْيرا يقول: وال 

أقول للذين اتبعونـي وآمنوا بـاهلل ووح وه الذين تستـحقرهم أعينكم, وقلتـم إنهم أرا لكم: لن يؤتـيكم 

ـــاهلل. ّللّاُ  ـــهللاان ب ــك اإلي ـــم بضــهللاائر صــ ورهم هللا خيــرا, و ل ــِهُم يقــول: هللا أعل ـــي أْنفُِس ـــهللَاا فِ ـــُم بِ  أْعلَ

واعتقاد قلوبهم, وهو ولـّي أمرهم فـي  لك, وإنـهللاا لــي مـنهم مـا  هـر وبـ ا, وقـ  أ هـروا اإليــهللاان 

ؤاله بـاهلل واتبعونـي, فال أطردهم وال أستـحّل  لك. إنّـي إ ا ِلـهللِاَن الّظاِلـهللِايَن يقول: إنــي إن قلـت لهـ

الذين أ هروا اإليـهللاان بـاهلل وتص يقـي: لن يؤتَـيهم هللا خيرا, وقضيت علـى سـرائرهم بخـال  مـا 
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أب ته ألسنتهم لـي علـى غير علـم منـي بـهللاا فـي نفوسهم وطردتهم بفعلـي  لـك, لَــهللِان الفـاعلــين مـا 

 لـيَ لهم فعله الـهللاعت ين ما أمرهم هللا به و لك هو الظلـم.

 لذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:وبنـحو ا  

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنــي حجـاج, عـن ابـن جـريج, قولـه: َوال أقُـوُل 14057  

لَُكْم ِعْنِ ي َخَ ائُِن ّللّاِ التـي ال يفـينها ـيه, فأكون إنــهللاا أدعـوكم لتتبعونــي علــيها ألعيـيكم منهـا. 

إنّـــي َملَــٌك ن لـت مــن الســهللااه برســالة, مـا أنــا إال بشــر مـثلكم. َوالَ أَْعلَـــُم الَغَيــَب وال أقــول  َوال أقُـولُ 

 اتبعونـي علـى علـم الغيب.

 32اآلية : 
َت ِمـَن نـالقول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }قَالُواْ يَنُوُح قَْ  َجادَْلتَنَا فَأَْكثَْرَت ِج َالَنَا فَأْتَنِا بهللَِاا تَِع ُنَآ إِن كُ 

 الّصاِدقِيَن {.

يقول تعالـى  كره: قال قوم نوح لنوح علـيه السالم: ق  خاصـهللاتنا فـأكثرت خصـومتنا, فأتنـا بــهللاا    

تع نا من العذاب إن كنت من الصادقـين فـي عـ اتك ودعـواك أنـك هلل رسـول. يعنــي بـذلك أنـه لـن 

 يق ر علـى ـيه من  لك.

حـ ثنا أبـو عاصـم, قـال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي  ـ ح ثنـي مــحهللا  بـن عهللاـرو, قـال:14058  

 نـجيح, عن مـجاه : جادَْلتَنا قال: ماريتنا.

 ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , مثله.   

ورقـاه, عـن ابـن  وح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عبـ  هللا بـن أبــي جعفـر, عـن   

 أبـي نـجيح, عن مـجاه , مثله.

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال مــجاه : 14059  

ــ ُنا قــال ابــن ُجــَريج: تكذيبـــا  ـــهللَاا تَِع ــأْكثَْرَت ِجــ َالَنا فَأْتِنــا بِ ــا قــال: ماريتنــا, فَ ــْ  جادَْلتَن ــوُح قَ قــالوا يــا نُ

 ب, وأنه بـاطل.بـالعذا

 34-33اآلية : 
ـَآَه َوَمآ أَنتُْم بهللُِاْعِجِ يَن *  َوالَ يَـنفَ  عُُكْم القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَاَل إِنهللَّاا يَأْتِيُكْم بِِه ّللّاُ إِن 

 ْم َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن {.نُْصِحَي إِْن أََرْدّت أَْن أَنَصَح لَُكْم إِن َكاَن ّللّاُ يُِري ُ أَن يُْغِويَُكْم ُهَو َربّكُ 

يقول تعالـى  كره: قال نـوح لقومـه حـين اسـتعجلوه العـذاب: يـا قـوم لــيَ الـذي تسـتعجلون مـن    

العذاب إلـّي, إنـهللاا  لـك إلــى هللا ال إلــى غيـره, هـو الـذي يأتــيكم بـه إن ــاه. ومـا أْنتُــْم بِــهللُاْعِجِ يَن 

ـــهللاعج يه ـــم إ ا أراد تعــذيبكم ب ـــي ُملكــه يقــول: ولست ـــم ف ـــ كنت ــه ألنكــم حي ـــا من ـــيه هرب : أي بفـائت

وسليانه وق رته حكهللاه علـيكم جار. َوال يَْنفَعُُكْم نُْصِحي يقول: وال ينفعكم تـحذيري عقوبته ون ول 

سيوته بكم علـى كفركم به, إْن أَرْدُت أْن أْنَصَح لَُكْم فـي تـحذيري إياكم  لك ألن نصحي ال ينفعكم 

لونه. إِْن َكان ّللّاُ يُِري ُ أَْن يُْغِويَُكم, يقول: إن كـان هللا يريـ  أن يهلككـم بعذابـه. ُهـَو َربُّكـْم ألنكم ال تقب

َوإلَـْيِه تُْرَجعوَن يقول: وإلـيه تردّون بع  الهالك. ُحكي عن طيّىه أنهـا تقـول: أصـبح فـالن غاويـا: 

أهلكتـه, وَغـِوي الفصيــل: إ ا  أي مريضا. وُحكي عن غيرهم سهللااعا مـنهم: أغويـت فالنـا, بــهللاعنى

 فق  اللبن فهللاات. و كر أن قول هللا: فََسْوَ  يَـْلقَْوَن َغيّا أي هالكا.

 35اآلية : 
هللّاـا القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل إِِن اْفتََرْيتُهُ فَعَلَـّي إِْجَراِمـي َوأَنَـاْ بَـِرَيٌه مّ 

 تُْجَرُموَن {.

يقول تعالـى  كره: أيقـول يـا مــحهللا  هـؤاله الــهللاشركون مـن قومـك: افتـرى مــحهللا  هـذا القـرآن؟    

وهذا الـخبر عن نوح. قل لهم: إن افتريته فتـخّرصته واختلقتـه فَعَلَــّي إْجَرامـي يقـول: فعلــّي إثهللاـي 

ذ بـذنبكم. وأنـا فـي افترائي ما افتريت علــى ربــي دونكـم, ال تؤاَخـذُون بذنبــي وال إثهللاـي وال أؤاخـ

بَِريٌه ِمـهللّاا تُـْجِرُموَن يقول: وأنا بريه مـهللاا تذنبون وتأثهللاون بربكم من افترائكم علـيه, ويقال منه: 

 أجرمت إجراما وَجَرْمُت أَْجِرم َجْرما, كهللاا قال الشاعر:

 َطِري ُ َعِشيَرةٍ َوَرِهيُن  َْنبٍبـهللاا َجَرَمْت يَ ي وَجنى لسانِـي  
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 36اآلية : 
فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َوأُوِحـَي إِلَـَى نُـوحٍ أَنّـهُ لَـن يُـْؤِمَن ِمـن قَْوِمـَك إِالّ َمـن قَـْ  آَمـَن فَـالَ القول 

َْ بهللَِاا َكانُواْ يَْفعَلُوَن {.  تَْبتَئِ

يقول تعالـى  كره: وأَْوَحى هللا إلــى نـوح لــهللاا حـّق علــى قومـه القـول, وأ لهـم أمـر هللا, أنّـهُ لَـْن    

ُن: يا نوح بـاهلل فـيوح ه ويتبعك علـى مـا تـ عوه إلــيه ِمـْن قَْوِمـَك إالّ َمـْن قَـْ  آَمـن فصـ ّم بـذلك يُْؤمِ 

َْ يقول: فـال تسـتِكْن وال تــح ن بــهللاا كـانوا يفعلـون, فإنــي مهلكهـم ومنقـذك مـنهم  واتبعك. فاَل تَْبتَئِ

ـــيه بعــ  مــا دعــا علـــيهم نــوح بـــالهال ك, فقــال: َرّب ال تَــذَْر علـــى وَمــِن اتبعــك. وأوحــي هللا  لــك إل

األْرِض ِمَن الكافِِريَن دَيّارا وهو تفتعل من البؤس, يقـال: ابتـأس فـالن بــاألمر يبتـئَ ابتئاسـا, كهللاـا 

 قال لبـي  بن ربـيعة:

 فِـي َمأْتَـٍم َكنِعاجِ َصاَرةَ يَْبتَئِْسَن بِـهللَاا لَِقـينا  

  كر من قال  لك:وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.   

ـ ح ثنـي مــحهللا  بـن عهللاـرو, قـال: حـ ثنا أبـو عاصـم, قـال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي 14060  

َْ قال: ال تـح ن.  نـجيح, عن مـجاه : فاَل تَْبتَئِ

ح ثنــي الــهللاثنى, قـال: حــ ثنا أبـو حذيفـة, قـال: حــ ثنا ــبل, عـن ابـن أبـــي نــجيح, عـن مـــجاه ,    

 ثنا إسحام, قال: حـ ثنا عبـ  هللا, عـن ورقـاه, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن وح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح

 مـجاه  مثله.

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن سع , قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عهللاي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 14061  

َْ بِـهللَاا كانُوا يَْفعَلُوَن يقول: فال تـح ن.  ابن عبـاس: فاَل تَْبتَئِ

هللا  بن عب  األعلـى, قـال: حـ ثنا مــحهللا  بـن ثـور, عـن معهللاـر, عـن قتـادة: فَـال ـ ح ثنا مـح14062  

َْ بِـهللَاا كانُوا يَْفعَلُوَن قال: ال تَأَْس وال تـح ن.  تَْبتَئِ

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قولـه: وأُوِحـَي إلــى نُـوحٍ أنّـهُ 14063  

ــْ  آَمــَن و لــك حــين دعــا علـــيهم قــاَل َرّب ال تـَـذَْر علـــى األْرِض ِمــَن لَــْن يُــْؤِمَن ِمــْن قَْوِمــَك إ الّ َمــْن قَ

َْ يقول: فال تأس وال تـح ن.  الكافِِريَن دَيّارا. قوله: فاَل تَْبتَئِ

ـ ُح ثت عن الـحسين بن الفرج, قـال: سـهللاعت أبــا معـا  قـال: حـ ثنا عبــي  بـن سلـيــهللاان, 14064  

ي قوله: لَْن يُْؤِمَن ِمْن قَْومـَك إالّ َمـْن قَـْ  آَمـَن فحينئـذ دعـا علــى قومـه قال: سهللاعت الضحاك يقول فـ

 لـهللاا بـين هللا له أنه لن يؤمن من قومه إال من ق  آمن.

 37اآلية : 
هللُاَواْ إِنُّهْم القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َواْصنَعِ اْلفُْلَك بِأَْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا َوالَ تَُخاِطْبنِي فِي الِّذيَن َ لَ 

 ّمْغَرقُوَن {.

يقول تعالـى  كره: وأُوحي إلـيه أنه لن يؤمن من قومك إال من قـ  آمـن, وأِن اْصـنَعِ الفُْلـَك, وهـو    

 السفـينة كهللاا:

ـ ح ثنــي الــهللاثنى, قـال: حـ ثنا أبـو حذيفـة, قـال: حـ ثنا ــبل, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن 14065  

 مـجاه : الفلك: السفـينة.

 وله بأْعيُنِنَا يقول: بعين هللا ووحيه كهللاا يأمرك. كهللاا:وق  

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن سع , قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عهللاي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 14066  

ابن عبـاس, قوله: َواْصنَعِ الفُْلَك بأْعيُنِنا َوَوْحيِنا و لك أنه لــم يَعلَــم كيـي صـنعة الفلـك, فـأوحي هللا 

 أن يصنعها علـى مثل ُجؤجؤ اليائر.إلـيه 

ـ ح ثنـي مــحهللا  بـن عهللاـرو, قـال: حـ ثنا أبـو عاصـم, قـال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي 14067  

 نـجيح, عن مـجاه : َوَوْحيِنَا قال: كهللاا نأمرك.

ح ثنــي الــهللاثنى, قـال: حــ ثنا أبـو حذيفـة, قـال: حــ ثنا ــبل, عـن ابـن أبـــي نــجيح, عـن مـــجاه .    

لـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: حـ ثنا عبـ  هللا, عـن ورقـاه, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن وح ثنـي ا

 مـجاه : بأْعيُنِنا َوَوْحيِنا: كهللاا نأمرك.

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـــ حــ ثنا القاســم, قــال: حــ ثنا الـــحسين, قــال: ثنـــي حجــاج, عــن ابــن جــريج, عــن عيــاه 14068  

نـا َوَوْحيِنـا قـال: بعـين هللا, قـال ابـن جـريج, قـال الـُخراسانـي, عن ابن عبـاس: َواْصـنَعِ الفُْلـَك بأْعيُنِ 

 مـجاه : َوَوْحيِنا قال: كهللاا نأمرك.

ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مــحهللا  بـن ثَـور, عـن معهللاـر, عـن قتـادة, فــي 14069  

 قوله: بأْعيُنِنا َوَوْحيِنا قال: بعين هللا ووحيه.

ِذيَن َ لَـهللُاوا إنُّهْم ُمْغَرقُوَن يقول تعالـى  كره: وال تسألنـي فــي العفـو وقوله: َوالَ تُـَخاِطْبنِـي فـي الّ   

عــن هــؤاله الــذي  لـــهللاوا أنفســهم مــن قومــك, فأكســبوها تعــ ّيا مــنهم علـــيها بكفــرهم بـــاهلل الهــالك 

 بـالغرم, إنهم مغرقون بـاليوفـان. كهللاا:

ج, عـن ابـن جـريج: َوال تـخاِطْبنِــي ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الــحسين, قـال: ثنــي حجـا14070  

 قال: يقول: وال تراجعنـي. قال: تق ّمأن ال يشفع لهم عن ه.

 40-38اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َويَْصنَُع اْلفُْلَك َوُكلهللَّاا َمّر َعلَْيِه َمألٌ ّمن قَْوِمِه َسـِخُرواْ ِمْنـهُ قَـاَل إِن 

ْسَخُر ِمنُكْم َكهللَاا تَْسَخُروَن *  فََسْوَ  تَْعلهللَُاوَن َمن يَأْتِيِه َعـذَاٌب يُْخِ يـِه َويَِحـّل َعلَْيـِه تَْسَخُرواْ ِمنّا فَإِنّا نَ

لَـَك إِالّ َمـن َعذَاٌب ّمِقيٌم *  َحتَّى إِ َا َجآَه أَْمُرنَا َوفَاَر التّنّوُر قُْلنَا اْحهللِاْل فِيَها ِمن ُكّل َزْوَجْيِن اثْنَـْيِن َوأَهْ 

 لَْيِه اْلقَْوُل َوَمْن آَمَن َوَمآ آَمَن َمعَهُ إِالّ قَِليٌل {.َسبََق عَ 

يقول تعالـى  كره: ويصنع نوح السفـينة, وكلـهللاا مر علـيه جهللااعة من كبراه قومه سـخروا منـه,    

يقول: ه ئوا من نوح, ويقولون له: أتـحولت نـجارا بع  النبوة وتعهللال السفـينة فـي البر فـيقول لهم 

تْسـخروا ّمنـا: إن تهـ هوا منـا الــيوم, فإنـا نهـ أ مـنكم فــي االَخـرة كهللاـا تهـ هون منـا فــي  نوح: إنْ 

ال نـيا. فسْوَ  تْعلـهللاوَن إ ا عاينتـم عذاب هللا, مـن الـذي كـان إلــى نفسـه مسـيئا منـا. وكانـت صـنعة 

 نوح السفـينة كهللاا:

مريـم, قال: أخبرنا موسى بن ـ ح ثنـي الـهللاثنى وصالـح بن مسهللاار, قاال: ح ثنا ابن أبـي 14071  

يعقوب, قال: ثنـي فـائ  مولـى عبـي  هللا بن علـي بن أبـي رافـع: أن إبراهيــم بـن عبـ  الـرحهللان بـن 

أبـي ربـيعة, أخبره أن عائشة زوج النبــّي صـلى هللا عليـه وسـلم أخبرتـه: أن رسـول هللا صـلى هللا 

قال رسـول هللا صـلى هللا عليـه «. ِم نُوحٍ لََرِحَم أُّم الّصبِـيّ لَْو َرِحَم ّللّاُ أَح ا ِمْن قَوْ »عليه وسلم قال: 

كـاَن نُـوٌح َمَكــ فــي قَوِمـِه أْلـي َسـنٍَة إالّ ُخهللاِسـين عامـا يَـْ ُعوُهْم إلــى ّللّاِ حتــى كـاَن آِخـَر »وسلم: 

ــَجَرة , فعَُظهللَاــْت و َهبَــْت ُكــّل َمــْذَهٍب, ثـُـّم قََيعَهــا, ثـُـّم َجعَــل يَ  ـَ ـــهللُاّروَن َزمانِــه َغــَرس  ْعهللَاــُل َسِفـــينَة , ويَ

تَــْجِري؟  فـيَسألُونَهُ, فَـيَقُوُل: أْعهللَالُها َسِفـينَة , فَـيَْسَخُروَن ِمْنهُ َويَقُولُوَن: تَْعهللَاُل َسِفـينَة  فِـي البَـّر فََكْيـيَ 

فــي الّسـَكِك َخِشـيَْت أُّم الَصبِــّي  فَـيَقُوُل: َسْوَ  تَْعلَـهللُاوَن. فَلَـهللّاا فََرَن ِمْنها َوفــاَر التّنّـوُر وَكثُـَر الــهللَااهُ 

ـِّ ي ا, فَخَرَجْت إلـى الـَجبَل حتـى بَلَغَـْت ثُلُثَـهُ فَلَــهللّاا بَلَغَهـا الــهللَااُه َخرَ  َجـْت َعلَـْيِه, وكانَْت تُـِحبُبّهُ ُحبّـا 

ى الــَجبَِل فَلَــهللّاا بَلَـَز الـــهللَااُه حتــى بَلَغَـْت ثُلُثَــيِ الــَجبَل فَلَــهللّاا بَلَغَهـا الــهللَااُه َخَرَجـْت حتــى اْسـتََوْت علــ

 «.َرقَبَتَها َرفَعَتْهُ بـيَن يَ َْيها حتـى  ََهَب بِها الـهللَااُه, فَلَْو َرِحَم ّللّاُ ِمْنُهْم أَح ا لََرِحَم أُّم الّصبِـيّ 

ـــ حــ ثنا بشــر, قــال: حــ ثنا ي يــ , قــال: حــ ثنا ســعي , عــن قتــادة, قــال:  ُكــر لنــا أن طــول 14072  

ثالن مئة  راع, وعرضها خهللاسـون  راعـا, وطولهـا فــي السـهللااه ثالثـون  راعـا, وبــابها  السفـينة

 فـي عرضها.

ـ ح ثنـي الـحارن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: ح ثنا مبــارك, عـن الــحسن, قـال: كـان 14073  

 طول سفـينة نوح ألي  راع ومئتـي  راع, وعرضها سّت مئة  راع.

ال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن مفضل بن فضـالة, عـن علــي ـ ح ثنا القاسم, ق14074  

بـن زيـ  بـن جـ عان, عــن يوسـي بـن مهـران, عـن ان عبـــاس, قـال: قـال الــحواريون لعيسـى ابــن 

مريـم: لو بعثت لنا رجال  ـه  السفـينة فح ثنا عنها قال: فـانيلق بهم حتـى انتهى بهـم إلــى كثــيب 

لك التراب بكفه, قال: أت رون ما هذا؟ قالوا: هللا ورسوله أعلـم, قال: هذا من تراب, فأخذ كفّـا من  

كعب حام بن نوح. قال: فضرب الكثـيب بعصاه, قال: قم بإ ن هللا فإ ا هو قائم يـنفض التـراب عـن 

رأسه ق  ــاب. قـال لـه عيسـى: هكـذا هلكـت؟ قـال: ال, ولكـن مـّت وأنـا ــاب, ولكنــي  ننـت أنهـا 

ــ ـِ ْبت. قــال: حــ ّثنا عــن سفـــينة نــوح قــال: كــان طولهــا ألــي  راع ومئتـــي  راع, الســاعة, فهللاــن ثــم 
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وعرضها سّت مئة  راع, وكانت ثالن طبقات, فيبقة فـيها ال واّب والوحش, وطبقة فـيها اإلنـَ, 

وطبقة فـيها الييـر. فلــهللاا كثـر أروان الـ واّب, أوحـى هللا إلــى نـوح أن اغهللاـ   نـب الفـيــل فغهللاـ ه 

ير وخن يرة, فأقبال علـى الرون. فلـهللاا وقع الفأر بحبـل السفــينة يقرضـه, أوحـى هللا فوقع منه خن 

إلـى نوح أن اضرب بـين عينـي األس  فخرج من منـخره سنور وسنورة, فأقبال علــى الفـأر, فقـال 

له عيسى: كيي علـم نوح أن البالد ق  غرقت؟ قال: بعـ الغراب يأتـيه بـالـخبر, فوج  جيفة فوقـع 

يها, ف عا علـيه بـالـخو , فلذلك ال يألي البـيوت, قال: ثم بعـ الـحهللاامة فجاهت بـورم زيتـون علـ

بـهللانقارها وطين برجلـيها, فعلـم أن البالد ق  غرقت, قال: فيّوقها الـخضرة التـي فـي عنقها, ودعا 

ننيلـق بـه إلــى لها أن تكون فـي أنَ وأمـان, فهللاـن ثـم تـألي البــيوت. قـال: فقلنـا يـا رسـول هللا أال 

أهلـينا, فـيجلَ معنا, ويح ثنا؟ قال: كيي يتبعكم من ال رزم له؟ قال: فقال له: عـ  بـإ ن هللا, قـال: 

 فعاد ترابـا.

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن مـحهللا  بن إسـحام عهللاـن ال يـتّهم عـن عبــي  بـن 14075  

يبيشـون بـه يعنــي قـوم نـوح فــيخنقونه حتــى عهللاير اللـيثـي: أنه كـان يحـ ّن أنـه بلغـه أنهـم كـانوا 

يغشي علـيه, فإ ا أفـام قال: اللهّم اغفر لقومي فـإنهم ال يعلــهللاون حتــى إ ا تــهللاادوا فــي الــهللاعصية, 

وعظهللات فــي األرض مـنهم الــخييئة, وتيـاول علــيه وعلــيهم الشـأن, واــت ّ علــيه مـنهم الـباله, 

ن إال كان أخبـ من القرن الذي قبله, حتـى إن كـان االَِخـُر وانتظر النـجل بع  النـجل, فال يأتـي قر

منهم لـيقول: ق  كان هذا مع آبـائنا ومع أج ادنا هكذا مـجنونا ال يقبلون منـه ــيئا. حتــى ــكا  لـك 

من أمرهم نوح إلـى هللا تعالـى, كهللاا قّ  هللا علـينا فـي كتابه: َرّب إنـي دََعْوُت قَْومي لَـْيال  ونَهارا 

لـم يَِ ْدُهْم دُعائي إالّ فَِرارا إلـى آخـر القصـة, حتــى قـاَل َرّب ال تَـذَْر علــى األْرِض ِمـَن الكـافِِريَن فَ 

دَيّارا إنَّك إْن تَذَْرُهْم يُِضلّوا ِعبـادََك َوال يَـِل ُوا إالّ فــاِجرا َكفّــارا إلــى آخـر القصـة. فلــهللاا ــكا  لـك 

أوحــي هللا إلـــيه أَِن َواْصــنَعِ الفُْلــَك بأْعيُنِنــا َوَوْحيِنــا والَ  مــنهم نــوح إلـــى هللا واستنصــره علـــيهم,

تُـخاطْبنـي فـي الِّذيَن َ لـهللُاوا أي بع  الـيوم, إنُّهْم ُمْغَرقُوَن. فأقبل نوح علـى عهللال الفلـك, ولَِهـَي عـن 

ـحه قومه, وجعل يقيع الـخشب, ويضرب الـح ي  ويهيىه ع ة الفلك من القار وغيره مـهللاا ال يصلـ

إال هو. وجعل قومه يـهللاّرون به وهو فـي  لك من عهللاله, فـيسخرون منـه ويسـته ئون بـه, فــيقول: 

َعلَـْيِه إْن تَْسَخُروا منّا فإنّا نَْسَخُر ِمْنُكْم كهللَاا تَْسَخُروَن فََسْوَ  تَْعلَـهللُاوَن َمْن يَأْتِـيِه َعذَاٌب يُْخِ يِه َويِحّل 

له فـيـهللاا بلغنـي: يا نـوح قـ  صـرت نــجارا بعـ  النبـّوة قـال: وأعقـم هللا َعذَاٌب ُمِقـيـٌم. قال: ويقولون 

أرحام النساه, فال يول  لهم ول . قال: ويـ عم أهـل التـوراة أن هللا أمـره أن يصـنع الفلـك مـن خشـب 

ـــين  ــه ثهللاان ـــالقار مــن داخـــله وخارجــه, وأن يجعــل طول ـــيه ب الســاج, وأن يصــنعه أزور, وأن ييل

ى. ففعـل نـوح كهللاـا أمـره  راعا, وأن يجعله ث الثة أطبـام: سفال  ووسيا وعلوا, وأن يجعل فـيه ُكـو 

هللا, حتـى إ ا فرن منه وق  عه  هللا إلـيه إ ا جاه أمرنا وفـار التنور فــاحهللال فــيها مـن كـّل زوجـين 

يـهللاا اثنـين وأهلك إال من سبق علـيه القول ومن آمن, وما آمن معه إال قلـيـل, وق  جعل التنور آية فـ

بـينه وبـينه ) ( قال إ َا جاَه أْمُرنا َوفـاَر التّنّوُر فـاْسلُْك فَـيها ِمْن ُكَل َزْوجْيِن اثْنـين واركب. فلــهللاا 

فـــار التنــور حهللاــل نــوح فـــي الفلــك مــن أمــره هللا, وكــانوا قلـــيال  كهللاــا قــال هللا, وحهللاــل فـــيها مــن كــّل 

, فحهللاـل فــيه بنــيه الثالثـة: سـام وحـام ويافـت زوجين اثنـين مـهللاا فــيه الـروح والشـجر  كـر وأنثـى

ونساههم, وستة أناس مـهللان كان آمن به, فكانوا عشـرة نفـر: نـوح وبنـوه وأزواجهـم, ثـم أدخــل مـا 

 أمره به من ال واّب وتـخـلّي عنه ابنه يام, وكان كافرا.

, عـن علــّي ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, عن الــحسن بـن دينـار14076  

بن زي , عن يوسي بن مهران, عن ابن عبــاس, قـال: سـهللاعته يقـول: كـان أّول مـا حهللاـل نـوح فــي 

الفلك من ال واّب ال ّرة, وآخر ما حهللال الــحهللاار فلــهللاا دخــل الــحهللاار وأدخــل صـ ره َمَسـك إبلــيَ 

قـال نـوح: بذنبه, فلـم تستقل رجاله, فجعل نوح يقـول: ويحـك ادخــل فــينهض فـال يسـتييع. حتــى 

ويحك ادخـل وإن كان الشييان معك قال: كلـهللاة زلّت عن لسانه. فلــهللاا قالهـا نـوح خـلــى الشـييان 

سبـيـله, ف خـل ودخـل الشييان معه, فقال له نـوح: مـا أدخــلك علــّي يـا عـ ّو هللا؟ فقـال: ألــم تقـل: 

ب ّ من أن تـحهللالنـي. فكان ادخـل وإن كان الشييان معك؟ قال: اخرج عنـي يا ع ّو هللا فقال: ما لك 

فـيـهللاا ي عهللاون فـي  هر الفلك. فلـهللاا اطهللاأّن نوح فـي الفلك, وأدخــل فــيه َمـْن آمـن بـه, وكـان  لـك 

This file was downloaded from QuranicThought.com



فـي الشهر من السنة التـي دخـل فـيها نوح بع  سّت مئة سنة من عهللاـره لسـبع عشـرة لـيــلة مضـت 

وط األكبر, وفتـح أبواب السهللااه, كهللاا من الشهر فلـهللاا دخـل وحهللال معه من حهللال, تـحّرك ينابـيع الغ

قــال هللا لنبـــيه مـــحهللا  صــلى هللا عليــه وســلم: فَفَتـَــْحنا أْبــَواَب الّســهللااِه بِـــهللَااه ُمْنَههللاــٍر وفَّجْرنــا األْرَض 

ُعيُونا فـاْلتَقَـى الـهللَااُه علـى أْمٍر قَْ  قُِ َر ف خـل نوح ومن معـه الفلـك وغيـاه علــيه وعلــى مـن معـه 

بـين أن أرسل هللا الـهللااه وبـين أن احتـهللال الـهللااه الفلـك أربعـون يومـا وأربعـون لـيــلة. بيبقة, فكان 

ثم احتـهللال الـهللااه كهللاـا تـ عم أهـل التـوراة, وكثـر الــهللااه واــت ّ وارتفـع يقـول هللا لـهللاــحهللا : َوحهللَاْلنـاهُ 

جري بـه وبــهللان معـه علـى  َاِت أْلَواحٍ َودُُسٍر وال سر: الـهللاسامير, مسامير الـح ي . فجعلت الفلـك تــ

فـي موج كالـجبـال ونادى نوح ابنه الذي هلك فـيـهللان هلـك, وكـان فــي معـ ل حـين رأى نـوح مـن 

ص م موع  ربه ما رأى فقال: يا بُنَــّي اْرَكـْب َمعَنـا َوال تَُكـْن َمـَع الكـافِريَن وكـان ـقــيا قـ  أضـهللار 

عهـ  الـجبــال وهـي حـرز مـن األميـار إ ا  كفرا, قاَل سآِوي إلـى َجبَل يَْعِصهللُانـي مـَن الــهللَااِه وكـان

كانــت, فظــن أن  لــك كهللاــا كــان يعهــ . قــال نــوح: ال عاِصــَم الـــيَْوَم مــْن أْمــِر ّللّاِ إالّ َمــْن َرِحــَم َوحــاَل 

بَـْينَُههللاا الـهللَاْوُج فَكاَن ِمَن الـهللُاْغَرقـيَن وكثر الـهللااه حتـى طغى وارتفـع فـوم الـجبــال كهللاـا تـ عم أهـل 

شر  راعا, فبـاد ما علـى وجه األرض من الـخـلق مـن كـل ــيه فــيه الـروح أو التوراة بخهللاسة ع

ـجر, فلـم يبق ـيه من الـخالئق إال نوح ومن معـه فــي الفلـك, وإال عـوج بـن عنـق فـيــهللاا يـ عم 

 أهل الكتاب. فكان بـين أن أرسل هللا اليوفـان وبـين أن غاض الـهللااه ستة أـهر وعشر لـيال.

ن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, عن الــحسن بـن دينـار, عـن علــّي ـ ح ثنا اب14077  

بن زي  بن ج عان, قال ابـن حهللايـ , قـال سلــهللاة وح ثنــي حسـن بـن علــّي بـن زيـ  عـن يوسـي بـن 

مهران, قـال: سـهللاعته يقـول: لــهللاا آ ى نوحـا فــي الفلـك عـذرةُ النـاس, أمـر أن يــهللاسح  نـب الفـيــل, 

ان, وكفــي  لـك عنـه. وإن الفـأر توالـ ت فــي الفلـك, فلــهللاا آ تـه, أمـر أن فهللاسحه فخرج منه خن يـر

 يأمر األس  يعيَ, فعيَ فخرج من َمْنـِخريه هّران يأكالن عنه الفأر.

ـ ح ثنا مـحهللا  بن بشار, قال: ح ثنا أبو أحهللا , قال: ح ثنا سفـيان, عن علـّي بن زي , عن 14078  

ـهللاا كان نوح فـي السفــينة, قـرض الفـأر حبــال السفــينة, يوسي بن مهران, عن ابن عبـاس, قال: ل

فشكا نوح, فأوحي هللا إلـيه فهللاسح  نب األس  فخرج سنّوران. وكان فـي السفـينة عذرة, فشـكا  لـك 

 إلـى ربه, فأوحي هللا إلـيه, فهللاسح  نب الفـيـل, فخرج خن يران.

ود بـن عـامر, قـال: أخبرنـا سفــيان بـن ح ثنا إبراهيـم بن يعقوب الـجوزجانـي, قال: حـ ثنا األسـ   

 سعي , عن علـّي بن زي , عن يوسي بن مهران, عن ابن عبـاس, بنـحوه.

ـ ُح ثت عن الـهللاسيب بن أبــي َرْوم, عـن الضـحاك, قـال: قـال سلـيــهللاان القََراِسـي: عهللاـل 14079  

مئــة  راع, نــوح السفـــينة فـــي أربــع مئــة ســنة, وأنبــت الســاج أربعــين ســنة حتـــى كــان طولــه أربــع 

 والذراع إلـى الـهللانكب.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: َمْن يَأْتِـيِه َعـذَاٌب يُْخِ يـِه ويَِحـّل َعلَــْيِه َعـذَاٌب ُمِقـيــٌم حتــى إ َا جـاَه   

لَـْيِه القَْوُل َوَمْن آَمَن أْمُرنا َوفـاَر التّنّوُر قُْلنا اْحهللِاْل فِـيها ِمْن ُكّل َزْوَجْيِن اثْنَـْيِن وأْهلََك إالّ َمْن َسبََق عَ 

 َوما آَمَن َمعَهُ إالّ قَِلـيـٌل.

يقول تعالـى  كره مخبرا عن قـيـل نوح لقومه: فََسْوَ  تَْعلَـهللُاوَن أيها القـوم إ ا جـاه أمـر هللا, مـن    

ويحـّل َعلَــْيِه  الهالك َمْن يَأْتِـيِه َعذَاٌب يُْخِ يِه يقـول: الـذي يأتــيه عـذاب هللا منـا ومـنكم يهينـه ويذلـه,

 َعذَاٌب ُمِقـيـٌم يقول: وين ل به فـي االَخرة مع  لك عذاب دائم ال انقياع له, مقـيـم علـيه أب ا.

وقوله: حتـى إ َا جاَه أْمُرنا يقول: ويصنع نوح الفلك حتـى إ ا جاه أمرنا الذي وع ناه أن يجيه    

 قومه من اليوفـان الذي يغرقهم.

تّنّوُر اختلي أهل التأويـل فـي معنى  لك, فقال بعضهم: معناه: انبجَ الـهللااه مـن وقوله: َوفـاَر ال   

 وجه األرض, وفـار التنور, وهو وجه األرض.  كر من قال  لك:

ـ ح ثنـي يعقوب بن إبراهيــم, قـال: حـ ثنا هشيــم, قـال: أخبرنـا العـّوام بـن حوــب, عـن 14080  

َوفــاَر التّنّـوُر قـال: التنـور: وجـه األرض. قـال: قـيــل الضحاك, عن ابن عبـاس أنه قال فـي قوله: 

ــال: والعــرب تســهللاى وجــه  ــت ومــن معــك ق ـــاركب أن ـــى وجــه األرض, ف ـــهللااه عل ــت ال ــه: إ ا رأي ل

 األرض: تنور األرض.
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ـــ ح ثنـــي الـــهللاثنى, قــال: حــ ثنا عهللاــرو بــن عــون, قــال: أخبرنــا هشيـــم, عــن العــّوام, عــن 14081  

 الضحاك, بنـحوه.

ح ثنا أبو كريـب وأبـو السـائب, قـاال: حـ ثنا ابـن إدريـَ, قـال: أخبرنـا الشيبـانــي, عـن ـ 14082  

 عكرمة, فـي قوله: َوفـاَر التّنّوُر قال: وجه األرض.

ح ثنا زكريا بن يحيى بن أبـي زائ ة وسفـيان بن وكيع, قاال: ح ثنا ابن إدريَ, عن الشيبـانــي,    

 ه األرض.عن عكرمة: َوفـاَر التّنّوُر قال: وج

 وقال آخرون: هو تنوير الصبح من قولهم: نّور الصبح تنويرا.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنا أبو هشام الرفـاعي, قال: ح ثنا مـحهللا  بـن فَُضيــل, قـال: حـ ثنا عبـ  الـرحهللان بـن 14083  

إسحام, عن عبـاس مولـى أبـي جحيفة, عن أبـي جحيفة, عـن علــّي رضـي هللا عنـه, قولـه: حتــى 

 ا جاَه أْمُرنا َوفـاَر التّنّوُر قال: هو تنوير الصبح.إ َ 

حـ ثنا ابـن وكيـع وإسـحام بـن إسرائيــل, قـاال: حـ ثنا مــحهللا  بـن فضيــل, عـن عبـ  الـرحهللان بــن    

إسحام, عن زياد مولـى أبـي ُجحيفـة, عـن أبــي ُجحيفـة, عـن علــّي فــي قولـه: َوفــاَر التّنّـوُر قـال: 

 تنوير الصبح.

بن يعقوب, قال: أخبرنا ابن فضيـل, عن عب  الرحهللان بـن إسـحام, عـن مولــى أبــي  ح ثنا حهللااد   

 ُجحيفة, أراه ق  سهللااه عن أبـي جحيفة, عن علـّي: َوفـاَر التّنّوُر قال: تنوير الصبح.

ح ثنـي إسحام بن ـاهين, قال: ح ثنا هشيـم, عن ابن إسحام, عن رجل من قـريش, عـن علــّي    

  عنه: َوفـاَر التّنّوُر قال: طلع الفجر.بن أبـي طالب رضي هللا

ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ح ثنا هشيـم, قال: أخبرنا عب  الرحهللان بـن إسـحام, عـن    

 رجل ق  سهللااه, عن علـّي بن أبـي طالب, قوله: َوفـاَر التّنّوُر قال: إ ا طلع الفجر.

ـَرِ  مكان فـيها بـالـهللااه. وقال: التنور أــر  وقال آخرون: معنى  لك: وفـار علـى األرض وأ  

 األرض.  كر من قال  لك:

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قـال: حـ ثنا سـعي , عـن قتـادة, قولـه: حتــى إ َا جـاه أْمُرنـا 14084  

 َوفـاَر التّنّوُر كنا نُـَح ّن أنه أعلـى األرض وأـرفها, وكان َعلَـهللاا بـين نوح وبـين ربه.

ا مـحهللا  بـن بشـار, قـال: حـ ثنا سلـيــهللاان, قـال: حـ ثنا أبـو هـالل, قـال: سـهللاعت قتـادة, قولـه: ح ثن   

 َوفـاَر التّنّوُر قال: أـر  األرض وأرفعها فـار الـهللااه منه.

 وقال آخرون: هو التنور الذي يختب  فـيه.  كر من قال  لك:  

ي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ـ ح ثنـي مـحهللا  بن سع , قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عهللا14085  

ابن عبـاس, قوله: حتـى إ ا جاَه أْمُرنا وفــاَر التّنّـوُر قـال: إ ا رأيـت تنـور أهلـك يخـرج منـه الــهللااه 

 فإنه هالك قومك.

ـ ح ثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: ح ثنا هشيـم, عن أبـي مـحهللا , عن الـحسن, قال: كان 14086  

ه حتــى صـار إلــى نـوح, قـال: فقـيــل لـه: إ ا رأيـت الــهللااه يفـور مـن تنورا من حجارة كـان لــحوا

 التنور فـاركب أنت وأصحابك.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبو أسـامة, عـن ــبل, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن مــجاه : 14087  

 َوفـاَر التّنّوُر قال: حين انبجَ الـهللااه وأمر نوح أن يركب هو ومن معه فـي الفلك.

 ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن ح   

 مـجاه : َوفـاَر التّنّوُر قال: انبجَ الـهللااه منه آية أن يركب بأهله ومن معه فـي السفـينة.

ـحوه, ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه  ن   

 إال أنه قال: آية أن يركب أهله ومن معه فـي السفـينة.

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسـحام, قـال: حـ ثنا عبـ  هللا بـن ورقـاه, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن    

 مـجاه , بنـحوه, إال أنه قال: آية بأن يركب بأهله ومن معهم فـي السفـينة.

اســم, قــال: حــ ثنا خـــلي بــن خـلـــيفة, عــن لـــيـ, عــن ـــ ح ثنـــي الـــحرن, قــال: حــ ثنا الق14088  

 مـجاه , قال: نبع الـهللااه فـي التنور, فعلـهللات به امرأته فأخبرته. قال: وكان  لك فـي ناحية الكوفة.
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ـ قال: ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا علـي بن ثابت, عن السري بن إسهللااعيــل, عـن الشعبــي: 14089  

 تنور إال من ناحية الكوفة.أنه كان يحلي بـاهلل ما فـار ال

ـ ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا عبـ  الــحهللاي  الـِحهللّاانــي, عـن النضـر أبــي عهللاـر الــخ از, 14090  

 عن عكرمة, عن ابن عبـاس, فـي قوله: َوفـاَر التّنّوُر قال: فـار التنور بـالهن .

 ثنا عبــي  بـن سلـيــهللاان, ـ ُح ثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سهللاعت أبـا معا , يقول: حـ14091  

قال: سهللاعت الضحاك يقول فــي قولـه: َوفــاَر التّنّـوُر كـان آيـة لنـوح إ ا خـرج منـه الــهللااه فقـ  أتــي 

 الناس الهالك والغرم.

 وكان ابن عبـاس يقول فـي معنى فـار: نبع.  

ـي, عـن ابـن ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عـن علـ14092  

 عبـاس, قوله: َوفـاَر التّنّوُر قال: نبع.

قال أبو جعفر: وفوران الـهللااه َسْورة دفعته, يقال منـه: فــار الــهللااه يفـور فَوَرانـا وفَـْورا, و اك إ ا   

 سارت دفعته.

 وأولـى هذه األقوال عن نا بتأويـل قوله: التّنّور قول من قال: هو التنور الذي يخب  فــيه ألن  لـك  

هو الـهللاعرو  من كالم العرب, وكالم هللا ال يوجه إال إلـى األغلب األـهر من معانـيه عن  العرب 

إال أن تقوم حجة علـى ـيه منه بخال   لك فـيسلـم لهـا. و لـك أنـه جـل ثنـاؤه إنــهللاا خـاطبهم بــهللاا 

 خاطبهم به إلفهامهم معنى ما خاطبهم به.

ي وع نا نوحا أن نعذّبهم به, وفـار التنور الذي جعلنا فورانه قُْلنَا لنوح حين جاه عذابنا قومه الذ   

بـالـهللااه آية مـجيه عذابنا بـيننا وبـينه لهالك قومه: اْحهللِاْل فِــيها يعنــي فــي الفلـك ِمـْن ُكـّل َزْوَجـْيِن 

 اثْنَـْيِن يقول: من كّل  كر وأنثى. كهللاا:

اه, عن ابـن أبــي نــجيح, عـن مــجاه : ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا ابن نـهللاير, عن ورق14093  

 ِمْن ُكّل َزْوَجْيِن اثْنَـْيِن قال:  كر وأنثى من كّل صني.

ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن    

 مـجاه , مثله.

أبــي نــجيح, عـن مــجاه : ِمـْن ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن    

 ُكّل َزْوَجْيِن اثْنَـْيِن فـالواح  زوج, وال وجين  كر وأنثى من كّل صني.

قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا, عن ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , قولـه: ِمـْن    

 ُكّل َزْوَجْيِن اثْنَـْيِن قال:  كر وأنثى من كل صني.

 ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاه , مثله.قال: ح    

ـ حـ ثنا بشـر, قـال: حـ ثنا ي يـ , قـال: حـ ثنا سـعي , عـن قتـادة: قُْلنـا اْحهللِاـْل فِــيها ِمـْن ُكـَل 14094  

 َزْوَجْيِن اثْنَـْيِن يقول: من كل صني اثنـين.

قال: سهللاعت أبــا معـا , قـال: حـ ثنا عبــي  بـن سلـيــهللاان, ـ ُح ثت عن الـحسين بن الفرج, 14095  

 قال: سهللاعت الضحاك يقول فـي قوله: ِمْن ُكّل َزْوَجْيِن اثْنَـْيِن يعنـي بـال وجين اثنـين:  كرا وأنثى.

وقال بعض أهل العلـم بكـالم العـرب مـن الكوفـيــين: ال وجـان فــي كـالم العـرب: االثنـان, قـال:   

ا نعـال: إ ا كانـت علــيه نعـالن, وال يقـال علــيه زوج نعـال, وكـذلك عنـ ه زوجـا ويقال علـيه َزْوَجـ

حهللاام, وعلـيه زوجا قـيود. وقال: أال تسـهللاع إلــى قولـه: وأنّـهُ َخــلََق الـّ ْوَجْيِن الـذَّكَر واألُْنثَـى فإنــهللاا 

ْن ُكـّل َزْوَجـْيِن ههللاا اثنان. وقال بعض البصريــين مـن أهـل العربــية فــي قولـه: قْلنـا اْحهللِاـْل فِــيها ِمـ

 اثْنَـْيِن قال: فجعل ال وجين: الضربـين, الذكور واإلنان, قال: وزعم يونَ أن قول الشاعر:

 وأْنَت اْمُرٌه تَْع ُو علـى ُكّل ِغّرةٍفتُـْخِييُه فِـيها َمّرة  وتُِصيُب  

وكل ضـرب يـ عي يعنـي به الذئب. قال: فهذا أـذّ من  لك. وقال آخر منهم: ال وج: اللون, قال:   

 لونا, واستشه  ببـيت األعشى فـي  لك:

 وُكّل َزْوجٍ ِمَن ال يبـاجِ يَـْلبَُسُهأبُو قُ َاَمةَ َمـْحبُّو بِذَاَك َمعا  

 وبقول لبـي :  

 وِ َي بْهَجٍة َكّن الـهللَاقانُِب َصْوبَُهَوَزيّنَهُ أْزَواُج نَْوٍر ُمَشّرِب  
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ــْيٍه َخـــلَْقنا َزْوَجــْيِن الســهللااه زوج, واألرض زوج, و كــر أن الـــحسن قــال فـــي قولــه: ِمــْن    ـَ ــّل  ُك

والشــتاه زوج, والصــيي زوج, واللـيـــل زوج, والنهــار زوج, حتـــى يصــير األمــر إلـــى هللا الفــرد 

 الذي ال يشبهه ـيه.

ألهل: ولـ ه وقوله: وأْهلََك إالّ َمْن َسبََق َعلَـْيِه القَْوُل يقول: واحهللال أهلك أيضا فـي الفلك, يعنـي بــا  

ونساهه وأزواجه إالّ َمْن َسبََق َعلَـْيِه القَْوُل يقول: إال من قلـت فــيهم إنــي مهلكـه مـع مـن أهلـك مـن 

 قومك.

 ثم اختلفوا فـي الذي استثناه هللا من أهله, فقال بعضهم: هو بعض نساه نوح.  كر من قال  لك:  

ي حجـاج, قـال: قـال ابـن جـريج: وأْهلَـَك إالّ ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قـال: ثنــ14096  

 َمْن َسبََق َعلَـْيِه القَْوُل قال: العذاب, هي امرأته كانت من الغابرين فـي العذاب.

 وقال آخرون: بل هو ابنه الذي غرم.  كر من قال  لك:  

بََق ــ ُحــ ثت عـن الـــهللاسيب, عـن أبـــي روم, عـن الضــحاك, فــي قولــه: وأْهلَـَك إالّ َمــْن َســ14097  

 َعلَـْيِه القَْوُل قال: ابنه غرم فـيـهللان غرم.

وقوله: َوَمْن آَمَن يقول: واحهللال معهم من ص ّقك واتبعك من قومـك. يقـول هللا: ومـا آَمـَن َمعَـهُ إالّ   

 قَِلـيـٌل يقول: وما أقّر بوح انـية هللا مع نوح من قومه إال قلـيـل.

فحهللالهـم معـه فــي الفلـك, فقـال بعضـهم فــي  لـك: كـانوا واختلفوا فـي ع د الذين كانوا آمنوا معـه   

 ثهللاانـية أنفَ.  كر من قال  لك:

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي يـ , قـال: حـ ثنا سـعي , عـن قتـادة, قولـه: وأْهلَـَك إالّ َمـْن َسـبََق 14098  

ـم يتـّم فـي السفـينة إال نوح وامرأته َعلَـْيِه القَْوُل َوَمْن آَمَن َوما آَمَن َمعَهُ إالّ قَلـيـٌل قال:  كر لنا أنه ل

 وثالثة بنـيه, ونساؤهم, فجهللايعهم ثهللاانـية.

 

ـ ح ثنا ابن وكيع والـحسن بن عرفة, قاال: حـ ثنا يحيـى بـن عبـ  الــهللالك بـن أبــي غنــية, 14099  

 .عن أبـيه, عن الـحكم: َوما آَمَن َمعَهُ إالّ قَِلـيـٌل قال: نوح, وثالثة بنـيه, وأربع كنائنه

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قـال: ثنــي حجـاج, قـال: قـال ابـن جـريج: ُحـ ثت أن 14100  

نوحا حهللال معه بنـيه الثالثة وثالن نسوة لبنـيه, وامرأة نوح, فهم ثهللاانـية بأزواجهم. وأسهللااه بنــيه: 

 اه بـالسودان.يافـ, وسام, وحام, وأصاب حام زوجته فـي السفـينة, ف عا نوح أن يغير نيفته فج

 وقال آخرون: بل كانوا سبعة أنفَ.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنـي الـحارن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: ح ثنا سفــيان, عـن األعهللاـش: َومـا آَمـَن 14101  

 َمعَهُ إالّ قَِلـيـٌل قال: كانوا سبعة: نوح, وثالن كنائن له, وثالثة بنـين.

 نسائهم.  كر من قال  لك:وقال آخرون: كانوا عشرة سوى   

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, قـال: لــهللاا فــار التنـور, حهللاـل نـوح 14102  

فـــي الفلــك مــن أمــره هللا بــه, وكــانوا قلـــيال  كهللاــا قــاالهلل, فحهللاــل بنـــيه الثالثــة: ســام, وحــام, ويافـــ, 

 نوح وبنـيه وأزواجهم.ونساههم, وستة أناسي مـهللان كان آمن, فكانوا عشرة نفر ب

 وقال آخرون: بل كانوا ثهللاانـين نفسا.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنا القاسـم, قـال: حـ ثنا الــحسين, قـال: ثنــي حجـاج, قـال: قـال ابـن جـريج, قـال ابـن 14103  

 عبـاس: حهللال نوح معه فـي السفـينة ثهللاانـين إنسانا.

ال: ح ثنا سفـيان, كان بعضهم يقـول: كـانوا ـ ح ثنـي الـحرن, قال: ح ثنا عب  الع ي , ق14104  

 ثهللاانـين, يعنـي القلـيـل الذي قال هللا: َوما آَمَن َمعَهُ إالّ قَِلـيـٌل.

ـ ح ثنـي موسى بن عب  الرحهللان الـهللاسروقـي, قـال: حـ ثنا زيـ  بـن الـُخبــاب, قـال: ثنــي 14105  

ت ابـن عبــاس يقـول: كـان فــي سفــينة حسين بن واق  الـُخراسانـي, قال: ثنـي أبو نَِهيك, قال: سهللاع

 نوح ثهللاانون رجال , أح هم ُجْرُهم.

والصواب من القول فـي  لك أن يقال كهللاـا قـال هللا: َومـا آَمـَن َمعَـهُ إالّ قَِلـيــٌل يصـفهم بـأنهم كـانوا   

قلـيال , ولـم يح د ع دهم بـهللاق ار وال خبر عن رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم صـحيح, فـال ينبغـي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ن يتـجاوز فـي  لك ح  هللا, إ  لـم يكـن لــهللابلز عـ د  لـك حـ  مـن كتـاب هللا أو أثـر عـن رسـول هللا أ

 صلى هللا عليه وسلم.

 41اآلية : 
القول فـي تأويــل قولـه تعالــى:    }َوقَـاَل اْرَكبُـواْ فِيَهـا بِْسـِم ّللّاِ َمْجَراَهـا َوُمْرَسـاَها إِّن َربّـي لَغَفُـوٌر 

 ّرِحيٌم {.

ـــجراها وُمْرســاها. وفـــي الكــالم يقــو    ل تعالـــى  كــره: وقــال نــوح: اركبــوا فـــي الفلــك بســم هللا َم

مـحذو  ق  استغنــي ب اللـة مـا  كـر مـن الــخبر علــيه عنـه, وهـو قولـه: قُْلنـا اْحهللِاـْل فِــيها ِمـْن ُكـَل 

ْن آَمَن َوما آَمَن َمعَهُ إالّ قَِلـيـٌل فحهللالهـم نـوح َزْوَجْيِن اثْنَـْيِن وأْهلََك إالّ َمْن َسبََق َعلَـْيِه القَْوُل ْمنُهْم َومَ 

فـيها وقال لهم: اركبوا فـيها. فـاستغنـي ب اللة قوله: َوقاَل اْرَكبُوا فِـيها عن حهللاله إياهم فـيها, فترك 

  كره.

هللا ينة واختلفــت القــراه فـــي قــراهة قولــه: بْســِم ّللّاِ َمـــْجَراها َوُمْرســاها فقرأتــه عامــة قــّراه أهــل الـــ  

بضـّم الـهللايــم فــي الـحرفــين كلــيههللاا. « بِْسـِم ّللّاِ ُمــْجَراها وُمْرسـاها»والبصرة وبعض الكوفـيـين: 

وإ ا قرىه كذلك كان من أجرى وأرسى, وكان فـيه وجهان من اإلعراب: أح ههللاا الرفـع بــهللاعنى: 

ذ بـالبـاه التـي فــي قولـه: بسم هللا إجراؤها وإرساؤها, فـيكون الـهللُاـْجرى والـهللُاْرَسى مرفوعين حينئ

بِْسِم ّللّاِ. واالَخر بـالنصب, بـهللاعنى: بسـم هللا عنـ  إجرائهـا وإرسـائها, أو وقـت إجرائهـا وإرسـائها, 

كالما مكتفـيا بنفسه, كقول القائل عن  ابت ائه فـي عهللال يعهللاله: بسم هللا, ثـم « بسم هللا»فـيكون قوله: 

علـى ما نصبت العرب قـولهم الــحهللا  هلل سـرارك وإهاللَـك, يكون الـهللُاـْجرى والـهللُارَسى منصوبـين 

يعنون الهالل أّوله وآخره, كأنهم قالوا: الـحهللا  هلل أّول الهالل وآخره, ومسهللاوع منهم أيضا: الــحهللا  

هلل مـا إهاللُـك إلـــى سـرارك. وقــرأ  لـك عامــة قـّراه الكوفـيـــين: بْسـِم ّللّاِ َمـــْجَراها َوُمْرسـاها بفتـــح 

مصـ را مـن جـري يجـري « مــجراها»فجعلـوا «, ُمْرسـاها»وضـهللاها مـن «, َمــْجراها» الـهللايـم من

. وإ ا قرىه  لك كذلك كان فـي إعرابههللاا من الوجهين  ى, وُمرساها من أرَسى يُْرِسي إرساه  َمـْجر 

 بضم الـهللايـم فـيههللاا علـى ما بـيّنت.« ُمـجراها وُمرساها»نـحو الذي فـيههللاا إ ا قرئا: 

بضـّم الـهللايــم « بِسِم ّللّاِ َمــْجِريها َوُمْرِسـيها»ـي رجاه العُياردي أنه كان يقرأ  لك: وُروي عن أب  

ــا كــذلك, كــان فـــيههللاا أيضــا وجهــان مــن اإلعــراب, غيــر أن  فـــيههللاا, ويصــيرههللاا نعتــا هلل. وإ ا قرئ

أح ههللاا الـخفض وهو األغلب علـيههللاا مـن وجهـي اإلعـراب ألن معنـى الكـالم علــى هـذه القـراهة: 

م هللا ُمــْجِري الفلـك وُمرِسـيها, فـالـهللُاــْجَرى نعـت السـم هللا. وقـ  يحتــهللال أن يكـون نصبــا, وهـو بس

الوجـــه الثانــــي, ألنـــه يحســـن دخـــول األلـــي والـــالم فــــي الـهللُاــــِجري والــــهللُاْرِسي, كقولـــك بســـم هللا 

ـــى الـــحال, إ  كــان فـــيههللاا معنــى ا ـــهللُاْرِسيها, وإ ا حــذفتا نصــبتا عل ـــْجريها وال ــا الـهللُا لنكــرة, وإن كان

بفتــح «, َمــْجراها وَمْرسـاها»مضافـين إلـى الـهللاعرفة. وق   ُكر عن بعض الكوفـيـين أنه قرأ  لك: 

الـهللايـم فـيههللاا جهللايعا, ِمْن َجَرى وَرَسا كأنه وجهه إلـى أنه فــي حـال جريهـا وحـال رسـوها, وجعـل 

 كلتا الصفتـين للفُْلك كهللاا قال عنترة:

َُ الـَجبـاِن تََيلّعُ فََصبَْرُت نَْفسا عِ    ْن َ  لَك ُحّرة تَْرُسو إ َا نَْف

والقراهة التـي نـختارها فـي  لك قراهة مـن قـرأ: بِْسـِم ّللّاِ َمــْجَراها بفتــح الـهللايــم َوُمْرسـاها بضـم   

« َمــْجراها»الـهللايـم, بـهللاعنى: بسـم هللا حـين تَــْجري وحـين تُْرِسـي. وإنــهللاا اختـرت الفتــح فــي ميــم 

بِْسـِم » لك من قوله: َوِهَي تَـْجِري بِِهْم فِـي َمْوجٍ كالـِجبـاِل ولـم يقل: تُـْجَرى بهم. ومـن قـرأ: لقرب 

كان الصواب علـى قراهته أن يقرأ: وهي تُـْجَري بهـم. وفــي إجهللاـاعهم علــى قـراهة « ّللّاِ ُمـْجراها

ـح الـهللايــم. وإنــهللاا اخترنـا فتـ« َمــجراها»بفتـح التاه دلـيـل واضـح علــى أن الوجـه فــي « تـجري»

إلجهللاــاع الـــحجة مــن القــّراه علـــى ضــهللاها. ومعنــى قولــه َمـــْجراها مســيرها « ُمرســاها»الضــم فـــي 

َوُمْرســاها َوْقـــفها, مــن وقـــفها هللا وأرســاها. وكــان مـــجاه  يقــرأ  لــك بضــم الـهللايـــم فـــي الـحرفـــين 

 جهللايعا.

ال: حـ ثنا ــبل, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن ـ ح ثنــي الــهللاثنى, قـال: حـ ثنا أبـو حذيفـة, قـ14106  

مـجاه . قال: ح ثنا إسحام, قال: حـ ثنا عبـ  هللا, عـن ورقـاه, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن مــجاه : 

 قال: حين يركبون ويُْجُرون ويُْرُسون.« بْسِم ّللّاِ ُمـْجَراها َوُمْرساها»
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بْسـِم ّللّاِ »أبـي نـجيح, عـن مــجاه : ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا ابن نـهللاير, عن ورقاه, عن ابن    

 قال: بسم هللا حين يُْجرون وحين يُْرسون.« ُمـْجَراها َوُمْرساها

ـ ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا جابر بن نـوح, قـال: حـ ثنا أبـو َرْوم, عـن الضـحاك, فــي 14107  

أراد أن ترسـي قـال: بسـم هللا فأرسـت, قـال: إ ا « اْرَكبُـوا فِــيها بِْسـِم ّللّاِ ُمــْجَراها َوُمْرسـاها»قوله: 

 وإ ا أراد أن تـجري قال بسم هللا فجرت.

وقوله: إّن َربـي لَغَفُوٌر َرِحيـٌم يقول: إن ربـي لسـاتر  نـوب مـن تـاب وأنـاب إلــيه رحيــم بهـم أن   

 يعذّبهم بع  التوبة.

 42اآلية : 
ي َمـْوجٍ َكاْلِجبَـاِل َونَـادََى نُـوٌح اْبنَـهُ َوَكـاَن فِـي القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َوِهَي تَْجِري بِِهْم فِـ

 َمْعِ ٍل يَبُنَّي اْرَكَب ّمعَنَا َوالَ تَُكن ّمَع اْلَكافِِريَن {.

يعنـــي تعالـــى  كــره بقولــه: َوِهــَي تـَــْجِري بِِهــْم والفلــك تـــجري بنــوح ومــن معــه فـــيها فِـــي َمــْوجٍ    

م, وكاَن فِـي َمْعِ ٍل عنه لـم يركب معه الفلك: يا بُنَـّي اْرَكْب َمعَنا الفلك كالـجبـاِل َونادَى نُوٌح اْبنَهُ يا

 َوال تَُكْن َمَع الكافِِريَن.

 43اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }قَاَل َسآِوَي إِلََى َجبٍَل يَْعِصهللُانِي ِمَن اْلهللَاآِه قَاَل الَ َعاِصَم اْليَـْوَم ِمـْن 

 الّ َمن ّرِحَم َوَحاَل بَْينَُههللَاا اْلهللَاْوُج فََكاَن ِمَن اْلهللُاْغَرقِيَن {.أَْمِر ّللّاِ إِ 

يقول تعالـى  كره: قال ابن نـوح لــهللاا دعـاه نـوح إلــى أن يركـب معـه السفــينة خوفــا علــيه مـن    

الغرم: سآِوي إلـى َجبَـٍل يَْعِصهللُانــي مـَن الــهللااِه يقـول: سأصـير إلــى جبـل أتــحصن بـه مـن الــهللااه, 

فـيـهللانعنـي منه أن يغرقنـي. ويعنــي بقولـه: يَْعِصهللُانــي يـهللانعنــي, مثـل عصـام القربـة الـذي يشـ ّ بـه 

رأسها فـيـهللانع الـهللااه أن يسيـل منها. وقوله: ال عاِصَم الـيَْوَم ِمْن أْمِر ّللّاِ إالّ َمْن َرِحَم يقول: ال مانع 

لهالك إال من َرِحهللانـا فأنقَـذَنا منـه, فإنـه الـذي الـيوم من أمر هللا الذي ق  ن ل بـالـخـلق من الغرم وا

فـي موضع رفع, ألن معنـى الكـالم: ال عاصـم يعصـم « من»يـهللانع من ـاه من خـلقه ويعصم.   

 الـيوم من أمر هللا إال هللا.

فـي هذا الـهللاوضع, فقال بعض نـحويــي الكوفـة: هـو « َمنْ »وق  اختلي أهل العربـية فـي موضع   

ن الـهللاعصوم بخال  العاصم, والـهللارحوم معصـوم قـال: كـأن نصـبه بــهللان لة فـي موضع نصب, أل

 والرفَع فـي قوله:« اتبـاُع الظن»قوله: ما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلـِم إالّ اتّبـاَع الّظّن قال: ومن استـجاز 

  َُ ََ بِها أنِـيُسإالّ الـيَعافِـيُر َوإالّ الِعي  َوبَْل َةٌ لَـْي

ألن الــذي قــال: إال الـيعافـــيُر, جعــل أنـــيَ البــر الـيعافـــير ومــا «, َمــنْ »ـي لـــم يجــ  لــه الرفــع فــ  

أـبهها, وكـذلك قولـه: إالّ اتّبَــاَع الظـّن, يقـول علــهللاهم َ ـّن. قـال: وأنـت ال يجـوز لـك فــي وجـه أن 

تقول: الـهللاعصوم هو عاصم فـي حال, ولكـن لـو جعلـت العاصـم فــي تأويــل معصـوم, ال معصـوم 

قـال: وال ينكـر أن يخـرج الــهللافعول علــى فــاعل, أال تـرى «. َمـنْ »هللا, لــجاز رفـع  الـيوم من أمـر

قوله: ِمـْن مـاٍه دَافِـٍق معنـاه وهللا أعلــم مـ فوم؟ وقولـه: فِــي ِعيَشـٍة َراِضـيٍَة معناهـا: مرضـية؟ قـال 

 الشاعر:

 ـع دَع الـهللَاكاِرَم ال تَْرَحْل ِلبُْغيَتِها 

 ُم الكاِسيَواْقعُْ  فإنَّك أْنَت الّياعِ 

 44اآلية : 
ومعناه: الـهللاكسّو. وقال بعض نـحويـي البصرة: ال عاِصـَم الــيَْوَم ِمـْن أْمـِر ّللّاِ إالّ َمـْن َرِحـَم علــى: 

رفعـا « إال مـن رحـم»لَِكْن َمْن رحم, ويجـوز أن يكـون علــى: ال  ا عصـهللاة: أي معصـوم, ويكـون 

يناها عن هؤاله, ألن كالم هللا تعالــى إنــهللاا يوجـه ب ال  من العاصم. وال وجه لهذه األقوال التـي حك

إلـى األفصح األـهر من كالم َمن ن ل بلسانه ما وج  إلـى  لك سبـيـل, ولــم يضـيرنا ــيه إلــى 

إ  كنــا نـــج  «, لكــن»بـــهللاعنى « إالّ »وال أن نـــجعل «, معصــوم»فـــي معنــى « عاصــهللاا»أن نـــجعل 

ر من كالم العرب َمْخرجا صحيحا, وهو ما قلنا من أن لذلك فـي معناه الذي هو معناه فـي الـهللاشهو
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معنى  لك: قال نوح: ال عاصم الـيوم من أمر هللا إال من رحهللانـا فأنــجانا مـن عذابـه, كهللاـا يقـال: ال 

ــ . فهــذا هــو الكــالم  ــ  إال زي ـــيوم مــن طعــام زي ـــيوم مــن عــذاب هللا إال هللا, وال ُمِيعــم ال ـــِجَي ال ُمْن

 فهوم.الـهللاعرو  والـهللاعنى الـهللا

وقوله: َوحاَل بَـْينَُههللاا الـهللَاْوُج فَكاَن ِمـَن الـهللُاْغَرقِــيَن يقـول: وحـال بــين نـوح مـوج الــهللااه, فغـرم,    

 فكان مـهللان أهلكه هللا بـالغرم من قوم نوح صلى هللا عليه وسلم.(

ِلِعي َوِغيَض اْلهللَاـآُه َوقُِضـَي القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َوقِيَل يَأَْرُض اْبلَِعي َمآَهِك َويََسهللَاآُه أَقْ  

 األْمُر َواْستََوْت َعلَى اْلُجوِدّي َوقِيَل بُْع ا  لّْلقَْوِم الّظاِلهللِايَن {.

يقول هللا تعالـى  كره: وقال هللا لألرض بع  ما تناهى أمره فـي هالك قـوم نـوح بــهللاا أهلكهـم بـه    

ن قول القائل: بَلََع فـالن كـذا يَْبلَعُـهُ, أو بَِلعَـهُ يَْبلَعُـه من الغرم: يا أْرُض اْبلَِعي ماَهِك: أي تََشّربـي, م

إ ا ازدرده. َويا َسهللااُه اْقِلعي يقول: أقلعي عـن الــهللاير: أمسـكي. َوِغـيَض الــهللااُه  هبـت بـه األرض 

ونشفته. َوقُِضـَي األْمـُر يقـول: قُِضـي أمـر هللا, فهللاضـي بهـالك قـوم نـوح. َواْسـتََوْت علــى الــُجوِدّي 

الفُْلك. استوت: أرست علـى الـجودّي, وهو جبل فـيــهللاا  كـر بناحيـة الــهللاوصل أو الــج يرة.  يعنـي

 َوقِـيـَل بُْع ا للقَْوِم الّظاِلـهللِايَن يقول: قال هللا: أبع  هللا القوم الظالـهللاين الذين كفروا بـاهلل من قوم نوح.

ّي, عن عثهللاان بن مير, عن عبـ  ـ ح ثنا عبـاد بن يعقوب األس ي, قال: ح ثنا الـهللاـحاربـ14108  

فِــي أوِل يَـْوٍم ِمـْن »الع ي  بن عب  الغفـور عـن أبــيه, قـال: قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم: 

ُهٍر, فــاْنتََهى  لـكَ  ـْ  َرَجٍب َركَب نُوٌح الّسِفـينَة فََصاَم ُهَو َوجهللِايُع َمْن َمعَهُ, َوَجَرْت بِِهُم الّسِفـينَةُ ِستّةَ أ

ـُوَراَه, فََصاَم نُوٌح وأَمَر َجهللِايَع َمْن َمعَـهُ ِمـن إلـى الـ هللُاـَحّرِم, فَأْرَسِت الّسِفـينَةُ علـى الـُجوِدّي يَْوَم عا

 ِ ـُْكرا ِِلّ  «.الَوْحِش وال َّواّب فََصاُموا 

ـــ حــ ثنا القاســم, قــال: حــ ثنا الـــحسين, قــال: ثنـــي حجــاج, عــن ابــن جــريج, قــال: كانــت 14109  

ا للييـر, ووسـيها للنـاس, وفــي أسـفلها السبــاع, وكـان طولهـا فــي السـهللااه ثالثــين السفـينة أعاله

 راعا, دفعت من عين وردة يوم الـجهللاعة لعشر لـيال مضـين مـن رجـب, وأرسـت علــى الــجودّي 

يوم عاـوراه, ومّرت بـالبـيت فيافـت بـه سـبعا, وقـ  رفعـه هللا مـن الغـرم, ثـم جـاهت الـيــهللان, ثـم 

 رجعت.

حـ ثنا القاسـم, قـال: حـ ثنا الــحسين, قـال: ثنــي حجـاج, عـن أبــي جعفـر الـرازي, عـن ـ 14110  

قتادة, قال: هبط نوح من السفـينة يوم العاـر من الـهللاــحّرم, فقـال لــهللان معـه: مـن كـان مـنكم الــيوم 

 صائهللاا فلـيتـّم صومه, ومن كان مفيرا فلـيصم.

ثنـي حجـاج, عـن أبــي معشـر, عـن مــحهللا  بـن ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: 14111  

 قـيَ قال: كان فـي زمن نوح ـبر من األرض ال إنسان ي ّعيه.

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قال:  كر لنا أنها يعنـي الفلـك 14112  

تقّرت علــى استقلت بهم فـي عشر خــلون مـن رجـب, وكانـت فــي الــهللااه خهللاسـين ومئـة يـوم, واسـ

 الـجودّي ـهرا, وأهبط بهم فـي عشر من الـهللاـحّرم يوم عاـوراه.

وبنـحو ما قلنا فـي تأويـل قوله: َوِغيَض الـهللَااُه َوقُِضـَي األْمـُر َواْسـتََوْت علــى الــُجوِدّي قـال أهـل   

 التأويـل.  كر من قال  لك:

حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي  ـ ح ثنـي مــحهللا  بـن عهللاـرو, قـال: حـ ثنا أبـو عاصـم, قـال:14113  

 نـجيح, عن مـجاه : َوِغيَض الـهللَااُه قال: نق . َوقُِضَي األْمُر قال: هالك قوم نوح.

 ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , مثله.   

ابن جـريج, عـن مــجاه , مثلـه. قـال: ح ثنـي القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن    

 قال ابن جريج َوِغيَض الـهللَااُه نشفته األرض.

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  هللا, قال: حـ ثنا معاويـة, عـن علــّي, عـن ابـن عبــاس, 14114  

 قوله: يا َسهللااُه أْقِلِعي يقول: أمسكي. َوِغيَض الـهللَااُه يقول:  هب الـهللااه.

قـال: حـ ثنا ي يـ , قـال: حـ ثنا سـعي , عـن قتـادة: َوِغـيَض الــهللَااُه الغيـوض:  ـ ح ثنا بشر,14115  

  هاب الـهللااه َواْستََوْت علـى الـُجوِدّي.
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ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا ابن نـهللاير, عن ورقاه, عن ابـن أبــي نــجيح, عـن مــجاه : 14116  

ـجبـال من الغـرم, وتواضـع هـو هلل فلــم َواْستََوْت علـى الـُجوِدّي قال: جبل بـالـج يرة, تشامخت ال

 يغرم, فأرسيت علـيه.

ح ثنــي الــهللاثنى, قـال: حـ ثنا أبـو حذيفـة, قـال: حـ ثنا ــبل, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن مــجاه :    

ـــال يومئــذ مــن الغــرم  ـــج يرة, تشــامخت الـجب ـــجودّي جبــل بـال ــال: ال ـــُجوِدّي ق ـــى ال ــتََوْت عل َواْس

 لـم يغرم, وأُرسيت سفـينة نوح علـيه.وتياولت, وتواضع هو هلل ف

 ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاه , مثله.   

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن سع , قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عهللاي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 14117  

 ول: علـى الـجبل, واسهللاه الـُجودّي.ابن عبـاس, قوله: َواْستََوْت علـى الـُجوِدّي يق

ـ ح ثنـي الـحارن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: ح ثنا سفـيان: َواْستََوْت علــى الــُجوِدّي 14118  

 قال: جبل بـالـج يرة ـهللاخت الـجبـال وتواضع حين أرادت أن ترفأ علـيه سفـينة نوح.

ي , عـن قتـادة: َواْسـتََوْت علــى الــُجوِدّي ـ ح ثنا بشـر, قـال: حـ ثنا ي يـ , قـال: حـ ثنا سـع14119  

 أبقاها هللا لنا بوادي أرض الـج يرة عبرة وآية.

ـ ُح ثت عن الـحسين, قال: سهللاعت أبـا معا  قال: ح ثنا عبـي  بن سلـيــهللاان, قـال: سـهللاعت 14120  

 الضحاك يقول: َواْستََوْت علـى الـُجوِدّي هو جبل بـالـهللاوصل.

ل: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتـادة, قـال:  كـر لنـا أن نوحـا بعــ ـ ح ثنا بشر, قا14121  

الغراب لـينظر إلـى الـهللااه, فوج  جيفة فوقع علـيها, فبعـ الـحهللاامة فأتته بورم ال يتون, فأعييـت 

 اليوم الذي فـي عنقها وخضاب رجلـيها.

لــهللاا أراد هللا أن يكـّي  لـك ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: حـ ثنا سلــهللاة, عـن ابـن إسـحام, قـال: 14122  

يعنـــي اليوفـــان أرســل ريحــا علـــى وجــه األرض, فســكن الـــهللااه, واســت ت ينابـــيع األرض الغهللاــر 

األكبر, وأبواب السهللااه يقول هللا تعالـى: َوقِـيـَل يا أْرُض اْبلَِعي ماَهِك ويا سهللَااُه أْقِلِعي... إلـى: بُْعـ ا 

ض وي بر. وكان استواه الفلك علـى الــجودي فـيــهللاا يـ عم أهـل للقَْوِم الّظاِلـهللِايَن فجعل ينق  ويغي

التوراة فـي الشهر السابع لسـبع عشـرة لـيــلة مضـت منـه, فــي أول يـوم مـن الشـهر العاــر, ُرئِـي 

رؤوس الـجبـال. فلـهللاا مضى بع   لك أربعون يوما فتـح نوح كوة الفلك التـي صنع فـيها, ثم أرسل 

لـهللااه فلـم يرجع إلـيه, فأرسل الـحهللاامة فرجعت إلـيه, ولـم يج  لرجلــيها الغراب لـينظر له ما فعل ا

موضعا, فبسط ي ه للـحهللاامة فأخذها ثم مكـ سبعة أيام, ثم أرسلها لتنظر لـه, فرجعـت حـين أمسـت 

وفـي فــيها ورم زيتونـة, فعلــم نـوح أن الــهللااه قـ  قـل عـن وجـه األرض. ثـم مكــ سـبعة أيـام, ثـم 

فعلــم نـوح أن األرض قـ  بـرزت, فلــهللاا كهللالـت السـنة فـيــهللاا بــين أن أرسـل هللا أرسلها فلـم ترجـع, 

اليوفـان إلـى أن أرسل نوح الـحهللاامة ودخـل يوم واح  من الشهر األول من سنة اثنتـين برز وجه 

األرض, فظهر الـيَبََ, وكشي نـوح غيـاه الفلـك, ورأى وجـه األرض. وفــي الشـهر الثانــي مـن 

بع وعشرين لـيـلة منه قـيـل لنوح: اْهبِْط بَِسالٍم ِمنّا َوبََركـاٍت َعلَــْيَك َوَعلــى أَُمــٍم سنة اثنتـين فـي س

 ِمـهللّاْن َمعَك وأَُمـٌم َسنُـهللَاتّعُُهْم ثُّم يَـهللَاّسُهْم ِمنّا َعذَاٌب أِلـيـٌم.

ان, ـ ُح ثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سهللاعت أبـا معـا  يقـول: حـ ثنا عبــي  بـن سلـيــهللا14123  

قال: سهللاعت الضحاك يقول: ت عم أناس أن من غرم من الولـ ان مـع آبــائهم, ولــيَ كـذلك, إنــهللاا 

الولـ ان بــهللان لة الييـر وسـائر مـن أغـرم هللا بغيـر  نـب, ولكـن حضـرت آجـالهم فهللاـاتوا الَجـالهم, 

 النار. والـهللا ركون من الرجال والنساه كان الغرم عقوبة من هللا لهم فـي ال نـيا ثم مصيرهم إلـى

 45اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َونَادَى نُوٌح ّربّهُ فَقَاَل َرّب إِّن ابُنِـي ِمـْن أَْهِلـي َوإِّن َوْعـ ََك اْلَحـّق 

 َوأَنَت أَْحَكُم اْلَحاِكهللِايَن {.

ك يقول تعالـى  كره: ونادى نوح ربه, فقال: رّب إنـك وع تنــي أن تنـجينــي مـن الغـرم والهـال   

وأهلـــي, وقــ  هلــك ابنـــي, وابنـــي مــن أهلـــي. َوإّن َوْعــ ََك الـــَحّق الــذي ال خـــلي لــه. وأْنــَت أحَكــُم 

الـحاِكهللايَن بـالـحق, فـاحكم لـي بأن تفـَي بـهللاا وع تنـي من أن تنـجَي لـي أهلـي وترجَع إلــّي ابنــي. 

 كهللاا:
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ــُم ـــ ح ثنـــي يــونَ, قــال: أخبرنــا ابــن وهــب, قــال: قــال ابــن ز14124   ــَت أْحَك يــ  فـــي قولــه: وأْن

 الـحاِكهللايَن قال: أحكم الـحاكهللاين بـالـحّق.

 46اآلية : 
ََ ِمْن أَْهِلَك إِنّهُ َعهللَاـٌل َغْيـُر َصـاِلحٍ فَـالَ تَْسأَْلنِــي  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَاَل يَنُوُح إِنّهُ لَْي

ََ لََك بِِه ِعْلٌم إِنَّي أَِعُظَك أَن تَ   ُكوَن ِمَن اْلَجاِهِليَن {.َما لَْي

يقول هللا تعالـى  كره: قال هللا يا نوح إن الذي غّرقته فأهلكته الذي تذكر أنه من أهلك لــيَ مـن    

 أهلك.

ََ ِمْن أْهِلَك فقـال بعضـهم: معنـاه: لــيَ مـن ولـ ك هـو    واختلي أهل التأويـل فـي معنى قوله: لَـْي

  كر من قال  لك: من غيرك. وقالوا: كان  لك من ِحْنـ.

ـ ح ثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: ح ثنا هشيـم, عن عو , عن الـحسن, فـي قولـه: إنّـهُ 14125  

ََ ِمْن أْهِلَك قال: لـم يكن ابنه.  لَـْي

ـ ح ثنا أبو كريب وابن وكيع, قاال: ح ثنا يحيى بـن يــهللاان, عـن ــريك, عـن جـابر, عـن 14126  

 نَهُ قال: ابن امرأته.أبـي جعفر: َونادَى نُوٌح ابْ 

ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا ابن ُعلَـية, عن أصحاب ابن أبـي َعروبة فـيهم الـحسن, قال: ال وهللا    

 ما هو بـابنه.

قال: ح ثنا أبـي, عن إسرائيـل, عن جابر, عن أبـي جعفر: َونادَى نُوٌح اْبنَهُ قـال: هـذه بلغـة طـّي    

 .لـم يكن ابنه, كان ابن امرأته

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عهللارو بن عون, قال: ح ثنا هشيـم, عن عـو , ومنصـور, 14127  

ََ ِمــْن أْهِلــَك قــال: لـــم يكــن ابنــه. وكــان يقرؤهــا:  ـــْي إنّــهُ َعهللِاــَل غيــَر »عــن الـــحسن فـــي قولــه: إنّــهُ لَ

 «.َصاِلـحٍ 

برنـا معهللاـر, عـن قتـادة قـال: ـ ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قـال: أخ14128  

كنت عن  الـحسن فقال: نادي نوح ابنه: لعهللار هللا ما هو ابنه قـال: قلـت يـا أبــا سـعي  يقـول: َونـادَى 

ََ ِمْن أْهِلَك؟ قال: قلت إنه لـيَ مـن أهلـك  نُوٌح اْبنَهُ وتقول: لـيَ بـابنه؟ قال: أفرأيت قوله: إنّهُ لَـْي

 يختلي أهل الكتاب أنه ابنه. قال: إن أهل الكتاب يَْكِذبون. الذين وع تك أن أنـجيَهم معك, وال

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قال: سهللاعت الـحسن يقرأ هذه 14129  

ََ ِمْن أْهِلَك إنّـهُ َعهللِاـَل َغْيـَر َصاِلــحٍ »اآلية:  فقـال عنـ   لـك: وهللا مـا كـان ابنـه ثـم قـرأ هـذه « إنّهُ لَـْي

 اآلية: فخانَتاُههللاا قال سعي : فذكرت  لك لقتال, قال: ما كان ينبغي له أن يحلي.

ـ ح ثنـي مــحهللا  بـن عهللاـرو, قـال: حـ ثنا أبـو عاصـم, قـال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي 14130  

ََ لََك بِِه ِعْلـٌم قال: تبـين لنوح أنه لـيَ بـابنه.  نـجيح, عن مـجاه : فاَل تَسأَْلِن ما لَـْي

 ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابـن أبــي نــجيح, عـن مــجاه : فَـال ح   

ََ لََك بِِه ِعْلـٌم قال: بـين هللا لنوح أنه لـيَ بـابنه.  تَسأَْلِن ما لَـْي

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا, عـن ورقـاه, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن    

 جاه  مثله.مـ

 ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاه , مثله.   

 قال ابن جريج فـي قوله: َونادَى نُوٌح اْبنَهُ قال: ناداه وهو يحسبه أنه ابنه وكان ُوِل  علـى فراـه.  

ئيــل, عـن ثـور, عـن أبــي ـ ح ثنـي الــحرن, قـال: حـ ثنا عبـ  الع يـ , قـال: حـ ثنا إسرا14131  

ََ ِمْن أْهِلَك قال: لو كان من أهله لنـجا.  جعفر: إنّهُ لَـْي

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا سفـيان, عن عهللارو, وسهللاع عبـي  بن عهللاير يقـول: 14132  

 من أجل ابن نوح.«, الَولَ ُ لْلِفَراِ  »نرى أن ما قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ابن وكيع, قال: ح ثنا ابن ُعلَـية, عن ابن عون, عن الـحسن, قال: ال وهللا ما هو بـابنه.ح ثنا    

ََ ِمْن أْهِلَك الذين وع تك أن أُنـجيهم.  كر من قال  لك:    وقال آخرون: معنى  لك: لَـْي

 ـ ح ثنا أبو كريب وابن وكيع, قاال: ح ثنا ابن يـهللاان, عـن سفــيان, عـن أبــي عـامر, عـن14133  

 الضحاك, عن ابن عبـاس, فـي قوله: َونادَى نُوٌح اْبنَهُ قال: هو ابنه.
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ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبو أسامة, عن سفـيان, قال: حـ ثنا أبـو عـامر, عـن الضـحاك, قـال:    

 قال ابن عبـاس: هو ابنه, ما بغت امرأة نبـّي قّط.

ــ    ــ  الــرزام, ق ــا عب ــال: أخبرن ــن يحيــى, ق ـــحسن ب ـــي عــامر حــ ثنا ال ــا الثــورّي, عــن أب ال: أخبرن

الههللا انـّي, عن الضحاك بن م احم, عن ابن عبـاس, قال: ما بغت امرأة نبـّي قّط, قال: وقولـه: إنّـهُ 

ََ ِمْن أْهِلَك الذين وع تك أن أنـجيَهم معك.  لَـْي

عـن  ـ ح ثنا الـحسن, قـال: أخبرنـا عبـ  الـرزام, قـال: أخبرنـا معهللاـر, عـن قتـادة وغيـره,14134  

عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: هو ابنه, غيَر أنه خالفه فـي العهللال والنــية. قـال عكرمـة فــي بعـض 

 الـحرو : إنه عهللال عهللاال  غير صالـح, والـخيانة تكون علـى غير بـاب.

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قال: كان عكرمة يقـول: كـان 14135  

ََ ِمْن أْهِلَك.ابنه, ولكن ك  ان مخالفـا له فـي النـية والعهللال, فهللان ثم قـيـل له: إنّهُ لَـْي

ـ ح ثنا الـحسن, قال: أخبرنا عب  الرزام, قال: أخبرنا الثوري وابن عيـينة, عـن موسـى 14136  

بن أبـي عائشة عن سلـيـهللاان بن قَتّة, قال: سهللاعت ابن عبـاس يُسأل وهو إلـى جنب الكعبة عن قول 

 تعالـــى: فخانَتاُههللَاــا قــال: أََمــا إنــه لـــم يكــن بـــال نا, ولكــن كانــت هــذه تـــخبر النــاس أنــه مـــجنون, هللا

 وكانت هذه ت ّل علـى األضيا . ثم قرأ: إنّهُ َعهللَاٌل غيُر َصاِلـحٍ.

قال ابن عيـينة: وأخبرنـي عهللاار ال ّْهنِـّي أنه سأل سعي  بن جبـير, عن  لك فقال: كـان ابـن نـوح,   

  ال يكذب. قال: َونادَى نُوٌح اْبنَهُ قال: وقال بعض العلـهللااه: ما فجرت امرأة نبـَي قط.إن هللا

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا ابن عيـينة, عن عهللاار ال هنـي, عن سـعي  بـن جبــير, قـال: 14137  

 قال هللا وهو الصادم, وهو ابنه: َونادَى نُوٌح اْبنَهُ.

ثنا ابن يـهللاان, عن سعي , عن موسى بن أبـي عائشـة, عـن عبـ  هللا بـن ح ثنا أبو كريب, قال: ح    

 ـ اد عن ابن عبـاس, قال: ما بغت امرأة نبـّي قّط.

  14138 ََ ـ ح ثنا يعقوب بن إبراهيـم, قال: ح ثنا هشيـم, قال: سألت أبـا بشر, عن قولـه: إنّـهُ لَــْي

ك أن أنـجيَهم. قال يعقوب: قـال هشيــم: كـان ِمْن أْهِلَك قال: لـيَ من أهل دينك, ولـيَ مـهللان وع ت

 عامة ما كان يح ثنا أبو بشر عن سعي  بن جبـير.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا مـحهللا  بن عبـي , عن يعقوب بن قـيَ, قال: أتـى سعي َ بـن 14139  

عم, وهللا إن نبـّي جبـير رجل فقال: يا أبـا عب  هللا, الذي  كر هللا فـي كتابه ابن نوح أبنه هو؟ قال: ن

هللا أمره أن يركب معه فـي السفـينة فعصى, فقـال: سـآِوي إلــى َجبَـٍل يَْعِصهللُانِــي ِمـَن الــهللَااِه قـاَل يـا 

ََ ِمْن أْهِلَك إنّهُ َعهللَاٌل غيُر َصاِلـحٍ لـهللاعصية نبـّي هللا.  نُوُح إنّهُ لَـي

عن أبـي معاويـة البََجِلــي, عـن  ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي أبو صخر,   

سعي  بن جبـير أنه جاه إلـيه رجل فسأله فقال: أرأيتك ابن نوح: أبنه؟ فسبح طـويال  ثـم قـال: ال إلـه 

إال هللا, يح ّن هللا مـحهللا ا: َونادَى نُوٌح اْبنَهُ وتقول لـيَ منه ولكن خالفه فـي العهللال, فلـيَ منه مـن 

 لـم يؤمن.

ـــية, عــن أبـــي هــارون الغَنَــوي, عــن  ـــ ح ثنـــي يعقــوب14140   وابــن وكيــع, قــاال: حــ ثنا ابــن ُعلَ

 عكرمة, فـي قوله: َونادَى نُوٌح اْبنَهُ قال: أـه  أنه ابنه, قال هللا: َونادَى نُوٌح اْبنَهُ.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن إسرائيـل, عن جابر, عن مـجاه  وعكرمـة قـاال: 14141  

 هو ابنه.

ـ ح ثنـي فََضالة بن الفضل الكوفـي, قال: قال بَِ يع: سأل رجـل الضـحاك عـن ابـن نـوح 14142  

فقال: أال تعجبون إلـى هذا األحهللاق يسألنـي عن ابـن نـوح؟ وهـو ابـن نـوح, كهللاـا قـال هللا: قـال نـوح 

 البنه.

ه قـرأ: ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا يحيى بن واضح, قال: ح ثنا عبـي , عن الضحاك أنـ14143  

ََ ِمْن أْهِلَك قال: يقول: لـيَ هو من أهلك. قـال: يقـول: لــيَ هـو مـن  َونادَى نُوٌح اْبنَهُ. وقوله: لَـْي

أهل واليتك, وال مـهللان وع تك أن أنـجَي من أهلك. إنّـهُ َعهللَاـٌل غيـُر َصاِلــحٍ قـال: يقـول: كـان عهللالـه 

 فـي ـرك.
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, عن جويبر, عن الضـحاك, قـال: هـو وهللا ابنـه ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبو معاوية14144  

 لصلبه.

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عهللارو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن جويبر, عن الضحاك, فــي    

ََ ِمْن أْهِلَك قال: لـيَ من أهل دينك, وال مـهللان وع تك أن أنـجيه, وكان ابنه لصلبه.  قوله: لَـْي

ل: ح ثنا عب  هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عـن علــّي, عـن ابـن ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قا14145  

ََ ِمْن أْهِلَك يقول: لـيَ مـهللان وع ناه النـجاة.  عبـاس, قوله: قاَل يا نُوُح إنّهُ لَـْي

ُحــ ثت عــن الـــحسيِن بــن الفــرج, قــال: ســهللاعت أبـــا معــا , قــال: حــ ثنا عبـــي  بــن سلـيـــهللاان, قــال:    

ََ ِمْن أْهِلَك يقول: لـيَ من أهل واليتك, وال مـهللان وع تك  سهللاعت الضحاك يقول فـي قوله: إنّهُ لَـْي

 أن أنـجَي من أهلك. إنّهُ َعهللَاٌل غيُر َصاِلـحٍ يقول: كان عهللاله فـي ـرك.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا خال  بن حيان, عن جعفر بـن بِْرقـان, عـن ميــهللاون, وثابـت 14146  

 ُول  علـى فراـه. بن الـحجاج قاال: هو ابنه

وأولـى القولـين فـي  لك بـالصواب قول من قال: تأويـل  لك: إنه لــيَ مـن أهلـك الـذين وعـ تك   

أن أنــَجيهم, ألنـه كــان لـ ينك مخالفــا وبـــي كـافرا. وكـان ابنــه ألن هللا تعالــى  كـره قــ  أخبـر نبـــيه 

ْبنَهُ وغير جـائ  أن يخبـر أنـه ابنـه فــيكون مـحهللا ا صلى هللا عليه وسلم أنه ابنه, فقال: َونادَى نُوٌح ا

ََ ِمـْن أْهِلـَك داللـة علــى أنـه لــيَ بــابنه, إ  كـان قولـه:  بخال  ما أخبر. ولـيَ فـي قوله: إنّهُ لَـْي

ََ ِمــْن أْهِلـَك مـحتـــهللاال  مــن الــهللاعنى مــا  كرنــا, ومـحتــهللاال  أنــه لــيَ مــن أهــل دينـك, ثــم يحــذ   لَــْي

 َ من أهلك, كهللاا قـيـل: َواسأَِل القَْريَةَ التـي ُكنّا فِـيها.فـيقال: إنه لـي« ال ين»

وأما قوله: إنّهُ َعهللَاٌل غيُر َصاِلـحٍ فإن القّراه اختلفت فـي قراهته, فقرأته عامة قّراه األمصار: إنّـهُ   

 َعهللَاٌل غيُر َصاِلـحٍ بتنوين عهللال ورفع غير.

عضهم: معناه: إن مسألتك إياي هذه عهللاٌل غيـُر واختلي الذي قرهوا  لك كذلك فـي تأويـله, فقال ب  

 صالـح.  كر من قال  لك:

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا جريـر, عـن مغيـرة, عـن إبراهيــم: إنّـهُ َعهللَاـٌل غيـُر َصاِلــحٍ 14147  

 قال: إن مسألتك إياي هذه عهللال غير صالـح.

دة: إنّـهُ َعهللَاـٌل غيـُر َصاِلــحٍ أي ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي يـ , قـال: حـ ثنا سـعي , عـن قتـا14148  

ََ لََك بِِه ِعْلـٌم.  سوه فاَل تَسأَْلِن ما لَـْي

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: حـ ثنا عبـ  هللا, قـال: ثنــي معاويـة, عـن علــّي, عـن ابـن عبــاس, 14149  

 قوله: إنّهُ َعهللَاٌل غيُر َصاِلـحٍ يقول: سؤالك عهللاا لـيَ لك به علـم.

سم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن حهللا ة ال يات, عـن األعهللاـش, ـ ح ثنا القا14150  

ََ لََك  عن مـجاه , قوله: إنّهُ َعهللَاٌل غيُر َصاِلـحٍ قال: سؤالك إياي عهللال غير صالـح فاَل تَسأَْلِن ما لَـْي

 بِِه ِعْلـٌم.

غيـر صالــح, أي أنـه وقال آخرون: بل معناه: إن الذي  كرت أنه ابنك فسألتنـي أن أنــجيَه عهللاـل   

ـْ ة. وقالوا: الهاه فـي قوله:   عائ ة علـى االبن.  كر من قال  لك:« إنّهُ »لغير ِر

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا ابن نـهللاير, عن ابن أبـي َعُروبة, عن قتادة, عن الـحسن أنه 14151  

 قرأ: َعهللَاٌل غيُر َصاِلـحٍ قال: ما هو وهللا بـابنه.

علــى وجـه الــخبر عـن « إنّهُ َعهللِاَل غيـَر َصاِلــحٍ »من السلي أنهم قرأوا  لك:  وُروي عن جهللااعة  

 الفعل الـهللااضي, وغير منصوبة. ومـهللان ُروي عنه أنه قرأ  لك كذلك ابن عبـاس.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا ابن عيـينة عن موسى بن أبـي عائشة عن سلـيـهللاان بن قَتّة, 14152  

 «.َعهللِاَل َغْيَر َصاِلـحٍ : »عن ابن عبـاس أنه قرأ

 ووجهوا تأويـل  لك إلـى ما.  

ـ ح ثنا به ابن وكيع, قال: ح ثنا ُغْن ر, عن ابن أبـي َعروبة عن قتادة, عن عكرمة, عن 14153  

 ابن عبـاس: إنّهُ َعهللَاٌل غيُر َصاِلـحٍ قال: كان مخالفـا له فـي النـية والعهللال.

ح  من قراه األمصار إال بعض الـهللاتأخرين. واعتل فـي  لك بخبر وال نعلـم هذه القراهة قرأ بها أ  

ُرِوي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قرأ  لك كذلك غير صحيح السن , و لك ح يـ ُروي 
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ـَب, فهللارة يقول عن أّم سلـهللاة, ومـّر يقـول عـن أسـهللااه بنـت ي يـ , وال نعلــم لبنـت  ـَْهر بن َحْو عن 

 سهللااعا يصّح عن أّم سلـهللاة.ي ي  وال نعلـم لَشْهٍر 

بــالتنوين, « عهللاـل»والصواب من القراهة فــي  لـك عنـ نا مـا علــيه قـّراه األمصـار, و لـك رفـع   

يعنـي: إن سؤالك إياي ما تسألنـيه فـي ابنك الــهللاخالي دينـك الـهللاوالــي أهـل الشـرك «, غير»ورفع 

ــَن بـــي مــن النـــجاة مــن الهــالك, وقــ  مضــت إجابتـــي إيــاك فـــي دعائــك:  ـــى األْرِض ِم ــذَْر عل ال تَ

الكافِِريَن دَيّارا ما ق  مضى من غير استثناه أح  منهم عهللاٌل غير صالـح, ألنه مسـألة منـك إلــّي أن 

ال أفعل ما ق  تق م منـي القول بأنــي أفعلـه فــي إجابتــي مسـألتك إيـاي فعلـه, فـذلك هـو العهللاـل غيـر 

ََ لَ  َك بِِه ِعْلـٌم نهي من هللا تعالـى  َّكره نبــيه نوحـا أن يسـأله عـن الصالـح. وقوله: فاَل تَسأَْلِن ما لَـْي

أسبـاب أفعاله التـي ق  طوى علـهللاها عنه وعن غيره من البشر. يقول له تعالـى  كره: إنـي يا نـوح 

ق  أخبرتك عن سؤالك سبب إهالكي ابنك الذي أهكلته, فال تسألن بع ها عهللاا ق  َطَويت علـهللاه عنك 

الـي, ولـيَ لك به علـم إنـي أعظك أن تكون من الـجاهلـين فـي مسـألتك إيـاي عـن من أسبـاب أفع

  لك.

 وكان ابن زي  يقول فـي قوله: إنّـي أِعُظَك أْن تَُكوَن من الـجاِهِلـيَن ما:  

ـ ح ثنـي به يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زي , فـي قولـه: إنّــي أِعُظـَك أْن 14154  

ِمَن الـجاِهِلـيَن أن تبلز الـجهالة بك أن ال أَفِـَي لك بوع  وع تك حتـى تسألنـي ما لـيَ لك به تَُكوَن 

 علـم َوإالّ تَْغِفْر لـي َوتَْرَحهللِانـي أُكْن ِمَن الـخاِسِريَن.

ََ لَـَك بِـِه عْلــٌم فقـرأ  لـك عامـة قـّراه األ   مصـار واختلفت القّراه فـي قراهة قوله: فاَل تَسألَِن ما لَـْي

ََ لََك بِه عْلــٌم بكسـر النـون وتـخفــيفها, ونَــَحْوا بكسـرها إلــى ال اللـة علــى الــياه  فاَل تَسأْلِن ما لَـْي

« فَـال تَسـألَنّ »التـي هي كناية اسم هللا فَـال تَسـأْلِن. وقـرأ  لـك بعـض الـهللاكيــين وبعـض أهـل الشـام: 

 لـيَ لك به علـم. بتش ي  النون وفتـحها, بـهللاعنى: فال تسألّن يا نوح ما

والصواب من القراهة فـي  لك عنـ نا تـخفــيي النـون وكسـرها, ألن  لـك هـو الفصـيح مـن كـالم   

 العرب الـهللاستعهللال بـينهم.

 47اآلية : 
ََ ِلـي بِـِه ِعْلـٌم َوإِالّ تَغْ  ِفـْر القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }قَاَل َرّب إِنَّي أَُعو ُ بَِك أَْن أَْسأَلََك َمـا لَـْي

 ِلي َوتَْرَحهللْانَِي أَُكن ّمَن اْلَخاِسِريَن {.

يقول تعالـى  كره مخبرا نبـيه مـحهللا ا صلى هللا عليه وسلم عن إنابة نوح علــيه السـالم بــالتوبة    

إلـيه من زلته فـي مسـألته التــي سـألها ربـه فــي ابنـه قَـاَل َرّب إنّــي أُعـو ُ بِـَك أي أستــجير بـك أن 

ََ ِلـي بِه ِعْلـم مـهللاا قـ  اسـتأثرت بعلــهللاه وطويـت علــهللاه عـن خــلقك, فــاغفر أتكلي مسألتك, م ا لَـي

لـي زلتـي فـي مسألتـي إياك ما سألتك فـي ابنـي, وإن أنت لـم تغفرها لـي وترحهللانـي فتنقذنــي مـن 

 غضبك أُكْن مَن الـخاسريَن يقول: من الذين َغبنَوا أنفسهم حظو ها وهلكوا.

 48اآلية : 
فـي تأويـل قوله تعالـى:    }قِيَل يَنُوُح اْهبِْط بَِسالٍَم ّمنّا َوبَرَكاٍت َعلَْيَك َوَعلَـَى أَُمـٍم ّمهللّاـن ّمعَـَك القول 

 َوأَُمٌم َسنهللَُاتّعُُهْم ثُّم يهللََاّسُهْم ّمنّا َعذَاٌب أَِليٌم {.

بـأمن منـا أنـت ومـن يقول تعالـى  كره: يا نُوُح اْهـبْط مـن الفلـك إلــى األرض بَسـالٍم منّـا يقـول:    

معك من إهالكنا, َوبََركاٍت َعلَــْيَك يقـول: وبركـات علــيك, َوعلــى أَُمــٍم مــهللّاْن َمعَـَك يقـول: وعلــى 

قرون تـجيه من  ّرية من معك من ول ك, فهؤاله الـهللاؤمنون من  ّرية نوح الـذين سـبقت لهـم مـن 

م وأصـالب آبــائهم. ثـم أخبـر تعالــى هللا السعادة وبـارك علـيهم قبل أن يخــلقهم فــي بيـون أمهـاته

 كره نوحا عهللاا هو فـاعل بأهل الّشقاه من  ريته, فقال له: َوأَُمـٌم يقول: وقرون وجهللااعة, َسنُـهللَاتّعُُهْم 

فـي الـحياة فـي ال نـيا يقول: نرزقهم فـيها مـا يتــهللاتعون بـه إلــى أن يبلغـوا آجـالهم. ثُـّم يَــهللُاّسُهْم ِمنّـا 

 قول: ثم نذيقهم إ ا وردوا علـينا عذابـا مؤلـهللاا موجعا.َعذَاٌب أِلـيـٌم ي

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  
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ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي عن موسى بن عبـي ة, عن مـحهللا  بـن كعـب القر ـي: 14155  

َك َوعلـى أَُمـٍم ِمـهللّاْن َمعََك.... إلـى آخر اآلية, قال: دخــل قِـيـَل يا نُوُح اْهبِْط بَِسالٍم ِمنّا َوبََركاٍت َعلَـيْ 

فـي  لك السالم كل مؤمن ومؤمنـة إلــى يـوم القــيامة ودخــل فــي  لـك العـذاب والــهللاتاع كـل كـافر 

 وكافرة إلـى يوم القـيامة.

عـن مــحهللا  ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبو داود الـَحفَِري, عن سفـيان, عـن موسـى بـن عبــي ة,    

بن كعب القر ي: قِـيـَل يا نُوُح اْهبِْط بَِسالٍم ِمنّا َوبََركاٍت َعلَـْيَك َوعلـى أَُمـٍم ِمـهللّاْن َمعََك قـال: دخــل 

 فـي السالم كل مؤمن ومؤمنة, وفـي الشرك كل كافر وكافرة.

يج: َوَعلــى أَُمــٍم ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا سوي , قال: أخبرنا ابن الـهللابـارك قراهة عن ابن جر   

ِمـهللّاْن َمعََك يعنـي مـهللان لـم يول , ق  قضـي البركـات لــهللان سـبق لـه فــي علــم هللا وقضـائه السـعادة. 

 وأَُمـٌم َسنُـهللَاتّعُهُم من سبق له فـي علـم هللا وقضائه الشقاوة.

إال أنـه ـ ح ثنا القاسم, قال: حـ ثنا الــحسين, قـال: ثنــي حجـاج, عـن ابـن جـريج بنــحوه, 14156  

قال: وأَُمـٌم َسنُـهللَاتّعُُهْم متاَع الـحياة ال نـيا, مـهللان ق  سبق له فـي علـم هللا وقضائه الشقاوة. قـال: ولــم 

 يهلك الول ان يوم غرم نوح بذنب آبـائهم كاليير والسبـاع, ولكن جاه أجلهم مع الغرم.

فــي قولـه: اْهـبِْط بَِسـالٍم ِمنّـا ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهـب, قـال: قـال ابـن زيـ  14157  

ـــهللَاتّعُُهْم قــال: هبيــوا وهللا عــنهم راض, هبيــوا  ــَك وأَُمـــٌم َسنُ ـــْيَك َوعلـــى أَُمـــٍم ِمـــهللّاْن َمعَ َوبََركــاٍت َعلَ

بسالم من هللا, كانوا أهل رحهللاة من أهل  لك ال هر. ثم أخرج منهم نسال  بع   لـك أمــهللاا, مـنهم مـن 

: َوعلـى أَُمـٍم ِمـهللّاْن َمعََك وأَُمـٌم َسنُـهللَاتّعُُهْم و لك إنـهللاا افترقت األمـم من رحم, ومنهم من عذّب. وقرأ

 تلك العصابة التـي خرجت من  لك الـهللااه وسلـهللات.

ـ ُح ثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سهللاعت أبــا معـا , قـال: حـ ثنا عبــي  بـن سلـيــهللاان, 14158  

اْهـبِْط بَِسـالٍم ِمنّـا َوبََركـاٍت َعلَــْيَك َوعلــى أَُمــٍم ِمــهللّاْن  قال: سهللاعت الضحاك يقول فـي قوله: يا نُوحُ 

َمعََك.... اآلية, يقول: بركات علـيك وعلـى أمـهللاـم مــهللان معـك لــم يولـ وا, أوجـب هللا لهـم البركـات 

ّم يَــهللَاّسُهْم ِمنّـا لـهللاا سبق لهم فـي علـم هللا من السعادة. َوأَُمـٌم َسنُـهللَاتّعُُهْم يعنـي: متاع الــحياة ال نــيا. ثُـ

 َعذَاٌب ألـيـٌم لـهللاا سبق لهم فـي علـم هللا من الشقاوة.

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: حـ ثنا الــحجاج بـن الــهللانهال, قـال: حـ ثنا حهللاـاد, عـن حهللايـ , عـن 14159  

ـْيَك حتــى الـحسن: أنه كان إ ا قرأ سورة هود, فأتـى علــى: يـا نُـوُح اْهـبِْط بَِسـالٍم ِمنّـا َوبََركـاٍت َعلَـ

ختـم اآلية, قال الـحسن: فأنـجى هللا نوحا والذين آمنوا, وهلك الـهللاتـهللاتعون حتـى  كر األنبـياه, كـل 

  لك يقول: أنـجاه هللا وهلك الـهللاتـهللاتعون.

ـــ ح ثنـــي يــونَ, قــال: أخبرنــا ابــن وهــب, قــال: قــال ابــن زيــ , فـــي قولــه: َسنُـــهللَاتّعُُهْم ثـُـّم 14160  

 َعذَاٌب أِلـيـٌم قال: بع  الرحهللاة.يَـهللُاّسُهْم ِمنّا 

ـَـْو َب, قـال: 14161   ـ ح ثنا العبـاس بن الولــي , قـال: أخبرنــي أبــي, قـال: أخبرنـا عبـ  هللا بـن 

سهللاعت داود بن أبـي هن  يح ّن عن الـحسن أنـه أتــى علــى هـذه اآليـة: اْهـبِْط بَِسـالٍم ِمنّـا َوبََركـاٍت 

َمعََك وأَُمـٌم َسنُـهللَاتّعُُهْم ثُّم يَـهللَاّسُهْم ِمنّا َعذَاٌب أِلـيـٌم قال: فكان  لك حين بعــ َعلَـْيَك َوعلـى أَُمـٍم ِمـهللّاْن 

هللا عادا, فأرسل إلـيهم هودا, فص ّقه مص قون وكذّبه مكذبون حتـى جاه أمر هللا فلـهللاا جاه أمر هللا 

 ثهللاـود, فبعــ إلــيهم صالــحا, نَـّجى هللا هودا والذين آمنوا معه, وأهلك هللا الـهللاتـهللاتعين, ثـم بعــ هللا

فص ّقه مص ّقون وكذّبه مكذبون, حتـى جـاه أمـر هللا فلــهللاا جـاه أمـر هللا نَــّجى هللا صالــحا والـذين 

 آمنوا معه وأهلك هللا الـهللاتـهللاتعين, ثم استقرأ األنبـياه نبـيّا نبـيّا علـى نـحٍو من هذا.

 49اآلية : 
تِْلَك ِمْن أَْنبَآِه اْلغَْيِب نُوِحيَهآ إِلَْيَك َما ُكنَت تَْعلهللَُاَهآ أَنَت َوالَ قَْوُمَك القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }

 ِمن قَْبِل َهـَذَا فَاْصبِْر إِّن اْلعَاقِبَةَ ِلْلهللُاتِّقيَن {.

يقول تعالـى  كره لنبـيه مـحهللا  صلى هللا عليه وسلم: هذه القصة التـي أنبأتك بها من قصـة نـوح    

خبر قومه مْن أْنبـاِه الغَْيِب يقول: هي من أخبـار الغيب التـي لـم تشه ها فتعلـهللاها, نُوحيها وخبره و

إلَـْيَك يقول: نوحيها إلـيك نـحن فنعرفكها, ما ُكْنَت تَْعلَـهللُاها أْنَت َوالَ قَْوُمَك ِمْن قَْبِل َهذَا الـوحي الـذي 

رسالته وما تلقـَى من مشركي قومك, كهللاا صبر  نوحيه إلـيك, فـاصبر علـى القـيام بأمر هللا وتبلـيز

This file was downloaded from QuranicThought.com



ــأدّى فرائضــه  ـــى هللا ف ـــهللان اتق ـــخير مــن عواقــب األمــور ل ـــيَن يقــول: إن ال ــةَ لْلـهللُاتِّق نــوح. إّن العاقِبَ

واجتنب معاصيه فهم الفـائ ون بـهللاا يؤملون من النعيــم فــي االَخـرة والظفـر فــي ال نــيا بــالّيِلبة, 

ر ألمر هللا أن نـجاه من الهلكة مع من آمن به وأعيـاه فــي االَخـرة مـا كهللاا كانت عاقبة نوح إ  صب

 أعياه من الكرامة, وغرم الـهللاكذّبـين به فأهلكهم جهللايعهم.

 وبنـحو الذي قلنا فـي تأويـل  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

: تِْلـَك ِمـْن أْنبــاِه الغَْيـِب ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عـن قتـادة, قولـه14162  

نُوِحيها إلَـْيَك ما ُكْنَت تَْعلَـهللُاها أْنَت َوال قَْوُمَك ِمْن قَْبـِل َهـذَا القـرآن, ومـا كـان علــم مــحهللا  صـلى هللا 

 عليه وسلم وقومه ما صنع نوح وقومه, لوال ما بـين هللا فـي كتابه.

 50اآلية : 
إِلََى َعاٍد أََخاُهْم ُهودا  قَاَل يَقَْوِم اْعبُ ُواْ ّللّاَ َما لَُكْم ّمْن إِلَــٍَه َغْيـُرهُ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }وَ 

 إِْن أَنتُْم إِالّ ُمْفتَُروَن {.

يقول تعالـى  كـره: وأرسـلنا إلــى قـوم عـاد أخـاهم هـودا, فقـال لهـم: يـا قـوم اعبـ وا هللا وحـ ه ال    

الَلهة واألوثان. ما لَُكْم ِمْن إلٍه غيُرهُ يقول: لـيَ لكم معبود ـريك له دون ما تعب ون من دونه من ا

يستـحّق العبـادة علـيكم غيره, فأخـلصوا له العبـادة وأفردوه بـاأللوهة. إْن أْنتُـْم إالّ ُمْفتَـُروَن يقـول: 

ه ال إلـه ما أنتـم فـي إـراككم معـه االَلهـة واألوثـان إال أهـل فريـة مكـذّبون, تــختلقون البــاطل, ألنـ

 سواه.

 51اآلية : 
الَ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }يَقَْوِم آل أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجرا  إِْن أَْجِرَي إِالّ َعلَى الِّذي فََيَرنِـَي أَفَـ

 تَْعِقلُوَن {.

 يقول تعالــى  كـره مخبـرا عـن قـيــل هـود لقومـه: يـا قـوم ال أسـألكم علــى مـا أدعـوكم إلــيه مـن   

إخالص العبـادة هلل وخـلع األوثان والبراهة منها ج اه وثوابــا. إْن أْجـِرَي إالّ علــى الّـِذي فََيَرنِــي 

يقـول: إن ثوابـــي وج ائـي علـــى نصيحتــي لكــم, ودعـائكم إلـــى هللا, إال علــى الــذي خـلقنــي. أفَــال 

 غيـر النصـيحة لكـم وطلـب الــحّظ تَْعِقلُوَن يقول: أفال تعقلون أنـي لو كنت أبتغي ب عايتكم إلــى هللا

لكــم فـــي ال نـــيا واالَخــرة اللتـــهللاست مــنكم علـــى  لــك بعــض أعــراض ال نـــيا وطلبــت مــنكم األجــر 

 والثواب؟

ـ ح ثنا بشر, قال: حـ ثنا ي يـ , قـال: حـ ثنا سـعي , عـن قتـادة, قولـه: إْن أْجـِرَي إالّ علــى 14163  

 الِّذي فََيَرنِـي أي خـلقنـي.

 52اآلية : 
ْ َرارا  لقول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َويَقَْوِم اْستَْغِفُرواْ َربُّكْم ثُّم تُوبَُواْ إِلَْيِه يُْرِسِل الّسهللَاآَه َعلَْيُكْم مّ ا

 َويَِ ْدُكْم قُّوة  إِلََى قُّوتُِكْم َوالَ تَتََولّْواْ ُمْجِرِميَن {.

قَـْوم اْسـتَْغِفُروا َربُّكـْم يقـول: آمنـوا بـه حتــى  يقول تعالـى  كره مخبرا عن قـيـل هود لقومه: َويـا   

يغفر لكم  نوبكم. واالستغفـار: هو اإليـهللاان بـاهلل فـي هذا الـهللاوضع, ألن هودا صلى هللا عليه وسلم 

إنـهللاا دعا قومه إلـى توحي  هللا لـيغفر لهم  نوبهم, كهللاا قال نوح لقومه: اْعبُ ُوا ّللّاَ واتّقُـوهُ وأِطيعُـوِن 

ْر لَُكْم ِمْن  ُنُوبُكْم َويَُوّخْرُكْم إلـى أَجٍل ُمَسهللّاى. وقوله: ثُّم تُوبُوا إلَـْيِه يقول: ثم توبـوا إلــى هللا مـن يَْغفِ 

سالي  نوبكم وعبـادتكم غيره بع  اإليـهللاان به. يُْرسِل الّسهللااَه َعلَـْيُكْم ِمْ َرارا يقول: فـإنكم إن آمنتــم 

قَْيَر السهللااه علـيكم يُِ ّر لكم الغيـ فـي وقت حاجتكم إلـيه, وتـحيا بـاهلل وتبتـم من كفركم به, أرسل 

 بالدكم من الـج ب والقحط.

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنـي علـّي بن داود, قال: ح ثنا عبـ  هللا بـن صالــح, قـال: ثنــي معاويـة, عـن علــّي, 14164  

 قوله: ِمْ َرارا يقول: يتبع بعضها بعضا.عن ابن عبـاس, 

ــ ح ثنــي يــونَ, قـال: أخبرنــا ابـن وهـب, قــال: قـال ابــن زيـ  فــي قولــه: يُْرِسـِل الّســهللااَه 14165  

 َعلَـْيُكْم ِمْ َرارا قال: ي ّر  لك علـيهم قيرا وميرا.
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  لك ما: وأما قوله: َويَِ ْدُكْم قُّوة  إلـى قُّوتُِكْم فإن مـجاه ا كان يقول فـي   

ـ ح ثنـي به مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قـال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي 14166  

 نـجيح, عن مـجاه , فـي قول هللا: َويَِ ْدُكْم قُّوة  إلـى قُّوتُِكْم قال: ـ ة إلـى ـ ّتِكْم.

عـن مــجاه  وإسـحام, ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا عـن ابـن أبــي نــجيح,    

قــال: حــ ثنا عبــ  هللا, عــن ورقــاه, عــن ابــن أبـــي نـــجيح, عــن مـــجاه , حــ ثنا القاســم, قــال: حــ ثنا 

 الـحسين: قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال مـجاه , فذكر مثله.

ة  إلــى ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قـال ابـن زيـ  فــي قولـه: َويَـِ ْدُكْم قُـوّ 14167  

قُّوتُِكْم قال: جعل لهم قّوة, فلو أنهم أطاعوه, زادهم قـّوة إلــى قـّوتهم. و كـر لنـا أنـه إنــهللاا قـيــل لهـم: 

َويَِ ْدُكْم قُّوة  إلـى قُّوتُِكْم قال: إنه ق  كان انقيع النسـل عـنهم سنــين, فقـال هـود لهـم: إن آمنتــم بــاهلل 

 ألن  لك من القّوة.أحيا هللا بالدكم ورزقكم الـهللاال والول , 

وقولـه: َوال تَتََولّــْوا ُمــْجِرِميَن يقــول: وال تـ بروا عهللاــا أدعــوكم إلــيه مــن توحيـ  هللا, والبــراهة مــن   

 األوثان واألصنام مـجرمين, يعنـي كافرين بـاهلل.

 53اآلية : 
َما نَْحُن بِتَاِرِكَي آِلَهتِنَا َعن قَْوِلَك َوَمـا القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَالُواْ يَُهودُ َما ِجئْتَنَا بِبَيّنٍَة وَ 

 نَْحُن لََك بهللُِاْؤِمنِيَن {.

يقول تعالـى  كره: قال قوم هود لهود: يا هود ما أتـيتنا ببـيان وال برهان علـى ما تقـول, فنسلــم    

ـْحَن بِتـاِرِكي آِلَهتِنـا لك, ونقّر بأنك صادم فـيـهللاا ت عونا إلـيه من توحي  هللا واإلقرار بنبّوتك. َومـا نَـ

يقول: وما نـحن بتـاركي آلهتنـا يعنــي لقولـك: أو مـن أجـل قولـك. َومـا نَــْحُن لَـَك بِـهللُاْؤِمنِــيَن يقـول: 

 قالوا: وما نـحن لك بـهللاا ت ّعي من النبّوة والرسالة من هللا إلـينا بـهللاص ّقـين.

 55-54اآلية : 
ــ ـــى:   }إِن نّقُ ــه تعال ـــي تأويـــل قول ــِه ُ ّللّاِ القــول ف ـْ ُ ــَي أ ــاَل إِنّ ــَوٍه قَ ــا بُِس ــُض آِلَهتِنَ ــَراَك بَْع وُل إِالّ اْعتَ

َه َُواْ أَنّي بَِرَيٌه ّمهللّاا تُْشِرُكوَن *  ِمن دُونِِه فَِكي ُونِي َجهللِايعا  ثُّم الَ تُنِظُروِن {. ـْ  َوا

ودعاهم إلـى توحي   وهذا خبر من هللا تعالـى  كره, عن قول قوم هود أنهم قالوا له, إ  نصح لهم   

هللا وتص يقه, وخـلع األوثان والبـراهة منهـا: ال نتـرك عبــادة آلهتنـا, ومـا نقـول إال أن الـذي حهللالـك 

علـى  مها والنهي عن عبـادتها أنه أصابك منها خبل من جنون فقال هود لهم: إنـي أـه  هللا علـى 

عبــادة هللا مـن آلهـتكم وأوثـانكم مـن نفسي وأـه كم أيضا أيها القوم أنـي بريه مـهللاا تشركون فــي 

دونه, فَِكي ُونِـي جهللِايعا يقول: فـاحتالوا أنتـم جهللايعا وآلهتكم فـي ضّري ومكروهـي, ثُـّم ال تُْنِظـُروِن 

يقول: ثم ال تؤخرون  لك, فـانظروا هل تنالوننـي أنتـم وهم بـهللاا زعهللاتـم أن آلهـتكم نالتنــي بـه مـن 

 السوه.

  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:وبنـحو الذي قلنا فـي   

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا ابن نـهللاير, عن ورقاه, عن ابـن أبــي نــجيح, عـن مــجاه : 14168  

 اْعتََراَك بَْعُض آِلَهتِنا بُِسوٍه قال: أصابتك األوثان بجنون.

ن أبــي نــجيح, عـن ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـ   

 مـجاه  اْعتََراَك بَْعُض آِلَهتِنا بُِسوٍه قال: أصابك األوثان بجنون.

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا ابن دكين, قال: ح ثنا سفـيان, عن عيسى, عـن مــجاه : إالّ اْعتَـَراَك    

 بَْعُض آِلَهتِنا بُِسوٍه قال: سبَْبت آِلتها وعبتها فأجنّتك.

بو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مــجاه : اْعتَـَراَك بَْعـُض آِلَهتِنـا قال: ح ثنا أ   

 بُِسوٍه أصابك بعض آلهتنا بسوه يعنون األوثان.

قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا, عن ورقاه, عن ابن أبـي نــجيح, عـن مــجاه : إْن نَقُـوُل    

 بُِسوٍه قال: أصابك األوثان بجنون.إالّ اْعتََراَك بَْعُض آِلَهتِنا 

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن سع , قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عهللاي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 14169  

 ابن عبـاس قوله: إْن نَقُوُل إالّ اْعتََراَك بَْعُض آِلَهتِنا بُِسوٍه قال: تصيبك آلهتنا بـالـجنون.
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ى, قـال: حـ ثنا مــحهللا  بـن ثـور, عـن معهللاـر, عـن قتـادة: إالّ ـ ح ثنا مـحهللا  بن عبـ  األعلــ14170  

 اْعتََراَك بَْعُض آِلَهتِنا بُِسوٍه قال: ما يحهللالك علـى  ّم آلهتنا, إال أنه أصابك منها سوه.

ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قوله: إْن نَقُوُل إالّ اْعتََراَك بَْعُض آِلَهتِنا    

 وٍه قال: إنـهللاا تصنع هذا بآلهتنا أنها أصابتك بسوه.بِسُ 

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قـال: قـال عبـ  هللا 14171  

 بن كثـير: أصابتك آلهتنا بشّر.

ت ـ ُح ثت عن الـحسين, قال: سهللاعت أبـا معا , قال: ح ثنا عبـي  بن سلـيـهللاان, قال: سـهللاع14172  

الضحاك يقول فـي قوله: إْن نَقُوُل إالّ اْعتََراَك بَْعُض آِلَهتِنا بُِسـوٍه يقولـون: نــخشى أن يصـيبك مـن 

 آلهتنا سوه, وال نـحب أن تعتريك, يقولون: يصيبك منها سوه.

 ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زي  فـي قوله: إْن نَقُوُل إالّ اْعتََراكَ 14173  

 بَْعُض آِلَهتِنا بُِسوٍه يقولون: اختلط عقلك فأصابك هذا مـهللاا صنعت بك آلهتنا.

 وقوله: اْعتََراَك افتَعَل, من عرانـي الشيه يعرونـي: إ ا أصابك, كهللاا قال الشاعر:  

 َن القَْوِم يَْعُروهُ اْجتِراٌه وَمأْثَمُ 

 56اآلية : 
ــٍة إِالّ ُهــَو آِخــذٌ القــول فـــي تأويـــل قولــه تعالـــى:     }إِنّــي تَوَ  ــى ّللّاِ َربّــي َوَربُّكــْم ّمــا ِمــن دَآبّ ّكْلــُت َعلَ

 بِنَاِصيَتَِهآ إِّن َربّي َعلََى ِصَراٍط ّمْستَِقيٍم {.

يقول: إنـي علـى هللا الذي هو مالكي ومالككم والقّم علـى جهللايع خـلقه تََوّكْلـُت مـن أن تصيبونــي    

لـيَ من ــيه يـ ّب علــى األرض إال وهللا مالكـه وهـو فــي أنتـم وغيركم من الـخـلق بسوه, فإنه 

 قبضته وسليانه  لـيـل له خاضع.

فإن قال قائل: وكيي قـيـل: هو آخذ بناصيتها, فخّ  بـاألخذ الناصية دون سائر أمـاكن الــجس ؟   

 قـيـل: ألن العرب كانت تستعهللال  لك فـي وصفها من وصفته بـالذلة والـخضوع, فتقول: ما ناصية

فالن إال بـي  فالن, أي أنه له مييـع يصـرفه كيـي ــاه وكـانوا إ ا أسـروا األسـير فـأرادوا إطالقـه 

والـهللان علـيه جّ وا ناصيته لـيعت وا بـذلك علــيه فخـرا عنـ  الـهللافــاخرة. فخـاطبهم هللا بــهللاا يعرفـون 

 فـي كالمهم, والـهللاعنى ما  كرت.

يقول: إن ربـي علـى طريق الـحق, يجازي الـهللاـحسن من  وقوله: إّن َربّـي علـى ِصَراط ُمْستَِقـيـمٍ   

خـلقه بإحسانه والـهللاسيه بإساهته, ال يظلـم أح ا منهم ـيئا وال يقبل منهم إال اإلسالم واإليـهللاان به. 

 كهللاا:

ـ ح ثنــي الــهللاثنى, قـال: حـ ثنا أبـو حذيفـة, قـال: حـ ثنا ــبل, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن 14174  

 لـى ِصَراط ُمْستَِقـيـٍم الـحق.مـجاه : إّن َربّـي ع

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا, عـن ورقـاه, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن    

 مـجاه , مثله.

ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن    

 مـجاه  مثله.

 ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاه , مثله.ح ثنا القاسم, قال:    

 57اآلية : 
قَْومـا  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }فَإِن تََولّْواْ فَقَْ  أَْبلَْغتُُكْم ّمآ أُْرِسـْلُت بِـِه إِلَـْيُكْم َويَْسـتَْخِلُي َربّـي 

ْيئا  إِّن َربّي َعلَ  ـَ ـَْيٍه َحِفيٌظ {.َغْيَرُكْم َوالَ تَُضّرونَهُ   َى ُكّل 

يقول تعالـى  كـره مخبـرا عـن قـيــل هـود لقومـه: فـإْن تََولّـْوا يقـول: فـإن أدبـروا معرضـين عهللاـا    

أدعوهم إلـيه من توحي  هللا وترك عبـادة األوثان, فَقَْ  أْبلَْغـتُُكْم أيهـا القـوم مـا أُْرِسـْلُت بِـه إلَــْيُكْم ومـا 

ْستَـْخـِلُي َربـي قَْوما َغْيَرُكْم يهلككم ربـي, ثم يستب ل ربــي مـنكم قومـا علـى الرسول إال البالن. َويَ 

ـْيئا يقـول: وال تقـ رون لـه علــى ضـر إ ا  ـَ غيركم يوح ونه ويخـلصون له العبــادة. َوال تَُضـّرونَهُ 

عنـ ه  أراد إهالككم أو أهلككم. وق  قـيـل: ال يضّره هالككم إ ا أهلككم ال تنقصونه ـيئا, ألنه سواه
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ـْيٍه َحِفــيٌظ يقـول: إن ربــي علــى جهللايـع خــلقه  و حفـظ  ـَ كنتـم أو لـم تكونوا. إّن َربّـي علــى ُكـّل 

 وعلـم, يقول: هو الذي يحفظنـي من أن تنالونـي بسوه.

 58اآلية : 
ــواْ  ــِذيَن آَمنُ ــا ُهــودا  َوالّ ــا نَّجْينَ ــا  القــول فـــي تأويـــل قولــه تعالـــى:    }َولهللَّاــا َجــآَه أَْمُرنَ ــهُ بَِرْحهللَاــٍة ّمنّ َمعَ

 َونَّجْينَاُهْم ّمْن َعذَاٍب َغِليٍظ {.

يقول تعالـى  كره: ولـهللاا جاه قوَم هود عذابُنا نَـّجْينا منه ُهودا والِّذيَن آَمنُوا بـاهلل َمعَهُ بَِرْحهللَاٍة ِمنا    

يناهم أيضا من عذاب غلـيظ يعنـي بفضل منه علـيهم ونعهللاة, ونَـّجْيناُهْم ِمْن َعذَاٍب َغِلـيٍظ يقول: نـج

 يوم القـيامة, كهللاا نـجيناهم فـي ال نـيا من الّسْخية التـي أن لتها بعاد.

 59اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوتِْلَك َعادٌ َجَح ُواْ بِآيَاِت َربِّهْم َوَعَصـْواْ ُرُسـلَهُ َواتّبَعُـَواْ أَْمـَر ُكـّل 

 َجبّاٍر َعنِيٍ  {.

ل تعالـــى  كــره: وهــؤاله الــذين أحللنــا بهــم نقهللاتنــا وعــذابنا عــادٌ, جحــ وا بأدلــة هللا وحججــه, يقــو   

وعصوا رسله الذين أرسلهم إلـيهم لل عاه إلـى توحي ه واتبـاع أمره, واتّبَعُوا أْمَر ُكـّل َجبّــاٍر َعنِــيٍ  

ل منـه: َعنِـ َ عـن الــحّق فهـو يعنـي كّل مستكبر علـى هللا, حائ  عن الـحّق ال يذعن له وال يقبله, يقا

يَْعنَ ُ ُعنُودا, والرجل َعانِ ٌ وَعنُودٌ, ومـن  لـك قـيــل للعـرم الـذي ينفجـر فـال يرقـأ: عـرم عانِـ ٌ: أي 

 ضاّر, ومنه قول الراج :

 إنّـي َكبِـيٌر ال أُِطيُق العُنّ َا 

: َواتّبَعُوا أْمَر ُكّل َجبّــاٍر ـ  ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قوله14175  

 َعنِـيٍ : الـهللاشرك.

 60اآلية : 
واْ القول فـي تأويـل قولـه تعالــى:     }َوأُتْبِعُـواْ فِـي َهــَِذِه الـ ّْنيَا لَْعنَـة  َويَـْوَم اْلِقيَاَمـِة أآَل إِّن َعـادا  َكفَـرُ 

 َربُّهْم أاَلَ بُْع ا  لّعَاٍد قَْوِم ُهوٍد {.

 كره: وأتبع عاد قوم هود فـي هذه ال نـيا غضبـا من هللا وسخية يوم القـيامة, مثلها يقول تعالـى    

لعنة إلـى اللعنة التـي سلفت لهم من هللا فـي ال نـيا. أاَلَ إِّن َعادا َكفَُروا َربّهْم أال بُْعـ ا ِلعـاٍد قَـْوِم ُهـوٍد 

بَربّـه, وــكرت لـك وــكرتك. وقـيــل: إن يقول: أبع هم هللا من الـخير, يقال: َكفََر فالن َربّه وكفر 

 معنى كفروا ربهم: كفروا نعهللاة ربهم.

 61اآلية : 
ٍه القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوإِلََى ثهللَُاودَ أََخاُهْم َصاِلحا  قَـاَل يَقَـْوِم اْعبُـ ُواْ ّللّاَ َمـا لَُكـْم ّمـْن إِلَــَ 

 ْعهللَاَرُكْم فِيَها فَاْستَْغِفُروهُ ثُّم تُوبَُواْ إِلَْيِه إِّن َربّي قَِريٌب ّمِجيٌب {.َغْيُرهُ ُهَو أَنَشأَُكْم ّمَن األْرِض َواْستَ 

يقــول تعالـــى  كــره: وأرســلنا إلـــى ثهللاــود أخــاهم صالـــحا, فقــال لهــم يــا قــوم: اعبــ وا هللا وحــ ه ال    

وجب علــيكم ـريك له, وأخـلصوا له العبـادة دون ما سواه مـن االَلهـة, فهللاـا لكـم مـن إلـه غيـره يسـت

العبـادة, وال تــجوز األلوهـة إالّ لـه. ُهـَو أْنشـأَُكْم ِمـَن األْرِض يقـول: هـو ابتـ أ خــلقكم مـن األرض. 

وإنـهللاا قال  لك ألنه خــلق آدم مـن األرض, فخـرج الــخياب لهـم إ  كـان  لـك فعلـه بــهللان هـم منـه. 

نى فــيه: أسـكنكم فــيها أيـام حيـاتكم, مـن َواْستَْعهللَارُكْم فَـيها يقول: وجعلكـم ُعهللّاـارا فــيها, فكـان الــهللاع

 قولهم: أعهللار فالن فالنا داره, وهي له ُعهللْاَري.

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنـي مــحهللا  بـن عهللاـرو, قـال: حـ ثنا أبـو عاصـم, قـال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي 14176  

 َواْستَْعهللَاَرُكْم فِـيها قال: أعهللاركم فـيها.نـجيح, عن مـجاه  فـي قول هللا: 

ح ثنــي الــهللاثنى, قـال: حـ ثنا أبـو حذيفـة, قـال: حـ ثنا ــبل, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن مــجاه :    

 َواْستَْعهللَاَرُكم فِـيها يقول: أعهللاركم.

إليــهللاان بـه وقوله: فـاْستَْغِفُروهُ يقول: اعهللالوا عهللاـال  يكـون سببــا لسـتر هللا علــيكم  نـوبكم, و لـك ا  

وإخالص العبــادة لـه دون مـا سـواه واتبــاع رسـوله صالــح. ثُـّم تُوبُـوا إلَــْيِه يقـول: ثـم اتركـوا مـن 
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األعهللاال ما يكرهـه ربكـم إلــى مـا يرضـاه ويحبـه. إّن َربــّي قَِريـٌب ُمــِجيٌب يقـول: إن ربــي قريـب 

 ه.مـهللان أخـل  له العبـادة ورغب إلـيه فـي التوبة, مـجيب له إ ا دعا

 62اآلية : 
ا القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَالُواْ يََصاِلُح قَـْ  ُكنـَت فِينَـا َمْرُجـّوا  قَْبـَل َهــَذَا أَتَْنَهانَـآ أَن نّْعبُـ َ َمـ

ـَّك ّمهللّاا تَْ ُعونَآ إِلَْيِه ُمِريٍب {.  يَْعبُ ُ آبَاُؤنَا َوإِنّنَا لَِفي 

نبـيهم: يا َصاِلـُح قَْ  ُكْنَت فــينا َمْرُجـّوا: أي كنـا نرجـو أن  يقول تعالـى  كره: قالت ثهللاود لصالـح   

تكون فـينا سي ا قَْبَل َهذَا القول الذي قلته لنا من أنه مالنـا مـن إلـه غيـر هللا. أتَْنهانـا أْن نَْعبُـ  مـا يَْعبُـ ُ 

ـَّك ِمـهللّاا تَْ ُعونا إلَـْيِه ُمِريـٍب  آبـاُؤنا يقول: أتنهانا أن نعب  االَلهة التـي كانت آبـاؤنا تعب , َوإنّنا لَِفـي

يعنون أنهم ال يعلـهللاون صحة ما ي عوهم إلـيه من توحي  هللا, وأن األلوهة ال تكـون إال لـه خالصـا. 

وقوله ُمِريٍب أي يوجب التههللاة من أََرْبته فأنا أَِريُبه إرابة, إ ا فعلت به فعال  يوجب له الريبة, ومنـه 

 قول الُهذَلـّي:

  ا أتَْوتُهُ مْن َغْيبِيَُشّم ِعْيفـي َويُبّ  ثَْوبِـي كأنـهللاا أَرْبتُهُ بَِرْيبِ ُكنُت إ 

 63اآلية :
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَاَل يَقَْوِم أََرأَْيتُْم إِن ُكنُت َعلََى بَيّنَة  ّمن ّربّـي َوآتَـانِي ِمْنـهُ َرْحهللَاـة  

 تُهُ فهللََاا تَِ ي ُونَنِي َغْيَر تَْخِسيٍر {.فهللََان يَنُصُرنِي ِمَن ّللّاِ إِْن َعَصيْ 

يقول تعالـى  كره: قال صالـح لقومه من ثهللاود: يا قَْوِم أرأْيتُـْم إْن ُكْنت علــى برهـان وبــيان مـن    

ــْن  ـــحكهللاة واإلســالم, فهللََا ــّوة وال ــه النب ـــي من ــول: وآتان ــة  يق ــهُ َرْحهللَا ـــي ِمْن ــه وآتانِ ـــهللاته وأيقنت ــ  عل هللا ق

ـــي  ــا عصــيته, يَْنَصُرنِ ـــي إن أن ــه إ ا عاقبن ـــي عقاب ــ فع عن ــذي ي ــول: فهللاــن ال ــَن ّللّاِ إْن َعَصــْيتُهُ يق ِم

فـيخـلّصنـي منه, فهللاا ت ي وننـي بعذركم الذي تعتذرون بـه مـن أنكـم تعبـ ون مـا كـان يعبـ  آبــاؤكم 

 غير تـخسير لكْم يْخِسركم حظو كم من رحهللاة هللا. كهللاا:

ثنا أبـو حذيفـة, قـال: حـ ثنا ــبل, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن ـ ح ثنــي الــهللاثنى, قـال: حـ 14177  

 مـجاه : فهللََاا تَِ ي ُونَنِـي غيَر تَـْخِسير يقول: ما ت دادون أنتـم إال خسارا.

 64اآلية : 
ّللّاِ َوالَ  القول فـي تأويــل قولـه تعالــى:     }َويَقَـْوِم َهــَِذِه نَاقَـةُ ّللّاِ لَُكـْم آيَـة  فَـذَُروَها تَأُْكـْل فِـَي أَْرِض 

 تهللََاّسوَها بُِسَوٍه فَيَأُْخذَُكْم َعذَاٌب قَِريٌب {.

ـََك ِمـهللّاا تَْ ُعونَا     يقول تعالـى  كره مخبرا عن قـيـل صالـح لقومه من ثهللاود إ  قالوا له َوإنّنَا لَِفـي 

لَُكـْم آيَـة  يقـول: حجـة وعالمـة, إلَـْيِه ُمِريٍب وسألوه اآلية علـى ما دعاهم إلـيه: يـا قَـْوِم َهـِذِه ناقَـةُ ّللّاِ 

وداللة علـى حقـيقة ما أدعوكم إلـيه. فَذَُروها تَأُْكُل فِـي أْرِض ّللّاِ فلـيَ علـيكم رزقهـا وال ُمْؤنتهـا. 

ـــيأُْخذَُكْم َعــذَاٌب قَِريــٌب يقــول: فــإنكم إن  َوال تَـــهللَاّسوها بُســوٍه يقــول: ال تقتلوهــا وال تنالوهــا بعقــر, فَ

 خذكم عذاب من هللا غير بعي  فـيهلككم.تـهللاسوها بسوه يأ

 65اآلية : 
القــول فـــي تأويـــل قولــه تعالـــى:     }فَعَقَُروَهــا فَقَــاَل تهللََاتّعُــواْ فِــي دَاِرُكــْم ثاَلَثـَـةَ أَيّــاٍم  َِلــَك َوْعــ ٌ َغْيــُر 

 َمْكذُوٍب {.

اسـتغناه ب اللـة يقول تعالـى  كره: فعقرت ثهللاود ناقـة هللا. وفــي الكـالم مــحذو  قـ  تـرك  كـره    

ــاٍم يقــول:  ـــي دَاِرُكــْم ثاَلثَــةَ أيّ الظــاهر علـــيه, وهــو: فكــذّبوه فعقروهــا. فقــال لهــم صالـــح: تَـــهللَاتّعُوا فِ

استـهللاتعوا فـي دار ال نـيا بحياتكم ثالثة أيام.  لَك َوْع ٌ غيُر َمْكذُوٍب يقول: هذا األجـل الـذي أّجلـتكم 

ن ول العذاب بكم غير مكذوب, يقول: لـم يكذبكم فـيه من وع  من هللا, وع كم بـانقضائه الهالك, و

 أعلـهللاكم  لك.

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قولـه: فَعَقَُروهـا فَقـاَل تَــهللَاتّعُوا 14178  

أن العـذاب أتـاهم  فِـي دَاِرُكْم ثاَلثَةَ أيّاٍم  لَك َوْع ٌ غيـُر َمْكـذُوٍب و ُِكـر لنـا أن صالــحا حـيَن أخبـرهم

لبسوا األنياع واألكسية, وقـيـل لهم: إن آية  لك أن تصفّر ألوانكم أّول يوم, تـم تــحهللاّر فــي الــيوم 

الثانـي, ثم تسودّ فـي الـيوم الثالـ و ُكر لنا أنهم لــهللاا عقـروا الناقـة نـ موا وقـالوا: علــيكم الفصيــَل 
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كان الـيوم الثالـ, استقبل القبلـة وقـال: يـا رّب أمـي فصع  الفصيـل القارة والقارة الـجبل حتـى إ ا 

 يا رّب أمي ثالثا. قال: فأرسلت الصيحة عن   لك.

وكان ابن عبـاس يقول: لو صع تـم القارة لرأيتـم عظام الفصيـل. وكانت منازل ثهللاود بحجْر بـين   

 الشام والـهللا ينة.

بن ثور, عن معهللار, عن قتادة: تَـهللَاتّعُوا  ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا 14179  

 فِـي دَاِرُكْم ثاَلثَةَ أيّاٍم قال: بقـية آجالهم.

ـ ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قال: أخبرنا معهللار, عن قتادة أن ابـن 14180  

 عبـاس قال: لو صع تـم علـى القارة لرأيتـم عظام الفصيـل.

 66اآلية : 
أويـل قوله تعالـى:     }فَلهللَّاا َجآَه أَْمُرنَا نَّجْينَا َصاِلحا  َوالِّذيَن آَمنُواْ َمعَهُ بَِرْحهللَاٍة ّمنّا َوِمـْن القول فـي ت

 ِخْ يِ يَْوِمئٍِذ إِّن َربَّك ُهَو اْلقَِوّي اْلعَِ يُ  {.

وا به َمعَهُ بَِرْحهللَاٍة ِمنّـا يقـول: يقول تعالـى  كره: فلـهللاا جاه ثهللاود عذابنا, نَـّجْينا َصاِلـحا َوالِّذيَن آَمنُ    

بنعهللاة وفضل من هللا. َوِمْن ِخْ يِ يَْوِمئٍِذ يقول: ونـجيناهم من هوان  لك الـيوم و ُلّـة بـذلك العـذاب. 

إّن َربَّك ُهَو القَِوّي فـي بيشه إ ا بيش بشيه أهلكه, كهللاا أهلـك ثهللاـود حـين بيـش بهـا الع يـ , فـال 

 ل يغلب كّل ـيه ويقهره.يغلبه غالب وال يقهره قاهر, ب

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة: بَِرْحهللَاـٍة 14181  

 ِمنّا َوِمْن ِخْ يِ يَْوِمئٍِذ قال: نـجاه هللا برحهللاة منا, ونـجاه من خ ي يومئذ.

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الــحسين, قـال: ثنــي حجـاج, عـن أبــي بكـر بـن عبـ  هللا, عـن 14182  

ـهر بن حوـب عن عهللارو بن خارجة قال: قلنا له: ح ّثنا ح يـ ثهللاود قال: أح ثكم عن رسول هللا 

هم كانت ثهللاود قوم صالـح, أعهللارهم هللا فــي ال نــيا فأطـال أعهللاـار»صلى هللا عليه وسلم عن ثهللاود: 

حتـى جعل أح هم يبنـي الـهللاسكن من الـهللا َر, فـينه م والرجل منهم حّي, فلـهللاا رأوا  لك اتـخذوا من 

الـجبـال بـيوتا فَِرهين, فنـحتوها وجّوفوها, وكانوا فـي سعة من معايشهم, فقالوا: يا صالـح ادع لنا 

ـْربُها يومـا ربك يخرج لنا آية نعلــم أنـك رسـول هللا فـ عا صالــح ربـه, فـأخرج لهـم ال ـِ ناقـة, فكـان 

ْربهم يوما معلوما. فإ ا كان يوم ـربها خــلوا عنهـا وعـن الــهللااه وحلبوهـا لبنـا, مـألوا كـّل إنـاه  ـِ و

ووعاه وسقاه, حتـى إ ا كان يوم ـربهم صرفوها عن الـهللااه, فلـم تشرب منه ـيئا, مألوا كّل إنـاه 

ن ناقتـك فقـال لهـم, فقـالوا: مـا كنـا لنفعـل ووعاه وسقاه. فأوحى هللا إلـى صالـح: إن قومك سيعقرو

فقال: إال تعقروها أنتـم يوـك أن يول  فـيكم مولود. قالوا: ما عالمة  لـك الــهللاولود؟ فـوهللا ال نــج ه 

إال قتلنــاه قــال: فإنــه غــالم أـــقر أزرم أصــهب أحهللاــر. قــال: وكــان فـــي الـــهللا ينة ـــيخان ع يــ ان 

كح, ولالَخر ابنة ال يج  لها كفؤا, فجهللاع بـينههللاا مــجلَ, منـيعان, ألح ههللاا ابن يرغب به عن الـهللانا

فقال أح ههللاا لصاحبه: ما يـهللانعك أن ت ّوج ابنك؟ قال: ال أج  له كفؤا, قال: فإن ابنتـي كفٌؤ له, وأنا 

أزّوجك ف ّوجه, فول  بـينههللاا  لك الـهللاولود. وكان فـي الـهللا ينة ثهللاانـية رهـط يفسـ ون فــي األرض, 

هللاا قال لهم صالـح: إنـهللاا يعقرهـا مولـود فــيكم, اختـاروا ثهللاانــي نسـوة قوابـل مـن وال يصلـحون, فلـ

ـَُرطا كانوا ييوفـون فــي القريـة, فـإ ا وجـ وا الــهللارأة تُــهللْاَخض, نظـروا مـا  القرية, وجعلوا معهّن 

ولـ ها إن كــان غالمـا قلبنــه, فنظـرن مــا هـو, وإن كانــت جاريـة أعرضــن عنهـا, فلـــهللاا وجـ وا  لــك 

رخ النسوة وقلن: هذا الذي يري  رسول هللا صالـح فأراد الشرط أن يأخذوه, فحال ج ّاه الـهللاولود ص

بـينهم وبـينه وقاال: لو أن صالـحا أراد هذا قتلناه فكان ـّر مولـود, وكـان يِشـّب فــي الــيوم ـبــاَب 

ـَبـاَب غيره فـي الشـهر, ويشـّب فــي الشـهر ـبــا َب غيـره غيِره فـي الـجهللاعة, ويشّب فـي الـجهللاعة 

فـي السـنة. فـاجتــهللاع الثهللاانــية الـذين يفسـ ون فــي األرض وال يصلــحون وفــيهم الشـيخان, فقـالوا 

نستعهللال علــينا هـذا الغـالم لــهللان لته وــر  ج ّيـه, فكـانوا تسـعة. وكـان صالــح ال ينـام معهـم فــي 

أتــاهم فــوعظهم القريــة, كــان فـــي مســج  يقــال لــه مســج  صالـــح, فـــيه يبـــيت بـاللـيـــل, فــإ ا أصــبح 

لــهللاا قـال لهـم »قال حجاج: وقـال ابـن جـريج: «. و كرهم, وإ ا أمسى خرج إلـى مسج ه فبـات فـيه

صالـح: إنه سيول  غالم يكون هالككم علـى ي يه, قالوا فكيي تأمرنـا؟ قـال: آمـركم بقـتلهم فقتلـوهم 
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ا, لكان لكـل رجـل منـا مثـل هـذا, إال واح ا. قال: فلـهللاا بلز  لك الـهللاولود قالوا: لو كنا لـم نقتل أوالدن

هذا عهللال صالـح. فأتـهللاروا بـينهم بقتله, وقالوا: نـخرج مسافرين والناس يروننا َعالنـية, ثـم نرجـع 

من لـيـلة كذا من ـهر كذا وكذا فنرص ه عن  مصاله فنقتله, فال يحسب الناس إال أنا مسافرون كهللاا 

ـــحت صــخرة يرصــ ونه, ف ـــى دخـــلوا ت ــأقبلوا حت ـــحن ف ـــيهم الصــخرة فرضــختهم, ن أرســل هللا عل

فأصبحوا َرضخا. فـانيلق رجال مـهللان ق  اطلع علـى  لك منهم, فإ ا هم رضخ, فرجعوا يصيحون 

فـي القرية: أي عبـادَ هللا, أما رضي صالـح أن أمرهم أن يقتلوا أوالدهم حتـى قتلهم؟ فـاجتـهللاع أهل 

ثـم رجـع الــح يـ إلــى «   لـك االبـن العاــر.القرية علـى قتل الناقـة أجهللاعـون, وأحجهللاـوا عنهـا إال

وأرادوا أن يـهللاكروا بصالـح, فهللاَشوا حتـى أتوا علـى »ح يـ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, قال: 

َسَرب علـى طريق صالـح, فـاختبأ فـيه ثهللاانـية, وقالوا: إ ا خرج علـينا قتلناه وأتـينا أهلـه فبــيتناهم 

فـاجتـــهللاعوا ومَشــوا إلـــى الناقــة وهــي علـــى حوضــها »قــال: «. يهمفــأمر هللا األرض فـــاستوت علـــ

قائهللاة, فقال الشقـّي ألحـ هم: ائتهـا فــاعقرها فأتاهـا فتعا هللاـه  لـك, فأضـرب عـن  لـك, فبعــ آَخـر 

فـــأعظم  لـــك, فجعـــل ال يبعــــ رجـــال  إال تعا هللاـــه أمرهـــا حتــــى مَشـــوا إلــــيها, وتيـــاول فضـــرب 

ـــى رجــل مــ ـــيها, فوقعــت تــركض, وأت ــل, عرقوب ــ  عقــرت فأقب ــة فق ــال: أدرك الناق ـــحا, فق نهم صال

وخرجوا يتلقونه ويعتذرون إلـيه: يا نبـي هللا إنـهللاا عقرها فالن, إنه ال  نب لنا. قال: فــانظروا هـل 

تُْ ِركون فصيـلها, فإن أدركتـهللاوه, فعسى هللا أن يرفـع عـنكم العـذاب فخرجـوا ييلبونـه, ولــهللاا رأى 

بال  يقال له القارة قصيرا, فصع  و هبـوا لــيأخذوه, فـأوحي هللا إلــى الفصيـُل أمه تضيرب أتـى ج

ودخــل صالــح القريـة, فلــهللاا رآه الفصيــل »قـال: «. الـجبل, فيال فـي السهللااه حتـى ما يناله اليير

بكى حتـى سالت دموعه, ثـم اسـتقبل صالــحا فََرغـا َرْغـوة, ثـم رغـا أخـرى, ثـم رغـا أخـرى, فقـال 

َرغوة أجل يوم تَـهللَاتّعُوا فِـي دَاِرُكْم ثاَلثَةَ أيّاٍم  لَك َوْعـ ٌ غيـُر َمْكـذُوٍب أال إن آيـة صالـح لقومه: لكل 

العذاب أن الـيوم األول تصبح وجـوهكم مصـفرة, والــيوم الثانــي مــحهللارة, والــيوم الثالــ مسـودّة 

رهم وأنثـاهم. فلــهللاا فلـهللاا أصبحوا فإ ا وجـوههم كأنهـا ُطِلــيَت بـالـَخــلُوم, صـغيرهم وكبــيرهم,  كـ

أْمَسْوا صاحوا بأجهللاهم: أال ق  مضى يوم من األجل وحضركم العذاب فلـهللاا أصـبحوا الــيوم الثالــ 

إ ا وجوههم مـحهللارة كأنها ُخِضـبت بــال ماه, فصـاحوا وضـجوا وبكـوا وعرفـوا آيـة العـذاب. فلــهللاا 

ـهللاا أصـبحوا الــيوم أمسْوا صاحوا بأجهللاعهم: أال قـ  مضـى يومـان مـن األجـل وحضـركم العـذاب فلـ

الثالـ فإ ا وجوههم مسودّة كأنها ُطلـيت بـالقار, فصاحوا جهللايعـا: أال قـ  حضـركم العـذاب فتكفنـوا 

وتـحنّيوا, وكان َحنـوطهم الصـبر والــهللَاْقر, وكانـت أكفــانهم األنيـاع. ثـم ألَْقـوا أنفسـهم بــاألرض, 

ألرض مـّرة, فـال يـ رون مـن حيــ فجعلوا يقلبون أبصارهم, فــينظرون إلــى السـهللااه مـّرة وإلــى ا

يأتـيهم العذاب من فوقهم من السهللااه أو من تـحت أرجلهم من األرض َخْسفـا وغرقا. فلـهللاا أصبحوا 

الـيوم الرابع أتتهم صيحة من السهللااه فـيها صوت كّل صاعقة, وصـوت كـل ــيه لـه صـوت فــي 

 «.األرض, فتقيعت قلوبهم فـي ص ورهم, فأصبحوا فـي دارهم جاثهللاين

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجـاج, عـن ابـن جـريج, قـال: ُحـ ّثت أنـه 14183  

لـهللاا أخذتهُم الصيحة أهلك هللا َمْن بـين الـهللاشارم والـهللاغارب مـنهم إال رجـال  واحـ ا كـان فــي َحـَرم 

وقال رسول هللا «. ِرغالأبو »هللا, منعه َحَرم هللا من عذاب هللا. قـيـل: ومن هو يا رسول هللا, قال: 

ال يَْ ُخـلَّن أَح ٌ ِمْنُكُم القَْريَةَ َوال تَْشَربُوا »صلى هللا عليه وسلم حين أتـى علـى قرية ثهللاود ألصحابه: 

وأراهم مرتقـي الفصيـل حين ارتقـي فـي القَاَرة. قال ابن جريج, وأخبرنـي موسـى بـن « ِمْن مائِهمْ 

ن ابن عهللار: أن النبـّي صـلى هللا عليـه وسـلم حـين أتــى علــى قريـة ُعْقبة, عن عب  هللا بن دينار, ع

ال تَْ ُخــلُوا علــى هـؤالِه الـهللَاعَذّبِــيَن إالّ أْن تَُكونُـوا بــاِكيَن, فـإْن لَــْم تَُكونُـوا بــاكيَن فَـال »ثهللاود قـال: 

ن عب  هللا. إن النبـّي صـلى هللا قال ابن جريج: قال جابر ب«. تَْ ُخـلُوا َعلَـْيهْم أْن يُِصيبَُكْم ما أَصابَُهمْ 

أّمـا بَْعـ ُ, فَـال تَسـألُوا َرُسـولَُكُم »عليه وسلم لـهللاا أتـى علــى الــِحْجر, حهللِاـ  هللا وأثنـى علــيه ثـم قـال: 

ـَ ّللّاُ لَُهــُم النّاقَـةَ, فَكانَــْت تَـِردُ مــْن َهـذَا الفَــّج  االَيـاِت, َهـُؤالِه قَــْوُم َصاِلــحٍ ســألُوا َرسـَولُهُم اآليــة, فَبَعَـ

 «.وتَْص ُُر ِمْن َهذَا الفَّج, فَتَْشَرُب ماَهُهْم يَْوَم ُوُروِدها

ـ ح ثنا بشر, قـال: حـ ثنا ي يـ , قـال: حـ ثنا سـعي , عـن قتـادة, قـال:  ُكـر لنـا أن نبــّي هللا 14184  

صلى هللا عليه وسلم لـهللاا مّر بوادي ثهللاود, وهـو عامـ  إلــى تَبُـوك قـال: فـأمر أصـحابه أن يسـرعوا 
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السير, وأن ال ين لوا به, وال يشربوا من مائه, وأخبرهم أنه واٍد ملعون. قال: و ُِكـر لنـا أن الرجـل 

الـهللاوسر من قوم صالـح كان يعِيي الـهللاعسر منهم ما يتكفّنون به, وكان الرجـل مـنهم يَـْلــَح  لنفسـه 

واألفنــية والبــيوت,  وألهل بـيته, لـهللايعاد نبـّي هللا صالـح الذي وع هم وحـ ّن مـن رآهـم بــاليرم

 فـيهم ـبـان وـيوخ أبقاهم هللا عبرة وآية.

ـ ح ثنا إسهللااعيـل بن الـهللاتوكل األـجعي من أهِل حهللاـ , قـال: حـ ثنا مــحهللا  بـن كثــير, 14185  

قال: ح ثنا عب  هللا بن واق , عن عب  هللا بن عثهللاان بن خثـيـم, قـال: حـ ثنا أبـو اليفـيــل, قـال: لــهللاا 

يـا أيّهـا النّـاُس ال تَسـألُوا »صـلى هللا عليـه وسـلم غـ وة تَبُـوك, نـ ل الــِحجر فقـال: غ ا رسـول هللا 

ـَ ّللّاُ لَُهُم النّاقَةَ آ ـَ لَُهْم آيَة , فَبَعَ يَة , فَكانَْت تَِلــُج نَبِـيُّكُم االَياِت َهؤالِه قَْوُم َصاِلـحٍ سألُوا نَبِـيُّهْم أْن يَْبعَ

ُم الِّذي كانُوا يَتََرّووَن ِمْنهُ, ثُّم يَْحلُبُونَها ِمثَْل ما كانُوا يَتََرّوْوَن ِمْن مائِهْم قَْبَل  لـَك َعلَـْيِهْم يَْوَم ُوُروِدهُ 

ِة أيّـاٍم, لَبَنا, ثُّم تَـْخُرُج ِمن  لَك الفَّج, فَعَتَْوا َعْن أْمـِر َربِّهـْم َوَعقَُروهـا, فََوَعـ َُهُم ّللّاُ العَـذَاَب بَْعـ َ ثاَلثَـ

ْع ا ِمَن ّللّاِ غيَر َمْكذُوٍب, فأْهلََك ّللّاُ َمْن كاَن ِمْنُهْم فِـي َمشاِرِم األْرِض َوَمغاِربِها إالّ َرُجـال  وكاَن وَ 

قالُوا: َوَمْن  لَك الّرُجُل يا َرُسوَل ّللّاِ؟ قاَل: « َواِح ا كاَن فِـي َحَرِم ّللّاِ, فهللََانَعَهُ َحَرُم ّللّاِ ِمْن َعذَاِب ّللّاِ 

 «.غالأبُو رُ »

 68-67اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالــى:     }َوأََخـذَ الّـِذيَن َ لهللَُاـواْ الّصـْيَحةُ فَأَْصـبَُحواْ فِـي ِديَـاِرِهْم َجـاثهللِِايَن *  

 َكأَن لّْم يَْغنَْواْ فِيَهآ أاَلَ إِّن ثهللَُاودَ َكفُرواْ َربُّهْم أاَلَ بُْع ا  لّثهللَُاودَ {.

اب الــذين فعلــوا مــا لـــم يكــن لهــم فعلــه مــن َعْقــر ناقــة هللا وكفــرهم بــه يقــول تعالـــى  كــره: وأصــ   

 الصيحةُ, فَأْصبَُحوا فِـي ِدياِرِهْم جاثهللِِايَن ق  َجثهللَاتهم الـهللانايا, وتركتهم خهللاودا بأفنـيتهم. كهللاا:

ثهللِِايَن ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة: فأْصبَُحوا فِـي ِدياِرِهْم جا14186  

 يقول: أصبحوا ق  هلكوا.

 كأْن لَـْم يَْغنَْوا فِـيها يقول: كأن لـم يعيشوا فـيها, ولـم يعهللاروا بها. كهللاا:  

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عـن علــّي, عـن ابـن 14187  

 فـيها. عبـاس, قوله: كأْن لَـْم يَْغنَْوا فِـيها كأن لـم يعيشوا

 ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, مثله.14188  

 وق  بـيّنا  لك فـيـهللاا مضى بشواه ه فأغنـي  لك عن إعادته.  

وقوله: أال أّن ثهللَُاودَ َكفَُروا َربُّهْم يقول: أال إن ثهللاود كفروا بآيات ربهـم فجحـ وها. أال بُْعـ ا ِلثهللَُاـودَ    

 بع  هللا ثهللاود لن ول العذاب بهم.يقول: أال أ

 69اآلية : 
ا القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َولَقَْ  َجآَهْت ُرُسلُنَآ إِْبَراِهيَم بِاْلبُـْشَرَى قَالُواْ َسالَما  قَـاَل َسـالٌَم فهللََاـ

ـَ أَن َجآَه بِِعْجٍل َحنِيٍذ {.  لَبِ

الــهللاالئكة, وهـم فـيــهللاا  ُِكـر كـانوا جبرئيــل وملكـين  يقول تعالــى  كـره: َولَقَـْ  جـاَهْت ُرُسـلُنا مـن   

آخرين. وقـيـل إن الـهللالكين االَخرين كانا ميكائيـل وإسرافـيـل معه. إْبَراِهيـُم يعنـي إبراهيـم خـلـيـل 

هللا بـالبُْشَرى يعنـي: بـالبشارة. واختلفوا فـي تلك البشارة التـي أتوه بها, فقال بعضهم: هي البشارة 

. وقال بعضـهم: هـي البشـارة بهـالك قـوم لـوط. قـالُوا َسـالما يقـول: فسلــهللاوا علــيه سـالما, بإسحام

فـيه, كأنه قـيـل: قالوا قـوال  وسلّــهللاوا تسلـيــهللاا. قـاَل َسـالٌم يقـول: « قالوا»بإعهللاال « سالما»ونصب 

وق   ُِكر عن بـهللاعنى علـيكم السالم, أو بـهللاعنى سالم منكم. «, سالم»قال إبراهيـم لهم: سالم. فرفع 

العرب أنها تقـول: ِسْلــم, بــهللاعنى السـالم كهللاـا قـالوا: ِحـّل وحـالل, وِحـْرم وحـرام. و كـر الفـراه أن 

 بعض العرب أنش ه:

 َمَرْرنا فَقُْلنا إيِه ِسْلـٌم فََسلّـهللَاتْكهللَاا اْكتَّل بـالبَْرِم الغهللَااُم اللَّوائِحُ  

عضهم أن معناه إ ا قرىه كذلك: نــحن ِسْلــم وق  زعم ب«. كهللاا انكلّ »وق  روي «. سالم»بـهللاعنى   

لكم, من الـهللاسالـهللاة التـي هي خال  الـهللاـحاربة, وهذه قراهة عامة قّراه الكوفـيـين. وقرأ  لك عامة 
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قّراه الـحجاز والبصرة قالوا سالما قال َسالٌم علـى أن الـجواب من إبراهيـم صـلى هللا عليـه وسـلم 

 سالم.لهم, بنـحو تسلـيـهللاهم علـيكم ال

والصواب من القول فـي  لك عن ي: أنههللاا قراهتان متقاربتا الـهللاعنى, ألن الّسْلـم ق  يكون بـهللاعنى   

السالم علـى ما وصـفت, والسـالم بــهللاعنى السلــم, ألن التسلـيــم ال يكـاد يكـون إال بــين أهـل الّسلــم 

م, دّل  لـك علــى مسالــهللاة دون األع اه, فإ ا  كـر تسلـيــم مـن قـوم علــى قـوم وردّ االَخـرين علــيه

بعضهم بعضا. وههللاا مع  لك قراهتان ق  قرأ بكل واح ة منههللاا أهل ق وة فـي القراهة, فبأيتههللاـا قـرأ 

 القارىه فهللاصيب الصواب.

ـَ أْن جاَه بعْجٍل َحنـيٍذ وأصله مـحنو , صر  من مفعول إلـى فَعيـل.    وقوله: فهللََاا لَب

فقال بعض أهـل البصـرة مـنهم: معنـى الـهللاــحنو : الــهللاشوّي,  وق  اختلي أهل العربـية فـي معناه,  

 قال: ويقال منه: حنذت فرسي, بـهللاعنى َسّخنته وَعّرقته. واستشه  لقوله  لك ببـيت الراج :

 َوَرِهبَـا مْن َحْنِذِه أْن يَْهَرجا

. وقـال بعـض وقال آخر منهم: َحنَذ فرسه: أي أضهللاره, وقـال: قـالوا َحنَـذهَ يْحنِـذهُ حنـذا: أي عّرقـه  

أهل الكوفة: كل ما انشوى فـي األرض إ ا خ دت له فـيه ف فنته وغهللاـهللاته فهو الـحنـيذ والـهللاــحنو . 

قال: والـخيـل تَـحنذ إ ا ألقـيت علـيها الـجالل بعضها علـى بعض لتعـرم. قـال: ويقـال: إ ا سقــيَت 

, يري : أقّل الـهللااه وأكثر النبـيذ. َْ  فأْحنِْذ, يعنـي أْخِف

 ما التأويـل, فإنهم قالوا فـي معناه ما أنا  اكره, و لك ما:وأ  

ـ ح ثنـي به الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  هللا بن صالــح, قـال: ثنــي معاويـة, عـن علــّي, عـن 14189  

 ابن عبـاس, قوله: بِعْجٍل َحنِـيٍذ يقول: نضيج.

عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن ـ ح ثنــي الــهللاثنى, قـال: حـ ثنا أبـو حذيفـة, قـال: حـ ثنا ــبل, 14190  

 َحِسيـل البقر, والـحنـيذ: الـهللاشوّي النضيج.« بعجل»مـجاه : بِِعْجٍل َحنِـيذ قال: 

ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنــي حجـاج, عـن ابـن جـريج, عـن مــجاه , قولـه: َولَقَـْ     

 ـيٍذ قال: نضيج سخن أنضج بـالـحجارة.جاَهْت ُرُسلُنا إْبَراِهيـَم بـالبُْشَرى... إلـى بِِعْجٍل َحنِ 

ـَ أْن جاَه بِِعْجـٍل َحنــيٍذ 14191   ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة: فهللََاا لَب

 والـحنـيذ: النضيج.

ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عـن قتـادة: بِعْجـٍل 14192  

 ال: نضيج. قال: وقال الكلبـي: والـحنـيذ: الذي يُْحنَذ فـي األرض.َحنِـيٍذ ق

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا يعقوب القهللاي, عن حف  بن حهللايـ , عـن ــهللار, فــي قولـه: 14193  

ــويِ. وقــال حفــ : الـحنـــيذ: مثــل حنــا   ـُ فجــاَه بِعْجــٍل َحنِـــيٍذ قــال: الـحنـــيذ: الــذي يقيــر مــاه وقــ  

 الـخيـل.

ح ثنـي موسى بن هارون, قال: ح ثنا عهللارو بن حهللااد, قال: ح ثنا أسبـاط, عن الس ّي,  ـ14194  

 قال:  بحه ثم ـواه فـي الّرْضي فهو الـحنـيذ حين ـواه.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبو ي ي , عن يعقوب, عن حف  بن حهللايـ , عـن ــهللار بـن 14195  

 الذي يقُير.عيية: فجاَه بِعْجٍل َحنِـيٍذ قال: الـهللاشوّي 

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا هشام, قال: ح ثنا يعقوب, عن حف  بـن حهللايـ ,    

ـُِوَي. ـَهللار بن عيية, قال: الـحنـيذ: الذي يقير ماؤه وق    عن 

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا الـهللاـحاربـي, عن جويبر, عن الضحاك: بِعْجـٍل َحنِــيٍذ قـال: 14196  

 نضيج.

ُحــ ثت عــن الـــحسين بــن الفــرج, قــال: ســهللاعت أبـــا معــا , قــال: حــ ثنا عبـــي  بــن سلـيـــهللاان, قــال:    

 سهللاعت الضحاك يقول فـي قوله: بِعْجٍل َحنِـيٍذ الذي أنضج بـالـحجارة.

ـَ أْن جـاَه بعْجـٍل 14197   ـ ح ثنـي الـحرن, قال: ح ثنا عب  الع يـ , قـال: حـ ثنا سفــيان: فهللََاـا لَبـ

 قال: مشوّي.َحنـيئٍذ 

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: حـ ثنا إسهللااعيــل بـن عبـ  الكريــم, قـال: ثنــي 14198  

ـُِوي.  عب  الصهللا , أنه سهللاع وهب بن منبه يقول: حينذ, يعنـي 
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 ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, قال: الـحنا : اإلنضاج.14199  

ه األقوال التـي  كرناها عن أهل العربـية وأهل التفسـير متقاربــات الـهللاعانــي قال أبو جعفر: وهذ  

فهللاــا لبـــ أن »فـــي قولــه: أْن جــاَه بِعْجــٍل َحنِـــيٍذ نصــب بقولــه: « أن»بعضــها مــن بعــض. وموضــع 

 «.جاه

 70اآلية : 
ََ ِمـْنُهْم ِخيفَـة  قَـالُواْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }فَلهللَّاا َرأَى أَْيِ يَُهْم الَ تَِصُل إِلَْيِه  نَِكَرُهْم َوأَْوَجـ

 الَ تََخْي إِنّا أُْرِسْلنَا إِلََى قَْوِم لُوٍط {.

يقول تعالـى  كره: فلـهللاا رأى إبراهيـم أي َيهم ال تصل إلـى العجل الـذي أتـاهم بـه واليعـام الـذي    

إلـيهم فـيـهللاا  ُِكـر, َكفّـوا عـن أكلـه, ق ّم إلـيهم نكرهم, و لك أنه لـهللاا ق ّم طعامه صلى هللا عليه وسلم 

ألنهم لـم يكونوا مـهللان يأكله, وكان إمسـاكهم عـن أكلـه عنـ  إبراهيــم وهـم ضيفــانه مسـتنكَرا, ولــم 

 تكن بـينهم معرفة, وراعه أمرهم وأوجَ فـي نفسه منهم خيفة.

 وكان قتادة يقول: كان إنكاره  لك من أمرهم كهللاا:  

ح ثنا ي يـ , قـال: حـ ثنا سـعي , عـن قتـادة: فَلَــهللّاا رأى أْيـِ يِهْم ال تَِصـُل ـ ح ثنا بشر, قال: 14200  

ََ ِمْنُهْم ِخيفَة  وكانت العرب إ ا ن ل بهم ضيي فلـم يَيعَم من طعامهم,  نوا أنه  إلَـْيِه نَِكَرُهْم وأْوَج

 لـم يجىْه بخير, وأنه يح ّن نفسه بشّر.

  الرزام, قال: أخبرنا معهللار, عن قتادة, فـي قوله: فَلَــهللّاا ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب   

رأى أْيِ يِهْم ال تَِصُل إلَـْيِه نَِكَرُهْم قال: كانوا إ ا ن ل بهم ضيي فلـم يأكل من طعامهم,  نوا أنه لـم 

 يأت بخير, وأنه يح ّن نفسه بشّر, ثم ح ّثوه عن   لك بـهللاا جاهوا.

 وقال غيره فـي  لك ما:  

ـ ح ثنـي الـحرن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: ح ثنا إسرائيــل, عـن األسـود بـن قــيَ, 14201  

عن جن ب بن سفـيان, قال: لــهللاا دخــل ضـيي إبراهيــم علــيه السـالم قـّرب إلــيهم العجـل, فجعلـوا 

 ينكتون بِق اح فـي أي يهم من نَْبل, وال تصل أي يهم إلـيه, نكرهم عن   لك.

 ت الشيه أَنكره, وأَنكرته أنكره بـهللاعنى واح , ومن نكرت وأنكرت قول األعشى:يقال منه: نَِكرْ   

 وأْنَكَرتْنـي َوما كاَن الذي نَِكَرتهللْاَن الـَحَوادِن إالّ الّشْيَب والّصلَعا  

 فجهللاع اللغتـين جهللايعا فـي البـيت. وقال أبو  ُؤيب:  

ـُُع فَنَكْرنَهُ فَنَفَْرَن َواْمتََرَسْت بِهَهْوجاُه هاِديَ    ةٌ َوهاٍد ُجْر

َّ فــي نفسـه مـنهم خيفـة وأضـهللارها. قـالُوا ال تَــَخْي يقـول:    ََ ِمْنُهْم ِخيفَة  يقول: أح وقوله: وأْوَج

قالت الـهللاالئكة لـهللاا رأت ما بإبراهيـم من الـخو  منهم: ال تـخي منا وكـن آمنـا, فإنـا مالئكـةُ ربـك 

 أرسلنا إلـى قوم لوط.

 71اآلية : 
يـل قوله تعالـى:     }َواْمَرأَتُهُ قَآئهللَِاةٌ فََضِحَكْت فَبَّشـْرنَاَها بِإِْسـَحاَم َوِمـن َوَرآِه إِْسـَحاَم القول فـي تأو

 يَْعقُوَب {.

يقول تعالـى  كره: َواْمرأتُهُ ساّرة بنت هاران بن ناحور بـن سـاروج بـن راعـو بـن فــالز, وهـي    

وراه السـتر تستــهللاع كـالم الرسـل وكـالم إبراهيــم  ابنة عم إبراهيــم. قائهللَاـةٌ قـيــل: كانـت قائهللاـة مـن

 علـيه السالم. وقـيـل: كانت قائهللاة تـخ م الرسل وإبراهيـم جالَ مع الرسل.

وقوله: فََضـِحَكْت اختلـي أهـل التأويــل فــي معنـى قولـه فََضـِحَكْت وفــي السـبب الـذي مـن أجلـه    

وزوجهـا إبراهيــم يخـ مان  ضحكت, فقال بعضـهم: ضـحكت الضـحك الــهللاعرو  تعجبــا مـن أنهـا

 ضيفـانهم بأنفسههللاا تكرمة لهم, وهم عن طعامهم مـهللاسكون ال يأكلون.  كر من قال  لك:

ـ ح ثنـي موسى بن هارون, قال: ح ثنا عهللارو بن حهللااد, قال: ح ثنا أسبـاط, عن الس ّي, 14202  

ب, حتــى ن لـوا علــى قال: بعـ هللا الـهللاالئكة لتهلك قوم لوط أقبلت تـهللاشي فـي صورة رجال ـبــا

إبراهيـم فتضيّفوه. فلـهللاا رآهم إبراهيـم أجلّهم فراَن إلـى أهلـه, فجـاه بعجـل سـهللاين, فذبحـه ثـم ــواه 

فـي الّرْضي, فهو الـحنـيذ حين ـواه. وأتاهم فقع  معهم, وقامت ساَرة تـخ مهم, فذلك حـين يقـول: 
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قـالوا: يـا « هللاا قّربـه إلــيهم قـال أال تـأكلونفلــ»َواْمرأتُهُ قائهللَاةٌ وهـو جـالَ. فــي قـراهة ابـن مسـعود 

إبراهيـم إنا ال نأكل طعامـا إال بـثهللان قـال: فـإن لهـذا ثهللانـا. قـالوا: ومـا ثهللانـه؟ قـال: تـذكرون اسـم هللا 

علـى أّوله وتــحهللا ونه علــى آخـره. فنظـر جبرئيــل إلــى ميكائيــل فقـال: حـّق لهـذا أن يتــخذه ربـه 

ـــهللّاا َرأى أْيــ َيهُ  ـــْيِه يقــول: ال يــأكلون, فــ ع مــنهم وأوجــَ مــنهم خيفــة فلـــهللاا خـلـــيال . فَلَ ْم ال تَِصــُل إلَ

نظرت إلـيه ساّرة أنه ق  أكرمهم وقامت هي تـخ مهم, ضحكت وقالت: عجبـا ألضيافنا هؤاله, إنـا 

 نـخ مهم بأنفسنا تكرمة لهم وهم ال يأكلون طعامنا

ت رسل هللا لهالكهم.  كـر مـن قـال وقال آخرون: بل ضحكت من أن قوم لوط فـي غفلة وق  جاه  

  لك:

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي يـ , قـال: حـ ثنا سـعي , عـن قتـادة, قـال: لــهللاا أوجـَ إبراهيــم 14203  

خيفــة فـــي نفســه حــ ّثوه عنــ   لــك بـــهللاا جــاهوا فـــيه, فضــحكت امرأتــه وعِجبــت مــن أن قومــا أتــاهم 

 بإسحام, ومن وراه إسحام يعقوب. العذاب وهم فـي غفلة, فضحكت من  لك وعجبت, فبشرناها

ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة أنه قال: 14204  

 ضحكت تعجبـا مـهللاا فـيه قوم لوط من الغفلة ومـهللاا أتاهم من العذاب.

 ك:وقال آخرون: بل ضحكت  نا منها بهم أنهم يري ون عهللال قوم لوط.  كر من قال  ل  

ـ ح ثنا الـحارن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: حـ ثنا أبـو معشـر, عـن مــحهللا  بـن قــيَ, 14205  

فـي قوله: وامرأتهُ قائهللَاـةٌ فََضـحَكْت قـال: لــهللاا جـاهت الــهللاالئكة  نـت أنهـم يريـ ون أن يعهللالـوا كهللاـا 

 يعهللال قوم لوط.

 كر من قال  لك:وقال آخرون: بل ضحكت ِلـهللَاا رأت ب وجها إبراهيـم من الّروع.    

ـ ح ثنا مــحهللا  بـن عبـ  األعلــى, قـال: حـ ثنا مــحهللا  بـن ثـور, عـن معهللاـر, عـن الكلبــي: 14206  

 فَضِحَكْت قال: ضحكت حيَن راُعوا إبراهيـم مـهللاا رأت من الّروع بإبراهيـم.

وقال آخرون: بل ضـحكت حـين بشـرت بإسـحام تعجبــا مـن أن يكـون لهـا ولـ  علــى ِكبَـر سـنها   

 جها.  كر من قال  لك:وسّن زو

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: حـ ثنا إسهللااعيــل بـن عبـ  الكريــم, قـال: ثنــي 14207  

عب  الصهللا  أنه سهللاع وهب بن منبه يقول: لـهللاا أتـى الــهللاالئكة إبراهيــم علــيه السـالم فـرآهم, راعـه 

عجل سهللاين, فحنذ له, فقـّر إلــيهم اليعـام. هيئتهم وجهللاالهم, فسلـهللاوا علـيه, وجلسوا إلـيه, فقام فأمر ب

فلــهللاا رأى أيـ يهم ال تصـل إلـــيه نكـرهم وأوجـَ مـنهم خيفــة, وسـاَرة وراه البــيت تسـهللاع قــالوا: ال 

تـخي إنا نبشرك بغالم حلـيـم مبـارك وبّشر به امرأته سـارة, فضـحكت وعجبـت كيـي يكـون لــي 

أمر هللا؟ فإنه قـادر علــى مـا يشـاه, فقـ  وهبـه ول  وأنا عجوز وهو ـيخ كبـير فقالوا: أتعجبـين من 

 هللا لكم فأبشروا به

وق  قال بعض من كان يتأّول هذا التأويـل: إن هذا مـن الــهللاق ّم الـذي معنـاه التـأخير, وكـأن معنـى   

الكالم عن ه: وامرأتـه قائهللاـة, فبّشـرناها بإسـحام ومـن وراه إسـحام يعقـوب, فضـحكت وقالـت: يـا 

 وز.ويـلتا أأل  وأنا عج

 فـي هذا الـهللاوضع: فحاضت.  كر من قال  لك:« فضحكت»وقال آخرون: بل معنى قوله:   

ـ ح ثنـي سعي  بن عهللارو السكونـي, قال: ح ثنا بقـية بن الولــي , عـن علــّي بـن هـارون, 14208  

عن عهللارو بن األزهـر, عـن لــيـ, عـن مــجاه , فــي قولـه: فََضـِحَكْت قـال: حاضـت, وكانـت ابنـة 

 عين سنة. قال: وكان إبراهيـم ابن مئة سنة.بضع وتس

وقال آخرون: بل ضحكت سرورا بـاألمن منهم لـهللاا قالوا إلبراهيـم: ال تـخي, و لك أنـه قـ  كـان   

خافهم وخافتهم أيضا كهللاا خافهم إبراهيـم فلـهللاا أمنت ضحكت, فأتبعوها البشارة بإسـحام. وقـ  كـان 

لــم يسـهللاع ضـحكت بــهللاعنى حاضـت مـن ثقـة. و كـر  بعض أهل العربـية مـن الكوفـيــين يـ عم أنـه

بعض أهل العربــية مـن البصريــين أن بعـض أهـل الــحجاز أخبـره عـن بعضـهم أن العـرب تقـول 

ضحكت الـهللارأة: حاضت, قال: وق  قال: الضحك: الــحيض, وقـ  قـال بعضـهم: الضـحك: العجـب, 

 و كر بـيت أبـي  ؤيب:

 ثْلَُهُهَو الّضْحُك إالّ أنّهُ َعهللَاُل النّـْحِل فجاَه بِـهللَاْ جٍ لَـْم يََر النّاُس مِ   
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 و كر أن بعض أصحابه أنش ه فـي الضحك بـهللاعنى الـحيض:  

 َوَضْحُك األَرانِِب فَْوَم الّصفـاكهللِاثِْل دَِم الـَجْوِ  يَْوَم اللّقا   

 قال: و كر له بعض أصحابه أنه سهللاع للُكهللَايت:  

 قَتْلَـى ما دُفِّن َوال ُوِدينا فأْضَحَكِت الضبّـاَع سيُوُ  َسْعٍ ب  

وقال: يري  الـحيض. قال: وبـالـحرن بن كعب يقولون: ضحكت النـخــلة: إ ا أخرجـت اليلـع أو   

البسر. وقالوا: الضحك: اليلع. قال: وسهللاعنا من يحكي: أضحكت حوضا: أي مألته حتـى فــاض. 

 ـهللاتلـىه فـيفـيض.قال: وكأّن الـهللاعنى قريب بعضه من بعض كله, ألنه كأنه ـيه ي

فعجبـت «: فضحكت»وأولـى األقوال التـي  كرت فـي  لك بـالصواب قول من قال: معنى قوله:   

 من غفلة قوم لوط عهللاا ق  أحاط بهم من عذاب هللا وغفلته عنه.

وإنـهللاا قُْلنا هذا القول أولـى بـالصواب ألنه  كر عقـيب قولهم إلبراهيـم: ال تـخي إنا أرسلنا إلــى   

م لوط. فإْ  كان  لك كذلك, وكان ال وجه للضحك والتعجب من قولهم إلبراهيـم: ال تــخي, كـان قو

 الضحك والتعجب إنـهللاا هو من أمر قوم لوط.

 72اآلية : 
ــْيخا  إِّن َهـــَذَا لََشــيْ  ـَ ٌه القــول فـــي تأويـــل قولــه تعالـــى: }قَالَــْت يََوْيلَتـَـا أَأَِلــ ُ َوأَنَــاْ َعُجــوٌز َوَهـــَذَا بَْعِلــي 

 َعِجيٌب {.

يقول تعالـى  كره: فبّشرنا سارة امرأة إبراهيـم ثوابـا منا لها علـى نكيرها وعجبها من فعل قـوم    

لـــوط بإســـحام ولـــ ا لهـــا. وِمـــْن َوَراِه إْســـَحاَم يَْعقُـــوَب يقـــول: ومـــن خــــلي إســـحام يعقـــوب مـــن 

 التأويـل.  كر من قال  لك: ابنهاإسحام. والوراه فـي كالم العرب: ول  الول , وكذلك تأّوله أهل

ـ ح ثنا حهللاي  بن مسع ة, قال: ح ثنا بشر بن الـهللافضل, قال: ح ثنا داود, عن عامر, قـال: 14209  

 َوِمْن َوَراِه إْسحاَم يَْعقُوَب قال: الوراه: ول  الول .

ــ حـ ثنا عهللاـرو بـن علــّي مــحهللا  بـن الـــهللاثنى, قـال كـل واحـ  منههللاـا: ح ثنــي أبـو الـــيسع 14210  

إسهللااعيـل بن حهللااد بن أبـي الـهللاغيرة مولـى األـعري, قال: كنت إلـى جنب ج ي أبـي الـهللاغيرة بـن 

مهران فـي مسج  علـّي بن زي , فهللاّر بنا الـحسن بن أبــي الــحسن, فقـال: يـا أبــا الــهللاغيرة مـن هـذا 

 إْسحاَم يَْعقُوَب. الفتـى؟ قال: ابنـي من ورائي, فقال الـحسن: فَبَّشرناها بإْسحاَم َوِمْن َوَراهِ 

ـ ح ثنا عهللارو بن علـّي مـحهللا  بن الـهللاثنى, قاال: ح ثنا مـحهللا  بن أبـي عـ ّي, قـال: حـ ثنا 14211  

داود بن أبـي هن , عن الشعبـي, فـي قوله: فَبَّشْرناها بإْسحاَم َوِمْن َوَراِه إْسـحاَم يَْعقُـوَب قـال: ولـ  

 الول  هو الوراه.

قال: ح ثنا خال , عن داود, عن عامر, فـي قوله: َوِمـْن َوَراِه إْسـحاَم  ح ثنـي إسحام بن ـاهين,   

 يَْعقُوَب قال: الوراه: ول  الول .

 ح ثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: ح ثنا ابن علـية, عن داود, عن الشعبـّي, مثله.   

سـهللاعت الشعبــّي  ح ثنـي الـحارن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: ح ثنا أبو عهللاـرو األزدي, قـال:   

 يقول: ول  الول : هم الول  من الوراه.

ـ ح ثنــي الــحارن, قـال: حـ ثنا عبـ  الع يـ , قـال: حـ ثنا سفــيان, عـن حبــيب بـن أبــي 14212  

ثابت, قال: جاه رجل إلـى ابن عبـاس ومعه ابن ابنه, فقـال: مـن هـذا معـك؟ قـال: هـذا ابنــي, قـال: 

ّق علـى  لك الرجل, فقـال ابـن عبــاس: إن هللا يقـول: فَبَّشـْرناها هذا ول ك من الوراه. قال: فكأنه ـ

 بإْسحاَم َوِمْن َوَراِه إْسحاَم يَْعقُوَب فول  الول : هم الوراه.

ـ ح ثنـي موسى بن هارون, قال: ح ثنا عهللارو بن حهللااد, قال: ح ثنا أسبـاط, عن الس ّي, 14213  

هـؤاله, إنـا نــخ مهم بأنفسـنا تكرمـة لهـم وهـم ال قال: لـهللاا ضحكت سـاّرة وقالـت: عجبــا ألضـيافنا 

يأكلون طعامنا قال لها جبريــل: أبشـري بولـ  اسـهللاه إسـحام ومـن وراه إسـحام يعقـوب. فضـربت 

ـْيخا إّن َهـذَا لََشـْيٌه  ـَ وجهها عجبـا, فذلك قوله: فَصّكْت َوْجَهها وقالت: أأِل ُ وأنا َعُجوٌز َوَهذَا بَْعلـى 

بــيَن مـْن أْمـِر ّللّاِ َرْحهللَاـةُ ّللّاِ َوبََركاتُـهُ َعلَــْيُكْم أْهـَل البَــْيِت إنّـهُ َحهللايـ ٌ َمــِجي ٌ قالـت َعِجيٌب قـالُوا أتَْعجَ 

ساّرة: ما آية  لك؟ قال: فأخذ بـي ه عودا يابسا فلواه بــين أصـابعه, فــاهتّ  أخضـر, فقـال إبراهيــم: 

 هو هلل إ ا  بـيحا.
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سلـهللاة, عـن ابـن إسـحام, قـال: فضـحكت يعنــي سـاّرة لــهللاا ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا 14214  

عرفت من أمر هللا جّل ثناؤه ولـهللاا تعلـم من قوم لوط فبشروها بإسحام ومن وراه إسـحام يقعـوب 

بـابن وبـابن ابن, فقالت وصّكت وجهها يقال: ضربت علـى جبـينها: يا َوْيـلَتا هأِلـ ُ وأنـا َعُجـوز.... 

 َمـِجي ٌ. إلـى قوله: إنّهُ َحهللِاي ٌ 

ـــحجاز:    ــْن َوَراِه إســحاَم »واختلفــت القــّراه فـــي قــراهة  لــك, فقرأتــه عامــة قــّراه العــرام وال وِم

ويعي  ابتـ اه الكـالم بقولـه. َوِمـْن َوَراِه إْسـحاَم يَْعقُـوَب. و لـك وإن كـان «, يعقوب»برفع « يَْعقُوبُ 

ه أهـل الكوفـة والشـأم: َوِمـْن َوَراِه خبرا مبت أ, ففــيه داللـة علــى معنـى التبشـير. وقـرأه بعـض قـرا

إْسحاَم يَْعقُوَب نصبـا فأما الشامي منههللاا فذكر أنه كان ينـحو بـيعقوب نـحو النصـب بإضـهللاار فعـل 

عهللاـل « وهبنـا»آخر مشاكل للبشارة, كأنه قال: ووهبنا له من وراه إسحام يعقوب, فلـهللاا لـم يظهر 

كـان إسـحام وإن كـان مخفوضـا فإنـه بــهللاعنى  إ «, إسـحام»فـيه التبشير وعيي به علـى موضع 

 فـيه, كهللاا قال الشاعر:« بشرنا»الـهللانصوب بعهللال 

 ِجئْنِـي بِـهللِاثِْل بنـي بَْ ٍر لقَوِمِههللِاأْو ِمثَْل أُْسَرةِ َمْنُيوِر بِن َسيّاِر  

 أْو عاِمِر ْبِن ُطفَـْيـٍل فـي ُمَرّكبِهأْو حاِرثا يَْوَم نادَى القَْوُم يا حاِر   

ا الكوفـّي منههللاا فإنه قرأه بتأويـل الـخفض فـيـهللاا  ُِكر عنه, غير أنه نصبه ألنه ال يُْجَرى. وق  وأم  

أنكر  لك أهل العلـم بـالعربـية من أجل دخول الصفة بـين حر  العيي واالسم, وقـالوا: َخيـأ أن 

تكريـر البــاه يقال: مررت بعهللارو فـي ال ار وفـي ال ار زي , وأنت عاطي ب ي  علــى عهللاـرو, إال ب

وإعادتها, فإن لـم تع  كان وجه الكـالم عنـ هم الرفـع وجـاز النصـب, فـإن قـ م االسـم علــى الصـفة 

جاز حينئذ الـخفض, و لك إ ا قلت: مررت بعهللارو فـي ال ار وزي  فـي البـيت. وق  أجـاز الــخفض 

 والصفة معترضة بـين حر  العيي واالسم بعض نـحويـي البصرة.

تـين فـي  لك بـالصواب عن ي قراهة من قرأه رفعا, ألن  لك هو الكالم الـهللاعرو  وأولـى القراه  

من كالم العرب, والذي ال يتناكره أهل العلـم بـالعربـية, وما علــيه قـراهة األمصـار. فأمـا النصـب 

فـيه فإن له وجها, غير أنـي ال أحّب القـراهة بـه, ألن كتـاب هللا نـ ل بأفصـح ألسـن العـرب, والـذي 

 أولـى بـالعلـم بـالذي ن ل به من الفصاحة. هو

 73اآلية : 
اْلبَْيـِت  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَالَُواْ أَتَْعَجبِيَن ِمْن أَْمِر ّللّاِ َرْحهللَاةُ ّللّاِ َوبََرَكاتُهُ َعلَْيُكْم أَْهـلَ 

 إِنّهُ َحهللِاي ٌ ّمِجي ٌ {.

رت بإسـحام أنهـا تلـ  تعجبــا مــهللاا قـيــل لهـا مـن  لـك, إ  يقول تعالـى  كره: قالت ساّرة لــهللاا بُّشـ   

كانت ق  بلغت السّن التـي ال يـل  من كان ق  بلغها مـن الرجـال والنسـاه, وقـيــل: إنهـا كانـت يومئـذ 

ابنــة تســع وتســعين ســنة وإبراهيـــم ابــن ِمئــة ســنة, وقــ   ُِكــَرت الروايــة فـيـــهللاا ُروى فـــي  لــك عــن 

 مـجاه  قبُل.

 سحام, فإنه قال فـي  لك ما:وأما ابن إ  

ــ حـ ثنا ابــن حهللايـ , قــال: حـ ثنا سلــهللاة, عــن ابـن إســحام, قـال: كانـت ســاّرة يـوم بشــرت 14215  

 بإسحام فـيـهللاا  ََكر لـي بعض أهل العلـم ابنة تسعين سنة, وإبراهيـم ابن عشرين ومئة سنة.

سـتنكار للشـيه, فــيقولون عنـ  يا َوْيـلَتا وهي كلــهللاة تقولهـا العـرب عنـ  التعجـب مـن الشـيه واال  

 التعجب: ويـُل اّمه رجال  ما أرجله.

وق  اختلي أهل العربـية فـي هذه األلي التـي فـي: يـا َوْيــلَتَا فقـال بعـض نـحويــي البصـرة: هـذه   

ألي حقـيقة, إ ا وقـفت قلت: يا ويــلتاه, وهـي مثـل ألـي النّ بـة, فليفـت مـن أن تكـون فــي السـكت, 

لهاه لتكون أبـين لها وأبعـ  فــي الصـوت و لـك ألن األلـي إ ا كانـت بــين حرفــين وجعلت بع ها ا

كان لها ص ى كنـحو الصـوت يكـون فــي جـو  الشـيه فــيتردّد فــيه, فتكـون أكثـر وأبــين. وقـال 

غيره: هذه ألي الن بة, فإ ا وقـفت علـيها فجائ , وإن وقـفت علـى الهاه فجائ  وقال: أال ترى أنهم 

ا علـى قوله: َويَْ ُعوا اإلْنساُن فحذفوا الواو وأثبتوها, وكذلك: مـا ُكنّـا نَْبِغـي بـالــياه, وغيـر ق  وقـفو

 الـياه؟ قال: وهذا أقوى من ألي النّ بة وهائها.
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والصواب من القول فــي  لـك عنـ ي أن هـذه األلـي ألـي الن بـة, والوقــي علــيها بــالهاه وغيـر   

 ل العرب  لك فـي كالمهم.الهاه جائ  فـي الكالم الستعهللاا

ـَْيخا والبعل فـي هـذا     وقوله: هأِل ُ وأنا َعُجوٌز تقول: أنى يكون لـي ول  وأنا عجوز. َوَهذَا بَْعلـى 

الـهللاوضع: ال وج وسهللاي بذلك ألنه قّـيـم أمرها, كهللاـا سـهللاوا مالـك الشـيه بعلـه, وكهللاـا قـالوا للنـخــل 

نهـار والعيـون البعـل, ألن مالـك الشـيه القـيــم بـه, التـي تستغنــي بــهللااه السـهللااه عـن سقــي مـاه األ

والنـخـل البعل بـهللااه السهللااه حياته. وقولـه: إّن َهـذَا لََشـْيٌه َعِجيـٌب يقـول: إن كـون الولـ  مـن مثلــي 

ومثل بعلـي علـى السّن التـي بها نـحن لشيه عجيب. قالُوا أتَْعَجبِــيَن ِمـْن أْمـِر ّللّاِ يقـول هللا تعالــى 

الت الرسل لها: أتعجبـين من أمر أَمر هللا به أن يكون وقضاه قضاه هللا فــيك وفــي بعلـك؟  كره: ق

وقوله: َرْحهللَاة ّللّاِ َوبََركاتُهُ َعلَـْيُكْم أْهـَل البَــْيِت يقـول: رحهللاـة هللا وسـعادته لكـم أهـل بــيت إبراهيــم. 

ِجي ٌ يقول: إن هللا مـحهللاود فـي تفضـله وجعلت األلي والالم خـلفـا من اإلضافة. وقوله: إنّهُ َحهللِاي ٌ َمـ

علـيكم بـهللاا تفضل به من النعم علـيكم وعلـى سائر خـلقه مـجي  يقول:  و مـج  وم ح وثناه كريـم, 

يقال فـي فعل منه: َمـُج َ الرجل يَـهللْاـُج  َمـَجادّة  إ ا صار كذلك, وإ ا أردت أنك م حته قلت: مـّج ته 

 تـهللاـجي ا.

 75-74اآلية : 
ل فـي تأويـل قوله تعالـى:     }فَلهللَّاا  ََهَب َعْن إِْبَراِهيَم الّرْوُع َوَجآَهتْهُ اْلبُْشَرَى يَُجاِدلُنَـا فِـي قَـْوِم القو

 لُوٍط *  إِّن إِْبَراِهيَم لََحِليٌم أَّواهٌ ّمنِيٌب {.

حـين رأى يقول تعالـى  كره: فلـهللاا  هب عن إبراهيـم الـخو  الذي أوجسه فـي نفسه من رسلنا    

أي يهم ال تصل إلـى طعامه, وأمن أن يكون قص  فـي نفسه وأهله بسوه, وجاهته البشرى بإسحام, 

  ّل يجادلنا فـي قوم لوط.

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

ا  ََهَب َعْن إْبَراهيـَم ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قوله: فَلَـهللاّ 14216  

 الّرْوُع يقول:  هب عنه الـخو , َوجاَهتْهُ البُْشَرى بإْسحاَم.

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلــهللاة, عـن ابـن إسـحام: فَلَــهللّاا  ََهـَب َعـْن إْبَراهيــَم الـّرْوُع 14217  

ِ َوجاَهتْهُ البُْشَرى بإسحام, ويعقوب ول  من صلب إسـحام, وأمـن مــهللاا كـان  يخـا  قـال: الــَحهللْا ُ ِِلّ

 الِّذي َوَهَب لـي علـى الِكبَِر إْسهللااعيـَل وإْسحاَم إّن َربـي لََسهللايُع ال ّعاِه.

 وق  قـيـل معنى  لك: وجاهته البشرى أنهم لـيسوا إياه يري ون.  كر من قال  لك:  

عن قتادة: َوجاَهتْهُ ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, 14218  

 البُْشَرى قال: حين أخبروه أنهم أرسلوا إلـى قوم لوط, وأنهم لـيسوا إياه يري ون.

 ـ قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, قال: ح ثنا معهللار, وقال آخرون: بشر بإسحام.14219  

ول النبــّي وأما الّروع: فهو الـخو , يقال منـه: راعنــي كـذا يَُروعنــي َرْوعـا: إ ا خافـه, ومنـه قـ  

 ومنه قول َعْنترة:« كيي لك بَرْوَعة الـهللاؤمن»صلى هللا عليه وسلم 

 ما َراَعنِـي إالّ َحهللُاولةُ أْهِلهاَوْسَط ال ّياِر تََسّي َحّب الـِخهللْاِخمِ  

 بـهللاعنى: ما أف عنـي.  

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

عهللاـرو, قـال: حـ ثنا أبـو عاصـم, قـال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي  ـ ح ثنـي مــحهللا  بـن14220  

 نـجيح, عن مـجاه : الروع: الفرم.

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عـن مــجاه , قـال:    

ـي قولـه: فَلَــهللّاا ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا, عن ورقاه, عن ابن أبـي نــجيح, عـن مــجاه , فـ

  ََهَب َعْن إْبَراهيـَم الّرْوُع قال: الفرم.

ـ ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قال: أخبرنا معهللاـر, عـن قتـادة: فَلَــهللّاا 14221  

  ََهَب َعْن إْبَراهيـَم الّرْوُع قال: الفرم.

: فَلَــهللّاا  ََهـَب َعـْن إْبَراهيــَم الـّرْوُع قـال: ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة   

  هب عنه الـخو .
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 وقوله: يُجاِدلُنا فِـي قَْوِم لُوٍط يقول: يخاصهللانا. كهللاا:  

ـ ح ثنـي مــحهللا  بـن عهللاـرو, قـال: حـ ثنا أبـو عاصـم, قـال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي 14222  

 نـجيح, عن مـجاه : يُجاِدلُنا: يخاصهللانا.

 هللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , مثله.ح ثنـي الـ   

وزعم بعض أهل العربـية من أهل البصرة أن معنى قوله: يُجاِدلُنا يكلـهللانا, وقال: ألن إبراهيـم ال   

فـي كتابه أنه يجادل هللا إنـهللاا يسأله وييلب منه. وهذا من الكالم جهل, ألن هللا تعالـى  كره أخبرنا 

يجادل فـي قوم لـوط, فقـول القائـل: إبراهيــم ال يجـادل, موههللاـا بـذلك أن قـول مـن قـال فــي تأويــل 

قوله: يُجاِدلُنا يخاصهللانا, أن إبراهيـم كان يخاصـم ربـه جهـل مـن الكـالم, وإنــهللاا كـان ج الـه الرسـل 

نـه لــهللاا عـر  الــهللاراد علـى وجه الـهللاـحاجة لهم. ومعنى  لك: وجاهتـه البشـرى يجـادل رسـلنا, ولك

 من الكالم حذ  الرسل. وكان ج اله إيّاهم كهللاا:

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا يعقوب القهللاي, قـال: حـ ثنا جعفـر, عـن سـعي : يُجاِدلُنـا فــي 14223  

أْهلَُهـا  قَْوِم لُوٍط قال: لـهللاا جـاه جبرئيــل ومـن معـه قـالوا إلبراهيــم: إنّـا ُمْهِلُكـوا أْهـِل َهـِذِه اْلقَْريـِة إنّ 

كانُوا  الـهللايَن قال لهم إبراهيـم: أتهلكون قرية فـيها أربع مئة مؤمن؟ قالوا: ال. قال: أفتهلكون قرية 

فـيها ثالن مئة مؤمن؟ قالوا: ال. قال: أفتهلكـون قريـة فــيها مئتـا مـؤمن؟ قـالوا: ال. قـال: أفتهلكـون 

فـيها أربعة عشَر مؤمنا؟ قـالوا: ال. وكـان  قرية فـيها أربعون مؤمنا؟ قالوا: ال. قال: أفتهلكون قرية

 إبراهيـم يع ّهم أربعة عشر بـامرأة لوط, فسكت عنهم واطهللاأنت نفسه.

ــ حـ ثنا أبـو كريـب, قـال: حـ ثنا الـحهللاانــي, عـن األعهللاـش, عـن الــهللانهال, عـن سـعي  بــن 14224  

 ن رفع عنهم العذاب.جبـير, عن ابن عبـاس, قال: قال الـهللالك إلبراهيـم: إن كان فـيها خهللاسة يصلو

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتـادة, قولـه: يُجاِدلُنـا فِــي قَـْوِم لُـوٍط 14225  

 كر لنا أن مـجادلته إياهم أنه قال لهم: أرأيتـم إن كان فـيها خهللاسون من الـهللاؤمنـين أمعذّبوها أنتـم؟ 

رأيتـم إن كان فـيها عشـرة أمعـذّبوهم أنتــم؟ قـالوا: ال. قالوا: ال. حتـى صار  لك إلـى عشرة, قال: أ

 وهي ثالن قرى فـيها ما ـاه هللا من الكثرة والع د.

ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة: يُجاِدلُنا فِــي قَـْوِم    

خهللاسون من الـهللاسلـهللاين؟ قالوا: إن كان فـيها  لُوٍط قال: بلغنا أنه قال لهم يؤمئذ: أرأيتـم إن كان فـيها

خهللاسون لـم نعذّبهم. قال: أربعون؟ قالوا: وأربعون. قال: ثالثون؟ قالوا: ثالثون. حتـى بلز عشـرة, 

قالوا: وإن كان فـيهم عشرة, قال: ما قوم ال يكون فـيهم عشـرة فــيهم خيـر. قـال ابـن عبـ  األعلــى, 

أنه كان فـي قرية لوط أربعة آال  ألي إنسان, أو ما ــاه هللا  قال مـحهللا  بن ثور: قال معهللار: بلغنا

 من  لك.

ـ ح ثنـي موسى بن هارون, قال: ح ثنا عهللارو بن حهللااد, قال: ح ثنا أسبـاط, عن الس ّي: 14226  

إنـا أرسـلنا  فَلَـهللّاا  ََهَب َعْن إْبَراِهيـُم الّرْوُع َوجاَهتْهُ البُْشـَرى قـاَل مـا َخيـبُكْم أيهـا الــهللارسلوَن قـالوا:

إلـى قوم لـوط فجـادلهم فــي قـوم لـوط, قـال: أرأيتــم إن كـان فــيها مئـة مـن الـهللاسلــهللاين أتهلكـونهم؟ 

قالوا: ال. فلـم ي ل يحّط حتـى بلز عشرة من الـهللاسلـهللاين, فقالوا: ال نعذّبهم إن كان فـيهم عشرة مـن 

فــيها إال أهـل بــيت مـن الـهللاؤمنــين هـو الـهللاسلـهللاين. ثم قالوا: يا إبراهيـُم أعِرْض َعْن هذَا إنه لــيَ 

لوط وأهل بــيته, وهـو قـول هللا تعالــى  كـره: يُجاِدلُنـا فِــي قَـْوِم لُـوٍط فقالـت الــهللاالئكة: يـا إْبَراِهيــُم 

 أْعِرْض َعْن َهذَا قَْ  جاَه أْمُر َربَّك وإنُّهْم آتِـيِهْم َعذَاٌب غيُر َمْردُود.

ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام قال: فَلَـهللّاا  ََهَب َعْن إْبَراِهيـَم الّرْوُع ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح 14227  

َوجاَهتْهُ البُْشَرى يعنـي: إبراهيـم جادل عن قوم لوط لـيردّ عنهم العذاب. قال: فــي عم أهـل التـوراة 

يــهللاا أن مـجادلة إبراهيـم إياهم حين جادلهم فـي قـوم لـوط لــيردّ عـنهم العـذاب. إنــهللاا قـال للرسـل فـ

يكلـهللاهم به: أرأيتـم إن كان فـيهم مئة مؤمن أتهلكـونهم؟ قـالوا:, ال, قـال: أفرأيتــم إن كـانوا تسـعين؟ 

قالوا: ال, قال: أفرأيتـم إن كانوا ثهللاانـين؟ قالوا: ال, قـال: أفرأيتــم إن كـانوا سـبعين؟ قـالوا: ال, قـال: 

ا خهللاسـين؟ قـالوا ال, قـال: أفرأيتــم إن كـان أفرأيتـم إن كانوا ستـين؟ قالوا ال, قـال: أفرأيتــم إن كـانو

رجال  واح ا مسلـهللاا؟ قالوا: ال. قال: فلــهللاا لــم يـذكروا إلبراهيــم أن فــيها مؤمنـا واحـ اقاَل إّن فــيَها 
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ــْت ِمــنَ  ــهُ إالّ اْمرأتَــهُ كانَ ـــّجيَنّهُ وأْهلَ ـــيها لَنُنَ ـــهللَاْن فِ ـــُم بِ ـــْحُن أْعلَ  لُوطــا يــ فع بــه عــنهم العــذاب, قــالُوا نَ

 الغابِريَن قالوا: يا إبراهيـم أعرض عن هذا إنه ق  جاه أمر ربك, وإنهم آتـيهم عذاب غير مردود.

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: قال إبراهيـم: 14228  

ان فـي قرية لـوط أتهلكونهم إن وج تـم فـيها مئة مؤمن ثم تسعين؟ حتـى هبط إلـى خهللاسة. قال: وك

 أربعة آال  ألي.

ـ ح ثنا مـحهللا  بن عو , قال: ح ثنا أبـو الــهللاغيرة, قـال: حـ ثنا صـفوان, قـال: حـ ثنا أبـو 14229  

الـهللاثنى ومسلـم أبو الـحبـيـل األـجعي قاال: لَـهللّاا  ََهَب َعْن إْبَراِهيـَم الـّرْوُع... إلــى آخـر اآليـة, قـال 

ـهللاك كثـــيرا فــيهم مئــة رجـل؟ قـال: ال وعّ تـــي وال خهللاسـين قــال: إبراهيــم: أتعـذّب عالـــهللاا مـن عالـ

فـأربعين؟ فثالثــين؟ حتــى انتهـى إلــى خهللاسـة. قـال: ال وع تــي ال أعـذبهم ولـو كـان فــيهم خهللاســة 

يعب وننـي قال هللا عّ  وجّل: فهللََاا َوَجْ نا فِـيها غيَر بَـْيٍت ِمَن الـهللُاْسِلـهللِايَن أي لوطا وابنتـيه, قال: فحّل 

هم من العذاب, قال هللا عّ  وجّل: وتََرْكنَا فِـيَها آية  للِّذيَن يخافُوَن العَذاَب األلـيـَم وقال: فَلَــهللّاا  ََهـَب ب

 َعْن إْبَراِهيـَم الّرْوُع َوجاَهتْهُ البُْشَرى يُجاِدلُنا فِـي قَْوِم لُوٍط.

يقولــون: لـــهللاا قــام قهللاــت, وال إ ا ولـــيها فعــل مــاض إال بـــهللااض, « لـــهللّاا»والعــرب ال تكــاد تتلقـــى   

يكادون يقولون: لـهللاا قام أقوم. وق  يجوز فـيـهللاا كان من الفعل له تياول مثـل الــج ال والــخصومة 

 والقتال, فـيقولون فـي  لك: لـهللاا لقـيته أقاتله, بـهللاعنى: جعلت أقاتله.

إن إبراهيــم لبيـيه الغضـب متـذلل  وقوله: إّن إْبَراِهيــَم لَـَحِلـيــٌم أّواهٌ ُمنِــيٌب يقـول تعالــى  كـره:  

 لربه خاـع له, منقاد ألمره, منـيب رجاع إلـى طاعته. كهللاا:

ـ ح ثنـي الـحرن, قال: ح ثنا عب  الع يـ , قـال: حـ ثنا إسرائيــل, عـن أبــي يحيـى, عـن 14230  

 مـجاه : أّواهٌ ُمنِـيٌب قال: القانت: الرّجاع.

اختال  الـهللاختلفـين والشواه  علـى الصحيح منـه عنـ نا مـن وق  بـيّنا معنى األّواه فـيـهللاا مضى بـ  

 القول بـهللاا أغنـي عن إعادته.

 76اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }يإِْبَراِهيُم أَْعـِرْض َعـْن َهــَذَآ إِنّـهُ قَـْ  َجـآَه أَْمـُر َربّـَك َوإِنُّهـْم آتِـيِهْم 

 َعذَاٌب َغْيُر َمْردُوٍد {.

ى  كره مخبرا عن قول رسله إلبراهيـم: يا إْبَراِهيـُم أْعِرْض َعْن َهذا, و لك قـيـلهم له يقول تعالـ   

حين جادلهم فـي قوم لوط, فقالوا: دع عنك الـج ال فـي أمرهم والـخصومة فـيه, فإنّهُ قَـْ  جـاَه أْمـُر 

ُهْم آتِــيِهْم َعـذَاٌب غيـُر َربَّك بعذابهم, وُحّق علـيهم كلـهللاة العذاب, ومضى فـيهم بهالكهم القضاه. وإنّ 

َمْردُوٍد يقول: وإن قوم لوط نازل بهم عذاب من هللا غير م فوع. وق   كر الرواية بــهللاا  كرنـا فــيه 

 عهللان  كر  لك عنه.

 77اآلية : 
قَـاَل َهــَذَا القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َولهللَّاا َجآَهْت ُرُسلُنَا لُوطا  ِسَيَه بِِهْم َوَضاَم بِِهْم  َْرعا  وَ 

 يَْوٌم َعِصيٌب {.

مـن الّسـوه, وضـام « فعل»يقول تعالـى  كره: ولـهللاا جاهت مالئكتنا لوطا, ساهه مـجيئهم. وهو    

بهم بـهللاـجيئهم  َْرعا يقول: وضاقت نفسه غهللّاا بـهللاـجيئهم, و لك أنه لـم يكن يعلـم أنهم رسل هللا فـي 

علــيه مـن إتــيانهم الفــاحشة, وخـا  علــيهم, فضـام حال ما ساهه مـجيئهم, وعلـم من قومه ما هم 

من أجل  لك بـهللاـجيئهم  رعا, وعلـم أنه سيحتاج إلـى الـهللا افعة عن أضـيافه, ولـذلك قـال: َهـذَا يَـْوٌم 

 َعِصيٌب.

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

ن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عـن علــّي, عـن ابـن ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  هللا ب14231  

عبـاس, قوله: َولـهللّاا جاَهْت ُرُسلُنا لُوطا ِسيَه بِِهْم َوَضاَم بِِهْم  َْرعا يقول: سـاه  نّـا بقومـه وضـام 

  رعا بأضيافه.
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ـ ح ثنا بشـر, قـال: حـ ثنا ي يـ , قـال: حـ ثنا سـعي , عـن قتـادة, عـن حذيفـة أنـه قـال: لــهللاا 14232  

رسل لوطا أتَْوه وهو فـي أرض له يعهللال فـيها, وق  قـيـل لهم وهللا أعلـم: ال تهلكوهم حتـى جاهت ال

يشه  لوط قال: فأتوه فقالوا: إنا متضيفوك اللـيـلة فـانيلق بهم, فلـهللاا مضى سـاعة التفـت فقـال: أمـا 

قال: فهللاضى  تعلـهللاون ما يعهللال أهل هذه القرية؟ وهللا ما أعلـم علـى  هر األرض أناسا أخبـ منهم

معهم, ثم قال الثانـية مثل ما قال, فــانيلق بهـم, فلــهللاا بصـرت بهـم عجـوز الّسـوه امرأتـه, انيلقـْت 

 فأنذرتهم.

ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة, قال: قال حذيفـة,    

 فذكر نـحوه.

بن بشير, قال: ح ثنا عهللارو بن قـيَ الـهللاالئي, عـن  ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا الـحكم14233  

سعي  بن بشير, عن قتادة, قال: أتت الـهللاالئكة لوطـا وهـو فــي م رعـة لـه, وقـال هللا للــهللاالئكة: إن 

ـــه  لــوط علـــيهم أربــع ـــهادات فقــ  أَِ نــت لكــم فـــي هلكــتهم. فقــالوا: يــا لــوط إنــا نريــ  أن نَِضــيفك 

مرهم؟ قالوا: وما أمرهم؟ قال: أـه  بـاهلل إنها لشّر قرية فـي األرض اللـيـلة, فقال: وما بلغكم من أ

 عهللاال  يقول  لك أربع مّرات. فشه  علـيهم لوط أربع ـهادات, ف خـلوا معه من له.

ـ ح ثنـي موسى بن هارون, قال: ح ثنا عهللارو بن حهللااد, قال: ح ثنا أسبـاط, عن الس ّي, 14234  

راهيــم نــحو قريـة لـوط, فأتَوهـا نصـي النهـار, فلــهللاا بلغـوا نهـر قال: خرجت الـهللاالئكة مـن عنـ  إب

َس ُوم لقـوا ابنـة لـوط تستقــي مـن الــهللااه ألهلهـا, وكانـت لـه ابنتـان, اسـم الكبـرى ريثـا, والصـغرى 

زغرتا, فقالوا لها: يـا جاريـة, هـل مـن منـ ل؟ قالـت: نعـم, فهللاكـانكم ال ت خــلوا حتــى آتــيكم فرقـت 

أبـاها فقالت: يا أبتاه أرادك فتـيان علـى بــاب الــهللا ينة مـا رأيـت وجـه قـوم علـيهم من قومها, فأتت 

أحسن منهم, ال يأخْذهم قومك فـيفضحوهم وق  كان قومه نََهوه أن يُِضيي رجـال , فقـالوا: خــّل عنّـا 

فلنُِضي الرجـال فجـاه بهـم, فلــم يعلــم أحـ  إال أهـل بــيت لـوط, فخرجـت امرأتـه فـأخبرت قومهـا, 

 فـي بـيت لوط رجاال  ما رأيت مثل وجوههم قَّط فجاهه قومه يُْهَرعون إلـيه. قالت: إن

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, قـال: خرجـت الرسـل فـيــهللاا يـ عم 14235  

أهل التوراة من عن  إبراهيـم إلـى لوط بـالـهللاؤتِفكة, فلـهللاا جاهت الرسل لوطا سيه بهم َوَضاَم بِِهـْم 

 َرعا و لك من تـخّو  قومه علـيهم أن يفضحوه فـي ضيفه, فقال: َهذَا يَْوٌم َعِصيٌب. َ 

وأما قوله: َوقال َهذَا يَْوٌم َعِصيٌب فإنه يقول: وقال لوط: هذا الـيوم يوم ـ ي  ـره, عظيــم بَـالؤه,   

 يقال منه: َعَصب يوُمنا هذا يَْعِصب َعْصبـا, ومنه قول ع ّي بن زي :

 اَز َخْصهللِاَك لـم أَُعّرْدَوقَْ  َسلَُكوَك فِـي يَْوٍم َعِصيِب وكنُت ِل َ  

 وقول الراج :  

 يَْوٌم َعِصيٌب يَْعِصُب األْبياالَعْصَب القَِوّي الّسلَـَم الّيَواال  

 وقول االَخر:  

 وإنَّك إالّ تُْرِض بَْكَر بَن َوائٍِليُكْن لََك يَْوٌم بـالِعَراِم َعِصيُب  

 ُجعيـل:وقال كعب بن   

 ويُـلَبّوَن بـالـَحِضيِ  فِئاٌمعاِرفـاٌت ِمْنهُ بِـيَْوٍم َعِصيِب  

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

 ـ ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه : عصيب: ـ ي .14236  

, قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قـال: َهـذَا يَـْوٌم َعِصـيٌب يقـول ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي 14237  

 ـ ي .

 ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, قال: َهذَا يَْوٌم َعِصيٌب أي يوم باله وـ ة.   

 ح ثنا ابن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة: يَْوٌم َعِصيٌب ـ ي .   

ـ ح ثنـي علـّي, قال: ح ثنا عب  هللا, قال: ثنـي معاوية, عن علـّي, عن ابن عبـاس, قوله: 14238  

 َوقاَل َهذَا يَْوٌم َعِصيٌب: أي يوم ـ ي .

 78اآلية : 
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ئَاِت قَـاَل القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوَجآَههُ قَْوُمهُ يُْهَرُعوَن إِلَْيِه َوِمن قَْبُل َكانُواْ يَْعهللَالُوَن الّسيّ 

ـِ  ََ ِمْنُكْم َرُجٌل ّر  ي ٌ {.يَقَْوِم َهـَُؤآلِه بَنَاتِي ُهّن أَْطَهُر لَُكْم فَاتّقُواْ ّللّاَ َوالَ تُْخُ وِن فِي َضْيِفي أَلَْي

يقول تعالـى  كره: وجاه لوطا قومه يستـحثون إلـيه يَْرَعـ ون مـع سـرعة الــهللاشي مــهللاا بهـم مـن    

ِرع الرجـل مـن بـرد أو غضـب أو ُحهللّاـى: إ ا أُرعـ , وهـو ُمْهـِرع إ ا كـان طلب الفـاحشة, يقـال: أُْهـ

 ُمْعَجال  حريصا, كهللاا قال الراج :

 بِـهللُاْعَجالٍت نَـْحَوهُ َمهاِرعِ 

 ومنه قول مهلهل:  

 فجاُهوا يُْهَرُعوَن َوُهْم أُساَرىنَقُودُُهُم علـى َرْغِم األُنُوِ   

 تأويـل.  كر من قال  لك:وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل ال  

ـ ح ثنـي مــحهللا  بـن عهللاـرو, قـال: حـ ثنا أبـو عاصـم, قـال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي 14239  

 نـجيح, عن مـجاه , فـي قول هللا: يُْهَرُعوَن إلَـْيِه قال: يَُهْرِولون, وهو اإلسراع فـي الـهللاشي.

 عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , مثله. ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل,   

 ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاه , نـحوه.   

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبو خال  والـهللاـحاربـي, عن جويبر, عـن الضـحاك: َوجـاَههُ 14240  

 .قَْوُمهُ يُْهَرُعوَن إلَـْيِه قال: يسعون إلـيه

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قـال: حـ ثنا سـعي , عـن قتـادة, قـال: فـأتوه يُهرعـون إلــيه, 14241  

 يقول: سراعا إلـيه.

ح ثنا ابن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بـن ثـور, عـن معهللاـر, عـن قتـادة: يُْهَرُعـوَن إلَــْيِه قـال:    

 يسرعون إلـيه.

ــهُ ـــ ح ثنـــي موســى, قــال: حــ ثنا عهللاــ14242   رو, قــال: حــ ثنا أسبـــاط, عــن الســ ّي: َوجــاَههُ قَْوُم

 يُْهَرُعوَن إلَـْيِه يقول: يسرعون الـهللاشي إلـيه.

ح ثنـي الـحارن, قال: حـ ثنا عبـ  الع يـ , قـال: حـ ثنا يحيـى بـن زكريـا, عـن ابـن جـريج, عـن    

ـــْيِه قــال: يهرولــون فـــي الـــهللاشي.  ـــْيِه مـــجاه : َوجــاَههُ قَْوُمــهُ يُْهَرُعــوَن إلَ قــال سفـــيان: يُْهَرُعــوَن إلَ

 يسرعون إلـيه.

ـ ح ثنا سّوار بن عب  هللا, قال: قال سفـيان بن عيـينة فـي قوله: يُْهَرُعوَن إلَـْيِه قال: كأنهم 14243  

 يُْ فَعون.

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا يعقوب, قال: ح ثنا حف  بن حهللاي , عـن ــهللار بـن عييـة, 14244  

 ْسرعون مشيا بـين الَهْرولة والـَجهللْا .قال: أقبلوا يُ 

ـ ح ثنـي علـّي بن داود, قال: ح ثنا عبـ  هللا بـن صالــح, قـال: ثنــي معاويـة, عـن علــّي, 14245  

 عن ابن عبـاس, قوله: َوجاَههُ قَْوُمهُ يُْهَرُعوَن إلَـْيِه يقول: مسرعين.

ل: من قبل مـجيئهم إلـى لوط كانوا يأتون الرجال فـي وقوله: َوِمْن قْبُل كانُوا يَْعهللَالُوَن الّسيّئاِت يقو  

 أدبـارهم. كهللاا:

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجـاج, عـن ابـن جـريج, قولـه: َوِمـْن قَْبـُل 14246  

 كانُوا يَْعهللَالُوَن الّسيّئاِت قال: يأتون الرجال.

ـى  كـره: قـال لـوط لقومـه لــهللاا جـاهوا يراودونـه عـن وقوله: قاَل يا قَْوِم َهـُؤالِه بَناتــي يقـول تعالـ  

 ضيفه: هؤاله يا قوم بناتـي يعنـي نساه أمته فـانِكحوهن   ُهّن أْطَهُر لَُكْم. كهللاا:

ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتـادة: َهـُؤالِه 14247  

 لوط بت ويج النساه, وقال: هن أطهر لكم.بَناتـي ُهّن أْطَهُر لَُكْم قال: أمرهم 

 ـ ح ثنا مـحهللا قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, قال: وبلغنـي هذا أيضا عن مـجاه .14248  

ح ثنا ابن وكيع, عن سفـيان, عن لـيـ, عن مـجاه : َهُؤالِه بَناتـي ُهّن أْطَهُر لَُكـْم قـال: لــم يكـن    

 ـّي أبو أمته.بناته, ولكن كن من أمته, وكّل نب

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا ابن ُعلَــية, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن مــجاه , فــي قولـه: 14249  

 َهُؤالِه بَناتـي ُهّن أْطَهُر لَُكْم قال: أمرهم أن يت ّوجوا النساه, لـم يعرض علـيهم سفـاحا.
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ح يقول فـي قوله: ُهّن أْطَهـُر ـ ح ثنـي يعقوب, قال: ح ثنا أبو بشر, سهللاعت ابن أبـي نـجي14250  

 لَُكْم قال: ما عرض علـيهم نكاحا وال سفـاحا.

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, فـي قولـه: َهـُؤالِه بَناتــي ُهـّن 14251  

قــَي أضـيافه أْطَهُر لَُكْم قال: أمـرهم أن يت ّوجـوا النسـاه, وأراد نبــّي هللا صـلى هللا عليـه وسـلم أن ي

 ببناته.

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  الرحهللان بن سع , قـال: أخبرنـا أبـو 14252  

 جعفر عن الربـيع, فـي قوله: َهُؤالِه بَناتـي ُهّن أْطَهُر لَُكْم يعنـي الت ويج.

 ُر لَُكْم يعنـي الت ويج.ح ثنـي أبو جعفر, عن الربـيع, فـي قوله: َهُؤالِه بَناتـي ُهّن أْطهَ    

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو النعهللاـان عـارم, قـال: حـ ثنا حهللاـاد بـن زيـ , قـال: حـ ثنا 14253  

مـحهللا  بن ـبـيب ال هرانـي عن أبـي بشر, عن سعي  بن جبـير, فـي قول لوط: َهـُؤالِه بَناتــي ُهـّن 

النّبِـّي أْولـى بـالـهللُاْؤِمنِــيَن »وقال فـي بعض القراهة: أْطَهُر لَُكْم يعنـي: نساؤهم هّن بناته هو نبـيهم. 

 «.ِمْن أْنفُِسِهْم وأْزَواُجهُ أُّمهاتُُهْم وهو أٌَب لهم

ـ ح ثنـي موسى بن هارون, قال: ح ثنا عهللارو, قال: ح ثنا أسبــاط, عـن السـ ي: َوجـاَههُ 14254  

يّي العالـهللاين, قـال: َهـُؤالِه بَناتــي ُهـّن أْطَهـُر لَُكـْم إن قَْوُمهُ يُْهَرُعوَن إلَـْيِه قالوا: أو لـم ننهك أن تُضَ 

ي ٌ. ـِ ََ ِمْنُكْم َرُجٌل َر  كْنتـم فـاعلـين ألَـْي

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, قال: لـهللاا جاهت الرسل لوطـا أقبـل 14255  

علـم أن امرأة لوط هي التـي أخبرتهم قومه إلـيهم حين أخبروا بهم يهرعون إلـيه. فـي عهللاون وهللا أ

بـهللاكانهم, وقالت: إن عن  لوط لضيفـانا ما رأيت أحسن وال أجهللاـل قَـّط مـنهم وكـانوا يـأتون الرجـال 

ـهوة من دون النساه, فـاحشة لـم يسبقهم بها أح  من العالـهللاين. فلـهللاا جاهوه قالوا: أَو لـْم نَْنَهَك َعِن 

 يقربنك أح , فإنا لن نـج  عن ك أح ا إال فعلنا به الفـاحشة. قاَل يـا قَـْوِم العالَـهللِايَن أي ألـم نقل لك: ال

 َهُؤالِه بَناتـي ُهّن أْطَهُر لَُكْم فأنا أَف ى ضيفـي منكم بهّن. ولـم يْ عهم إال إلـى الـحالل من النكاح.

ـجاه , قوله: ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن م14256  

 َهُؤالِه بَناتـي قال: النساه.

واختلفت القّراه فـي قراهة قوله: ُهّن أْطَهُر لَُكْم فقرأته عامة القّراه برفـع أطهـر, علــى أن جعلـوا   

خبره, كأنه قـيـل: بناتـي أطهر لكم مـهللاا تري ون من الفـاحشة من الرجال. « أطهر»اسهللاا, و« هنّ »

وكـان «. أطهـر»لكـم بنصـب « هّن أْطَهـرَ »ري أنه كان يقرأ  لك: و ُكر عن عيسى بن عهللار البصْ 

بعض نـحويـي البصرة يقول: هذا ال يكون, إنّـهللاا ينصب خبر الفعـل الـذي ال يستغنــي عـن الــخبر 

إ ا كان بـين االسم والـخبر هذه األسهللااه الـهللاضهللارة. وكان بعض نـحويـي الكوفة يقول: مـن نصـبه 

عهللاـادا للفعـل فـال يعهللالـه. وقـال آخـر مـنهم: « هـنّ »فة, ويكـون قولـه: جعله نكرة خارجة من الــهللاعر

مسهللاوع من العرب: هـذا زيـ  إيـاه بعينـه, قـال: فقـ  جعلـه خبـرا لهـذا مثـل قولـك: كـان عبـ  هللا إيـاه 

بعينه. قال: وإنـهللاا لـم يج  أن يقع الفعل ههنا ألن التقريب ردّ كالم فلـم يجتـهللاعا ألنـه يتنـاقض, ألن 

ن معهود, وهذا إخبـار عن ابت اه ما هو فــيه: هـا أنـا  ا حاضـر, أو زيـ  هـو العالــم,  لك إخبـار ع

 فتناقض أن ي خـل الـهللاعهود علـى الـحاضر, فلذلك لـم يج .

ــْم إلجهللاــاع الـــحجة مــن قــّراه    والقــراهة التـــي ال أستـــجي  خالفهــا فـــي  لــك: الرفــع ُهــّن أْطَهــُر لَُك

 ـية, وبع  النصب فـيه من الصحة.األمصار علـيه مع صحته فـي العرب

وقوله: فـاتّقُوا ّللّاَ َوال تُـْخُ وِن فِـي َضْيِفـي يقـول: فــاخشوا هللا أيهـا النـاس, واحـذروا عقابـه فــي   

إتـيانكم الفـاحشة التـي تأتونها وتيلبونها. َوال تُـْخُ وِن فِـي َضْيِفـي يقول: َوال تُِذلّونـي بـأن تركبـوا 

ما يكرهون أن تركبوه منهم. والضيي فـي لفظ واح  فـي هذا الــهللاوضع بــهللاعنى  منـي فـي ضيفـي

 جهللاع, والعرب تسهللاي الواح  والـجهللاع ضيفـا بلفظ واح  كهللاا قالوا: رجل ع ل, وقوم ع ل.

ي ٌ يقول: ألـيَ منكم رجل  و رـ  يَْنَهـي مـن أراد ركـوب الفــاحشة    ـِ ََ ِمْنُكْم َرُجٌل َر وقوله: ألَـْي

 , فـيحول بـينهم وبـين  لك؟ كهللاا:من ضيفـي

ـــي 14257   ـــ حــ ثنا ابــن حهللايــ , قــال: حــ ثنا سلـــهللاة, عــن ابــن إســحام: فـــاتّقُوا ّللّاَ َوال تُـــْخُ وِن فِ

ََ ِمْنُكْم َرُجٌل َرـي ٌ أي رجل يعر  الـحق وينهي عن الـهللانكر.  َضْيِفـي ألَـْي
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 79اآلية : 
 اْ لَقَْ  َعِلهللْاَت َما لَنَا فِي بَنَاتَِك ِمْن َحّق َوإِنَّك لَتَْعلَُم َما نُِري ُ {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَالُو

يقول تعالـى  كره: قال قوم لوط للوط: لَقَْ  َعِلـهللْاَت يا لوط ما لَنا فــي بنَاتِـَك ِمـْن َحـق ألنهـَن لَْسـن    

 لنا أزواجا. كهللاا:

ابن إسحام, قال: قالُوا: لَقَـْ  َعِلــهللْاَت مـا لَنـا فــي  ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن14258  

 بَناتَِك ِمْن َحق: أي من أزواج َوإنَّك لَتَْعلَـم ما نُِري ُ.

وقوله: َوإنَّك لَتَْعلَـُم ما نُِري ُ يقول: قالوا: وإنك يا لوط لتعلـم أن حاجتنا فـي غير بناتك, وأن الـذي   

 نري  هو ما تنهانا عنه.

 ذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:وبنـحو ال  

ـ ح ثنـي موسى, قال: ح ثنا عهللارو, قال: ح ثنا أسبـاط, عن الس ّي: َوإنَّك لَتَْعلَـُم ما نُِريـ ُ 14259  

 إن نري  الرجال.

ي إن بُْغيتنـا ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام: َوإنَّك لَتَْعلَـُم ما نُِريـ ُ: أ14260  

لغير  لك, فلـهللاا لـم يتناهوا, ولـم يردّهم قوله, ولــم يقبلـوا منـه ــيئا مــهللاا عـرض علــيهم مـن أمـور 

ـَِ يٍ .  بناته. قاَل لَْو أّن لـي بُِكْم قُّوة  أْو آِوي إلـى ُرْكٍن 

 80اآلية : 
ـَِ يٍ  {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَاَل لَْو أَّن ِلي بُِكْم قُّوة  أَ   ْو آِوَي إِلََى ُرْكٍن 

يقول تعالـى  كره: قال لوط لقومه حين أبـوا إال الــهللاضّي لــهللاا قـ  جـاهوا لـه مـن طلـب الفــاحشة    

وأيَ من أن يستـجيبوا له إلـى ـيه مـهللاا عرض علــيهم: لَـْو أّن لــي بُِكـْم قُـّوة  بأنصـار تنصرنــي 

ـَِ يٍ  يقول: أو أنضّم إلـى عشيرة مانعة تـهللانعنـي منكم, علـيكم وأعوان تعيننـي, أْو آوي إلـى ُركْ  ٍن 

ل اللة الكالم علــيه, « لو»لـحلت بـينكم وبـين ما جئتـم تري ونه منـي فـي أضيافـي. وحذ  جواب 

 وأن معناه مفهوم.

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

نا عهللارو, قال: ح ثنا أسبـاط, عن الس ّي: قال لوط: لَْو أّن لـي ـ ح ثنـي موسى, قال: ح ث14261  

ـَِ يٍ  يقول: إلـى جن  ـ ي  لقاتلتكم.  بُِكْم قُّوة  أْو آِوي إلـى ُرْكٍن 

ـ ح ثنا الـحسن بن يحيى, قـال: أخبرنـا عبـ  الـرزام, قـال: أخبرنـا معهللاـر, عـن قتـادة: أْو 14262  

ـَِ يٍ  قال: العشي  رة.آِوي إلـى ُرْكٍن 

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  الـرزام, عـن معهللاـر, عـن قتـادة: إلــى ُرْكـٍن    

 ـَ يٍ  قال: العشيرة.

ـ ح ثنـي الـحارن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: ح ثنا مبـارك بن فضالة, عـن الــحسن: 14263  

ـَِ يٍ  قال: إلـى ركن من الناس.  أْو آِوي إلـى ُرْكٍن 

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال قولـه: أْو آِوي 14264  

ـَِ يٍ  قال: بلغنا أنه لـم يبعـ نبـّي بع  لوط إال فـي ثروة من قومه حتـى النبـّي صـلى هللا  إلـى ُرْكٍن 

 عليه وسلم.

ام, قـال: لَـْو أّن لــي بُِكـْم قُـّوة  أْو آِوي ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عـن ابـن إسـح14265  

ـَِ يٍ  أي عشيرة تـهللانعنـي أو ـيعة تنصرنـي, لـحلت بـينكم وبـين هذا.  إلـى ُرْكٍن 

ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قوله: لَْو أّن لـي بُِكـْم قُـّوة  أْو آِوي إلــى    

ـَِ يٍ  قال: يعنـي ب  ه العشيرة.ُرْكٍن 

ـ ح ثنا مـحهللا  بن بشار, قـال: حـ ثنا ابـن أبــي عـ ّي, عـن عـو , عـن الــحسن: أن هـذه 14266  

ـِ يٍ  قـال: فقـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه  ـَ اآلية لـهللاا ن لت: لَْو أّن لـي بُِكْم قُّوة  أْو آِوي إلــى ُرْكـٍن 

ـَِ ي ٍ َرِحَم ّللّاُ لُوطا, لَقَْ  كاَن يَأِْوي إلـى ُركْ »وسلم:   «.ٍن 

ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا جابر بن نوح, عن مبـارك, عن الـحسن, قال: قال رسول هللا صلى    

ـَْيٍه اْستكانَ »هللا عليه وسلم:  ـَِ يٍ , فألَّي   «.َرِحَم ّللّاُ أِخي لُوطا, لَقَْ  كاَن يَأِْوي إلـى ُرْكٍن 
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الرحيـم, عن مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبـو  ـ ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا عب ة وعب 14267  

رَحهللَاـةُ ّللّاِ علــى لُـوٍط إْن كـاَن »سلـهللاة, عن أبـي هريرة, قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

َـ  ـِ يٍ , مـا بَعَـ ـَ ـَِ يٍ , إْ  قاَل لقَْوِمِه لَْو أّن لـي بُِكْم قُّوة  أْو آِوي إلـى ُرْكٍن  ّللّاُ بَْعـ َه  لَـيَأِْوي إلـى ُرْكٍن 

 قال مـحهللا : والثروة: الكثرة والـهللانعة.«. ِمْن نَبِـّي إالّ فِـي ثَْروةٍ ِمْن قَْوِمهِ 

حـ ثنا ابـن وكيـع, قـال: حـ ثنا مـــحهللا  بـن كثــير, قـال: حـ ثنا مـــحهللا  بـن عهللاـرو, قـال: حـ ثنا أبــو    

 سلـهللاة, عن أبـي هريرة, عن النبـّي صلى هللا عليه وسلم, بـهللاثله.

ـي يونَ بن عب  األعلـى, قال: أخبرنـا ابـن وهـب, قـال: أخبرنــي سلـيــهللاان بـن بـالل, عـن ح ثن   

 مـحهللا  بن عهللارو, عن أبـي سلـهللاة, عن أبـي هريرة, عن النبـّي صلى هللا عليه وسلم, بـهللاثله.

ح ثنـي زكريا بن يحيى بن أبـان الـهللاصري, قال: ح ثنا سعي  بن تلـي , قال: ح ثنا عبـ  الـرحهللان    

القاسم, قال: ثنـي بكر بن مضر, عن عهللارو بن الـحارن, عن يونَ بن ي يـ , عـن ابـن ــهاب بن 

ال هري, قال: أخبرنـي أبو سلـهللاة بن عب  الرحهللان وسعي  بن الـهللاسيب, عن أبـي هريرة أن رسول 

ـَِ ي ٍ »هللا صلى هللا عليه وسلم قال:   «.َرِحَم ّللّاُ لُوطا, لَقَْ  كاَن يَأِْوي إلـى ُرْكٍن 

ح ثنـي يونَ بن عب  األعلـى, قال: أخبرنا ابـن وهـب, قـال: أخبرنــي يـونَ, عـن ابـن ــهاب,    

عن أبـي سلـهللاة بن عب  الرحهللان وسعي  بن الـهللاسيب, عن أبـي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم, قال: فذكر مثله.

حهللاـاد بـن سلــهللاة, عـن مــحهللا  بـن ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا الـحجاج بـن الــهللانهال, قـال: حـ ثنا    

عهللارو عن أبـي سلـهللاة, عن أبـي هريرة, أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فـي قولـه: أْو آِوي 

ـَِ يٍ   ـَِ ي ٍ »إلـى ُرْكٍن  يعنـي هللا تبـارك وتعالـى, قـال رسـول هللا صـلى «, قَْ  كاَن يَأِْوي إلـى ُرْكٍن 

ـَ ّللّاُ »هللا عليه وسلم:   «. بَْع َهُ ِمْن نَبِـّي إالّ فِـي ثَْرَوةٍ ِمْن قَْوِمهِ فهللََاا بَعَ

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسـحام, قـال: حـ ثنا مــحهللا  بـن حـرب, قـال: حـ ثنا ابـن لهيعـة, عـن    

َرِحَم ّللّاُ لُوطـا, لَقَـْ  كـاَن »أبـي يونَ, سهللاع أبـا هريرة يح ّن عن النبـّي صلى هللا عليه وسلم قال: 

ـَِ ي ٍ  يَأِْوي  «.إلـى ُرْكٍن 

قال: ح ثنا ابن أبـي مريـم سعي  بن عب  الــحكم, قـال: حـ ثنا عبـ  الـرحهللان بـن أبــي ال نـاد, عـن    

أبـيه, عن عب  الرحهللان األعرج, عن أبـي هريرة رضي هللا عنه, عن النبـّي صلى هللا عليـه وسـلم, 

 بنـحوه.

سعي , عن قتادة,  ُكر لنا أن نبـّي هللا صـلى هللا  ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا14268  

َرِحــَم ّللّاُ لُوطـا, لَقَـْ  كــاَن »عليـه وسـلم كـان كــان إ ا قـرأ هـذه اآليــة, أو أتــى علــى هــذه اآليـة قـال: 

ـَِ ي ٍ  و ُكر لنا أن هللا تعالـى لـم يبعـ نبـيا بع  لوط علـيه السالم إال فـي ثـروة «. لـيَأِْوي إلـى ُرْكٍن 

 قومه, حتـى بعـ هللا نبـيكم فـي ثروة من قومه. من

يقـــال: مـــن أوى إلــــى ِركـــن ــــ ي : أويـــت إلــــيك, فأنـــا آوى إلــــيك أَْويـــا بــــهللاعنى صـــرت إلــــيك   

 وانضهللاـهللات, كهللاا قال الراج :

ٍَ وَمـْجٍ  بـاِن    يأِْوي إلـى ُرْكٍن ِمَن األْركانِِفـي َع ٍَد َطْي

 ـهللاقالة وج ت الرسل علـيه لذلك.وقـيـل: إن لوطا لـهللاا قال هذه ال  

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: حـ ثنا إسهللااعيــل بـن عبـ  الكريــم, قـال: ثنــي 14269  

ـِ يٍ   ـَ عب  الصهللا , أنه سهللاع وهب بن منبه يقول: قال لـوط: لَـْو أّن لــي بُِكـْم قُـّوة  أْو آِوي إلــى ُرْكـٍن 

  ي .فوج  علـيه الرسل وقالوا: إن ركنك لش

 81اآلية : 
ّمـَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَالُواْ يَلُوُط إِنّا ُرُسُل َربَّك لَن يَِصلَُواْ إِلَْيَك فَأَْسِر بِأَْهِلَك بِِقْيعٍ 

ََ الّصـْبُح  اْللّْيِل َوالَ يَْلتَِفـْت ِمـنُكْم أََحـ ٌ إِالّ اْمَرأَتَـَك إِنّـهُ ُمِصـيبَُها َمـآ أََصـابَُهْم إِّن َمْوِعـ َُهمُ  الّصـْبُح أَلَـْي

 بِقَِريٍب {.

يقول تعالـى  كره: قالت الـهللاالئكة للوط لـهللاا قال لوط لقومه لَْو أّن لـي بُِكْم قُّوة  أْو آِوي إلـى ُرْكٍن    

ـَِ يٍ  ورأوا ما لَِقـي من الكرب بسـببهم مـنهم: يـا لُـوُط إنّـا ُرُسـْل َربّـَك أرسـلنا إلهالكهـم, وإنهـم لـن 

إلـــيك وإلـــى ضــيفك بـــهللاكروه, فهــّون علـــيك األمــر, فَأَْســِر بأْهِلــَك بِِقْيــعٍ ِمــَن اللّـْيـــِل يقــول: يصــلوا 
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فـاخرج من بـين أ هرهم أنت وأهلك ببقـية مـن اللـيــل, يقـال منـه: أسـرى وَسـَرى, و لـك إ ا سـار 

 بلـيـل. َوال يَـْلتَِفُت ِمْنُكْم أَح ٌ إالّ اْمرأتََك.

« فــاْسرِ »ـي قـراهة قولـه: فأْسـِر فقـرأ  لـك عامـة قـّراه الـهللاكيــين والـهللا نـيــين: واختلفت القراهة ف  

وقرأ  لك عامـة قـّراه الكوفـة والبصـرة: فَأَْسـِر بههللاـ  األلـي «. َسرى»وصل بغير ههللا  األلي من 

والقول عن ي فـي  لك أنههللاا قراهتان ق  قرأ بكّل واح ة منههللاا أهل قُْ وة فـي القراهة, « أسرى»من 

هللاا لغتان مشهورتان فــي العـرب معناههللاـا واحـ , فبأيتههللاـا قـرأ القـارىه فهللاصـيب الصـواب فــي وه

  لك.

وأمــا قولــه: إالّ اْمرأتـَـَك فــإن عامــة القــّراه مــن الـــحجاز والكوفــة, وبعــض أهــل البصــرة, قــرهوا    

أهلـه سـوى بـالنصب إالّ اْمرأتََك بتأويـل: فأسر بأهلك إال امرأتك, وعلـى أن لوطا أمر أن يسـري ب

إالّ »زوجته, فإنه نُِهي أن يُْسـري بهـا, وأمـر بتـخـلــيفها مـع قومهـا. وقـرأ  لـك بعـض البصريــين: 

رفعا, بـهللاعنى: وال يـلتفت منكم أح  إال امرأتُك, فإن لوطا ق  أخرجها معه, وإنه نُِهي لوط « اْمرأتُكَ 

 كت لذلك.ومن معه مـهللان أسرى معه أن يـلتفَت سوى زوجته, وإنها التفتت فهل

ــهُ ُمِصــيبُها مــا أَصــابَُهْم يقــول: إنــه مصــيب امرأتــك مــا أصــاب قومــك مــن العــذاب. إّن    وقولــه: إنّ

َمْوِع َُهُم الّصْبُح يقول: إن موع  قومك الهالك الصبح. فــاستبيأ  لـك مـنهم لـوط, وقـال لهـم: بلــى 

ََ الّصْبُح بِقَِريٍب: أي عن  الصب  ح ن ول العذاب بهم. كهللاا:عجلوا لهم الهالك فقالوا: ألَـْي

ََ الّصـْبُح بقَريـٍب: أي إنــهللاا 14270   ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: حـ ثنا سلــهللاة, عـن ابـن إسـحام: ألَــْي

 ين ل بهم من صبح لـيـلتك هذه, فـامض لـهللاا تؤمر.

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

ثنا يعقـوب, عـن جعفـر, عـن سـعي , قـال: فهللاضـت الرسـل مـن ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح 14271  

عن  إبراهيـم إلـى لوط, فلـهللاا أتوا لوطا, وكان من أمرهم ما  كر هللا, قال جبرئيـل للوط: يا لُوُط إنّا 

ل ُمْهِلُكوا أْهل َهِذِه القَْريَِة إّن أْهلَها َكانُوا َ اِلـهللِايَن فقـال لهـم لـوط: أهلكـوهم السـاعة فقـال لـه جبرئيــ

ََ الّصـْبُح بقَِريـٍب  ََ الّصْبُح بقَِريٍب فأن لـت علــى لـوط: ألَــْي علـيه السالم: إن َمْوِع َُهُم الّصْبُح ألَـْي

قال: فأمره أن يَْسري بأهلـه بِقْيـع مـن اللـيــل, وال يــلتفت مـنهم أحـ  إال امرأتـه. قـال: فسـار, فلــهللاا 

ه فرفعهــا حتــى سـهللاع أهــل السـهللااه صــياح كانـت السـاعة التـــي أهلكـوا فــيها أدخـــل جبرئيــل جناحـ

ال ّيَكة ونُبـاح الكالب, فجعل عالـيها سافلها, وأمير علـيها حجارة مِن سّجيـل, قال: وسهللاعت امرأة 

 لوط الَه ّة, فقالت: واقوماه فأدركها حجر فقتلها.

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا يعقوب, عن حفـ  بـن حهللايـ , عـن ــهللار بـن عييـة, قـال: 14272  

كان لوط أخذ علـى امرأته أن ال تذيع ـيئا من سّر أضيافه, قال: فلــهللاا دخــل علــيه جبرئيــل ومـن 

معه, رأتهم فـي صورة لـم تر مثلها قيـا فــانيلقت تسـعى إلــى قومهـا, فأتـت النـادي فقالـت بــي ها 

م لـوط مـا قـال هللا هكذا, وأقبلوا يُْهَرعون مشيا بـين الهرولة والـجهللا . فلـهللاا انتهوا إلـى لوط قـال لهـ

فـي كتابه, قال جبرئيـل: يا لُوُط إنّا ُرُسـُل َربّـَك لَـْن يَِصـلُوا إلَــْيَك قـال: فقـال بــي ه, فيهللاـَ أعيـنهم, 

 فجعلوا ييلبونهم, يـلـهللُاسون الـحييان وهم ال يبصرون.

ا بصـرت ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, عن حذيفة, قال: لـهللا14273  

بهم يعنـي بـالرسل عجوز الّسوه امرأته انيلقت فأنذرتهم فقالـت: إنـه تََضـيَّي لوطـا قـوم مـا رأيـت 

قوما أحسن وجوها قال: وال أعلـهللاه إال قالت: وال أـ ّ بـياضا وأطيـب ريحـا. قـال: فـأتوه يهرعـون 

تأ ن جبرئيــل ربـه فــي إلـيه, كهللاا قال هللا, فأصفق لوط البــاب, قـال: فجعلـوا يعالــجونه, قـال: فــاس

عقوبتهم, فأ ن له, فصفقهم بجناحه, فتركهم عهللايانا يتردّدون فـي أخبــ لـيــلة مـا أتـت علــيهم قـّط, 

فأخبروه إنّا رُسُل َربَّك فَأَْسِر بِأْهِلَك بِِقْيـعٍ ِمـَن اللّـْيــِل قـال: ولقـ   كـر لنـا أنـه كانـت مـع لـوط حـين 

فـالتفتت وأرسل هللا علـيها حجرا فأهلكهـا. وقولـه: إّن  خرج من القرية امرأته, ثم سهللاعت الصوت,

ََ الّصْبُح بقَِريٍب فأراد نبـّي هللا مـا هـو أعجـل مـن  لـك, فقـالوا ألــيَ الصـبح  َمْوِع َُهُم الّصْبُح ألَـْي

 بقريب؟

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا الـحكم بن بشير, قال: ح ثنا عهللارو بن قـيَ الـهللاالئي, عـن 14274  

  بن بشير, عـن قتـادة, قـال: انيلقـت امرأتـه يعنــي امـرأة لـوط حـين رأتهـم, يعنــي حـين رأت سعي
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الرسل إلـى قومها, فقالت: إنه ق  ضافه اللـيــلة قـوم مـا رأيـت مـثلهم قـط أحسـن وجوهـا وال أطيـب 

تــي إْن ريحا فجاهوا يُْهَرعون إلـيه, فبــادرهم لـوط إلــى أن يـ جهم علــى البــاب, فقـال: َهـُؤالِه بَنا

ـــهللاالئكة  ــاولتهم ال ـــهللاالئكة, فتن ـــى ال ـــهللِايَن. ف خـــلوا عل ــِن العالَ ــَك َع ـــْم نَْنَه ــالوا: أو لَ ـــيَن فق ُكْنتُـــْم فـاِعِل

وطهللاست أعينهم, فقالوا: يا لوط جئتنا بقوم سـحرة سـحرونا كهللاـا أنـت حتــى تصـبح قـال: واحتــهللال 

م علــى جناحـه بــين السـهللااه واألرض, جبرئيـل قَُريات لوط األربع, فـي كل قرية مئة ألي, فـرفعه

 حتـى سهللاع أهل السهللااه ال نـيا أصوات ِديَكتهم, ثم قلبهم, فجعل هللا عالـيها سافلها.

ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة, قال: قال حذيفة:    

ا, فقالت: لقـ  تضـيّي لوطـا اللـيــلة قـوم لـهللاا دخـلوا علـيه,  هبت عجوزه عجوز السّوه, فأتت قومه

ما رأيت قوما قّط أحسن وجوها منهم قال: فجاهوا يسـرعون, فعـاجلهم لـوط, فقـام ملـك فلـّ  البــاب 

يقول: فس ّه واستأ ن جبرئيـل فـي عقوبتهم, فأ ن لـه, فضـربهم جبرئيــل بجناحـه, فتـركهم عهللايانـا, 

َربّـَك فَأَْسـِر بأْهِلـَك بِقْيـعٍ ِمـَن اللّـْيــِل َوال يَــْلتَِفْت ِمـْنُكْم أَحـ ٌ إالّ فبـاتوا بشّر لـيـلة, ثم قـالُوا إنّـا ُرُسـُل 

 اْمرأتََك قال: فبلغنا أنها سهللاعت صوتا, فـالتفتت فأصابها حجر, وهي ـا ّة من القوم, معلوم مكانها.

عـن حذيفـة  ح ثنا الـحسن بن يحيـى, قـال: أخبرنـا عبـ  الـرزام, قـال: أخبرنـا معهللاـر, عـن قتـادة,   

 بنـحوه, إال أنه قال: فعاجلهم لوط.

ـ ح ثنـي موسى بن هارون, قال: ح ثنا عهللارو بن حهللااد, قال: ح ثنا أسبـاط, عن الس ّي, 14275  

ـِ يٍ  بسـط حينئـذ جبريــل علــيه جناحيـه,  ـَ قال: لـهللاا قال لوط: لَْو أّن لـي بُِكْم قُّوة  أْو آِوي إلـى ُرْكٍن 

 وس بعضهم فـي أدبـار بعض عهللايانا يقولون: النـجاه النـجاه فإن فـي بـيت ففقأ أعينهم وخرجوا ي

لوط أسحر قوم فـي األرض فذلك قوله: َولقَْ  َراَودُوهُ َعْن َضْيِفِه فََيهللَاْسنا أْعيُـنََهْم. وقـالوا للـوط: إنّـا 

ـــْيَك فأَْســِر بأْهِلــَك بِقْيــعٍ ِمــَن اللّـْيـــِل  َوال يَـــْلتَِفْت ِمــْنُكْم أَحــ ٌ إالّ اْمرأتـَـَك إنّــهُ ُرُســُل َربّــَك لَــْن يَِصــلُوا إلَ

ـُ تْؤَمُروَن فأخرجهم هللا إلــى الشـأم, وقـال  ُمِصيبُها واتبع أدبـار أهلك يقول: سر بهم, َواْمضوا َحْي

لوط: أهلكوهم الساعة فقالوا: إنا لـم نؤمر إال بـالصبح, ألـيَ الصبح بقريب؟ فلـهللاا أن كان الّسـَحر 

 هله معه امرأته, فذلك قوله: إالّ آَل لُوٍط نَـّجْيناُهْم بَِسَحٍر.خرج لوط وأ

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: حـ ثنا إسـحام, قـال: حـ ثنا إسهللااعيــل بـن عبـ  الكريــم, عـن عبـ  14276  

الصهللا  أنه سهللاع وهب بن منبه يقول: كان أهل َس ُوم الذين فـيهم لوط قوما قـ  اسـتغنوا عـن النسـاه 

رأى هللا  لك بعـ الـهللاالئكة لـيعذّبوهم, فـأتوا إبراهيــم, وكـان مـن أمـره وأمـرهم مـا بـالرجال فلـهللاا 

 كر هللا فـي كتابه. فلـهللاا بّشروا ساَرة بـالول , قاموا وقام معهم إبراهيـم يـهللاشي, قال: أخبرونــي لــم 

اسـتغنوا بــالرجال  بُِعثتـم وما َخْيبكم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلـى أهل س وم لن ّمرها, وإنهم قوم سوه ق 

عن النساه. قال إبراهيـم: إن كان فـيهم خهللاسون رجال  صالـحا؟ قالوا: إ ن ال نعذبهم. فجعل ينق  

حتـى قال أهل البـيت, قال: فإن كان فـيها بـيت صالــح؟ قـال: فلـوط وأهـل بــيته. قـالوا: إن امرأتـه 

م, ف خـلوا علـى لـوط فلــهللاا رأتهـم هواها معهم. فلـهللاا يئَ إبراهيـم انصر  ومضوا إلـى أهل َس ُو

امرأته أعجبها حسنهم وجهللاالهم, فأرسلت إلـى أهل القرية إنه ق  ن ل بنا قوم لـم يَُر قوم قـط أحسـن 

منهم وال أجهللال فتسامعوا بذلك, فغشوا دار لوط من كل ناحيـة وتسـوروا علــيهم الــج ران. فلقــيهم 

ا أزّوجكـم بناتــي فهـن أطهـر لكـم فقـالوا: لـو كنـا لوط, فقال: يا قوم ال تفضحونـي فـي ضيفـي, وأنـ

ــِ يٍ . فوجــ  علـــيه  ـَ ــّوة  أْو آِوي إلـــى ُرْكــٍن  نريــ  بناتــك لقــ  عرفنــا مكــانهّن, فقــال: لَــْو أّن لـــي بُِكــْم قُ

الرسـل, قـالوا: إن ركنـك لشــ ي , وإنهـم آتــيهم عــذاب غيـر مـردود فهللاســح أحـ هم أعيـنهم بجناحيــه, 

حرنا, انصرفوا بنا حتـى نرجـع إلــيه فكـان مـن أمـرهم مـا قـ  قـّ  هللا فيهللاَ أبصارهم, فقالوا: س

تعالـى فـي كتابه. فأدخـل ميكائيـل وهـو صـاحب العـذاب جناحـه حتــى بلـز أسـفل األرض, فقلبهـا, 

ون لت حجارة من السهللااه, فتتبعت من لـم يكن منهم فــي القريـة حيــ كـانوا, فـأهلكهم هللا, ونــجى 

 ته.لوطا وأهله, إال امرأ

ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, وعن أبـي بكر بـن عبـ  هللا    

وأبو سفـيان, عن معهللار, عن قتادة, عن حذيفة, دخـل ح يـ بعضهم فـي بعض, قال: كان إبراهيـم 

ـى إ ا بلز الكتـاب أجلـه علـيه السالم يأتـيهم فـيقول: وْيَحكم أنهاكم عن هللا أن تَعَرضّوا لعقوبته, حت

لـهللاـحّل عذابهم وسيوات الرّب بهم. قال: فــانتهت الــهللاالئكة إلــى لـوط وهـو يعهللاـل فــي أرض لـه, 
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ف عاهم إلـى الضيافة, فقالوا: إنا مضيفوك اللـيـلة. وكان هللا تعالـى عه  إلـى جبريـل علــيه السـالم 

توجـه بهـم لـوط إلــى الضـيافة,  كـر مـا  أن ال تعذبهم حتـى يشه  علـيهم لـوط ثـالن ــهادات فلــهللاا

يعهللال قومه من الشّر وال واهي العظام, فهللاشي معهم ساعة, ثم التفت إلــيهم, فقـال: أمـا تعلــهللاون مـا 

يعهللال أهل هذه القرية؟ ما أعلـم علـى وجه األرض ـّرا منهم, أين أ هب بكم إلـى قـومي وهـم ــّر 

ل: احفظــوا هـذه واحــ ة ثــم مشـى ســاعة فلـــهللاا توســط خــلق هللا فـــالتفت جبرئيـــل إلــى الـــهللاالئكة فقــا

القرية وأـفق علـيهم واستـحيا منهم, قال: أما تعلـهللاون ما يعهللال أهل هـذه القريـة؟ ومـا أعلــم علــى 

وجه األرض ـّرا مـنهم, إن قـومي ــّر خــلق هللا فــالتفت جبرئيــل إلــى الــهللاالئكة, فقـال: احفظـوا 

ال ار بكى حياه مـنهم وــفقة علــيهم وقـال: إن قـومي ــّر خــلق هاتان ثنتان فلـهللاا انتهى إلـى بـاب 

هللا, أما تعلـهللاون ما يعهللال أهل هذه القرية؟ ما أعلـم علـى وجـه األرض أهـل قريـة ــّرا مـنهم فقـال 

جبريـل للـهللاالئكة: احفظوا هذه ثالن ق  َحّق العذاب. فلــهللاا دخــلوا  هبـت عجـوزه, عجـوز السـوه, 

تاها الفّسام يهرعون سراعا, قالوا: ما عن ك؟ قالت: ضيّي لوط اللـيـلة فصع ت فلّوحت بثوبها, فأ

قوما ما رأيت أحسن وجوها منهم وال أطيب ريحا مـنهم فهرعـوا مسـارعين إلــى البــاب, فعـاجلهم 

لوط علـى البـاب, ف افعوه طويال , هو داخــل وهـم خـارج, يناــ هم هللا ويقـول: َهـُؤالَِه بَنَاتِــي ُهـّن 

لَُكْم فقام الـهللَالك فلّ  البـاب يقول: فس ّه واستأ ن جبرئيـل فـي عقوبتهم, فأ ن هللا له, فقـام فــي أْطَهَر 

الصورة التـي يكون فـيها فـي السـهللااه, فنشـر جناحـه, ولـجبرئيــل جناحـان, وعلــيه وــاح مـن دّر 

هـو اللؤلـؤ, كأنــه منظـوم, وهـو بـّرام الثنايـا أجلــي الـجبــين, ورأســه ُحبُـك ُحبُـك, مثـل الــهللارجان و

الثلـج, وق ماه إلـى الـخضرة, فقال: يا لُوُط إنّا ُرُسُل َربَّك لَْن يَِصلُوا إلـيَك امض يا لوط مـن البــاب 

ودعنـي وإياهم فتنـّحى لوط عن البـاب, فخرج علـيهم فنشر جناحـه, فضـرب بـه وجـوههم ضـربة 

ى بــيوتهم. ثـم أمـر لوطـا فـاحتــهللال ـ خ أعينهم فصاروا عهللايا ال يعرفـون اليريـق وال يهتـ ون إلــ

 بأهله من لـيـلته, قال: فَأَْسِر بأْهِلَك بِقْيعٍ ِمَن اللّـْيـِل.

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسـحام, قـال: لــهللاا قـال لـوط لقومـه: لَـْو أّن 14277  

ـَِ يٍ  والرسل تسهللاع مـا يقـول  ومـا يقـال لـه ويـرون مـا هـو فــيه مـن لـي بُِكْم قُّوة  أْو آِوي إلـى ُرْكٍن 

كرب  لك, فلـهللاا رأوا ما بلغه قالُوا يا لُوُط إنّا ُرُسُل َربَّك لَْن يَِصلُوا إلَــْيَك أي بشـيه تكرهـه, فَأَْسـِر 

َمْوِع َُهُم الصْبُح  بأْهِلَك بِِقْيعٍ ِمَن اللّـْيـِل َوال يَـْلتَِفْت ِمْنُكْم أَح ٌ إالّ اْمرأتََك إنّهُ ُمِصيبُها ما أَصابَُهْم إنّ 

ََ الّصْبُح بقَِريٍب أي إنـهللاا ين ل بهم العذاب من صبح لـيـلتك هذه, فـامض لـهللاا تؤمر.  ألَـْي

ـ قال: ح ثنا سلـهللاة, عن مـحهللا  بن إسحام, عن مــحهللا  بـن كعـب القَُر ـي أنـه حـ ّن. أن 14278  

دونــه عــن ضــيفه, فرجعــوا الرســل عنــ   لــك َســفَعُوا فـــي وجــوه الــذين جــاهوا لوطــا مــن قومــه يراو

 عهللايانا. قال: يقول هللا: َولَقَْ  َراَودُوهُ َعْن َضْيِفِه فََيهللَاْسنا أْعيُنَُهْم.

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عـن علــّي, عـن ابـن 14279  

 عبـاس, قوله: بِقْيعٍ ِمَن اللّـْيـِل قال: بيائفة من اللـيـل.

ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللاـر, عـن قتـادة: بِقْيـعٍ 14280  

 ِمَن اللّـْيـِل بيائفة من اللـيـل.

ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس, قوله:    

 بِقْيعٍ ِمَن اللّـْيـِل قال: جو  اللـيـل.

 وقوله: واتّبِْع أْدبـاَرُهْم يقول: واتبع أدبـار أهلك, وال يَـْلتَِفْت ِمْنُكْم أََح ٌ.   

 وكان مـجاه  يقول فـي  لك ما:  

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جـريج, عـن مــجاه : َوال 14281  

 ح , إالّ اْمرأتََك.يَـْلتَِفْت ِمْنُكْم أَح ٌ قال: ال ينظر وراهه أ

 «.فَأَْسِر بأْهلَك بقْيعٍ ِمَن اللّـْيـِل إالّ اْمرأتَكَ »وُروى عن عب  هللا بن مسعود أنه كان يقرأ:   

ـ ح ثنـي بـذلك أحهللاـ  بـن يوسـي, قـال: حـ ثنا القاسـم بـن سـالم, قـال: حـ ثنا حجـاج, عـن 14282  

 «.عٍ ِمَن اللّـْيـِل إالّ اْمرأتَكَ فَأَْسِر بأْهِلَك بِقيْ »هارون, قال فـي حر  ابن مسعود: 

 وهذا ي ّل علـى صحة القراهة بـالنصب.  

 83-82اآلية : 
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ّمـن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }فَلهللَّاا َجآَه أَْمُرنَا َجعَْلنَا َعاِليََها َسافِلََها َوأَْمَيْرنَا َعلَْيَها ِحَجـاَرة  

 َربَّك َوَما ِهَي ِمَن الّظاِلهللِايَن بِبَِعيٍ  {.ِسّجيٍل ّمْنُضوٍد *  ّمَسّوَمة  ِعن َ 

يقــول تعالـــى  كــره: ولـــهللاا جــاه أمرنــا بـــالعذاب وقضــاؤنا فـــيهم بـــالهالك, َجعَْلنــا عاِلـــيَها يعنـــي    

 عالـي قريتهم سافِلَها وأْمَيْرنا َعلَـْيها يقول: وأرسلنا علـيها ِحَجاَرة  ِمْن ِسّجيـٍل.

ـي معنى سجيـل, فقال بعضهم: هو بـالفــارسية ِسـْنك وكـل.  كـر مـن قـال واختلي أهل التأويـل ف  

  لك:

ـ ح ثنـي مــحهللا  بـن عهللاـرو, قـال: حـ ثنا أبـو عاصـم, قـال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي 14283  

 نـجيح, عن مـجاه , فـي قوله: ِمْن ِسّجيـٍل بـالفـارسية, أّولها حجر, وآخرها طين.

نا أبـو حذيفـة, قـال: حــ ثنا ــبل, عـن ابـن أبـــي نــجيح, عـن مـــجاه , ح ثنــي الــهللاثنى, قـال: حــ ث   

 بنـحوه.

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا, عـن ورقـاه, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن    

 مـجاه  بنـحوه.

 ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاه , نـحوه.   

ـــ حــ ثنا ابــن حهللايــ , قــال: حــ ثنا يعقــوب, عــن جعفــر, عــن ســعي  بــن جبـــير: ِحجــاَرة  ِمــْن 14284  

 ِسّجيـٍل قال: فـارسية أعربت سنك وكل.

 ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة: السجيـل: اليين.14285  

ــادة ـــ حــ ثنا مـــحهللا  بــن عبــ  األعلـــى, قــال: حــ ثنا مـــحهللا  14286   بــن ثــور, عــن معهللاــر, عــن قت

 وعكرمة: ِمْن ِسّجيـٍل قاال: من طين.

ـ ح ثنا الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا إسهللااعيـل بن عب  الكريـم, قال: ثنـي عبـ  14287  

 الصهللا , عن وهب قال: سجيـل بـالفـارسية: سنك وكل.

ثنا أسبـاط, عـن السـ ّي: ِحجـاَرة  ـ ح ثنـي موسى بن هارون, قال: ح ثنا عهللارو, قال: ح 14288  

ِمْن ِسّجيـٍل أما السجيـل فقال ابن عبـاس: هو بـالفـارسية: سنك وجل, سنك: هو الـحجر, وجـل هـو 

 اليين. يقول: أرسلنا علـيهم حجارة من طين.

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: حـ ثنا مهـران, عـن سفــيان, عـن السـ ّي, عـن عكرمـة, عـن ابـن 14289  

 َرة  ِمْن ِسّجيـٍل قال: طين فـي حجارة.عبـاس: ِحجا

 وقال ابن زي  فـي قوله ما:  

ـ ح ثنـي بـه يـونَ, قـال: أخبرنـا ابـن وهـب, قـال: قـال ابـن زيـ  فــي قولـه: ِحجـاَرة  ِمـْن 14290  

 ِسّجيـٍل قال: السهللااه ال نـيا. قال: والسهللااه ال نـيا اسهللاها سجيـل, وهي التـي أن ل هللا علـى قوم لوط.

ان بعض أهل العلـم بكالم العرب من البصريــين يقـول: السجيــل: هـو مـن الــحجارة الصـلب وك  

 الش ي  ومن الضرب, ويستشه  علـى  لك بقول الشاعر:

 َضْربـا تََواَصى بِه األْبياُل ِسّجيال   

وقال بعضهم: تـحّول الالم نونـا. وقـال آخـر مـنهم: هـو فعيــل مـن قـول القائـل: أسـجلته: أرسـلته,   

من العياه, فكأنه « سجلت له سجال  »فكأنه من  لك أي مرسلة علـيهم. وقال آخر منهم: بل هو من 

قـيـل: منـحوا  لك الباله فأعيوه, وقالوا أسجله: أههللاله. وقـال بعضـهم: هـو مـن الّسـِجّل, ألنـه كـان 

 عبـاس: فـيها علـم كالكتاب. وقال آخر منهم: بل هو طين ييبخ االَجّر, وينش  بـيت الفضل بن

 َمْن يُساِجْلنِـي يُساِجْل ماِج ايَـهللْاألُ ال ّْلَو إلـى َعْقِ  الَكَرْب  

 فهذا من َسَجْلت له َسْجال : أعييته.  

والصواب من القول فـي  لك عن نا ما قالـه الــهللافسرون, وهـو أنهـا مـن طـين, وبـذلك وصـفها هللا   

ْم ِحجاَرة  ِمْن ِطـيٍن ُمَسـّوَمة  ِعْنـ َ َربّـَك لْلـهللُاْسِرفِــيَن. فـي كتابه فـي موضع, و لك قوله: ِلنُْرِسَل َعلَـْيهِ 

 وق  ُروى عن سعي  بن جبـير أنه كان يقول: هي فـارسية ونبيية.

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا جرير, عن عياه بن السـائب, عـن سـعي  بـن جبــير, قـال: 14291  

 فـارسية ونبيية سج ايـل.
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ـي  لــك إلـــى أن اســم اليــين بفـــارسية جــل ال ايـــل, وأن  لــك لــو كــان فــذهب ســعي  بــن جبـــير فــ  

بـالفـارسية لكان سِجّل اِل سّجيـل, ألن الـحجر بـالفـارسية ي عى ِسَج واليـين ِجـْل, فـال وجـه لكـون 

الـــياه فـــيها وهــي فـــارسية. وقــ  بـــيّنا الصــواب مــن القــول عنــ نا فـــي أول الكتــاب بـــهللاا أغنــى عــن 

الـــهللاوضع. وقــ   ُكــر عــن الـــحسن البصــري أنــه قــال: كــان أصــل الـــحجارة طينــا  إعادتــه فـــي هــذا

 فش دت.

 وأما قوله: َمْنُضوٍد فإن قتادة وعكرمة يقوالن فـيه ما:  

ــادة 14292   ـــ حــ ثنا مـــحهللا  بــن عبــ  األعلـــى, قــال: حــ ثنا مـــحهللا  بــن ثــور, عــن معهللاــر, عــن قت

 وعكرمة: َمْنُضوٍد يقول: مصفوفة.

 بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة َمْنُضوٍد يقول: مصفوفة. ـ ح ثنا14293  

 وقال الربـيع بن أنَ فـيه, ما:  

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا ابن أبـي جعفر, عن أبــيه, عـن الربــيع 14294  

 بن أنَ, فـي قوله َمْنُضوٍد قال: نض  بعضه علـى بعض.

 ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن أبـي بكر الهذلـّي بن عبـ  هللا: ـ ح14295  

 أما قوله: َمْنُضوٍد فإنها فـي السهللااه منضودة: مع ّة, وهي من ع ّة هللا التـي أع ّ للظلـهللاة.

 وقال بعضهم: منضود: يتبع بعضه بعضا علـيهم, قال: فذلك نَْض ُهُ.  

ــ   ــول ف ــه: َمْنُضــوٍد مــن نعــت والصــواب مــن الق ــك أن قول ــن أنــَ, و ل ـــيع ب ــه الرب ــك مــا قال ـي  ل

ال من نعت الـحجارة, وإنـهللاا أمير القوم حجارة من طـين, صـفة  لـك اليـين أنـه نضـ  «, سجيـل»

بعضه إلـى بعض, فـيصير حجارة, ولـم يـهللايروا اليين فــيكون موصوفــا بأنـه تتـابع علــى القـوم 

ـــهللاا كــان جــائ ا ـــالنصب  بـهللاـــجيئه, وإن ـــل ب ــو كــان التن ي ـــهللاتأّول ل ــه هــذا ال أن يكــون علـــى مــا تأّول

 متضودة فـيكون من نعت الـحجارة حينئذ.

ــَك فإنــه يقــول: معلـــهللاة عنــ  هللا, أعلـــهللاها هللا, والـــهللاسّومة مــن نعــت     ــ َ َربّ وأمــا قولــه: ُمَســّوَمة  ِعْن

 الـحجارة, ولذلك نصبت ونعت بها.

 قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:وبنـحو الذي قلنا فـي  لك   

ـ ح ثنـي مــحهللا  بـن عهللاـرو, قـال: حـ ثنا أبـو عاصـم, قـال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي 14296  

 نـجيح, عن مـجاه : ُمَسّوَمة  قال: معلـهللاة.

 ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , مثله.   

: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عبـ  هللا بـن أبــي جعفـر, عـن ورقـاه, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن قال   

 مـجاه , مثله.

ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاه , مثله. قـال ابـن    

 جريج: مسّومة ال تشاكل حجارة األرض.

ــادة ـــ حــ ثنا مـــحهللا  بــن عبــ  األعلـــى14297   , قــال: حــ ثنا مـــحهللا  بــن ثــور, عــن معهللاــر, عــن قت

 وعكرمة: ُمَسّوَمة  قاال: ميّوقة بها نضح من حهللارة.

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة: ُمَسّوَمة  علـيها سيــهللاا معلومـة 14298  

 كحجارتكم. ح ّن بعض من رآها أنها حجارة ميّوقة علـيها, أو بها نضح من حهللارة لـيست

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا بن أبـي جعفـر, عـن أبــيه, عـن 14299  

 الربـيع, فـي قوله: ُمَسّوَمة  قال: علـيها سيـهللاا خيوط.

ـ ح ثنـي موسى بن هارون, قال: ح ثنا عهللارو, قال: ح ثنا أسبـاط, عـن السـ ّي: ُمَسـّوَمة  14300  

 مة: الـهللاختـهللاة.قال: الـهللاسوّ 

وأما قوله: َوما ِهَي ِمَن الّظاِلـهللِايَن بِبَِعيٍ  فإنه يقول تعالـى  كره مته ّدا مشـركي قـريش: ومـا هـذه    

الـحجارة التـي أميرتها علـى قـوم لـوط مـن مشـركي قومـك يـا مــحهللا  ببعيـ  أن يــهللايروها إن لــم 

ركهم. ـِ  يتوبوا من 

 لتأويـل.  كر من قال  لك:وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل ا  
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ـ ح ثنا مـحهللا  بن الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو عتاب ال الل سهل بن حهللااد, قال: ح ثنا ــعبة, 14301  

قال: ح ثنا أبـان بن تغلب, عن مـجاه , فـي قوله: َوما ِهَي ِمَن الّظاِلـهللِايَن ببَِعيٍ  قال: أن يصيبهم مـا 

 أصاب القوم.

هللاـرو, قـال: حـ ثنا أبـو عاصـم, قـال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي ـ ح ثنـي مــحهللا  بـن ع14302  

 نـجيح, عن مـجاه : َوما ِهَي ِمَن الّظاِلـهللِايَن بِبَِعيٍ  قال: يرهب بها من يشاه.

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا, عـن ورقـاه, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن    

 مـجاه , مثله.

 حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , مثله. قال: ح ثنا أبو   

 ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاه , مثله.   

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة: َوما ِهَي ِمـَن الّظاِلــهللِايَن بِبَِعيـٍ  14303  

 جار هللا منها  الـهللاا بع  قوم لوط.يقول: ما أ

ـــ ح ثنـــي مـــحهللا  بــن عبــ  األعلـــى, قــال: حــ ثنا مـــحهللا  بــن ثــور, عــن معهللاــر, عــن قتــادة 14304  

 وعكرمة: َوما ِهَي ِمَن الّظاِلـهللِايَن بِبِِعيٍ  يقول: لـم يبرأ منها  الـم بع هم.

ـَـ    ْو َب, عـن قتـادة, فــي قولـه: َومـا ح ثنا علـّي بن سهل, قال: ح ثنا َضهللْارة بن ربـيعة, عن ابن 

 ِهَي ِمَن الّظاِلـهللِايَن بِبَِعيٍ  قال: يعنـي  الـهللاي هذه األمة, قال: وهللا ما أجار منها  الـهللاا بع .

ـ ح ثنا موسى بن هارون, قال: ح ثنا حهللااد, قال: ح ثنا أسبـاط, عن الس ّي: َوما ِهَي ِمَن 14305  

 َ لَـهللاة العرب إن لـم يتوبوا فـيعذّبوا بها.الّظاِلـهللِايَن بِبَِعيٍ  يقول: من 

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن أبـي بكر الهذلـّي بـن عبـ  هللا, 14306  

 قال يقول: َوما ِهَي ِمَن الّظاِلـهللِايَن بِبَِعيٍ  من  لـهللاة أمتك ببعي , فال يأمنها منهم  الـم.

 لـي أرض س وم سافلها, كهللاا:وكان قَْلُب الـهللاالئكِة عا  

ـ ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا جابر بن نوح, قال: ح ثنا األعهللاش, عن مـجاه , قال: أخذ 14307  

جبرئيـل علـيه السالم قوم لوط من َسْرحهم ودورهم, حهللالهم بـهللاواـيهم وأمتعـتهم حتــى سـهللاع أهـل 

 السهللااه نُبـاح كالبهم ثم أكفأهم.

ة أخرى عن مـجاه , قال: أدخـل جبرئيـل جناحه تــحت األرض السفلــى ح ثنا به أبو كريب مرّ    

 من قوم لوط, ثم أخذهم بـالـجناح األيـهللان, فأخذهم من سرحهم ومواـيهم ثم رفعها.

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نــجيح, عـن مــجاه , كـان    

َجعَْلنا عاِلـيََها سافِلَها قـال: لــهللاا أصـبحوا غـ ا جبرئيــل علــى قـريتهم, ففتقهـا يقول: فَلَـهللّاا جاَه أْمُرنا 

 من أركانها, ثم أدخـل جناحه, ثم حهللالها علـى خوافـي جناحه.

قال: ح ثنا ـبل, قال: فح ثنـي هذا ابُن أبـي نـجيح, عن إبراهيـم بن أبـي بكـر قـال: ولــم يسـهللاعه    

: فحهللالها علـى خوافـي جناحه بـهللاا فـيها, ثم صع  بها إلــى السـهللااه ابن أبـي نـجيح عن مـجاه , قال

حتـى سهللاع أهل السهللااه نبـاح كالبهم ثم قلبها, فكان أّول ما سقط منها ـرفها, فذلك قـول هللا: َجعَْلنـا 

إن هللا  عاِلـيَها سافِلَها وأْمَيْرنا َعلَـْيها ِحجاَرة  ِمْن ِسّجيـٍل قال مـجاه : فلـم يصـب قومـا مـا أصـابهم

 طهللاَ علـى أعينهم, ثم قلب قريتهم, وأمير علـيهم حجارة من ِسجيّـل.

ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بـن ثـور, عـن معهللاـر, عـن قتـادة, قـال: 14308  

بلغنا أن جبرئيـل علـيه السالم أخذ بعُروة القرية الوسـيى, ثـم ألـوى بهـا إلــى السـهللااه, حتــى سـهللاع 

اه َضواغي كالبهم, ثم دّمر بعضها علـى بعض فجعل عالـيها سافلها ثم أتبعهم الـحجارة. أهل السهللا

 قال قتادة: وبلغنا أنهم كانوا أربعة آال  ألي.

ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قال:  ُِكر لنا أن جبرئيـل علـيه السـالم    

لـى جـّو السـهللااه حتــى سـهللاعت الــهللاالئكة ضـواغي كالبهـم, ثـم أخذ بعروتها الوسيى, ثم ألوى بها إ

ـُذّان القوم صخرا, قال: وهي ثالن قـرى يقـال لهـا َسـ ُوم, وهـي  دمر بعضها علـى بعض ثم أتبع 

بـين الـهللا ينة والشام. قال: و ُكر لنـا أنـه كـان فــيها أربعـة آال  ألـي. و ُكـر لنـا أن إبراهيــم علــيه 

 س وم يوم ّما لك السالم كان يُْشِر  يقول:
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ـ ح ثنـي موسى, قال: ح ثنا عهللارو, قال: ح ثنا أسبـاط, عـن السـ ّي, قـال: لــهللاا أصـبحوا 14309  

يعنـي قوم لوط ن ل جبرئيـل, فـاقتلع األرض مـن سـبع أرضـين, فحهللالهـا حتــى بلـز السـهللااه ال نــيا 

ك حين يقول: والـهللُاْؤتَِفَكةَ حتـى سهللاع أهل السهللااه نبـاح كالبهم وأصواب ديوكهم, ثم قلبها فقتلهم فذل

ـــم يـــهللات حــين أســقط  أْهــَوى الـــهللانقلبة حــين أهــوى بهــا جبرئيـــل األرض فـــاقتلعها بجناحــه, فهللاــن ل

األرض أمير هللا علـيه وهو تـحت األرض الـحجارة, ومن كان منهم ـا ّا فـي األرض وهو قول 

اَرة  ِمْن ِسّجيــٍل ثـم تتَـبعَهم فــي القـرى, فكـان الرجـل هللا: فَجعَْلنا عاِلـيَها سافِلَها وأْمَيْرنا َعلَـْيها ِحج

 يأتـيه الـحجر فـيقتله, و لك قول هللا تعالـى: وأْمَيْرنا َعلَـْيها ِحجاَرة  ِمْن ِسّجيـٍل.

ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن أبـي بكر وأبو سفـيان, عن معهللار, عـن    

برئيـل علـيه السالم لـهللاا أصبح نشر جناحـه, فــانتسي بـه أرضـهم بــهللاا فــيها قتادة, قال: بلغنا أن ج

من قصورها ودوابها وحجارتها وـجرها وجهللايع ما فــيها, فضـهللاها فــي جناحـه, فحواهـا وطواهـا 

فـــي جــو  جناحــه, ثــم صــع  بهــا إلـــى الســهللااه ال نـــيا, حتـــى ســهللاع ســكان الســهللااه أصــوات النــاس 

ألـي, ثـم قلبهـا فأرسـلها إلــى األرض منكوسـة, دمـ م بعَضـها علــى  والكالب, وكـانوا أربعـة آال 

 بعض, فجعل عالـيها سافلها, ثم أتبعها حجارة من سجيـل.

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, قال: ثنـي ابـن إسـحام, قـال: ثنــي مــحهللا  بـن كعـب 14310  

ـَ هللا جبرئيــل علــيه السـالم إلــى » القَُر ي, قال: ُح ثت أن نبـّي هللا صلى هللا عليه وسلم قال: بَعَـ

الـهللُاْؤتَِفكة قَْريَِة لُوٍط علـيه السالم التـي كان لُوٌط فــيها, فـاْحتَــهللَالَها بَجنَاِحـِه, ثـم َصـِع َ بهـا حتــى إّن 

هـا, ثـم أتْبَعَهـا ّللّاُ أْهَل الّسهللااه ال ّْنـيا لَـيَْسهللَاعُوَن نُبَـاَح ِكالبها وأْصَواَت دََجاِجَها, ثم َكفَأََها علــى َوْجهِ 

بـالـِحَجاَرةِ, يقـول هللا: َجعَْلنـا عاِلــيَها سـافِلَها وأْمَيْرنـا َعلَــْيها ِحجـاَرة  ِمـْن ِسّجيــٍل فأْهلََكهـا هللا ومـا 

ََ قَْريَاٍت: صنعة, وصعوة, وعثـرة, ودومـا, وسـ وم وسـ وم هـي  َحْولَها ِمَن الـهللُاْؤتَِفَكاِت, وُكّن َخهللْا

 «.ونـّجى هللا لوطا وَمْن معه من أهله, إال اْمَرأَته كانَْت فِـيـهللَاَن َهلك القرية العظهللاى,

 84اآلية : 
ـُـعَْيبا  قَـاَل يَقَـْوِم اْعبُـ ُواْ ّللّاَ َمـا لَُكـْم ّمـْن إِلَـ ـٍَه القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوإِلََى َمـْ يََن أََخـاُهْم 

 َواْلهللِايَ اَن إِنَّي أََراُكْم بَِخْيٍر َوإِنَّي أََخاُ  َعلَْيُكْم َعذَاَب يَْوٍم ّمِحيٍط {.َغْيُرهُ َوالَ تَنقُُصواْ اْلهللِاْكيَاَل 

ـُعَْيبـا فلـهللاا أتاهم قاَل يا قَْوِم اْعبُ وا ّللّاَ ما لَُكْم     يقول تعالـى  كره: َو أرسلنا إلـى ول  َمْ يََن أخاُهْم 

له بـالياعة لـهللاا أمركم به ونهـاكم عنـه, مـا لَُكـْم ِمـْن إلـٍه َغْيـُرهُ  ِمْن إلٍَه غيُرهُ يقول: أطيعوه, وتَذَللّوا

يقول: ما لكم من معبود سواه يستـحق علـيكم العبـادة غيره. َوال تَْنقُصوا الـهللِاْكياَل والـهللِاي اَن يقـول: 

 وال تنقصوا الناس حقوقهم فـي مكيالكم ومي انكم, إنّـي أَراكْم بَِخْيٍر.

ويـل فـي الـخير الذي أخبـر هللا عـن ــعيب أنـه قـال لــهللا ين إنـه يـراهم بـه, فقـال واختلي أهل التأ  

 بعضهم: كان  لك ُرْخ  السعر وحذرهم َغالهه.  كر من قال  لك:

ـ ح ثنـي زكريا بن يحيى بـن أبــي زائـ ة, قـال: حـ ثنا عبـ  هللا بـن داود الواسـيي, قـال: 14311  

, عـن ابـن عبــاس: إنّــي أَراُكـْم بَِخْيـٍر قـال: ُرْخـ  ح ثنا مـحهللا  بن موسى, عـن الـذيال بـن عهللاـرو

 السعر. وإنّـي أخاُ  َعلَـْيُكْم َعذَاَب يَْوٍم ُمـِحيٍط قال: غاله سعر.

ـ ح ثنـي أحهللا  بن علـّي النصري, قـال: ثنــي عبـ  الصـهللا  بـن عبـ  الـوران, قـال: حـ ثنا 14312  

 ي أَراُكْم بَِخْيٍر قال: ُرْخ  السعر.صالـح بن رستـم, عن الـحسن, و كر قوم ـعيب قال: إنّـ

ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا عب  الصهللا  بن عب  الوارن, عن أبـي عامر الــخراز, عـن    

 الـحسن, فـي قوله: إنّـي أَراُكْم بَِخْيٍر قال: الغنى وُرْخ  السعر.

  كر من قال  لك: وقال آخرون: عنـي بذلك: إنـي أرى لكم ماال  وزينة من زين ال نـيا.  

ـ ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قـال: أخبرنـا معهللاـر, عـن قتـادة, فــي 14313  

 قوله: إنّـي أَراُكْم بَِخْيٍر قال: يعنـي خير ال نـيا وزينتها.

صـر علــيهم ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قوله: إنّـي أَراُكـْم بَِخْيـٍر أب   

 قِْشرا من قِْشر ال نـيا وزينتها.

ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قـال ابـن زيـ  فــي قولـه: إنّــي أَراُكـْم بَِخْيـٍر 14314  

 قال: فـي دنـياكم, كهللاا قال هللا تعالـى: إْن تََرَك َخْيرا سهللااه خيرا ألن الناس يسهللاون الـهللااه خيرا.
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ك بـالصواب ما أخبر هللا عن ـعيب أنه قال لقومه, و لك قوله: إنّـي أَراُكْم وأولـى األقوال فـي  ل  

بَِخْيٍر يعنـي بخير ال نـيا. وق  ي خـل فـي خير ال نـيا الــهللاال وزينـة الــحياة ال نــيا ورخـ  السـعر, 

وال داللـة علــى أنــه عنــي بقـيــله  لــك بعـض خيـرات ال نـــيا دون بعـض, فـذلك علـــى كـّل معانـــي 

ات ال نـيا التـي  كر أهل العلـم أنهم كانوا أوتوها. وإنـهللاا قال  لك ـعيب, ألن قومه كـانوا فــي خير

سعة من عيشهم ورخ  من أسـعارهم كثــيرة أمـوالهم, فقـال لهـم: ال تنقصـوا النـاس حقـوقهم فــي 

أمر هللا وبخسكم  مكايـيـلكم وموازينكم, فق  وّسع هللا علـيكم رزقكم, َوإنّـي أخاُ  َعلـيُكم بـهللاخالفتكم

الناس أموالهم فـي مكايـيـلكم وموازينكم عذاَب يوٍم ُمـحيٍط يقول: أن ينـ ل بكـم عـذاب يـوم مــحيط 

بكم عذابه. فجعل الـهللاـحيط نعتا للـيوم, وهو من نعت العذاب, إ  كان مفهومـا معنـاه, وكـان العـذاب 

 فـي الـيوم, فصار كقولهم ُجبّتك مـحترقة.

 85اآلية : 
ــاَس القــول فــ ــاَل َواْلهللِايــَ اَن بِاْلِقْســِط َوالَ تَْبَخُســواْ النّ ــواْ اْلهللِاْكيَ ــْوِم أَْوفُ ـي تأويـــل قولــه تعالـــى:     }َويَقَ

يَآَهُهْم َوالَ تَْعثَْواْ فِي األْرِض ُمْفِسِ يَن {. ـْ  أَ

, يقـول: يقول تعالـى  كره مخبرا عن قـيـل ـعيب لقومه: أوفُوا الناس الكيـل والــهللاي ان بــالقسط   

بـالع ل, و لك بأن توفّوا أهل الـحقوم التـي هي مــهللاا يكـال أو يـوزن حقـوقهم علــى مـا وجـب لهـم 

 من التـهللاام بغير بخَ وال نق .

ـــيكم أن     ــياَهُهْم يقــول وال تنقصــوا النــاس حقــوقهم التـــي يجــب عل ـْ ــاَس أ ــه: َوال تَْبَخُســوا النّ وقول

 توفوهم كيال  أو وزنا أو غير  لك. كهللاا:

ـ ح ثنـي الـحارن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قـال: حـ ثنا علــي بـن صالــح بـن حـّي, قـال: 14315  

ياَهُهْم قال: ال تنقصوهم. ـْ  بلغنـي فـي قوله: َوال تَْبَخُسوا النّاَس أ

ـياَهُهمْ 14316   ـْ  ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عـن قتـادة: َوال تَْبَخُسـوا النّـاَس أ

 يقول: ال تظلـهللاوا الناس أـياههم.

وقوله: َوال تَْعثَْوا فِـي األْرِض ُمْفِسِ يَن يقول: وال تسـيروا فــي األرض تعهللالـون فــيها بــهللاعاصي    

 هللا. كهللاا:

ـ ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قـال: أخبرنـا معهللاـر, عـن قتـادة, فــي 14317  

 ألْرِض ُمْفِسِ يَن قال: ال تسيروا فـي األرض.قوله: َوال تَْعثَْوا فِـي ا

ـ ُحـ ثت عـن الــهللاسيب, عـن أبــي روم, عـن الضـحاك: َوال تَْعثَـْوا فِــي األْرِض ُمْفِسـِ يَن 14318  

 يقول: ال تسعوا فـي األرض مفس ين, يعنـي: نقصان الكيـل والـهللاي ان.

 86اآلية : 
  َخْيٌر لُّكْم إِن ُكنتُم ّمْؤِمنِيَن َوَمآ أَنَاْ َعلَْيُكْم بَِحِفيٍظ {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }بَِقيّةُ ّللّاِ 

ــوقهم     ــاس حق ــوا الن ــاه هللا لكــم بعــ  أن توف ــْم مــا أبق ــٌر لَُك ـــيّة ّللّاِ َخْي ــه: بَِق ـــى  كــره بقول ـــي تعال يعن

النـاس مـن حقـوقهم بـالـهللاكيال والـهللاي ان بـالقسط, فأحله لكم, خير لكم من الذي يبقــى لكـم ببخسـكم 

بـالـــهللاكيال والـــهللاي ان, إْن ُكْنتـــْم ُمْؤِمنِـــيَن يقــول: إن كنتـــم مص ّقـــين بوعــ  هللا ووعيــ ه وحاللــه 

 وحرامه. وهذا قول ُروى عن ابن عبـاس بإسناد غير مرتضى  عن  أهل النقل.

 ن قال  لك:وق  اختلي أهل التأويـل فـي  لك, فقال بعضهم: معناه طاعة هللا خير لكم.  كر م  

ـ ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا أبو وكيع وح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عـن سفــيان, 14319  

 عن لـيـ, عن مـجاه : بَِقـيّةُ ّللّاِ َخْيٌر لَُكْم قال: طاعة هللا خير لكم.

بـن أبــي ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا حكام, عن عنبسة, عن مـحهللا  بن عب  الرحهللان, عن القاسـم    

 بَّ ة, عن مـجاه : بَِقـيّةُ ّللّاِ قال: طاعة هللا َخْيٌر لَُكْم.

ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن    

 مـجاه : بَِقـيّةُ ّللّاِ قال: طاعة هللا.

رنا الثوري, عن لـيـ, عـن مــجاه : ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قال: أخب   

 بَِقـيّةُ ّللّاِ َخْيٌر لَُكْم قال: طاعة هللا خير لكم.
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ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مــجاه : بَِقــيّةُ    

 ّللّاِ َخْيٌر لَُكْم قال: طاعة هللا.

 , قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاه , نـحوه.ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين   

 وقال آخرون: معنى  لك: حّظكم من ربكم خير لكم.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سـعي , عـن قتـادة, قولـه: بَِقــيّةُ ّللّاِ َخْيـٌر لَُكـْم إْن 14320  

 ر لكم.ُكْنتُـْم ُمْؤِمنِـيَن: حظكم من ربكم خي

ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قال: أخبرنا معهللار, عن قتادة, فـي قوله: بَِقــيّةُ    

 ّللّاِ َخْيٌر لَُكْم قال: حظكم من هللا خير لكم.

 وقال آخرون: معناه: رزم هللا خير لكم.  كر من قال  لك:  

ال: حـ ثنا سفــيان, عهللاـن  كـره, عـن ابـن ـ ح ثنـي الـحارن, قـال: حـ ثنا عبـ  الع يـ , قـ14321  

 عبـاس: بَِقـيّةُ ّللّاِ قال رزم هللا.

 وقال ابن زي  فـي قوله ما:  

ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زي  فـي قوله: بَِقـيّةُ ّللّاِ َخْيٌر لَُكْم إْن 14322  

 ـية فـي الرحهللاة.ُكْنتُـْم ُمْؤِمنـين قال: الهالك فـي العذاب, والبق

وإنـهللاا اخترت فـي تأويـل  لك القول الذي اخترته, ألن هللا تعالـى  كره إنــهللاا تقـ م إلــيهم بــالنهي   

عن بخَ الناس أـياههم فـي الـهللاكيال والـهللاي ان, وإلــى تـرك التيفــيي فــي الكيــل والـبخَ فــي 

فــي الوفــاه فــي ال نــيا واالَخـرة  الـهللاي ان دعاهم ـعيب, فتعقـيب  لك بـالـخبر عهللاا لهم من الــحظّ 

أولـى, مع أن قوله: بَِقـيّةُ إنـهللاا هي مصـ ر مـن قـول القائـل بَقّــْيت بَِقــيّة مـن كـذا, فـال وجـه لتوجيـه 

معنى  لك إال إلــى: بقــية هللا التــي أبقاهـا لكـم مــهللاا لكـم بعـ  وفــائكم النـاس حقـوقهم خيـر لكـم مـن 

 كم من  لـهللاكم الناس ببخسكم إياهم فـي الكيـل والوزن.بقـيتكم من الـحرام الذي يبقـى ل

ـــْيُكْم بَِحِفـــيٍظ يقــول: ومــا أنــا علـــيكم أيهــا النــاس برقـــيب أرقــبكم عنــ  كيـــلكم     وقولــه: َومــا أنــا َعلَ

ووزنكـــم هـــل توفـــون النـــاس حقـــوقهم أم تظلــــهللاونهم, وإنــــهللاا علــــّي أن أبلغكـــم رســـالة ربــــي فقـــ  

 أبلغتكهللاوها.

 87اآلية : 
قول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَالُواْ يَُشعَْيُب أََصلََواتَُك تَـأُْمُرَك أَن نّتْـُرَك َمـا يَْعبُـ ُ هابَاُؤنَـآ أَْو أَن ال

ي ُ {. ـِ  نّْفعََل فَِي أَْمَواِلنَا َما نََشاُه إِنَّك ألنَت اْلَحِليُم الّر

ـُعَْيُب أَصالتُكَ     تَأُْمُرَك أْن نَتُْرَك عبـادة ما يَْعبُ ُ آبـاُؤنا من  يقول تعالـى  كره: قال قوم ـعيب: يا 

األوثان واألصنام, أْو أْن نَْفعََل فِـي أْمَواِلنا ما نَشـاُه مـن كسـر الـ راهم وقيعهـا وبخـَ النـاس فــي 

الكيـل والوزن إنَّك ألَْنَت الـَحِلـيـُم وهو الذي ال يحهللاله الغضب أن يفعل ما لـم يكن لـيفعله فـي حال 

ي ُ يعنـي: رـي  األمر فـي أمره إياهم أن يتركوا عبـادة األوثان. كهللاا:ال ـِ  رضا, الّر

ـح ثنا مـحهللاود بن خ ا , قال: ح ثنا حهللااد بن خال  الـخياط, قال: حـ ثنا داود بـن قــيَ, 14323  

ْفعَل فـي أْمَواِلنا ما عن زي  بن أسلـم, فـي قول هللا: أصالتُك تأُمُرك أن نَتُْرك ما يَْعبُ ُ آبـاُؤنا أْو أْن نَ

نَشاُه, إنَّك الََهْنَت الـَحِلـيـُم الّرـي ُ قال: كان مـهللاا نهاهم عنه حذ  الـ راهم, أو قـال: قيـع الـ راهم. 

 الشك من حهللااد.

ـــ حــ ثنا ســهل بــن موســى الــرازي, قــال: حــ ثنا ابــن أبـــي فُــ َيك, عــن أبـــي مــودود, قــال: 14324  

بلغنـي أن قوم ـعيب عذّبوا فـي قيع ال راهم, وجـ ت  لـك سهللاعت مـحهللا  بن كعب القر ي يقول: 

 فـي القرآن: أَصالتَُك تَأُمُرَك أن نَتُْرَك ما يَْعبُ ُ آبـاُؤنا أو أن نَْفعَل فـي أْمَواِلنا ما نَشاُه.

ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا زي  بن حبـاب, عن موسى بن عبـي ة, عن مـحهللا  بن كعب القر ي,    

ـُـعَْيُب أَصـالتَُك تَـأُمُرَك أن نَتْـُرَك مـا يَْعبُـ ُ قال: عذّب قـو م ــعيب فــي قيعهـم الـ راهم, فقـالوا: يـا 

 آبـاُؤنا أو أن نَْفعََل فـي أْمَواِلنا ما نَشاُه.

قال: ح ثنا حهللااد بن خال  الـخياط, عن داود بن قـيَ, عن زي  بن أسلـم, فــي قولـه: أو أن نَْفعَـَل    

 شاُه قال: كان مـهللاا نهاهم عنه: حذ  ال راهم.فِـي أْمَواِلنا ما نَ
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ـُـعَْيُب 14325   ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابـن وهـب, قـال: قـال ابـن زيـ , فــي قولـه: قـالُوا يـا 

أَصالتَُك تَـأُمُرَك أْن نَتْـُرَك مـا يَْعبُـ ُ آبــاُؤنا أْو أْن نَْفعَـَل فِــي أْمَواِلنـا مـا نَشـاُه قـال: نهـاهم عـن قيـع 

ـــي ـــيها مــا نشــاه, إن ـــئنا قيعناهــا, وإن ـــئنا ال نان ــا نفعــل ف ـــهللاا هــي أموالن ــالوا: إن ــ راهم, فق ر وال

 َحّرقناها, وإن ـئنا طرحناها.

قال: وأخبرنا ابن وهب, قال: وأخبرنـي داود بن قـيَ الـهللاري أنه سهللاع زي  بن أسلـم يقـول فــي    

ـُعَْيُب أَصالتَُك تَأُمُرَك أْن نَ تُْرَك ما يَْعبُـ ُ آبــاُؤنا أْو أْن نَْفعَـَل فِــي أْمَواِلنـا مـا نَشـاُه قول هللا: قالُوا يا 

 قال زي : كان من  لك قيع ال راهم.

 وقوله: أَصالتَُك كان األعهللاش يقول فـي تأويـلها ما:  

ـ ح ثنا الـحسن, قال: أخبرنا عب  الرزام, قال: أخبرنا الثوري عن األعهللاـش, فــي قولـه: 14326  

 : قراهتك.أَصالتَُك قال

فإن قال قائل: وكيي قـيـل: أصالتك تأمرك أن نترك ما يعب  آبــاؤنا, أو أن نفعـل فــي أموالنـا مـا   

نشاه, وإنـهللاا كان ـعيب نهاهم أن يفعلوا فـي أموالهم ما ق   كرت أنه نهـاهم عنـه فــيها؟ قـيــل: إن 

 معنى  لك بخال  ما توههللات.

, فقال بعض البصريـين: معنى  لك: أصـالتك تـأمرك أن وق  اختلي أهل العربـية فـي معنى  لك  

نترك ما يعب  آبـاؤنا, أن أن نترك أن نفعل فـي أموالنا ما نشاه, ولـيَ معناه: تأمرك أن نفعـل فــي 

 أموالنا ما نشاه, ألنه لـيَ بذا أمرهم.

كأنـه قـال: وقال بعض الكوفـيـين نـحو هـذا القـول, قـال: وفــيها وجـه آخـر يجعـل األمـر كـالنهي,   

«, تأمرك»أصالتك تأمرك بذا وتنهانا عن  ا؟ فهي حينئذ مردودة علـى أن األولـى منصوبة بقوله 

التــي فــي قولـه: مـا يَْعبُـ ُ. وإ ا كـان  لـك كـذلك, كـان « مـا»وأن الثانـية منصوبة عيفـا بها علــى 

عل فــي أموالنـا مـا نشـاه؟ معنى الكالم: أصالتك تأمرك أن نترك ما يعب  آبـاؤنا, أو أن نترك أن نف

« أن»فهللان قـرأ  لـك كـذلك فـال مؤنـة فــيه, وكانـت «, ما تَشاهُ »وق   كر عن بعض القّراه أنه قرأه 

 األولـى.« أن»الثانـية حينئذ معيوفة علـى 

ـي ُ فـإنهم أعـ اه هللا قـالوا  لـك لـه اسـته اه بـه وإنــهللا   ـِ ا وأما قولهم لشعيب: إنَّك ألَْنَت الـَحِلـيــُم الّر

 سفهوه وجهلوه بهذا الكالم. وبـهللاا قلنا من  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج: إنَّك ألَْنَت الـَحِلـيـُم 14327  

ي ُ قال: يسته هون. ـِ  الّر

ابن زي , فـي قوله: إنَّك ألَْنـَت الـَحِلـيــُم ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال 14328  

ي ُ الـهللاسته هون يسته هون بأنك ألنت الـحلـيـم الرـي . ـِ  الّر

 88اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَاَل يَقَْوِم أََرأَْيتُْم إِن ُكنُت َعلََى بَيّنٍَة ّمن ّربّي َوَرَزقَنِي ِمْنـهُ ِرْزقـا  

 بِاِّلِ أُِري ُ أَْن أَُخاِلفَُكْم إِلََى َمآ أَْنَهاُكْم َعْنهُ إِْن أُِري ُ إِالّ اإِلْصالََح َما اْستََيْعُت َوَما تَْوفِيِقَي إِالّ َحَسنا  َوَمآ 

 َعلَْيِه تََوّكْلُت َوإِلَْيِه أُنِيُب {.

من ربـي فـيـهللاا يقول تعالـى  كره: قال ـعيب لقومه: يا قوم أرأيتـم إن كنت علـى بـيان وبرهان    

أدعوكم إلـيه من عبـادة هللا, والبراهة من عبـادة األوثان واألصـنام, وفـيــهللاا أنهـاكم عنـه مـن إفسـاد 

الـهللاال َوَرَزقَنِـي ِمْنهُ ِرْزقا َحَسنا يعنـي حالال  طيبـا. َوما أُِري ُ أْن أُخاِلفَُكْم إلـى ما أنهاُكْم َعْنهُ يقـول: 

ثم أفعل خالفه, بل ال أفعل إال بـهللاا آمركم به وال أنتهي إال عهللاـا أنهـاكم وما أري  أن أنهاكم عن أمر 

 عنه. كهللاا:

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة: َوما أُِري ُ أْن أُخـاِلفَُكْم إلــى مـا 14329  

 أنهاُكم َعْنهُ يقول: لـم أكن ألنهاكم عن أمر أركبه أو آتـيه.

إالّ اإلْصالَح يقول: ما أري  فـيـهللاا آمركم به وأنهاكم عنه, إال إصالحكم وإصالح أمـركم إْن أُِري ُ    

ــة, بخالفكــم أمــره  ــالكم مــن هللا عقوبــة منكل ــئال ين ـــى إصــالحه ل ــتََيْعُت يقــول: مــا قــ رت عل مــا اْس

إصـالحكم ومعصيتكم رسوله. َومـا تَْوفِـيقــي إالّ بــاِّلِ يقـول: ومـا إصابتــي الــحّق فــي مـحاولتــي 

 وإصالح أمركم إال بـاهلل, فإنه هو الـهللاعين علـى  لك إن ال يعنّـي علـيه لـم أصب الـحّق فـيه.
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وقوله: َعلَـيِه تََوّكْلـُت يقـول: إلــى هللا أفـّوض أمـري, فإنـه ثقتــي وعلــيه اعتــهللاادي فــي أمـوري.    

 . كهللاا:وقوله: َوإلَـْيِه أُنِـيُب وإلـيه أقبل بـالياعة وأرجع بـالتوبة

ـــ حــ ثنا ابــن وكيــع, قــال: حــ ثنا ابــن نـــهللاير, عــن ورقــاه, عــن ابــن إســحام نـــجيح, عــن 14330  

 مـجاه : َوإلَـْيِه أُنِـيُب قال: أرجع.

ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن    

 مـجاه , مثله.

بو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عـن مــجاه . قـال: ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أ   

وح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا, عـن ورقـاه, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن مــجاه , قولـه: وإلَــْيِه 

 أُنِـيُب قال: أرجع.

لَــْيِه ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عـن ابـن جـريج, عـن مــجاه  قولـه: وإ   

 أُنِـيُب قال: أرجع.

 89اآلية : 
قَاقَِي أَن يُِصيبَُكم ّمثُْل َمآ أََصـاَب قَـْوَم نُـوحٍ  ـِ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َويَقَْوِم الَ يَْجِرَمنُّكْم 

 أَْو قَْوَم ُهوٍد أَْو قَْوَم َصاِلحٍ َوَما قَْوُم لُوٍط ّمنُكم بِبَِعيٍ  {.

قاقـي يقول: ال يحهللالـنكم يقول تعالـى  كر    ـِ ه مخبرا عن قـيـل ـعيب لقومه: ويا قَْوِم ال يْجِرَمنُّكْم 

ع اوتـي وبغضي وفرام ال ين الذي أنا علـيه, علـى اإلصرار علـى ما أنتـم علـيه من الكفـر بــاهلل 

ثـُل مـا وعبـادة األوثان وبخـَ النـاس فــي الــهللاكيال والــهللاي ان وتـرك اإلنابـة والتوبـة, فــيِصيبكم م

أصاَب قوَم نوحٍ من الغرم أْو قوَم هوٍد من العذاب أْو قَْوَم َصالـحٍ من الرجفة. وما قَْوُم لُـوٍط الـذين 

ائتفكـت بهـم األرض ِمـْنُكْم بِبَِعيــٍ  هالكهـم, أفـال تتعظـون بــه وتعتبـرون؟ يقـول: فــاعتبروا بهــؤاله, 

 واحذروا أن يصيبكم بشقاقـي مثل الذي أصابهم. كهللاا:

ـ ح ثنا بشر بن معا , قال: ح ثنا ي ي , قـال: حـ ثنا سـعي , عـن قتـادة, قولـه: ال يْجـِرَمنُّكْم 14331  

قاقـي يقول: ال يحهللالنكم فراقـي إْن يُِصيبَُكْم ِمثُْل ما أصاب قَْوَم نُوحٍ... اآلية.  ـِ

قولـه: ال ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قـال: أخبرنـا معهللاـر, عـن قتـادة, فــي    

قاقـي يقول: ال يحهللالنكم ـقاقـي. ـِ  يَْجِرَمنُّكْم 

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قوله: الَ يَْجـِرَمنُّكْم 14332  

 ـقاقـي قال ع اوتـي وبغضائي وفراقـي.

عهللاـر, عـن قتـادة: َومـا ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مــحهللا  بـن ثـور, عـن م14333  

 قَْوُم لُوٍط ِمْنُكْم بِبَِعيٍ  قال: إنـهللاا كانوا ح يثا منهم قريبـا يعنـي قوم نوح وعاد وثهللاود وصالـح.

ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قال: أخبرنا معهللار, عن قتادة, فــي قولـه: َومـا    

 انوا ح يثـي عه  قريب بع  نوح وثهللاود.قَْوُم لُوٍط ِمْنُكْم بِبَِعيٍ  قال: إنـهللاا ك

 قال أبو جعفر: وق  يحتـهللال أن يقال: معناه: وما دار قوم لوط منكم ببعي .  

 90اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َواْستَْغِفُرواْ َربُّكْم ثُّم تُوبَُواْ إِلَْيِه إِّن َربّي َرِحيٌم َودُودٌ {.

را عن قـيـل ـعيب لقومه: اْسـتَْغِفُروا َربُّكـْم أيهـا القـوم مـن  نـوبكم بــينكم يقول تعالـى  كره مخب   

وبـين ربكم التــي أنتــم علــيها مقـيــهللاون مـن عبــادة االَلهـة واألصـنام وبَْخـَ النـاس حقـوقهم فــي 

ونهيـه. أّن  الـهللاكايـيـل والـهللاوازين. ثُّم تُوبُوا إلَـْيِه يقول: ثم ارجعـوا إلــى طاعتـه واالنتهـاه إال أمـره

َربّـي َرِحيـٌم يقول: هو رحيـم بـهللان تـاب وأنـاب إلــيه أن يعذبـه بعـ  التوبـة. َودُودٌ يقـول:  و مــحبة 

 لـهللان أناب وتاب إلـيه يودّه ويحبه.

 91اآلية : 
َراَك فِينَـا َضـِعيفا  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَالُواْ يَُشعَْيُب َمـا نَْفقَـهُ َكثِيـرا  ّمهللّاـا تَقُـوُل َوإِنّـا لَنَـ

 َولَْوالَ َرْهُيَك لََرَجهللْانَاَك َوَمآ أَنَت َعلَْينَا بِعَِ يٍ  {.
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ـُـعَْيُب مـا نَْفقَـهُ َكثِــيرا ِمــهللّاا تَقُـول أي مـا نعلــم     يقول تعالــى  كـره: قـال قـوم ــعيب لشـعيب: يـا 

ا  كر أنه كان ضريرا, فلذلك قالوا لـه: حقـيقة كثـير مـهللاا تقول وتـخبرنا به. َوإنّا لَنََراك فِـينا َضِعيفـ

 إنّا لَنَراَك فِـينا َضِعيفـا.  كر من قال  لك:

ـــ ح ثنـــي عبــ  األعلـــى بــن واصــل, قــال: حــ ثنا أســ  بــن زيــ  الـــَجّصاص, قــال: أخبرنــا 14334  

 .ـريك, عن سالـم, عن سعي  بن جبـير, فـي قوله: َوإنّا لَنََراَك فِـينا َضِعيفـا قال: كان أعهللاى

ح ثنا عبـاس بن أبـي طالب, قال: ثنـي إبراهيــم بـن مهـ ي الــهللاصيّصي, قـال: حـ ثنا خــلي بـن    

 خـلـيفة, عن سفـيان, عن سعي , مثله.

ح ثنا أحهللا  بن الولـي  الرملـي, قال: ح ثنا إبراهيـم بن زيـاد وإسـحام بـن الــهللانذر, وعبـ  الــهللالك    

 سعي , مثله.بن زي , قالوا: ح ثنا ـريك, عن سالـم, عن 

ـ قال: ح ثنا عهللارو بن عون ومـحهللا  بن الصبــاح, قـاال: سـهللاعنا ــريكا يقـول فــي قولـه: 14335  

 َوإنّا لَنََراَك فِـينا َضِعيفـا قال: أعهللاى.

 ح ثنا سع ويه, قال: ح ثنا عبـاد, عن ـريك, عن سالـم, عن سعي  بن جبـير, مثله.   

و نعيـم, قال: ح ثنا سفـيان, قوله: َوإنّا لَنََراَك فِـينا َضِعيفـا ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أب14336  

 قال: كان ضعيي البصر. قال سفـيان: وكان يقال له خييب األنبـياه.

قال: حـ ثنا الـحهللاانــي, قـال: حـ ثنا عبــاد, عـن ــريك, عـن سالــم, عـن سـعي : َوإنّـا لَنَـَراَك فِــينا    

 َضِعيفـا قال: كان ضرير البصر.

ــاَك يقــول: يقولــون: ولــوال أنــت فـــي عشــيرتك وقومــك لرجهللانــاك,    ــْوال َرْهُيــَك لََرَجهللْان وقولــه: َولَ

 يعنون: لسببناك. وقال بعضهم: معناه لقتلناك.  كر من قال  لك:

ـ ح ثنـي يـونَ, قـال: أخبرنـا ابـن وهـب, قـال: قـال ابـن زيـ , فــي قولـه: َولَـْوال َرْهُيـَك 14337  

وا: لوال أن نتقـي قومك ورهيك لرجهللاناك. َوما أْنَت َعلَـْينا بعَ يٍ  يعنون: ما أنت لََرجهللْاناَك قال: قال

 مـهللان يكرم علـينا, فـيعظم علـينا إ الله وَهَوانُه, بل  لك علـينا َهين.

 92اآلية : 
َخْذتهللُُاوهُ َوَرآَهُكْم ِ ْهِريّا  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَاَل يَقَْوِم أََرْهِيَي أََعّ  َعلَْيُكم ّمَن ّللّاِ َواتّ 

 إِّن َربّي بهللَِاا تَْعهللَالُوَن ُمِحيٌط {.

يقــول تعالـــى  كــره: قــال ـــعيب لقومــه: يــا قــوم أَْعَ ْزتـــم قــومكم, فكــانوا أعــّ  علـــيكم مــن هللا,    

واستـخففتــــم بـــربكم, فجعلتــــهللاوه خــــلي  هـــوركم, ال تأتــــهللارون ألمـــره وال تــــخافون عقابـــه, وال 

ه حّق عظهللاته. يقال للرجل إ ا لـم يقض حاجة الرجل: نبـذ حاجتـه وراه  هـره: أي تركهـا تعظهللاون

ال يـلتفت إلـيها, وإ ا قضاها قـيـل: جعلها أمامه ونُْصب عينــيه ويقـال:  هـرت بحاجتــي وجعلتهـا 

 ِ هِرية: أي خـلي  هرك, كهللاا قال الشاعر:

 َوَجْ نا بنـي البَْرَصاِه ِمْن َولَِ  الّظْهرِ 

 بـهللاعنى: أنهم يظهرون بحوائج الناس فال يـلتفتون إلـيها.  

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن سع , قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عهللاي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 14338  

ِمـَن ّللّاِ واتـَخْذتُــهللَاوهُ َوَراَهُكـم  هِريّـا و لـك أن قـوم  ابن عبــاس: قـاَل يـا قَـْوِم أَرْهِيـي أَعـّ  َعلَــْيُكمْ 

 ـعيب ورهيه كانوا أعّ  علـيهم من هللا, وَصغُر ـأن هللا عن هم عّ  ربنا وجّل ثناؤه.

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عـن علــّي, عـن ابـن 14339  

 َوَراَهُكْم ِ ْهِريّا قال: قـفـا. عبـاس: واتّـَخْذتُـهللُاوهُ 

ـ ح ثنا بشر, قـال: حـ ثنا ي يـ , قـال: حـ ثنا سـعي , عـن قتـادة: قـاَل يـا قَـْوِم أَرْهِيـي أَعـّ  14340  

 َعلَـْيُكْم ِمَن ّللّاِ واتـَخْذتُـهللَاوهُ َوَراَهُكم َ ْهِريّا يقول: َعّ زتـم قومكم, وأ هرتـم بربكم.

  األعلـــى, قــال: حــ ثنا مـــحهللا  بــن ثــور, عــن معهللاــر, عــن قتــادة: ـــ حــ ثنا مـــحهللا  بــن عبــ14341  

َواتّـَخْذتُـهللُاوه َوَراهُكْم ِ ْهِريّا قال: لـم تراقبوه فـي ـيه إنــهللاا تراقبـون قـومي. َواتّـَخْذتُــهللُاوهُ َوَراَهُكـْم 

 ِ ْهِريّا يقول: َعّ زتـم قومكم وأ هرتـم بربكم.
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نا مــحهللا  بـن ثـور, عـن معهللاـر, عـن قتـادة: َواتّـَخْذتُــهللُاوهُ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قـال: حـ ث   

َوَراَهُكْم ِ ْهِريّا قال: لـم تراقبـوه فــي ــيه, إنــهللاا تراقبـون قـومي, واتـخذتــهللاوه وراهكـم ِ ْهِريّـا ال 

 تـخافونه.

ـ ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قـال: أخبرنـا معهللاـر, عـن قتـادة, فــي 14342  

: أَرْهِيي أَعّ  َعلَـْيُكْم ِمَن ّللّاِ قال: أع زتـم قومكم واغتررتـم بربكم, سهللاعت إسـحام بـن أبــي قوله

إسرائيـل قال: قال سفـيان: واتّـَخْذتُـهللُاوهُ َوَراَهُكْم ِ ْهِريّا كهللاـا يقـول الرجـل للرجـل: خــلفت حاجتــي 

ــإ ــأمره, ف ـــم ب ــا: استـخففت ـــهللاوه وراهكــم  هريّ  ا أراد الرجــل قضــاه حاجــة خـــلي  هــرك, فـاتـخذت

 صاحبه جعلها أمامه بـين ي يه ولـم يستـخي بها.

ـــ ح ثنـــي يــونَ, قــال: أخبرنــا ابــن وهــب, قــال: قــال ابــن زيــ , فـــي قولــه: واتّـَخْذتـُــهللُاوهُ 14343  

َوَراَهُكْم ِ ْهِريّا قال: الظهري الفضل, مثل الـجهللاال يخرج معه بـابل  هارية فضل ال يحهللال علـيها 

ـــم  ـــيئا ـــيه, وإن ل ـــم إل ـــيها, قــال: فـــيقول: إنـــهللاا ربكــم عنــ كم مثــل هــذا إن احتـجت إال أن يحتــاج إل

 تـحتاجوا إلـيه فلـيَ بشيه.

ــه:    ـــي قول ـــالهاه ف ــا, ف ــه ـــعيب وراهكــم  هريّ ـــم مــا جــاه ب ــك: واتـخذت ــى  ل ــال آخــرون: معن وق

 م.  كر من قال  لك:واتّـَخْذتُـهللُاوهُ علـى هذا من  كر ما جاه به ـعيب علـيه السال

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا ابن نـهللاير, عن ورقاه, عن ابـن أبــي نــجيح, عـن مــجاه : 14344  

 واتّـَخْذتُـهللُاوهُ َوَراَهُكْم ِ ْهِريّا قال: تركتـم ما جاه به ـعيب.

 ـ قال: ح ثنا جعفر بن عون, عن سفـيان, عن جابر, عن مـجاه , قال: نبذوا أمره.14345  

ح ثنـي الـحارن, قـال: حـ ثنا عبـ  الع يـ , عـن سفــيان, عـن جـابر, عـن مــجاه : واتّـَخْذتُــهللُاوهُ    

 َوَراَهُكْم ِ ْهِريّا قال: نبذتـم أمره.

ح ثنا مـحهللا  بن عهللارو, قال: حـ ثنا أبـو عاصـم, قـال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن    

ــا قــال: هــم رهــط ـــعيب تــركهم مــا جــاه بــه وراه  هــورهم مـــجاه : واتّـَخْذتُـــهللُاوهُ َوَراَهُكــْم ِ هْ  ِريّ

  هريّا.

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عـن مــجاه . قـال:    

وح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عبـ  هللا, عـن ورقـاه, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن مــجاه : واتّـَخْذتُــهللُاوهُ 

 ِ ْهِريّا قال: استثناؤهم رهط ـعيب, وتركهم ما جاه به ـعيب وراه  هورهم  هريّا.َوَراَهُكْم 

وإنـهللاا اخترنا القول الذي اخترناه فـي تأويـل  لـك لقـرب قولـه: واتّـَخْذتُــهللُاوهُ َوَراَهُكـْم ِ ْهِريّـا مـن   

تُـهللُاوهُ بأن تكون مـن  كـر هللا لقـرب قوله: أَرْهِيي أَعّ  َعلَـْيُكْم ِمَن ّللّاِ فكانت الهاه فـي قوله واتّـَخذْ 

 جوارها منه أـبه وأولـى.

وقوله: إّن َربّـي بِـهللَاا تَْعهللَالُوَن ُمـِحيٌط يقول: إن ربـي مـحيط علـهللاه بعهللالكم, فال يخفــى علــيه منـه    

 ـيه, وهو مـجازيكم علـى جهللايعه عاجال  وآجال .

 93اآلية : 
قَْوِم اْعهللَالُواْ َعلََى َمَكانَتُِكْم إِنّي َعاِمٌل َسْوَ  تَْعلهللَُاـوَن َمـن يَأْتِيـِه القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َويَ 

 َعذَاٌب يُْخِ يِه َوَمْن ُهَو َكاِ ٌب َواْرتَِقبَُواْ إِنّي َمعَُكْم َرقِيٌب {.

: علــى يقول تعالـى  كره مخبرا عن قـيــل ــعيب لقومـه: ويـا قَـْوِم اْعهللَالُـوا علــى َمكـانَتُِكْم يقـول   

تـهللاكنكم, يقال منه: الرجل يعهللال علـى َمكينته ومِكنتـه: أي علــى اتئـاده, وَمُكـن الرُجـل يــهللاُكن َمْكنـا 

 وَمكانة ومكانا.

وكان بعض أهل التأويـل يقول فـي معنى قوله: علـى َمكانَتُِكْم: علـى منازلكم. فهللاعنى الكالم إ ن:   

تعهللالونـه, إنّــي عاِمـٌل علــى تـؤدة مـن اعهللاـل الـذي ويا قـوم اعهللالـوا علــى تــهللاكنكم مـن العهللاـل الـذي 

أعهللاله, َسوَ  تَْعلَـهللُاوَن أينا الـجانـي علـى نفسه والـهللاخيىه علـيها والـهللاصيب فــي فعلـه الـهللاــحسن 

 إلـى نفسه.

َمعَُكـْم  َمـْن يَأْتِــيِه َعـذَاٌب يُْخِ يـِه َوَمـْن ُهـَو كـاِ ٌب َواْرتَِقبُـوا إنّــي»القول فـي تأويـل قوله تعالــى:    

 «.َرقِـيبٌ 
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يقول تعالـى  كره مخبرا عن قـيـل نبـيه ـعيب لقومـه: الـذي يأتــيه منـا ومـنكم أيهـا القـوم َعـذاٌب   

يُْخِ يِه يقول: يذله ويهينه َوَمْن ُهَو كاِ ٌب يقول: ويخ ي أيضا الذي هو كا ب فـي قـيـله وخبره منا 

لرقبة, يقال منـه: َرقَْبـُت فالنـا أْرقُبُـه ِرْقبـة. وقـوم: إنّــي ومنكم. َواْرتَِقبُوا: أي انتظروا وتفق وا من ا

 َمعَُكم َرقِـيٌب يقول: إنـي أيضا  و ِرقبة لذلك العذاب معكم, ونا ر إلـيه بـهللان هو نازل منا ومنكم.

 94اآلية : 
ــعَْيبا  َوالّـِذينَ  ـُ آَمنُــواْ َمعَـهُ بَِرْحهللَاــٍة ّمنّــا  القـول فـــي تأويــل قولــه تعالــى:     }َولهللَّاــا َجـآَه أَْمُرنَــا نَّجْينَـا 

 َوأََخذَِت الِّذيَن َ لهللَُاواْ الّصْيَحةُ فَأَْصبَُحواْ فِي ِديَاِرِهْم َجاثهللِِايَن {.

يقول تعالـى  كره: ولـهللاا جاه قضاؤنا فـي قوم ـعيب بعذابنا نـجينا ـعيبـا رسولنا والـذين آمنـوا    

ـعيب, من عذابنا الذي بعثنا علـى قومـه, برحهللاـة به فص ّقوه علـى ما جاههم به من عن  ربهم مع 

منا له ولـهللان آمن به واتبعه علـى ما جاههم به مـن عنـ  ربهـم وأخـذت الـذين  لــهللاوا الصـيحة مـن 

الســهللااه أخهللاــ تهم فــأهلكتهم بكفــرهم بــربهم. وقـيـــل: إن جبريـــل علـــيه الســالم, صــاح بهــم صــيحة 

 ياِرِهْم جاثهللِِايَن علـى ركبهم وَصْرَعى بأفنـيتهم.أخرجت أرواحهم من أجسامهم. فَأْصبَُحوا فِـي دِ 

 95اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َكأَن لّْم يَْغنَْواْ فِيَهآ أاَلَ بُْع ا  لهللَّاْ يََن َكهللَاا بَِع َْت ثهللَُاودُ {.

اثهللاين فــي يقول تعالـى  كره: كأن لـم يعش قوم ـعيب الذين أهلكهم هللا بعذابه حـين أصـبحوا جـ   

 ديارهم قبل  لك. ولـم يغنوا, من قولهم: غنـيت بـهللاكان كذا: إ ا أقهللات به, ومنه قول النابغة:

 َغنِـيَْت بذلَك إْ  ُهُم لـي ِجيَرةٌِمْنها بعَْيِي ِرسالٍَة وتََودِّد  

ـ وكهللاا ح ثنـي الـهللاثنى, قـال: حـ ثنا أبـو صالــح, قـال ثنــي معاويـة, عـن علــّي, عـن ابـن 14346  

 بـاس, قوله: كأْن لَـْم يَْغنَْوا فِـيها قال: يقول: كأن لـم يعيشوا فـيها.ع

 ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة, مثله.14347  

 ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة مثله.   

كهللَاا بَِع َْت ثهللُاودُ يقول تعالـى  كره: أال أبع  هللا م ين من رحهللاتـه بــاحالل وقوله: أال بُْع ا ِلـهللَاْ يََن    

 نقهللاته كهللاا بع ت ثهللاود, يقول: كهللاا بع ت من قبلهم ثهللاود من رحهللاته بإن ال سخيه بهم.

 97-96اآلية : 
يٍن *  إِلََى فِْرَعـْوَن َوَملَئِـِه القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َولَقَْ  أَْرَسْلنَا ُموَسَى بِآيَاتِنَا َوُسْلَياٍن ّمبِ 

يٍ  {. ـِ  فَاتّبَعَُواْ أَْمَر فِْرَعْوَن َوَمآ أَْمُر فِْرَعْوَن بَِر

يقول تعالـى  كره: ولق  أرسلنا موسى بأدلتنا علــى توحيـ نا, وحجـة تبــين لــهللان عاينهـا وتأملهـا    

ـية دونـه, وبيـول قـول مـن بقلب صحيح, أنهـا تـ ل علــى توحيـ  هللا وكـذب كـل مـن ادّعـى الربوبـ

أـرك معه فـي األلوهة غيره. إلَـى فِْرَعْوَن َوَملَئِِه يعنـي إلـى أـرا  جنـ ه وتبّــاعه. فــاتّبَعُوا أْمـَر 

فِْرَعْوَن يقول: فكذّب فرعون وملؤه موسى, وجح وا وح انـية هللا, وأبوا قبول ما أتـاهم بـه موسـى 

هللا, وأطاعوه فــي تكـذيب موسـى وردّ مـا جـاههم بـه مـن من عن  هللا, واتبع مأل فرعون دون أمر 

يٍ  يعنـي: أنه ال يرـ  أمر فرعون من قبله  ـِ عن  هللا علـيه. يقول تعالـى  كره: َوما أْمُر فِْرَعْوَن بَِر

 منه, فـي تكذيب موسى, إلـى خير, وال يه يه إال صالح, بل يورده نار جهنـم.

 98اآلية : 
ََ اْلِوْردُ اْلهللَاْوُرودُ {.القول فـي تأويـل قوله   تعالـى:     }يَْق ُُم قَْوَمهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة فَأَْوَردَُهُم النّاَر َوبِئْ

يقــول تعالـــى  كــره: يقــ م فرعــون قومــه يــوم القـــيامة يقــودهم, فـيـــهللاضي بهــم إلـــى النــار حتـــى    

ََ الِوْردُ يقول: وبئَ الورد  الذي يردونه. يوردههللاوها ويصلـيهم سعيرها. َوبِئْ

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بـن ثـور, عـن معهللاـر, عـن قتـادة: يَْقـ ُُم 14348  

هـم علــى قَْوَمهُ يَْوَم الِقـياَمِة قال: فرعون يق م قومه يوم القـيامة يــهللاضي بــين أيـ يهم حتــى يهجـم ب

 النار.
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ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قـال: حـ ثنا سـعي , عـن قتـادة: يَْقـ ُُم قَْوَمـهُ يَـْوَم الِقــياَمِة يقـول: يقـود    

 قومه فأوردهم النار.

ـ ح ثنا القاسـم, قـال: حـ ثنا الــحسين, قـال: ثنــي حجـاج, عـن ابـن جـريج, قـال: قـال ابـن 14349  

 يَْوَم الِقـياَمِة يقول: أضلهم فأوردهم النار.عبـاس قوله: يَْق ُُم قَْوَمهُ 

ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن عهللارو بن دينار,    

 عهللان سهللاع ابن عبـاس يقول فـي قوله: فَأْوَردَُهُم النّاَر قال: الورد: ال خول.

ا  يقول: ح ثنا عبـي  بن سلـيـهللاان, قال: سهللاعت ـ ُح ثت عن الـحسين, قال: سهللاعت أبـا مع14350  

الضحاك يقول فـي قوله: فَأَْوَردَُهُم النّاَر كان ابن عبـاس يقول: الورد فـي القرآن أربعة أوراد: فـي 

هود قوله: َوبِئَْ الوْردُ الـهللَاْوُرود, وفـي مريـم: َوإْن ِمْنُكْم إالّ َواردُها, وورد فـي األنبــياه: َحَصـُب 

ـُم أْنتُـْم لََها َواردُوَن, وورد فـي مريـم أيضـا: َونَُسـوُم الـهللُاــْجرميَن إلــى َجَهنّــَم وْردا. كـان ابـن َجَهنّ 

عبــاس يقـول: كـل هــذا الـ خول, وهللا لــيَِردّن جهنــم كــّل بـّر وفــاجر. ثُـّم نُنَـــّجي الّـِذيَن اتّقَـْوا َونَــذَُر 

 الّظاِلـهللِايَن فِـيَها ِجثِـيّا.

 99اآلية : 
ََ الّرْف ُ اْلهللَاْرفُودُ {.ا  لقول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوأُتْبِعُواْ فِي َهـَِذِه لَْعنَة  َويَْوَم اْلِقيَاَمِة بِئْ

يقول هللا تعالـى  كره: وأتبعهم هللا فـي هذه, يعنــي فــي هـذه ال نــيا مـع العـذاب الـذي عجلـه لهـم    

َم الِقـياَمة يقول: وفـي يوم القـيامة أيضا يـلعنون لعنة أخرى. فـيها من الغرم فـي البحر, لعنته. َويَوْ 

 كهللاا:

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا حكام, عن عنبسة, عن مـحهللا  بن عب  الرحهللان, عن القاسـم 14351  

 بن أبـي ب ة, عن مـجاه : وأُتْبِعُوا فِـي َهِذِه لَْعنَة  َويَْوَم الِقـياَمِة قال: لعنة أخرى.

ي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن ح ثنـ   

 مـجاه : وأُتْبِعُوا فِـي َهِذِه لَْعنَة  َويَْوَم الِقـياَمِة قال زي وا بلعنته لعنة أخرى, فتلك لعنتان.

عـن مــجاه : ح ثنــي الــهللاثنى, قـال: حـ ثنا أبـو حذيفـة, قـال: حـ ثنا ــبل, عـن ابـن أبــي نــجيح,    

ََ الّرْف ُ الـهللَاْرفُودُ اللعنة فـي أثر اللعنة.  وأُتْبِعُوا فِـي َهِذِه لَْعنَة  َويَْوَم الِقـياَمِة بِئْ

قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا, عن ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , فـي قولـه:    

 ياَمِة قال: زي وا لعنة أخرى, فتلك لعنتان.وأُتْبِعُوا فِـي َهِذِه لَْعنَة  َويَْوَم الِقـ

ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاه : فِـي َهـِذِه قـال:    

 فـي ال نـيا َويَْوَم الِقـياَمِة أردفوا بلعنة أخرى زي وها, فتلك لعنتان.

ََ الّرْف ُ الـهللَاْرفُودُ يقول: بئَ    العون الـهللاعان اللعنة الـهللا ي ة فــيها أخـرى منهـا. وأصـل  وقوله: بِئْ

الرف : العـون, يقـال منـه: رفـ  فـالن فالنـا عنـ  األميـر يرفـ ه رفـ ا بكسـر الـراه, وإ ا فُتــحت, فهـو 

 الّسقـي فـي الق ح العظيـم, والّرف : الق ح الضخم, ومنه قول األعشى:

 ِمْن َمْعَشٍر أْقتاِل ُرّب َرْفٍ  َهَرْقتَهُ  لَك الـيَْوَم وأْسَرى  

ويقال: رف  فالن حائيه, و لك إ ا أسن ه بخشـبة لـئال يسـقط. والّرفـ  بفتــح الـراه الــهللاص ر, يقـال   

 منه: َرفَ َهُ يَْرفِ ه ِرْف ا. والّرف : اسم الشيه الذي يُعياه اإلنسان وهو الـهللَاْرف .

 لك:وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال    

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: حـ ثنا عبـ  هللا, قـال: ثنــي معاويـة, عـن علــّي, عـن ابـن عبــاس, 14352  

ََ الّرْف ُ الـهللَاْرفُودُ قال: لعنة ال نـيا واالَخرة.  قوله: بِئْ

  14353 ََ ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثـور, عـن معهللاـر, عـن قتـادة: بِـئْ

 ْرفُودُ قال: لعنهم هللا فـي ال نـيا, وزي  لهم فـيها اللعنة فـي االَخرة.الّرْف ُ الـهللاَ 

ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قال: أخبرنا معهللار, عن قتادة, فـي قوله: َويَْوم    

ََ الّرْف ُ الـهللَاْرفُودُ قال: لعنة فـي ال نـيا, وزي وا فـيها لعنة فـي االَ   خرة.الِقـياَمِة بِئْ

ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عـن قتـادة: وأُتْبِعُـوا فِــي َهـِذِه لَْعنَـة  َويَـْوَم الِقــياَمِة    

ََ الّرْف ُ الـهللَاْرفُودُ يقول: ترادفت علـيهم اللعنتان من هللا لعنة فـي ال نـيا, ولعنة فـي االَخرة.  بِئْ
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ا أبو خال , عن جويبر, عن الضحاك, قـال: أصـابتهم لعنتـان ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثن14354  

ََ الّرْف ُ الـهللَاْرفُودُ.  فـي ال نـيا, رف ت إح اههللاا األخرى, وهو قوله: َويَْوَم الِقـياَمة بِئْ

 100اآلية : 

 ٌم َوَحِصي ٌ {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     } َِلَك ِمْن أَْنبَآِه اْلقَُرَى نَقُّصهُ َعلَْيَك ِمْنَها قَآئِ 

يقول تعالـى  كره لنبـيه مــحهللا  صـلى هللا عليـه وسـلم: هـذا القصـ  الـذي  كرنـاه لـك فــي هـذه    

السـورة, والنبـأ الـذي أنبأناكـه فــيها مـن أخبــار القـرى التــي أهلكنـا أهلهـا بكفـرهم بــاهلل, وتكـذيبهم 

ه بــائ  بأهلـه هالـك ومنهـا قـائم بنــيانه رسله, نقصه علـيك فنـخبرك به. ِمْنها قائٌم يقول: منهـا بنــيان

عامر, ومنها حصي  بنـيانه خراب مت اع, ق  تعفـى أثره دارس, من قـولهم: زرع حصـي : إ ا كـان 

 ق  استؤصل قيعه, وإنـهللاا هو مـحصود, ولكنه صر  إلـى فعيـل كهللاا ق  بـيّنا فـي نظائره.

 قال  لك:وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من   

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن سع , قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عهللاي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 14355  

ـــْيَك ِمْنهــا قــائٌم وَحِصــي ٌ يعنـــي بـــالقائم: قــرى  ابــن عبـــاس, قولــه:  لــَك ِمــْن أْنبـــاِه القُــَرى نَقُّصــهُ َعلَ

 عامرة. والـحصي : قرى خام ة.

ب  األعلـى, قـال: حـ ثنا مــحهللا  بـن ثـور, عـن معهللاـر, عـن قتـادة: قَـائٌم ـح ثنا مـحهللا  بن ع14356  

 وَحِصي ٌ قال: قائم علـى عروـها, وحصي : مستأصلة.

ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة: ِمْنها قائٌم يُرى مكانه, َوَحِصي ٌ ال يرى    

 له أثر.

حسين, قـال: ثنــي حجـاج, عـن ابـن جـريج: ِمْنهـا قـائٌم قـال: ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـ14357  

 خاو علـى عروـه, َوَحِصي ٌ: مل م بـاألرض.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: حـ ثنا عبــي  هللا, عـن سفــيان, عـن األعهللاـش: ِمْنهـا قـائٌم َوَحِصـي ٌ 14358  

 قال: خّر بنـيانه.

سفــيان, عـن األعهللاـش: ِمْنهـا قـائٌم َوَحِصـي ٌ  ح ثنا الـحارن, قال: ح ثنا عب  الع يـ , قـال: حـ ثنا   

 قال: الـحصي : ما ق  خّر بنـيانه.

ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زي , فـي قوله: ِمْنهـا قـائٌم وَحِصـي ٌ 14359  

 منها قائم يُرى أثره, وحصي  بـاد ال يُرى.

 101اآلية : 

}َوَما َ لهللَْانَاُهْم َولَـَِكن َ لهللَُاَواْ أَنفَُسُهْم فهللََاا أَْغنَْت َعـْنُهْم آِلَهـتُُهُم الّتِـي القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     

ـَْيٍه لهللّّاا َجآَه أَْمُر َربَّك َوَما َزادُوُهْم َغْيَر تَتْبِيٍب {.  يَْ ُعوَن ِمن دُوِن ّللّاِ ِمن 

نا نبأهــا علـــيك يــا مـــحهللا  بغيــر يقــول تعالـــى  كــره: ومــا عاقبنــا أهــل هــذه القُــرى التـــي اقتصصــ   

استــحقام مــنهم عقوبتنـا, فتكــون بــذلك قـ  وضــعنا عقوبتنــا هـم فـــي غيــر موضـعها, ولَِكــْن َ لَـــهللُاوا 

أْنفَُسُهْم يقول: ولكنهم أوجبوا ألنفسهم بـهللاعصيتهم هللا وكفرهم به, عقوبته وعذابه, فأحلوا بها ما لـم 

يكـن لهـم أن يوجبـوه لهـا. فهللََاـا أْغنَـْت َعـْنُهْم آِلَهـتُُهُم التــي  يكن لهم أن يحلوه بها, وأوجبوا لها ما لــم

ـَْيٍه يقول: فهللاا دفعت عنهم آلهـتهم التــي يـ عونها مـن دون هللا ويـ عونها  يَْ ُعوَن مْن دُوِن ّللّاِ مْن 

ْمـُر أربـابـا من عقاب هللا وعذابه إ ا أحله بهم ربهم من ـيه وال ردّت عنهم ــيئا منـه. لَــهللّاا جـاَه أ

َربَّك يا مـحهللا , يقول: لــهللاا جـاه قضـاه ربـك بعـذابهم, فحـّق علــيهم عقابـه ونـ ل بهـم سـخيه. َومـا 

َزادُوُهْم غيَر تَتْبـيٍب يقول: وما زادتهم آلهتهم عن  مـجيه أمـر ربـك هـؤاله الــهللاشركين بعقـاب هللا 

 للرجل: تبّـا لك, قال جرير: غير تـخسير وت مير وإهالك, يقال منه: تببته أتببه تتبـيبـا, ومنه قولهم

 َعرادةُ ِمْن بَِقـيِّة قَْوِم لُوٍطأال تَبّـا ِلـهللَاا فَعَلوا تَبـابَـا  

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا سعي  بن سـالم أبـو الــحسن البصـري, قـال: حـ ثنا سفــيان, 14360  

 بن  علوم, عن ابن عهللار فـي قوله: َوما َزادُوُهْم غيَر تَتْبِـيٍب قال: غير تـخسير. عن نسير
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ـ ح ثنـي مــحهللا  بـن عهللاـرو, قـال: حـ ثنا أبـو عاصـم, قـال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي 14361  

 نـجيح, عن مـجاه : غيَر تَتْبِـيٍب قال: تـخسير.

  ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , مثله.ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح   

ـــ حــ ثنا بشــر, قــال: حــ ثنا ي يــ  قــال: حــ ثنا ســعي , عــن قتــادة: غيــَر تَتْبِـــيٍب يقــول: غيــر 14362  

 تـخسير.

ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة: غيَر تَتْبِـيٍب قال:    

 غير تـخسير.

ا الـخبر من هللا تعالـى  كره, وإن كان خبرا عهللان مضى من األمــم قبلنـا, فإنـه وعيـ  مـن هللا وهذ  

جّل ثناؤه لنا أيتها األمة أنا إن سلكنا سبـيـل األمـم قبلنا فـي الـخال  علـيه وعلـى رسوله, سلك بنا 

بــاد هـم الـذين يظلــهللاون سبـيـلهم فـي العقوبة, وإعالم منه لنا أنه ال يظلــم أحـ ا مـن خــلقه, وأن الع

 أنفسهم. كهللاا:

ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيـ , قـال: اعتـذر يعنــي ربنـا جـّل 14363  

ثناؤه إلـى خـلقه, فقال: َوما َ لَـهللْاناُهم مـهللاا  كرنا لك من عذاب من عـذّبنا مـن األمــم َولَِكـْن َ لَــهللُاوا 

ْم آِلَهـتُُهْم حتــى بلـز: َومـا َزادُوُهـْم غيـَر تَتْبِــيٍب قـال: مـا زادهـم الـذين كـانوا أْنفَُسُهم فهللََاـا أْغنَـْت َعـْنهُ 

 يعب ونهم غير تتبـيب.

 102اآلية : 

ـَـ ِ  ي ٌ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوَكذَِلَك أَْخذُ َربَّك إِ َا أََخذَ اْلقَُرَى َوِهَي َ اِلهللَاةٌ إِّن أَْخذَهُ أَِلـيٌم 

.} 

تعالـى  كره: وكهللاا أخذت أيها الناس أهل هذه القرى التـي اقتصصت علـيك نبأ أهلهـا بــهللاا  يقول   

أخذتهم به من العذاب, علـى خالفهم أمري وتكذيبهم رسلـي وجحودهم آياتـي, فكذلك أخذي القرى 

ه. إّن وأهلها إ ا أخذتهم بعقابـي وهم  لـهللاة ألنفسهم بكفرهم بـاهلل وإـراكهم به غيره وتكذيبهم رسل

ـَِ ي ٌ اإليجاع, وهـذا أمـر مـن  أْخذهُ أِلـيـٌم يقول: إن أخذ ربكم بـالعقاب من أخذه ألـيـم, يقول: موجع 

هللا تـحذير لهذه األمة أن يسلكوا فـي معصيته طريق من قبلهم مـن األمــم الفــاجرة, فــيحّل بهـم مـا 

 حّل بهم من الـهللاثالت. كهللاا:

ثنا أبو معاوية, عن ي ي  بن أبــي بـردة, عـن أبــيه, عـن أبــي ـ ح ثنا أبو كريب, قال: ح 14364  

يُــهللْاِهُل للّظالــم, »وربــهللاا قـال: « إّن هللا يُـهللْالــي»موسى, قال: قال رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم: 

 ثم قرأ: وكذلك أْخذُ ربّك إ َا أَخذ القُرى وِهي  اِلـهللَاةٌ.« َحتّـى إ َا أَخذَهُ لَـْم يُْفِلتْهُ 

ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زي : إن هللا حذّر هذه األمة سيوته 14365  

ـَِ ي ٌ.  بقوله: وكذلك أْخذُ َربَّك إ َا أَخذَ القَُرى َوِهَي  اِلـهللَاةٌ إّن أْخذَهُ أِلـيـٌم 

ـهللَاةٌ. و لـك قـراهة ال وكذلَك أْخذُ َربَّك إْ  أَخذَ القَُرى َوِهَي  الِ »وكان عاصم الـجح ري يقرأ  لك:   

 أستـجي  بها لـخالفها مصاحي الـهللاسلـهللاين وما علـيه قرأة األمصار.

 103اآلية : 

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }إِّن فِي  َِلَك الَيَة  لهللَّاْن َخاَ  َعذَاَب االَِخـَرةِ  َِلـَك يَـْوٌم ّمْجهللُاـوٌع لّـهُ 

 النّاُس َو َِلَك يَْوٌم ّمْشُهودٌ {.

يقول تعالـى  كره: إن فـي أخذنا َمن أخذنا من أهـل القـرى التــي اقتصصـنا خبرهـا علــيكم أيهـا    

الناس اآلية, يقول: لعبرة وعظة لـهللان خا  عقاب هللا وعذابه فـي االَخرة من عبـاده, وحجة علــيه 

ك: إن فــيه لربه, وزاجرا ي جره عن أن يعصي هللا ويخالفه فـيـهللاا أمره ونهاه. وقـيـل: بل معنى  ل

 عبرة لـهللان خا  عذاب االَخرة بأن هللا سيفـي له بوع ه.  كر من قال  لك:

ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيـ , فــي قولـه: إّن فِــي  لـَك الَيَـة  14366  

لألنبــياه أنـا  ِلـهللَاْن خـاَ  َعـذَاَب االَِخـَرةِ إنـا سـو  نفــي لهـم بــهللاا وعـ ناهم فــي االَخـرة كهللاـا وفــينا

ننصرهم. وقوله:  لَك يَْوٌم َمـْجهللُاوعٌ لَهُ النّاُس يقول تعالـى  كره: هذا الـيوم, يعنـي يوم القـيامة, يْوٌم 

مـجهللاوٌع له الناس, يقول: يحشر هللا الناس من قبورهم, فـيجهللاعهم فــيه للــج اه والثـواب والعقـاب. 
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الـخالئق ال يتـخـلي منهم أح , فـينتقم حينئذ مـهللان عصـى  َو َلَك يَْوٌم َمْشُهودٌ يقول: وهو يوم تشه ه

 هللا وخالي أمره وكذب رسله.

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنـي يعقوب, قال: حـ ثنا هشيــم, عـن أبــي بشـر, عـن مــجاه , فــي قولـه:  لـَك يَـْوٌم 14367  

 َك يَْوٌم َمْشُهودٌ قال: يوم القـيامة.َمـْجهللُاوٌع لَهُ النّاُس و ل

 ـ ح ثنـي يعقوب, قال: ح ثنا هشيـم, عن أبـي بشر, عن عكرمة, مثله.14368  

ـ ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع, وح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن ــعبة, عـن 14369  

ـحهللا , والــهللاشهود: يـوم القــيامة. علـّي بن زي , عن يوسي الـهللاكّي, عن ابن عبـاس, قال: الشاه : م

 ثم قرأ:  لَك يَْوٌم َمـْجهللُاوٌع لَهُ النّاُس و لَك يَْوٌم َمْشُهودٌ.

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا الـحجاج بن الـهللانهال, قال: ح ثنا حهللااد, عن علـّي بـن زيـ , عـن ابـن    

ية:  لَك يَْوٌم َمـْجهللُاوٌع لَهُ النّاُس عبـاس, قال: الشاه : مـحهللا , والـهللاشهود: يوم القـيامة. ثم تال هذه اآل

 و لَك يَْوٌم َمْشُهودٌ.

ـ ُح ثت عن الـهللاسيب عن جويبر, عن الضحاك, قوله:  لَك يَْوٌم َمـْجهللُاوٌع لَهُ النّاُس و لـَك 14370  

 يَْوٌم َمْشُهودٌ قال:  لك يوم القـيامة, يجتـهللاع فـيه الـخـلق كلهم ويشه ه أهل السهللااه وأهل األرض.

 104آلية : ا

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوَما نَُؤّخُرهُ إِالّ ألَجٍل ّمْع ُوٍد {.

يقول تعالـى  كره: وما نؤخر يوم القـيامة عنكم أن نــجيئكم بـه إال الٍَن يُْقَضـى, فقضـى لـه أجـال     

 وال يتأخر.فع ّه وأحصاه, فال يأتـي إال ألجله  لك, ال يتق م مـجيئه قبل  لك 

 107-105اآلية : 

ـَِقّي َوَسِعي ٌ *  فَأَّما  ٌَ إِالّ بِإِْ نِِه فهللَِاْنُهْم  الِّذيَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }يَْوَم يَأِْت الَ تََكلُّم نَْف

ـِهيٌق *  َخاِلـِ يَن فِيَهـا َمـا دَاَمـِت الّسـهللَااوَ  ـَ ـآَه ـَقُواْ فَِفي النّاِر لَُهـْم فِيَهـا َزفِيـٌر َو ـَ اُت َواألْرُض إِالّ َمـا 

 َربَّك إِّن َربَّك فَعّاٌل لهللَّاا يُِري ُ {.

 يقول تعالـى  كره: يوم يأتـي القـيامة أيها الناس, وتقوم الساعة ال تكلـم نفَ إال بإ ن ربها.   

بــات الــياه فقـرأ  لـك عامـة قـّراه أهـل الــهللا ينة بإث« يَْوَم يَأْتِــي»واختلفت القّراه فـي قراهة قوله:   

ٌَ »فـيها:  وقرأ  لـك بعـض قـّراه أهـل البصـرة وبعـض الكوفـيــين بإثبــات «. يَْوَم يَأْتـي ال تَُكلّـُم نَْف

الـياه فـيها فـي الوصل وجذفها فـي الوقـي. وقرأ  لـك جهللااعـة مـن أهـل الكوفـة بحـذ  الــياه فــي 

ٌَ إالّ بإ ْ »الوصل والوقـي:   «.نِهِ يَْوَم يَأِْت ال تَُكلّـُم نَْف

والصواب من القراهة فـي  لك عن ي: يَْوَم يَأِْت بحذ  الـياه فـي الوصـل والوقــي اتبــاعا لــخط   

 الـهللاصحي, وأنها لغة معروفة لهذيـل, تقول: ما أَْدِر ما تقول, ومنه قول الشاعر:

 َكفّـاَك َكّي ما تُِلـيُق ِدْرههللااُجودا وأُخَرى تُْعِط بـالّسْيِي ال ّما 

 فحذ  إح ى التاهين اجت اه ب اللة البـاقـية منههللاا علـيها.«, ال تتكلـم»ل: ال تََكلّـُم وإنـهللاا هي وقـيـ  

ـَِقـّي وَسِعي ٌ وقـول: فهللاـن هـذه النفـوس التــي ال تكلــم يـوم القــيامة إال بـإ ن ربهـا,     وقوله: فهللَِاْنُهْم 

ـَِقـّي َوَسِعي ٌ ـقـي وسعي  وعاٍد علـى النفَ, وهي فـي اللفظ واح ة بذكر الـجهللا يع فـي قوله: فهللَِاْنُهْم 

ـــيٌر لهــم, وهــو أول نهــام الـــحهللاار  ـــيها َزفِ ــاِر لَُهــْم فِ ــقُوا فَِفـــي النّ ـَ ــِذيَن  يقــول: تعالـــى  كــره: فأّمــا الّ

ـَِهيٌق وهو آخر نهيقـه إ ا ردده فــي الــجو  عنـ  فراغـه مـن نهاقـه, كهللاـا قـال رؤبـة بـن  وـبهه, َو

 العجاج:

ـََهْقحتـى يُقاُل ناِهٌق َوما نََهْق َحْشَرَج فـي    الـَجْوِ  َسِحيال  أْو 

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:(  

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـي, عن ابـن عبــاس, 14371  

ـَهيٌق يقول: صو  ت ـ ي  وصوت ضعيي.قوله:  لَُهْم فِـيها َزفـيٌر و

ـ قال: ح ثنا إسحام, ح ثنا ابن أبـي جعفر, عن أبــيه, عـن أبــي العالــية, فــي قولـه: لَُهـْم 14372  

ـَِهيٌق قال: ال فـير فـي الـحلق, والشهيق فـي الص ر.  فِـيها َزفـيٌر و
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بـن أنـَ, عـن  ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن أبـي جعفر, عن الربــيع   

 أبـي العالـية بنـحوه.

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قـال: أخبرنـا عبـ  الـرزام, عـن معهللاـر, عـن قتـادة, 14373  

 قال: صوت الكافر فـي النار صوت الـحهللاار, أوله زفـير وآخره ـهيق.

ى ومــحهللا  بـن ـ ح ثنا أبو هشام الرفـاعي ومـحهللا  بن معهللار البحرانـي ومـحهللا  بن الــهللاثن14374  

بشار, قالوا: ح ثنا أبو عامر, قال: ح ثنا سلـيـهللاان بن سفــيان, قـال: حـ ثنا عبـ  هللا بـن دينـار, عـن 

ِقــّي َوَسـِعي ٌ سـألت النبــي صـلى هللا عليـه  ـَ ابن عهللار عن عهللاـر, قـال: لــهللاا ن لـت هـذه اآليـة فهللَِاـْنُهْم 

منه أم علـى ــيه لــم يفـرن منـه؟ قـال:  وسلم, فقلت: يا نبـّي هللا, فعالم عهللالنا؟ علـى ـيه ق  فرن

ـَْيٍه قَْ  فُِرَن ِمْنهُ يـا ُعهللَاـُر َوَجـَرْت بِـِه األْقـالُم, َولَِكـْن »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  علـى 

 اللفظ لـح يـ ابن معهللار.«. ُكّل ُميَّسٌر ِلـهللّاا ُخـِلَق لَهُ 

واألْرُض إالّ ما ـاَه َربَّك إّن َربَّك فَعّاٌل ِلـهللَاا يِريـ ُ يعنــي وقوله: خاِلِ يَن فِـيها ما دَاَمِت الّسهللَاَواُت    

تعالـى يعنـي  كره بقوله: خاِلِ يَن فِـيها البثـين فـيها, ويعنـي بقولـه: مـا دَاَمـِت الّسـهللااَواُت واألْرُض 

ــ ا, قالــت: هــذا دائــم دوام الســهللاوات ـــال وام أب  أبــ ا و لــك أن العــرب إ ا أرادت أُن تصــي الشــيه ب

واألرض بـهللاعنى أنه دائم أب ا, وكذلك يقولـون: هـو بــام مـا اختلـي اللـيــل والنهـار, ومـا سـهللار لنـا 

سهللاير, وما ألألت العفر بأ نابها يعنون بذلك كله أب ا. فخاطبهم جّل ثناؤه بـهللاا يتعارفون بـه بــينهم, 

 خال ين فـيها أب ا. فقال: خاِلِ يَن فِـيها ما دَاَمِت السهللَاواُت واألْرُض. والـهللاعنى فـي  لك:

 وكان ابن زي  يقول فـي  لك بنـحو ما قلنا فـيه:  

ـ ح ثنـي يونَ قـال: أخبرنـا ابـن وهـب, قـال: قـال ابـن زيـ  فــي قولـه: خاِلـِ يَن فِــيها مـا 14375  

 دَاَمِت السهللَاواُت واألْرُض قال: ما دامت األرض أرضا, والسهللااه سهللااه. ثم قال: إالّ ما ـاَه َربَّك.

ختلـي أهـل العلــم والتأويــل فــي معنـى  لــك, فقـال بعضـهم: هـذا اسـتثناه اسـتثناه هللا فــي أهــل وا  

 التوحي  أنه يخرجهم من النار إ ا ـاه بع  أن أدخـلهم النار.  كر من قال  لك:

ـ ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, عن معهللار, عن قتادة, فـي قوله: فَأّما 14376  

ـِهيٌق خاِلـِ يَن فِــيها مـا دَاَمـِت الّسـهللااَواُت واألْرُض إالّ مـا الِّذي ـَ ـَقُوا فَِفـي النّاِر لَُهـْم فِــيها َزفِــيٌر و َن 

ــاَه َربّـَك قـال: هللا أعلــم بثُنـــياه. و ُكـر لنـا أن ناسـا يصـيبهم َســفَع مـن النـار بـذنوب أصـابوها, ثــم 

 ي خـلهم الـجنة.

قــال: حــ ثنا ســعي , عــن قتــادة: خاِلــِ يَن فِـــيها مــا دَاَمــِت الســهللَاواُت  حــ ثنا بشــر, قــال: حــ ثنا ي يــ ,   

ــذنوب  ــار ب ــا أن ناســا يصــيبهم ســفع مــن الن ـــيّته  كــر لن ـــم بثن ــَك وهللا أعل واألْرُض إالّ مــا ـــاَه َربّ

 أصابتهم, ثم ي خـلهم هللا الـجنة بفضل رحهللاته, يقال لهم الـجهنـهللايون.

قال: ح ثنا ـيبـان بن فروخ, قال: ح ثنا أبو هالل, قال: ح ثنا  ـ ح ثنا مـحهللا  بن الـهللاثنى,14377  

ـِهيٌق... إلــى قولـه: ِلــهللَاا يُريـ ُ  ـَ ـَقُوا فَِفـي النّـاِر لَُهـْم فِــيها َزفِــيٌر و قتادة, وتال هذه اآلية: فَأّما الِّذيَن 

« ُج قَْوٌم ِمَن الناريَْخرُ »فقال عن   لك: ح ثنا أنَ بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

 قال قتادة: وال نقول مثل ما يقول أهل حروراه.

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا يعقوب, عن أبـي مالك, يعنـي ثعلبة, عـن أبــي سـنان, فــي 14378  

ـَِهيٌق خاِلِ يَن فِـيها ما دَامَ  ـَقَوا فَِفـي النّاِر لَُهْم فِـيها َزفِـيٌر و ِت السـهللَاواُت واألْرُض قوله: فَأّما الِّذيَن 

 إالّ ما ـاَه َربَّك قال: استثناه فـي أهل التوحي .

ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عـن الضـحاك بـن 14379  

ـَقُوا فَِفـي النّاِر... إلـى قوله: خاِلـِ يَن فِــيها مـا دَاَمـِت السـهللَاواُت واأل ْرُض إالّ مـا م احم: فَأّما الِّذيَن 

 ـاه َربَّك قال: يخرج قوم من النار فـي خـلون الـجنة, فهم الذين استُثنـي لهم.

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن عامر بن جِشب, 14380  

إالّ ما ـاَه َربّـَك أنههللاـا فــي  عن خال  بن مع ان فـي قوله: البِثِـيَن فـيها أْحقابـا, وقوله: خاِل يَن فِـيها

 أهل التوحي .
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وقال آخرون: االستثناه فـي هذه اآلية فـي أهـل التوحيـ , إال أنهـم قـالوا: معنـى قولـه: إالّ مـا ــاَه   

َربَّك إال أن يشاه ربك أن يتـجاوز عنهم فال ي خــلهم النـار. ووجهـوا االسـتثناه إلــى أنـه مـن قولـه: 

ـَقُوا فَ   ِفـي الناِر... إالّ ما ـاَه َربَّك ال من الـخـلود.  كر من قال  لك:فأّما الِّذيَن 

ـ ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قال: حـ ثنا ابـن التـيــهللاي, عـن أبــيه, 14381  

عن أبـي نضرة, عـن جـابر أو أبــي سـعي  يعنــي الــخ ري أو عـن رجـل مـن أصـحاب رسـول هللا 

َهـِذِه اآليـة تَأْتــي »ـي قوله: إالّ مـا ــاَه َربّـَك إّن َربّـَك فَعّـاٌل ِلــهللَاا يُِ يـ ُ قـال: صلى هللا عليه وسلم, ف

يقول: حيـ كان فـي القرآن خاِلِ يَن فـيها تأتـي علـيه. قال: وسهللاعت أبـا ُمــَجلٍّ  «, علـى القُْرآِن ُكلّهِ 

 يقول: هو ج اؤه, فإن ـاه هللا تـجاوز عن عذابه.

 ـي بذلك أهل النار وكل من دخـلها.  كر من قال  لك:وقال آخرون: عن  

ـ ُح ثت عـن الــهللاسيب عهللاـن  كـره, عـن ابـن عبــاس: َخالـِ يَن فِــيها مـا دَاَمـِت الّسـهللَااَواُت 14382  

واألْرُض ال يـهللاوتون, وال هم منها يخرجون ما دامت السهللااوات واألرض. إالّ مـا ــاَه َربّـَك قـال: 

نار أن تأكلهم. قال: وقال ابـن مسـعود: لـيأتــيّن علــى جهنــم زمـان تــخفق استثناه هللا. قال: يأمر ال

 أبوابها لـيَ فـيها أح , و لك بع  ما يـلبثون فـيها أحقابـا.

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا جرير, عن بـيان, عن الشعبـي, قال: جهنـم أسرع الـ ارين 14383  

 عهللارانا وأسرعههللاا خرابـا.

رنا هللا بـهللاشيئته ألهـل الــجنة, فعرفنـا معنـى ثنــياه بقولـه: َعيـاه  َغْيـَر َمــْجذُوٍ  وقال آخرون: أخب  

أنها فـي ال يادة علـى مق ار م ة السهللااوات واألرض, قـال: ولــم يخبرنـا بــهللاشيئته فــي أهـل النـار, 

 وجائ  أن تكون مشيئته فـي ال يادة وجائ  أن تكون فـي النقصان.  كر من قال  لك:

ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قـال: قـال ابـن زيـ , فــي قولـه: َخالـِ يَن فِــيها مـا  ـ14384  

دَاَمــِت الّســهللَااَواُت واألْرُض آالّ مــا ـــاَه َربّــَك فقــرأ حتـــى بلــز: َعَيــاه  غيــَر مـــْجذُوٍ  قــال: وأخبرنــا 

 ألهل النار.بـالذي يشاه ألهل الـجنة, فقال: عياه غير مـجذو , ولـم يخبرنا بـالذي يشاه 

وأولـى هذه األقوال فـي تأويـل هذه اآلية بـالصواب, القول الذي  كرنا عن قتادة والضـحاك, مـن   

أن  لك استثناه فـي أهل التوحي  من أهل الكبـائر أنه ي خــلهم النـار, خالـ ين فــيها أبـ ا إال مـا ــاه 

ق  بـيّنا فـي غير هذا الـهللاوضع بــهللاا من تركهم فـيها أقل من  لك, ثم يخرجهم فـي خـلهم الـجنة, كهللاا 

 أغنى عن إعادته فـي هذا الـهللاوضع.

وإنـهللاا قلنا  لك أولـى األقوال بـالصحة فـي  لك ألن هللا جل ثناؤه أوعـ  أهـل الشـرك بـه الـخــلود   

فـي النـار, وتظـاهرت بـذلك األخبــار عـن رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم, فغيـر جـائ  أن يكـون 

أهــل الشــرك, وأن األخبـــار قــ  تــواترت عــن رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم أن هللا اســتثناه فـــي 

ي خـل قوما من أهـل اإليــهللاان بـه بـذنوب أصـابوها النـار ثـم يخـرجهم منهـا فـي خــلهم الــجنة فغيـر 

جائ  أن يكون  لك استثناه أهل التوحي  قبل دخولها مع صـحة األخبــار عـن رسـول هللا صـلى هللا 

بـهللاا  كرنا, وأنا إن جعلناه استثناه فـي  لك كنا ق  دخـلنا فــي قـول مـن يقـول: ال ي خــل  عليه وسلم

الـجنة فـاسق وال النار مؤمن, و لك خال  مذاهب أهل العلـم وما جاهت بـه األخبــار عـن رسـول 

الثالــ. هللا صلى هللا عليه وسلم. فإ ا فس  هذان الوجهان فال قول قال به القـ وة مـن أهـل العلــم إال 

 وألهل العربـية فـي  لك مذهب غير  لك سنذكره بع , ونبـينه إن ـاه هللا تعالـى.

وقوله: إّن َربَّك فَعّاٌل ِلـهللَاا يُِري ُ يقول تعالـى  كره: إن ربك يا مــحهللا  ال يــهللانعه مـانع مـن فعـل مـا   

يــهللاضي فعلـه فــيهم أراد فعله بـهللان عصاه وخالي أمـره مـن االنتقـام منـه, ولكنـه يفعـل مـا يشـاه, فـ

 وفـيـهللان ـاه من خـلقه فعله وقضاهه.

 108اآلية : 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

ـَآَه َربَّك َعَيـآ     ه  }َوأَّما الِّذيَن ُسِع ُواْ فَِفي اْلَجنِّة َخاِلِ يَن فِيَها َما دَاَمِت الّسهللَااَواُت َواألْرُض إِالّ َما 

 َغْيَر َمْجذُوٍ  {.
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القـــراه فــــي قـــراهة  لـــك, فقرأتـــه عامــة قـــراه الــــهللا ينة والــــحجاز والبصـــرة وبضـــع واختلفــت    

بفتـح السين, وقرأ  لك جهللااعة من قراه الكوفة: وأّما الِّذيَن ُسِع ُوا « وأما الِّذيَن َسِع ُوا»الكوفـيـين: 

 بضم السين, بـهللاعنى: ُرزقوا السعادة.

 تان فبأيتههللاا قرأ القارىه فهللاصيب الصواب.والصواب من القول فـي  لك أنههللاا قراهتان معروف  

وأنت ال تقول فـي «, أُسع وا»فإن قال قائل: وكيي قـيـل: ِسعُ ُوا فـيـهللاا لـم يسّم فـاعله, ولـم يقل:   

الـخبر فـيـهللاا ُسهللاى فـاعله سع ه هللا, بل إنـهللاا تقول: أسع ه هللا؟ قـيـل:  لك نظير قولهم: هو مـجنون 

فـاعله, فإ ا سهللاوا فـاعله, قـيـل: أجنّه هللا وأحبّه, والعرب تفعل  لـك كثــيرا.  مـحبوب فـيـهللاا لـم يسم

 وق  بـيّنا بعض  لك فـيـهللاا مضى من كتابنا هذا.

وتأويـــل  لــك: وأمــا الــذين ُســع وا برحهللاــة هللا, فهــم فـــي الـــجنة خالــ ين فـــيها مــا دامــت الســهللاوات   

هل التأويـل فـي معنى  لك, فقال بعضـهم: إال مـا واألرض, يقول: أب ا, إال ما ـاه ربك. فـاختلي أ

ـاه ربك من قْ ر ما مكثوا فـي النار قبل دخولهم الـجنة, قالوا: و لـك فـيــهللان أخـرج مـن النـار مـن 

 الـهللاؤمنـين فأدخـل الـجنة.  كر من قال  لك:

ك, ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قـال: حـ ثنا مــحهللا  بـن ثـور, عـن معهللاـر, عـن الضـحا14385  

فـي قوله: وأّما الِّذيَن ُسـِع ُوا ففــي الــَجنِّة َخالـِ يَن فِــيها مـا دَاَمـِت الّسـهللَااَواُت واألْرُض, إالّ مـا ــاه 

َربَّك قال: هو أيضا فـي الذين يخرجون من النار فـي خــلون الــجنة, يقـول: خالـ ين فــي الــجنة مـا 

  ما مكثوا فـي النار حتـى أدخـلوا الـجنة.دامت السهللااوات واألرض, إالّ ما ـاَه َربَّك يقول: إال

وقال آخرون: معنى  لك: إال ما ـاه ربك من ال يـادة علــى قـ ر مـ ّة دوام السـهللااوات واألرض,   

 قال: و لك هو الـخـلود فـيها أب ا.  كر من قال  لك:

سـنان: وأّمـا ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا يعقوب, عن أبـي مالك, يعنـي ثعلبة, عن أبـي 14386  

الِّذيَن ُسِع ُوا فَِفـي الـَجنِّة َخالِ يَن فِـيها ما دَاَمِت الّسهللَااَواُت واألْرُض إالّ ما ـاَه َربَّك قـال: ومشـيئته 

 خـلودهم فـيها, ثم أتبعها فقال: عياه  غيَر َمـْجذُوٍ .

 لـك معنــيان: واختلي أهل العربــية فــي وجـه االسـتثناه فــي هـذا الــهللاوضع, فقـال بعضـهم فــي   

أحــ ههللاا أن تـــجعله اســتثناه يستثنـــيه وال يفعلــه, كقولــك: وهللا ألضــربنك إال أن أرى غيــر  لــك, 

ـَاَه َربَّك  وع مك علـى ضربه, قال: فكذلك قال: َخالِ يَن فِـيها ما دَاَمِت الّسهللَااَواُت واألْرُض إالّ ما 

ئا كثــيرا مـع مثلـه ومـع مـا هـو أكثـر منـه وال يشاؤه. قال: والقول االَخر: أن العرب إ ا استثنت ـي

فهللاـن  لـك قولـه: َخالـِ يَن فِــيها مـا دَاَمـِت الّسـهللَااَواُت واألْرُض « سـوى»كان معنى إال ومعنى الواو 

فـيصلــح, وكأنـه قـال: خالـ ين « سـوى»مكـان « إال»سوى ما ـاه هللا من زيادة الـخـلود, فــيجعل 

ادهم من الـخـلود واألب . ومثله فـي الكـالم أن تقـول: فـيها ما دامت السهللااوات واألرض سوى ما ز

لـي علـيك ألي إال األلفـين اللذين قبله. قال: وهذا أحّب الوجهين إلـّي ألن هللا ال يخـلي وع ه. وقـ  

وصل االستثناه بقوله: َعيـاه  غيـَر َمــْجذُوٍ  فـ ّل علــى أن االسـتثناه لهـم بقولـه فــي الـخــلود غيـر 

 منقيع عنهم.

وقــال آخــر مــنهم بنـــحو هــذا القــول, وقــالوا: جــائ  فـــيه وجــه ثالـــ, وهــو أن يكــون اســتثنى مــن   

خـلودهم فـي الـجنة احتبـاسهم عنها ما بــين الــهللاوت والبعــ وهـو البـرزخ إلــى أن يصـيروا إلــى 

 الـجنة. ثم هو خـلود األب , يقول: فلـم يغيبوا عن الـجنة إال بق ر إقامتهم فـي البرزخ.

ال آخر منهم: جـائ  أن يكـون دوام السـهللاوات واألرض بــهللاعنى األبـ  علــى مـا تعـر  العـرب وق  

وتستعهللال وتستثنى الـهللاشيئة من داومها ألن أهل الـجنة وأهل النـار قـ  كـانوا فــي وقـت مـن أوقـات 

دوام السهللااوات واألرض فــي ال نــيا ال فــي الــجنة, فكأنـه قـال: خالـ ين فــي الــجنة وخالـ ين فــي 

 نار دوام السهللااه, واألرض إال ما ـاه ربك من تعهللايرهم فـي ال نـيا قبل  لك.ال

وأولـى األقوال فـي  لـك عنـ ي بــالصواب, القـول الـذي  كرتـه عـن الضـحاك, وهـو وأّمـا الّـِذيَن   

ـَاَه َربَّك مـ ن قـ ر مكـثهم فــي ُسِع ُوا فَِفـي ا لـَجنِّة خاِلِ يَن فِـيها ما دَاَمِت الّسهللَاَواُت واألْرُض إالّ ما 

النار, من ل ن دخـلوها إلـى أن أدخـلوا الــجنة, وتكـون اآليـة معناهـا الــخصوص ألن األــهر مـن 

توجيههـا إلــى معنـى االسـتثناه وإخـراج معنـى مـا بعـ ها مــهللاا قبلهـا إال أن « إال»كالم العرب فـي 
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ـاَه َربّـَك يكون معها داللة ت ل علـى خال   لك, وال داللـة فــي الكـالم, أعنــي فــ ـَ ي قولـه: إالّ مـا 

 ت ّل علـى أن معناها غير معنى االستثناه الـهللافهوم فـي الكالم فـيوجه إلـيه.

وأما قوله: َعياه  غيَر َمـْجذُوٍ  فإنه يعنـي عياه من هللا غير مقيـوع عـنهم, مـن قـولهم: جـذ ت    

 الشيه أجذّه جذّا: إ ا قيعته, كهللاا قال النابغة:

 قـّي الـهللُاضاَعَي نَْسُجُهويُوقِ َُن بـالّصفّـاحِ ناَر الـُحبـاِحب تَـُجذّ الّسلُو 

 تقيع.«: تـجذ»يعنـي بقوله:   

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

ـــ حــ ثنا ابــن وكيــع, قــال: حــ ثنا الـهللاـحاربـــي, عــن جــويبر, عــن الضــحاك: َعيــاه  غيــَر 14387  

 ير مقيوع.َمـْجذُوٍ  قال: غ

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قـال: حـ ثنا سـعي , عـن قتـادة, قولـه: َعيـاه  غيـَر َمــْجذُوٍ  14388  

 يقول: غير منقيع.

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عـن علــّي, عـن ابـن 14389  

 قيوع.عبـاس: َعياه  غيَر َمـْجذُوٍ  يقول: عياه غير م

ـ ح ثنـي مــحهللا  بـن عهللاـرو, قـال: حـ ثنا أبـو عاصـم, قـال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي 14390  

 نـجيح, عن مـجاه : مـجذو , قال: مقيوع.

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا, عـن ورقـاه, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن    

 قال: غير مقيوع.مـجاه , فـي قوله: َعياه  غيَر َمـْجذُوٍ  

 قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , مثله.   

 ـ قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا, عن أبـيه, عن الربـيع, عن أبـي العالـية, مثله.14391  

 ج, مثله.ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج. عن ابن جري14392  

قال: ثنـي حجاج, عن أبــي جعفـر, عـن الربــيع بـن أنـَ, عـن أبــي العالــية, قولـه: َعيـاه  غيـَر    

 َمـْجذُوٍ  قال: أما هذه فق  أمضاها, يقول: عياه غير منقيع.

ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زي , فـي قوله: َعياه  غيَر َمـْجذُوٍ  14393  

 وع منهم.غير من 

 109اآلية : 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

وُهْم نَِصيبَُهْم }فاَلَ تَُك فِي ِمْريٍَة ّمهللّاا يَْعبُ ُ َهـَُؤآلِه َما يَْعبُ ُوَن إِالّ َكهللَاا يَْعبُ ُ آبَاُؤُهم ّمن قَْبُل َوإِنّا لهللَُاَوفّ     

 َغْيَر َمنقُوٍص {.

 عليه وسلم: فال تك فـي ـك يا مـحهللا  مـهللاا يعبـ  هـؤاله يقول تعالـى  كره لنبـيه مـحهللا  صلى هللا   

الـهللاشركون من قومك من االَلهة واألصنام أنه ضالل وبـاطل وأنه بـاهلل ـرك, مـا يعبـ  هـؤاله إال 

كهللاا يعب  آبـاؤهم من قبل, يقول: إال كعبـادة آبـائهم من قبل عبـادتهم لها. يخبر تعالـى  كره أنهم لـم 

من األوثان إال اتبـاعا منهم منهاج آبـائهم, واقتفـاه منهم آثارهم فـي عبــادتههللاوها, يعب وا ما عب وا 

ال عن أمر هللا إياهم بذلك, وال بحجة تبـينوها توجب علـيهم عبـادتها. ثـم أخبـر جـّل ثنـاؤه نبــيه مـا 

َمْنقُـوٍص يعنــي: حظهـم  هو فـاعل بهم لعبـادتهم  لك, فقال جّل ثناؤه: َوإنّا لَــهللُاوفّوُهْم نَِصـيبَُهْم غيـرَ 

مـهللاا وعـ تُهم أن أوفــيَههللاوه مـن خيـر أو ــر, غيـر منقـوص, يقـول: ال أنقصـهم مــهللاا وعـ تهم, بـل 

 أتـهللاـم  لك لهم علـى التـهللاام والكهللاال. كهللاا:

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي سفـيان, عن جابر, عن مـجاه , عن ابن عبـاس: َوإنّـا 14394  

 يبَُهْم غيَر َمْنقُوٍص قال: ما ُوع وا فـيه من خير أو ـّر.لَـهللُاوفّوُهْم نَِص 

ح ثنا أبو كريب ومـحهللا  بن بشار, قاال: ح ثنا وكيع, عن سفـيان, عـن جـابر, عـن مــجاه , عـن    

 ابن عبـاس, مثله, إال أن أبـا كريب قال فـي ح يثه: من خير وـّر.

ابـن الـهللابــارك, عــن ــريك, عـن جـابر, عــن ح ثنــي الــهللاثنى, قـال: أخبرنـا ســوي , قـال: أخبرنـا    

 مـجاه  عن ابن عبـاس: َوإنّا لَـهللُاوفّوُهْم نَِصيبَُهْم غيَر َمْنقُوٍص قال: ما ق ّر لهم من الـخير والشّر.
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ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قال: أخبرنا الثوري, عن جابر, عن مــجاه ,    

 نّا لَـهللُاوفّوُهْم نَِصيبَُهْم غيَر َمْنقُوٍص قال: ما يصيبهم خير أو ـّر.عن ابن عبـاس, فـي قوله: َوإ

ـ ح ثنــي يـونَ, قـال: أخبرنـا ابـن وهـب, قـال: قـال ابـن زيـ  فــي قولـه: َوإنّـا لَــهللُاوفّوُهْم 14395  

 نَِصيبَُهْم غيَر َمْنقُوٍص قال: نصيبهم من العذاب.

 110اآلية : 

}َولَقَْ  آتَْينَـا ُموَسـَى اْلِكتَـاَب فَـاْختُِلَي فِيـِه َولَـْوالَ َكِلهللَاـةٌ َسـبَقَْت ِمـن     القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  

ـَّك ّمْنهُ ُمِريٍب {.  ّربَّك لَقُِضَي بَْينَُهْم َوإِنُّهْم لَِفي 

يقول تعالـى  كر مسلـيا نبـيه فـي تكذيب مشركي قومه إياه فـيـهللاا أتاهم به من عن  هللا بفعل بنـي    

سرائيـل بـهللاوسى فـيـهللاا أتاهم به من عن  هللا, يقول له تعالــى  كـره: وال يح نـك يـا مــحهللا  تكـذيب إ

هؤاله الـهللاشركين لك, وامض لـهللاا أمرك به ربك من تبلـيز رسالته, فـان الذي يفعل بك هؤاله مـن 

ثم أخبـره رد ما جئتهم به علـيك من النصيحة من فعل ضربـائهم من األمـم قبلهم وسنة من سننهم. 

جـّل ثنــاؤه بـــهللاا فعــل قــوم موســى بــه, فقــال: َولَقَـْ  آتـَــْينا ُموَســى الكتــاَب يعنـــي التــوراة, كهللاــا آتـــيناك 

الفرقان, فـاختلي فـي  لك الكتاب قوم موسى فكـذب بـه بعضـهم وصـ م بـه بعضـهم, كهللاـا قـ  فعـل 

ِمـْن َربّـَك يقـول تعالــى  قومك بـالفرقات من تص يق بعض به وتكذيب بعـض. َولَـْوال َكلــهللَاةٌ َسـبَقَتْ 

 كره: ولوال كلـهللاة سبقت يا مـحهللا  من ربك بأنه ال يعجل علـى خـلقه بـالعذاب, ولكن يتـأنى حتــى 

يبلز الكتاب أجله لَقُِضَي بَـْينَُهْم يقول: لقضي بـين الـهللاكذب منهم به والـهللاص ّم بإهالك هللا الــهللاكذّب 

ـََك ِمْنهُ ُمِريٍب يقول: وإن الـهللاكذّبـين به منهم لفــي ــّك به منهم وإنـجائه الـهللاص ّم به. وإنُّهْم ل فـي 

مــن حقـــيقته أنــه مــن عنــ  هللا مريــب, يقــول: يــريبهم فــال يــ رون أحــّق هــو أم بـــاطل, ولكــنهم فـــيه 

 مـهللاترون.

 111اآلية : 

 الَُهْم إِنّهُ بهللَِاا يَْعهللَالُوَن َخبِيٌر {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوإِّن ُكـالّ لهللّّاا لَيَُوفّيَنُّهْم َربَّك أَْعهللاَ 

اختلفت القّراه فـي قراهة  لك, فقرأته جهللااعـة مـن قـّراه أهـل الــهللا ينة والكوفـة: َوإّن مشـ دة ُكـالّ    

 لـهللّاا مش ّدة.

واختلفت أهل العربـية فــي معنـى  لـك, فقـال بعـض نـحويــي الكوفـيــين: معنـاه إ ا قـرىه كـذلك   

ـيوفـيهم ربك أعهللاالهم, ولكن لـهللاا اجتـهللاعت الـهللايــهللاات حـذفت واحـ ة فبقــيت ثنتـان, وإن كالّ لـهللاـهللاا ل

 فأدغهللات واح ة فـي األخرى, كهللاا قال الشاعر:

 وإنّـي لَـهللّاا أُْصِ ُر األْمَر َوْجَهُهإ َا ُهَو أْعيا بـالنّبِـيـل َمَصاِدُره 

الــياه مـع الــياه, و كـر أن الكسـائي يخفـي « والبَْغـي يَِعُظُكـمْ »ثم تـخفي, كهللاا قرأ بعض القـّراه:   

 أنش ه:

ـَُروَن بِـهللَاا لَقَـْينَا  هللَاّت العُ َاةَ بِنَا فَأْضُحوالَ َْي يَتَبـا ـْ  وأ

 لـحركتهن واجتـهللااعهن قال: ومثله:« ياه»وقال: يري : ل ّي يتبـاـرون بـهللاا لقـينا, فحذ    

 اِرِم كاَن ِمْن آخَرها إلقاِدمهللَاْخِرَم نَـْجٍ  فـارعِ الـهللَاخ 

 وقال أراد إلـى القادم, فحذ  الالم عن  الالم.  

وقال آخـرون: معنـى  لـك إ ا قـرىه كـذلك: وإّن ُكـالّ ــ ي ا وحقّـا لـيوفــيهم ربـك أعهللاـالهم. قـال:   

وإنـهللاا يراد إ ا قرىه  لك كذلك: وإّن ُكالّ لَـهللّاا بـالتش ي  والتنوين, ولكن قاىه  لك كذلك حذ  منه 

لــهللاا كهللاـا فعـل  لـك فــي قولـه: ثُـّم أْرَسـْلنا ُرُسـلَنا تَتْـَرى فقـرأ « فَْعلَــى»لــى لفـظ التنوين, فأخرجه ع

بـالتنوين, وقرأ آخرون بغيـر تنـوين, كهللاـا قـرأ « لَـهللّاا»بعضهم بـالتنوين, كهللاا قرأ من قرأ: « تترى»

التّـراَن أْكـال  لَــهللّاا  لَـهللّاا بغير تنوين من قرأه, وقـالوا: أصـله مـن اللــّم مـن قـول هللا تعالــى: وتَـأُْكلُونَ 

 يعنـي: أكال  ـ ي ا.

وقال آخرون: معنى  لك إ ا قرىه كذلك: وإن كالّ إال لـيوفـيهم, كهللاا يقول القائـل: لقـ  قهللاـت عنـا,   

وبـــاهلل إال قهللاــت عنــا. ووجــ ت عامــة أهــل العلـــم بـالعربـــية ينكــرون هــذا القــول, ويــأبون أن يكــون 

فـي الـيـهللاين خاصة وقالوا: لو جاز أن يكون  لك بـهللاعنى إال « إال»إلـى معنى « لـهللاا»جائ ا توجيه 
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جاز أن يقال: قام القوم لـهللاا أخاك, بــهللاعنى: إال أخـاك, ودخولهـا فــي كـل موضـع صلــح دخـول إال 

فـيه. وأنا أرى أن  لك فـاس  من وجه هو أبـين مـهللاا قالـه الـذين حكينـا قـولهم مـن أهـل العربــية إّن 

أيضا تـحقـيق أيضـا, وإنــهللاا ت خــل « إال»إثبـات للشيه وتـحقـيق له, و « إنّ »فـي فساده, وهو أّن 

نقضا لـجح  ق  تق مها. فإ ا كـان  لـك معناهـا فواجـب أن تكـون عنـ  متأّولهـا التأويــل الـذي  كرنـا 

عنه, أن تكون بـهللاعنى الـجح  عن ه, حتـى تكـون إال نقضـا لهـا. و لـك إن قالـه قائـل قـول ال يخفــى 

التــي تكـون بــهللاعنى الــجح . « إن»فــيجعلها بــهللاعنى « إنّ »ه, اللهّم إال أن يخفي قـارىه جهل قائل

« كـلّ »وإن فعل  لك فس ت قراهته  لك كذلك أيضا من وجه آخر, وهو أنه يصير حينئ  ناصبـا ل 

ل من الفعل االسم الـذي قبلهـا, ال تقـو« إال»بقوله: لـيوفـيهم, ولـيَ فـي العربـية أن ينصب ما بع  

العرب: ما زي ا إال ضربت, فـيفس   لـك إ ا قـرىه كـذلك مـن هـذا الوجـه إال أن يرفـع رافـع الكـّل, 

فـيخالي بقراهته  لك كذلك قراهة القّراه وخـّط مصـاحي الـهللاسلــهللاين, وال يخـرج بـذلك مـن العيـب 

 بتـخفــيي« وإْن ُكـالّ »بخروجه من معرو  كـالم العـرب. وقـ  قـرأ  لـك بعـض قـراه الكوفـيــين( 

« إنّ »لَـــهللّاا مشــ دة. وزعــم بعــض أهــل العربـــية أن قــارىه  لــك كــذلك أراد « كــالّ »ونصــب « إن»

«, كــأنْ »الثقـيــلة فخففهـا. و ُكـر عـن أبـــي زيـ  البصـري أنـه سـهللاع: كــأْن ث يــيه ُحقّـان, فنصـب ب 

 ومنه قول الشاعر:« كأن»والنون مخففة من 

 قّاٍن َوَوْجهٌ ُمْشِرُم النّـْحِركأْن ثَْ يَـْيِه حُ  

وقــ  يحتـــهللال أن «. لَـــهللَاا»وتـخفـــيي « ُكــالّ »ونصــب « إنّ »وقـرأ  لــك بعــض الـهللا نـــين بتـخفـــيي   

وهو « إن»يكون قارىه  لك كذلك قص  الـهللاعنى الذي حكيناه عن قارىه الكوفة من تـخفـيفه نون 

ون قصـ  إلــى التــي ت خــل فــي الكـالم صـلة, وأن يكـ« لَــهللَاا»يري  تش ي ها, ويري  بـهللاا التـي فــي 

تـحهللايـل الكالم معنى: وإن كالّ لـيوفـينهم ويجوز أن يكون معناه كان فــي قراهتـه  لـك كـذلك: وإْن 

فإن كـان «, لـيَوفـينهم»كانت بقوله: « كلّ »ُكالّ لـيوفـينهم أْي لـيوفّـيّن ُكالّ, فـيكون نـيته فـي نصب 

و لـك أنهـا ال تنصـب بفعـل بعـ  الم   لـك أراد ففــيه مـن القـبح مـا  كـرت مـن خالفـه كـالم العـرب,

 الـيـهللاين اسهللاا قبلها.

مخففــة لَـيُوفّـــيَنُّهْم, ولهــذه « ُكــالّ لَـــهللَاا»مشــ دة « وإنّ »وقــرأ  لــك بعــض أهــل الـــحجاز والبصــرة:   

القراهة وجهان من الـهللاعنى: أح ههللاا: أن يكون قارئها إراد: وإّن ُكالّ لـهللَاْن لـيوفــيهم ربـك أعهللاـالهم, 

كهللاـا قـال جـّل ثنـاؤه: فــاْنِكُحوا مـا َطـاَب لَُكـْم ِمـَن « َمـنْ »إلـى معنى « لـهللاا»التـي فـي « ما»فـيوجه 

الـالم « لــهللاا»النّساِه وإن كان أكثر استعهللاال العرب لها فـي غير بنـي آدم, وينوي بـالالم التـي فـي 

ْم الم الـيــهللاين دخــلت فـيــهللاا جوابـا لها, وبــالالم التــي فــي قولـه: لَـيُوفّــيَنّهُ « وإن»التـي يتلقـى بها 

بـين ما وصلتها, كهللاا قال جّل ثناؤه: وإْن ِمْنُكْم لَـهللَاْن لَـيُبَّيئَّن وكهللاـا يقـال هـذا مـا لغيـره أفضـل منـه. 

التــي ت خـــل صـلة فـــي الكــالم, « مــا»بــهللاعنى « لـــهللاا»التــي فـــي « مــا»والوجـه االَخــر: أن يجعـل 

ا, والالم التـي فـي: لَـيَُوفّـيَنُّهْم هي أيضا الالم التـي يجاب بها والالم التـي فـيها الالم التـي يجاب به

كــّررت وأعيــ ت, إ ا كــان  لــك موضــعها, وكانــت األولـــى مـــهللاا ت خـــلها العــرب فـــي غيــر « إنّ »

 موضعها ثم تعي ها بع ُ فـي موضعها, كهللاا قال الشاعر:

 ال قَـْيُت ال بُ ّ َمْصَرعا  فَلَْو أّن قَْومي لَـْم يَُكونُوا أِعّ ة لَبَْع ُ لَقَ ْ  

ــا    ـــهللّاا بتنوينهــا, بـــهللاعنى: ـــ ي ا وحقّ وقــرأ  لــك ال هــري فـيـــهللاا  كــر عنــه: َوإّن ُكــالّ بتشــ ي  إّن ولَ

 وجهللايعا.

بتش ي  « وإنّ »وأصح هذه القراهات مخرجا علـى كالم العرب الـهللاستفـيض فـيهم قراهة من قرأ:   

ـيَُوفّــيَنُّهْم َربّـَك بــهللاعنى: وإن كـّل هـؤاله الـذين قصصـنا علــيك يـا بتـخفـيي مـا لَ « ُكالّ لَـهللَاا»نونها, 

مـــحهللا  قصصــهم فـــي هــذه الســور, لـــهللان لـيوفـــينهم ربــك أعهللاــالهم بـالصالـــح منهــا بـالـج يـــل مــن 

والالم التـي فـيها جوابـا « من»بـهللاعنى « ما»الثواب, وبـاليالـح منها بـالتش ي  من العقاب, فتكون 

 فـي قوله: لَـيُوفّـيَنُّهْم الم قسم. ألن والالم

وقوله: إنّهُ بِـهللاا يَْعهللَالُوَن َخبِـيٌر يقول تعالـى  كره: إن ربك بـهللاا يعهللال هؤاله الـهللاشركون بـاهلل من    

قومك يا مـحهللا , خبـير, ال يخفـى علـيه ـيه من عهللالهم بل يخبُر  لك كله ويعلـهللاه ويحيط به حتـى 

 ههم.يجازيهم علـى جهللايع  لك ج ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 112اآلية : 

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }فَاْستَِقْم َكهللَاآ أُِمْرَت َوَمن تَـاَب َمعَـَك َوالَ تَْيغَـْواْ إِنّـهُ بهللَِاـا تَْعهللَالُـوَن 

 بَِصيٌر {.

يقول تعالـى  كـره لنبــيه مــحهللا  صـلى هللا عليـه وسـلم: فــاستقم أنـت يـا مــحهللا  علــى أمـر ربـك    

ك به وال عاه إلـيه, كهللاا أمرك ربك. َوَمْن تَاَب َمعََك يقول: ومن رجـع معـك إلــى وال ين الذي ابتعث

طاعة هللا والعهللال بـهللاا أمره به ربه من بع  كفره. َوال تَْيغَْوا يقول: وال تعـ وا أمـره إلــى مـا نهـاكم 

هللاـال كلهـا طاعتهـا عنه. إنّهُ بِــهللَاا تَْعهللَالُـوَن بَِصـيٌر يقـول: إن ربكـم أيهـا النـاس بــهللاا تعهللالـون مـن األع

ومعصيتها بصير  و علــم بهـا, ال يخفــى علــيه منهـا ــيه, وهـو لــجهللايعها مبصـر, يقـول تعالــى 

 كره: فـاتقوا هللا أيها الناس أن ييلع علـيكم ربكم وأنتـم عاملون بخـال  أمـره, فإنـه  و علــم بــهللاا 

 تعلـهللاون, وهو لكم بـالـهللارصاد.

 له: فـاْستَِقْم كهللَاا أُِمْرَت ما:وكان ابن عيـينة يقول فـي معنى قو  

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسـحام, قـال: حـ ثنا عبـ  هللا بـن ال بــير, عـن سفــيان فــي 14396  

 قوله: فـاْستَِقْم كهللَاا أُِمْرَت قال: استقم علـى القرآن.

ْيغَـْوا قـال: ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قـال: قـال ابـن زيـ , فــي قولـه: َوال تَ 14397  

 اليغيان: خال  هللا وركوب معصيته  لك اليغيان.

 113اآلية : 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوالَ تَْرَكنَُواْ إِلَى الِّذيَن َ لهللَُاواْ فَتهللََاّسُكُم النّاُر َوَما لَُكْم ّمن دُوِن ّللّاِ 

 ِمْن أَْوِليَآَه ثُّم الَ تُنَصُروَن {.

 كــره: وال تـهللايـــلوا أيهــا النــاس إلـــى قــول هــؤاله الــذين كفــروا بـــاهلل, فتقبلــوا مــنهم  يقــول تعالـــى   

وترضـوا أعهللاــالهم, فتــهللاّسكم النــار بفعلكــم  لـك, ومــا لكـم مــن دون هللا مــن ناصـر ينصــركم وولـــّي 

يسـلط يـلـيكم. ثُّم ال تْنُصروَن يقول: فإنكم إن فعلتـم  لك لـم ينصركم هللا, بل يخـلـيكم من نصرته و

 علـيكم ع ّوكم.   وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  هللا, قال: حـ ثنا معاويـة, عـن علــّي, عـن ابـن عبــاس, 14398  

 الشرك. قوله: َوال تَْرَكنُوا إلـى الِّذيَن َ لَـهللُاوا فَتَـهللَاّسُكُم النّاُر يعنـي: الركون إلـى

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا ابن يـهللاان, عن أبـي جعفر, عن الربـيع, عن أبــي العالــية: 14399  

 َوال تَْرَكنُوا إلـى الِّذيَن َ لَـهللُاوا يقول: ال ترضوا أعهللاالهم.

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, عن أبــي    

 العالـية: َوال تَْرَكنُوا إلـى الِّذيَن َ لَـهللُاوا يقلو: ال ترضوا أعهللاالهم, يقول: الركون: الرضا.

ح ثنا القاسم, قال: حـ ثنا الــحسين, قـال: ثنــي حجـاج, عـن أبــي جعفـر, عـن الربــيع, عـن أبــي    

 أعهللاالهم فتـهللاسكم النار.العالـية, فـي قوله: َوال تَْرَكنُوا إلـى الِّذيَن َ لَـهللُاوا قال: ال ترضوا 

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عـن ابـن جـريج: َوال تَْرَكنُـوا إلــى 14400  

 الِّذيَن َ لَـهللُاوا قال: قال ابن عبـاس: وال تـهللايـلوا إلـى الذين  لـهللاوا.

َوال تَْرَكنُـوا إلــى الّـِذيَن  ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قولـه:14401  

 َ لَـهللُاوا فَتَـهللَاّسُكُم النّاُر يقول: ال تلـحقوا بـالشرك, وهو الذي خرجتـم منه.

ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قـال ابـن زيـ , فــي قولـه: َوال تَْرَكنُـوا إلــى 14402  

اإلدهـان. وقــرأ: َودّوا لَــْو تُـْ ِهُن فَـــيُْ ِهنُوَن قــال: تــركن الّـِذيَن َ لَـــهللُاوا فَتـَــهللَاّسُكُم النّـاُر قــال: الركــون: 

إلـيهم, وال تنكر علـيهم الذي قالوا: وق  قالوا العظيـم من كفـرهم بــاهلل وكتابـه ورسـله. قـال: وإنــهللاا 

هذا ألهل الكفر وأهل الشرك ولـيَ ألهل اإلسالم, أمـا أهـل الـذنوب مـن أهـل اإلسـالم فــاهلل أعلــم 

 عهللاالهم, ما ينبغي ألح  أن يصالـح علـى ـيه من معاصي هللا وال يركن إلـيه فـيها.بذنوبهم وأ

 114اآلية : 

َن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوأَقِِم الّصالَةَ َطَرفَيِ النَّهاِر َوُزلَفا  ّمَن اْللّْيِل إِّن اْلَحَسنَاِت يُـْذِهبْ 

 يَن {.الّسـيّئَاِت  َِلَك ِ ْكَرَى ِللذّاِكرِ 
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يقول تعالـى  كره لنبـيه مـحهللا  صلى هللا عليه وسلم: وأقم الصالة يا مـحهللا , يعنـي صّل طرفــي    

 النهار, يعنـي الغ اة والعشي.

واختلي أهل التأويـل فـي التـي عنـيت بهذه اآلية من صلوات العشـي بعـ  إجهللاـاع جهللاـيعهم علــى   

نـيت بـذلك صـالة الظهـر والعصـر, قـالوا: وههللاـا أن التـي عنـيت من صالة الغ : الفجر بعضهم: ع

 من صالة العشي.  كر من قال  لك:

ـ ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع, وح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن سفـيان, عن 14403  

منصـور, عــن مـــجاه : أقِـِم الّصــالَةَ َطَرفِـــي النّهـاِر قــال: الفجــر, وصالتــي العشــى, يعنـــي الظهــر 

 عصر.وال

 ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو نعيـم, قال: ح ثنا سفـيان, عن منصور, عن مـجاه  مثله.   

حــ ثنا الـــحسن بــن يحيــى, قــال: أخبرنــا عبــ  الــرزام, قــال: أخبرنــا الثــوري, عــن منصــور, عــن    

 مـجاه , فـي قوله: أقِم الّصالةَ َطَرفِـي النّهاِر قال: صالة الفجر, وصالة العشّي.

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا سوي , قال: أخبرنا ابن الـهللابـارك, عن أفلـح بن سعي , قـال: 14404  

ـــي النّهــاِر قــال: فيرفـــا النهــار: الفجــر  ــم الّصــالةَ َطَرفِ ســهللاعت مـــحهللا  بــن كعــب القر ــي يقــول: أقِ

 والظهر والعصر.

عن مــحهللا  بـن كعـب القر ـي:  ح ثنـي الـحارن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: ح ثنا أبو معشر,   

 أقِم الّصالةَ َطَرفِـي النّهاِر قال: الفجر, والظهر, والعصر.

 وقال آخرون: بل ُعنـي بها صالة الـهللاغرب.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  هللا, قال: ثنـي معاوية, عن علـّي, عن ابن عبـاس, فـي 14405  

 َرفِـي النّهاِر يقول: صالة الغ اة وصالة الـهللاغرب.قوله: أقِم الّصالةَ طَ 

ـ ح ثنا مـحهللا  بن بشار, قال: ح ثنا يحيى, عن عو , عن الـحسن: أقِـم الّصـالةَ َطَرفِــي 14406  

 النّهاِر قال: صالة الغ اة والـهللاغرب.

ةَ َطَرفِــي ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زي , فـي قوله: أقِم الّصال14407  

 النّهاِر الصبح, والـهللاغرب.

 وقال آخرون: ُعنـي بها: صالة العصر.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عب ة بن سلـيـهللاان, عـن جـويبر, عـن الضـحاك, فــي قولـه: 14408  

 أقِم الّصالةَ َطَرفِـي النّهاِر قال: صالة الفجر والعصر.

بــن حبـــاب, عــن أفلـــح بــن ســعي  القُبـــائي, عــن مـــحهللا  بــن كعــب: أقِــم ـــ قــال: حــ ثنا زيــ  14409  

 الّصالةَ َطَرفِـي النّهاِر الفجر والعصر.

ـ ح ثنـي يعقوب, قال: ح ثنا ابن علـية, قال: ح ثنا أبو رجاه, عن الـحسن, فـي قوله: أقِم 14410  

 الّصالةَ َطَرفِـي النّهاِر قال: صالة الصبح وصالة العصر.

ـي الـحسين بن علـّي الص ائي, قال: ح ثنا أبـي, قال: ح ثنا مبـارك, عن الـحسن, قال: قال ح ثن   

 هللا لنبـيه: أقِم الّصالةَ َطَرفِـي النّهاِر قال: طرفـى النهار: الغ اة والعصر.

نّهـاِر ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , قتادة, قولـه: أقِـم الّصـالةَ َطَرفِــي ال14411  

 يعنـي صالة العصر والصبح.

ح ثنـــي الـــهللاثنى, قــال: حــ ثنا ســوي , قــال: أخبرنــا ابــن الـهللابـــارك, عــن مبـــارك بــن فضــالة, عــن    

 الـحسن: أقِم الّصالةَ َطَرفِـي النّهاِر الغ اة والعصر.

الّصالةَ  ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا زي  بن حبـاب, عن أفلـح بن سعي , عن مـحهللا  بن كعب: أقِم   

 َطَرفِـي النّهاِر الفجر والعصر.

ح ثنا ابن بشار, قال: ح ثنا أبو عامر, قال: ح ثنا قرة, عن الـحسن: أقِـم الّصـالةَ َطَرفِــي النّهـاِر    

 قال: الغ اة والعصر.

وقال بعضهم: بـل عنـى بيرفــى النهـار: الظهـر, والعصـر وبقولـه: ُزلَفــا ِمـَن اللّـْيــل: الــهللاغرب,   

 شاه, والصبح.والع
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وأولـى هذه األقول فـي فـي  لك عن ي بـالصواب قول من قال: هـي صـالة الــهللاغرب كهللاـا  كرنـا   

 عن ابن عبـاس.

وأنـهللاا قلنا هو أولـى بـالصواب إلجهللاـاع الــجهللايع علــى أن صـالة أحـ  اليرفــين مـن  لـك صـالة   

م إجهللااعا أن تكـون صـالة الفجر, وهي تصلـى قبل طلوع الشهللاَ فـالواجب إ  كان  لك من جهللايعه

الير  االَخر الـهللاغرب, ألنها تصلـى بع  غروب الشهللاَ, ولو كان واجبـا أن يكون مرادا بصـالة 

أح  اليرفـين قبل غروب الشهللاَ وجب أن يكون مرادا بصالة الير  االَخر بع  طلوعها, و لـك 

ك قـول ال يُِخيــُل فسـاده, ما ال نعلـم قائال  قاله إال من قـال: عنـى بـذلك صـالة الظهـر والعصـر, و لـ

ألنههللاا إلـى أن يكونا جهللايعا من صالة أح  اليرفـين أقرب منههللاا إلـى أن يكونا مـن صـالة طرفــى 

النهـار, و لـك أن الظهـر ال ــّك أنهــا تصلــى بعـ  مضـّي نصـي النهــار فــي النصـي الثانــي منــه, 

كـان ال قائـل مـن أهـل العلــم  فهللاـحال أن تكون من طر  النهار األّول وهي فـي طرفه االَخر. فإ ا

يقول: عنـي بصالة طر  النهار األّول صالة بع  طلـوع الشـهللاَ, وجـب أن يكـون غيـر جـائ  أن 

يقال: عنى بصالة طر  النهار االَخرة صالة قبل غروبها. وإ ا كان  لك صّح ما قلنا فـي  لك من 

 القول وفس  ما خالفه.

إنه يعنـي: ساعات مـن اللـيــل, وهـي جهللاـع ُزْلفـة, وال لفـة: السـاعة وأما قوله: َوُزلَفـا ِمَن اللّـْيـِل ف  

والـهللان لة والقربة. وقـيـل: إنـهللاا سهللايت الــهللا دلفة وُجهللَاـع مـن  لـك ألنهـا منـ ل بهـ  عرفـة. وقـيــل: 

 سهللايت بذلك الزدال  آدم من عرفة إلـى حّواه وهي بها ومنه قول العجاج فـي صفة بعير:

 هللّاا َوَجفـاَطّي اللّـيالـي ُزلَفـا فَُ لَفَـا ناجٍ َطَواهُ األْيَن ِمـ 

واختلفت القّراه فـي قراهة  لك, فقرأته عامة قـّراه الــهللا ينة والعـرام: َوُزلَفــا بضـم الـ اي وفتــح   

الالم. وقرأه بعض أهل الـهللا ينة بضم ال اي والالم, كأنه وّجهه إلـى أنه واح  وأنه بـهللان لة الـحلــم. 

 بضم ال اي وتسكين الالم.« وُزْلفـا: »وقرأه بعض الـهللاكيـين

وأعجب القـراهات فــي  لـك إلــّي أن أقرأهـا: َوُزلَفــا ضـم الـ اي وفتــح الـالم, علــى معنـى جهللاـع   

ُزْلفة, كهللاا تـجهللاع غرفة ُغَر , وُحْجرة ُحَجر. وإنـهللاا اخترت قـراهة  لـك كـذلك, ألن صـالة العشـاه 

ـل, وهي التـي عنـيت عن ي بقوله: َوُزلَفـا ِمَن اللّـْيــِل االَخرة إنـهللاا تصلـى بع  مضّي زلي من اللـي

 وبنـحو الذي قلنا فـي قوله: َوُزلَفـا ِمَن اللّـْيـِل قال جهللااعة من أهل التأويـل.  كر من قال  لك:

ـ ح ثنـي مــحهللا  بـن عهللاـرو, قـال: حـ ثنا أبـو عاصـم, قـال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي 14412  

 قول هللا: َوُزلَفـا ِمَن اللّـْيـِل قال: الساعات من اللـيـل صالة العتـهللاة. نـجيح, عن مـجاه , فـي

 ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , مثله.   

 ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاه , مثله.   

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عبـ  هللا, قـال: ثنــي معاويـة, عـن علــّي, عـن ابـن عبــاس: 14413  

 ُزلَفـا ِمَن اللّـْيـِل يقول: صالة العتـهللاة.

ـ ح ثنا مـحهللا  بن بشار, قال: ح ثنا يحيـى, عـن عـو , عـن الــحسن: َوُزلَفــا ِمـَن اللّـْيــِل 14414  

 قال: العشاه.

قال: حـ ثنا يحيـى بـن آدم, عـن سفــيان, عـن عبــي  هللا بـن أبــي زيـ ,  ـ ح ثنا أبو كريب,14415  

 قال: كان ابن عبـاس يعجبه التأخير بـالعشاه, ويقرأ: َوُزلَفـا ِمَن اللّـْيـِل.

ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا ابن نـهللاير, عن ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه : َوُزلَفـا ِمـَن    

 من اللـيـل, صالة العتـهللاة. اللّـْيـِل قال: ساعة

ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابـن زيـ  فــي قولـه: َوُزلَفــا ِمـَن اللّـْيــِل 14416  

 قال: العتـهللاة, وما سهللاعت أح ا من فقهائنا ومشايخنا, يقول العشاه, ما يقولون إال العتـهللاة.

ه وسلم بإقامتها زلفـا من اللـيـل, صالة الـهللاغرب وقال قوم: الصالة التـي أمر النبـي صلى هللا علي  

 والعشاه.  كر من قال  لك:

ـ ح ثنـي يعقوب بن إبراهيـم وابن وكيع, واللفـظ لــيعقوب, قـاال: حـ ثنا ابـن علــية, قـال: 14417  

حـ ثنا أبــو رجــاه عـن الـــحسن: َوُزلَفـــا ِمــَن اللّـْيــِل قــال: ههللاــا زلفتــان مـن اللـيـــل: صــالة الـــهللاغرب, 

 صالة العشاه.و
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ح ثنا ابن جهللاي  وابن وكيع, قاال: ح ثنا جرير, عن أـعـ, عـن الــحسن, فــي قولـه: َوُزلَفــا ِمـَن    

 اللّـْيـِل قال: الـهللاغرب, والعشاه.

ـ ح ثنـي الـحسن بن علـّي, قال: ح ثنا أبــي, قـال: حـ ثنا مبــارك, عـن الــحسن: قـال هللا 14418  

قِـم الّصـالةَ َطَرفِــي النّهـاِر َوُزلَفــا ِمـَن اللّـْيــِل قـال: زلفــا مـن اللـيــل: لنبـيه صلى هللا عليـه وسـلم: أ

 «.ُههللاا ُزْلفَتا اللّـْيـِل: الـهللَاْغِرُب والِعَشاهُ »الـهللاغرب, والعشاه, قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

سفـــيان, عــن  حــ ثنا أبــو كريــب, قــال: حــ ثنا وكيــع, وحــ ثنا ابــن وكيــع, قــال: حــ ثنا أبـــي, عــن   

 منصور, عن مـجاه : َوُزلَفـا ِمَن اللّـْيـِل قال: الـهللاغرب, والعشاه.

حــ ثنا الـــحسن بــن يحيــى, قــال: أخبرنــا عبــ  الــرزام, قــال: أخبرنــا الثــوري, عــن منصــور, عــن    

 مـجاه , مثله.

 مثله.ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو نعيـم, قال: ح ثنا سفـيان, عن منصور, عن مـجاه ,    

ـ قال: ح ثنا سوي , قال: أخبرنا ابن الـهللابــارك, عـن الـهللابــارك بـن فضـالة, عـن الــحسن, 14419  

َِ إلــى َغَسـق اللّـْيــِل قـال:  قال: ق  بـين هللا مواقـيت الصالة القرآن, قال: أقِـِم الّصـالةَ ِلـ ُلُوِك الّشـهللْا

وقـال: أقِـم الّصـالةَ َطَرفِــي النّهـاِر دلوكها: إ ا زالت عن بين السهللااه وكان لها فـي األرض فـيه, 

الغ اة, والعصر. َوُزلَفـا ِمَن اللّـْيـِل الـهللاغرب, والعشاه. قال: فقال رسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم: 

 «.ُههللَاا ُزْلفَتا اللّـْيـِل الـهللَاْغِرُب والِعَشاهُ »

ُزلَفـا ِمَن اللّـْيـِل قـال: يعنــي ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة: وَ 14420  

 صالة الـهللاغرب وصالة العشاه.

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا سوي , قال: أخبرنا ابن الـهللابـارك, عن أفلـح بن سعي , قـال: 14421  

 سهللاعت مـحهللا  بن كعب القر ي يقول: ُزلَفـا ِمَن اللّـْيـِل الـهللاغرب والعشاه.

 زي  بن حبـاب, عن أفلـح بن سعي , عن مـحهللا  بن كعب, مثله.ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا    

ح ثنـي الـحارن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: ح ثنا أبو معشر, عن مــحهللا  بـن كعـب القر ـي:    

 َوُزلَفـا ِمَن اللّـْيـِل الـهللاغرب والعشاه.

بـن سلـيــهللاان, عـن ح ثنـي الـهللاثنى, قـال: حـ ثنا سـوي , قـال: أخبرنـا ابـن الـهللابــارك, عـن عاصـم    

 الـحسن, قال: زلفتا اللـيـل: الـهللاغرب, والعشاه.

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: حـ ثنا عبـ  الـرحهللان بـن مغـراه, عـن جـويبر, 14422  

 عن الضحاك, فـي قوله: َوُزلَفـا ِمَن اللّـْيـِل قال: الـهللاغرب والعشاه.

ألعهللاش, عـن عاصـم, عـن الــحسن: َوُزلَفــا ِمـَن اللّـْيــِل ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا جرير, عن ا   

 قال: الـهللاغرب والعشاه.

ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عب ة بن سلـيـهللاان, عن جويبر, عن الضحاك: َوُزلَفـا ِمَن اللّـْيـِل قال:    

 الـهللاغرب والعشاه.

ِمـَن اللّـْيــِل صـالة الــهللاغرب ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا جرير, عن عاصم, عـن الــحسن: ُزلَفــا    

والعشاه. وقوله: إّن الـَحَسناِت يُْذِهْبَن الّسيّئات يقول تعالـى  كره: إن اإلنابة إلـى طاعة هللا والعهللال 

 بـهللاا يرضيه, يذهب آثام معصية هللا ويكفر الذنوب.

يـذهبن السـيئات, ثم اختلي أهل التأويـل فـي الـحسنات التـي عنى هللا فــي هـذا الــهللاوضع الالتــي   

 فقال بعضهم: هّن الصلوات الـخهللاَ الـهللاكتوبـات.  كر من قال  لك:

ـ ح ثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: ح ثنا ابن علـية, عن الـجريري, عـن أبــي الـورد بـن 14423  

ثهللاامة, عن أبـي مـحهللا  ابن الـحضرمي, قال: ح ثنا كعب فـي هذا الـهللاسج , قال: والذي نفَ كعب 

 الصلوات الـخهللاَ لهّن الـحسنات التـي بذهبن السيئات كهللاا يغسل الـهللااه ال رن. بـي ه إن

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا سوي , قال: أخبرنا ابن الـهللابــارك, عـن أفلــح, قـال: سـهللاعت 14424  

 هللاَ.مـحهللا  بن كعب القر ي يقول فـي قوله: إّن الـَحَسنَاِت يُْذِهْبَن الّسيّئات قال: هّن الصلوات الـخ

ـ ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قال: أخبرنا الثوري, عن عب  هللا بن 14425  

 مسلـم, عن سعي  بن جبـير, عن ابن عبـاس: إّن الـَحَسنَاِت يُْذِهْبَن الّسيّئات قال: الصلوات الـخهللاَ.
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ن مـــجاه : إّن ـــ قــال: أخبرنــا عبــ  الــرزام, قــال: أخبرنــا الثــوري, عــن منصــور, عــ14426  

 الـَحَسنَاِت الصلوات.

ـــ حــ ثنا مـــحهللا  بــن بشــار, قــال: حــ ثنا يحيــى وحــ ثنا ابــن وكيــع, قــال: حــ ثنا أبــو أســامة 14427  

 جهللايعا, عن عو , عن الـحسن: إّن الـَحَسنَاِت يُْذِهْبَن الّسيّئات قال: الصلوات الـخهللاَ.

ن سفـيان, عن عب  هللا بن مسلـم, عن ـ ح ثنـي زريق بن السخت, قال: ح ثنا قبـيصة, ع14428  

 سعي  بن جبـير, عن ابن عبـاس: إّن الـَحَسنَاِت يُْذِهْبَن الّسيّئات قال: الصلوات الـخهللاَ.

ــ ح ثنــي الــهللاثنى, قــال: حـ ثنا عهللاـرو بــن عـون, قـال: أخبرنـا هشيـــم, عـن جـويبر, عــن 14429  

 الّسيّئات قال: الصلوات الـخهللاَ. الضحاك, فـي قوله: تعالـى إّن الـَحَسنَاِت يُْذِهْبنَ 

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: حـ ثنا عهللاـرو بـن عـون, قـال: أخبرنـا هشيــم, عـن منصـور, عـن 14430  

 الـحسن, قال: الصلوات الـخهللاَ.

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا الـحهللاانـي, قال: ح ثنا ـريك, عن سهللااك, عن إبراهيـم, عن 14431  

 لـَحَسنَاِت يُْذِهْبَن الّسيّئات قال: الصلوات الـخهللاَ.علقهللاة, عن عب  هللا: إّن ا

ـــ قــال: حــ ثنا ســوي , قــال: أخبرنــا ابــن الـهللابـــارك, عــن ســعي  الـــجريري, قــال: ثنـــي أبــو 14432  

عثهللاــان, عــن سلـــهللاان, قــال: والــذي نفســي بـــي ه, إن الـــحسنات التـــي يـهللاـــحو هللا بهــّن الســيئات كهللاــا 

 ـخهللاَ.يغسل الـهللااه ال رن: الصلوات ال

ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا حف  بن غيان, عن عب  هللا بن مسلـم, عـن سـعي  بـن جبــير, عـن    

 ابن عبـاس: إّن الـَحَسنَاِت يُْذِهْبَن الّسيّئات قال: الصلوات الـخهللاَ.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عب  هللا, عـن إسرائيــل, عـن أبــي إسـحام, عـن َمْ يـ ة بـن 14433  

 ن مسروم: إّن الـَحَسنَاِت يُْذِهْبَن الّسيّئات قال: الصلوات الـخهللاَ.زي , ع

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن عهللاارة األس ي, وعب  هللا بن أبـي زياد القيونـي, قاال: ح ثنا عب  هللا 14434  

بن ي ي , قال: أخبرنا حيوة, قال: أخبرنا أبو عقـيـل زهرة بن معب  القرـي من بنـي تـيـم من رهط 

بكر الص ّيق رضي هللا عنه, أنه سهللاع الـحرن مولـى عثهللاان بن عفـان رحهللاه هللا يقول: جلَ  أبـي

عثهللاان يوما وجلسـنا معـه, فجـاه الــهللاؤ ّن فـ عا عثهللاـان بــهللااه فــي إنـاه أ نـه سـيكون فــيه قـ ر مـ ّ 

َ »فتوضأ, ثم قال: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم يتوضـأ وضـوئي هـذا ثـم قـال:   َمـْن تََوّضـأ

ُوُضوئي َهذَا ثم قـاَم فََصلّــى َصـالَةَ الّظْهـِر ُغِفـَر لَـهُ مـا كـاَن بَــْينَهُ وبــيَن َصـالةَ الّصـْبحِ, ثُـّم َصلّــى 

العَْصَر ُغِفَر لَهُ مـا بَــْينَهُ وبــيَن َصـالةِ الّظْهـِر, ثـم َصلّــى الــهللَاْغِرَب ُغفـَر لَـهُ مـا بَــْينَهُ وبــيَن َصـالةِ 

الِعَشاَه ُغِفَر لَهُ ما بَـْينَهُ وبـيَن َصالةِ الـهللَاْغِرِب, ثُّم لَعَلّهُ يَبـيُت لَـْيـلَة  يَتَـهللَاّرُن, ثُّم إْن العَْصِر, ثُّم َصلّـى 

 «.قاَم فَتََوّضأَ َوَصلّـى الّصْبَح ُغِفَر لَه ما بَـْينَها وبـيَن َصالةِ الِعشاِه, َوُهّن الـَحَسناُت يُْذِهْبَن الّسيّئاتِ 

بن عب  هللا بن عب  الـحكيـم, قال: ح ثنا أبـو زرعـة, قـال: حـ ثنا حيـوة, قـال: حـ ثنا ح ثنـي سع     

أبو عقـيـل, ُزهرة بن معب , أنه سهللاع الـحرن مولـى عثهللاان بن عفـان رضـي هللا عنـه, قـال: جلـَ 

عثهللاان بن عفـان يوما علـى الـهللاقاع , فذكر نـحوه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال أنـه قـال: 

 «.َوُهّن الـَحسنَاُت, إّن الـَحَسنَاِت يُْذِهْبَن الّسيّئات»

ح ثنا ابن البرقـي, قال: ح ثنا ابن أبـي مريـم, قال: أخبرنا نافع بن زي , ورـ ين بـن سـع , قـاال    

ح ثنا زهرة بن معب , قال: سهللاعت الـحرن مولـى عثهللاان بن عفـان, يقول: جلَ عثهللاان بن عفــان 

َوُهـّن », ثم  كر نــحو  لـك عـن رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم, إال أنـه قـال: يوما علـى الـهللاقاع 

 «.الـَحسنَاُت إّن الـَحَسنَاِت يُْذِهْبَن الّسيّئات

ـ ح ثنا مـحهللا  بن عو , قال: ح ثنا مـحهللا  بن إسهللااعيــل, قـال: حـ ثنا أبــي, قـال: حـ ثنا 14435  

األـعري, قـال: قـال رسـول هللا صـلى هللا ضهللاضم بن زرعة, عن ـريح بن عبـي , عن أبـي مالك 

 «.ُجِعلَْت الّصلََواُت َكفّـاَراِت ِلـهللَاا بَـْينَُهّن, فإّن ّللّاَ قاَل: إّن الـَحَسنَاِت يُْذِهْبَن الّسيّئات»عليه وسلم: 

ـ ح ثنا ابن سيار الق ار, قال: ح ثنا الـحجاج, قال: ح ثنا حهللااد, عن علــّي بـن زيـ , عـن 14436  

هللاان النه ي, قـال: كنـت مـع سلــهللاان تــحت ــجرة, فأخـذ غصـنا مـن أغصـانها يابسـا فهـّ ه أبـي عث

حتـى تـحاّت ورقه, ثـم قـال: هكـذا فعـل رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم, كنـت معـه تــحت ــجرة 

أالتَْسألُنِــي لَــم أْفعَـُل َهـذَا يـا »فأخذ غصنا من أغصانها يابسا فهّ ه حتــى تــحارت ورقـه, ثـم قـال: 
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إّن الـهللُاْسِلــَم إ َا تََوّضـأَ فأْحَسـَن الُوُضـوَه ثُـّم َصلّــى الّصـلََواِت »فقلت: ولـم تفعلـه؟ فقـال: « ْلـهللااُن؟سَ 

, تَــحاتّْت َخيايـاهُ كهللَاـا تَــحاّت َهـذَا الـَوَرمُ  ََ ثُـّم تَـال َهـِذِه اآليـة: أقِـم الّصـالةَ َطَرفِــي النّهـاِر « الـَخهللْا

 ـى آخر اآلية.َوُزلَفـا ِمَن اللّـْيـِل... إل

 وقال آخرون: هو قوله: سبحان هللا, والـحهللا  هلل, وال إله إال هللا, وهللا أكبر.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا الـحهللاانـي, قال: ح ثنا ــريك, عـن منصـور, عـن مــجاه : 14437  

 هلل, وال إله إال هللا, وهللا أكبر.إّن الـَحَسنَاِت يُْذِهْبَن الّسيّئات قال: سبحان هللا, والـحهللا  

, لصحة األخبــار    َُ وأولـى التأويـلـين بـالصواب  لك قول من قال فـي  لك: ُهّن الصلوات الـخهللا

َِ َمثَُل نَْهٍر جـاٍر »عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتواترها عنه أنه قال:  َمثَُل الّصلََواِت الـَخهللْا

ََ َمّراٍت, فهللََاا َا يُْبِقـيَن ِمـْن دََرنِـهِ علـى بـاِب أَحِ ُكْم يَْنغهللَاِ  وإن  لـك فــي سـيام «, َُ فِـيِه ُكّل يَْوٍم َخهللْا

أمر هللا بإقامة الصلوات, والوع  علـى إقامتها الـج يـل من الثواب عقـيبها أولـى من الوعـ  علــى 

 عض.ما لـم يجر له  كر من صالـحات سائر األعهللاال إ ا خّ  بـالقص  بذلك بعض دون ب

وقولــه:  لــَك ِ ْكــَرى للــذّاِكِرين يقــول تعالـــى: هــذا الــذي أوعــ ت علـــيه مــن الركــون إلـــى الظلـــم    

وته دت فـيه, والذي وع ت فــيه مـن إقامـة الصـلوات اللواتــي يـذهبن السـيئات تـذكرة  كـّرت بهـا 

قلبـه فــال  قومـا يـذكرون وعــ  هللا, فــيرجون ثوابــه ووعيـ ه فـــيخافون عقابـه, ال مـن قــ  طبـع علـــى

يجيب داعيا وال يسهللاع زاجرا. و كر أن هذه اآلية ن لت بسبب رجل نال من غير زوجته وال ملـك 

 يـهللاينه بعض ما يحرم علـيه, فتاب من  نبه  لك.  كر الرواية بذلك:

ـ ح ثنا هناد بن السرّي, قال: ح ثنا أبو األحوص, عن سهللااك, عـن إبراهيــم, عـن علقهللاـة 14438  

قـال عبـ  هللا بـن مسـعود: جـاه رجـل إلــى النبــي صـلى هللا عليـه وسـلم, فقـال إنــي واألسود, قـاال: 

عالـجت امرأة فـي بعض أقيار الـهللا ينة, فأصبت منها ما دون أن أمسها, فأنـا هـذا فــاقض فــّي مـا 

ـئت فقال عهللار: لق  سترك هللا, لو سترت علـى نفسك. قال: ولـم يردّ النبــي صـلى هللا عليـه وسـلم 

فقام الرجل, فـانيلق, فأتبعه النبـّي صلى هللا عليه وسـلم رجـال , فـ عاه, فلــهللاا آتـاه قـرأ علــيه: ـيئا. 

قال أقِم الّصالةَ َطَرفِـي النّهاِر َوُزلَفـا ِمَن اللّـْيـِل إّن الـَحَسنَاِت يُْذِهْبَن الّسيّئات  َِلَك ِ ْكَرى للذّاِكِريَن ف

 «.بَْل للنّاِس كافّة  »صة؟ قال: رجل من القوم: هذا له يا رسول هللا خا

ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع وح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن إسرائيـل, عن سـهللااك    

بن حرب, عن إبراهيـم, عن علقهللاة واألسود, عـن عبـ  هللا, قـال: جـاه رجـل إلــى النبــّي صـلى هللا 

فــي البسـتان, فضهللاــهللاتها إلــّي وبــاـرتها وقبلتهـا, عليه وسلم, فقال: يا رسول هللا إنـي لقـيت امرأة 

وفعلت بها كّل ــي غيـر أنــي لــم أجامعهـا فسـكت عنـه النبــي صـلى هللا عليـه وسـلم, فن لـت هـذه 

اآلية: إّن الـَحَسنَاِت يُْذِهْبَن الّسيّئات  َِلَك ِ ْكَرى للذّاِكِريَن, ف عاه النبـي صلى هللا عليه وسـلم فقرأهـا 

ولفظ الـح يـ « عهللار: يا رسول هللا, أله خاصة, أم للناس كافة؟ قال: ال, بَْل للنّاِس كافّة  علـيه, فقال 

 البن وكيع.

ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قال: أخبرنا إسرائيـل, عن سـهللااك بـن حـرب,    

رجـل إلــى النبــي أنه سهللاع إبراهيـم بن زي , يح ّن عن علقة واألسود, عن ابن مسعود, قـال: جـاه 

صلى هللا عليه وسلم فقال: يا رسول هللا, إنـي وج ت امرأة فــي بسـتان ففعلـت بهـا كـل ــيه غيـر 

أنـي لـم أجامعها, قبلتها ول متها ولـم أفعل غير  لـك, فــافعل بــي مـا ــئت فلــم يقـل لـه رسـول هللا 

ـيه لـو سـترت علــى نفسـه صلى هللا عليـه وسـلم ــيئا, فـذهب الرجـل, فقـال عهللاـر: لقـ  سـتر هللا علـ

فردّوه, فقرأ علـيه: أقِم الّصـالةَ « ُردّوهُ َعلـيّ »فأتبعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بصره, فقال: 

َطَرفِـي النّهاِر َوُزلَفـا ِمَن اللّـْيـِل إّن الـَحَسنَاِت يُْذِهْبَن الّسيّئات  َِلَك ِ ْكَرى للذّاِكِريَن قـال: فقـال معـا  

 «.بَْل للنّاِس كافّة  »ه وح ه يا نبـّي هللا, أم للناس كافة؟ فقال: بن جبل: أل

ح ثنـي الـهللاثنى, قـال: حـ ثنا الـحهللاانــي, قـال: حـ ثنا أبـو عوانـة, عـن سـهللااك, عـن إبراهيــم, عـن    

علقهللاة واألسود عن عب  هللا, قال: جاه رجل إلـى النبـي صلى هللا عليـه وسـلم فقـال: يـا رسـول هللا, 

فـــي البسـتان فأصـبت منهــا كـل ـــيه, غيـر أنــي لـــم أنكحهـا, فــاصنع بـــي مـا ـــئت أخـذت امـرأة 

فسكت النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم, فلــهللاا  هـب دعـاه, فقـرأ علــيه هـذه اآليـة: أقِـم الّصـالةَ َطَرفِــي 

 النّهاِر َوُزلَفـا ِمَن اللّـْيـِل.
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بـن عبـ  هللا العجلــي, قـال: حـ ثنا ــعبة, ح ثنا مـحهللا  بن الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو النعهللاان الـحكم    

عن سهللااك بن حرب, قال: سهللاعت إبراهيـم يح ّن عـن خالـه األسـود, عـن عبـ  هللا: أن رجـال  لقــي 

امرأة فـي بعض طرم الـهللا ينة, فأصاب منها ما دون الـجهللااع. فأتـى النبــي صـلى هللا عليـه وسـلم, 

هـاِر َوُزلَفــا ِمـَن اللّـْيــِل إّن الــَحَسنَاِت يُـْذِهْبَن الّسـيّئات فذكر  لك له, فن لت: أقِـم الّصـالةَ َطَرفِــي النّ 

بَـْل لَُكـْم » َِلَك ِ ْكَرى للذّاِكِريَن فقال معا  بـن جبـل: يـا رسـول هللا, لهـذا خاصـة أو لنـا عاّمـة؟ قـال: 

 «.َعاّمة  

هللااك, قــال: ســهللاعت حـ ثنا ابــن الـــهللاثنى, قــال: حــ ثنا أبــو داود, قــال: حــ ثنا ـــعبة, قــال: أنبأنـــي ســ   

إبراهيـم يح ّن عن خاله, عن ابن مسعود: أن رجال  قال للنبـي صلى هللا عليه وسـلم: لقــيت امـرأة 

 فـي حش بـالـهللا ينة, فأصبت منها ما دون الـجهللااع... نـحوه.

ح ثنا ابن الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو قين عهللارو بن الهيثم البغ ادي, قال: ح ثنا ـعبة, عـن سـهللااك,    

 براهيـم عن خاله, عن ابن مسعود, عن النبـّي صلى هللا عليه وسلم, بنـحوه.عن إ

ـ ح ثنـي أبو السائب, قال: ح ثنا أبو معاوية, عن األعهللاش, عن إبراهيـم, قال: جاه فالن 14439  

بن معتب رجل من األنصار, فقال: يا رسول هللا دخـلت علـّي امرأة, فنلت منها ما ينال الرجل من 

 أنـي لـم أواقعها فلـم ي ر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما يجيبه حتـى ن لت هـذه اآليـة: أهله, إال

أقِم الّصالةَ َطَرفِـي النّهاِر َوُزلَفـا ِمـَن اللّـْيــِل, إّن الــَحَسنَاِت يُـْذِهْبَن الّسـيّئات... اآليـة, فـ عاه فقرأهـا 

 علـيه.

علـية وح ثنا حهللاي  بـن مسـع ة, قـال: حـ ثنا بشـر بـن  ح ثنـي يعقوب وابن وكيع, قاال: ح ثنا ابن   

الـهللافضل وح ثنا ابن عب  األعلـى, قال: ح ثنا الـهللاعتـهللار بن سلـيـهللاان جهللايعا, عن سلـيـهللاان التـيـهللاي, 

عن أبـي عثهللاان, عن ابن مسـعود: أن رجـال  أصـاب مـن امـرأة ــيئا ال أدري مـا بلـز, غيـر أنـه مـا 

 عليـه وسـلم, فـذكر  لـك لـه, فن لـت: أقِـم الّصـالةَ َطَرفِــي النّهـاِر دون ال نا. فأتـى النبــي صـلى هللا

ِلــهللَان »َوُزلَفـا ِمَن اللّـْيـِل إّن الـَحَسنَاِت يُْذِهْبَن الّسيّئات فقـال الرجـل: ألــي هـذه يـا رسـول هللا؟ قـال: 

 «.أَخذَ بِها ِمن أُّمتِـي, أْو ِلـهللَاْن َعهللِاَل بِها

وكيع, قاال: ح ثنا قبــيصة, عـن حهللاـاد بـن سلــهللاة, عـن علــّي بـن  ـ ح ثنا أبو كريب وابن14440  

زي , قال: كنت مع سلـهللاان, فأخذ غصن ـجرة يابسة فحتّه وقال: سهللاعت رسول هللا صلى هللا عليه 

ثـم قـال: أقِـم « َمْن تََوّضأَ فأْحَسـَن اْلوُضـوَه تَــحاتّْت َخيايـاهُ كهللَاـا يَتَــحاّت َهـذَا الـَوَرمُ »وسلم يقول: 

 ةَ َطَرفِـي النّهاِر َوُزلَفـا ِمَن اللّـْيـِل... إلـى آخر اآلية.الّصال

ـ ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا أبو أسـامة وحسـين الـجعفــي عـن زائـ ة, قـال: حـ ثنا عبـ  14441  

الـهللالك بن عهللاير, عن عب  الرحهللان بن أبـي لـيـلـى, عن معا , قال: أتـى رجل النبـّي صلى هللا عليه 

يا رسول هللا ما ترى فـي رجل لقـي امرأة ال يعرفهـا, فلــيَ يأتــي الرجـل مـن امرأتـه وسلم فقال: 

ـيئا إال ق  أتاه منها غير أنه لـم يجامعها؟ فأن ل هللا هـذه اآليـة: أقِـم الّصـالةَ َطَرفِــي النّهـاِر َوُزلَفــا 

ذّاِكِريَن فقـال لـه رسـول هللا صـلى هللا عليـه ِمَن اللّـْيـِل إّن الـَحَسنَاِت يُـْذِهْبَن الّسـيّئات  َِلـَك ِ ْكـَرى للـ

بَـْل »قـال معـا : قلـت يـا رسـول هللا, ألـه خاصـة أم للؤمنــين عامـة؟ قـال: « تََوّضأْ ثُّم َصـلّ »وسلم: 

 «.لْلـهللُاوْهِمنِـيَن عاّمة  

ـ ح ثنا مـحهللا  بن الـهللاثنى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن جعفر, قال: ح ثنا ـعبة, عن عب  الـهللالك 14442  

عهللاير, عن عب  الرحهللان بـن أبــي لـيـلــى: أن رجـال  أصـاب مـن امـرأة مـا دون الــجهللااع, فأتــى بن 

النبـي صلى هللا عليه وسلم يسأله عـن  لـك. فقـرأ رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم, أو أن لـت: أقِـم 

, ألـه خاصـة أم للنـاس الّصالةَ َطَرفِـي النّهاِر َوُزلَفــا ِمـَن اللّـْيــِل... اآليـة, فقـال معـا : يـا رسـول هللا

 «.ِهَي للنّاِس عاّمة  »عامة؟ قال: 

ح ثنا ابن الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو داود, قال: ح ثنا ـعبة, عن عب  الـهللالك بن عهللاير, قال: سهللاعت    

 عب  الرحهللان بن أبـي لـيـلـى, قال: أتـى رجل النبـّي صلى هللا عليه وسلم, فذكر نـحوه.

بن أحهللا  بن ـبويه, قال: ح ثنا إسحام بـن إبراهيــم, قـال: ثنــي عهللاـرو ـ ح ثنـي عب  هللا 14443  

بن الـحرن, قال: ثنـي عب  هللا بن سالـم, عن الّ بـي ي, قال: ح ثنا سلـيـم بـن عـامر, أنـه سـهللاع أبــا 

أمامة يقول: إن رجال  أتـى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: يا رسول هللا أقم فــّي حـْ  هللا مـّرة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ثنتـين. فأعرض عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ثـم أقـيــهللات الصـالة فلــهللاا فـرن رسـول هللا وا

َهـْل »قـال: أنـا ا قـال: « أْيـَن َهـذَا القائِـُل: أقِـْم فِــّي حـ ّ ّللّاِ؟»صلى هللا عليه وسلم من الصالة, قـال: 

فإنّـَك ِمـْن َخِييئَتِـَك كهللَاـا َولَـ َتَْك أُّمـَك, فَـال »ال: قاَل: نَعَْم. قـ« أتْـهللَاـهللْاَت الُوُضوَه َوَصلّـْيَت َمعَنا آنِفـا؟

 وأن ل هللا حينئذ علـى رسوله: أقِم الّصالةَ َطَرفِـي النّهاِر َوُزلَفـا ِمَن اللّـْيـِل... اآلية.« تَعُ ْ 

ح ثنا ابن وكيع, قال: ثنـي جرير, عن عب  الـهللالك, عن عب  الرحهللان بـن أبــي لـيـلــى, عـن معـا     

بل: أنه كان جالسا عنـ  النبــي صـلى هللا عليـه وسـلم, فجـاه رجـل فقـال: يـا رسـول هللا, رجـل بن ج

أصاب من امرأة ما ال يحّل له, لـم ي ع ـيئا يصيبه الرجل من امرأته إال أتاه إال أنـه لــم يجامعهـا؟ 

ةَ َطَرفِــي النّهـاِر َوُزلَفــا فـأن ل هللا هـذه اآليـة: أقِـم الّصـال«. يَتََوّضأُ ُوُضوها َحَسنا ثُّم يَُصلّـي»قال: 

بَْل للـهللُاْسِلــهللِايَن »ِمَن اللّـْيـِل... اآلية, فقال معا : هي يا رسول هللا خاصة, أم للـهللاسلـهللاين عاّمة؟ قال: 

 «.عاّمة  

ـ ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قـال: أخبرنـا مــحهللا  بـن مسلــم, عـن 14444  

بن جع ة: أن رجال  من أصحاب النبـّي صلى هللا عليه وسلم  كر امرأة  عهللارو بن دينار, عن يحيى

وهو جالَ مع النبـّي صلى هللا عليه وسلم, فـاستأ نه لـحاجة, فأ ن لـه, فـذهب ييلبهـا فلــم يجـ ها. 

فأقبل الرجل يري  أن يبشر النبـّي صلى هللا عليه وسلم بـالـهللاير, فوج  الـهللارأة جالسة علـى غـ ير, 

ص رها وجلَ بـين رجلـيها, فصار  كره مثل اله بة, فقام نادما حتـى أتـى النبـّي صـلى  ف فع فـي

اْسـتَْغِفْر َربّـَك َوَصـّل أْربَـَع »هللا عليه وسلم فأخبره بـهللاا صنع, فقال له النبـّي صلى هللا عليه وسـلم: 

 اللّـْيـِل... اآلية. قال: وتال علـيه: أقِم الّصالةَ َطَرفِـي النّهاِر َوُزلَفـا ِمنَ « َرَكعاتٍ 

ـ ح ثنـي الـحرن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: ح ثنا قـيَ بن الربــيع, عـن عثهللاـان بـن 14445  

وهب, عن موسى بن طلـحة, عن أبـي الـيسر بن عهللارو األنصاري قال: أتتنـي امـرأة تبتـاع منــي 

ويـت إلــيها فقبلتهـا. فأتــيت أبــا ب رهم تـهللارا, فقلت: إن فـي البـيت تـهللارا أجود من هذا, ف خـلت فأه

بكر فسألته, فقـال: اسـتر علــى نفسـك وتُـْب واسـتغفر هللا فأتــيت رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم, 

حتـى  ننُت أنـي من أهل النـار, « أْخـلَْفَت َرُجال  غازيا فِـي َسبِـيـِل ّللّاِ فِـي أْهِلِه بِـهللِاثَْل َهذَا؟»فقال: 

لـــهللات ســاعتئذ. قــال: فـأطرم رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ســاعة فنــ ل حتــى تـهللانـــيت أنـــي أس

ـــيُْسِر؟»جبرئيـــل فقــال:  ــو ال ــَن أبُ ــَن « أْي ـــا ِم ــاِر َوُزلَف ـــي النّه ــم الّصــالةَ َطَرفِ ـــّي: أقِ فِجئــت, فقــرأ عل

للنّـاِس »ال: اللّـْيـِل... إلـى ِ ْكَرى للذّاِكِريَن قال: إنسان له: يـا رسـول هللا خاصـة أم للنـاس عامـة؟ قـ

 «.عاّمة  

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا الـحهللاانـي, قال: ح ثنا قـيَ بن الربـيع, عن عثهللاان بن موهـب, عـن    

موسى بن طلـحة, عن أبـي الـيسر قال: لقـيت امرأة فـالت متها, غير أنـي لـم أنكحها, فأتــيت عهللاـر 

أحـ ا فلــم أصـبر حتــى أتــيت أبــا بكـر  بن الـخياب فقال: اتق هللا واستر علـى نفسك, وال تـخبرنّ 

رضي هللا عنه, فسألته, فقال: اتق هللا واستر علـى نفسك وال تــخبرّن أحـ ا قـال: فلــم أصـبر حتــى 

فهـل »قلـت: ال, قـال: « هـل َجّهـْ َت َغاِزيـا؟»أتـيت النبـي صلى هللا عليه وسلم, فأخبرته, فقال له: 

ال, فقـال لــي حتــى تـهللانــيت أنــي كنـت دخــلت فــي اإلسـالم تلـك  قلـت:« َخـلَْفَت َغاِزيـا فــي أْهِلـِه؟

الساعة. قال: فلـهللاا ولـيت دعانـي, فقرأ علـّي: أقِم الّصالةَ َطَرفِـي النّهاِر َوُزلَفـا ِمَن اللّـْيــِل فقـال لـه 

 «.بَْل للنّاِس عاّمة  »أصحابه: ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: 

ح ثنا ي ي , قـال: ثنــي سـعي , عـن قتـادة: أن رجـال  أصـاب مـن امـرأة  ـ ح ثنا بشر, قال:14446  

قبلة, فأتــى النبــي صـلى هللا عليـه وسـلم فقـال: يـا نبــّي هللا هلكـت فـأن ل هللا: إّن الــَحَسنَاِت يُـْذِهْبَن 

 الّسيّئات  َِلَك ِ ْكَرى للذّاِكِريَن.

  بـن ثـور, عـن معهللاـر, عـن سلـيــهللاان ـ ح ثنا مـحهللا  بن عبـ  األعلــى, قـال: حـ ثنا مــحهللا14447  

التـيـهللاي, قال: ضرب رجل علـى كفـل امـرأة, ثـم أتــى أبــا بكـر وعهللاـرو رضـي هللا عنههللاـا, فكلــهللاا 

سأل رجال  منههللاا عن كفـارة  لك قال: أمغ ية هي؟ قال: نعم, قال: ال أدري. ثـم أتــى النبــي صـلى 

قال: نعم. قال: ال أدري. حتــى أنـ ل هللا: أقِـم « ؟أَمْغِ يَةٌ ِهيَ »هللا عليه وسلم فسأله عن  لك, فقال: 

 الّصالةَ َطَرفِـي النّهاِر َوُزلَفـا ِمَن اللّـْيـِل إّن الـَحَسنَاِت يُْذِهْبَن الّسيّئات.
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ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن قـيَ 14448  

هللا تعالــى: أقِـم الّصـالةَ َطَرفِــي النّهـاِر وُزلَفــا ِمـَن اللّـْيــِل أن امـرأة بن سع , عن عياه, فـي قـول 

دخـلت علـى رجل يبـيع ال قـيق, فقبلها فأسقط فـي ي ه. فأتـى عهللار, فذكر  لك له, فقال: اتق هللا وال 

هبوا تكن امرأة غاز فقال الرجل: هي امرأة غاز. فذهب إلـى أبـي بكر فقـال مثـل مـا قـال عهللاـر. فـذ

إلـى النبـّي صلى هللا عليه وسلم جهللايعا, فقال له: كذلك, ثـم سـكت النبــّي صـلى هللا عليـه وسـلم فلــم 

يجــبهم, فـــأن ل هللا: أقِــم الّصـــالةَ َطَرفِــــي النّهــاِر َوُزلَفــــا ِمـــَن اللّـْيـــِل الصـــلوات الــــهللافروضات إّن 

 يَن.الـَحَسنَاِت يُْذِهْبَن الّسيّئات  َِلَك ِ ْكَرى للذّاِكرِ 

ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجـاج, عـن ابـن جـريج, قـال: أخبرنــي عيـاه بـن    

أبـي ربـاح, قال: أقبلت امرأة حتـى جاهت إنسانا يبـيع ال قـيق لتبتاع منه, ف خـل بهـا البــيت, فلــهللاا 

ه, فقـال: أبصـر ال تكـونّن خال له قبّلها. قال: فسقط فـي ي يه, فــانيلق إلــى أبــي بكـر, فـذكر  لـك لـ

امرأة رجل غاٍز فبـينـهللاا هم علـى  لك, ن ل فـي  لك: أقِِم الّصالة َطرفِـي النّهار وُزلَفــا ِمـن اللّـْيــِل 

قـيـل لعياه: الـهللاكتوبة هي؟ قال: نعم هي الـهللاكتوبة. فقال ابن جريج, وقال عب  هللا بـن كثــير: هـي 

 الـهللاكتوبـات.

عن ي ي  بن رومان: إن رجال  من بنـي َغنـم, دخـلت علـيه امرأة فقبلها ـ قال ابن جريج, 14449  

ووضع ي ه علـى دبرها. فجاه إلـى أبـي بكر رضي هللا عنه, ثم جاه إلـى عهللار رضي هللا عنـه, ثـم 

أتـــى إلـــى النبـــي صــلى هللا عليــه وســلم, فن لــت هــذه اآليــة: أقِــِم الّصــالة... إلـــى قولــه:  لــك ِ ْكــَرى 

 يَن فلـم ي ل الرجل الذي قبّل الـهللارأة يذكر, فذلك قوله: ِ ْكَرى للذّاِكِريَن.للذّاِكرِ 

 115اآلية : 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َواْصبِْر فَإِّن ّللّاَ الَ يُِضيُع أَْجَر اْلهللُاْحِسنِيَن {.

ى فـــي هللا يقــول تعالـــى  كــره: واصــبر يــا مـــحهللا  علـــى مــا تلقـــى مــن مشــركي قومــك مــن األ    

والـهللاكروه رجاه ج يــل ثـواب هللا علــى  لـك, فـإن هللا ال يضـيع ثـواب َعهللَاـِل َمـْن َعهللَاـِل فأطـاع هللا 

 واتبع أمره فـيذهب به, بل يوفره أحوج ما يكون إلـيه.

 116اآلية : 

اْ بَِقيٍّة يَْنَهْوَن َعِن اْلفََساِد فِي القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }فَلَْوالَ َكاَن ِمَن اْلقُُروِن ِمن قَْبِلُكْم أُْولُو

 .األْرِض إِالّ قَِليال  ّمهللّاْن أَنَجْينَا ِمْنُهْم َواتّبََع الِّذيَن َ لهللَُاواْ َمآ أُتِْرفُواْ فِيِه َوَكانُواْ ُمْجِرِميَن {

يقول تعالـى  كره: فهال كـان مـن القـرون الـذين قصصـت علــيك نبـأهم فــي هـذه السـورة الـذين    

لكتهم بـهللاعصيتهم إياي وكفرهم برسلـي من قبلكم. أولُـو بَِقــيٍّة يقـول:  و بقــية مـن الفهـم والعقـل, أه

يعتبرون مواعظ هللا وبت برون حججه, فـيعرفون ما لهم فـي اإليـهللاان بــاهلل وعلــيهم فــي الكفـر بـه 

م أهـل الكفـر بــاهلل عـن يَْنَهْوَن َعِن الفَساِد فِـي األْرِض يقول: ينهـون أهـل الــهللاعاصي عـن معاصـيه

كفرهم به فـي أرضه. إالّ قَِلـيال  ِمـهللّاْن أنـَجْينا ِمْنُهْم يقول: لـم يكن مـن القـرون مـن قـبلكم أولـو بقــية 

ينهون عن الفساد فـي األرض إال يسيرا, فإنهم كانوا ينهـون عـن الفسـاد فــي األرض, فنــجاهم هللا 

كفر بـاهلل عذابه, وهم أتبـاع األنبـياه والرسل. ونصـب من عذابه, حين أخذ من كان مقـيـهللاا علـى ال

ََ لَـهللّاا آَمنُـوا, وقـ  بــيّنا « قلـيال  » ألن قوله: إالّ قَِلـيال  استثناه منقيع مـهللاا قبله, كهللاا قال: إالّ قَْوَم يُونُ

 لك فـي غير موضع بـهللاا أغنى عن إعادته.   وبنـحو الـذي قلنـا فــي  لـك قـال أهـل التأويــل.  كـر 

 ن قال  لك:م

ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابـن زيـ : اعتـذر فقـال: فَلَـْوال كـاَن ِمـَن 14450  

القُُروِن ِمْن قَْبِلُكْم... حتـى بلز: إالّ قَِلـيال  ِمـهللّاْن أنـَجْينا ِمْنُهْم فإ ا هم الذين نـجوا حين ن ل عذاب هللا. 

 ما أُتِْرفُوا فِـيِه. وقرأ: واتّبََع الِّذيَن َ لَـهللُاوا

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابـن جـريج, قولـه: فَلَـْوال كـاَن 14451  

كـل ِمَن القُُروِن ِمْن قَْبِلُكْم أُولُو بَِقـيٍَة... إلـى قوله: إالّ قَِلـيال  ِمـهللّاْن أنـَجْينا ِمْنُهْم قـال: يسـتقلهم هللا مـن 

 قوم.
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ح ثنا مـحهللا  بن الـهللاثنى, قال: ح ثنا ابن أبـي ع ّي, عـن داود, قـال: سألنــي بـالل, عـن  ـ14452  

قول الـحسن فـي العذر, قال: فقال: سهللاعت الـحسن يقول: قِـيــَل يـا نُـوُح اْهـبْط بَسـالٍم َمنّـا َوبََركـاٍت 

ُهْم ِمنّا َعذَاٌب ألـيــٌم قـال: بعــ هللا هـودا إلــى َعلَـْيَك َوعلـى أَُمـٍم مـهللّاْن َمعََك وأَُمـٌم َسنُـهللَاتّعُُهْم ثُّم يَـهللَاسّ 

عاد, فنـجى هللا هودا والذين آمنوا معه وهلك الـهللاتـهللاتعون. وبعـ هللا صالـحا إلـى ثهللاود, فنـجى هللا 

 صالـحا وهلك الـهللاتـهللاتعون. فجعلت أستقريه األمـم, فقال: ما أراه إال كان حسن القول فـي العذر.

قال: ح ثنا ي ي , قال: حـ ثنا سـعي , عـن قتـادة: فَلَـْوال كـاَن ِمـَن القُـُروِن ِمـْن  ـ ح ثنا بشر,14453  

بلكم قَْبِلُكْم أُولُوا بَِقـيٍّة يَْنَهْوَن َعِن الفَساِد فِـي األْرِض إالّ قَِلـيال  ِمـهللّاْن أنـَجْينا ِمْنُهْم. أي لــم يكـن مـن قـ

 أنـجينا منهم.من ينهى عن الفساد فـي األرض, إالّ قلـيال  مـهللان 

وقوله: واتّبََع الِّذيَن َ لَـهللُاوا ما أُتِْرفُوا فِـيِه يقول تعالـى  كره: واتبع الـذين  لــهللاوا أنفسـهم فكفـروا   

 بـاهلل ما أترفوا فـيه.  كر من قال  لك:

ـ ح ثنا القاسـم, قـال: حـ ثنا الــحسين, قـال: ثنــي حجـاج, عـن ابـن جـريج, قـال: قـال ابـن 14454  

 تّبََع الِّذيَن َ لَـهللُاوا ما أُتِْرفُوا فِـيِه قال: ما أُْنظروا فـيه.عبـاس: وا

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة قولـه: واتّبَـَع الّـِذيَن َ لَــهللُاوا مـا 14455  

 أُتِْرفُوا فِـيِه من دنـياهم.

لشيه الذي أنظرهم فـيه ربهم من نعيـم وكأن هؤاله وجهوا تأويـل الكالم: واتبعوا الذين  لـهللاوا ا  

 ال نـيا ولذاتها, إيثارا له علـى عهللال االَخرة وما ينـجيهم من عذاب هللا.

وقال آخرون: معنى  لك: واتبع الذين  لـهللاوا ما تـجبروا فـيه من الـهللالك وعتوا عن أمر هللا.  كر   

 من قال  لك:

عاصـم, قـال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي ـ ح ثنـي مــحهللا  بـن عهللاـرو, قـال: حـ ثنا أبـو 14456  

نـجيح, عن مـجاه , فـي قول هللا: واتّبََع الِّذيَن َ لَــهللُاوا مـا أُتِْرفُـوا فِــيِه قـال: فــي ملكهـم وتــجبرهم, 

 وتركوا الـحّق.

ح ثنــي الــهللاثنى, قـال: حــ ثنا أبـو حذيفـة, قـال: حــ ثنا ــبل, عـن ابـن أبـــي نــجيح, عـن مـــجاه ,    

 ه قال: وتركهم الـحّق.نـحوه, إال أن

ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عـن ابـن جـريج, عـن مــجاه , مثـل حـ يـ    

 مـحهللا  بن عهللارو سواه.

وأولـى األقوال فـي  لك بـالصواب أن يقـال: إن هللا تعالــى  كـره أخبـر أن الـذين  لــهللاوا أنفسـهم   

مـا أنظـروا فــيه مـن لـذّات ال نــيا فــاستكبروا وكفـروا بــاهلل من كل أمة سلفت فكفروا بـاهلل, اتبعـوا 

واتبعوا ما أنظروا فــيه مـن لـذّات ال نــيا, فــاستكبروا عـن أمـر هللا وتــجبروا وصـ ّوا عـن سبـيــله 

 و لك أن الـهللاتر  فـي كالم العرب: هو الـهللانعم الذي ق  َغذّى بـاللذات, ومنه قول الراج :

 تَْرفِـيَن الّص ّادْ ـع تُْهِ ي ُرُهوس الـهللاُ  

 إلـى أِميِر الـهللُاوْهِمنِـيَن الـهللُاـهللْاتادْ 

 وقوله: وكانُوا ُمـْجِرِميَن يقول: وكانوا مكتسي الكفر بـاهلل.(

 117اآلية : 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوَما َكاَن َربَّك ِليُْهِلَك اْلقَُرَى بُِظْلٍم َوأَْهلَُها ُمْصِلُحوَن {.

تعالـى  كره: وما كان ربك يا مـحهللا  لـيهلك القرآن التـي أهلكها, التــي قـّ  علــيك نبأهـا,  يقول   

 لـــهللاا وأهلهــا مصلـــحون فـــي أعهللاــالهم, غيــر مســيئين, فـــيكون إهالكــه إيــاهم مــع إصــالحهم فـــي 

لهم أعهللاالهم وطاعتهم ربهم  لـهللاا, ولكنه أهلكها بكفر أهلها بـاهلل وتـهللااديهم فـي غيهم وتكذيبهم رسـ

«, بظلــم»وركوبهم السيئات. وقـ  قـيــل: معنـى  لـك لــم يكـن لــيهلكهم بشـركهم بــاهلل, و لـك قولـه 

يعنـي: بشرك, وأهلها مصلــحون فـيــهللاا بــينهم ال يتظالــهللاون, ولكـنهم يتعـاطون الــحّق بــينهم وإن 

 كانوا مشركين, وإنـهللاا يهلكهم إ ا تظالـهللاوا.

 119-118اآلية : 
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ـَآَه َربَّك لََجعََل النّاَس أُّمة  َواِحـ َة  َوالَ يََ الُـوَن ُمْختَِلِفـيَن *  القول فـي تأويـل  قوله تعالـى:      }َولَْو 

 {. إِالّ َمن ّرِحَم َربَّك َوِلذَِلَك َخلَقَُهْم َوتهللَّاْت َكِلهللَاةُ َربَّك ألْمألّن َجَهنَّم ِمَن اْلِجنِّة َوالنّاِس أَْجهللَاِعينَ 

ولو ـاه ربك يا مــحهللا  لــجعل النـاس كلهـا جهللااعـة واحـ ة علــى ملـة واحـ ة  يقول تعالـى  كره:   

 ودين واح . كهللاا:

ـاَه َربّـَك لَــَجعََل 14457   ـَ ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتـادة, قولـه: َولَـْو 

 النّاَس أُّمة  َواِح َةٍ يقول: لـجعلهم مسلـهللاين كلهم.

 وَن ُمْختَِلِفـيَن يقول تعالـى  كره: وال ي ال الناس مختلفـين, إالّ َمْن َرِحَم َربَّك.وقوله: َوالَ يََ الُ   

ثم اختلي أهل التأويـل فـي االختال  الذي وصـي هللا النـاس أنهـم ال ي الـون بـه, فقـال بعضـهم:   

ى أديـان هو االختال  فـي األديان. فتأويـل  لك علـى مذهب هؤاله وال ي ال النـاس مختلفــين علــ

ـتّـى من بـين يهودي ونصرانـي ومـجوسي, ونـحو  لك. وقال قائلو هذه الــهللاقالة: اسـتثنى هللا مـن 

  لك من رحهللاهم, وهم أهل اإليـهللاان.  كر من قال  لك:

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا ابن نـهللاير, عن طلـحة بن عهللاـرو, عـن عيـاه: َوالَ يََ الُـوَن 14458  

 الـيهود والنصارى والـهللاـجوس. والـحنـيفـية هم الذين رحم ربك.ُمْختَِلِفـيَن قال: 

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا قبـيصة, قال: ح ثنا سفـيان, عن طلـحة بـن عهللاـرو, عـن عيـاه: َوالَ    

 يََ الُوَن ُمْختَِلِفـيَن قال: الـيهود والنصارى والـهللاـجوس إالّ َمْن َرِحَم َربَّك قال: هم الـحنـيفـية.

ـ ح ثنـي يعقوب بن إبراهيـم وابن وكيع, قاال: ح ثنا ابن علـية, قال: أخبرنا منصور بـن 14459  

ــاس  ــال: الن ــَك. ق ــَم َربّ ــْن َرِح ـــيَن إالّ َم ــوَن ُمْختَِلِف ــه: َوالَ يََ الُ ـــحسن, قول ــت لل ــال: قل ــرحهللان, ق ــ  ال عب

 مختلفون علـى أديان ـتـى, إال من رحم ربك, فهللان رحم غير مختلفـين.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عـن حسـن بـن صالــح, عـن لــيـ, عـن مــجاه : َوالَ 14460  

 يََ الُوَن ُمْختَِلِفـيَن قال: أهل البـاطل. إالّ َمْن َرِحَم َربَّك قال: أهل الـحق.

ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن    

 َوالَ يََ الُوَن ُمْختَِلِفـيَن قال: أهل البـاطل. إالّ َمْن َرِحَم َربَّك قال: أهل الـحق. مـجاه :

ح ثنــي الــهللاثنى, قـال: حــ ثنا أبـو حذيفـة, قـال: حــ ثنا ــبل, عـن ابـن أبـــي نــجيح, عـن مـــجاه ,    

 نـحوه.

  الـرحهللان, قـال: ـ قال: ح ثنا معلـي بن أس , قال: ح ثنا عب  الع ي , عن منصور بن عبـ14461  

سئل الـحسن عـن هـذه اآليـة: َوالَ يََ الُـوَن ُمْختَِلِفــيَن إالّ َمـْن َرِحـَم َربّـَك قـال: النـاس كلهـم مختلفـون 

علـى أديان ـتّـى. إالّ َمْن َرِحَم َربَّك فهللان رحم غير مختلي. فقلت لـه: ولـذلك خــلقهم؟ فقـال: خــلق 

 حهللاته وخـلق هؤاله لعذابه.هؤاله لـجنته وهؤاله لناره, وخـلق هؤاله لر

قال: ح ثنا إسـحام, قـال: حـ ثنا عبـ  الـرحهللان بـن سـع , قـال: حـ ثنا أبـو جعفـر, عـن لــيـ, عـن    

 مـجاه , فـي قوله: َوالَ يََ الُوَن ُمْختَِلِفـيَن قال: أهل البـاطل. إالّ َمْن َرِحَم َربَّك قال: أهل الـحّق.

يك, عن خصيي, عن مـجاه , قوله: َوالَ يََ الُوَن ُمْختَِلِفــيَن قال: ح ثنا الـحهللاانـي, قال: ح ثنا ـر   

 قال: أهل الـحّق وأهل البـاطل. إالّ َمْن َرِحَم َربَّك قال: أهل الـحق.

 قال: ح ثنا ـريك, عن لـيـ, عن مـجاه , مثله.   

بّـَك قـال: أهـل ـ قال: ح ثنا سوي  بـن نصـر, قـال: أخبرنـا ابـن الـهللابــارك: إالّ َمـْن َرِحـَم رَ 14462  

 الـحّق لـيَ فـيهم اختال .

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا بن يـهللاان, عن سفــيان, عـن ابـن جـريج, عـن عكرمـة: َوالَ 14463  

 يََ الُوَن ُمْختَِلِفـيَن قال: الـيهود والنصارى. إالّ َمْن َرِحَم َربَّك قال: أهل القبلة.

ين, قـال: ثنــي حجـاج, عـن ابـن جـريج, قـال: أخبرنــي ـ ح ثنا القاسم, قال: حـ ثنا الــحس14464  

الـحكم بن أبـان عن عكرمة, عن ابن عبـاس: َوالَ يََ الُوَن ُمْختَِلِفـيَن قال: أهل البـاطل. إالّ َمْن َرِحَم 

 َربَّك قال: أهل الـحّق.

يََ الُـوَن ـ ح ثنا هناد, قال: ح ثنا أبو األحوص, عن سهللااك, عـن عكرمـة, فــي قولـه: َوالَ 14465  

 ُمْختَِلِفـيَن إالّ َمْن َرِحَم َربَّك قال: ال ي الون مختلفـين فـي الهوى.
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ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سـعي , عـن قتـادة, قولـه: َوالَ يََ الُـوَن ُمْختَِلِفــيَن 14466  

 انهم, وأهـل معصـيته أهـل إالّ َمْن َرِحَم َربَّك فأهل رحهللاة هللا أهـل جهللااعـة وإن تفّرقـت دورهـم وأبـ

 فرقة وإن اجتـهللاعت دورهم وأب انهم.

ـ ح ثنـي الـحرن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: ح ثنا سفـيان, عن األعهللاش: َوالَ يََ الُوَن 14467  

 ُمْختَِلِفـيَن إالّ َمْن َرِحَم َربَّك قال: من جعله علـى اإلسالم.

ــوَن ـــ قــال: حــ ثنا عبــ  الع يــ , قــال: حــ ث14468   نا الـــحسن بــن واصــل, عــن الـــحسن: َوالَ يََ الُ

 ُمْختَِلِفـيَن قال: أهل البـاطل إالّ َمْن َرِحَم َربَّك.

قال: ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا حكام, عن عنبسة, عن مـحهللا  بن عب  الرحهللان, عـن القاسـم بـن    

: أهـل البــاطل. إالّ َمـْن َرِحـَم َربّـَك قـال: أبـي ب ة عن مـجاه  فـي قوله: َوالَ يََ الُـوَن ُمْختَِلِفــيَن قـال

 أهل الـحّق.

 ح ثنا ابن حهللاي  وابن وكيع, قاال: ح ثنا جرير, عن لـيـ, عن مـجاه , مثله.   

وقال آخرون: بل معنى  لك: وال ي الون مختلفـين فـي الرزم, فهـذا فقــير وهـذا غنّـى.  كـر مـن   

 قال  لك:

قال: ح ثنا معتــهللار, عـن أبــيه, أن الــحسن قـال: مختلفــين فــي  ـ ح ثنا ابن عب  األعلـى,14469  

 الرزم, سخر بعضهم لبعض.

 وقال بعضهم: مختلفـين فـي الـهللاغفرة والرحهللاة, أو كهللاا قال.  

وأولـى األقوال فـي تأويـل  لك بـالصواب قول مـن قـال: معنـى  لـك: وال يـ ال النـاس مختلفــين   

وملل وأهواه ـتّـى, إالّ َمْن َرِحَم َربَّك فآمن بـاهلل وصـ ّم رسـله,  فـي أديانهم وأهوائهم علـى أديان

 فإنهم ال يختلفون فـي توحي  هللا وتص يق رسله وما جاههم من عن  هللا.

وإنـهللاا قلت  لك أولـى بـالصواب فـي تأويـل  لك, ألن هللا جّل ثناؤه أتبع  لك قوله: َوتَــهللّاْت ِكلــهللَاةُ   

َهنّـَم ِمَن الـِجنِّة والنّاِس أجهللَاِعيَن ففـي  لك دلـيـل واضح أن الذي قبله من  كـر خبـره َربَّك ألَْمألَّن جَ 

عــن اخــتال  النــاس, إنـــهللاا هــو خبــر عــن اخــتال  مــذموم يوجــب لهــم النــار, ولــو كــان خبــرا عــن 

 اختالفهم فـي الرزم لـم يعقب  لك بـالـخبر عن عقابهم وعذابهم.

ْم فإن أهل التأويـل اختلفوا فـي تأويـله, فقال بعضـهم: معنـاه: ولالخـتال  وأما قوله: َولذلَك َخـلَقَهُ   

 خـلقهم.  كر من قال  لك:

ـ ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع, وح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن مبــارك بـن 14470  

 فضالة, عن الـحسن: َولذلَك َخـلَقَُهْم قال: لالختال .

ب, قال: ح ثنا ابن علـية, قال: ح ثنا منصور بن عبـ  الـرحهللان, قـال: قلـت ـ ح ثنـي يعقو14471  

للـــحسن, ولــذلك خـــلقهم؟ فقــال: خـــلق هــؤاله لـــجنته وخـــلق هــؤاله لنــاره, وخـــلق هــؤاله لرحهللاتــه 

 وخـلق هؤاله لعذابه.

 ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا ابن علـيه, عن منصور, عن الـحسن, مثله.   

قـال: حـ ثنا الـهللاعلــى بـن أسـ , قـال: حـ ثنا عبـ  الع يـ , عـن منصـور بـن عبـ   ح ثنـي الــهللاثنى,   

 الرحهللان, عن الـحسن. بنـحوه.

قال: ح ثنا الـحجاج بن الـهللانهال, قال: ح ثنا حهللااد, عـن خالـ  الــحذّاه, أن الــحسن قـال فــي هـذه    

 اآلية: َولذلَك َخـلَقَُهْم قال: خـلق هؤاله لهذه, وخـلق هؤاله لهذه.

ـ ح ثنا مـحهللا  بن بشار, قال: ح ثنا هـو ة بـن خـلــيفة, قـال: حـ ثنا عـو , عـن الــحسن, 14472  

 قال: َولذلَك َخـلَقَُهْم قال: أما أهل رحهللاة هللا فإنهم ال يختلفون اختالفـا يضّرهم.

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عـن علــّي, عـن ابـن 14473  

بـاس, قوله: َولذلَك َخـلَقَُهْم قال: خـلقهم فريقـين: فريقا يرحم فال يختلي, وفريقا ال يَْرحم يختلـي, ع

ـَقـّي َوَسِعي ٌ.  و لك قوله: فهللَِاْنُهْم 

ـ ح ثنـي الـحرن, قال: ح ثنا عبـ  الع يـ , قـال: حـ ثنا سفــيان, عـن طلــحة بـن عهللاـرو, 14474  

َن ُمْختَِلِفـيَن قال: يهود ونصارى ومـجوس. إالّ َمْن َرِحَم َربَّك قـال: عن عياه, فـي قوله: َوالَ يََ الُو

 من جعله علـى اإلسالم. َولذلَك َخـلَقَُهْم قال: مؤمن وكافر.
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ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا أـهب, قال: سئل مالك عن قول هللا: َوالَ يََ الُـوَن ُمْختَِلِفــيَن 14475  

لــذلَك َخـــلَقَُهْم قــال: خـــلقهم لـــيكونوا فريقـــين: فريــق فـــي الـــجنة, وفريــق فـــي إالّ َمــْن َرِحــَم َربّــَك وَ 

 السعير.

 وقال آخرون: بل معنى  لك: وللرحهللاة خـلقهم.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنـي أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع وح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبــي, عـن حسـن بـن 14476  

 لذلَك َخـلَقَُهْم قال: للرحهللاة.صالـح, عن لـيـ, عن مـجاه : وَ 

حــ ثنا ابــن حهللايــ  وابــن وكيــع, قــاال: حــ ثنا جريــر, عــن لـــيـ, عــن مـــجاه : َولــذلَك َخـــلَقَُهْم قــال    

 للرحهللاة.

 ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا الـحهللاانـي, قال: ح ثنا ـريك, عن خصيي, عن مـجاه , مثله.   

أخبرنــا ابــن الـهللابـــارك, عــن ـــريك, عــن لـــيـ, عــن ح ثنـــي الـــهللاثنى, قــال: حــ ثنا ســوي , قــال:    

 مـجاه , مثله.

قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  الـرحهللان بـن سـع , قـال: أخبرنـا أبـو حفـ , عـن لــيـ, عـن    

 مـجاه , مثله, إال أنه قال: للرحهللاة خـلقهم.

ن قتـادة: ـ ح ثنــي مــحهللا  بـن عبـ  األعلــى, قـال: حـ ثنا مــحهللا  بـن ثـور, عـن معهللاـر, عـ14477  

 َولذلَك َخـلَقَُهْم قال: للرحهللاة خـلقهم.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبو معاوية, عهللاـن  كـره عـن ثابـت, عـن الضـحاك: َولـذلَك 14478  

 َخـلَقَُهْم قال: للرحهللاة.

ـ ح ثنا القاسم, قال: حـ ثنا الــحسين, قـال: ثنــي حجـاج, عـن ابـن جـريج, قـال: أخبرنــي 14479  

 ـان, عن عكرمة: َولذلَك َخـلَقَُهْم قال: أهل الـحّق ومن اتبعه لرحهللاته.الـحكم بن أب

ـــ ح ثنـــي ســع  بــن عبــ  هللا, قــال: حــ ثنا حفــ  بــن عهللاــر, حــ ثنا الـــحكم بــن أبـــان, عــن 14480  

ة عكرمة, عن ابن عبـاس, فـي قوله: َوالَ يََ الُـوَن ُمْختَِلِفــيَن إالّ َمـْن َرِحـَم َربّـَك َولـذلَك قـال: للرحهللاـ

 َخـلَقَُهْم ولـم يخـلقهم للعذاب.

وأولـى القولـين فـي  لك بـالصواب, قول من قال: ولالختال  بــالشقاه والسـعادة خــلقهم ألن هللا   

جّل  كره  كر صنفـين من خـلقه: أح ههللاا أهل اخـتال  وبــاطل, واالَخـر أهـل حـّق ثـم عقـب  لـك 

َخــلَقَُهْم صـفة الصنفــين, فـأخبر عـن كـّل فريـق منههللاـا أنـه  بقوله: َولذلَك َخـلَقَُهْم, فعّم بقولـه: َولـذلكَ 

 ميسر لـهللاا خـلق له.

فإن قال قائل: فإن كان تأويـل  لك كهللاا  كرت, فق  ينبغي أن يكون الـهللاختلفون غير ملومين علـى   

اختالفهم, إن كان لذلك خـلقهم ربهم, وأن يكونوا الـهللاتـهللاتعون هم الــهللالومين؟ قـيــل: إن معنـى  لـك 

بخال  ما إلـيه  هبت وإنـهللاا معنى الكالم: وال ي ال الناس مختلفــين بـالبــاطل مـن أديـانهم ومللهـم 

إالّ َمْن َرِحَم َربَّك فه اه للـحّق ولعلـهللاه, وعلـى علــهللاه النافـذ فــيهم قبـل أن يخــلقهم أنـه يكـون فــيهم 

« علــى»َولـذلَك َخــلَقَُهْم بــهللاعنى  الـهللاؤمن والكافر, والشقّـي والسعي  خـلقهم, فهللاعنى الالم فـي قوله:

 كقولك للرجل: أكرمتك علـى بّرك بـي, وأكرمتك لبّرك بـي.

وأما قوله: َوتـهللّاْت َكِلـهللَاةُ َربَّك ألَْمألَّن َجَهنّـَم ِمَن الـِجنِّة والنّاِس أجهللَاِعيَن لعلــهللاه السـابق فــيهم أنهـم   

وقولــه: َوتـــهللّاْت َكِلـــهللَاةُ َربّــَك قســم كقــول القائــل: يســتوجبون ِصِلـــيّها بكفــرهم بـــاهلل, وخالفهــم أمــره. 

 حلفـى ألزورنك, وب ا لـي الَتـينك ولذلك تلقـيت بالم الـيـهللاين.

وقوله: ِمَن الـِجنِّة وهي ما اجـتّن عـن أبصـار بنــي آدم والنـاس, يعنــي: وبنــي آدم. وقـيــل: إنهـم   

 سهللاوا جنة, ألنهم كانوا علـى الـجنان.  كر من قال  لك:

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عب  هللا, عن إسرائيـل, عن الس ّي, عن أبـي مالـك: وإنــهللاا 14481  

 سهللاوا الـجنة أنهم كانوا علـى الـجنان, والـهللاالئكة كلهم ِجنة.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عب  هللا, عن إسرائيـل, عـن السـ ّي, عـن أبــي مالـك, قـال: 14482  

 ئكة.الـِجنّة: الـهللاال

وأما معنى قول أبـي مالك هذا: أن إبلـيَ كان من الـهللاالئكة, والـجّن  ّريته, وأن الـهللاالئكة تسهللاى   

 عن ه الـجّن, لـهللاا ق  بـيّنت فـيـهللاا مضى من كتابنا هذا.
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 120اآلية : 

ثَبُّت بِـِه فُـَؤادََك َوَجـآَهَك القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      }َوُكـالّ نّقُّ  َعلَْيَك ِمْن أَْنبَاِه الّرُسِل َما نُ 

 فِي َهـَِذِه اْلَحّق َوَمْوِعَظةٌ َوِ ْكَرَى ِلْلهللُاْؤِمنِيَن {.

يقول تعالـى  كره: وُكالّ نَْقّ  َعلَـْيَك يا مـحهللا  ِمْن أْنبـاِه الّرُسـِل الـذين كـانوا قبلـك, مـا نُثَبّـُت بِـِه    

دّ علــيك مـا جئـتهم بـه, وال يضـق صـ رك فَُؤادََك فال تــج ع مـن تكـذيب مـن كـذّبك مـن قومـك ور

فتترك بعض ما أن لت إلـيك من أجل أن قالوا: لَْوال أُْنِ َل َعلَــْيِه َكْنـٌ  أْو جـاه َمعَـهُ َملَـٌك إ ا علــهللات 

 ما لقـى معن قبلك من رسلـي من أمـهللاها. كهللاا:

قوله: وُكـالّ نَقُـّ  ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, 14483  

 علـيَك ِمْن أْنبـاِه الّرُسِل ما نُثَبّت بِِه فُؤدَاَك قال: لتعلـم ما لفـيت الرسل قبلك من أمـهللاهم.

فقال بعض نـحويـي البصرة: نُصب علـى معنـى: «, كالّ »وأختلي أهل العربـية فـي وجه نصب   

لكل منصوب عن ه علـى الـهللاص ر مـن ونقّ  علـيك من أنبـاه الرسل ما نثبت به فؤادك كالّ كأن ا

نق  بتأويـل: ونقّ  علـيك  لك كل القص  وق  أنكر  لك قوله بعض أهل العربـية, وقال:  لـك 

بنـــيت علـــى اإلضــافة كــان معهــا « كــالّ »ألن «, نقـ ّ »ب « كــالّ »غيـر جــائ  وقــال إنـــهللاا نصــبت 

وقـ  بــيّنت «. ُكـالّ »ردّا علــى  «ما نثبت»إضافة أو لـم يكن. وقال: أراد: كله نقّ  علـيك, وجعل 

 الصواب من القول فـي  لك.

وأما قوله: َوجاَهَك فِـي َهِذِه الــَحّق فـإن أهـل التأويــل اختلفـوا فــي تأويــله, فقـال بعضـهم: معنـاه:   

 وجاهك فـي هذه السورة الـحّق.  كر من قال  لك:

ح ثنا ـعبة, عن خـلـي  بن جعفر, عن ـ ح ثنا ابن الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  الرحهللان, قال: 14484  

 أبـي إياس, عن أبـي موسى: َوجاَهَك فِـي َهِذِه الـَحّق قال: فـي هذه السورة.

ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع, وح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن ـعبة, عن خـلـي  بن    

 جعفر, عن أبـي إياس معاوية بن قرة, عن أبـي موسى, مثله.

ـ ح ثنا ابن بشار, قال: ثنـي سعي  بن عامر, قال: ح ثنا عو , عن أبـي رجاه, عن ابـن 14485  

 عبـاس, فـي قوله: َوجاَهَك فِـي َهِذِه الـَحّق قال: فـي هذه السورة.

ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا يحيى بن آدم, عن أبـي عوانة, عن أبـي بشر, عن عهللاـرو العنبـري,    

 جاَهَك فِـي َهِذِه الـَحّق قال: فـي هذه السورة.عن ابن عبـاس: وَ 

ح ثنا ابن الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  الرحهللان بن مه ي, عن أبـي عوانة, عن أبـي بشر, عن رجل    

 من بنـي العنبر, قال: خيبنا ابن عبـاس فقال: َوجاَهَك فِـي َهِذِه الـَحّق قال: فـي هذه السورة.

ـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن األعهللاش, عن سعي  بن ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعل   

جبـير, قال: سهللاعت ابن عبـاس قرأ هذه السورة علـى الناس حتـى بلز: َوجاَهَك فِـي َهِذِه الـَحّق قال 

 فـي هذه السورة.

ح ثنـــي الـــهللاثنى, قــال: حــ ثنا عهللاــرو بــن عــون, قــال: أخبرنــا هشيـــم, عــن عــو , عــن مــروان    

 ر, عن ابن عبـاس أنه قرأ علـى الـهللانبر: َوجاَهَك فِـي َهِذِه الـَحّق فقال: فـي هذه السورة.األصغ

ـ ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع وح ثنا ابن وكيع, قـال: حـ ثنا أبــي, عـن أبــيه, عـن 14486  

 لـيـ, عن مـجاه : َوجاَهَك فِـي َهِذِه الـَحّق قال: فـي هذه السورة.

حهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أبــي نــجيح, عـن ح ثنـي مـ   

 مـجاه : َوجاَهَك فـي هذه السورة.

 ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه  مثله.   

 ن جريج, عن مـجاه , مثله.ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن اب   

ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع وح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبــي, عـن ــريك, عـن عيـاه,    

 عن سعي  بن جبـير, مثله.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عب  هللا, عن أبـي جعفر الرازي, عن الربـيع بن أنَ, عن 14487  

 أبـي العالـية, قال: هذه السورة.
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ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  الرحهللان بن سعي , قال: أخبرنا أبـو 14488  

 جعفر الرازي, عن الربـيع بن أنَ, مثله.

ـ ح ثنـي يعقوب, قال: ح ثنا ابن علـية, قال: أخبرنا أبو رجاه, عـن الــحسن, فــي قولـه: 14489  

 ذه السورة.َوجاَهَك فِـي َهِذِه الـَحّق قال: فـي ه

ح ثنا ابن الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  الرحهللان بن مه ي, عن ـعبة, عن أبـي رجـاه, عـن الــحسن,    

 بـهللاثله.

ح ثنا أبو كريب, قـال: حـ ثنا وكيـع. وكـ ثنا ابـن وكيـع, قـال: حـ ثنا أبــي, عـن ــعبة, عـن أبــي    

 رجاه عن الـحسن. مثله.

 هللان, عن أبـان بن تغلب, عن مـجاه , مثله.ح ثنا ابن الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  الرح   

ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة: َوجاَهَك 14490  

 فِـي َهِذِه الـَحّق قال: فـي هذه السورة.

دم, قـال: ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, ح ثنـي الـهللاثنى, قـال: حـ ثنا آ   

ح ثنا ـعبة, عن أبـي رجاه, قال: سهللاعت الـحسن البصري يقول فـي قول هللا تعالـى: َوجاَهَك فِــي 

 َهِذِه الـَحّق قال: يعنـي فـي هذه السورة.

 وقال آخرون: معنى  لك: وجاهك فـي هذه ال نـيا الـحّق.  كر من قال  لك:  

ى, قـاال: حـ ثنا مــحهللا  بـن جعفـر, قـال: حـ ثنا ـ ح ثنا مـحهللا  بن بشـار ومــحهللا  بـن الــهللاثن14491  

 ـعبة, عن قتادة َوجاَهَك فِـي َهِذِه الـَحّق قال: فـي هذه ال نـيا.

ـ ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع, وح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن ــعبة, عـن 14492  

 ال نـيا. قتادة: َوجاَهَك فِـي َهِذِه الـَحّق قال: كان الـحسن يقول: فـي

وأولــى التأويـلــين بــالصواب فــي تأويــل  لـك, قـول مـن قـال: وجـاهك فــي هـذه السـورة الـــحّق   

 إلجهللااع الـحجة من أهل التأويـل علـى أن  لك تأويـله.

فـإن قـال قائــل: أو لــم يجــيه النبــي صـلى هللا عليــه وسـلم الـــحّق مـن سـورة القــرآن إال فــي هــذه   

 ـي هذه السورة الـحّق؟ قـيـل له: بلـى ق  جاهه فـيها كلها.السورة فـيقال وجاهك ف

فإن قـال: فهللاـا وجـه خصوصـه إ ن فــي هـذه السـورة بقولـه: َوجـاَهَك فِــي َهـِذِه الــَحّق؟ قـيــل: إن   

معنى الكالم: وجـاهك فــي هـذه السـورة الــحّق مـع مـا جـاهك فــي سـائر سـور القـرآن, أو إلــى مـا 

سور القرآن, ال أن معنـاه: وجـاهك فــي هـذه السـورة الــحّق دون سـائر جاهك من الـحّق فـي سائر 

 سور القرآن.

وقوله: َوَموِعَظةٌ يقـول: وجـاهك موعظـة تعـظ الـجاهلــين بــاهلل وتبــين لهـم ِعبـره مــهللان كفـر بـه   

ا عـن وكذّب رسله. َوِ ْكَرى لْلـهللاوْهِمنِـيَن يقول: وتذكرة تذكر الـهللاؤمنـين بــاهلل ورسـله كـي ال يغفلـو

 الواجب هلل علـيهم.

 122-121اآلية : 

ــَى َمَكــانَتُِكْم إِنّــا َعــاِملُوَن *   ــِذيَن الَ يُْؤِمنُــوَن اْعهللَالُــواْ َعلَ القــول فـــي تأويـــل قولــه تعالـــى:     }َوقُــل لّلّ

 َواْنتَِظُرَواْ إِنّا ُمنتَِظُروَن {.

مـــحهللا  للــذين ال يصــ ّقونك وال  يقـول تعالـــى  كــره لنبـــيه مـــحهللا  صــلى هللا عليـه وســلم: وقــل يــا   

يقـّرون بوح انــية هللا: اْعهللَالُــوا علــى َمَكـانَتُِكْم يقــول: علــى هينــتكم وتــهللاكنكم مـا أنتـــم عـاملوه, فإنــا 

عــاملون مــا نـــحن عــاملوه مــن األعهللاــال التـــي أمرنــا هللا بهــا, وانتظــروا مــا وعــ كم الشــييان, فإنــا 

 علـيكم. كهللاا:منتظرون ما وع نا هللا من حربكم ونصرتنا 

ـــ حــ ثنا القاســم, قــال: حــ ثنا الـــحسين, قــال: حــ ثنا حجــاج, عــن ابــن جــريج, فـــي قولــه: 14493  

ــا  ــم إن ــ ين لك ــا ي ـــى م ــاكم عل ــ  الشــييان إي ــول: انتظــروا مواعي ــال: يق ــُروَن ق ــا ُمْنتَِظ ــُروا إنّ َواْنتَِظ

 منتظرون.

 123اآلية : 
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ُب الّسـهللَااَواِت َواألْرِض َوإِلَْيـِه يُْرَجـُع األْمـُر ُكلّـهُ فَاْعبُـْ هُ القول فـي تأويـل قولـه تعالــى:    }َوِّلِ َغْيـ

 َوتََوّكْل َعلَْيِه َوَما َربَّك بِغَافٍِل َعهللّاا تَْعهللَالُوَن {.

يقول تعالـى  كره لنبـيه مـحهللا  صلى هللا عليه وسلم: وهلل يا مـحهللا  ملـك كـّل مـا غـاب عنـك فــي    

يه ولـم تعلـهللاه, كّل  لك بـي ه وبعلـهللاه, ال يخفـى علــيه منـه ــيه, السهللااوات واألرض, فلـم تيلع ع

وهو عالـم بـهللاا يعهللاله مشركو قومك وما إلـيه مصير أمرهم من إقامة علــى الشـرك أو إقـالع عنـه 

ــهُ يقــول: وإلـــى هللا معــاد كــّل عامــل وعهللالــه, وهــو مـــجاز جهللاــيعهم  ـــْيِه يُْرَجــُع األْمــر ُكلّ وتوبــة. وإلَ

 ا:بأعهللاالهم. كهللا

ـ حـ ثنا القاسـم, قـال: حـ ثنا الــحسين, قـال: ثنــي حجـاج, عـن ابـن جـريج: َوإلَــْيِه يُْرَجـُع 14494  

األْمُر ُكلّهُ قال: فـيقضي بـينهم بحكهللاه بـالع ل. يقول: فـاْعبُْ هُ يقول: فـاعب  ربك يـا مــحهللا , َوتََوّكـْل 

 كافـى من توكل علـيه.َعلَـْيِه يقول: وفّوض أمرك إلـيه وثق به وبكفـايته, فإنه 

وقوله: َوَما َربَّك بغافٍِل َعهللّاا تَْعهللَالُوَن يقول تعالـى  كره: وما ربك يا مـحهللا  بساه عهللاا يعهللال هؤاله   

الـهللاشركون من قومك, بل هو مـحيط به ال يع ب عنه ـيه منه, وهو لهم بـالـهللارصاد, فال يح نك 

 وامض ألمر ربك فإنك بأعيننا. إعراضهم عنك والتكذيبهم بـهللاا جئتهم به من الـحّق,

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا زي  بن الـحبـاب, عن جعفر بن سلـيـهللاان, عن أبـي عهللاران 14495  

 الـجونـي, عن عب  هللا بن ربـاح, عن كعب, قال: خاتـهللاة التوراة, خاتـهللاة هود.

 سورة يوسف

 مكية

 وآياتها إح ى عشرة ومائة

 ي يذكر فـيها يوسي:القول فـي تفسير السورة التـ

 بسم هللا الرحهللَان الرحيـم

 1 اآلية :
 }الَر تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب اْلهللُابِيِن {.

قال أبو جعفر مـحهللا  بن جرير: ق   كرنا اختال  أهل التأويـل فـي تأويــل قولـه: الـر تِْلـَك آيـاُت    

 مضى بـهللاا أغنى عن إعادته ههنا. الِكتاِب الـهللُابِـيِن, والقول الذي نـختاره فـي تأويـل  لك فـيـهللاا

وأما قوله: تِْلَك آياُت الِكتاِب الـهللُابِـيِن فإن أهل التأويـل اختلفوا فـي تأويـله, فقـال بعضـهم: معنـاه:    

 تلك آيات الكتاب الـهللابـين: بـين حالله وحرامه, ورـ ه وه اه.  كر من قال  لك:

ثنا الولـــي  بــن سلـــهللاة الفلسيينـــي, قــال: ـــ ح ثنـــي ســعي  بــن عهللاــرو السكونـــي, قــال: حــ 14496  

أخبرنـي عب  الوهاب بن مــجاه , عـن أبــيه, فــي قـول هللا تعالــى: الـر تِْلـَك آيـاُت الِكتـاِب الـهللُابِــيِن 

 قال: بـين حالله وحرامه.

 ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عـن قتـادة, قولـه: الـر تِْلـَك آيـاُت الِكتـابِ 14497  

 الـهللُابِـيِن أي وهللا لـهللابـين تركيبه ه اه ورـ ه.

ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قال: أخبرنا معهللار, عن قتـادة, فــي قولـه: الـر    

 تِْلَك آياُت الِكتاِب الـهللُابِـيِن قال: بـين هللا رـ ه وه اه.

 وقال آخرون فـي  لك بـهللاا:  

السكونـي, قـال: حـ ثنا الولــي  بـن سلــهللاة, قـال: حـ ثنا ثـور بـن  ـ ح ثنـي سعي  بن عهللارو14498  

ي ي , عن خالـ  بـن معـ ان, عـن معـا  أنـه قـال فــي قـول هللا عـّ  وجـّل: الِكتـاِب الـهللُابِــيِن قـال بــين 

 الـحرو  التـي سقيت عن ألسن األعاجم وهي ستة أحر .

الكتاب الـهللابــين, لــهللان تـاله وتـ بر  والصواب من القول فـي  لك عن ي أن يقال: معناه: هذه آيات  

ما فـيه من حالله وحرامه ونهيه وسائر ما حواه من صـنو  معانــيه ألن هللا جـّل ثنـاؤه أخبـر أنـه 

مبـين, ولـم يخّ  إبـانته عن بعض ما فـيه دون جهللايعه, فذلك علـى جهللايعـه, إ  كـان جهللايعـه مبــينا 

 عهللاا فـيه.
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 2 اآلية :
 ـى:     }إِنّآ أَْنَ ْلنَاهُ قُْرآنا  َعَربِيّا  لّعَلُّكْم تَْعِقلُوَن {.القول فـي تأويـل قوله تعال

يقول تعالـى  كره: إنا أن لنا هذا الكتاب الـهللابـين قرآنا عربـيّا علـى العرب, ألن لسانهم وكالمهم    

 ْم تَْعقلُوَن.عربـي, فأن لنا هذا الكتاب بلسانهم لـيعقلوه ويفقهوا منه, و لك قوله عّ  وجّل: لَعَلّكُ 

 3  اآلية :

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }نَْحُن نَقُّ  َعلَْيَك أَْحَسَن اْلقََصِ  بهللَِاآ أَْوَحْينَـآ إِلَْيـَك َهــَذَا اْلقُـْرآَن 

 َوإِن ُكنَت ِمن قَْبِلِه لهللَِاَن اْلغَافِِليَن {.

ّ  علـيك يـا مــحهللا  أحسـن القصـ  يقول جّل ثناؤه لنبـيه مـحهللا  صلى هللا عليه وسلم: نـحن نق   

بوحينا إلـيك هذا القرآن, فنـخبرك فـيه عن األخبـار الـهللااضية وأنبـاه األمــم السـالفة والكتـب التــي 

أن لناها فـي العصور الـخالـية. َوإْن ُكْنَت ِمْن قَْبِلِه لَـهللِاَن الغَافِلــيَن يقـول تعالــى  كـره: وإن كنـت يـا 

 ـيك لـهللان الغافلـين عن  لك, ال تعلـهللاه وال ـيئا منه. كهللاا:مـحهللا  من قبل أن نوحيه إل

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي يـ , قـال: حـ ثنا سـعي , عـن قتـادة: نَــْحُن نَقُـّ  َعلَــْيَك أْحَسـَن 14499  

 .القََصِ  من الكتب الـهللااضية وأمور هللا السالفة فـي األمـم, َوإْن ُكْنَت ِمْن قَْبِلِه لَـهللِاَن الغافِلـينَ 

و كر أن هذه اآلية ن لت علــى رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم لــهللاسألة أصـحابه إيـاه أن يقـّ    

 علـيهم.  كر الرواية بذلك:

ـــ ح ثنـــي نصــر بــن عبــ  الــرحهللان األودي, قــال: حــ ثنا حكــام الــرازي, عــن أيــوب, عــن 14500  

علــينا قـال: فن لـت: نَــْحُن  عهللارو الـهللاالئي, عن ابن عبـاس, قال: قالوا: يا رسول هللا, لو قصصـت

 نَقُّ  َعلَـْيَك أْحَسَن القََصِ .

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا حكام, عن أيوب بن سيار أبـي عب  الرحهللان, عن عهللارو بن 14501  

 قـيَ, قال: قالوا: يا نبـّي هللا, فذكر مثله.

بـن عبـ  هللا, قـال: مـّل ـ ح ثنا ابن وكيـع, قـال: حـ ثنا أبــي, عـن الــهللاسعودي, عـن عـون 14502  

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َملّة , فقالوا: يا رسـول هللا حـ ّثنا فـأن ل هللا عـّ  وجـل: أِّلُ 

. ثـم ملـوا ملـة أخـرى فقـالوا: يـا رسـول هللا حـ ّثنا فـوم الــح يـ ودون القـرآن  ـِ نَّ َل أْحَسَن الـَحِ ي

الِكتـاِب الـهللُابِــيِن إنّـا أْنَ ْلنـاهُ قُرآنـا َعَربِــيّا لَعَلُّكـْم تَْعِقلُـوَن  يعنون القص . فأن ل هللا: الـر تِْلـَك آيـاتُ 

ـيَن. نَـْحُن نَقُّ  َعلَـْيَك أْحَسَن القََصِ  بِـهللَاا أْوَحْينا إلَـْيَك َهذَا القُرآَن َوإْن ُكْنَت ِمـْن قَْبِلـِه لَــهللِاَن الغافِِلـ

 رادوا القص  ف لهم علـى أحسن القص .فأرادوا الـح يـ ف لهم علـى أحسن الـح يـ, وأ

ــا خــالد 14503   ــال: أخبرن ــال: حــ ثنا عهللاــرو بــن مـــحهللا , ق ــ حــ ثنا مـــحهللا  بــن ســعي  العيــار, ق ـ

الصفـار, عن عهللارو بن قـيَ, عن عهللارو بـن مـرة, عـن مصـعب بـن سـع , عـن سـع , قـال: أنـ ل 

ــا,  ـــيهم زمان ــال: فــتاله عل ــه وســلم القــرآن, ق ـــّي صــلى هللا علي ـــى النب ــو عل ــا رســول هللا, ل ــالوا: ي فق

قصصت علـينا فأن ل هللا: الر تِْلَك آياُت الِكتاِب الـهللُابِـيِن... إلـى قوله: لَعَلُّكـْم تَْعِقلُـوَن... اآليـة. قـال: 

ـِ  ثم تاله علــيهم زمانـا, فقـالوا: يـا رسـول هللا لـو حـ ثتنا فـأن ل هللا تعالــى: ّللّاُ نَـّ َل أْحَسـَن الــَحِ ي

شابِها قال خالد: وزادوا فـيه رجال  آخر, قالوا: يا رسول هللا, أو قال أبو يحيى:  هبـت مـن ِكتابـا ُمتَ 

 كتابـي كلـهللاة, فأن ل هللا: أَلـْم يَأِن للِّذيَن آَمنُوا أْن تَـْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلِذْكِر ّللّاِ.

 4  اآلية :

ََ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }إِْ  قَاَل يُوُسُي ألبِيهِ  يَأَبِت إِنّي َرأَْيُت أََح َ َعَشـَر َكْوَكبـا  َوالّشـهللْا

 َواْلقهللََاَر َرأَْيتُُهْم ِلي َساِجِ يَن {.

يقول تعالـى  كره لنبـيه مـحهللا  صلى هللا عليه وسلم: وإن كنت يا مـحهللا  لــهللان الغافلــين عـن نبـإ    

حام: يا أبت إنـي رأيـت أحـ  يوسي بن يعقوب بن إسحام بن إبراهيـم, إ  قال ألبـيه يعقوب بن إس

 عشر كوكبـا يقول: إنـي رأيت فـي منامي أح  عشر كوكبـا. وقـيـل: إن رؤيا األنبـياه كانت وحيا.

ـ ح ثنا ابن بشار, قال: ح ثنا أبو أحهللا , قـال: حـ ثنا سفــيان, عـن سـهللااك بـن حـرب, عـن 14504  

ََ والقهللََاـَر رأْيـتُُهْم  سعي  بن جبـير, عن ابن عبـاس, فـي قوله: إنّـي رأْيُت أَح َ  َعَشـَر َكْوَكبــا والّشـهللْا

 لـي ساِجِ يَن قال: كانت رؤيا األنبـياه وحيا.
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ـ وح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبو أسامة, عن سفـيان, عن سهللااك, عن سـعي  بـن جبــير, 14505  

 يا.عن ابن عبـاس: إنّـي رأْيُت أَح َ َعَشَر َكْوَكبـا قال: كانت الرؤيا فـيهم وح

 و كر أن األح  العشر الكواكب التـي رآها فـي منامه ساج ة مع الشهللاَ والقهللار, ما:  

ـ ح ثنـي علــّي بـن سـعي  الكنـ ي, قـال: حـ ثنا الــحكم بـن  هيـر, عـن السـ ّي, عـن عبـ  14506  

الرحهللان بن سابط, عن جابر, قال: أتـى النبـّي صلى هللا عليه وسلم رجل من يهود يقـال لـه بسـتانة 

ـيهودي, فقال له: يا مـحهللا  أخبرنـي عن الكواكب التـي رآها يوسي ساج ة له, ما أسهللااؤها؟ قال: ال

فسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فلـم يجبه بشـيه, ونـ ل علــيه جبرئيــل وأخبـره بأسـهللاائها. 

« ْرتُـَك بأْسـهللاائها؟َهـْل أْنـَت ُمـْؤِمٌن إْن أْخبَ »قال: فبعـ رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم إلــيه, فقـال: 

, َوَوثّـاٌب َوعهللاـودَاِن, والفَِلــيُق, »قال: نعم, فقال:  ٌَ َجْربـاُن والّيـاِرُم, والـذّيّاُل, و ُو الَكتِفَــيِن, وقـاب

 فقال الـيهودّي: وهللا إنها ألسهللااؤها.«. والـهللُاْصبَُح, والّضُروُح, َودُو الفَْرنِ, والّضياُه, والنورُ 

ََ وال    قهللََاَر رأْيتُُهْم لـي ساِجِ يَن يقول: والشهللاَ والقهللار رأيـتهم فــي منـامي سـجودا. وقوله: والّشهللْا

وقال ساِجِ ين والكواكب والشهللاَ والقهللار إنــهللاا يخبـر عنهـا بفــاعلة وفــاعالت, ال بــالواو والنـون, 

إنـهللاا هي عالمـة جهللاـع أسـهللااه  كـور بنــي آدم أو الــجّن أو الــهللاالئكة. وإنــهللاا قـيــل  لـك كـذلك, ألن 

السجود من أفعال من يجهللاع أسهللااه  كورهم بـالـياه والنون, أو الواو والنون, فأخرج جهللاع أسـهللاائها 

وقـ  « رأيـتهم»مخرج جهللاع أسهللااه من يفعل  لك, كهللاا قـيـل: يا أيّها النّـهللْاُل اْدُخـلُوا َمساِكنَُكْم. وقـال: 

ل: كلــهللات أخـاك كلــهللاته, قـيـل: إنـي رأيت أح  عشر كوكبـا, فكّرر الفعـل, و لـك علــى لغـة مـن قـا

 توكي ا للفعل بـالتكرير.

 وق  قـيـل: إن الكواكب األح  عشر كانت إخوته, والشهللاَ والقهللار أبويه.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قوله: إْ  قاَل يُوُسُي الََهبِـيِه يا 14507  

 َعَشَر َكْوَكبـا إخوته أح  عشر كوكبـا, والشهللاَ والقهللار, يعنـي بذلك: أبويه.أبَِت إنّـي رأْيُت أَح َ 

ـ ح ثنـي الـحرن, قال: ثنـي عب  الع ي , قال: ح ثنا ـريك, عن الس ّي, فـي قوله: إنّـي 14508  

ََ والقهللََاَر... اآلية, قال: رأى أبويه وإخوته سجودا له. فـ إ ا قـيــل لـه رأْيُت أَح َ َعَشَر َكْوَكبـا والّشهللْا

 عهللان قال إن كان حقّا, فإن ابن عبـاس فسره.

ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قال: أخبرنا معهللار, عن قتادة, فــي قولـه: أَحـ َ    

ََ والقهللََاَر رأْيتُُهْم لـي ساجِ يَن قال: الكواكب: إخوته, والشهللاَ والقهللار: أبواه.  َعَشَر َكْوَكبـا والّشهللْا

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قولـه: إنّــي رأْيـُت 14509  

ََ أمه والقهللََاَر أبوه.  أَح َ َعَشَر َكْوَكبـا إخوته والّشهللْا

 ـ ح ثنا ابن بشار, قال: ح ثنا أبو أحهللا , قال: قال سفـيان: كان أبويه وإخوته.14510  

لفرج, قال: سهللاعت أبــا معـا , قـال: حـ ثنا عبــي  بـن سلـيــهللاان, ـ ُح ثت عن الـحسين بن ا14511  

ََ والقهللََاـر ههللاـا  قال: سهللاعت الضحاك, قوله: إنّـي رأْيُت أَح َ َعَشـَر َكْوَكبــا هـم إخـوة يوسـي والّشـهللْا

 أبواه.

ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زي , فـي قوله: يا أبَـِت إنّــي رأْيـُت 14512  

 َ َعَشَر َكْوَكبـا.... اآلية, قال: أبواه وإخوته. قال: فنعاه إخوته وكانوا أنبـياه, فقالوا: ما رضي أن أحَ 

 يسج  له إخوته حتـى سج  له أبواه حين بلغهم.

وُروى عن ابن عبـاس أنه قال: الكواكب إخوته, والشـهللاَ والقهللاـر: أبـوه وخالتـه, مـن وجـه غيـر   

 مـحهللاود, فكرهت  كره.

 5 اآلية :

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَاَل يَبُنَّي الَ تَْقُصْ  ُرْؤيَـاَك َعلَـَى إِْخَوتِـَك فَيَِكيـ ُواْ لَـَك َكْيـ ا  إِّن 

 الّشْيَياَن ِلِنْنَساِن َع ُّو ّمبِيٌن {.

ـــى إْخَوتِــ    ــذه َعل ــاَك ه ــْ  ُرْؤي ـــّي ال تَْقُص ــا بُنَ ــه يوســي: ي ــوب البن ــاَل يعق ــره ق ــّل  ك ــول ج َك يق

فـيحس وك فَـيَِكي ُوا لََك َكْي ا يقول: فـيبغوك الغوائل, ويناصبوك العـ اوة, ويييعـوا فــيك الشـييان. 

ــه  ـــان لهــم ع اوت ــ  أب ـــيه عــ ّو, وق ــول: إن الشــييان الَدم وبن ـــيٌن يق ــ ُّو ُمبِ ــْيياَن لِنْنســاِن َع إّن الّش
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نهم لك إن أنت قصصت علــيهم وأ هرها. يقول: فـاحذر الشييان أن يغري إخوتك بك بـالـحس  م

 رؤياك. وإنـهللاا قال يعقوب  لك, ألنه ق  كان تبـين له من أخوته قبل  لك حس ه. كهللاا:

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا  العنق ي, عـن أسبــاط, عـن السـ ّي, قـال: 14513  

ـيه لـه, ورأى يوسـي ن ل يعقوب الشام, فكان ههللاه يوسي وأخاه, فحسـ ه إخوتـه لــهللاا رأوا حـّب أبـ

فـي الـهللانام كأن أح  عشر كوكبـا والشهللاَ والقهللار رآهم له ساج ين, فح ّن بها أبــاه فقـال: يـا بُنــّي 

 ال تَْقُصْ  ُرْؤياَك علـى إْخَوتَِك فَـيَِكي ُوا لََك َكْي ا.... اآلية.

 ا فقـال بعـض نـحويــي واختلي أهل العربــية فــي وجـه دخـول الـالم فــي قولـه: فَــيَِكي ُوا لَـَك َكْيـ  

البصرة: معناه: فـيتـخذوا لك كيـ ا, ولــيست مثـل: إْن ُكْنتُــْم للّرْؤيـا تَْعبُـُروَن تلـك أرادوا أن يوصـل 

الفعل إلـيها بـالالم كهللاا يوصل بـالبـاه, كهللاا تقول: ق مت له طعاما, تريـ  قـ ّمت إلــيه. وقـال: يَـأُْكْلَن 

ِل ّللّاُ يَْهِ ي للـَحّق قال: وإن ـئت كان: فـيكي وا لـك كيـ ا, فــي معنـى: ما قَ ّْمتُـْم لَُهّن, ومثله قوله: قُ 

ربهـم »إنــهللاا هـو بــهللاكان: « لربهم يرهبـون»فـيكي وك, وتـجعل الالم مثل: ِلَربّهْم يَْرَهبُوَن وق  قال 

وقال بعضهم: أدخـلت الالم فـي  لك, كهللاا ت خـل فــي قـولهم: حهللاـ ت لـك وــكرت لـك, «. يرهبون

ك وـكرتك, وقال: هذه الم علــيها الفعـل, فكـذلك قولـه: فــيَكي ُوا لَـَك َكْيـ ا تقـول: فــيكي وك, وحهللا ت

 توكي .«: وكي ا»ويكي وا لك فـيقص وك, ويقص وا لك, قال: 

 6  اآلية :

ـِ  َويُـتِّم نِْعهللَاتَـهُ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوَكذَِلَك يَْجتَبِيَك َربَّك َويُعَلهللُّاـَك ِمـن تَأِْويـِل األَحاِديـ

 يٌم {.َعلَْيَك َوَعلََى آِل يَْعقُوَب َكهللَاآ أَتهللَّاَهآ َعلََى أَبََوْيَك ِمن قَْبُل إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَم إِّن َربَّك َعِليٌم َحكِ 

يقــول تعالـــى  كــره مخبــرا عــن قـيـــل يعقــوب البنــه يوســي لـــهللاا قــّ  علـــيه رؤيــاه: وكــذلَك : »  

وهكذا يجتبـيك ربـك. يقـول: كهللاـا أراك ربـك الكواكـب والشـهللاَ والقهللاـر لـك سـجودا,  يَْجتَبِـيَك َربّكَ 

 فكذلك يصيفـيك ربك. كهللاا:

ـــ حــ ثنا ابــن وكيــع, قــال: حــ ثنا عهللاــرو العنقــ ي, عــن أبـــي بكــر الهذلـــّي, عــن عكرمــة: 14514  

 وكذلَك يَْجتَبـيَك َربَّك قال: يصيفـيك.

ال: ح ثنا سعي , عـن قتـادة, قولـه: وكـذلَك يَْجتَبِــيَك َربّـَك ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , ق14515  

ـــل  ـــ, وهــو تأوي ــر األحادي ــن َعب ـــهللاه م ـــاه وعل ـــاه واصيف ـِ فـاجتب ــ ـــِل األحاِدي ــْن تَأِْوي ـــهللُاَك ِم َويُعَلّ

 األحاديـ.

ـِ يقول: ويعلـهللاك ربك من علـم ما يؤول إلـيه     أحاديـ الناس وقوله: َويُعَلّـهللُاَك ِمْن تَأِْويـِل األحاِدي

 عهللاا يرونه فـي منامهم, و لك تعبـير الرؤيا.

ـ حـ ثنا القاسـم, قـال: حـ ثنا الــحسين, قـال: ثنــي حجـاج, عـن ابـن جـريج, عـن مــجاه : 14516  

ـِ قال: عبـارة الرؤيا.  َويُعَلّـهللُاَك ِمْن تَأِْويـِل األحاِدي

ي , فـي قوله: َويُعَلّـهللُاَك ِمْن تَأِْويـِل ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن ز14517  

ــ ّهُ  ـُ ـِ قـال: تأويــل الكـالم: العلـــم والـحلــم, وكـان يوسـي أعبـر النــاس. وقـرأ: ولَــهللّاا بَلَـَز أ األحاِديـ

 آتَـْيناهُ ُحْكهللاا َوِعْلـهللاا.

ـل األحاديــ. َوعلــى آِل وقوله: ويُتِـّم نِْعهللَاتَهُ َعلَـْيَك بـاجتبـائه إياك واخيتاره وتعلـيـهللاه إيـاك تأويـ   

يَْعقُوَب يقول: وعلـى أهل دين يعقوب وملته من  ّريته وغيرهم. كهللَاـا أتَــهللّاها علــى أبََوْيـَك ِمـْن قَْبـُل 

 إْبَراِهيـَم وإْسحاَم بـاتـخا ه هذا خـلـيال  وتنـجيته من النار, وف ية هذا بذبح عظيـم. كالذي:

سين, قـال: ثنــي حجـاج, قـال: أخبرنـا أبـو إسـحام, عـن ـ حـ ثنا القاسـم, قـال: حـ ثنا الــح14518  

عكرمة, فـي قوله: َويُتـّم نِْعهللَاتَهُ َعلَـْيَك َوعلـى آِل يَْعقُوَب كهللَاا أتَــهللّاها علــى أبََوْيـَك ِمـْن قَْبـُل إْبَراِهيــَم 

 َوإْسحاَم قال: فنعهللاته علـى إبراهيـم أن نـجاه من النار, وعلـى إسحام أن نـجاه من الذبح.

وقوله: إّن َربَّك َعِلـيـٌم َحِكيـٌم يقـول: إن ربـك علـيــم بــهللاواضع الفضـل, ومـن هـو أهـل لالجتبــاه    

 والنعهللاة, حكيـم فـي ت بـيره خـلقه.

 7 اآلية :

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }لّقَْ  َكاَن فِي يُوُسَي َوإِْخَوتِِه آيَاٌت لّلّسائِِليَن {.
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لَقَْ  كاَن فِـي يُوُسـَي وإُخَوتِـِه األحـ  عشـر آيـاٌت يعنــي عبـَر و كـر للّسائِِلــيَن  يقول تعالـى  كره:   

يعنـي السائلـين عن أخبـارهم وقصصهم. وإنـهللاا أراد جّل ثناؤه بـذلك نبــيه مــحهللا ا صـلى هللا عليـه 

فـيها ما لقـي  وسلم, و لك أنه يقال: إن هللا تبـارك وتعالـى إنـهللاا أن ل هذه السورة علـى نبـيه يعلـهللاه

يوسي من إخوته وإ ايته مـن الــحس , مـع تكرمـة هللا إيـاه, تسلــية لـه بـذلك مــهللاا يـلقــى مـن إ ايتـه 

 وأقاربه من مشركي قريش. كذلك كان ابن إسحام يقول.

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, قال: إنـهللاا قّ  هللا تبـارك وتعالـى 14519  

خبر يوسي وبغي إخوتـه علــيه وحسـ هم إيـاه حـين  كـر رؤيـاه لــهللاا رأى رسـول هللا علـى مـحهللا  

 صلى هللا عليه وسلم من بغي قومه وحس ه حين أكرمه هللا عّ  وجّل بنبّوته لـيتأسى به.

علـــى « آيــاتٌ »واختلفــت القــّراه فـــي قــراهة قولــه: آيــاٌت للّسائِِلـــيَن فقرأتــه عاّمــة قــّراه األمصــار   

 ُروى عن مـجاه  وابن كثـير أنههللاا قرها  لك علـى التوحي .الـجهللااع. و

والذي هو أولـى القراهتــين بــالصواب قـراهة مـن قـرأ  لـك علــى الــجهللااع, إلجهللاـاع الــحجة مـن   

 القّراه علـيه.

 8 اآلية :

ِمنّا َونَْحُن ُعْصبَةٌ إِّن أَبَانَا  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }إِْ  قَالُواْ لَيُوُسُي َوأَُخوهُ أََحّب إِلََى أَبِينَا

 لَِفي َضالٍَل ّمبِيٍن {.

يقول تعالـى  كـره: لقـ  كـان فــي يوسـي وإخوتـه آيـات لــهللان سـأل عـن ــأنهم حـين قـالوا إخـوة    

يوسي لَـيُوُسُي وأُخوهُ ِمْن أمه أَحّب إلـى أبِـينا ِمنّا ونَـْحُن ُعْصبَةٌ يقولون: ونـحن جهللااعة  وو ع د 

شر رجال . والعصبة من الناس هم عشرة فصاع ا, قـيــل إلــى خهللاسـة عشـر فصـاع ا عشـر, أح  ع

لـيَ لها واح  من لفظها, كالنفر والرهط. إّن أبـانا لَِفـي َضالٍل ُمبِـيٍن يعنون: إن أبـانا يعقوب لفـي 

ه خيـأ, يبــين خيأ من فعله فـي إيثاره يوسي وأخاه من أمه علـينا بـالـهللاـحبة, ويعنـي بـالـهللابــين أنـ

 عن نفسه أنه خيأ لـهللان تأمله ونظر إلـيه.

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنا ابن وكيع, قـال: حـ ثنا عهللاـرو بـن مــحهللا  العنقـ ي, عـن أسبــاط, عـن السـ ّي: إْ  14520  

 ون بنـيامين. قال: وكانوا عشرة.قالُوا لَـيُوُسُي وأُخوهُ أَحّب إلـي أبِـينا ِمنا قال: يعن

ـ قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , عن أسبـاط, عن الس ّي: إّن أبـانا لَِفـي َضالٍل ُمبِـيٍن قـال: 14521  

 فـي ضالل من أمرنا.

ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زي , فـي قوله: ونَـْحُن ُعْصبَةٌ قال: 14522  

 .العصبة: الـجهللااعة

 9 اآلية :
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }اْقتُلُواْ يُوُسَي أَِو اْطَرُحـوهُ أَْرضـا  يَْخـُل لَُكـْم َوْجـهُ أَبِـيُكْم َوتَُكونُـواْ 

 ِمن بَْعِ ِه قَْوما  َصاِلِحيَن {.

يقـول جــّل ثنــاؤه: قــال إخــوة يوســي بعضـهم لــبعض: اقتلــوا يوســي أو اطرحــوه فـــي أرض مــن    

ون مكانا من األرض. يَْخـُل لَُكْم َوْجهُ أبِــيُكْم يعنـون: يخــل لكـم وجـه أبــيكم مـن ــغله األرض, يعن

بـيوسي, فإنه ق  ـغله عنا وصر  وجهه عنا إلـيه. وتَُكونُوا ِمْن بَْعِ ِه قَْوما َصاِلــِحيَن يعنـون أنهـم 

لـه مـن بعـ  هــالك يتوبـون مـن قـتلهم يوسـي و نـبهم الـذي يركبونـه فـــيه, فــيكونون بتـوبتهم مـن قت

 يوسي قوما صالـحين.

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , عن أسبـاط, عن الس ّي: اْقتُلُوا يُوُسَي أِو 14523  

بَْعِ ِه قَْوما َصاِلـِحيَن قـال: تتوبـون مــهللاا صنعتــم, اْطَرُحوهُ أْرضا يَْخـُل لَُكْم َوْجهُ أبِـيُكْم َوتَُكونُوا ِمْن 

 أو من صنـيعكم.

 10 اآلية :
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هُ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَاَل قَآئٌِل ّمْنُهْم الَ تَْقتُلُواْ يُوُسَي َوأَْلقُـوهُ فِـي َغيَابَـِة اْلُجـّب يَْلتَِقْيـ

 بَْعُض الّسيّاَرةِ إِن ُكنتُْم فَاِعِليَن {.

يقول تعالـى  كره: قال قائل من إخوة يوسي: ال تَْقتُلُوا يُوُسَي, وقـيـل إن قائل  لك روبـيـل كان    

 ابن خالة يوسي.  كر من قال  لك:

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة: ال تَْقتُلُـوا يُوُسـَي  كـر لنـا أنـه 14524  

 خالة يوسي, فنهاهم عن قتله.روبـيـل كان أكبر القوم, وهو ابن 

ـ ح ثنا ابن حهللايـ , قـال: حـ ثنا سلــهللاة, عـن ابـن إسـحام: اْقتُلُـوا يُوُسـَي... إلــى قولـه: إْن 14525  

ُكْنتُـْم فـاِعِلـيَن قال:  كر لـي وهللا أعلـم أن الـذي قـال  لـك مـنهم روبـيــل األكبـر مـن بنــي يعقـوب, 

 وكان أقص هم فـيه رأيا.

, قال: أخبرنا عب  الرزام, قـال: أخبرنـا معهللاـر, عـن قتـادة, قولـه: ال تَْقتُلُـوا يُوُسـَي ح ثنا الـحسن   

 قال: كان أكبر إخوته, وكان ابن خالة يوسي, فنهاهم عن قتله.

 وقـيـل: كان قائل  لك منهم ـهللاعون.  كر من قال  لك:  

ال بــير, عـن سفــيان, عـن ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: حـ ثنا عبـ  هللا بـن 14526  

 ابن جريج, عن مـجاه , فـي قوله: قاَل قائٌِل ِمْنُهْم ال تَْقتُلُوا يُوُسَي قال: هو ـهللاعون.

 وقوله: وأْلقُوهُ فِـي َغيابَِت الـُجّب يقول: وألقوه فـي قعر الـجّب حيـ يغيب خبره.   

ـــهللا   ــة قــّراه أهــل ال ـــُجبّ » ينة: واختلفــت القــراه فـــي قــراهة  لــك, فقرأتــه عاّم ـــاِت ال ـــى « َغياب عل

الـجهللااع. وقرأ  لك عامة قّراه سائر األمصار: َغيابَِة الـُجّب بتوحي  الغيابة. وقراهة  لـك بــالتوحي  

 أحّب إلـّي.

 والـجّب: بئر. وقـيـل: إنه اسم بئر ببـيت الـهللاق س.  كر من قال  لك:  

ـحهللا  بـن ثـور, عـن معهللاـر, عـن قتـادة: فِــي ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـ14527  

 َغيابَِة الُـْجّب قال: بئر ببـيت الـهللاق س.

ح ثنا الـحسن بـن يحيـى, قـال: أخبرنـا عبـ  الـرزام, قـال: أخبرنـا معهللاـر, عـن قتـادة, فــي قولـه:    

 َغيابَِة الـُجّب قال: بئر ببـيت الـهللاق س.

 لبئر غير الـهللايوية.والغيابة: كل ـيه غيب ـيئا فهو غيابة, والـجّب: ا  

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قـال: أخبرنـا معهللاـر, عـن قتـادة: فِــي 14528  

 َغيابَِة الـُجّب فـي بعض نواحيها: فـي أسفلها.

سعي , عن قتادة, قوله: وأْلقُوهُ فِــي َغيابَـِة الــُجّب يقـول: ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا    

 فـي بعض نواحيها.

 ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا عب  الوهاب, عن سعي , عن قتادة, مثله.   

ـ ح ثنا القاسـم, قـال: حـ ثنا الــحسين, قـال: ثنــي حجـاج, عـن ابـن جـريج, قـال: قـال ابـن 14529  

 ي َغيابَِة الـُجّب قال: قالها كبـيرهم الذي تـخـلي. قال: والـجّب: بئر بـالشأم.عبـاس: وأْلقُوهُ فِـ

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن سع , قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عهللاي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 14530  

 ابن عبـاس: أْلقُوهُ فِـي َغيابَِة الـُجّب يعنـي: الركية.

فرج, قال: سهللاعت أبــا معـا , قـال: حـ ثنا عبــي  بـن سلـيــهللاان, ـ ُح ثت عن الـحسين بن ال14531  

 قال: سهللاعت الضحاك يقول: الـجّب: البئر.

وقوله: يَـْلتَِقْيهُ بَْعُض الّسيّاَرةِ يقول: يأخذه بعض ماّرة اليريق من الـهللاسافرين. إْن ُكْنتُـْم فـاِعِلـيَن   

 يه بعض األعراب.يقول: إن كنتـم فـاعلـين ما أقول لكم. فذكر أنه التق

ـ ح ثنا القاسـم, قـال: حـ ثنا الــحسين, قـال: ثنــي حجـاج, عـن ابـن جـريج, قـال: قـال ابـن 14532  

 عبـاس: يَـْلتَِقْيهُ بَْعُض الّسيّاَرةِ قال: التقيه ناس من األعراب.

 بـالتاه.« تَْلتَِقْيهُ بَْعُض الّسيّاَرةِ »و ُكر عن الـحسن البصري أنه قرأ:   

 ثنـي بذلك أحهللا  بن يوسي, قال: ح ثنا القاسم, قـال: ثنــي حجـاج, عـن هـارون, عـن ـ ح14533  

 مير الوّرام, عن الـحسن.
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وكأن الـحسن  هب فـي تأنـيثه بعض السيارة إلـى أن فعل بعضها فعلها, والعرب تفعل  لـك فــي   

ل خبــر كــان عــن الـــهللاضا  إلـــى مؤنـــ يكــون الـــخبر عــن بعضــه خبــرا عــن جهللايعــه, و لــك كقــو

 الشاعر:

 أَرى َمّر الّسنِـيَن أَخْذَن ِمنّـيكهللَاا أَخذَ الّسَراُر ِمَن الِهالِل  

وق  ابت أ الـخبر عن الـهللاراد, إ  كـان الــخبر عـن الــهللاّر خبـرا عـن السنــين, «, أخذن منـي»فقال:   

 وكهللاا قال االَخر:

َِ إ ا ماَت ِمْنُهْم َسيّ ٌ قاَم َسيّ ٌفَ َانَْت لهُ أْهُل القَُرى و   الَكنائِ

والـخبر عن أهل القرى, ألن الـخبر عنهم كالـخبر عن القرى. ومن قـال  لـك, «, دانت له»فقال:   

لـم يقل: ف انت له غالم هن , ألن الغالم لو ألقـى من الكالم لـم ت ّل هن  علـيه, كهللاا يـ ل الــخبر عـن 

لومـا أنـه خبـر عـن أهلهـا, وكـذلك القرية علـى أهلها. و لك أنه لو قـيـل: فـ انت لـه القـرى, كـان مع

بعض السيارة, لو ألقـى البعض, فقـيـل: تلتقيه السيارة, علــم أنـه خبـر عـن الـبعض أو الكـّل, ودّل 

 علـيه الـخبر عن السيارة.

 11 اآلية :

 لَهُ لَنَاِصُحوَن {. القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَالُواْ يَـأَبَانَا َما لََك الَ تَأَْمنّا َعلََى يُوُسَي َوإِنّا

يقول تعالـى  كره: قال إخوة يوسي إ  تآمروا بــينهم, وأجهللاعـوا علــى الفرقـة بــينه وبــين والـ ه    

يعقوب لوال هم يعقوب: يا أبـانا ما لََك الَ تأَْمنّا علــى يوُسـَي فتتركـه معنـا إ ا نــحن خرجنـا خـارج 

 ـحوطه ونكلؤه.الـهللا ينة إلـى الصحراه, ونَـْحَن لَهُ ناصُحوَن ن

 12 اآلية :

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }أَْرِسْلهُ َمعَنَا َغ ا  يَْرتَْع َويَْلعَْب َوإِنّا لَهُ لََحافُِظوَن {.

بكسـر العـين « يَْرتَـعِ ويَــْلعَبْ »واختلفت القراه فـي قراهة  لك, فقرأته عامة قّراه أهـل الــهللا ينة:    

من الرعي: ارتعيت فأنا أرتعـي. كـأنهم « يفتعل»تع ويـلعب, علـى معنى من يرتع وبـالـياه فـي ير

 وجهوا معنى الكالم إلـى: أرسله معنا غ ا يرتع اإلبل, ويـلعب. َوإنّا لَهُ لـَحافُِظوَن.

وقرأ  لك عامة قّراه أهل الكوفـة: أْرِسـْلهُ َمعَنـا َغـ ا يَْرتَـْع َويَــْلعَْب بـالــياه فــي الـحرفــين جهللايعـا   

تسكين العين, من قولهم: رتع فالن فـي مالـه: إ ا لهـى فــيه ونعـم وأنفقـه فــي ــهواته, ومـن  لـك و

 ومنه قول القيامي:« القَـْي ُ والّرتَعَة»قولهم فـي مثل من األمثال: 

 أُكْفرا بَْع َ َردّ الـهللَاْوِت َعنّـيوبع َ َعيائَِك الـهللِائَةَ الّرتاَعا 

بــالنون فــيههللاا جهللايعـا, وسـكون العـين مـن « َونَْلعَـب»بــالنون « عْ نَْرتَ »وقرأ بعض أهل البصرة:   

 «.نرتع»

ـ ح ثنـي أحهللا  بن يوسي, قال: ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا حجاج, عن هـارون, قـال: كـان 14534  

بـالنون, قال: فقلت ألبـي عهللارو: كيي يقولون نلعب وهم أنبــياه؟ « نَْرتَع َونَْلعَبْ »أبو عهللارو يقرأ: 

 ـم يكونوا يومئذ أنبـياه.قال: ل

وأولـى القراهة فـي  لك عن ي بـالصواب, قراهة من قرأه فـي الـحرفــين كلــيههللاا بـالــياه وبجـ م   

ـــخبر عــن «. يرتــعْ »العــين فـــي  ألن القــوم إنـــهللاا ســألوا إيــاهم إرســال يوســي معهــم, وخــ عوه بـال

رور والنشــاط بخروجــه إلـــى مســألتهم إيــاه  لــك عهللاــا لـــيوسي فـــي إرســاله معهــم مــن الفــرح والســ

الصحراه وفسحتها ولعبه هنالك, ال بـالـخبر عن أنفسـهم. وبـذلك أيضـا جـاه تأويــل أهـل التأويــل. 

  كر من قال  لك:

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن سع , قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عهللاي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 14535  

 يَْرتَْع َويَـْلعَْب يقول: يسع وينشط. ابن عبـاس, قوله: أْرِسْلهُ َمعَنا َغ ا

ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس: يَْرتَـْع    

 َويَـْلعَْب قال: يـلهو, وينشط, ويسعى.

نـا َغـ ا يَْرتَـْع ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قولـه: أْرِسـْلهُ َمعَ 14536  

 َويَـْلعَْب قال: ينشط, ويـلهو.
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 ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا عب  الوهاب, عن سعي , عن قتادة, بنـحوه.   

ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثـور, عـن معهللاـر, عـن قتـادة: يَْرتَـْع َويَــْلعَْب    

 قال: يسعى, ويـلهو.

قاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي هشيـم, عن جـويبر, عـن الضـحاك, قولـه: ـ ح ثنا ال14537  

 يَْرتَْع َويَـْلعَْب قال: يتلهى ويـلعب.

ُحــ ثت عــن الـــحسين بــن الفــرج, قــال: ســهللاعت أبـــا معــا , قــال: حــ ثنا عبـــي  بــن سلـيـــهللاان, قــال:    

 يـلعب.سهللاعت الضحاك يقول فـي قوله: يَْرتَْع َويَـْلعَْب قال: يتلهى و

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بـن مــحهللا , قـال: حـ ثنا أسبــاط, عـن السـ ّي: يَْرتَـْع 14538  

 َويَـْلعَْب قال: ينشط ويـلعب.

 قال: ح ثنا عهللارو, عن أسبـاط, عن الس ّي: أْرِسْلهُ َمعَنا َغ ا يَْرتَْع َويَـْلعَْب: يـلهو.   

ان, عن قتادة: أْرِسـْلهُ َمعَنـا َغـ ا يَْرتَـْع َويَــْلعَْب قـال: ينشـط, قال: ح ثنا حسين بن علـّي, عن ـيبـ   

 ويـلعب.

ح ثنـي الـحرن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: حـ ثنا نعيــم بـن ضهللاضـم العـامري, قـال: سـهللاعت    

 الضحاك بن م احم, فـي قوله: أْرِسْلهُ َمعَنا َغ ا يَْرتَْع َويَـْلعَْب قال: يسعى, وينشط.

 بكسر العين من يرتعِ, يتأّولونه علـى الوجه الذي:« يَْرتَعِ َويَـْلعَبْ »الذين يقرهون  لك: وكأن   

أْرِسـْلهُ َمعَنـا َغـ ا »ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زي , فـي قولـه: 14539  

 قال: يرعي غنـهللاه, وينظر ويعقل, فـيعر  ما يعر  الرجل.« يَْرتَْع َويَـْلعَبْ 

 وكان مـجاه  يقول فـي  لك بـهللاا:  

ـ ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا ـبـابة, قـال: حـ ثنا ورقـاه, عـن ابـن أبــي نــجيح, 14540  

 يحفظ بعضنا بعضا, نتكاأل, نتـحارس.«: نَْرتَعِ »عن مـجاه , قوله: 

بــي نــجيح, عـن ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: حـ ثنا عيسـى, عـن ابـن أ   

 قال: يحفظ بعضنا بعضا, نتكاأل.« نَْرتَعِ »مـجاه : 

ح ثنــي الــهللاثنى, قـال: حــ ثنا أبـو حذيفـة, قـال: حــ ثنا ــبل, عـن ابـن أبـــي نــجيح, عـن مـــجاه .    

وح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا بن أبـي جعفر, عن َوْرقاه, عن ابـن أبــي 

 اه , بنـحوه.نـجيح, عن مـج

 ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, بنـحوه.14541  

فتأويـل الكالم: أرسله معنا غ ا نلهو ونلعب وننعم, وننشط فـي الصحراه, ونـحن حافظوه من أن   

 يناله ـيه يكرهه أو يؤ يه.

 13 اآلية :

اَل إِنّي لَيَْحُ نُنَِي أَن تَْذَهبُواْ بِِه َوأََخاُ  أَن يَأُْكلَهُ الذّئُْب َوأَْنتُْم القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَ 

 َعْنهُ َغافِلُوَن {.

يقول تعالـى  كره: قال يعقوب لهم: إنـي لـيح ننـي أن تـذهبوا بـه معكـم إلــى الصـحراه, مخافـة    

 علـيه من الذئب أن يأكله وأنتـم عنه غافلون ال تشعرون.

 14ية : اآل
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَالُواْ لَئِْن أََكلَهُ الذّئُْب َونَْحُن ُعْصبَةٌ إِنّآ إِ َا  لَّخاِسُروَن {.

يقول تعالـى  كـره: قـال إخـوة يوسـي لوالـ هم يعقـوب: لـئن أكـل يوسـي الـذئب فــي الصـحراه,    

  ا لـَخاِسُروَن يقول: إنا إ ا لعج ة هالكون.ونـحن أح  عشر رجال  معه نـحفظه, وهم العصبة إنّا إ

 15اآلية : 
إِلَْيِه القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }فَلهللَّاا  ََهبُواْ بِِه َوأَْجهللَاعَُواْ أَن يَْجعَلُوهُ فِي َغيَابَِة اْلُجّب َوأَْوَحْينَآ 

 لَتُنَبّئَنُّهْم بِأَْمِرِهْم َهـَذَا َوُهْم الَ يَْشعُُروَن {.

وفـي الكالم متروك حذ   كره اكتفـاه بـهللاا  هر عهللاا ترك, وهو: فأرسله معهم, فلـهللاا  هبوا به,    

 وأجهللَاعُوا يقول: وأجهللاع رأيهم وع موا علـى أْن يَْجعَلُوهُ فِـي َغيابَِت الـُجّب. كهللاا:
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ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , عن أسبـاط, عن الس ّي, قوله: إنّـي 14542  

لَـيَْحُ نُنـي أْن تَْذَهبُوا بِِه... اآلية, قال: قال: لن أرسله معكم, إنـي أخا  أن يأكله الذئب وأنتـم عنه 

غافلون. قالُوا لَئِْن أَكلَهُ الذّئُْب َونـْحُن ُعْصبَةٌ إنّا أ ا لـَخاِسُروَن فأرسله معهم, فأخرجوه وبه علـيهم 

ا له الع اوة, وجعل أخوه يضربه, فـيستغيـ بـاالَخر كرامة. فلـهللاا برزوا به إلـى البرية أ هرو

فـيضربه, فجعل ال يرى منهم رحيـهللاا, فضربوه حتـى كادوا يقتلونه, فجعل يصيح ويقول: يا أبتاه 

يا يعقوب, لو تعلـم ما صنع بـابنك بنو اإلماه فلـهللاا كادوا يقتلونه قال يهو ا: ألـيَ ق  أعييتـهللاونـي 

يلقوا به إلـى الـجّب لـييرحوه, فجعلوا ي لونه فـي البئر, فـيتعلق بشفـير موثقا أن ال تقتلوه؟ فـان

البئر, فربيوا ي يه ون عوا قهللايصه, فقال: يا إخوتاه ردُوا علـّي قهللايصي أتوارى به فـي الـجّب 

فقالوا: ادع الشهللاَ والقهللار واألح  عشر كوكبـا تؤنسك قال: إنـي لـم أر ـيئا. ف لوه فـي البئر. 

بلز نصفها ألقوه إرادة أن يـهللاوت, وكان فـي البئر ماه, فسقط فـيه, ثم أوى إلـى صخرة  حتـى إ ا

فـيها, فقام علـيها. قال: فلـهللاا ألقوه فـي البئر جعل يبكي, فنادوه, فظّن أنها رحهللاة أدركتهم, فلبّـاهم, 

ثقا أن ال فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فـيقتلوه, فقام يهو ا فهللانعهم, وقال: ق  أعييتـهللاونـي مو

 تقتلوه وكان يهو ا يأتـيه بـاليعام.

 وقوله: فَلَـهللّاا  ََهبُوا بِِه وأجهللَاعُوا فأدخـلت الواو فـي الـجواب, كهللاا قال امرؤ القـيَ:  

 فَلَـهللّاا أَجْ نا ساَحةَ الـَحّي َواْنتَـَحىبِنَا بْين َخْبٍت  ي قِـفَـاٍ  َعقَْنقَلِ  

ـهللاا الكالم: فلـهللاا أج نا ساحة الـحّي انتـحى بنا, وكذلك: فَلَـهللّاا وإن«, لـهللاا»فأدخـل الواو فـي جواب   

 هو الـجواب.« أجهللاعوا» ََهبُوا بِِه وأجهللَاعُوا ألن قوله 

وقوله: وأْوَحْينا إلَـْيِه لَتُنَبّئَنُّهْم بأْمِرِهْم يقول: وأوحينا إلـى يوسي لتـخبرّن إخوتك بأمرهم هذا    

 . َوُهْم ال يَْشعُُروَن يقول: وهم ال يعلـهللاون وال ي رون.يقول: بفعلهم هذا الذي فعلوه بك

ثم اختلي أهل التأويـل فـي الـهللاعنى الذي عناه هللا عّ  وجّل بقوله: َوُهْم ال يَْشعُُروَن فقال   

بعضهم: ُعنـي بذلك: أن هللا أوحى إلـى يوسي أن يوسي سينبىه إخوته بفعلهم به ما فعلوه من 

ـيعهم إياه, وسائر ما صنعوا به من صنـيعهم, وإخوته ال يشعرون بوحي هللا إلقائه فـي الـجّب, وب

 إلـيه بذلك.  كر من قال  لك:

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: ح ثنا عيسى, عن ابن أبـي 14543  

 نـجيح, عن مـجاه : وأْوَحْينا إلَـْيِه إلـى يوسي.

أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه :  ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا   

 وأْوَحْينا إلَـْيِه لَتُنَبّئَنُّهْم بأْمِرِهْم هذَا قال: أوحينا إلـى يوسي: لتنبئّن إخوتك.

قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا, عن ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , فـي قوله:    

ْيِه لَتُنَبّئَنُّهْم بأْمِرِهْم َهذَا َوُهْم ال يَْشعُُروَن قال: أوحى إلـى يوسي وهو فـي الـجّب أن وأْوَحْينا إلَـ

 سينبئهم بـهللاا صنعوا, وهم ال يشعرون بذلك الوحي.

ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال مـجاه : وأْوَحْينا    

 ى يوسي.إلَـْيِه قال: إلـ

وقال آخرون: معنى  لك: وأوحينا إلـى يوسي بـهللاا إخوته صانعون به, وإخوته ال يشعرون   

 بإعالم هللا إياه بذلك.  كر من قال  لك:

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قوله: وأْوَحْينا إلَـْيِه لَتُنَبّئَنُّهْم 14544  

 ْم ال يَْشعُُروَن بـهللاا أطلع هللا علـيه ويوسي من أمرهم وهو فـي البئر.بأْمِرِهْم َهذَا َوهُ 

ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة: وأْوَحْينا إلَـْيِه    

جّب أن ينبئهم بـهللاا لَتُنَبّئَنُّهْم بأْمِرِهْم َهذَا َوُهْم ال يَْشعُُروَن قال: أوحى هللا إلـى يوسي وهو فـي الـ

 صنعوا به, وهم ال يشعرون بذلك الوحي.

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا سوي , قال: أخبرنا ابن الـهللابـارك, عن معهللار, عن قتادة بنـحوه, إال    

 أنه قال: أن سينبئهم.

وقال اخرون: بل معنى  لك: أن يوسي سينبئهم بصنـيعهم به وهم ال يشعرون أنه يوسي.  كر   

 ال  لك:من ق
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ـ  ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قوله: َوُهْم ال 14545   

 يَْشعُُروَن يقول: وهم ال يشعرون أنه يوسي.

ـ  ح ثنـي الـحرن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: حـ ثنا صـ قة بـن عبــادة األسـ ي, عـن 14546   

ل: لـهللاا دخـل إخوة يوسي فعرفهم وهـم لـه منكـرون, قـال: جـيه أبـيه, قال: سهللاعت ابن عبـاس يقو

بـالصواع فوضعه علـى ي ه, ثم نقره فيّن فقال: إنه لـيخبرنـي فـي هذا الـجام أنه كـان لكـم أخ مـن 

أبـيكم يقال له يوسي ي نـيه هونكم, وإنكـم انيلقتــم بـه فألقـيتــهللاوه فــي غيابـة الــجّب قـال: ثـم نقـره 

اكم فقلتـم: إن الذئب أكله, وجئتـم علـى قهللايصه ب م كذب. قال: فقال بعضهم لبعض: فيّن فأتـيتـم أبـ

إن هذا الـجام لـيخبره بخبركم. قال ابن عبـاس: فال نرى هذه ا ية ن لت إال فـيهم: لَتُنَبّئَـنُّهْم بـأْمِرِهْم 

 َهذَا َوُهْم ال يَْشعُُروَن.

 17-16اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

ا فَأََكلَهُ }َوَجآُهَوا أَبَاُهْم ِعَشآه  يَْبُكوَن *  قَالُواْ يَأَبَانَا إِنّا  ََهْبنَا نَْستَبُِق َوتََرْكنَا يُوُسَي ِعن َ َمتَاِعنَ      

 الذّئُْب َوَمآ أَنَت بهللُِاْؤِمٍن لّنَا َولَْو ُكنّا َصاِدقِيَن {.

ألقوا يوسي فـي غيابة الـجّب ِعشاه  يَْبُكوَن. يقول جّل ثناؤه: وجاه إخوة يوسي أبـاهم بع  ما     

 وقـيـل: إن معنى قوله: نَْستَبُِق ننتضل من السبـام. كهللاا:

ـ  ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , قال: ح ثنا أسبـاط, عن الس ّي, قال: 14547   

يا بنـّي؟ هل أصابكم فـي أقبلوا علـى أبـيهم عشاه يبكون. فلـهللاا سهللاع أصواتهم ف ع وقال: ما لكم 

غنـهللاكم ـيه؟ قالوا: ال قال: فهللاا فعل يوسي؟ قالوا: يا أبـانا إنّا  ََهْبنا نَْستَبُِق َوتََرْكنا يُوُسَي ِعْن َ 

َمتاِعنا فأَكلَهُ الذَئُْب فبكى الشيخ وصاح بأعلـى صوته وقال: أين القهللاي ؟ فجاهوه بـالقهللاي  علـيه 

 ـى وجهه, ثم بكى حتـي تـخضب وجهه من دم القهللاي .دم كذب, فأخذ القهللاي  فيرحه عل

وقوله: َوما أْنَت بِـهللُاْؤِمٍن لَنا يقولون: وما أنت بـهللاص ّقنا علـى قـيـلنا إن يوسي أكله الذئب َولَْو ُكنّا   

 َصاِدقِـيَن. كهللاا:

 ـ  ح ثنا ابن وكيـع, قـال: حـ ثنا عهللاـرو بـن مــحهللا , عـن أسبــاط, عـن السـ ّي: َومـا أْنـتَ 14548   

بِـهللُاْؤِمٍن لَنا قال: بـهللاص ّم لنا... َولَْو ُكنّا َصاِدقِـيَن إما خبر عنهم أنهـم غيـر صادقــين, فـذلك تكـذيب 

منهم أنفسهم, أو خبر منهم عن أبـيهم أنه ال يص قهم لو ص َقوه, فق  علـهللات أنهم لـو َصـ قوا أبــاهم 

عنى  لك: وما أنت بــهللاص ّم لنـا ولـو الـخبر َص ّقهم؟ قـيـل: لـيَ معنى  لك بواح  منههللاا, وإنـهللاا م

 كنا من أهل الص م الذين ال يتههللاون لسوه  نك بنا وتههللاتك لنا.

 18اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

ْستَعَاُن }َوَجآُهوا َعلََى قهللَِايِصِه بِ ٍَم َكِذٍب قَاَل بَْل َسّولَْت لَُكْم أَنفُُسُكْم أَْمرا  فََصْبٌر َجهللِايٌل َوّللّاُ اْلهللاُ      

 َعلََى َما تَِصفُوَن { .

يقول تعالـى  كره: َوجاُهوا علـى قهللَِايَصِه بِ ٍَم َكِذٍب وسهللااه هللا كذبـا ألن الذين جاهوا بـالقهللاي      

وهو فـيه كذبوا, فقالوا لـيعقوب: هو دم يوسي, ولـم يكن دمه, وإنـهللاا كان دم سخـلة فـيـهللاا قـيـل. 

  كر من قال  لك:

ح ثنـي أحهللا  بن عب  الصهللا  األنصاري, قال: ح ثنا أبو أسامة, عن ـبل, عن ابن  ـ 14549   

 أبـي نـجيح, عن مـجاه , فـي قوله: َوجاُهوا علـى قهللَِايِصِه بِ ٍَم َكِذٍب قال: دم سخـلة.

ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا ـبـابة, قال: ح ثنا ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن    

 قوله: َوجاُهوا علـى قهللَِايِصِه بِ ٍَم َكِذٍب قال: دم سخـلة ـاة.مـجاه , فـي 

ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: ح ثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن    

 مـجاه , فـي قول هللا: بِ ٍَم َكِذٍب قال: دم سخـلة, يعنـي: ـاة.

ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , فـي  ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال:   

 قول هللا: بِ ٍَم َكِذٍب قال: دم سخـلة ـاة.
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ـ  ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا, عن ورقاه, عن ابن أبـي 14550   

 نـجيح, عن مـجاه , قوله: بِ ٍَم َكِذٍب قال: كان  لك ال م كذبـا, لـم يكن دم يوسي.

ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاه : بِ ٍَم َكِذٍب قال:    

 دم سخـلة ـاة.

ـ  ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, عن إسرائيـل, عن سهللااك, عن 14551   

 عكرمة, عن ابن عبـاس, فـي قوله: بِ ٍَم َكِذٍب قال: ب م سخـلة.

ـ  ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , عن أسبـاط, عن الس ّي, قال:  بحوا 14552   

ج يا من الغنـم, ثم ليخوا القهللاي  ب مه, ثم أقبلوا إلـى أبـيهم, فقال يعقوب: إن كان هذا الذئب 

 لرحيـهللاا كيي أكل لـحهللاه ولـم يخرم قهللايصه يا بنـّي يا يوسي ما فعل بك بنو ا ماه.؟

ـ  ح ثنـي الـحرن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: ح ثنا سفـيان الثوري, عن سهللااك بن 14553   

حرب, عن سعي  بن جبـير, عن ابن عبـاس: َوجاُهوا علـى قهللَايِصِه ب ٍَم َكِذٍب قال: لو أكله السبع 

 لـخرم القهللاي .

اده عن ابن عبـاس مثله, ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا أبو خال , قال: ح ثنا سفـيان بإسن   

 إال أنه قال: لو أكله الذئب لـخرم القهللاي .

ح ثنا مـحهللا  بن بشار, قال: ح ثنا أبو أحهللا , قال: ح ثنا سفـيان, عن سهللااك, عن سعي  بن جبـير,    

 عن ابن عبـاس, فـي قوله: َوجاُهوا علـى قهللَايِصِه ب ٍَم َكِذٍب قال: لو كان الذئب أكله لـخرقه.

ح ثنـي عبـي  هللا بن أبـي زياد, قال: ح ثنا عثهللاان بن عهللارو, قال: ح ثنا قرة, عن  ـ 14554   

الـحسن, قال: جيه بقهللاي  يوسي إلـى يعقوب, فجعل ينظر إلـيه فـيرى أثر ال م وال يرى فـيه 

 خرقا, قال: يا بنـّي ما كنت أعه  الذئب حلـيـهللاا

أبو عاصم العق ي, عن قرة, قال: سهللاعت ح ثنا أحهللا  بن عب  الصهللا  األنصاري, قال: ح ثنا    

ـَقّا, قال: يا بنـّي, وهللا ما عه ت الذئب  الـحسن يقول: لـهللاا جاهوا بقهللاي  يوسي, فلـم ير يعقوب 

 حلـيـهللاا

ح ثنا مـحهللا  بن الـهللاثنى, قال: ح ثنا حهللااد بن مسع ة, عن عهللاران بن مسلـم, عن الـحسن, قال:    

ـيهم, قال: جعل يقلبه, فـيقول: ما عه ت الذئب حلـيـهللاا, أكل لـهللاا جاه إخوة يوسي بقهللايصه إلـى أب

 ابنـي وأبقـى علـى قهللايصه

ـ  ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قوله: َوجاُهوا علـى قهللَايِصِه 14555   

 وال خرم. ب ٍَم َكِذٍب قال: لـهللاا أتوا نبـّي هللا يعقوب بقهللايصه, قال: ما أرى أثر سبع وال طعن

ـ  ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة: بِ ٍَم 14556   

 َكِذٍب ال م كذب, لـم يكن دم يوسي.

ـ  ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ح ثنا هشيـم, قال: أخبرنا مـجال , عن 14557   

دمه فلـهللاا نظر يعقوب إلـى القهللاي  صحيحا, عر  أن الشعبـّي, قال:  بحوا ج يا وليخوه من 

القوم كذبوه, فقال لهم: إن كان هذا الذئب لـحلـيـهللاا, حيـ رحم القهللاي  ولـم يرحم ابنـي فعر  

 أنهم ق  كذبوه.

ح ثنا ابن وكيع, ح ثنا أبـا أسامة, عن سفـيان, عن سهللااك, عن سعي  بن جبـير, عن ابن عبـاس:    

ِه ب ٍَم َكِذٍب قال: لـهللاا أتـي يعقوب بقهللاي  يوسي, فلـم ير فـيه خرقا, قال: َوجاُهوا علـى قهللَايِص 

 كذبتـم, لو أكله السبع لـخرم قهللايصه

ـ  ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا إسحام األزرم, ويعلـى, عن زكريا, عن سهللااك, عن 14558   

ب. قال: وقال عامر, قال: كان فـي قهللاي  يوسي ثالن ايات حين جاهوا علـى قهللايصه ب م كذ

 يعقوب: لو أكله الذئب لـخرم قهللايصه.

ـ  ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا زكريا, عن سهللااك, عن عامر, قال: إنه كان 14559   

يقول: فـي قهللاي  يوسي ثالن ايات, حين ألقـي علـى وجه أبـيه فـارت ّ بصيرا, وحين قُ ّ من دبر, 

 وحين جاهوا علـى قهللايصه ب م كذب.
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نا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن إسرائيـل, عن سهللااك, عن عامر, قال: كان فـي قهللاي  ح ث   

 يوسي ثالن ايات: الشّق, وال م, وألقاه علـى وجه أبـيه فـارت ّ بصيرا.

ح ثنا ابن بشار, قال: ح ثنا أبو عامر, قال: ح ثنا قرة, عن الـحسن, قال: لـهللاا جيه بقهللاي     

 ل م ولـم ير الشّق, قال: ما عه ت الذئب حلـيـهللاا.يوسي إلـى يعقوب, فرأى ا

 قال: ح ثنا حهللااد بن مسع ة, قال: ح ثنا قرة, عن الـحسن, بـهللاثله.   

فإن قال قائل: كيي قـيـل: بِ ٍَم َكِذٍب وق  علـهللات أنه كان دما ال ـّك فـيه, وإن لـم يكن كان دم   

ون قـيـل بِ ٍَم َكِذٍب ألنه ُكذَب فـيه كهللاا يوسي؟ قـيـل: فـي  لك من القول وجهان: أح ههللاا: أن يك

يقال: اللـيـلة الهالل, وكهللاا قـيـل: فهللََاا َربَِحْت تِـَجاَرتُُهْم و لك قول كان بعض نـحويـي البصرة 

 يقوله.

والوجه ا خر: وهو أن يقال: هو مص ر بـهللاعنى مفعول, وتأويـله: وجاهوا علـى قهللايصه ب م   

وال معقول, وال له جل  وال له مـجلود. والعرب تفعل  لك كثـيرا, مكذوب, كهللاا يقال: ما له عقل 

 تضع مفعو  فـي موضع الـهللاص ر, والـهللاص ر فـي موضع مفعول, كهللاا قال الراعي:

 حتـى إ َا لَـْم يَتُْرُكوا ِلِعظاِمِهلَـْحهللاا َوال ِلفَُؤاِدِه َمْعقُوال    

 و لك كان يقوله بعض نـحويـي الكوفة.   

اَل بَْل َسّولَْت لَُكْم أْنفُُسُكْم أْمرا يقول تعالـى  كره: قال يعقوب لبنـيه الذين أخبروه أن وقوله: ق    

الذئب أكل يوسي مكذّبـا لهم فـي خبرهم  لك: ما األمر كهللاا تقولون بَْل َسّولَْت لَُكْم أْنفُُسُكْم أْمرا 

 يقول: بل زينت لكم أنفسكم أمرا فـي يوسي وحسنته ففعلتـهللاوه. كهللاا:

ـ  ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة: قاَل بَْل َسّولَْت لَُكْم أْنفُُسُكْم 14560   

 أْمرا قال: يقول: بل زينت لكم أنفسكم أمرا. 

وقوله: فََصْبٌر َجهللِايـٌل يقول: فصبري علـى ما فعلتـم بـي فـي أمر يوسي صبر جهللايـل, أو فهو    

الـهللاْستَعاُن علـى ما تَِصفُوَن يقول: وّللّاَ أستعين علـى كفـايتـي ـّر ما تصفون  صبر جهللايـل. َوّللّاُ 

 من الكذب. وقـيـل: إن الصبر الـجهللايـل: هو الصبر الذي ال ج ع فـيه  كر من قال  لك:

ـ  ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا ابن نـهللاير, عن ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه : 14561   

 َجهللِايـٌل قال: لـيَ فـيه ج ع. فََصْبرٌ 

ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: ح ثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن    

 مـجاه , مثله.

 ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , مثله.   

 20-19اآلية : 
َجاَهْت َسيّاَرةٌ فَأَْرَسلُواْ َواِردَُهْم فَأَْدلََى دَْلَوهُ قَاَل يَبُْشَرَى َهـَذَا ُغالٌَم َوأََسّروهُ تأويل قوله تعالى }وَ 

ٍَ دََراِهَم َمْع ُودَةٍ َوَكانُواْ فِيِه ِمَن الّ اهِ  ـََرْوهُ بِثهللََاٍن بَْخ  ِ يَن {بَِضاَعة  َوّللّاُ َعِليٌم بهللَِاا يَْعهللَالُوَن *  َو

 قاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ح ثنا هشيـم, عن جويبر, عن الضحاك, مثله.ح ثنا ال    

ح ثنـي مـحهللا  بن سع , قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عهللاي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن    

 عبـاس: فبـاعه إخوته بثهللان بخَ.

ٍَ السيارة أنه   ـََرْوهُ بِثهللََاٍن بَْخ م بـاعوا يوسي بثهللان بخَ.  كر وقال آخرون: بل عنـي بقوله: َو

 من قال  لك:

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة: 14562  

ٍَ وهم السيارة الذين بـاعوه. ـََرْوهُ بِثهللََاٍن بَْخ  َو

هللان وأولـى القولـين فـي  لك بـالصواب قول من قال: تأويـل  لك: وـرى إخوة يوسي يوسي بث  

بخَ, و لك أن هللا عّ  وجّل ق  أخبر عن الذين اـتروه أنهم أسّروا ـراه يوسي من أصحابهم 

خيفة أن يستشركوهم بـادعائهم أنه بضاعة, ولـم يقولوا  لك إال رغبة فـيه أن يخـل  لهم دونهم 

. ٍَ ولو كان مبتاعوه  واستر خاصا لثهللانه الذي ابتاعه به, ألنهم ابتاعوه كهللاا قال جّل ثناؤه بِثهللََاٍن بَْخ

من إخوته فـيه من ال اه ين لـم يكن لقـيـلهم لرفقائهم هو بضاعة معنى, وال كان لشرائهم إياه وهم 

فـيه من ال اه ين وجه, إال أن يكونوا كانوا مغلوبـا علـى عقولهم ألنه مـحال أن يشترى صحيح 
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ي أمره الناس بأن يقول: هو العقل ما هو فـيه زاه  من غير إكراه مكره له علـيه, ثم يكذب فـ

بضاعة لـم أـتره مع زه ه فـيه, بل هذا القول من قول من هو بسلعته ضنـين لنفـاستها عن ه, 

 ولـهللاا يرجو من نفـيَ الثهللان لها وفضل الربح.

ٍَ فإنه يعنـي: نق , وهو مص ر من قول القائل: بَِخْسُت فالنا حقه: إ ا  لـهللاته,     وأما قوله: بَْخ

ـهللاه فنقصه عهللاا يجب له من الوفـاه, أْبَخُسهُ بخسا ومنه قوله: َوال تَْبَخُسوا النّاَس يعنـي:  ل

ياَهُهْم. وإنـهللاا أري  بثهللان مبخوس: منقوص, فوضع البخَ وهو مص ر مكان مفعول, كهللاا قـيـل:  ـْ أ

 بِ ٍَم َكِذٍب وإنـهللاا هو ب م مكذوب فـيه.

ٍَ ألنه كان حراما علـيهم. واختلي أهل التأويـل فـي معنى  لك, فقال بعضهم   : قـيـل بِثهللََاٍن بَْخ

  كر من قال  لك:

ـََرْوهُ بِثهللََاٍن 14563   ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا الـهللاـحاربـي, عن جويبر, عن الضحاك: َو

ٍَ قال: البخَ: الـحرام.  بَْخ

رج, قال: ـ ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا علـّي بن عاصم, عن الـحسين بن الف14564  

سهللاعت أبـا معا  يقول: ح ثنا عبـي  بن سلـيـهللاان, قال: سهللاعت الضحاك يقول: كان ثهللانه بخسا 

 حراما, لـم يحّل لهم أن يأكلوه.

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عهللارو بن عون, قال: ح ثنا هشيـم, عن جويبر, عن الضحاك, فـي    

ٍَ قال: بـاعوه بث ـََرْوهُ بِثهللََاٍن بَْخ  هللان بخَ, قال: كان بـيعه حراما وـراؤه حراما.قوله: َو

ح ثنـي القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ح ثنا هشيـم, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك: بِثهللََاٍن    

ٍَ قال: حرام.  بَْخ

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن سع , قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عهللاي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 14565  

ٍَ يقول: لـم يحّل لهم أن يأكلوا ثهللانه. ابن عبـاس:  بِثهللََاٍن بَْخ

 وقال آخرون: معنى البخَ هنا: الظلـم.  كر من قال  لك:  

  14566 ٍَ ـََرْوهُ بِثهللََاٍن بَْخ ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قوله: َو

 يهم.قال: البخَ: هو الظلـم, وكان بـيع يوسي وثهللانه حراما علـ

ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, قال: قال قتادة: 14567  

ٍَ قال:  لـم. ـََرْوهُ بِثهللََاٍن بَْخ  َو

 وقال آخرون: ُعنـي بـالبخَ فـي هذا الـهللاوضع: القلـيـل.  كر من قال  لك:  

َ, عن جابر, عن عامر, قال: ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا يحيى بن آدم, عن قـي14568  

 البخَ: القلـيـل.

ـ ح ثنـي الـحارن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: ح ثنا قـيَ, عن جابر, عن عكرمة, 14569  

 مثله.

وق  بـيّنا الصحيح من القول فـي  لك. وأما قوله دََراِهَم َمْع ُودَةٍ فإنه يعنـي ع  وجّل أنهم بـاعوه   

ة غير وافـية ل ه هم كان فـيه. وقـيـل: إنـهللاا قـيـل مع ودة لـيعلـم بذلك ب راهم غير موزونة ناقص

أنها كانت أقّل من األربعين, ألنهم كانوا فـي  لك ال مان ال ي نون ما كان وزنه أقّل من أربعين 

درههللاا, ألن أقّل أوزانهم وأصغرها كان األوقـية, وكان وزن األوقـية أربعين درههللاا. قالوا: وإنـهللاا 

بقوله: َمْع ُودَةٍ علـى قلة ال راهم التـي بـاعوه بها, فقال بعضهم: كان عشرين درههللاا.  كر من  دلّ 

 قال  لك:

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا حهللاي  بن عب  الرحهللان, عن زهير, عن أبـي إسحام, عن 14570  

 أبـي عبـي ة, عن عب  هللا, قال: إن ما اـتري به يوسي عشرون درههللاا.

الـهللاثنى, قال: ح ثنا الـحهللاانـي, قال: ح ثنا ـريك, عن أبـي إسحام, عن أبـي عبـي ة,  ح ثنـي   

ٍَ دََراِهَم َمْع ُودَةٍ قال: عشرون درههللاا. ـََرْوهُ بِثهللََاٍن بَْخ  عن عب  هللا: َو

ـ ح ثنا ابن بشار, قال: ح ثنا عب  الرحهللان, قال: ح ثنا سفـيان, عن أبـي إسحام, عن 14571  

ٍَ دََراِهَم َمْع ُودَةٍ قال: عشرون درههللاا.نو  البكالـ ـََرْوهُ بِثهللََاٍن بَْخ  ي, فـي قوله: َو
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ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع: وح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن سفـيان, عن أبـي    

ٍَ دََراِهَم قال: كانت عشرين درههللاا.  إسحام, عن نو  البكالـي: بَْخ

 ح ثنا الـِحهللّاانـّي, قال: ح ثنا ـريك, عن أبـي إسحام, عن نو , مثله. ح ثنـي الـهللاثنى, قال:   

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن 14572  

ٍَ دََراِهَم َمْع ُودَةٍ قال: عشرون درههللاا.  عبـاس, فـي قوله: بِثهللََاٍن بَْخ

 ثنا عهللارو, عن أسبـاط, عن الس ّي: دََراِهَم َمْع ُودَةٍ قال: كانت ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح14573  

 عشرين درههللاا.

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة:  كر لنا أنه بـيع بعشرين 14574  

 درههللاا, وكانوا فـيه من ال اه ين.

 معهللار, عن قتادة, مثله. ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن   

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , عن أبـي إدريَ, عن عيية, قال: كانت 14575  

 ال راهم عشرين درههللاا اقتسهللاوها درههللاين درههللاين.

وقال آخرون: بل كان ع دها اثنـين وعشرين درههللاا, أخذ كّل واح  من إخوة يوسي وهم أح    

 ن منها.  كر من قال  لك:عشر رجال  درههللاين درههللاي

ـ ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا أسبـاط, قال: ح ثنا ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, 14576  

 عن مـجاه : دََراِهَم َمْع ُودَةٍ قال: اثنـين وعشرين درههللاا.

ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: ح ثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن    

 مـجاه , فـي قول هللا: دََراِهَم َمْع ُودَةٍ قال: اثنان وعشرون درههللاا إلخوة يوسي أح  عشر رجال .

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , فـي    

 قول هللا: دََراِهَم َمْع ُودَةٍ.

 , عن ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , بنـحوه.قال: وثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا   

 ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاه , بنـحوه.   

 وقال آخرون: بل كانت أربعين درههللاا.  كر من قال  لك:  

جابر, عن عكرمة: ـ ح ثنـي الـحارن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: ح ثنا قـيَ, عن 14577  

 دََراِهَم َمْع ُودَةٍ قال: أربعين درههللاا.

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, قال: بـاعوه ولـم يبلز ثهللانه الذي 14578  

بـاعوه به أوقـية, و لك أن الناس كانوا يتبـايعون فـي  لك ال مان بـاألواقـي, فهللاا قصر عن 

ٍَ دََراِهَم َمْع ُودَةٍ أي لـم يبلز األوقـية.األوقـية فهو ع د يقول هللا ـََرْوهُ بِثهللََاٍن بَْخ  : َو

والصواب من القول فـي  لك أن يقال: إن هللا تعالـى  كره أخبر أنهم بـاعوه ب راهم مع ودة غير   

موزونة, ولـم يَح ّ مبلز  لك بوزن وال ع د, وال وضع علـيه داللة فـي كتاب وال خبر من الرسول 

لى هللا عليه وسلم. وق  يحتـهللال أن يكون كان عشرين, ويحتـهللال أن يكون كان اثنـين وعشرين, ص

وأن يكون كان أربعين, وأقّل من  لك وأكثر, وأّي  لك كان فإنها كانت مع ودة غير موزونة 

ولـيَ فـي العلـم بـهللابلز وزن  لك فـائ ة تقع فـي ديِن وال فـي الـجهل به دخول ضّر فـيه, 

 يـهللاان بظاهر التن يـل فرض, وما ع اه فهللاوضوع عنا تكلّي علـهللاه.واإل

وقوله: وكانُوا فِـيِه ِمَن الّ اِهِ يَن يقول تعالـى  كره: وكان إخوة يوسي فـي يوسي من    

ال اه ين, ال يعلـهللاون كرامته عن  هللا, وال يعرفون من لته عن ه, فهم مع  لك يحبون أن يحولوا 

يخـلو لهم وجهه منه, ويقيعوه عن القرب منه لتكون الـهللانافع التـي كانت بـينه وبـين وال ه لـ

 مصروفة إلـى يوسي دونهم مصروفة إلـيهم.

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , عن أبـي مرزوم, عن جويبر, عن 14579  

 نُوا فِـيِه ِمَن الّ اِهِ يَن قال: لـم يعلـهللاوا بنبّوته ومن لته من هللا.الضحاك: وكا

ـ ُح ثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سهللاعت أبـا معا , يقول: ح ثنا عبـي  بن سلـيـهللاان, 14580  

ى قال: سهللاعت الضحاك, فـي قوله: َوجاَهْت َسيّاَرةٌ فن لت علـى الـجّب, فأْرَسلُوا َواِردَُهْم فـاستقـ
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من الـهللااه فـاستـخرج يوسي, فـاستبشروا بأنهم أصابوا غالما ال يعلـهللاون علـهللاه وال من لته من 

 ربه, ف ه وا فـيه فبـاعوه وكان بـيعه حراما, وبـاعوه ب راهم مع ودة.

ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي هشيـم, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك: وكانُوا    

 َن الّ اِهِ يَن قال إخوته زه وا, فلـم يعلـهللاوا من لته من هللا ونبّوته ومكانه.فِـيِه مِ 

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: إخوته زه وا 14581  

 فـيه, لـم يعلـهللاوا من لته من هللا عّ  وجّل.

 21اآلية : 
تََراهُ ِمن ّمْصَر اِلْمَرأَتِِه أَْكِرِمي َمثَْواهُ َعَسَى أَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }وَ  ـْ قَاَل الِّذي ا

ـِ َوّللّاُ  َغاِلٌب َعلََى  يَنفَعَنَآ أَْو نَتِّخذَهُ َولَ ا  َوَكذَِلَك َمّكنّا ِليُوُسَي فِي األْرِض َوِلنُعَلهللَّاهُ ِمن تَأِْويِل األَحاِدي

 الَ يَْعلهللَُاوَن {. أَْمِرِه َولَـَِكّن أَْكثََر النّاِس 

 يقول جّل ثناؤه: وقال الذي اـترى يوسي من بـائعه بـهللاصر, و ُكر أن اسهللاه قيفـير.   

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن سيع , قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عهللاي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, 14582  

 عن ابن عبـاس, قال: كان اسم الذي اـتراه قيفـير.

ـير بن روحيب, وهو الع ي , وكان علـى خ ائن مصر, وكان الـهللالك يومئذ وقـيـل: إن اسهللاه إطف  

 الريان بن الولـي , رجل من العهللاالـيق. كذلك:

 ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام.14583  

وقـيـل: إن الذي بـاعه بـهللاصر كان مالك بن  عر بن ثويب بن عنقاه بن م يان بن إبراهيـم.   

 كذلك:

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, عن مـحهللا  بن السائب, عن أبـي 14584  

 صالـح, عن ابن عبـاس.

تََراهُ ِمْن ِمْصَر اِلْمرأتِِه واسهللاها فـيـهللاا  َكر ابن إسحام: راعيـل بنت رعائيـل.   ـْ  َوقاَل الِّذي ا

 ن ابن إسحام.ـ ح ثنا بذلك ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, ع14585  

أْكِرمي َمثَْواهُ يقول: أكرمي موضع ُمقامه و لك حيـ يثِوي ويقـيـم فـيه, يقال: ثََوى فالن بـهللاكان   

 كذا: إ ا أقام فـيه.

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

وله: أْكِرمي َمثَْواهُ من لته, ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, ق14586  

 وهي امرأة الع ي .

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قوله: َوقاَل الِّذي 14587  

تََراهُ ِمْن ِمْصَر اِلْمرأتِِه أْكِرمي َمثَْواهُ قال: من لته. ـْ  ا

م, قال: ح ثنا عيسى, عن ابن أبـي ـ ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاص14588  

 نـجيح, عن مـجاه . اـتراه الـهللالك, والـهللالك مسلـم.

وقوله: َعَسى أْن يَْنفَعَنا أْو نَتّـِخذَهُ َولَ ا  ُكر أن مشترَي يوسي قال هذا القول المرأته حين دفعه    

ْكفَـينا بعض ما نعانـي من إلـيها, ألنه لـم يكن له ول  ولـم يأت النساه, فقال لها: أكرميه عسى أن يَ 

 أمورنا إ ا فهم األمور التـي نكلّفها وعرفها, أو نَتّـِخذَهُ َولَ ا يقول: أو نتبناه.

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, قال: كان إطفـير فـيـهللاا  كر لـي 14589  

 طاعهللاة فـي ملك ودنـيا. رجال  ال يأتـي النساه وكانت امرأته راعيـل امرأة حسناه ناعهللاة

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن سفـيان, عن أبـي إسحام, عن أبـي األحوص, 14590  

عن عب  هللا, قال: أفرس الناس ثالثة: الع ي  حين تفّرس فـي يوسي فقال ألمرأته: أْكِرمي َمثَْواهُ 

ين تفّرس فـي عهللار. والتـي قالت: يا أبَِت اْستَأِْجْرهُ إّن َعَسى أْن يَْنفَعَنا أْو نَتّـِخذَهُ َولَ ا. وأبو بكر ح

 َخْيَر َمِن اْستَأَْجْرَت القَِوّي األِميُن.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , قال: ح ثنا أسبـاط, عن الس ّي, قال: 14591  

يته فقال المرأته: انيلق بـيوسي إلـى مصر, فـاـتراه الع ي  ملك مصر, فـانُيلق به إلـى بـ

 أْكِرمي َمثَْواهُ َعَسى أْن يَْنفَعَنا أْو نَتّـِخذَهُ َولَ ا.
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ح ثنا أحهللا  بن إسحام, قال: ح ثنا أبو أحهللا , قال: ح ثنا إسرائيـل, عن أبـي إسحام, عن أبـي    

والقوم فـيه عبـي ة, عن عب  هللا, قال: أفرس الناس ثالثة: الع ي  حين قال المرأته: أْكِرمي َمثَْواهُ 

 زاه ون. وأبو بكر حين تفّرس فـي عهللار فـاستـخـلفه. والـهللارأة التـي قالت: يا أبَِت اْستَأِْجْرهُ.

وقوله: وكذلَك َمّكنا ِلـيُوُسَي فِـي األْرِض يقول عّ  وجّل: وكهللاا أنقذنا يوسي من أي ي إخوته وق    

رناه إلـى الكرامة والـهللان لة الرفـيعة عن  ههللّاوا بقتله, وأخرجناه من الـجّب بع  أن ألقـي فـيه, فصي

 ع ي  مصر, كذلك مكنا له فـي األرض فجعلناه علـى خ ائنها.

ـِ يقول تعالـى  كره: وكي نعلّـم يوسي من عبـارة الرؤيا    وقوله: َوِلنُعَلّـهللَاهُ ِمْن تَأِْويـِل األحاِدي

 مكنا له فـي األرض. كهللاا:

ل: ح ثنا أبو عاصم, قال: ح ثنا عيسى, عن ابن أبـي ـ ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قا14592  

ـِ قال: عبـارة الرؤيا.  نـجيح, عن مـجاه : ِمْن تَأِْويـل األحاِدي

ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا ـبـابة, قال: ح ثنا ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن    

 مـجاه , مثله.

ـحهللا , قال: ح ثنا أسبـاط, عن الس ّي: َوِلنُعَلّـهللَاهُ ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن م14593  

ـِ قال: تعبـير الرؤيا.  ِمْن تَأِْويـل األحاِدي

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبو أسامة, عن ـبل, عن ابن أبـي نـجيح: َوِلنُعَلّـهللَاهُ ِمْن 14594  

ـِ قال: عبـارة الّرؤيا.  تَأِْويـِل األحاِدي

ِلٌب علـى أْمِرِه يقول تعالـى  كره: وهللا مستوٍل علـى أمر يوسي يَُسوُسه وي بره وقوله: َوّللّاُ غا  

 ويحوطه. والهاه فـي قوله: علـى أْمِرِه عائ ة علـى يوسي.

 ما:«, غالب»وُروى عن سعي  بن جبـير فـي معنى   

حصين, عن  ـ ح ثنـي الـحارن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: ح ثنا إسرائيـل, عن أبـي14595  

 سعي  بن جبـير: َوّللّاُ غاِلٌب علـى أْمِرِه قال: فعال.

وقوله: َولَِكّن أْكثََر الناِس ال يَْعلَـهللُاوَن يقول: ولكن أكثـر النـاس الـذين زهـ وا فــي يوسـي فبــاعوه   

بثهللان خسيَ, والذي صار بـين أ هرهم من أهل مصر حين بـيع فـيهم, ال يعلـهللاون ما هللا بـيوسي 

 وإلـيه يوسي من أمره صائر.صانع 

 22اآلية : 
ـُ ّهُ آتَْينَاهُ ُحْكهللاا  َوِعْلهللاا  َوَكذَِلَك نَْجِ ي اْلهللُاْحِسنِيَن {.  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َولهللَّاا بَلََز أَ

يقول تعالـى  كره: لـهللاا بلز يوسي أـ ّه, يقول: لـهللاا بلز منتهى ـ ّته وقّوته فـي ـبـابه وح ه.    

لك فـيـهللاا بـين ثهللاانـي عشرة إلـى ستـين سنة, وقـيـل إلـى أربعين سنة, يقال منه: مضت أـ ّ و 

الرجل: أي ـ ته, وهو جهللاع مثل األضّر واألُسّر لـم يسهللاع له بواح  من لفظه, ويجب فـي القـياس 

ـَ ّ, كهللاا واح  األضر َضّر, وواح  األسّر َسّر, كهللاا قال الشاعر:  أن يكون واح ه 

ـُ ّ وأْهلََكتَْحْرُب الـهللُالُوِك أكاثَِر األْمَواِل هْل     غيَر أْن َكثَُر األ

 وقال حهللاي :  

ـُ ّ أْربٌَع َكَواِمُل     َوق  أتـى لَْو تُْعتُِب العََواِ لُبَْع َ األ

وق  اختلي أهل التأويـل فـي الذي عنى هللا به فـي هذا الـهللاوضع من مبلز األـ ّ, فقال بعضهم:   

 الن وثالثون سنة.  كر من قال  لك:ُعنـي به ث

ـ ح ثنا ابن وكيع والـحسن بن مـحهللا , قاال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , قال: ح ثنا سفـيان, 14596  

ـُ ّهُ قال: ثالثا وثالثـين سنة.  عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه : ولَـهللّاا بَلََز أ

 عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , مثله.ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل,    

 ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا جرير, عن لـيـ, عن مـجاه , مثله.   

ـ ُح ثت عن علـّي بن الهيثم, عن بشر بن الـهللافضل, عن عب  هللا بن عثهللاان بن خثـيـم, 14597  

ـُ ّهُ قال  : بضعا وثالثـين سنة.عن مـجاه , قال: سهللاعت ابن عبـاس يقول فـي قوله: ولَـهللّاا بَلََز أ

 وقال آخرون: بل ُعنـي به عشرون سنة.  كر من قال  لك:  
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ـُ ّهُ 14598   ـ ُح ثت عن علـّي بن الـهللاسيب, عن أبـي روم, عن الضحاك, فـي قوله: ولَـهللّاا بَلََز أ

 قال: عشرين سنة.

ـى ثالثـين. وُروي عن ابن عبـاس من وجه غير مرضّي أنه قال: ما بـين ثهللاانـي عشرة سنة إل  

 وق  بـيّنت معنى األـ ّ.

وأولـى األقوال فـي  لك بـالصواب أن يقال: إن هللا أخبر أنه آتـي يوسي لـهللاا بلز أـ ّه حكهللاا   

ـُ ّ: هو انتهاه قّوته وـبـابه. وجائ  أن يكون آتاه  لك وهو ابن ثهللاانـي عشرة سنة,  وعلـهللاا. واأل

جائ  أن يكون آتاه وهو ابن ثالن وثالثـين سنة, وال وجائ  أن يكون آتاه وهو ابن عشرين سنة, و

داللة فـي كتاب هللا وال أثر عن الرسول صلى هللا عليه وسلم وال فـي إجهللااع األمة علـى أّي  لك 

كان. وإ ا لـم يكن  لك موجودا من الوجه الذي  كرت, فـالصواب أن يقال فـيه كهللاا قال عّ  وجّل, 

 فـي  لك من الوجه الذي يجب التسلـيـم له فـيسلـم لها حينئذ.حتـى تثبت حجة بصحة ما قـيـل 

 وقوله: آتَـْيناهُ ُحْكهللاا َوِعْلـهللاا يقول تعالـى  كره: أعييناه حينئذ الفهم والعلـم. كهللاا:   

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن 14599  

 ا قال: العقل والعلـم قبل النبّوة.مـجاه : ُحْكهللاا َوِعْلـهللا

وقوله: وكذلَك نَـْجِ ي الـهللُاـْحِسنِـيَن يقول تعالـى  كره: وكهللاا ج يت يوسي فآتـيته بياعته إياي    

الـحكَم والعلـم, ومكنته فـي األرض, واستنقذته من أي ي إخوته الذين أرادوا قتله, كذلك نـج ي 

انتهى عهللاا نهيته عنه من معاصّي. وهذا وإن كان من أحسن فـي عهللاله, فأطاعنـي فـي أمري و

مخَرج  اهره علـى كّل مـحسن, فإن الـهللاراد به مـحهللا  نبـّي هللا صلى هللا عليه وسلم. يقول له عّ  

وجّل: كهللاا فعلُت هذا بـيوسي من بع  ما لقـي من إخوته ما لقـي وقاسى من الباله ما قاسى, 

د, فكذلك أفعل بك فأنـجيك من مشركي قومك الذين فهللاكنته فـي األرض ووّطأت له فـي البال

يقص ونك بـالع اوة, وأمكن لك فـي األرض وأوتـيك الـحكم والعلـم, ألن  لك ج ائي أهَل 

 اإلحسان فـي أمري ونهيـي.

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عـن علــّي, عـن ابـن 14600  

 ـْجِ ي الـهللُاـْحِسنِـيَن يقول: الـهللاهت ين.عبـاس: وكذلَك نَ

 23اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َوَراَودَتْهُ الّتِي ُهَو فِي بَْيتَِها َعن نّْفِسِه َوَغلّقَِت األْبَواَب َوقَالَْت 

 الّظاِلهللُاوَن {. َهْيَت لََك قَاَل َمعَا َ ّللّاِ إِنّهُ َربَّي أَْحَسَن َمثَْواَي إِنّهُ الَ يُْفِلحُ 

يقول تعالـى  كره: وراودت امرأة الع ي  وهي التـي كان يوسي فـي بـيتها )يوُسَي( عن نفسه    

 أن يواقعها. كهللاا:

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام: ولـهللاا بلز أـ ّه راودته التـي هو 14601  

 فـي بـيتها عن نفسه: امرأة الع ي .

 ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو, قال: ح ثنا أسبـاط, عن الس ّي: َوَراَودَتْهُ التـي ُهَو ـ ح14602  

 فِـي بَـْيتِها َعْن نَْفِسِه قال: أحبته.

 ـ قال: ثنـي أبـي, عن إسرائيـل, عن أبـي حصين, عن سعي  بن جبـير, قال: قالت تعاله.14603  

قت الـهللارأة أبواب البـيوت, علـيها وعلـى يوسي لـهللاا أرادت وقوله: َوَغلّقَِت األْبَواَب يقول: وغلّ    

 منه وراودته علـيه, بـابـا بع  بـاب.

وقوله: َوقالَْت َهْيَت لََك اختلفت القّراه فـي قراهة  لك, فقرأته عامة قّراه الكوفة والبصرة: َهْيَت    

ل الشاعر لعلـّي بن أبـي طالب لََك بفتـح, الهاه والتاه, بـهللاعنى: هلـّم لك وادن وتقّرب, كهللاا قا

 رضي هللا عنه:

 أْبِلْز أِميَر الـهللُاْؤِمنِـينَأخا الِعراِم إ َا أتَـْيتا   

 أّن الِعَراَم وأْهلَهُ ُعنٌُق إلـيَك فَهْيَت َهْيتا   

 يعنـي: تعال واقرب.  

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك تأولّه من قرأه كذلك:  
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هللا الـهللاخرمي, قال: ح ثنا أبو الـجّواب, قال: ح ثنا عهللاار بن ـ ح ثنـي مـحهللا  بن عب  14604  

 زريق, عن األعهللاش, عن سعي  بن جبـير, عن ابن عبـاس: َهْيَت لََك قال: هلـّم لك.

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـّي, عن ابن عبـاس,    

 ك.قوله: َهْيَت لََك قال: هلـّم ل

ح ثنـي مـحهللا  بن سع , قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عهللاي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن    

 عبـاس, قال: َهْيَت لََك تقول: هلـّم لك.

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا حجاج, قال: ح ثنا حهللااد, عن عاصم بن به لة, عن زّر بن 14605  

 لََك نصبـا: أي هلـّم لك. حبـيش, أنه كان يقرأ هذا الـحر : َهْيتَ 

ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج, قال ابن عبـاس, قوله:    

 َهْيَت لََك قال: تقول: هلـّم لك.

ـ ح ثنـي أحهللا  بن سهيـل الواسيي, قال: ح ثنا قرة بن عيسى, قال: ح ثنا النضر بن 14606  

مة, مولـى ابن عبـاس, فـي قوله: َهْيَت لََك قال: هلـّم لك. قال: هي علـّي الـج ري, عن عكر

 بـالـحورانـية.

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قوله: َوقالَْت َهْيَت لََك قال: 14607  

 كان الـحسن يقول: هلـّم لك.

ور, عن معهللار, عن قتادة, عن الـحسن: ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ث   

 َهْيَت لََك يقول بعضهم: هلـّم لك.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , عن أسبـاط, عن الس ّي: َوقالَْت َهْيَت لََك 14608  

 قال: هلـّم لك. وهي بـالقبيية.

, عن الـحسن: َهْيَت لََك ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا عب  الوهاب بن عياه, عن عهللارو   

 قال: كلـهللاة بـالسريانـية: أي علـيك.

ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا عب  الوهاب, عن سعي , عن قتادة, عن الـحسن: َهْيَت لََك    

 قال: هلـّم لك.

ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا خـلي بن هشام, قال: ح ثنا مـحبوب, عن قتادة, عن    

 َهْيَت لََك قال: هلـّم لك. الـحسن:

 قال: ح ثنا عفـان, قال: ح ثنا حهللااد, عن عاصم, عن زر: َهْيَت لََك: أي هلـّم.   

ـ ح ثنـي الـحرن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: ح ثنا الثوري, قال: بلغنـي فـي قوله: 14609  

 َهْيَت لََك قال: هلـّم لك.

ثنا أبو عبـي , قال: ح ثنا علـّي بن عاصم, عن خال  ـ ح ثنا أحهللا  بن يوسي, قال: ح 14610  

 الـحذاه, عن عكرمة عن ابن عبـاس أنه قرأ: َهْيَت لََك وقال: ت عوه إلـى نفسها.

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: ح ثنا عيسى, عن ابن أبـي 14611  

 قال: لغة عربـية ت عوه بها. نـجيح, عن مـجاه , فـي قول هللا تعالـى: َهْيَت لَكَ 

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , مثله,    

 إال أنه قال: لغة بـالعربـية ت عوه بها إلـى نفسها.

ح ثنا الـحسن, قال: ح ثنا ـبـابة, عن ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , مثل ح يـ    

 مـحهللا  بن عهللارو سواه.

 ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاه , مثله.   

ح ثنا أحهللا  بن يوسي, قال: ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا هشيـم, عن يونَ, عن الـحسن: َهْيَت لََك    

 بفتـح الهاه والتاه, وقال: تقول: هلـّم لك.

حرن, قال أبو عبـي ة: كان الكسائّي يحكيها, يعنـي: َهْيَت لََك قال: وقال: ـ ح ثنـي الـ14612  

قال: وقال أبو عبـي : سألت ـيخا «. تعال»وهي لغة ألهل حوران وقعت إلـى الـحجاز, معناها: 

 عالـهللاا من أهل حوران, فذكر أنها لغتهم يعرفها.

 م: َهْيَت لََك قال: تعال.ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحا14613  
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ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زي , فـي قوله: َوقالَْت َهْيَت لََك 14614  

 قال: هلـّم لك إلـّي.

بكسر الهاه وضّم التاه والههللا , بـهللاعنى: « َوقالَْت َهْيَت لَكَ »وقرأ  لك جهللااعة من الـهللاتق مين:   

هئت لألمر أهيه هيئة. ومـهللان ُروي  لك عنه ابن عبـاس وأبو عب   تهيأت لك, من قول القائل:

 الرحهللان الُسلـهللِاي وجهللااعة غيرههللاا.

ـ ح ثنا أحهللا  بن يوسي, قال: ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحجاج, عن هارون, عن أبـان 14615  

: قال أبو العيار, عن قتادة: أن ابن عبـاس قرأها كذلك مكسورة الهاه مضهللاومة التاه. قال أحهللا 

 عبـي : ال أعلـهللاها إال مههللاوزة.

ـ ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا عب  الوهاب, عن أبـان العيار, عن عاصم, عن 14616  

 أي تهيأت لك.« ِهئُْت لَكَ »أبـي عب  الرحهللان السلـهللاي: 

 ـ قال: ح ثنا عب  الوهاب, عن سعي , عن قتادة, عن عكرمة, مثله.14617  

 قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قال: كان عكرمة يقول: تهيأت لك. ح ثنا بشر,   

« ِهئُْت لَكَ »ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة, قال:    

 قال عكرمة: تهيأت لك.

عاصم بن به لة, قال: كان ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا الـحجاج, قال: ح ثنا حهللااد, عن 14618  

 أي تهيأت لك.«: ِهئُْت لَكَ »أبو وائل يقول: 

 وكان أبو عهللارو بن العاله والكسائي ينكران هذه القراهة.  

ـ ُح ثت عن علـّي بن الـهللُاغيرة, قال: قال أبو عبـي ة معهللار بن الـهللاثنى, ـه ت أبـا عهللارو 14619  

بكسر الهاه وههللا  « ِهئُْت لَكَ »ن, عن قول من قال: وسأله أبو أحهللا , أو أحهللا , وكان عالـهللاا بـالقرآ

فهذا الـخن م, فـاستعرض «, تهيأت»من « فِعلت»الـياه, فقال: أبو عهللارو. ينسي أي بـاطل جعلها, 

 حتـى تنتِهي إلـى الـيـهللان, هل تعر  أح ا يقول هئت لك؟

 ِهئُْت لََك عن العرب. ـ ح ثنـي الـحرن, قال: ح ثنا القاسم, قال: لـم يكن الكسائي يحكي14620  

 بكسر الهاه وتسكين الـياه وفتـح التاه.« ِهيَت لَكَ »وقرأ  لك عامة قّراه أهل الـهللا ينة:   

 بفتـح الهاه وتسكين الـياه وضّم التاه.« َهْيُت لَكَ »وقرأه بعض الـهللاكيـين:   

وكسر التاه. وق  أنش   بفتـح الهاه« َهْيِت لَكَ »وقرأه بعض البصريـين, وهو عب  هللا بن إسحام:   

 بفتـح الهاه وضم التاه, و لك:« َهْيتُ »بعض الرواة بـيتا ليرفة بن العب  فـي 

ََ قَْومي بـاألَْبعَِ يَن إ َا ماقاَل دَاعٍ ِمَن العَِشيَرةِ َهْيُت    لَـْي

ه, ألنها اللغة وأولـى القراهة فـي  لك, قراهة من قرأه: َهْيَت لََك بفتـح الهاه والتاه, وتسكين الـيا  

 الـهللاعروفة فـي العرب دون غيرها, وأنها فـيـهللاا  كر قراهة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

ـ ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قال: أخبرنا الثوري, عن األعهللاش, 14621  

ا كهللاا علـهللاتـم, وإياكم عن أبـي وائل, قال ابن مسعود: ق  سهللاعُت القرأة فسهللاعتهم متقاربـين, فـاقرهو

والتنيع واالختال , فإنـهللاا هو كقول أح كم: هلـّم وتعال. ثم قرأ عب  هللا: َهْيَت لََك فقلت: يا أبـا 

 فقال عب  هللا: إنـي أقرؤها كهللاا علـهللات أحّب إلـّي.« ِهيَت لَكَ »عب  الرحهللان إن ناسا يقرهونها: 

عن أبـي وائل, قال: سهللاعت عب  هللا بن  ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا جرير, عن األعهللاش,   

فقال عب  هللا «. ِهيَت لَكَ »مسعود يقرأ هذه اآلية: َوقالَْت َهْيَت لََك قال: فقالوا له: ما كنا نقرؤها إال 

 إنـي أقرؤها كهللاا علـهللات أحّب إلـّي.

: َهْيَت لََك ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا ابن عيـينة, عن منصور, عن أبـي وائل, قال: قال عب  هللا   

 فقال: دعونـي, فإنـي أقرأ كهللاا أقرئت أحّب إلـّي.« ِهيَت لَكَ »فقال له مسروم: إن ناسا يقرهونها: 

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا آدم العسقالنـي, قال: ح ثنا ـعبة, عن األعهللاش, عن 14622  

 .ـقـيق, عن ابن مسعود قال: َهْيَت لََك بنصب الهاه والتاه وبال ههللا 

و كر أبو عبـي ة معهللار بن الـهللاثنى, أن العرب ال تثنـي َهيَت لََك وال تـجهللاع وال تؤنـ, وأنها   

تصّوره فـي كّل حال, وإنـهللاا يتبـين الع د بـهللاا بع , وكذلك التأنـيـ والتذكير, وقال: تقول للواح : 

 هيت لك, ولالثنـين: هيت لكهللاا, وللـجهللاع: هيت لكم, وللنساه: هيت لكن.
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له: قاَل َمعا َ ّللّاُ يقول جّل ثناؤه: قال يوسي إ  دعته الـهللارأة إلـى نفسها وقالت له هلـّم إلـّي: وقو  

 أعتصم بـاهلل من الذي ت عونـي إلـيه وأستـجير به منه.

 وقوله: إنّهُ َربّـي أْحَسَن َمثَْواَي يقول: إن صاحبك وزوجك سي ي. كهللاا:   

ا عهللارو بن مـحهللا , عن أسبـاط, عن الس ّي: َمعا َ ّللّاِ إنّهُ ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثن14623  

 َربّـي قال: سي ي.

 ـ قال: ح ثنا ابن نـهللاير, عن ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح: إنّهُ َربّـي قال: سي ي.14624  

ـ ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا ـبـابة, عن ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن 14625  

 .مـجاه , مثله

ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: ح ثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن    

 مـجاه , مثله.

 ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , مثله.   

يج, عن مـجاه : قاَل َمعا َ ّللّاَ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جر   

 إنّهُ َربّـي أْحَسَن َمثَْواَي قال: سي ي. يعنـي: زوج الـهللارأة.

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام: قاَل َمعا َ ّللّاِ إنّهُ َربـي يعنـي: 14626  

 إطفـير, يقول: إنه سي ي.

  لتـي وأكرمنـي وائتـهللاننـي, فال أخونه. كهللاا:وقوله: أْحَسَن َمثَْواَي يقول: أحسن من   

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, قال: أْحَسَن َمثَْواَي أمننـي علـى 14627  

 بـيته وأهله.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو, قال: ح ثنا أسبـاط, عن الس ّي: أْحَسَن َمثَْواَي فال 14628  

 .أخونه فـي أهله

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاه : 14629  

 أْحَسَن َمثَْواَي قال: يري  يوسي سي ه زوج الـهللارأة.

وقوله: إنّهُ ال يُْفِلـُح الّظالُـهللِاوَن يقول: إنه ال ي رك البقاه, وال ينـجح َمن  لـم ففعل ما لـيَ له   

  عونـي إلـيه من الفجور  لـم وخيانة لسي ي الذي ائتـهللاننـي علـى من له. كهللاا:فعله, وهذا الذي ت

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابـن إسـحام: إنّـهُ ال يُْفِلــُح الّظالُــهللِاوَن قـال: هـذا 14630  

 الذي ت عونـي إلـيه  لـم, وال يفلـح من عهللال به.

 24اآلية : 
ى:    }َولَقَْ  َههللّاْت بِِه َوَهّم بَِها لَْوآل أَن ّرأَى بُْرَهاَن َربِّه َكذَِلَك ِلنَْصِرَ  القول فـي تأويـل قوله تعالـ

 َعْنهُ الّسَوَه َواْلفَْحَشآَه إِنّهُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلهللُاْخلَِصيَن {.

 ُكر أن امرأة الع ي  لـهللاا ههللّات بـيوسي وأرادت مراودته, جعلت تذكر له مـحاسن نفسه,    

 ه إلـى نفسها. كهللاا:وتشّوق

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , قال: ح ثنا أسبـاط, عن الس ّي: َولَقَْ  14631  

َههللّاْت بِه َوَهّم بِها قال: قالت له: يا يوسي ما أحسن ـعرك قال: هو أّول ما ينتثر من جس ي. 

حتـى أطهللاعته, فههللات به وهّم قالت: يا يوسي ما أحسن وجهك قال: هو للتراب يأكله. فلـم ت ل 

بها. ف خال البـيت, وغلقت األبواب, و هب لـيحّل سراويـله, فإ ا هو بصورة يعقوب قائهللاا فـي 

البـيت ق  عّض علـى أصبعه يقول: يا يوسي تواقعها فإنـهللاا َمثَلَُك ما لـم تواقعها مثل اليير فـي 

ووقع إلـى األرض ال يستييع أن ي فع عن جّو السهللااه ال ييام, ومثلك إ ا واقعتها مثلَه إ ا مات 

نفسه ومثلك ما لـم تواقعها مثل الثور الصعب الذي ال يُعهللال علـيه, ومثلك إن واقعتها مثل الثور 

حين يـهللاوت فـي خـل النـهللال فـي أصل قرنـيه ال يستييع أن ي فع عن نفسه. فربط سراويـله, و هب 

من خـلفه, فخرقته حتـى أخرجته منه, وسقط,  لـيخرج يشت ّ, فأدرْكته, فأخذت بـهللاؤخر قهللايصه

 وطرحه يوسي, واـت ّ نـحو البـاب.

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, قال: أكبت علـيه يعنـي الـهللارأة 14632  

تيهللاعه مّرة وتـخيفه أخرى, وت عوه إلـى لذّة من حاجة الرجال فـي جهللاالها وحسنها وُملكها, وهو 
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بل يج  من ـبق الرجال ما يج  الرجل حتـى رّم لها مـهللاا يرى من كلفها به, ولـم ـاب مستق

 يتـخّو  منها حتـى هّم بها وههللات به, حتـى َخـلََوا فـي بعض بـيوته.

 ومعنى الهّم بـالشيه فـي كالم العرب: ح يـ الـهللاره نفسه بـهللاواقعته, ما لـم يواقع.  

ههللاها به, فإن أهل العلـم قالوا فـي  لك ما أنا  اكره, و لك فأما ما كان من هّم يوسي بـالـهللارأة و  

 ما:

ـ ح ثنا أبو كريب وسفـيان بن وكيع, وسهل بن موسى الرازي, قالوا: ح ثنا ابن عيـينة, 14633  

عن عثهللاان بن أبـي سلـيـهللاان, عن ابن أبـي ملـيكة, عن ابن عبـاس, سئل عن هّم يوسي ما بلز؟ 

 َ منها مـجلَ الـخاتن. لفظ الـح يـ ألبـي ُكريب.قال: حّل الِههللْايان, وجل

ح ثنا أبو كريب, وابن وكيع, قاال: ح ثنا ابن عيـينة, قال: سهللاع عبـي  هللا بن أبـي ي ي  ابن    

 عبـاس فـي: َولَقَْ  ههللّاْت بِه َوَهّم بَِها قال: جلَ منها مـجلَ الـخاتن, وحّل الِههللْايان.

سانـي, وعهللارو بن علـّي, والـحسن بن مـحهللا , قالوا: ح ثنا سفـيان بن ح ثنا زياد بن عب  هللا الـح   

عيـينة, عن عب  هللا بن أبـي ي ي , قال: سهللاعت ابن عبـاس سئل: ما بلز من هّم يوسي؟ قال: حّل 

 الههللايان, وجلَ منها مـجلَ الـخاتن.

, عن ابن أبـي ملـيكة, ح ثنـي زياد بن عب  هللا, قال: ح ثنا مـحهللا  بن أبـي ع ّي, عن ابن جريج   

 قال: سألت ابن عبـاس: ما بلز من هّم يوسي؟ قال: استلقت له, وجلَ بـين رجلـيها.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا يحيى بن يـهللاان, عن ابن جريج, عن ابن أبـي ملـيكة: َولَقَْ  14634  

 َههللّاْت بِِه َوَهّم بِها قال: استلقت له, وحّل ثـيابه.

ـهللاثنى, قال: ح ثنا قبـيصة بن عقبة, قال: ح ثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن ابن أبـي ح ثنـي ال   

ملـيكة, عن ابن عبـاس: َولَقَْ  َههللّاْت بِِه َوَهّم بِها ما بلز؟ قال: استلقت له وجلَ بـين رجلـيها, وحّل 

 ثـيابه, أو ثـيابها.

سعي , عن ابن جريج, عن ابن أبـي ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا يحيى بن    

ملـيكة, قال: سألت ابن عبـاس: ما بلز من هّم يوسي؟ قال: استلقت علـى قـفـاها, وقع  بـين 

 رجلـيها لـين ع ثـيابه.

ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع, وح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن نافع, عن ابن عهللار,    

ئل ابن عبـاس, عن قوله: َولَقَْ  َههللّاْت بِِه َوَهّم بِها ما بلز من هّم يوسي؟ عن ابن أبـي ملـيكة, قال: س

 قال: حّل الِهيـهللاان, يعنـي السراويـل.

ـ ح ثنا أبو كريب وابن وكيع, قاال: ح ثنا ابن إدريَ, قال: سهللاعت األعهللاش, عن 14635  

 اويـل حتـى التّبـان, واستلقت له.مـجاه , فـي قوله: َولَقَْ  َههللّاْت بِِه َوَهّم بِها قال: حّل السر

ح ثنا زياد بن عب  هللا الـحسانـي, قال: ح ثنا مالك بن سعير, قال: ح ثنا األعهللاش, عن مـجاه ,    

 فـي قوله: َولَقَْ  َههللّاْت بِِه َوَهّم بِها قال: حّل سراويـله, حتـى وقع علـى التّبـان.

نا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن ابن أبـي ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ث14636  

 نـجيح, عن مـجاه : َولَقَْ  َههللّاْت بِِه َوَهّم بِها قال: جلَ منها مـجلَ الرجل من امرأته.

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, قال: ثنـي القاسم بن أبـي ب ة: 14637  

أما َههللّاها به, فـاستلقت له, وأما ههللاه بها: فإنه قع  بـين رجلـيها ون ع  َولَقَْ  َههللّاْت بِِه َوَهّم بِها قال:

 ثـيابه.

ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ثنـي حجاج بن مـحهللا , عن ابن جريج, قال: أخبرنـي عب  هللا بن    

أبـي ملـيكة, قال: قلت البن عبـاس: ما بلز من هّم يوسي؟ قال: استلقت له, وجلَ بـين رجلـيها 

 ن ع ثـيابه.ي

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا الـحهللاانـي, قال: ح ثنا يحيى بن الـيـهللاان, عن سفـيان, عن 14638  

 علـّي بن بذيـهللاة, عن سعي  بن جبـير وعكرمة, قاال: حّل السراويـل, وجلَ منها مـجلَ الـخاتن.

ابر, عن مـجاه : َولَقَْ  ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا  العنق ي, عن ـريك, عن ج   

 َههللّاْت بِِه َوَهّم بِها قال: استلقت, وحّل ثـيابه حتـى بلز التبـان.
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ـ ح ثنـي الـحرن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: ح ثنا قـيَ, عن أبـي حصين, عن سعي  14639  

 بن جبـير: َولَقَْ  َههللّاْت بِِه َوَهّم بِها قال: أطلق تكة سراويـله.

ـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن عثهللاان بن أبـي ح ثنا ال   

سلـيـهللاان, عن ابن أبـي ملكية, قال: ـه ت ابن عبـاس سئل عن هّم يوسي ما بلز؟ قال: حّل 

 الههللايان, وجلَ منها مـجلَ الـخاتن.

؟ قـيـل: إن أهل العلـم فإن قال قائل: وكيي يجوز أن يوصي يوسي بـهللاثل هذا وهو هلل نبـيّ   

اختلفوا فـي  لك, فقال بعضهم: كان مـهللان ابتلـي من األنبـياه بخييئة, فإنـهللاا ابتاله هللا بها لـيكون 

من هللا عّ  وجّل علـى َوَجل إ ا  كرها, فـيج ّ فـي طاعته إـفـاقا منها, وال يتكل علـى سعة عفو 

 هللا ورحهللاته.

ذلك لـيعّرفهم موضع نعهللاته علـيهم, بصفحة عنهم وتركه عقوبته وقال آخرون: بل ابتالهم هللا ب  

 علـيه فـي االَخرة.

وقال آخرون: بل ابتالهم بذلك لـيجعلهم أئهللاة ألهل الذنوب فـي رجاه رحهللاة هللا, وترك اإلياس   

 من عفوه عنه إ ا تابوا.

وا فـي  لك أقواال  وأما آخرون مـهللان خالي أقوال السلي وتأّولوا القرآن بآرائهم, فأنهم قال  

مختلفة, فقال بعضهم: معناه: ولق  ههللات الـهللارأة بـيوسي, وهّم بها يوسي أن يضربها أو ينالها 

بـهللاكروه لههللاها به مـهللاا أرادته من الـهللاكروه, لوال أن يوسي رأى برهان ربه, وكفه  لك عهللاا هّم به 

صحة  لك قوله: كذلَك ِلنَْصِرَ  من أ اها, ال أنها ارت عت من قِبَل نفسها. قالوا: والشاه  علـى 

 َعْنهُ الّسوَه والفَْحشاَه قالوا: فـالسوه: هو ما كان هّم به من أ اها, وهو غير الفحشاه.

وقال آخرون منهم: معنى الكالم: ولق  ههللات به. فتناهى الـخبر عنها, ثم ابت ىه الـخبر عن   

أنهم وجهوا معنى الكالم إلـى أن يوسي, فقـيـل: وهّم بها يوسي, لوال أن أرى برهان ربه. ك

يوسي لـم يهّم بها, وأن هللا إنـهللاا أخبر أن يوسي لوال رؤيته برهان ربه لهّم بها, ولكنه رأى 

برهان ربه فلـم يهّم بها, كهللاا قـيـل: َولَْوال فَْضُل ّللّاِ َعلَـْيُكْم َوَرْحهللَاتُهُ التّبَْعتُـُم الّشْيياَن إالّ قَلـيال . 

قبلها, ال تقول: لق  قهللات لوال زي , وهي « لوال»قولـين أن العرب ال تق م جواب ويفس  هذين ال

 تري : لوال زي  لق  قهللات, هذا مع خالفههللاا جهللايع أهل العلـم بتأويـل القرآن الذين عنهم يؤخذ تأويـله.

وقال آخرون منهم: بل ق  ههللّات الـهللارأة بـيوسي وهّم يوسي بـالـهللارأة, غير أن ههللاههللاا كان   

ـيال  منههللاا بـين الفعل والترك, ال ع ما وال إرادة قالوا: وال حرج فـي ح يـ النفَ وال فـي تـهللاث

 كر القلب إ ا لـم يكن معههللاا ع م وال فعل. وأما البرهان الذي رآه يوسي فترك من أجله مواقعة 

ة.  كر الـخييئة, فإن أهل العلـم مختلفون فـيه, فقال بعضهم: نودي بـالنهي عن مواقعة الـخييئ

 من قال  لك:

ـ ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا ابن عيـينة, عن عثهللاان بن أبـي سلـيـهللاان, عن ابن أبـي 14640  

ملكية, عن ابن عبـاس: لَْوال أْن رأى بُْرهاَن َربّه قال: نودي: يا يوسي أت نـي, فتكون كاليير وقع 

 ريشه فذهب ييير فال ريش له.

عثهللاان بن أبـي سلـيـهللاان, عن ابن أبـي ملكية, عن ابن عبـاس, قال:  قال: ح ثنا ابن عيـينة, عن   

لـم يتعظ علـى الن اه حتـى رأى برهان ربه, قال: تـهللاثال صورة وجه أبـيه قال سفـيان: عاّضا 

 علـى أصبعه فقال: يا يوسي ت نـي, فتكون كاليير  هب ريشة؟.

هللا  بن أبـي ع ّي, عن ابن جريج, عن ابن ح ثنـي زياد بن عب  هللا الـحسانـي, قال: ثنـي مـح   

أبـي ملـيكة, قال: قال ابن عبـاس: نودي: يا ابن يعقوب ال تكن كاليائر له ريش, فإ ا زنى  هب 

ريشه أو قع َ ال ريش له قال: فلـم يتعظ علـى الن اه, فلـم ي د علـى هذا, قال ابن جريج: وح ثنـي 

 ه.غير واح , أنه رأى أبـاه عاّضا علـى أصبع

ح ثنـي أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن نافع عن ابن عهللار, عن ابن أبـي    

ملكية, قال: قال ابن عبـاس: لَْوال أْن رأى بُْرهاَن َربّه قال: نودي فلـم يسهللاع, فقـيـل له: يا ابن 

 يعقوب تري  أن ت نـي. فتكون كاليير نُتِي فال ريش له؟
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حهللاي . قال: ح ثنا سلـهللاة, عن طلـحة, عن عهللارو الـحضرمّي, عن ابن أبـي ـ ح ثنا ابن 14641  

ملـيكة, قال: بلغنـي أن يوسي لـهللاا جلَ بـين رجلـي الـهللارأة فهو يحّل ههللايانه. نودي: يا يوسي بن 

يعقوب ال ت ن, فإن اليير إ ا زنى تناثر ريشه فأعرض. ثم نودي فأعرض. فتـهللاثل له يعقوب 

 ام.عاّضا علـى أصبعه, فق

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا قبـيصة بن عقبة, قال: ح ثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن ابن أبـي    

ملـيكة, عن ابن عبـاس, قال: نودي: يا ابن يعقوب ال تكن كاليير إ ا زنى  هب ريشه وبقـي ال 

 ريش له فلـم يتعظ علـى الن اه, فف ع.

ج بن مـحهللا , عن ابن جريج, قال: أخبرنـي عب  هللا بن ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا حجا   

أبـي ملكية, قال: قال ابن عبـاس: نودي: يا ابن يعقوب ال تكونّن كاليائر له ريش, فإ ا زنى  هب 

 ريشه قال: أو قع  ال ريش له فلـم يتعظ علـى الن اه ـيئا, حتـى رأى برهان ربه, ففَِرم ففّر.

: أخبرنا عب  الرزام, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن عثهللاان بن أبـي ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال   

سلـهللاان, عن ابن أبـي ملـيكة, قال: قال ابن عبـاس: نودي: يا ابن يعقوب أت نـي فتكون كاليير 

 وقع ريشه فذهب ييير فال ريش له؟

ام بن ـ ح ثنـي  يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي نافع بن ي ي , عن ههللا14642  

 يحيى, عن قتادة قال: نودي يوسي فقـيـل: أنت مكتوب فـي األنبـياه تعهللال عهللال السفهاه

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: يحيى بن يـهللاان. عن ابن جريج, عن ابن أبـي ملكية, قال: نودي: 14643  

 يوسي بن يعقوب ت نـي, فتكون كاليير نتي فال ريش له؟

سي فكّي عن مواقعة الـخييئة من أجله صورة يعقوب وقال آخرون: البرهان الذي رأى يو  

 علـيههللاا السالم يتوع ّه.  كر من قال  لك:

ـ ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا  العَْنق ّي, قال: أخبرنا إسرائيـل, 14644  

َربّه قال: عن أبـي حصين, عن سعي  بن جبـير, عن ابن عبـاس فـي قوله: لَْوال أْن رأى بُْرهاَن 

 رأى صورة أو تـهللاثال وجه يعقوب عاّضا علـى أصبعه, فخرجت ـهوته من أنامله.

ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن العَْنق ي, عن إسرائيـل, عن أبـي حصين, عن سعي  بن    

جبـير, عن ابن عبـاس: لَْوال أْن رأى بُْرهاَن َربّه قال: مثل له يعقوب,فضرب فـي ص ره, 

 ت ـهوته من أنامله.فخرج

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا مـحهللا  بن بشر, عن مسعر, عن أبـي حصين, عن سعي  14645  

بن جبـير: لَْوال أْن رأى بُْرهاَن َربّه قال: رأى تـهللاثال وجه أبـيه قائال  بكفه, هكذا وبسط كفه, 

 فخرجت ـهوته من أنامله.

ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن سفـيان, عن أبـي ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع, وح    

حصين, عن سعي  بن جبـير: لَْوال أْن رأى بُْرهاَن َربّه قال: ُمثّل له يعقوب عاّضا علـى أصابعه, 

 فضرب ص ره, فخرجت ـهوته من أنامله.

, عن ابن ح ثنا يونَ بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا عب  هللا بن وهب, قال: أخبرنـي ابن جريج   

أبـي ملـيكة, عن ابن عبـاس, فـي قوله: لَْوال أْن رأى بُْرهاَن َربّه قال: رأى صورة يعقوب واضعا 

 أنـهللالته علـى فـيه يتوع ه, ففّر.

ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا يحيى بن عبـاد, قال: ح ثنا جرير بن حازم, قال سهللاعت    

ن عبـاس, فـي قوله: َولَقَْ  َههللّاْت بِِه َوَهّم بِها قال: حين رأى عب  هللا بن أبـي ملـيكة يح ّن, عن اب

يعقوب فـي سقـي البـيت, قال: فن عت ـهوته التـي كان يج ها حتـى خرج يسعى إلـى بـاب 

 البـيت, فتبعته الـهللارأة.

ـ ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع. وح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن قرة بن 14646  

ال  الس وسي, عن الـحسن, قال: زعهللاوا وهللا أعلـم أن سقـي البـيت انفرج, فرأى يعقوب عاّضا خ

 علـى أصابعه.

ح ثنـي يعقوب, قال: ح ثنا ابن علـية, عن يونَ, عن الـحسن, فـي قوله: لَْوال أْن رأى بُْرهاَن    

 َربّه قال: رأى تـهللاثال يعقوب عاّضا علـى أصبعه يقول: يوسي, يوسي
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 ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا ابن علـية, عن يونَ, عن الـحسن, نـحوه.   

ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا عهللارو العنق ي, قال: أخبرنا سفـيان الثوري, عن أبـي    

حصين, عن سعي  بن جبـير: لَْوال أْن رأى بُْرهاَن َربّه قال: رأى تـهللاثال وجه يعقوب, فخرجت 

 ـهوته من أنامله.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا يحيى بن يـهللاان, عن سفـيان, عن علـّي بن بذيـهللاة, عن 14647  

سعي  بن جبـير, قال: رأى صورة فـيها وجه يعقوب عاّضا علـى أصابعه, ف فع فـي ص ره, 

فخرجت ـهوته من أنامله. فكّل ول  يعقوب ول  له اثنا عشر رجال  إال يوسي, فإنه نق  بتلك 

 لـم يول  له غير أح  عشر.الشهوة و

ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي يونَ بن زي , عن ابن ـهاب, أن 14648  

 حهللاي  بن عب  الرحهللان أخبره: أن البرهان الذي رأى يوسي يعقوب.

ا ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا عيسى بن الـهللانذر, قال: ح ثنا أيوب بن سوي , قال: ح ثن   

 يونَ بن ي ي  اإليـلـي, عن ال هري, عن حهللاي  بن عب  الرحهللان, مثله.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا جرير, عن منصور, عن مـجاه : لَْوال أْن رأى بُْرهاَن َربّه 14649  

 قال: مثل له يعقوب.

 ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا حكام, عن عهللارو, عن منصور, عن مـجاه , مثله.   

ـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: ح ثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن ح ثن   

 مـجاه : لَْوال أْن رأى بُْرهاَن َربّه قال: يعقوب.

ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا ـبـابة, قال: ح ثنا ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن    

 مـجاه , مثله.

 أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , مثله. ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا   

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, وح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قال:    

 أخبرنا الثوري, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , قال: مثل له يعقوب.

ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن ابن أبـي نـجيح, عن  ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال:   

 مـجاه  أنه قال: جلَ منها مـجلَ الرجل من امرأته حتـى رأى صورة يعقوب فـي الـج ار.

ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا جرير, عن منصور, عن مـجاه , فـي قوله: لَْوال أْن رأى بُْرهاَن    

 َربّه قال: ُمثّل له يعقوب.

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن القاسم بن أبـي ب ة, قال: 14650  

نودي: يا ابن يعقوب, ال تكونّن كاليير له ريش فإ ا زنى قع  لـيَ له ريش فلـم يعرض للن اه 

ى وقع , فرفع رأسه, فرأى وجه يعقوب عاّضا علـى أصبعه, فقام مرعوبـا استـحياه من هللا تعالـ

  كره. فذلك قول هللا سبحانه وتعالـى: لَْوال أْن رأى بُْرهاَن َربّه وجه يعقوب.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن النضر بن عربـي, عن عكرمة, قال: مثل له 14651  

 يعقوب عاّضا علـى أصابعه.

 ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع, عن نضر بن عربـّي, عن عكرمة, مثله.   

ح ثنـي الـحارن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: ح ثنا قـيَ, عن أبـي حصين, عن سعي  بن    

 جبـير, قال: مثل له يعقوب, ف فع فـي ص ره, فخرجت ـهوته من أنامله.

ـ قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: ح ثنا سفـيان, عن علـّي بن بذيـهللاة, قال: كان يول  لكّل 14652  

 ابنا إال يوسي, ول  له أح  عشر من أجل ما خرج من ـهوته. رجل منهم اثنا عشر

ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا: ابن وهب, قال: قال أبو ـريح: سهللاعت عبـي  هللا بن أبـي 14653  

 جعفر يقول: بلز من ـهوة يوسي أن خرجت من بنانه.

انـّي, قال: سألت ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا يعلـي بن عبـي , عن مـحهللا  الـخراس14654  

مـحهللا  بن سيرين, عن قوله: لَْوال أْن رأى بُْرهاَن َربّه قال: مثل له يعقوب عاّضا علـى أصابعه 

يقول: يوسي بن يعقوب بن إسحام بن إبراهيـم خـلـيـل هللا, اسهللاك فـي األنبـياه وتعهللال عهللال 

 السفهاه؟
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, عن يونَ, عن الـحسن, فـي قوله: ح ثنـي مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا ي ي  بن زريع   

 لَْوال أْن رأى بُْرهاَن َربّه قال: رأى يعقوب عاّضا علـى أصبعه يقول: يوسي

ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, قال: قال قتادة: 14655  

نبـياه؟ فـاستـحيا رأى صورة يعقوب, فقال: يا يوسي تعهللال عهللال الفجار, وأنت مكتوب فـي األ

 منه.

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة: لَْوال أْن رأى بُْرهاَن َربّه 14656  

رأى آية من آيات ربه, حج ه هللا بها عن معصيته  ُكر لنا أنه ُمثَّل له يعقوب حتـى كلـهللاه, فعصهللاه 

 هللا ون ع كّل ـهوة كانت فـي مفـاصله.

 ثنا سعي  عن قتادة, عن الـحسن: أنه مثل له يعقوب وهو عاّض علـى أصبع من قال: ح   

 أصابعه.

ـ ح ثنـي يعقوب, قال: ح ثنا هشيـم, قال: أخبرنا إسهللااعيـل بن أبـي سالـم, عن أبـي 14657  

صالـح, قال: رأى صورة يعقوب فـي سقـي البـيت عاّضا علـى إصبعه يقول: يا يوسي يعنـي 

 أْن رأى بُْرهاَن َربّه.قوله: لَْوال 

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عهللارو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن منصور ويونَ عن    

الـحسن, فـي قوله: لَْوال أْن رأى بُْرهاَن َربّه قال: رأى صورة يعقوب فـي سقـي البـيت عاّضا 

 علـى أصبعه.

برنا هشيـم, عن إسهللااعيـل بن أبـي سالـم, ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عهللارو بن عون, قال: أخ   

 عن أبـي صالـح مثله, وقال عاّضا علـى أصبعه يقول: يوسي, يوسي

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا يعقوب القهللاى, عن حف  بن حهللاي , عن ـهللار بن عيية, 14658  

ام قال: نظر يوسي إلـى صورة يعقوب عاّضا علـى أصبعه يقول: يا يوسي فذاك حيـ كّي, وق

 فـان فع.

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا الـحهللاانـي, قال: ح ثنا ـريك, عن سالـم وأبـي حصين, عن سعي  بن    

جبـير: لَْوال أْن رأى بُْرهاَن َربّه قال: رأى صورة فـيها وجه يعقوب عاّضا علـى أصابعه, ف فع 

 فـي ص ره فخرجت ـهوته من بـين أنامله.

ثنا أبو نعيـم, قال: ح ثنا مسعر, عن أبـي حصين, عن سعي  بن جبـير: ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح    

 لَْوال أْن رأى بُْرهاَن َربّه قال: رأى تـهللاثال وجه أبـيه, فخرجت الشهوة من أنامله.

ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا يحيى بن عبـاد, قال: ح ثنا أبو عوانة, عن إسهللااعيـل بن    

 لَْوال أْن رأى بُْرهاَن َربّه قال: تـهللاثال صورة يعقوب فـي سقـي البـيت.سالـم, عن أبـي صالـح: 

ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا جعفر بن سلـيـهللاان, عن يونَ بن عبـي , عن الـحسن, قال:    

 رأى يعقوب عاّضا علـى ي ه.

ن جبـير, فـي قوله: قال: أخبرنا عب  الرزام, قال: أخبرنا الثورّي, عن أبـي حصين, عن سعي  ب   

 لَْوال أْن رأى بُْرهاَن َربّه قال: يعقوب ضرب بـي ه علـى ص ره, فخرجت ـهوته من أنامله.

ـ ُح ثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سهللاعت أبـا معا  قال: أخبرنا عبـي  بن سلـيـهللاان, 14659  

من ربه ي عهللاون أنه مثل له  قال: سهللاعت الضحاك يقول فـي قوله: لَْوال أْن رأى بُْرهاَن َربّه آية

 يعقوب, فـاستـحيا.

 وقال آخرون: بل البرهان الذي رأى يوسي ما أوع  هللا عّ  وجّل علـى ال نا أهله.  

  كر من قال  لك:

ـ ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع, عن أبـي مودود, قال: سهللاعت مـحهللا  بن كعب 14660  

لبـيت, فإ ا كتاب فـي حائط البـيت: ال تَْقَربُوا الّ نا القر ي, قال: رفع يوسي رأسه إلـى سقـي ا

 إنّهُ كاَن فـاِحَشة  َوساَه َسبِـيال .

ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن مودود, عن مـحهللا  بن كعب, قال: رفع يوسي رأسه إلـى    

 كاَن فَـاِحَشة  َوساَه َسبِـيال . سقـي البـيت حين هّم, فرأى كتابـا فـي حائط البـيت: ال تَْقَربُوا الّ نا إنّهُ 
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ـ قال: ح ثنا زي  بن الـحبـاب, عن أبـي معشر, عن مـحهللا  بن كعب: لَْوال أْن رأى 14661  

 بُْرهاَن َربّه قال: لوال ما رأى فـي القرآن من تعظيـم ال نا.

صخر, قال: ـ ح ثنا يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي نافع بن ي ي , عن أبـي 14662  

سهللاعت القر ي يقول فـي البرهان الذي رأى يوسي: ثالن آيات من كتاب هللا: إّن َعلَـْيُكْم 

ٍَ بِـهللَاا  لـَحافِظيَن... اآلية, وقوله: وَما تَُكوُن فِـي ـأٍن... اآلية, وقوله: أفهللََاْن ُهَو قائٌم علـى ُكّل نَْف

 قَُر ْي, وزاد آية رابعة: َوال تَْقَربُوا الّ نا.َكَسبَْت. قال نافع: سهللاعت أبـا هالل يقول مثل قول ال

ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , قال: أخبرنا أبو معشر, عن مـحهللا  بن    

 كعب القَُر ّي لَْوال أْن رأى بُْرهاَن َربّه فقال: ما حّرم هللا علـيه من ال نا.

 قال  لك: وقال آخرون: بل رأى تـهللاثال الـهللالك.  كر من  

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن سع , قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عهللاي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 14663  

 ابن عبـاس: َولَقَْ  َههللّاْت بِِه َوَهّم بها لَْوال أْن رأى بُْرهاَن َربِّه يقول: آيات ربه أرى تـهللاثال الـهللالك.

ن إسحام, قال: كان بعض أهل العلـم فـيـهللاا ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن اب14664  

بلغنـي يقول: البرهان الذي رأى يوسي فصر  عنه السوه والفحشاه: يعقوب عاّضا علـى 

أصبعه, فلـهللاا رآه انكشي هاربـا. ويقول بعضهم: إنـهللاا هو خيال إطفـير سي ه حين دنا من البـاب, 

 و لك أنه لـهللاا هرب منها واتبعه ألفـياه ل ى البـاب.

وأولـى األقوال فـي  لك بـالصواب أن يقال: إن هللا جّل ثناؤه أخبر عن هّم يوسي وامرأة الع ي    

كّل واح  منههللاا بصاحبه, لوال أن رأى يوسي برهان ربه, و لك آية من آيات هللا, زجرته عن 

ن ركوب ما هّم به يوسي من الفـاحشة. وجائ  أن تكون تلك اآلية صورة يعقوب, وجائ  أن تكو

صورة الـهللالك, وجائ  أن يكون الوعي  فـي االَيات التـي  كرها هللا فـي القرآن علـى ال نا, وال 

حجة للعذر قاطعة بأّي  لك من أّي. والصواب أن يقال فـي  لك ما قاله هللا تبـارك وتعالـى, 

 واإليـهللاان به, وترك ما ع ا  لك إلـى عالـهللِاه.

لّسوَه والفَْحشاَه يقول تعالـى  كره: كهللاا رأينا يوسي برهاننا علـى وقوله: كذلَك ِلنَْصرَ  َعْنهُ ا   

ال جر عهللاا هّم به من الفـاحشة, كذلك نسبب له فـي كل ما عرض له من هّم يهّم به فـيـهللاا ال 

يرضاه ما ي جره وي فعه عنه كي نصر  عنه ركوب ما حّرمنا علـيه وإتـيان ال نا, لنيهره من 

 دنَ  لك.

هُ ِمْن ِعبـاِدنا الـهللُاْخـلَِصيَن اختلي القّراه فـي قراهة  لك, فقرأته عامة قّراه الـهللا ينة وقوله: إنّ    

بتأويـل: إن يوسي من «, الـهللاخـلصين»والكوفة: إنّهُ ِمْن ِعبـاِدنا الـهللُاْخـلَِصيَن بفتـح الالم من 

إنّهُ »عض قّراه البصرة: عبـادنا الذين أخـلصناهم ألنفسنا واخترناهم لنبّوتنا ورسالتنا. وقرأ  لك ب

بكسر الالم, بـهللاعنى: أن يوسي من عبـادنا الذين أخـلصوا توحي نا « ِمْن ِعبـاِدنا الـهللُاْخـلَِصينَ 

 وعبـادتنا, فلـم يشركوا بنا ـيئا, ولـم يعب وا ـيئا غيرنا.

ة مـن والصواب من القول فـي  لك أن يقال: إنههللاا قراهتان معروفتان قـ  قـرأ بههللاـا جهللااعـة كثــير  

من القّراه, وههللاا متفقتا الـهللاعنى و لك أن من أخـلصه هللا لنفسه فـاختاره, فهـو مخــل  هلل التوحيـ  

والعبـادة, ومن أخـل  توحي  هللا وعبـادته فلـم يشرك بـاهلل ـيئا, فهـو مــهللان أخــلصه هللا, فبأيتههللاـا 

 قرأ القارىه فهو الصواب مصيب.

 25اآلية : 
عالـى:    }َواُستَبَقَا اْلبَاَب َوقَ ّْت قهللَِايَصهُ ِمن دُبٍُر َوأَْلفَيَا َسيّ ََها لَ َى اْلبَاِب القول فـي تأويـل قوله ت

ا إِالّ أَن يُْسَجَن أَْو َعذَاٌب أَِليٌم {.  قَالَْت َما َجَ آُه َمْن أََرادَ بِأَْهِلَك ُسَوه 

يوسي ففرارا من ركوب  يقول جّل ثناؤه: واستبق يوسي وامرأة الع ي  بـاب البـيت. أما   

الفـاحشة لـهللاا رأى برهان ربه ف جره عنها. وأما الـهللارأة فيلبها يوسي لتقضي حاجتها منه التـي 

راودته علـيها, فأدركته فتعلقت بقهللايصه, فجذبته إلـيها مانعة له من الـخروج من البـاب, فق ّته من 

 الهارب وكانت هي اليالبة. كهللاا:دبر, يعنـي: ـقته من خـلي ال من ق ّام, ألن يوسي كان هو 

ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة: َواْستَبَقَا 14665  

 البـاَب قال: استبق هو والـهللارأة البـاب, َوقَ ّْت قهللَِايَصهُ ِمْن دُبُِر.
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لـهللاا رأى برهان ربه, انكشي  ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, قال:14666  

 عنها هاربـا, واتبعته, فأخذت قهللايصه من دبر فشقّته علـيه.

وقوله: وأْلفَـيا َسيّ َها لَ َى البـاِب يقول جّل ثناؤه: وصادفـا سي ها وهو زوج الـهللارأة ل ى البـاب,    

 يعنـي: عن  البـاب. كالذي:

قال: ح ثنا الثوري, عن رجل, عن مـجاه :  ـ ح ثنـي الـحارن, قال: ح ثنا عب  الع ي ,14667  

 وأْلفَـيا َسيّ َها قال: سي ها: زوجها, لَ َى البـاِب قال: عن  البـاب.

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا يحيى بن سعي , عن أـعـ, عن 14668  

 الـحسن, عن زي  بن ثابت, قال: السي : ال وج.

ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قوله: وأْلفَـيا َسيّ َها لَ َى ـ ح ثنا بشر, قال: 14669  

 البـاِب أي عن  البـاب.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , عن أسبـاط, عن الس ّي: وأْلفَـيا َسيّ َها 14670  

َجَ اُه َمْن أَرادَ بأْهلَك ُسوها  لَ َى البـاِب قال: جالسا عن  البـاب وابن عهللاها معه. فلـهللاا رأته قالَْت ما

إنه راودنـي عن نفسي, ف فعته عن نفسي, فشققت قهللايصه قال يوسي: بل هي راودتنـي عن 

نفسي, وفررت منها فأدركتنـي, فشّق قهللايصي فقال ابن عهللاها: تبـيان هذا فـي القهللاي , فإن كان 

 ّ من دبر فكذبت وهو من القهللاي  قُ ّ من قبل فص قت وهو من الكا بـين, وإن كان قهللايصه قُ 

الصادقـين. فأتـي بـالقهللاي , فوج ه ق ّ من دبر قاَل إنّهُ ِمْن َكْيِ ُكّن إّن َكْي َُكّن َعِظيـٌم يِوِسُي 

 أْعِرْض َعْن َهذَا َواْستَْغِفِري لذَْنبِك أنِّك ُكْنِت ِمَن الـخاِطئِيَن.

: وأْلفَـيا َسيّ َها لَ َى البـاِب إطفـير ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام14671  

قائهللاا علـى بـاب البـيت. فقالَْت وهابته: ما َجَ اُه َمْن أَرادَ بأْهِلَك ُسوها إالّ أْن يُْسَجَن أْو َعذَاٌب أِلـيـٌم 

وليخته مكانها بـالسيئة فرقا ن أن يتههللاها صاحبها علـى القبـيح. فقال هو, وص قة الـح يـ: ِهَي 

 نـي َعْن نَْفِسي.َراودَتْ 

وقوله: قالَْت ما َجَ اُه َمْن أَرادَ بأْهِلَك ُسوها يقول تعالـى  كره: قالت امـرأة الع يـ  ل وجهـا لــهللاا    

ألفـياه عن  البـاب, فخافـت أن يتههللاهـا بــالفجور: مـا ثـواب رجـل أراد بــامرأتك ال نـا إال أن يسـجن 

ـهللاا قال: إالّ أْن يُْسَجَن أْو َعذَاٌب ألـيـٌم ألن قوله: إالّ فـي السجن أو إال عذاب ألـيـم؟ يقول: موجع وإن

 وما عهللالت فـيه بـهللان لة االسم.« أن»أْن يُْسَجَن بـهللاعنى إال السجن, فعيي العذاب علـيه و لك أّن 

 28-26اآلية : 
ـَاِه ٌ  ـَِه َ  ّمْن أَْهِلَهآ إِن َكاَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَاَل ِهَي َراَودَتْنِي َعن نّْفِسي َو

 قهللَِايُصهُ قُ ّ ِمن قُبٍُل فََص َقَْت َوُهَو ِمَن الَكاِ بِيَن *  َوإِْن َكاَن قهللَِايُصهُ قُ ّ ِمن دُبٍُر فََكذَبَْت َوُهَو ِمن

 ٌم {.الّصاِدقِيَن *  فَلهللَّاا َرأَى قهللَِايَصهُ قُ ّ ِمن دُبٍُر قَاَل إِنّهُ ِمن َكْيِ ُكّن إِّن َكْي َُكّن َعِظي

يقول تعالـى  كره: قال يوسي لـهللاا قذفته امرأة الع ي  بـهللاا قذفته من إرداته الفـاحشة منها    

مكذّبـا لها فـيـهللاا قذفته به ودفعا لـهللاا نُِسب إلـيه: ما أنا راودتها عن نفسها, بل هي راودتنـي عن 

هللاا قذفته به.  كر من قال نفسي. وق  قـيـل: إن يوسي لـم يرد  كر  لك لو لـم تقذفه عن  سي ها بـ

  لك:

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن عهللاارة, قال: ح ثنا عبـي  هللا بن موسى, قال: أخبرنا ـيبـان, عن 14672  

أبـي إسحام, عن نو  الشامي, قال: ما كان يوسي يري  أن يذكره حتـى قالَْت ما َجَ اُه َمْن أَرادَ 

 تنـي عن نفسي.بأْهِلَك ُسوها... اآلية, قال: فغضب فقال: هي راود

ـَِه َ ـاِه ٌ ِمْن أْهلها فإن أهل العلـم اختلفوا فـي صفة الشاه , فقال بعضهم: كان    وأما قوله: َو

 صبـيّا فـي الـهللاه .  كر من قال  لك:

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبو العاله بن عب  الـجبـار, عن حهللااد بن سلـهللاة, عن عياه 14673  

جبـير, عن ابن عبـاس, قال: تكلـم أربعة فـي الـهللاه  وهم صغار: ابن  بن السائب, عن سعي  بن

 ماـية بنت فرعون, وـاه  يوسي, وصاحب ُجريج, وعيسى ابن مريـم علـيه السالم.

ـَهْر بن َحْوـب, عن 14674   ـ ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع, عن أبـي بكر الُهذَلـّي, عن 

 سي, وصاحب ُجريج. يعنـي تكلـهللاوا فـي الـهللاه .أبـي هريرة, قال: عيسى, وصاحب يو
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ـ ح ثنا  ابن بشار, قال: ح ثنا عب  الرحهللان, قال: ح ثنا زائ ة, عن أبـي حصين, عن 14675  

ـَِه َ ـاِه ٌ ِمْن أْهلها قال: صبـّي.  سعي  بن جبـير: َو

ن, عن سعي  بن ح ثنا ابن بشار, قال: ح ثنا عب  الرحهللان, قال: ح ثنا إسرائيـل, عن أبـي حصي   

ـَِه َ ـاِه ٌ ِمْن أْهلها قال: كان فـي الـهللاه  صبـيّا.  جبـير: َو

ح ثنـي مـحهللا  بن عبـي  الـهللاـحاربـّي, قال: ح ثنا أيوب بن جابر, عن أبـي حصين, عن سعي  بن    

ـَِه َ ـاِه ٌ ِمْن أْهلها قال: صبـّي.  جبـير, فـي قوله: َو

قال: ح ثنا أبو بكر بن عيا , عن أبـي حصين, عن سعي   ح ثنـي يحيى بن طلـحة البربوعي,   

 بن جبـير, بـهللاثله.

ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع وح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن ـريك, عن سالـم,    

 عن سعي  بن جبـير, قال: كان صبـيّا فـي مه ه.

ـَِه َ ـاِه ٌ ِمْن ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا إدريَ, عن حصين, عن 14676   هالل بن يسا : َو

 أْهلها قال: صبـّي فـي الـهللاه .

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , عن أبـي م وم, عن جويبر, عن 14677  

ـَِه َ ـاِه ٌ ِمْن أْهلها قال: صبـّي أنيقه هللا. ويقال:  و رأي برأيه.  الضحاك: َو

ال: أخبرنا عفـان, قال: ح ثنا حهللااد, قال: أخبرنـي عياه بن ـ ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , ق14678  

تََكلّـَم أْربَعَةٌ »السائب, عن سعي  بن جبـير, عن ابن عبـاس, عن النبـّي صلى هللا عليه وسلم قال: 

 فذكر فِـيهْم ـاِه َ يُوُسَي.« َوُهْم ِصغَارٌ 

ل: ح ثنا عبـي  بن سلـيـهللاان, ـ ُح ثت عن الـحسين بن الفرج. قال: سهللاعت أبـا معا  يقو14679  

ـَِه َ ـاِه ٌ ِمْن أْهلها ي عهللاون أنه كان صبـيّا فـي ال ار.  قال: سهللاعت الضحاك يقول فـي قوله: َو

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن سع , قال: ثنـي أبـي, قال: ح ثنا عهللاي. قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, 14680  

ـَِه َ ـاِه ٌ ِمْن أْهلها  قال: كان صبـياّ فـي الـهللاه . عن ابن عبـاس, قوله: َو

 وقال آخرون: كان رجال   ا لـحية.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع وح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن إسرائيـل, 14681  

 عن سهللااك, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: كان  ا لـحية.

كيع وح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن سفـيان, عن ـ ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا و14682  

ـَِه َ ـاِه ٌ ِمْن أْهلها قال: كان من خاصة الـهللالك.  جابر, عن ابن أبـي ملـيكة, عن ابن عبـاس: َو

ـَِه َ ـاِه ٌ ِمْن أْهلها 14683   ـ وبه قال: ح ثنا أبـي, عن عهللاران بن ح ير, سهللاع عكرمة يقول: َو

 ولكن رجال  حكيـهللاا. قال: ما كان يصبـّي,

ح ثنا َسّوار بن عب  هللا, قال: ح ثنا عب  الـهللالك بن الصبـاح, قال: ح ثنا عهللاران بن ح ير, عن    

ـَِه َ ـاِه ٌ ِمْن أْهلها فقالوا: كان صبـيّا, فقال: إنه لـيَ بصبـّي ولكنه رجل  عكرمة, و كره عن ه: َو

 حكيـم.

يع وح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن سفـيان, عن ـ ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا وك14684  

ـَِه َ ـاِه ٌ ِمْن أْهلها قال: كان رجال .  منصور, عن مـجاه : َو

ـَِه َ     ح ثنا ابن بشار, قال: ح ثنا عب  الرحهللان, قال: ح ثنا سفـيان, عن منصور, عن مـجاه : َو

 ـاِه ٌ ِمْن أْهلها قال: رجل.

ـَِه َ ـاِه ٌ ِمْن أْهلها  ح ثنا ابن حهللاي , قال:    ح ثنا جرير, عن منصور, عن مـجاه , فـي قوله: َو

 قال: رجل.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبو بكر بن عيا , عن أبـي حصين, عن سعي  بن جبـير: 14685  

ـَِه َ ـاِه ٌ ِمْن أْهلها قال: رجل.  َو

قال: أخبرنا إسرائيـل, عن سهللااك, عن  ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا ,   

ـَِه َ ـاِه ٌ ِمْن أْهلها قال:  و لـحية.  عكرمة عن ابن عبـاس: َو

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , قال: ح ثنا أسبـاط, عن الس ّي, قال: ابن 14686  

 عهللاها كان الشاه  من أهلها.
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لرزام, قال: أخبرنا إسرائيـل, عن سهللااك, عن ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  ا   

ـَِه َ ـاِه ٌ ِمْن أْهلها قال:  و لـحية.  عكرمة عن ابن عبـاس: َو

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو غسان, قال: ح ثنا إسرائيـل, عن سهللااك, عن عكرمة, عن ابن    

 عبـاس, قال: كان  ا لـحية.

الع ي , قال: ح ثنا قـيَ, عن جابر, عن ابن أبـي  ـ ح ثنـي الـحارن, قال: ح ثنا عب 14687  

ـَِه َ ـاِه ٌ ِمْن أْهلها قال: كان من خاصة الـهللالك.  ملـيكة: َو

ـَِه َ ـاِه ٌ ِمْن أْهلها 14688   ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قوله: َو

 قال: رجل حكيـم كان من أهلها.

ـَِه َ  ح ثنا مـحهللا  بن عب     األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة, قوله: َو

 ـاِه ٌ ِمْن أْهلها قال: رجل حكيـم من أهلها.

ـَِه َ ـاِه ٌ     ح ثنا الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو نعيـم, قال: ح ثنا سفـيان, عن منصور, عن مـجاه : َو

 ِمْن أْهلها قال: كان رجال .

هللاثنى, قال: ح ثنا عهللارو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن بعض أصحابه, ـ ح ثنـي الـ14689  

ـَِه َ ـاِه ٌ ِمْن أْهلها قال رجل له رأي أـار برأيه.  عن الـحسن, فـي قوله: َو

ـَِه َ ـاِه ٌ ِمْن أْهلها قال: يقال: 14690   ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام: َو

را رجال  من أهل إطفـير, وكان يستعين برأيه. إال أنه قال: أـه  إن كان إنـهللاا كان الشاه  مشي

 قهللايصه ق ّ من قبل لق  ص قت وهو من الكا بـين.

ـَِه َ ـاِه ٌ: حكم حاكم.    وقـيـل: معنى قوله: َو

 ـ ح ثت بذلك عن الفراه, عن معلـي بن هالل, عن أبـي يحيى, عن مـجاه .14691  

 ي بـالشاه  القهللاي  الـهللاق ود.  كر من قال  لك:وقال آخرون: إنـهللاا عنـ  

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: ح ثنا عيسى, عن ابن أبـي 14692  

ـَِه َ ـاِه ٌ ِمْن أْهلها قال: قهللايصه مشقوم من دبر, فتلك  نـجيح, عن مـجاه , فـي قول هللا: َو

 الشهادة.

 ثنا ـبـابة, قال: ح ثنا ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح   

ـَِه َ ـاِه ٌ ِمْن أْهلها قهللايصه مشقوم من دُبُر, فتلك الشهادة.  مـجاه , قوله: َو

ـَِه َ ـاِه ٌ ِمْن أْهلها 14693   ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا الـهللاـحاربـي, عن لـيـ, عن مـجاه : َو

 لـم يكن من اإلنَ.

ـَِه َ ـاِه ٌ ِمْن أْهلها قال: كان من أمر هللا, ولـم يكن قال: ح     ثنا حف , عن لـيـ, عن مـجاه : َو

 إنسيا.

والصواب من القول فـي  لك, قول من قال: كان صبـيّا فـي الـهللاه  للـخبر الذي  كرناه عن   

يوسي. فأما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه  كر من تكلـم فـي الـهللاه , فذكر أن أح هم صاحب 

ما قاله مـجاه  من أنه القهللاي  الـهللاق ود فهللاا ال معنى له ألن هللا تعالـى  كره أخبر عن الشاه  الذي 

ـَِه َ ـاِه ٌ ِمْن أْهلها وال يقال للقهللاي  هو من أهل الرجل  ـه  بذلك أنه من أهل الـهللارأة فقال: َو

 وال الـهللارأة.

فََص َقَْت َوُهَو ِمَن الكاِ بِـيَن ألن الـهللايلوب إ ا كان هاربـا فإنـهللاا  وقوله: إْن َكاَن قهللَِايُصهُ قُ ّ ِمْن قُبُل    

يؤتـى من قبل دبره, فكان معلوما أن الشّق لو كان من قُبُل لـم يكن هاربـا ميلوبـا, ولكن كان 

 يكون طالبـا م فوعا, وكان  لك ـهادة علـى كذبه.

ن إسحام, قال: قال: أـه  إن كان قهللايصه قُ ّ ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن اب14694  

من قُبل لق  ص قت وهو من الكا بـين, و لك أن الرجل إنـهللاا يري  الـهللارأة مقبال . إْن َكاَن قهللَِايُصهُ قُ ّ 

ِمْن دُبٍُر َوُهَو ِمَن الّصاِدقِـيَن و لك أن الرجل ال يأتـي الـهللارأة من دبر. وقال: إنه ال ينبغي أن يكون 

إال  اك. فلـهللاا رأى إطفـير قهللايصه قُ ّ من دبر عر  أنه من كي ها, فقال: إنّهُ ِمْن َكْيِ ُكّن  فـي الـحقّ 

 إّن َكْي َُكّن َعِظيـٌم.
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ـ ح ثنا  بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قال: قال: يعنـي الشاه  من 14695  

 ّ ِمْن قُبُل  فََص َقَْت َوُهَو ِمَن الكاِ بِـيَن وإْن َكاَن أهلها: القهللاي  يقضي بـينههللاا إْن َكاَن قهللَِايُصهُ قُ 

 َُكّن إّن قهللَِايُصهُ قُ ّ ِمْن دُبٍُر فََكذَبَْت َوُهَو ِمَن الّصاِدقِـيَن فَلَـهللّاا رأى قهللَِايَصهُ قُ ّ ِمْن دُبٍُر قَاَل إنّهُ ِمْن َكيْ 

 َكْي َُكّن َعِظيـٌم.

الشهادة, ألنه  هب بـالشهادة إلـى معنى القول, كأنه قال: التـي تتلقـى بها « أن»وإنـهللاا حذفت   

وقال قائل من أهلها: إن كان قهللايصه, كهللاا قـيـل: يُوِصيُكُم ّللّاُ فِـي أْوالِدُكْم للذَّكِر ِمثُل َحّظ األُْنثَـيَـْيِن 

 ألنه  هب بـالوصية إلـى القول.

عن زوج الــهللارأة, وهـو القائـل لهـا: إن هـذا الفعـل مـن وقوله: فَلَـهللّاا رأى قهللَِايَصهُ قُ ّ ِمْن دُبٍُر خبر    

كي كّن: أي صنـيعكّن, يعنـي من صنـيع النساه, إن كي كّن عظيـم. وقـيـل: إنه خبر عن الشاه  أنـه 

 القائل  لك.

 29اآلية : 
ِك ُكنِت ِمَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }يُوُسُي أَْعِرْض َعْن َهـَذَا َواْستَْغِفِري ِلذَنبِِك إِنّ 

 اْلَخاِطئِيَن {.

وهذا فـيـهللاا  كر ابن عبـاس, خبر من هللا تعالـى  كره عن قـيـل الشاه  أنه قال للـهللارأة    

ولـيوسي, يعنـي بقوله: يُوُسُي يا يوسي أْعِرْض َعْن َهذَا يقول: أعرض عن  كر ما كان منها 

 إلـيك فـيـهللاا راودتك علـيه فال تذكره ألح . كهللاا:

ـ ح ثنا يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زي  فـي قوله: يُوُسُي أْعِرْض َعْن 14696  

َهذَا قال: ال تذكره, واْستَْغِفري أنت زوجك, يقول: سلـيه أن ال يعاقبك علـى  نبك الذي أ نبت, وأن 

 يصفح عنه فـيستره علـيك.

لـهللاذنبـين فـي مراودة يوسي عن نفسه, يقال منه: إنِّك ُكْنِت ِمَن الـَخاِطئيَن, يقول: إنك كنت من ا  

والـخيأ فـي « إنّهُ كاَن ِخْيأ  َكبـيرا»خيىه فـي الـخييئة يْخَيأُ َخَيأ  َوِخْيأ , كهللاا قال جّل ثناؤه: 

 األمر, وحكى فـي الصواب أيضا الّصْوب, والصوب كهللاا قال: الشاعر:

 ما أْهلَْكُت مالُ  لَعهللَْاُرِك إنّـهللَاا َخَيئِي َوَصْوبِـيعلـّي وإِنّ  

 وينش  بـيت أمية:  

 عبـادَُك يُْخِيئُوَن وأْنَت َربٌبَكفّـْيَك الـهللَانايا والـُحتُومُ  

من َخِيىه الرجل. وقـيـل: إنِّك ُكْنِت ِمَن الـَخاِطئيَن لـم يقل: من الـخاطئات, ألنه لـم يقصـ  بـذلك   

  لك فـيخيىه. قص  الـخبر عن النساه, وإنـهللاا قص  به الـخبر عهللان يفعل

 30اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }َوقَاَل نِْسَوةٌ فِي اْلهللَاِ ينَِة اْمَرأَةُ اْلعَِ يِ  تَُراِودُ فَتَاَها َعن نّْفِسِه قَ ْ 

 ـَغَفََها ُحبّا  إِنّا لَنََراَها فِي َضالٍَل ّمبِيٍن {.

أمر امرأة الع ي  فـي م ينة مصر, وـاع من يقول تعالـى  كره: وتـح ّن النساه بأمر يوسي و   

 أمرههللاا فـيها ما كان, فلـم ينكتـم, وقلن: امرأة الع ي  تراود فتاها, عب ها, عن نفسه: كهللاا:

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, قال: وـاع الـح يـ فـي القرية,. 14697  

 العَِ يِ  تَُراِودُ فَتاها َعْن نَْفِسِه أي عب ها. وتـح ّن النساه بأمره وأمرها, وقلن: اْمرأةُ 

 وأما الع ي  فإنه الـهللالك فـي كالم العرب ومنه قول أبـي دؤاد:  

 دُّرةٌ غاَص َعلَـْيها تاِجٌرُجِلـيَْت عْن َ َعِ يٍ  يَْوَم َطّل   

 يعنـي بـالع ي : الـهللالك, وهو من العّ ة.  

ـَغَفَها ُحبّـا يقو    ـّ يوسي إلـى ـغا  قلبها, ف خـل تـحته حتـى غلب وقوله: قَْ   ل ق  وصل ح

 علـى قلبها. وـغا  القلب: حجابه وغالفه الذي هو فـيه, وإياه َعنى النابغة الذبـيانـي بقوله:

ـُغاٍ  تَْبتَِغيِه األَصابُِع     َوقَْ  حاَل َهّم دُوَن  لَك داِخـلٌ ُُخوَل 

 التأويـل.  كر من قال  لك:وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل   
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ـ ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا حجاج بن مـحهللا , عن ابن جريج, قال: أخبرنـي 14698  

ـَغَفَها ُحبّـا قال: دخـل حبه تـحت الشغا .  عهللارو بن دينار, أنه سهللاع عكرمة يقول فـي قوله: 

نا ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, ـ ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا ـبـابة, قال: ح ث14699  

ـَغَفَها ُحبّـا قال: دخـل حبه فـي ـغافها,  عن مـجاه  قوله: قَْ  

ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: ح ثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن    

ـَغَفَها ُحبّـا قال: دخـل حبه فـي ـغافها.  مـجاه : قَْ  

ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه : قَْ  ح ثنـي الـهللاثنى, قال:    

 ـَغَفَها ُحبّـا قال: كان حبه فـي ـغافها.

قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا, عن ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , مثل    

 ح يـ الـحسن بن مـحهللا , عن ـبـابة.

, قال: ح ثنا أبـي, قال: ثنـي عهللاي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, ـ ح ثنـي مـحهللا  بن سع 14700  

ـَغَفَها ُحبّـا يقول: علقها حبّـا.  عن ابن عبـاس, قوله: قَْ  

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـّي, عن ابن عبـاس,    

ـَغَفَها ُحبّـا قال: غلبها.  قوله: قَْ  

ـ ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع وح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن أبـيه عن 14701  

ـَغَفَها ُحبّـا قال: الـهللاشغو : الـهللاـحّب, والـهللاشعو :  أيوب بن عائذ اليائي عن الشعبـي: قَْ  

 الـهللاـجنون.

ـَ 14702   غَفَها ُحبّـا قال: ـ وبه قال: ح ثنا أبـي, عن أبـي األـهب, عن أبـي رجاه والـحسن: قَْ  

 أح ههللاا: ق  بينها حبـا, وقال االَخر: ق  ص قها حبـا.

ـَغَفَها ُحبّـا     ح ثنـي يعقوب, قال: ح ثنا ابن علـية, عن أبـي رجاه, عن الـحسن, فـي قوله: قَْ  

 قال: ق  بينها حبّـا. قال يعقوب: قال أبو بشر: أهل الـهللا ينة يقولون: ق  بينها حبّـا.

ابن وكيع, قال: ح ثنا ابن علـية, عن أبـي رجاه, عن الـحسن, قال: سهللاعته يقول فـي ح ثنا    

ـَغَفَها ُحبّـا قال: بينها حبّـا. وأهل الـهللا ينة يقولون  لك.  قوله: قَْ  

ـَغَفَها ُحبّـا قال: ق      ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا عب  الوهاب, عن قرة, عن الـحسن: قَْ  

 ـا.بين بها حبّ 

ـَغَفَها ُحبّـا قال:     ح ثنا الـحسن, قال: ح ثنا أبو قين, قال: ح ثنا أبو األـهب, عن الـحسن: قَْ  

 بينها حبه.

ـَغَفَها ُحبّـا قال: بين     ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة. عن الـحسن: قَْ  

 بها.

: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة: قَْ  ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال14703  

 ـَغَفَها ُحبّـا قال: استبينا حبها إياه.

ـَغَفَها ُحبّـا أي ق  14704   ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قوله: قَْ  

 علقها.

ل, عن أبـي يحيى, عن ـ ح ثنـي الـحارن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: ح ثنا إسرائيـ14705  

ـَغَفَها ُحبّـا قال: ق  علقها حبّـا.  مـجاه : قَْ  

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا الـهللاـحاربـّي, عن جويبر, عن الضحاك, قال: هو الـحّب 14706  

 الالزم بـالقلب.

ـ ُح ثت عن الـحسين, قال: سهللاعت أبـا معا  يقول: ح ثنا عبـي , قال: سهللاعت الضحاك, 14707  

ـَغا  القلب. ـَغَفَها ُحبّـا يقول: هلكت علـيه حبّـا, والّشغَا :   فـي قوله: قَْ  

ـَغَفَها 14708   ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , قال: ح ثنا أسبـاط, عن الس ّي: قَْ  

ـجل  حتـى ُحبّـا قال: والشغا : جل ة من علـى القلب يقال لها: لسان القلب, يقول: دخـل الـحّب ال

 أصاب القلب.
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ـَغَفَها علـى معنى ما    وق  اختلفت القّراه فـي قراهة  لك, فقرأته عامة قّراه األمصار بـالغين: قَْ  

ـَعَفَها»وصفت من التأويـل. وقرأ  لك أبو رجاه:   بـالعين.« قَْ  

, عن أبـي ـ ح ثنا الـحسين بن مـحهللا , قال: ح ثنا أبو قين, قال: ح ثنا أبو األـهب14709  

ـَعَفَها»رجاه:   «.قَْ  

ـَعَفَها »قال: ح ثنا خـلي, قال: ح ثنا هشيـم, عن أبـي األـهب, أو عو  عن أبـي رجاه:     قَْ  

 بـالعين.« ُحبّـا

ـَعَفَها»ـ قال: ح ثنا خـلي, قال: ح ثنا مـحبوب, قال: قرأه عو : 14710    «.قَْ  

ـَعَفَها ُحبّـا»ن, عن أسي , عن األعرج: ـ قال: ح ثنا عب  الوهاب, عن هارو14711   وقال: « قَْ  

 ـعفها إ ا كان هو يحبها.

 ووّجه هؤاله معنى الكالم إلـى أن الـحّب ق  عهللاها.  

ـُِعَي بها, كأنه    وكان بعض أهل العلـم بكالم العرب من الكوفـيـين يقول: هو من قول القائل: ق  

 رؤوسها. هب بها كّل مذهب من ـغي الـجبـال, وهي 

ـَعَي ال ابة حين تذعر.    وُروي عن إبراهيـم النـخعي أنه قال: الشغي: ـغي الـحّب. والّشعَي: 

ـ ح ثنـي بذلك الـحارن, عن القاسم, أنه قال: يُروى  لك عن أبـي عوانة, عن مغيرة 14712  

 عنه.

قال: وكذلك هو كهللاا  قال الـحارن: قال القاسم, يذهب إبراهيـم إلـى أّن أصل الشغي: هو الذعر.  

قال إبراهيـم فـي األصل, إال أن العرب ربـهللاا استعارت الكلـهللاة فوضعتها فـي غير موضعها قال 

 امرؤ القـيَ:

ـَعََي الـهللَاْهنُوَهةَ الّرجُل الّيالـي  ـَعَْفُت فَُؤادَهاكهللَاا   أتَْقتُِلنـي َوقَْ  

 ر, فشبه لوعة الـحّب وجواه بذلك.قال: وـعي الـهللارأة. من الـحّب, وـعي الـهللاهنوهة من الذّع  

 وقال ابن زي  فـي  لك ما:  

ـَغَفَها ُحبّـا 14713   ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال: ابن زي , فـي قوله: قَْ  

قال: أن الّشْغي والّشعَي مختلفـان, والشْعي فـي البغض, والشْغي فـي الـحّب. وهذا الذي قاله 

له, ألن الشْعي فـي كالم العرب بـهللاعنى عهللاوم الـحّب أـهر من أن يجهله  و  ابن زي  ال معنى

 علـم بكالمهم.

ـَغَفَها بـالغين إلجهللااع الـحجة من القّراه علـيه.    والصواب فـي  لك عن نا من القراهة: قَْ  

ا فتاهـا عـن نفسـه وقوله: إنّا لَنَراها فِـي َضالٍل ُمبِـيٍن قلـن: إنـا لنـرى امـرأة الع يـ  فــي مراودتهـ  

وغلبة حبه علــيها لفــي خيـأ مـن الفعـل وجـور عـن قصـ  السبـيــل مبــين لــهللان تأملـه وعلــهللاه أنـه 

ضالل وخيأ غير صواب وال س اد. وإنـهللاا كان قـيـلهّن ما قلن من  لك وتـح ّثهّن بــهللاا تــح ّثن بـه 

 من ـأنها وـأن يوسي مكرا منهّن فـيـهللاا  كر لتريهّن يوسي.

 31اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }فَلهللَّاا َسهللِاعَْت بهللَِاْكِرِهّن أَْرَسلَْت إِلَْيِهّن َوأَْعتَ َْت لَُهّن ُمتَّكئا  َوآتَْت 

ِّلِ َما َهـَذَا   َحا َ ُكّل َواِح َةٍ ّمْنُهّن ِسّكينا  َوقَالَِت اْخُرْج َعلَْيِهّن فَلهللَّاا َرأَْينَهُ أَْكبَْرنَهُ َوقَّيْعَن أَْيِ يَُهّن َوقُْلنَ 

 بََشرا  إِْن َهـَذَآ إِالّ َملٌَك َكِريٌم {.

يقول تعالـى  كره: فلـهللاا سهللاعت امرأة الع ي  بـهللاكر النسوة الالتـي قلن فـي الـهللا ينة ما  كره هللا    

 عّ  وجّل عنهّن. وكان مكرهّن ما:

سبـاط, عن الس ّي: فَلَـهللّاا ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , قال: ح ثنا أ14714  

 َسهللِاعَْت بِـهللَاْكِرِهّن يقول: بقولهّن.

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, قال: لـهللاا أ هر النساه  لك من 14715  

قولهّن: تراود عب ها مكرا بها لتريهّن يوسي, وكان يوصي لهّن بحسنه وجهللااله فَلَـهللّاا َسهللِاعَْت 

 َسلَْت إلَـْيِهّن وأْعتَ َْت لَُهّن ُمتَّكئا.بِـهللَاْكِرِهّن أرْ 

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قوله: فَلَـهللّاا َسهللِاعَْت بِـهللَاْكِرِهّن: 14716  

 أي بح يثهّن, أْرَسلَْت إلَـْيِهّن يقول: أرسلت إلـى النسوة الالتـي تـح ّثن بشأنها وـأن يوسي.
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فعلت من العتاد, وهو الع ّة, ومعناه: أع ّت لهّن متكئا يعنـي مـجلسا لليعام, وما يتكئن وأْعتَ َْت أ  

علـيه من النـهللاارم والوسائ , وهو مفتعل من قول القائل: اتكأت, يقال: ألِق له ُمتَّكئا, يعنـي: ما 

 يتكىه علـيه.

 وبنـحو ما قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا يحيى بن الـيـهللاان, عن أـعـ, عن جعفر, عن سيع : 14717  

 وأْعتَ َْت لَُهّن ُمتَّكئا قال: طعاما وـرابـا ومتكئا.

ـ قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , عن أسبـاط, عن الس ّي: وأْعتَ َْت لَُهّن ُمتَّكأ  قال: يتكئن 14718  

 علـيه.

قال: ح ثنا عب  هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية. عن علـّي, عن ابن ـ ح ثنـي الـهللاثنى, 14719  

 عبـاس: وأْعتَ َْت لَُهّن ُمتّكأ  قال: مـجلسا.

ـ قال: ح ثنا عهللارو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن أبـي األـهب, عن الـحسن أنه كان 14720  

 يقرأ: ُمتَّكأ  ويقول: هو الـهللاـجلَ واليعام.

خفـيفة, يعنـي طعاما, « ُمتَّكأ  »ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا بن ي ي : من قرأ: ـ قال: ح 14721  

 ومن قرأ ُمتَّكأ  يعنـي الـهللاتكأ.

فهذا الذي  كرنا عهللان  كرنا عنه من تأويـل هذه الكلـهللاة, هو معنى الكلـهللاة وتأويـل الـهللاتكأ, وأنها   

ثم فّسر بعضهم الـهللاتكأ بأنه اليعام علـى  أع ّت للنسوة مـجلسا فـيه متكأ  وطعام وـراب وأترّج.

وجه الـخبر عن الذين أع ّ من أجله الـهللاتكأ, وبعضهم عن الـخبر عن األترّج, إ  كان فـي الكالم: 

وآتت كّل واح ة منهن سكينا, ألن السكين إنـهللاا تع ّ لألترّج وما أـبهه مـهللاا يقيع به. وبعضهم 

 علـى الب ماورد:

ـم الـهللاقرىه, قال: ح ثنا هشيـم بن ال برقان, عن أبـي روم عن ح ثنـي هارون بن حات   

 الضحاك, فـي قوله: وأْعتَ َْت لَُهّن ُمتَّكئا قال: الب ماورد.

وقال أبو عبـي ة معهللار بن الـهللاثنى: الـهللاتكأ: هو النّـهللارم يتكأ علـيه. وقال: زعم قوم أنه األترّج,   

يكون مع الـهللاتكإ أترّج يأكلونه. وحكى أبو  قال: وهذا أبيل بـاطل فـي األرض, لكن عسى أن

عبـي  القاسم بن سالم قول أبـي عبـي ة, ثم قال: والفقهاه أعلـم بـالتأويـل منه. ثم قال: ولعله بعض 

ما  هب من كالم العرب, فإن الكسائي كان يقول: ق   هب من كالم العرب ـيه كثـير انقرض 

أويـل من أبـي عبـي ة كهللاا قال أبو عبـي ة ال ـّك فـيه, غير أهله. والقول فـي أن الفقهاه أعلـم بـالت

أن أبـا عبـي ة لـم يبع  من الصواب فـي هذا القول, بل القول كهللاا قال من أن من قال للـهللاتكإ هو 

األترّج إنـهللاا بـين الـهللاع ّ فـي الـهللاـجلَ الذي فـيه الـهللاتكأ والذي من أجله أعيين السكاكين, ألن 

ها ال تع ّ للـهللاتكإ إال لتـخريقه, ولـم يُْعَيين السكاكين لذلك. ومـهللاا يبـين صحة السكاكين معلوم أن

  لك القول الذي  كرناه عن ابن عبـاس, من أن الـهللاتكإ هو الـهللاـجلَ.

 ثم ُروى عن مـجاه  عنه, ما:  

 ـ ح ثنـي به سلـيـهللاان بن عب  الـجبـار, قال: ح ثنا مـحهللا  بن الصلت, قال: ح ثنا أبو14722  

ك ينة, عن حصين, عن مـجاه , عن ابن عبـاس: وأْعتَ َْت لَُهّن ُمتَّكئا وآتَْت ُكّل َواِح َةٍ ِمْنُهّن ِسّكينا 

 قال: أعيتهّن أترّجا, وأعيت كل واح ة منهّن سكينا.

فبـين ابن عبـاس فـي رواية مـجاه  هذه ما أعيت النسوة, وأعرض عن  كر بـيان معنى   

 وما معناه.  كر من قال فـي تأويـل الـهللاتكإ ما  كرنا:الـهللاتكإ, إ ا كان معل

ـ ح ثنـي يحيى بن طلـحة الـيربوعي, قال: ح ثنا فضيـل بن عياض, عن حصين, عن 14723  

 مـجاه , عن ابن عبـاس: وأْعتَ َْت لَُهّن ُمتَّكئا قال: الترنـج.

ـم, عن عو , قال: ُح ثت ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عهللارو بن عون, قال: ح ثنا هشي14724  

 مخففة, ويقول: هو األترّج.« ُمتْكا»عن ابن عبـاس أنه كان يقرؤها: 

« وأْعتَ َْت لَُهّن ُمتَّكأ  »ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا ابن إدريَ, عن أبـيه, عن عيية: 14725  

 قال اليعام.
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عن أبـي رجاه, عن  ـ ح ثنـي يعقوب والـحسن بن مـحهللا , قاال: ح ثنا ابن علـية,14726  

 الـحسن, فـي قوله: وأْعتَ َْت لَُهّن ُمتَّكأ  قال: طعاما.

 ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا ابن علـية, عن أبـي رجاه, عن الـحسن, مثله.   

ـ ح ثنا ابن بشار وابن وكيع, قاال: ح ثنا غن ر, قال: ح ثنا ـعبة, عن أبـي بشر, عن 14727  

 : وأْعتَ َْت لَُهّن ُمتَّكأ  قال: طعاما.سعي  بن جبـير, فـي قوله

ح ثنا ابن الـهللاثنى, قال: ح ثنا وهب بن جرير, قال: ح ثنا ـعبة, عن أبـي بشر, عن سعي  بن    

 جبـيرة نـحوه.

ـ ح ثنا مـحهللا  بن بشار, قال: ح ثنا عب  الرحهللان, قال: ح ثنا سفـيان, عن منصور, عن 14728  

 فخففها, فهو األترّج.« ُمتّكا»فهو اليعام, ومن قرأها مـجاه , قال: من قرأ ُمتَّكأ  

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: ح ثنا عيسى, عن ابن أبـي 14729  

 نـجيح, عن مـجاه , فـي قوله: ُمتَّكأ  قال: طعاما.

نـجيح, عن  ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا ـبـابة, قال: ح ثنا ورقاه, عن ابن أبـي   

 مـجاه , مثله.

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه .    

وح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا, عن ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن 

 مـجاه , مثله.

أبو خال  القرـي, قال: ح ثنا سفـيان, عن  ـ ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا14730  

 خفـيفة, فهو األترّج.« ُمتْكأ  »منصور, عن مـجاه , قال: من قرأ: 

ح ثنـي الـحارن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: ح ثنا سفـيان, عن منصور, عن مـجاه ,    

 بنـحوه.

 م يقول: األترّج.ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا جرير, عن لـيـ, قال سهللاعت بعضه14731  

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة: وأْعتَ َْت لَُهّن ُمتَّكأ : أي 14732  

 طعاما.

 ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة, مثله.   

 له: ُمتَّكأ  قال: طعاما.ـ قال: ح ثنا ي ي , عن أبـي رجاه, عن عكرمة, فـي قو14733  

ح ثنـي مـحهللا  بن سع , قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عهللاي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن    

 عبـاس: وأْعتَ َْت لَُهّن ُمتَّكأ  يعنـي األترّج.

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام: وأْعتَ َْت لَُهّن ُمتَّكأ  والـهللاتكأ: 14734  

 اليعام.

 قال: ح ثنا جرير عن لـيـ, عن مـجاه : وأْعتَ َْت لَُهّن ُمتَّكأ  قال: اليعام.   

ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زي , فـي قوله: وأْعتَ َْت لَُهّن ُمتَّكأ  14735  

 قال: طعاما.

عبـي  بن سلـهللاان, قال: سهللاعت ـ ُح ثت عن الـحسين, قال: سهللاعت أبـا معا , قال: ح ثنا 14736  

 الضحاك يقول فـي قوله: ُمتَّكأ  فهو كّل ـيه يجّ  بـالسكين.

قال هللا تعالـى  كره مخبرا عن امرأة الع ي  والنسوة الالتـي تـح ّثن بشأنها فـي الـهللا ينة: وآتَْت   

نسوة الالتـي حضرنها ُكّل َواِح َةٍ ِمْنُهّن ِسّكينا يعنـي بذلك جّل ثناؤه: وأعيت كل واح ة من ال

سكينا لتقيع به من اليعام ما تقيع به, و لك ما  كرت أنها آتتهّن إما من األترّج, وإما من 

 الب ماورد, أو غير  لك مـهللاا يقيع بـالسكين. كهللاا:

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , عن أسبـاط, عن الس ّي: وآتَْت ُكّل 14737  

 ِسّكينا وأترّجا يأكلنه. َواِح َةٍ ِمْنُهنّ 

ـ ح ثنا سلـيـهللاان بن عب  الـجبـار, قال: ح ثنا مـحهللا  بن الصلت, قال: ح ثنا أبو ك ينة, 14738  

عن حصين, عن مـجاه , عن ابن عبـاس: وآتَْت ُكّل َواِح َةٍ ِمْنُهّن ِسكينا قال: أعيتهن أترّجا, 

 وأعيت كل واح ة منهّن سكينا.
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ي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام: وآتَْت ُكّل َواِح َةٍ ِمنُْهّن ِسّكينا ـ ح ثنا ابن حهللا14739  

 لـيحت زن به من طعامهّن.

ـ ح ثنـي يونَ بن عب  األعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زي , فـي قوله: 14740  

زن الترنـج بـالسكين, ويأكلن وآتَْت ُكّل َواِح َةٍ ِمْنُهّن ِسّكينا وأعيتهّن ترنـجا وعسال , فكّن يح 

 بـالعسل.

وفـي هذه الكلـهللاة بـيان صحة ما قلنا واخترنا فـي قوله: وأْعتَ َْت لَُهّن ُمتَّكأ  و لك أن هللا تعالـى   

 كره أخبر عن إيتاه امرأة الع ي  النسوة السكاكين, وترك ماله آتتهّن السكاكين, إ ا كان معلوما 

دعى إلـى مـجلَ إال لقيع ما يؤكل إ ا قيع بها, فـاستغنـي بفهم  أن السكاكين الت فع إلـى من

السامع بذكر إيتائها صواحبـاتها السكاكين عن  كر ماله آتتهّن  لك, فكذلك استغنـي بذكر اعت ادها 

لهّن الـهللاتكأ عن  كر ما يعت ّ له الـهللاتكأ مـهللاا يحضر الـهللاـجالَ من األطعهللاة واألـربة والفواكه 

لفهم السامعين بـالـهللاراد من  لك, وداللة قوله: وأْعتَ َْت لَُهّن ُمتَّكأ  علـيه. فأما  وصنو  االلتهاه

 نفَ الـهللاتكأ فهو ما وصفنا خاصة دون غيره.

وقوله: َوقالَِت اْخُرْج َعلَـْيِهّن فَلَـهللّاا رأْينَهُ أْكبَْرنَهُ يقول تعالـى  كره: وقالت امرأة الع ي  لـيوسي:   

فخرج علـيهّن يوسي, فَلَـهللّاا رأْينَهُ أْكبَْرنَهُ يقول جّل ثناؤه: فلـهللاا رأين يوسي  اْخُرْج َعلَـْيِهنّ 

 أعظهللانه وأجللنه.

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا ـبـابة, قال: ح ثنا ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, 14741  

  , قوله: أْكبَْرنَهُ أعظهللانه.عن مـجاه

ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: ح ثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن    

 مـجاه  مثله.

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح. قال: ح ثنا إسحام,    

 بن أبـي نـجيح, عن مـجاه , مثله.قال: ح ثنا عب  هللا, عن ورقاه, عن ا

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة: فَلَـهللّاا رأْينَهُ أْكبَْرنَهُ: أي 14742  

 أعظهللانه.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , عن أسبـاط, عن الس ّي: َوقالَِت اْخُرْج 14743  

 رأْينَهُ أْكبَْرنَهُ: عظهللانه. َعلَـْيِهّن لـيوسي, فَلَـهللّاا

ح ثنا إسهللااعيـل بن سيي العجلـي, قال: ح ثنا علـّي بن عابَ, قال: سهللاعت الس ّي يقول فـي    

 قوله: فَلَـهللّاا رأْينَهُ أْكبَْرنَهُ قال: أعظهللانه.

ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زي , فـي قوله: اْخُرْج َعلَـْيِهّن 14744  

 فخرج فَلَـهللّاا رأْينَهُ أعظهللانه وبهتن.

ـ ح ثنا إسهللااعيـل بن سيي, قال: ح ثنا عب  الصهللا  بن علـّي الهاـهللاّي, عن أبـيه, عن 14745  

 ج ّه, فـي قوله: فَلَـهللّاا رأْينَهُ أْكبَْرنَهُ قال: حضن.

عن ابن  ـ ح ثنا علـّي بن داود, قال: ح ثنا عب  هللا, قال: ثنـي معاوية, عن علـّي,14746  

 عبـاس, فـي قوله: فَلَـهللّاا رأْينَهُ أْكبَْرنَهُ يقول: أعظهللانه.

ح ثنـي الـحارن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: ح ثنا يحيى بن أبـي زائ ة, عن ابن جريج, عن    

 مـجاه  مثله.

هُ أنه وهذا القول, أعنـي القول الذي ُروي عن عب  الصهللا , عن أبـيه, عن ج ه, فـي معنى أْكبَْرنَ  

ِحْضَن, إن لـم يكن عنى به أنهّن حضن من إجاللهّن يوسي وإعظامهّن لـهللاا كان هللا قسم له من 

البهاه والـجهللاال, ولـهللاا يج  من مثل  لك النساه عن  معايَنتهّن إياه, فقول ال معنى له ألن تأويـل 

ال ـّك أن من الـهللاـحال  لك: فلـهللاا رأين يوسي أكبرنه, فـالهاه التـي فـي أكبرنه من  كر يوسي, و

أن يَِحْضن يوسي, ولكن الـخبر إن كان صحيحا عن ابن عبـاس علـى ما ُروي, فخـلـيق أن يكون 

كان معناه فـي  لك أنهن حضن لـهللاا أكبرن من ُحسن يوسي وجهللااله فـي أنفسهن ووج ن ما يج د 
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بـهللاعنى حضن, بـيتا  النساه من مثل  لك. وق  زعم بعض الرواة أن بعض الناس أنش ه فـي أكبرن

 ال أحسب أن له أصال , ألنه لـيَ بـالـهللاعرو  عن  الرواة, و لك:

 نَأْتِـي النَّساَه علـى أْطهاِرِهّن َوالنَأْتِـي النّساَه إ َا أْكبَْرَن إْكبـارا   

 وزعم أن معناه: إ ا حضن.  

فقال بعضهم: معناه: أنهن ح زن وقوله: َوقَّيْعَن أْيِ يَُهّن اختلي أهل التأويـل فـي معنى  لك,    

 بـالسكين فـي أي يهن وهن يحسبن أنهّن يقيعن األترّج.  كر من قال  لك:

ـ ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا ـبـابة, قال: ح ثنا ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, 14747  

 عن مـجاه , قوله: َوقَّيْعَن أْيِ يَُهّن حّ ا حّ ا بـالسكين.

حهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: ح ثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن ح ثنـي مـ   

 مـجاه : َوقَّيْعَن أْيِ يَُهّن قال: حّ ا حّ ا بـالسكاكين.

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه  قال:    

ن ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه : َوقَّيْعَن أْيِ يَُهّن وثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا, ع

 قال: حّ ا حّ ا بـالسكين.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , قال: ح ثنا أسبـاط, عن الس ّي: َوقَّيْعَن 14748  

 أْيِ يَُهّن قال: جعل النسوة يح زن أي يهّن, يحسبن أنهن يقيعن األترّج.

ح ثنا إسهللااعيـل بن سيي, قال: ح ثنا علـّي بن عابَ, قال: سهللاعت الس ّي يقول: كانت  ـ14749  

فـي أي يهن سكاكين مع األترّج, فقيعن أي يهن, وسالت ال ماه, فقلن: نـحن نلومك علـى حّب هذا 

 الرجل, ونـحن ق  قّيعنا أي ينا وسالت ال ماه

قال ابن زي : جعلن يَِح زن أي يهن  ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال:14750  

 بـالسكين, وال يحسبن إال أنهن يح زن الترنـج, ق   هبت عقولهّن مـهللاا رأين.

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة: َوقَّيْعَن أْيِ يَُهّن وح زن 14751  

 أي يهن.

نا مـحهللا  بن الصلت, قال: ح ثنا ابن ك ينة, ـ ح ثنـي سلـيـهللاان بن عب  الـجبـار, قال: ح ث14752  

عن حصين, عن مـجاه , عن ابن عبـاس, قال: جعلن يقيعن أي يهن وهن يحسبن أنهن يقيعن 

 األترّج.

ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة: َوقَّيْعَن 14753  

 وال يشعرن بذلك.أْيِ يَُهّن قال: جعلن يح زن أي يهن, 

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, قال: قالت لـيوسي: اخرج علـيهّن 14754  

فخرج علـيهن, فلـهللاا رأينه أكبرنه, وغلبت عقولهن عجبـا حين رأينه, فجعلن يقيعن أي يهن 

ِ م  ا َهذَا بََشرا.بـالسكاكين التـي معهن ما يعقلن ـيئا مـهللاا يصنعن, َوقُْلَن حاَ  ِِلّ

 

 وقال آخرون: بل معنى  لك: أنهن قيعن أي يهن حتـى أبنّها وهن ال يشعرن.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن ابن أبـي 14755  

 نـجيح, عن مـجاه , قال: قّيعن أي يهن حتـى ألقـينها.

هللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  الرزام, قال: أخبرنا معهللار, عن ـ ح ثنـي الـ14756  

 قتادة, فـي قوله: َوقَّيْعَن أْيِ يَُهّن قال: قيعن أي يهن حتـى ألقـينها.

والصواب من القول فـي  لك أن يقال: إن هللا أخبر عنهن أنهن قيعن أي يهن وهن ال يشعرن   

ان قيعا بإبـانة, وجائ  أن يكون كان قيع حّ  وخ  , وال إلعظام يوسي, وجائ  أن يكون  لك ك

 قول فـي  لك أصوب من التسلـيـم لظاهر التن يـل.

ـ ح ثنا مـحهللا  بن بشار, قال: ح ثنا عب  الرحهللان, قال: ح ثنا سفـيان, عن أبـي إسحام, 14757  

 عن أبـي األحوص, عن عب  هللا, قال: أعيي يوسي وأمه ثلـ الـحسن.

مـحهللا  بن الـهللاثنى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن جعفر, قال: ح ثنا ـعبة, عن أبـي إسحام, عن ح ثنا    

 أبـي األحوص عن عب  هللا, مثله.
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ـُ الـحسن.     وبه عن أبـي األحوص, عن عب  هللا, قال: قسم لـيوسي وأمه ثل

ان, عن أبـي ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع وح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن سفـي   

ـَ حسن الـخـلق.  إسحام, عن أبـي األحوص, عن عب  هللا, قال: أعيي يوسي وأمه ثل

ـ ح ثنـي أحهللا  بن ثابت, وعب  هللا بن الرازيان, قاال: ح ثنا عفـان, قال: أخبرنا حهللااد بن 14758  

يُوُسُي وأُّمهُ  أُْعِييَ »سلـهللاة, قال: أخبرنا ثابت, عن أنَ, عن النبـّي صلى هللا عليه وسلم, قال: 

 «.ـَْيَر الـُحْسنِ 

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا حكام, عن أبـي معا , عن يونَ, عن الـحسن, أن النبـّي 14759  

ـَ ُحْسِن أْهِل ال ّْنـيا, وأُْعِيَي النّاُس الثّلُثَـْينِ »صلى هللا عليه وسلم قال:  أو « أُْعِيَي يُوُسُي وأُّمهُ ثُلُ

ـَ أُْعِيَي يُ »قال:   «.وُسُي وأُّمهُ الثّلُثَـْيِن, وأُْعِيَي النّاُس الثّلُ

ـ ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع وح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن سفـيان, عن 14760  

منصور, عن مـجاه , عن ربـيعة الـجرـي, قال: قسم الـحسن نصفـين, فأعيي يوسي وأمه 

 بـين سائر الـخـلق. ساّرة نصي الـحسن, والنصي االَخر

ـ ح ثنا ابن بشار, قال: ح ثنا أبو أحهللا  ال بـيري, قال: ح ثنا سفـيان, عن منصور, عن 14761  

مـجاه , عن ربـيعة الـجرـي, قال: قسم الـحسن نصفـين: فقسم لـيوسي وأمه النصي, والنصي 

 لسائر الناس.

ر, عن مـجاه , عن ربـيعة الـجرـي, ح ثنا ابن وكيع وابن حهللاي , قاال: ح ثنا جرير, عن منصو   

 قال: قسم الـحسن نصفـين, فجعل لـيوسي وساّرة النصي, وجعل لسائر الـخـلق نصي.

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا حكام, عن عيسى بن ي ي , عن الـحسن: أعيي يوسي 14762  

 وأمه ثلـ حسن ال نـيا, وأعيي الناس الثلثـين.

   ِ ِ بفتـح وقوله: َوقُْلَن حاَ  ِِلّ  اختلفت القراه فـي قراهة  لك, فقرأته عامة قّراه الكوفـيـين: حاَ  ِِلّ

وفـيه لغات لـم يقرأ بها: «. حاـى هلل»الشين وحذ  الـياه. وقرأه بعض البصريـين بإثبـات الـياه 

ـَى ّللّاِ »  كهللاا قال الشاعر:« حا

ـَى أبـي ثَْوبـاَن إّن بِهَضنّا َعِن الـهللَاْلـحاةِ    والّشتْـمِ  حا

بتسكين السين واأللي يجهللاع بـين « حاْ  ّللّاَ »و ُكر عن ابن مسعود أنه كان يقرأ بهذه اللغة:   

ِ بفتـح الشين  الساكنـين. وأما القراهة فإنـهللاا هي بإح ى اللغتـين األولـيـين, فهللان قرأ: حاَ  ِِلّ

اه, ولكنه حذ  الـياه لكثرتها علـى بإثبـات الـي«, حاـى هلل»وإسقاط الـياه فإنه أراد لغة من قال: 

ألسن العرب, كهللاا حذفت العرب األلي من قولهم: ال أب لغيرك, وال أب لشانـيك, وهم يعنون: ال 

 أبـا لغيرك, وال أبـا لشانـيك.

موضعين فـي الكالم: «, حاـى هلل»وكان بعض أهل العلـم بكالم العرب ي عم أن لقولهم:   

االستثناه, وهو فـي هذا الـهللاوضع عن نا بـهللاعنى التن يه هلل, كأنه قـيـل:  أح ههللاا: التن يه, واالَخر:

 معا  هللا.

وأما القول فـي قراهة  لك, فإنه يقال للقارىه, فـي قراهته بأّي القراهتـين ـاه, إن ـاه بقراهة   

ِ و ِ »الكوفـيـين وإن ـاه بقراهة البصريـين, وهو: حاَ  ِِلّ ـَى ِِلّ ان مشهورتان ألنههللاا قراهت« حا

ولغتان معروفتان بـهللاعنى واح , وما ع ا  لك فلغات ال تـجوز القراهة بها, ألنا ال نعلـم قارئا قرأ 

 بها.

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

: ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا ابن نـهللاير, عن ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه 14763  

ِ قال: معا  هللا.  َوقُْلَن حاَ  ِِلّ

ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه ,    

ِ: معا  هللا.  فـي قوله: حاَ  ِِلّ

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه : َوقُْلَن    

ِ: معا  هللا.حا  َ  ِِلّ
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ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا ـبـابة, قال: ح ثنا ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن    

ِ: معا  هللا.  مـجاه , قوله: حاَ  ِِلّ

ِ: معا  هللا.14764    ـ قال: ح ثنا عب  الوهاب, عن عهللارو, عن الـحسن: َحاَ  ِِلّ

 الع ي , قال: ح ثنا يحيى, عن ابن جريج, عن مـجاه , مثله.ح ثنـي الـحارن, قال: ح ثنا عب     

وقوله: ما َهذَا بََشرا يقول: قلن ما هذا بشرا, ألنهّن لـم يرين فـي حسن صورته من البشر أح ا,    

فقلن: لو كان من البشر لكان كبعض ما رأينا من صورة البشر, ولكنه من الـهللاالئكة ال من البشر. 

 كهللاا:

ِ ما ـ ح ثنـ14765   ي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زي , فـي قوله: َوقُْلَن حاَ  ِِلّ

 َهذَا بََشرا: ما هكذا تكون البشر.

 وبهذه القراهة قرأ عامة قّراه األمصار. وق :  

ـ ُح ثت عن يحيى بن زياد الفراه, قال: ثنـي دعامة بن رجاه التـيـهللاي, وكان غّرا, عن 14766  

ى»ويرن الـحنفـي أنه قرأ: أبـي الـح ى, يري  بذلك أنهن أنكرن «: ما َهذَا بِِشر  أي ما هذا بـهللاشتر 

أن يكون مثله مستعب ا يشتري ويبـاع. وهذه القراهة ال أستـجي  القراهة بها إلجهللااع قّراه األمصار 

فهللان لغة  علـى خالفها. وق  بـيّنا أن ما أجهللاعت علـيه فغير جائ  خالفها فـيه. وأما نصب البشر,

أهل الـحجاز إ ا أسقيوا البـاه من الـخبر نصبوه, فقالوا: ما عهللارو قائهللاا. وأما أهل نـج , فإن من 

 لغتهم رفعه, يقولون: ما عهللارو قائم ومنه قول بعضهم حيـ يقول:

 لََشتّاَن ما أْنِوي َويْنِوي بنُو أبـيجهللايعا, فهللاا َهذَاِن ُمْستَِوياِن  

 الذي يَْشعَُب الفَتـىوُكّل فَتـى والـهللَاْوُت يَـْلتَِقـياِن  تَـهللّاْنوا ِلـَي الـهللْاوتَ  

 وأما القرآن, فجاه بـالنصب فـي كل  لك, ألنه ن ل بلغة أهل الـحجاز.  

 وقوله: إْن َهذَا إالّ َملٌَك َكِريـٌم يقول: قلن ما هذا إال ملَك من الـهللاالئكة. كهللاا:  

مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة: إْن َهذَا إالّ َملَـٌك ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا     

 َكِريـٌم قال: قلن: ملَك من الـهللاالئكة.

 32اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }قَالَْت فَذَِلُكّن الِّذي لهللُْاتُنّنِي فِيِه َولَقَْ  َراَودتّهُ َعن نّْفِسِه فَاَستَْعَصَم 

 ُمُرهُ لَيُْسَجنَّن َولَيَُكونا  ّمن الّصاِغِريَن {.َولَئِن لّْم يَْفعَْل َمآ آ

يقول تعالـى  كره: قالت امرأة الع ي  للنسوة الالتـي قيعن أي يهن, فهذا الذي أصابكن فـي    

رؤيتكن إياه وفـي نظرة منكن نظرتن إلـيه ما أصابكن من  هاب العقل وغروب الفهم ولها إلـيه 

لـهللاتننـي فـي حبـي إياه وـغي فؤادي به, فقلتّن: ق  ـغي امرأة حتـى قيعتّن أي يكّن, هو الذي 

الع ي  فتاها حبّـا إنا لنراها فـي ضالل مبـين. ثم أقّرت لهّن بأنها ق  راودته عن نفسه, وأن الذي 

من تـح ثن به عنها فـي أمره حّق, فقالت: َولَقَْ  َراَوْدتُهُ َعْن نَْفِسِه فـاْستَْعَصَم مـهللاا راودته علـيه 

  لك. كهللاا:

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , عن أسبـاط, عن الس ّي, قالت: فَذَِلُكّن 14767  

الِّذي لُـهللْاتُنّنِـي فِـيِه َولَقَْ  َراَوْدتُهُ َعْن نَْفِسِه فـاْستَْعَصَم: تقول: بع  ما حّل السراويـل استعصى, ال 

 أدري ما ب ا له.

ال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قوله: فـاْستَْعَصَم: أي ـ ح ثنا بشر, ق14768  

 فـاستعصى.

ـ ح ثنـي علـّي بن داود, قال: ح ثنا عب  هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـّي, 14769  

 عن ابن عبـاس, قوله: فـاْستَْعَصَم يقول: فـامتنع.

لَـيُْسَجنّن َولَـيَُكونا ِمَن الّصاِغِريَن تقول: ولئن لـم يياوعنـي علـى  وقوله: لَئِْن لَـْم يَْفعَْل ما آُمُرهُ    

ما أدعوه إلـيه من حاجتـي إلـيه لـيسجنّن, تقول: لـيحبسّن فـي السجن, ولـيكونا من أهل الصغار 

بـالنون ألنها مش دة, كهللاا « لـيسجننّ »والذلة بـالـحبَ والسجن, وألهيننه. والوقـي علـى قوله: 

 يـل: لَـيُبَّيئَّن.قـ
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وأما قوله: َولَـيَُكونا فإن الوقـي علـيه بـاأللي ألنها النون الـخفـيفة, وهي ـبـيهة نون اإلعراب   

فـي األسهللااه فـي قول القائل: رأيت رجال  عن ك, فإ ا وقـي علـى الرجل قـيـل: رأيت رجال , 

: لَنَْسفَعا بـالنّاِصيَِة ناِصيٍَة الوقـي علـيه فصارت النون ألفـا, فكذلك  لك فـي: ولـيكونا, ومثله قوله

 بـاأللي لـهللاا  كرت ومنه قول األعشى:

 َوَصّل علـى ِحيِن العَِشيّاِت َوالّضَحىَوال تْعبُِ  الّشْيياَن َوّللّاَ فـاْعبُ َا 

 ولكن إ ا وقـي علـيه كان الوقـي بـاأللي.«, فـاعب ن»وإنـهللاا هو:   

 33اآلية : 
يـل قوله تعالـى:    }قَاَل َرّب الّسْجُن أََحّب ِإلَّي ِمهللّاا يَْ ُعونَنَِي إِلَْيِه َوإِالّ تَْصِرْ  َعنّي القول فـي تأو

 َكْي َُهّن أَْصُب إِلَْيِهّن َوأَُكن ّمَن اْلَجاِهِليَن {.

وهذا الـخبر من هللا ي ّل علـى أن امرأة الع ي  ق  عاودت يوسي فـي الـهللاراودة عن نفسه,    

 ته بـالسجن والـحبَ إن لـم يفعل ما دعته إلـيه, فـاختار السجن علـى ما دعته إلـيه من  لك وتوع

ألنها لو لـم تكن عاودته وتوع ته بذلك, كان مـحاال  أن يقول: َرّب الّسْجُن أَحّب إلـّي ِمـهللّاا 

نفسه, وهو بـيت يَْ ُعونَنِـي إلَـْيِه وهو ال ي عى إلـى ـيه وال يخّو  بحبَ. والسجن هو الـحبَ 

الـحبَ. وبكسر السين قرأه قّراه األمصار كلها, والعرب تضع األماكن الـهللاشتقة من األفعال 

مواضع األفعال فتقول: طلعت الشهللاَ َمْيِلعا, وغربت َمْغِربـا, فـيجعلونها وهي أسهللااه خـلَفـا من 

وق   ُكر عن بعض الـهللاصادر, فكذلك السجن, فإ ا فتـحت السين من السجن كان مص را صحيحا. 

بفتـح السين. وال أستـجي  القراهة بذلك إلجهللااع الـحجة « الّسْجُن أَحّب إلـيّ »الـهللاتق مين أنه يقرؤه: 

من القّراه علـى خالفها. وتأويـل الكالم: قال يوسي: يا رّب الـحبَ فـي السجن أحّب إلـّي مـهللاا 

 . كهللاا:ي عوننـي إلـيه من معصيتك ويراودننـي علـيه من الفـاحشة

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو, قال: ح ثنا أسبـاط, عن الس ّي: قاَل َرّب الّسْجُن 14770  

 أَحّب إلـّي ِمـهللّاا يَْ ُعونَنِـي إلَـْيِه: من ال نا.

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, قال: قال يوسي, وأضا  إلـى 14771  

 ل به: َرّب الّسْجُن أَحّب إلـّي ِمـهللّاا يَْ ُعونَنِـي إلَـْيِه: أي السجن أحّب إلـّي ربه واستعانه علـى ما ن

 من أن آتـَي ما تكره.

وقوله: َوإالّ تَْصِرْ  َعنّـي َكْي َُهّن أْصُب إلَـْيِهّن يقول: وإن لـم ت فع عنـي يا رّب فعلهّن الذي   

إلـيهّن, يقول: أميـل إلـيهّن, وأتابعهّن علـى ما يفعلن بـي فـي مراودتهّن إياي علـى أنفسهن أَْصُب 

 يردن منـي, ويهَوين من قول القائل: صبـا فالن إلـى كذا, ومنه قول الشاعر:

 إلـى ِهْنٍ  َصبـا قَْلبِـيوِهْن ٌ مثْلُها يُْصبِـي 

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

 ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة: أْصُب إلَـْيِهّن يقول: أتابعهّن. ـ ح ثنا بشر, قال:14772  

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام: َوإالّ تَْصِرْ  َعنِـي َكْي َُهّن: أي ما 14773  

 أتـخّو  منهّن أْصُب إلَـْيِهّن.

بن زي , فـي قوله: َوإالّ تَْصِرْ  َعنّـي ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ا14774  

َكْي َُهّن أْصُب إلَـْيِهّن وأُكْن ِمَن الـجاِهِلـيَن قال: إال يكن منك أنت العون والـهللانعة, ال يكن منـي وال 

 عن ي.

وقوله: وأُكْن ِمَن الـجاِهِلـيَن يقول: وأكن بصبوتـي إلـيهّن من الذين جهلوا حقك وخالفوا أمرك    

 كهللاا:ونهيك. 

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابـن إسـحام: وأُكـْن ِمـَن الـجاِهِلــيَن: أي جـاهال  14775  

 إ ا ركبت معصيتك.

 34اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }فَاْستََجاَب لَهُ َربّهُ فََصَرَ  َعْنهُ َكْي َُهّن إِنّهُ ُهَو الّسهللِايُع اْلعَِليُم {.
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ال قائل: وما وجه قوله: فـاْستَـجاَب لَه َربّهُ وال مسألة تق مت من يوسي لربه, وال دعا إن ق   

بصر  كي هّن عنه, وإنـهللاا أخبر ربه أن السجن أحّب إلـيه من معصيته؟ قـيـل: إن فـي إخبـاره 

أْصُب إلَـْيِهّن  بذلك ـكاية منه إلـى ربه مـهللاا لقـي منهّن, وفـي قوله: َوإالّ تَْصِرْ  َعنّـي َكْي َُهنّ 

معنى دعاه ومسألة منه ربه صر  كي هّن, ولذلك قال هللا تعالـى  كره: فـاْستَـجاَب لَهُ َربّهُ و لك 

كقول القائل الَخر: إن ال ت رنـي أُِهْنَك, فـيجيبه االَخر: إ ن أزوَرك, ألن فـي قوله: إن ال ت رنـي 

ـاستـجاب هللا لـيوسي دعاهه, فصر  عنه ما أهنك, معنـي األمر بـال يارة. وتأويـل الكالم: ف

 أرادت منه امرأة الع ي  وصواحبـاتها من معصية هللا. كهللاا:

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام: فـاْستَـجاَب لَهُ َربّهُ فََصَرَ  َعْنهُ 14776  

ب الـهللاعصية فـيهّن, وق  ن ل به بعض ما َحِذر َكْي َُهّن إنّهُ ُهَو الّسهللِايُع العَِلـيـُم: أي نـجاه من أن يرك

 منهّن.

وقوله: إنّهُ ُهَو الّسهللِايُع دعاه يوسي حين دعاه بصر  كي  النسوة عنه ودعاه كل داع من خـلقه.   

 العَِلـيـُم بـهللايلبه وحاجته, وما يصلـحه, وبحاجة جهللايع خـلقه وما يصلـحهم.

 35اآلية : 
 }ثُّم بَ َا لَُهْم ّمن بَْعِ  َما َرأَُواْ االَيَاِت لَيَْسُجنُنّهُ َحتَّى ِحيٍن {. القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   

ب ا »يقول تعالـى  كره: ثم ب ا للع ي  زوج الـهللارأة التـي راودت يوسي عن نفسه. وقـيـل:    

النّاُس إّن  وهو واح , ألنه لـم يذكر بـاسهللاه ويقص  بعينه, و لك نظير قوله: الِّذيَن قاَل لَُهمُ «, لهم

النّاَس قَْ  َجهللَاعُوا لَُكْم فـاْخَشْوُهْم وقـيـل: إّن قائل  لك كان واح ا. وقـيـل: معنى قوله: ثُّم بَ َا لَُهْم فـي 

الرأي الذي كانوا رأوه من ترك يوسي ميلقا, ورأوا أن يسُجنوه ِمْن بَْعِ  ما َرأَُوا االَياِت ببراهته 

وتلك االَيات كانت: قَ ّ القهللاي  من دُبر, وخهللاشا فـي الوجه, وقيع مـهللاا ق فته به امرأة الع ي . 

 أي يهن, كهللاا:

ـ ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع, عن نصر بن عو , عن عكرمة, عن ابن عبـاس: 14777  

 ثُّم بَ َا لَُهْم ِمْن بَْعِ  ما َرأَُوا االَياِت قال: كان من االَيات ق ّ فـي القهللاي  وخهللاش فـي الوجه.

 ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي وابن نـهللاير, عن نصر, عن عكرمة, مثله.14778  

ـ ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا ـبـابة, قال: ح ثنا ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, 14779  

 عن مـجاه , ثُّم بَ َا لَُهْم ِمْن بَْعِ  ما َرأَُوا االَياِت قال: ق ّ القهللاي  من دُبر.

 ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه : ح   

 ِمْن بَْعِ  ما َرأَُوا االَياِت قال: ق ّ القهللاي  من دُبر.

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه  قال:    

هللا بن أبـي جعفر, عن ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , وثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  

 مثله.

ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة: ِمْن بَْعِ  14780  

 ما َرأَُوا االَياِت قال: االَيات: حّ هن أي يهن, وق ّ القهللاي .

قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاه , قال: ق ّ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين,    

 القهللاي  من دبر.

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام: ثُّم بَ َا لَُهْم ِمْن بَْعِ  ما َرأَُوا االَياِت 14781  

 .لَـيَْسُجنُنّهُ ببراهته مـهللاا اتهم به من ـّق قهللايصه من دُبر, لَـيَْسُجنُنّهُ حتـى ِحينٍ 

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو, عن أسبـاط, عن الس ّي: ِمْن بَْعِ  ما َرأَُوا االَياِت 14782  

 قال: االَيات: القهللاي , وقيع األي ي.

وقوله: لَـيَْسُجنُنّهُ حتـى ِحيٍن يقول: لـيسجننه إلـى الوقت الذي يرون فـيه رأيهم. وجعل هللا  لك   

 عقوبة له من ههللاه بـالـهللارأة وكفّـارة لـخييئته.الـحبَ لـيوسي فـيـهللاا  كر 

ـ ُح ثت عن يحيى بن أبـي زائ ة, عن إسرائيـل, عن خصيي, عن عكرمة, عن ابن 14783  

عبـاس: لَـيَْسُجنُنّهُ حتـى ِحيٍن عثر يوسي علـيه السالم ثالن عثرات: حين هّم بها فسجن, وحين 
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ـَ فِـي الّسْجن بْضَع سنـيَن وأنساه الشييان  كر ربه, وقال لهم: إنُّكْم  قال: اْ ُكْرنِـي ِعْن َ َربّك فَلَبِ

 لَساِرقُوَن   قالُوا إن يَْسِرْم فَقَْ  َسَرَم أٌخ لَهُ ِمْن قَْبُل.

 و ُكر أن سبب حبسه فـي السجن: كان ـكوى امرأة الع ي  إلـى زوجها أمره وأمرها. كهللاا:  

بن مـحهللا , عن أسبـاط, عن الس ّي: ثُّم بَ َا لَُهْم ِمْن ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو 14784  

بَْعِ  ما َرأَُوا االَياِت لَـيَْسُجنُنّهُ حتـى ِحيٍن قال: قالت الـهللارأة ل وجها: إن هذا العب  العبرانـّي ق  

فضحنـي فـي الناس يعتذر إلـيهم ويخبرهم أنـي راودته عن نفسه, ولست أطيق أن أعتذر بعذري, 

أ ن لـي فأخرج فأعتذر, وإما أن تـحبِسه كهللاا حبستنـي, فذلك قول هللا تعالـى: ثُّم بَ َا لَُهْم فإما أن ت

 ِمْن بَْعِ  ما َرأَُوا االَياِت لَـيَْسُجنُنّهُ حتـى ِحيٍن.

وق  اختلي أهل العربـية فـي وجه دخول هذه الالم فـي: لَـيَْسُجنُنّهُ فقال بعض البصريـين: دخـلت   

فلـهللاا كان حر  االستفهام ي خـل فـيه دخـلته النون, ألن النون «, أيّ »موضع يقع فـيه  هاهنا ألنه

تكون فـي االستفهام, تقول: ب ا لهم أيّهم يَأُْخذُّن: أي استبـان لهم. وأنكر  لك بعض أهل العربـية, 

 فقال: هذا يـهللاين, ولـيَ قوله: هل تقومّن بـيـهللاين, ولَتقومّن, ال يكون إال يـهللاينا.

وقال بعض نـحويـي الكوفة: ب ا لهم, بـهللاعنى: القول, والقول يأتـي بكَل: الكالم بـالقسم   

وبـاالستفهام, فلذلك جاز: ب ا لهم قام زي , وب ا لهم لـيقومّن. وقـيـل: إن الـحين فـي هذا الـهللاوضع 

 معنـّي به سبع سنـين.  كر من قال  لك:

هللاـحاربـي, عن داود, عن عكرمـة: لَــيَْسُجنُنّهُ حتــى ِحـيٍن ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا الـ14785  

 قال: سبع سنـين.

 36اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َودََخَل َمعَهُ الّسْجَن فَتَيَاَن قَاَل أََح ُُههللَاآ إِنَّي أََرانَِي أَْعِصُر َخهللْارا  

ِسي ُخْب ا  تَأُْكُل الّيْيُر ِمْنهُ نَبّئْنَا بِتَأِْويِلِه إِنّا نََراَك ِمَن اْلهللُاْحِسنِيَن َوقَاَل االََخُر إِنّي أََرانَِي أَْحهللِاُل فَْوَم َرأْ 

.} 

يقول تعالـى  كره: ودخـل مع يوسي السجن فتـيان, ف ّل بذلك علـى متروك ق  ترك من الكالم    

حتـى ِحيٍن فسجنوه وأدخـلوه السجن ودخـل معه وهو:ثُّم بَ َا لَُهْم ِمْن بَْعِ  ما َرأَُوا االَياِت لَـيَْسُجنُنّهُ 

فتـيان, فـاستغنى ب لـيـل قوله: َودََخـَل َمعَهُ الّسْجَن فَتَـياِن علـى إدخالهم يوسي السجن من  كره. 

وكان الفتـيان فـيـهللاا  كر: غالمين من غلـهللاان ملك مصر األكبر: أح ههللاا صاحب ـرابه, واالَخر 

 صاحب طعامه. كهللاا:

 ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, قال: فيرح فـي السجن, يعنـي ـ ح14786  

يوسي, ودخـل معه السجن فتـيان, غالمان كانا للـهللالك األكبر: الريان بن الولـي , كان أح ههللاا 

علـى ـرابه, واالَخر علـى بعض أمره, فـي سخية سخيها علـيههللاا, اسم أح ههللاا مـجلـ واالَخر 

 لذي كان علـى الشراب.نبو, ونبو ا

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة: َودََخـَل َمعَهُ الّسْجَن فَتَـياِن 14787  

 قال: كان أح ههللاا خبـازا للـهللالك علـى طعامه, وكان االَخر ساقـيه علـى ـرابه.

 وكان سبب حبَ الـهللالك الفتـيـين فـيـهللاا  كر, ما:  

ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو, عن أسبـاط, عن الس ّي, قال: إن الـهللالك غضب  ـ ح ثنا14788  

علـى خبـازه, بلغه أنه يري  أن يسهللّاه, فحبسه وحبَ صاحب ـرابه,  ّن أنه ماأله علـى  لك 

 فحبسههللاا جهللايعا فذلك قول هللا تعالـى ودخـل معه السجن فتـيان.

ُر َخهللْارا  كر أن يوسي صلوات هللا وسالمه علـيه لـهللاا وقوله: قاَل أَح ُُههللاا إنّـي أَرانِـي أْعِص    

أدخـل السجن, قال لـهللان فـيه من الـهللاـحبّسين, وسألوه عن عهللاله: إنـي أعبر الرؤيا, فقال أح  

 الفتـيـين اللذين أدخال معه السجن لصاحبه: تعال فلنـجّربه. كهللاا:

ـاط, عن الس ّي, قال: لـهللاا دخـل ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , عن أسب14789  

يوسي السجن قال: أنا أعبر األحالم. فقال أح  الفتـيـين لصاحبه: هلـّم نـجّرب هذا العب  العبرانـّي 

نتراهى له فسأاله من غير أن يكونا رأيا ـيئا. فقال الـخبـاز: إنـي أرانـي أحهللال فوم رأسي خب ا 

 أعصر خهللارا. تأكل اليير منه, وقال االَخر: إنـي أرانـي
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ـ ح ثنا ابن وكيع وابن حهللاي , قاال: ح ثنا جرير, عن عهللاارة بن القعقاع, عن إبراهيـم, 14790  

 عن عب  هللا, قال: ما رأى صاحبـا يوسي ـيئا, وإنـهللاا كانا تـحالُـهللاا لـيجّربـا علـهللاه.

تص يق منههللاا  وقال قوم: إنـهللاا سأله الفتـيان عن رؤيا كانا رأياها علـى صحة وحقـيقة, وعلـى  

 لـيوسي لعلـهللاه بتعبـيرها.  كر من قال  لك:

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, قال: لـهللاا رأى الفتـيان يوسي, 14791  

 قاال: وهللا يا فتـى لق  أحببناك حين رأيناك.

عن مـجاه : أن  ـ قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, عن عب  هللا, عن ابن أبـي نـجيح,14792  

يوسي قال لهم حين قاال له  لك: أنش كهللاا هللا أن ال تـحبـانـي فوهللا ما أحبنـي أح  قّط إال دخـل 

علـّي من حبه باله, لق  أحبتنـي عهللاتـي ف خـل علـّي من حبها باله, ثم لق  أحبنـي أبـي ف خـل علـّي 

بحبها إياي باله, فال تـحبـانـي بـارك بحبه باله, ثم لق  أحبتنـي زوجة صاحبـي هذا ف خـل علـّي 

هللا فـيكهللاا قال: فأبـيا إال حبه وإلفه حيـ كان, وجعال يعجبههللاا ما يريان من فههللاه وعقله, وق  كانا 

أنه يحهللال فوم رأسه, خب ا تأكل اليير منه, ورأى « مـجلـ»رأيا حين أدخال السجن رؤيا, فرأى 

 قاال له: نَبّئْنا بتأِْويـِلِه إنّا نََراَك ِمَن الـهللُاـْحِسنِـيَن إن فعلت.أنه يعصر خهللارا, فـاستفتـياه فـيها و« نبو»

وعنـي بقوله: أْعِصُر َخهللْارا أي إنـي أرى فـي نومي أنـي أعصر عنبـا. وكذلك  لك فـي قراهة   

 ابن مسعود فـيـهللاا  كر عنه.

إبراهيـم بن بشير ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن أبـي سلـهللاة الصائز, عن 14793  

 «.إنّـي أََرانِـي أْعِصُر ِعنَبـا»األنصارّي, عن مـحهللا  بن الـحنفـية قال فـي قراهة ابن مسعود: 

 و كر أن  لك من لغة أهل ُعهللاان, وأنهم يسهللاون العنب خهللارا.  كر من قال  لك:  

عت الضحاك ـ ُح ثت عن الـحسين, قال: سهللاعت أبـا معا , يقول: ح ثنا عبـي , قال: سهللا14794  

يقول فـي قوله: إنّـي أَرانـي أْعِصُر َخهللْارا يقول: أعصر عنبـا, وهو بلغة أهل ُعهللاان, يسهللاون 

 العنب خهللارا.

ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع وثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن سلـهللاة بن نبـيط, عن    

 وكذا ي عون العنب خهللارا.الضحاك: إنّـي أَرانـي أْعِصُر َخهللْارا قال: عنبـا, أرض كذا 

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن 14795  

 عبـاس: إنّـي أَرانـي أْعِصُر َخهللْارا قال: عنبـا.

ـ ُح ثت عن الـهللاسيب بن ـريك, عن أبـي حهللا ة, عن عكرمة, قال: أتاه فقال: رأيت 14796  

ـي غرست َحبَلَة  من عنب, فنبتت, فخرج فـيه عناقـي  فعصرتهن, ثم سقـيتهّن فـيـهللاا يرى النائم أن

 الـهللالك, فقال: تـهللاكـ فـي السجن ثالثة أيام, ثم تـخرج فتسقـيه خهللارا.

عالـى وقوله: َوقاَل االََخُر إْنـي أَرانِـي أْحهللِاُل فَْوَم رأِسي ُخْب ا تَأُْكُل الّيْيُر ِمْنهُ نَبّئْنا بتأِْويـلِه يقول ت  

 كره: وقال االَخر من الفتـيـين: إنـي أرانـي فـي منامي أحهللال فوم رأسي خب ا يقول: أحهللال علـى 

 تَأُْكُل الّيْيُر ِمْنهُ يعنـي من الـخب .« علـى»مكان « فوم»رأسي, فوضعت 

امنا ويرجع إلـيه. وقوله: نَبّئْنا بتَأِْويـِلِه يقول: أخبرنا بـهللاا يؤول إلـيه ما أخبرناك أنا رأيناه فـي من  

 كهللاا:

ـ ح ثنـي الـحارن, قال: ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا ي ي , عن ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, 14797  

عن مـجاه : نَبّئْنا بتَأِْويـِلِه قال: به. قال الـحارن, قال أبو عبـي : يعنـي مـجاه : أن تأويـل الشيه: 

 هو الشيه الذي تئول إلـيه.هو الشيه. قال: ومنه تأويـل الرؤيا, إنـهللاا 

وقوله: إنّا نََراَك ِمَن الـهللُاـْحِسنِـيَن اختلي أهل التأويـل فـي معنى اإلحسان الذي وصي به الفتـيان   

يوسي, فقال بعضهم: هو أنه كان يعود مريضهم, ويع ي ح ينهم, وإ ا احتاج منهم إنسان جهللَاع 

 له.  كر من قال  لك:

ـحهللا , قال: ح ثنا سعي  بن منصور, قال: ح ثنا خـلي بن خـلـيفة, ـ ح ثنا الـحسن بن م14798  

عن سلـهللاة بن نبـيط, عن الضحاك بن م احم, قال: كنت جالسا معه ببلـخ, فسئل عن قوله: نَبّئْنا 

بَتأِْويـِلِه إنّا نََراَك ِمن الـهللُاـْحِسنِـيَن قال: قـيـل له: ما كان إحسان يوسي؟ قال: كان إ ا مرض إنسان 

 علـيه, وإ ا احتاج جهللاع له, وإ ا ضام أوسع له. قام
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ح ثنا إسحام, عن أبـي إسرائيـل, قال: ح ثنا خـلي بن خـلـيفة, عن سلـهللاة بن نبـيط, عن    

الضحاك, قال: سأل رجل الضحاك عن قوله: إنّا نََراَك ِمَن الـهللُاـْحِسنِـيَن ما كان إحسانه؟ قال: كان 

 يه, وإ ا احتاج جهللاع له, وإ ا ضام علـيه الـهللاكان أوسع له.إ ا مرض إنسان فـي السجن قام علـ

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن أبـي بكر بن عب  هللا, عن 14799  

قتادة, قوله: إنّا نََراَك ِمَن الـهللُاـْحِسنِـيَن قال: بلغنا أن إحسانه أنه كان ي اوي مريضهم, ويعّ ي 

ربه. وقال: لـهللاا انتهى يوسي إلـى السجن وج  فـيه قوما ق  انقيع رجاؤهم ح ينهم, ويجته  ل

واـت ّ بالؤهم, فيال ح نهم, فجعل يقول: أبشروا واصبروا تؤجروا, إن لهذا أجرا, إن لهذا ثوابـا 

فقالوا: يا فتـى بـارك هللا فـيك ما أحسن وجهك وأحسن خـلقك, لق  بورك لنا فـي جوارك, ما نـحّب 

فـي غير هذا منذ حبسنا لـهللاا تـخبرنا من األجر والكفّـارة واليهارة, فهللان أنت يا فتـى؟ قال:  أنا كنا

أنا يوسي ابن صفـّي هللا يعقوب ابن  بـيح هللا إسحام بن إبراهيـم خـلـيـل هللا. وكانت علـيه 

جوارك  مـحبة, وقال له عامل السجن: يا فتـى وهللا لو استيعت لـخـلـيت سبـيـلك, ولكن سأحسن

 وأحسن إسارك, فكن فـي أّي بـيوت السجن ـئت.

ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع, عن خـلي األـجعي, عن سلـهللاة بن نبـيط, عن الضحاك    

 فـي: إنّا نََراَك ِمَن الـهللُاـْحِسنِـيَن قال: كان يوسع للرجل فـي مـجلسه, ويتعاه  الـهللارضى.

 َن الـهللُاـْحِسنِـيَن إ  نبأتنا بتأويـل رؤيانا هذه.  كر من قال  لك:وقال آخرون: معناه: إنّا نََراَك مِ   

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, قال: استفتـياه فـي رؤياههللاا, وقاال 14800  

 له: نَبَئّْنا بتَأِْويـِلِه إنّا نََراَك ِمَن الـهللُاـْحِسنِـيَن إن فعلت.

  نا بـالصواب القول الذي  كرناه عن الضحاك وقتادة.وأولـى األقوال فـي  لك عن  

فإن قال قائل: وما وجه الكالم إن كان األمر إ ن كهللاا قلت, وق  علـهللات أن مسألتههللاا يوسي أن   

ينبئههللاا بتأويـل رؤياههللاا لـيست من الـخبر عن صفته بأنه يعود الـهللاريض ويقوم علـيه ويحسن إلـى 

لرجل: نبئنا بتأويـل هذا فإنك عالـم, وهذا من الـهللاواضع التـي من احتاج فـي ـيه, وإنـهللاا يقال ل

 تـحسن بـالوصي بـالعلـم ال بغيره؟

قـيـل: إن وجه  لك أنههللاا قاال له: نبئنا بتأويـل رؤيانا مـحسنا إلـينا فــي إخبــارك إيانـا بـذلك, كهللاـا   

 نراك تـحسن فـي سائر أفعالك, إنا نراك من الـهللاـحسنـين.

 37اآلية : 
ْ ال تِيُكهللَاا قول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }قَاَل الَ يَأْتِيُكهللَاا َطعَاٌم تُْرَزقَانِِه إِالّ نَبّأْتُُكهللَاا بِتَأِْويِلِه قَْبَل أَن يَأ

 {.  َِلُكهللَاا ِمهللّاا َعلهللَّانِي َربَّي إِنّي تََرْكُت ِملّةَ قَْوٍم الّ يُْؤِمنُوَن بِاِّلِ َوُهْم بِاالَِخَرةِ ُهْم َكافُِرونَ 

يقول تعالـى  كره: قاَل يوسي للفتـيـين اللذين استعبراه الرؤيا: ال يَأْتِـيُكهللاا أيها الفتـيان فـي    

 منامكهللاا َطعاٌم تُْرَزقانِِه إالّ نَبّأْتُُكهللاا بتأِْويـِلِه فـي يقظتكهللاا قَْبَل أْن يَأْتِـيَُكهللاا.

  لك: وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو, عن أسبـاط, عن الس ّي, قال: قال يوسي لههللاا: الَ 14801  

 يأْتِـيُكهللاا َطعاٌم تُْرَزقانِِه فـي النوم إالّ نَبّأْتُُكهللاا بتأويـله فـي الـيقظة.

يأْتِـيُكهللاا  ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, قال: قال يوسي لههللاا: الَ 14802  

 َطعاٌم تُْرَزقانِِه يقول: فـي نومكهللاا إالّ نَبّأْتُُكهللاا بتَأِْويـِلِه.

ويعنـي بقوله بِتَأِْويـِلِه: ما يئول إلـيه ويصير ما رأيا فـيى منامههللاا من اليعام الذي رأيا أنه أتاههللاا   

 فـيه.

أنـي أعلـهللاه من تعبـير الرؤيا مـهللاا وقوله:  َِلُكهللاا ِمـهللّاا َعلّـهللَانِـي َربّـي يقول: هذا الذي أ كر   

علـهللانـي ربـي فعلّـهللاته. إنّـي تََرْكُت ِملّةَ قَْوٍم ال يُْؤِمنُوَن بـاِّلِ وجاه الـخبر مبت أ: أي تركت ملة قوم, 

 والـهللاعنى: ما ملت. وإنـهللاا ابت أ بذلك ألن فـي االبت اه ال لـيـل علـى معناه.

ال يُْؤِمنُوَن بـاِّلِ يقول: إنـي برئت من ملة من ال يص ّم بـاهلل, ويقّر  وقوله: إنّـي تََرْكُت ِملّةَ قَْومٍ   

بوح انـيته. َوُهْم بـاالَِخَرةِ ُهْم كافُِروَن يقول: وهم مع تركهم اإليـهللاان بوح انـية هللا ال يقّرون 

َرةِ ُهْم كافُِروَن مّرتـين, فقـيـل: َوُهْم بـاالَخِ « هم»بـالـهللاعاد والبعـ وال بثواب وال عقاب. وكّررت 

األولـى كالـهللالغاة, وصار االعتـهللااد علـى الثانـية, « هم»لـهللاا دخـل بـينههللاا قوله: بـاالَِخَرةِ فصارت 
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ْم كهللاا قـيـل: َوُهْم بـاالَِخَرةِ ُهْم يُوقِنُوَن وكهللاا قـيـل: أيَِع ُُكْم أنُّكْم إ ا ِمتّـُم وُكْنتُـْم تَُرابـا َوِعظاما أنّكُ 

 .ُمْخَرُجونَ 

فإن قال قائل: ما وجه هذا الـخبر ومعناه من يوسي, وأين جوابه الفتـيـين عهللاا سأاله من تعبـير   

 رؤياههللاا من هذا الكالم؟

قـيـل له: إن يوسي كره أن يجيبههللاا عن تأويـل رؤياههللاا لـهللاا علـم من مكروه  لك علـى أح ههللاا,   

 اب بـهللاا سأاله من  لك.فأعرض عن  كره وأخذ فـي غيره لـيعرضا عن مسألته الـجو

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن ُجريج, فـي قوله: إنّـي 14803  

أُْكُل الّيْيُر ِمْنهُ نَبّئْنا أرانِـي أْعِصُر َخهللْارا َوقاَل االََخُر إنّـي أَرانِـي أْحهللِاُل فَْوَم رأِسي ُخْب ا تَ 

بَتأِْويـِلِه. قال: فكره العبـارة لههللاا, وأخبرههللاا بشيه لـم يسأاله عنه لـيريههللاا أن عن ه علـهللاا. وكان 

الـهللالك إ ا أراد قتل إنسان, صنع له طعاما معلوما, فأرسل به إلـيه,   )قال( يوسي: الَ يأْتِـيُكهللاا 

ه: تَْشُكُروَن. فلـم يَ َعاه, فع ل بههللاا, وكره العبـارة لههللاا, فلـم ي عاه حتـى َطعاٌم تُْرَزقانِِه.... إلـى قول

يعبر لههللاا, فع ل بههللاا وقال: يا َصاِحبَـيِ الّسْجِن أأْربـاٌب ُمتَفَّرقُوَن َخْيٌر أِم ّللّاُ الَواِح ُ القَّهاُر... إلـى 

ِحبَـيِ الّسْجن أّما أَح ُكهللَاا فَـيَْسِقـي َربّه َخهللْارا قوله: يَْعلَـهللُاوَن فلـم ي عاه حتـى َعبّر لههللاا, فقال: يا َصا

وأّما االََخُر فَـيُْصلَُب فَتَأُْكُل الّيْيُر ِمْن رأِسِه. قاال: ما رأينا ـيئا, إنـهللاا كنا نلعب قال: قُِضَي األْمُر 

 الِّذي فِـيِه تَْستَْفتِـياِن.

يأْتِــيُكهللاا َطعـاٌم تُْرَزقانِـِه فــي الــيقظة ال فــي  وعلـى هذا التأويـل الذي تأّوله ابن جريج. فقولـه: الَ   

النوم. وإنـهللاا أعلـهللاههللاا علـى هذا القول أن عن ه علـَم مـا يـؤول إلــيه أمـر اليعـام الـذي يأتــيههللاا مـن 

عن  الـهللالك ومن عن  غيره, ألنه ق  علـم النوع الذي إ ا أتاههللاا كان عالمة لقتل من أتاه  لك منههللاـا, 

 أتاه كان عالمة لغير  لك, فأخبرههللاا أنه عن ه علـُم  لك.والنوع الذي إ ا 

 38اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َواتّبَْعُت ِملّةَ آبَآئِـَي إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَم َويَْعقُوَب َما َكاَن لَنَآ أَن 

ـَْيٍه  َِلَك ِمن فَْضِل ّللّاِ َعلَْينَا َوَعلَى  النّاِس َولَـَِكّن أَْكثََر النّاِس الَ يَْشُكُروَن {. نّْشِرَك بِاِّلِ ِمن 

يعنـي بقوله: واتّبَْعُت ِملّةَ آبـائي إْبَراِهيـَم وإْسحاَم َويَْعقُوَب واتبعت دينهم ال دين أهل الشرك. ما    

ـَْيٍه يقول: ما جاز لنا أن نـجعل هلل ـريكا فـي عبـادته وطاعته, بل  كاَن لَنا أْن نُْشِرَك بـاِّلِ ِمْن 

الذي علـينا إفراده بـاأللوهة والعبـادة.  لَك ِمْن فَْضِل ّللّاِ َعلَـْينا يقول: اتبـاعي ملة آبـائي إبراهيـم 

وإسحام ويعقوب علـى اإلسالم, وتركي ِملّةَ قَْوٍم ال يُْؤِمنُوَن بـاِّلِ َوُهْم بـاالَِخَرةِ ُهْم كافُِروَن, من 

ينا, فأنعم إ  أكرمنا به. وَعلـى النّاِس يقول: و لك أيضا من فضل هللا فضل هللا الذي تفضل به علـ

علـى الناس, إ  أرسلنا إلـيهم دعاة إلـى توحي ه وطاعته. ولِكّن أْكثََر النّاِس ال يَْشُكُروَن يقول: ولكن 

هللاتفضل من يكفر بـاهلل ال يشكر  لك من فضله علـيه, ألنه ال يعلـم من أنعم به علـيه وال يعر  الـ

 به.

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنـي علـّي, قال: ح ثنا عب  هللا, قال: ثنـي معاوية, عن علـّي, عن ابن عبـاس, قوله: 14804  

 . لَك ِمْن فَْضِل ّللّاِ َعلَـْينا أن جعلنا أنبـياه. َوعلـى النّاِس يقول: أن بعثنا إلـيهم رسال  

ـ ح ثنا بشـر, قـال: حـ ثنا ي يـ , قـال: حـ ثنا سـعي , عـن قتـادة, قولـه:  لـَك ِمـْن فَْضـِل ّللّاِ 14805  

َعلَــْينا َوعلــى النّـاِس  ُِكــر لنـا أن أبــا الـ رداه كــان يقـول: يـا ُرّب ــاكر نعهللاــة غيـر مـنعَم علـــيه ال 

 ي ري, وُرّب حامل فقه غير فقـيه.

 39اآلية : 
 وله تعالـى:    }يََصاِحبَيِ الّسْجِن أَأَْربَاٌب ّمتّفَّرقُوَن َخْيٌر أَِم ّللّاُ اْلَواِح ُ اْلقَّهاُر {.القول فـي تأويـل ق

 ُكر أن يوسي صلوات هللا وسالمه علـيه قال هذا القول للفتـيـين اللذين دخال معه السجن, ألن    

ة االَلهة واألوثان, فقال: يا أح ههللاا كان مشركا, ف عاه بهذا القول إلـى اإلسالم وترك عبـاد

َصاِحبَـيِ الّسْجِن يعنـي: يا من هو فـي السجن. وجعلههللاا صاحبـيه لكونههللاا فـيه, كهللاا قال هللا تعالـى 
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لسكان الـجنة أولَئَِك أْصحاُب الـَجنِّة ُهْم فِـيها خاِل ُوَن وكذلك قال ألهل النار, وسهللّااهم أصحابها 

 لكونهم فـيها.

ٌب ُمتَفَّرقُوَن َخْيٌر أم ّللّاُ الَواِح ُ القَّهاِر يقول: أعبـادة أربـاب ـتـى متفّرقـين وآلهة ال وقوله: أأْربـا  

تنفع وال تضّر خير, أم عبـادة الـهللاعبود الواح  الذي ال ثانـي له فـي ق رته وسليانه, الذي قهر كّل 

 ـيه فذهلل وسخره فأطاعه طوعا وكرها.

 ال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:وبنـحو الذي قلنا فـي  لك ق  

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قوله: يا َصاِحبَـيِ الّسْجَن 14806  

أأْربـاٌب ُمتَفَّرقُوَن... إلـى قوله: ال يَْعلَـهللُاوَن لـهللاا عر  نبـي هللا يوسي أن أح ههللاا مقتول دعاههللاا 

 بههللاا من آخرتههللاا.إلـى حظههللاا من ربههللاا وإلـى نصي

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن 14807  

 مـجاه : يا َصاِحبَـيِ الّسْجِن يوسي يقوله.

قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا بن أبـي جعفر, عن ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن    

 مـجاه , مثله.

 ثنا ابن حهللاي , قـال: حـ ثنا سلــهللاة, عـن ابـن إسـحام, قـال: ثـم دعاههللاـا إلــى هللا وإلــى ـ ح14808  

اإلسالم, فقال: يا َصاِحبَـيِ الّسْجِن أأْربـاٌب ُمتَفَّرقُوَن َخْيٌر أِم ّللّاُ الَواِح ُ القَّهـاُر: أي خيـر أن تعبـ وا 

 إلها واح ا, أو آلهة متفّرقة ال تغنـي عنكم ـيئا؟.

 40اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َما تَْعبُ ُوَن ِمن دُونِِه إاِلّ أَْسهللَاآه  َسهللّاْيتهللُُاوَهآ أَنتُْم َوآبَآُؤُكْم ّمآ أَنَ لَ 

 َ أَْكثََر النّاِس الَ ِكّن ّللّاُ بَِها ِمن ُسْلَياٍن إِِن اْلُحْكُم إاِلّ ِّلِ أََمَر أاَلّ تَْعبُ َُواْ إِالّ إِيّاهُ  َِلَك ال ّيُن اْلقَيُّم َولَـ

 يَْعلهللَُاوَن {.

يعنـي بقوله: ما تَْعبُ ُوَن ِمْن دُونِِه: ما تعب ون من دون هللا. وقال: ما تَْعبُ ُوَن وق  ابت أ الـخياب    

بخياب اثنـين فقال: يا َصاِحبَـيِ الّسْجِن ألنه قص  الـهللاخاطب به ومن هو علـى الشرك بـاهلل مقـيـم 

لـهللاخاطب بذلك: ما تعب  أنت ومن هو علـى مثل ما أنت علـيه من عب ة من أهل مصر, فقال ل

األوثان إالّ أْسهللااه  َسهللّاْيتُـهللُاوها أْنتُـْم وآبـاُؤُكْم, و لك تسهللايتهم أوثانهم آلهة أربـابـا, ـركا منهم 

َ َل ّللّاُ وتشبـيها لها فـي أسهللاائها التـي سهللاوها بها بـاهلل, تعالـى عن أن يكون له مثل أو ـبـيه. ما أنْ 

بِها ِمْن ُسْلياٍن يقول: سهللاوها بأسهللااه لـم يأ ن لهم بتسهللايتها, وال َوَضع لهم علـى أن تلك األسهللااه 

 أسهللااؤها داللة وال حجة, ولكنها اختالم منهم لها وافتراه.

ِ أَمَر أالّ تَْعبُ ُوا إالّ إيّاهُ يقول: وهو الذي أمر أال ت   عب وا أنتـم وجهللايع خـلقه وقوله: إِن الـُحْكُم إالّ ِِلّ

 إال هللا الذي له األلوهة والعبـادة خالصة دون كّل ما سواه من األـياه. كهللاا:

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن 14809  

 ِ أَمَر أالّ تَْعبُ ُوا إالّ أيّاهُ قال: أسَ  الربـيع بن أنَ عن أبـي العالـية, فـي قوله: إِن الـُحْكُم إالّ ِِلّ

 ال ين علـى اإلخالص هلل وح ه ال ـريك له.

وقوله:  لَك ال ّيُن القَـيّـُم يقول: هذا الذي دعوتكهللاا إلـيه مـن البـراهة مـن عبــادة مـا سـوى هللا مـن    

أعوجـاج فــيه, والــحّق  األوثان, وأن تـخـلصا العبـادة هلل الواح  القهـار, هـو الـ ين القويــم الـذي ال

الذي ال ـّك فـيه. َولِكّن أْكثََر النّاِس ال يَْعلَــهللُاوَن يقـول: ولكـن أهـل الشـرك بــاهلل يجهلـون  لـك, فـال 

 يعلـهللاون حقـيقته.

 41اآلية : 
ا االََخُر القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }يََصاِحبَيِ الّسْجِن أَّمآ أََح ُُكهللَاا فَيَْسِقي َربّهُ َخهللْارا  َوأَمّ 

 فَيُْصلَُب فَتَأُْكُل الّيْيُر ِمن ّرأِْسِه قُِضَي األْمُر الِّذي فِيِه تَْستَْفتِيَاِن {.

يقول جّل ثناؤه مخبرا عن قـيـل يوسي للِّذين دخال معه السجن: يا َصاِحبَـيِ الّسْجِن أّما أَح ُكهللَاا    

ـيسقـي ربه: يعنـي سي ه وهو ملكهم, خهللارا: فَـيَْسِقـي َربّهُ َخهللْارا هو الذي رأى أنه يعصر خهللارا, ف

 يقول: يكون صاحب ـرابه.
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ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زي , فـي قوله: فَـيَْسِقـي َربّهُ َخهللْارا 14810  

 قال: سي ه.

سه وأما االَخر, وهو الذي رأى أن علـى رأسه خب ا تأكل اليير منه فـيصلب فتأكل اليير من رأ  

فذكر أنه لـهللاا عبّر ما أخبراه به أنههللاا رأياه فـي منامههللاا, قاال له: ما رأينا ـيئا, فقال لههللاا: قُِضَي 

األْمُر الِّذي فِـيِه تَْستَْفتِـياِن يقول: فرن من األمر الذي فـيه استفتـيتـهللاا, ووجب حكم هللا علـيكهللاا 

 بـالذي أخبرتكهللاا به.

 هل التأويـل.  كر من قال  لك:وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أ  

ـ ح ثنا مـحهللا  بن بشار, قال: ح ثنا عب  الرحهللان, قال: ح ثنا سفـيان, عن عهللاارة, عن 14811  

إبراهيـم, عن عب  هللا قال: قال اللذان دخال السجن علـى يوسي: ما رأينا ـيئا فقال: قُِضَي األْمُر 

 الِّذي فِـيِه تَْستَْفتِـياِن.

ب, قال: ح ثنا وكيع وح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا أبـي, عن سفـيان, عن عهللاارة ح ثنا أبو كري   

بن القعقاع, عن إبراهيـم, عن عب  هللا: قُِضَي األْمُر الِّذي فِـيِه تَْستَْفتِـياِن قال: لـهللاا قاال ما قاال, 

 ياِن.أخبرههللاا, فقاال: ما رأينا ـيئا فقال: قُِضَي األْمُر الِّذي فِـيِه تَْستَْفتِـ

ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا مـحهللا  بن فضيـل, عن عهللاارة, عن إبراهيـم, عن علقهللاة, عن عب     

هللا, فـي الفتـيـين اللذين أتـيا يوسي والرؤيا: إنـهللاا كانا تـحالـهللاا لـيجّربـاه. فلـهللاا أّول رؤياههللاا قاال: 

 ياِن.إنـهللاا كنا نلعب قال: قُِضَي األْمُر الِّذي فِـيِه تَْستَْفتِـ

 

ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا جرير, عن عهللاارة, عن إبراهيـم, عن عب  هللا, قال: ما رأى صاحبـا    

يوسي ـيئا, إنـهللاا كانا تـحالُـهللاا لـيجّربـا علـهللاه فقال أح ههللاا: إنـي أرانـي أعصر عنبـا, وقال 

ه إنا نراك من الـهللاـحسنـين االَخر: إنـي أرانـي أحهللال فوم رأسي خب ا تأكل اليير منه, نبئنا بتأويـل

قال: يا صاحبـي السجن أما أح كهللاا فـيسقـي ربه خهللارا, وأما االَخر فـيصلب فتأكل اليير من 

 رأسه. فلـهللاا عبر, قاال: ما رأينا ـيئا, قال: قُِضَي األْمُر الِّذي فِـيِه تَْستَْفتِـياِن علـى ما َعبّر يوسي.

ـهللاة, عن ابن إسحام, قال: قال لـهللاـجلّـ: أما أنت ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سل14812  

فتصلب فتأكل اليير من رأسك, وقال لنبّو: أما أنت فتردّ علـى عهللالك, فـيرضى عنك صاحبك. 

 قُِضَي األْمُر الِّذي فِـيِه تَْستَْفتِـياِن. أو كهللاا قال.

ن جريج: فِـيِه ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال اب14813  

 تَْستَْفتِـياِن.

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: ح ثنا عيسى, عن ابن أبـي 14814  

نـجيح, عن مـجاه , قال: قُِضَي األْمُر الِّذي فِـيِه تَْستَْفتِـياِن عن  قولههللاا: ما رأينا رؤيا إنـهللاا كنا 

 نلعب قال: ق  وقعت الرؤيا علـى ما أّولت.

ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا ـبـابة, قال: ح ثنا ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه     

 قوله: الِّذي فِـيِه تَْستَْفتِـياِن فذكر مثله.

 42اآلية : 
 َ ْنَساهُ الّشْيَياُن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َوقَاَل ِللِّذي َ ّن أَنّهُ نَاجٍ ّمْنُههللَاا اْ ُكْرنِي ِعن َ َربَّك فَأ

ـَ فِي الّسْجِن بِْضَع ِسنِيَن {.  ِ ْكَر َربِّه فَلَبِ

يقول تعالـى  كره: قال يوسي للذي علـم أنه ناج من صاحبـيه اللذين استعبراه الرؤيا اْ ُكْرنِـي    

 ِعْن َ َربَّك يقول: ا كرنـي عن  سي ك, وأخبره بـهللاظلـهللاتـي وأنـي مـحبوس بغير جرم. كهللاا:

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, قال: قال, يعنـي لنبو: اْ ُكْرنِـي ِعْن َ 14815  

 َربَّك: أي ا كر للـهللالك األعظم مظلـهللاتـي وحبسي فـي غير ـيه. قال: أفعل.

ـ ح ثنا مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: ح ثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, 14816  

جاه  فـي قول هللا: ا ُْكْرنِـي ِعْن َ َربَّك قال للذي نـجا من صاحبـي السجن, يوسي يقول: عن مـ

 ا كرنـي عن  الـهللالك.

 ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاه , بنـحوه.   
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جابر, عن أسبـاط: َوقاَل  ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا يحيى بن يـهللاان, عن سفـيان, عن14817  

 للِّذي َ ّن أنّهُ ناجٍ ِمْنُههللاا اْ ُكْرنِـي ِعْن َ َربَّك قال: عن  ملك األرض.

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قوله: اْ ُكْرنِـي ِعْن َ َربَّك 14818  

 يعنـي بذلك الـهللالك.

ة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه : َوقاَل ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيف   

للِّذي َ ّن أنّهُ ناجٍ ِمْنُههللاا اْ ُكْرنِـي ِعْن َ َربَّك الذي نـجا من صاحبـي السجن للـهللالك, يقول يوسي: 

 ا كرنـي.

, ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ح ثنا هشيـم, قال: أخبرنا العّوام بن حوـب14819  

عن إبراهيـم التّـيـهللاي: أنه لـهللاا انتهى به إلـى بـاب السجن قال له صاحب له. حاَجتَك أوصنـي 

 بحاجتك قال: حاجتـي أن تذكرنـي عن  ربك. ينوي الرّب ملك يوسي.

 وكان قتادة يوجه معنى الظّن فـي هذا الـهللاوضع إلـى الظّن الذي هو خال  الـيقـين.  

ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة: َوقاَل للِّذي َ ّن أنّهُ ناجٍ ِمْنُههللاا ـ ح ثنا بشر, قال: ح 14820  

 اْ ُكْرنِـي ِعْن َ َربَّك وإنـهللاا عبـارة الرؤيا بـالظّن, فـيُحّق هللا ما يشاه ويبيل ما يشاه.

نبـياه وهذا الذي قاله قتادة من أن ِعبـارة الرؤيا  ّن, فإن  لك كذلك من غير األنبـياه. فأما األ  

فغير جائ  منها أن تـخبر بخبر عن أمر أنه كائن ثم ال يكون, أو أنه غير كائن ثم يكون مع 

ـهادتها علـى حقـيقة ما أخبرت عنه أنه كائن أو غير كائن ألن  لك لو جاز علـيها فـي أخبـارها 

علـى من  لـم يؤمن مثل  لك فـي كّل أخبـارها, وإ ا لـم يؤمن  لك فـي أخبـارها سقيت حجتها

أرسلت إلـيه. فإ ا كان  لك كذلك كان غير جائ  علـيها أن تـخبر بخبر إال وهو حّق وص م. 

فهللاعلوم إ  كان األمر علـى ما وصفت أن يوسي لـم يقيع الشهادة علـى ما أخبر الفتـيـين اللذين 

وأّما االََخُر فـيُْصلَُب فَتَأُْكُل استعبراه أنه كائن, فـيقول ألح ههللاا: أّما أَح ُكهللَاا فَـيَْسِقـي َربّهُ َخهللْارا 

الّيْيُر ِمْن رأِسِه ثم يؤك   لك بقوله: قُِضَي األْمُر الِّذي فِـيِه تَْستَْفتِـياِن عن  قولههللاا: لـم نر ـيئا, إال 

وهو علـى يقـين أن ما أخبرههللاا بح وثه وكونه أنه كائن ال مـحالة ال ـّك فـيه, ولـيقـينه بكون  لك 

نههللاا: اْ ُكْرنِـي ِعْن َ َربَّك. فبّـيٌن إ ن بذلك فساد القول الذي قاله قتادة فـي معنى قوله: قال للناجي م

َوقاَل للِّذي َ ّن أنّهُ ناجٍ ِمْنُههللاا, وقوله: فَأْنساهُ الّشْيياُن ِ ْكَر َربِّه وهذا خبر من هللا جّل ثناؤه عن 

ذي لو به استغان ألسرع بـهللاا هو غفلة عرضت لـيوسي من قِبَل الشييان نسي لها  كر ربه ال

 فـيه خالصة, ولكنه زّل بها, فأطال من أجلها فـي السجن َحبسه وأوجع لها عقوبته. كهللاا:

ـ ح ثنـي الـحارن, قال: ح ثنا عب  الع ي , قال: ح ثنا جعفر بن سلـيـهللاان الّضبَِعّي, عن 14821  

للساقـي: اْ ُكْرنِـي ِعْن َ َربَّك قال: قـيـل: بِسيام بن مسلـم, عن مالك بن دينار, قال: لـهللاا قال يوسي 

يا يوسي اتـخذَت من دونـي وكيال ؟ ألطيـلّن حبسك فبكى يوسي وقال: يا رّب أَْنَسى قلبـي كثرةُ 

 البلوى, فقلت كلـهللاة , فويـٌل إلخوتـي.

دينار, ـ ح ثنا الـحسن, قال: أخبرنا عب  الرزام, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن عهللارو بن 14822  

قاَل الَكِلـهللَاةَ »يعنـي يوسي « لَْوال أنّهُ »عن عكرمة, قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ـَ  ـَ فِـي الّسْجِن ُطوَل ما لَبِ  «.التـي قاَل ما لَبِ

ـ ح ثنـي يعقوب بن إبراهيـم وابن وكيع, قاال: ح ثنا ابن علـية, قال: ح ثنا يونَ, عن 14823  

ـَ فِـي الّسْجِن »ل نبـّي هللا صلى هللا عليه وسلم: الـحسن, قال: قا َرِحَم ّللّاُ يُوُسَي لَْوال َكِلـهللَاتُهُ ما لَبِ

ـَ  يعنـي قوله: اْ ُكْرنِـي ِعْن َ َربَّك. قال: ثم يبكي الـحسن فـيقول: نـحن إ ا ن ل بنا «, ُطوَل ما لَبِ

 أمر ف عنا إلـى الناس.

لَـية, عن أبـي رجاه, عن الـحسن, فـي قوله: َوقاَل للِّذي َ ّن ح ثنـي يعقوب, قال: ح ثنا ابن عُ    

لَْوال َكِلـهللَاةُ »أنّهُ ناجٍ ِمْنُههللاا اْ ُكْرنِـي ِعْن َ َربَّك قال:  ُكر لنا أن نبـّي هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

ـَ  ـَ فِـي الّسْجِن ُطوَل ما لَبِ  «.يُوُسَي ما لَبِ

: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , عن إبراهيـم بن ي ي , عن عهللارو بن ـ ح ثنا ابن وكيع, قال14824  

« لَْو لَـْم يَقُْل يُوُسيُ »دينار, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: قال النبـّي صلى هللا عليه وسلم: 
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ـَ »يعنـي الكلـهللاة التـي قال  ـَ فِـي الّسْجِن ُطوَل َما لَبِ يعنـي حيـ يبتغي الفرج من عن  غير « ما لَبِ

 هللا.

ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة, قال: 14825  

ـَ فِـي الّسْجِن »بلغنـي أن النبـّي صلى هللا عليه وسلم قال:  لَْو لَـْم يَْستَِعْن يُوُسُي علـى َربِّه ما لَبِ

ـَ   «.ُطوَل ما لَبِ

سعي , عن قتادة, قال:  ُكر لنا أن نبـّي هللا صلى هللا ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا    

, َولِكْن »عليه وسلم كان يقول:  ـَ ـَ فـي الّسْجِن ُطوَل ما لَبِ لَْوال أّن يُوُسَي اْستَْشفََع علـى َربِّه ما لَبِ

 «.إنّـهللَاا ُعوقَِب بـاْستِْشفـاِعِه علـى َربّهِ 

و عاصم, قال: ح ثنا عيسى, عن ابن أبـي ـ ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أب14826  

نـجيح, عن مـجاه , قال: قال له: اْ ُكْرنِـي ِعْن َ َربَّك قال: فلـم يذكره حتـى رأى الـهللالك الرؤيا و لك 

ـَ فِـي الّسْجِن  أن يوسي أنساه الشييان  كر ربه, وأمره بذكر الـهللالك وابتغاه الفرج من عن ه. فَلَبِ

 ْ ُكْرنِـي ِعْن َ َربَّك.بِْضَع ِسنـيَن بقوله: ا

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه ,    

ـَ فِـي الّسْجِن بِْضَع ِسنـيَن عقوبة لقوله: اْ ُكْرنِـي ِعْن َ َربَّك.  بنـحوه, غير أنه قال: فَلَبِ

ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , مثل  قال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا, عن   

 ح يـ مـحهللا  بن عهللارو سواه.

ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاه , مثل ح يـ    

 الـهللاثنى, عن أبـي حذيفة.

 وكان مـحهللا  بن إسحام يقول: إنـهللاا أنسى الشييان الساقـي  كر أمر يوسي لـهللالكهم.  

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, قال: لـهللاا خرج, يعنـي الذي  ّن 14827  

أنه ناج منههللاا, ردّ علـى ما كان علـيه, ورضي عنه صاحبه. فأنساه الشييان  كر  لك للـهللالك الذي 

أمره يوسي أن يذكره, فلبـ يوسي بع   لك فـي السجن بضع سنـين. يقول جّل ثناؤه: فلبـ 

سي فـي السجن لقـيـله للناجي من صاحبـي السجن من القـيـل: ا كرنـي عن  سي ك بضع يو

 سنـين, عقوبة له من هللا بذلك.

واختلي أهل التأويـل فـي ق ر البِْضع الذي لبـ يوسي فـي السجن, فقال بعضهم: هو سبع   

 سنـين.  كر من قال  لك:

هللا  أبو َعثهللْاة, قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قال: ـ ح ثنا مـحهللا  بن بشار, قال: ح ثنا مـح14828  

 لبـ يوسي فـي السجن سبع سنـين.

ـَ فِـي الّسْجِن بِْضَع ِسنِـيَن قال:     ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة: فَلَبِ

 سبع سنـين.

بو الهذيـل الّصْنعانـي, ـ ح ثنا الـحسن, قال: أخبرنا عب  الرزام, قال: أخبرنا عهللاران أ14829  

قال: سهللاعت وْهبـا يقول: أصاب أيوب الباله سبع سنـين, وترك فـي السجن يوسي سبع سنـين, 

 وعذب بختنصر يجول فـي السبـاع سبع سنـين.

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: زعهللاوا 14830  

 ـين, كهللاا لبـ يوسي.أنها, يعنـي البضع: سبع سن

 وقال آخرون: البضع: ما بـين الثالن إلـى التسع.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنا ابن بشار, قال: ح ثنا سلـيـهللاان, قال: ح ثنا أبو هالل, قال: سهللاعت قتادة يقول: 14831  

 البضع: ما بـين الثالن إلـى التسع.

رائيـل, عن منصور, عن مـجاه : بِْضَع ـ ح ثنا وكيع, قال: ح ثنا يحيى بن آدم, عن إس14832  

 ِسنِـيَن قال: ما بـين الثالن إلـى التسع.

 وقال آخرون: بل هو ما دون العشر.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج, قال ابن 14833  

 عبـاس: بِْضَع سنـيَن دون العشرة.
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ّراه أن البِْضع ال يذكر إال مع عشر, ومع العشرين إلـى التسعين, وهو نـيي ما بـين وزعم الف  

الثالثة إلـى التسعة. وقال: كذلك رأيت العرب تفعل وال يقولون بضع ومئة, وال بضع وألي, وإ ا 

 كانت للذكران قـيـل: بضع.

ن الـثالن, وكـذلك مـا زاد والصواب فـي البضع من الثالن إلـى التسع إلـى العشر, وال يكـون دو  

 علـى العق  إلـى الـهللائة, وما زاد علـى الـهللائة فال يكون فـيه بضع.

 43اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َوقَاَل اْلهللَاِلُك إِنَّي أََرَى َسْبَع بَقََراٍت ِسهللَااٍن يَأُْكلُُهّن َسْبٌع ِعَجاٌ  

 بَِساٍت يَأَيَّها اْلهللَاالُ أَْفتُونِي فِي ُرْؤيَاَي إِن ُكنتُْم ِللّرْؤيَا تَْعبُُروَن {.َوَسْبَع ُسْنباُلٍَت ُخْضٍر َوأَُخَر يَا

يعنـي جّل  كره بقوله: وقال ملك مصر إنّـي أَرى فـي الـهللانام َسْبَع بَقََراٍت ِسهللااٍن يَأُْكلُُهّن َسْبٌع من    

ه وال فـي غيره, لَتَعاُر  العرب ولـم يذكر أنه رأى فـي منام«, إنـي أرى»البقر ِعجاٌ . وقال: 

بـينها فـي كالمها إ ا قال القائل منهم: أرى أنـي أفعل كذا وكذا أنه خبر عن رؤيته  لك فـي منامه 

وإن لـم يذكر النوم. وأخرج الـخبر جّل ثناؤه علـى ما ق  جرى به استعهللاال العرب  لك بـينهم. 

بالت خضر فـي منامي. وأَُخَر يقول: وسبعا أخر من َوَسْبَع ُسْنباُلٍت ُخْضٍر يقول: وأرى سبع سن

السنبل يابِساٍت يَأيّها الـهللَاألُ يقول: يا أيّها األـرا  من رجالـي وأصحابـي أْفتُونِـي فِـي ُرْؤياَي 

 فـاْعبُروها إْن ُكْنتُـْم للّرْؤيا َعبَرة.

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , عن أسبـاط, عن الس ّي, قال: إن هللا 14834  

أرى الـهللالك فـي منامه رؤيا هالته, فرأى سبع بقرات سهللاان يأكلهن سبع عجا , وسبع سنبالت 

خضر وأخر يابسات. فجهللاع السحرةَ والكهنةَ والـُح اةَ والقافَة, فقصها علـيهم. فقالُوا أْضغاُن 

 الٍم َوما نَـْحُن بَتأِْويـِل األْحالِم بِعاِلـهللِايَن.أحْ 

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, قال: ثم إن الـهللالك الّريّان بن الولـي  14835  

رأى رؤياه التـي رأى, فهالته, وعر  أنها رؤيا واقعة, ولـم ي ر ما تأويـلها فقـال للــهللان حولـه مـن 

 ـي أَرى َسْبَع بَقََراٍت سهللِااٍن يَأُْكلُُهّن َسْبٌع ِعجاٌ ... إلـى قوله: بِعاِلـهللِايَن.أهل مـهللالكته: إنّ 

 44اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }قَالَُواْ أَْضغَاُن أَْحالٍَم َوَما نَْحُن بِتَأِْويِل األْحالَِم بِعَاِلهللِايَن {.

هم ملك مصر عن تعبـير رؤياه: رؤياك هذه أضغان يقول تعالـى  كره: قال الـهللاأل الذين سأل   

أحالم يعنون أنها أخالط رؤيا كا بة ال حقـيقة لها. وهي جهللاع ِضْغـ, والّضْغـ: أصله الـُحْ مة 

من الـحشيش, يَُشبّهُ بها األحالم الـهللاختلية التـي ال تأويـل لها. واألحالم جهللاع ُحْلـم, وهو ما لـم 

 ن قول ابن مقبل:يص ُم من الرؤيا, ومن األضغا

ـَهللاالِ   ـَها ُوِضعَْت بِِهأْضغاُن َرْيحاٍن َغ َاةَ   َخْودٌ كأّن فِرا

 ومنه قول االَخر:  

ـِ الـَخال فـي البَْيِن ُمْكتَـهللِانُ    يَْحهللِاي ِ ماَر َجنِـيٍن قَّل مانِعُُهياٍو كِضْغ

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  هللا, قال: ثنـي معاوية, عن علـّي, عن ابن عبـاس, ـ 14836  

 قوله: أْضغاُن أْحالٍم يقول: مشتبهة.

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن سع , قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عهللاي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن 14837  

 ابن عبـاس, قوله: أْضغاُن أْحالٍم كا بة.

ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قال: لـهللاا قّ  الـهللالك رؤياه ـ ح 14838  

 التـي رأى علـى أصحابه, قالوا: أضغان أحالم: أي فعل األحالم.

ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة: 14839  

 ما نَـْحُن بتأِويـل األْحالِم بِعاِلـهللِايَن.أْضغاُن أْحالٍم قال: أخالط أحالم, وَ 
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ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , عن أبـي مرزوم, عن جويبر, عن 14840  

 الضحاك, قال: أضغان أحالم كا بة.

 قال: ثنـي الـهللاـحاربـّي, عن جويبر, عن الضحاك, قالوا: أضغان, قال: كذب.   

ج, قال: سهللاعت أبـا معا , قال: ح ثنا عبـي  بن سلـيـهللاان, قال: ُح ثت عن الـحسين بن الفَرَ    

 سهللاعت الضحاك يقول فـي قوله: أْضغاُن أْحالٍم: هي األحالم الكا بة.

ـــهللِايَن يقــول: ومــا نـــحن بـــهللاا تئــول إلـــيه األحــالم الكا بــة    ـــْحُن بتَأِْويـــِل األْحــالِم بِعاِل وقولــه: َومــا نَ

البــاه « العالــهللاين»والتــي فــي «, العالــهللِاين»تـي فـي التأويـل من صلة بعالـهللِاين. والبـاه األولـى ال

ألن معنى الكالم: «, أضغان أحالم»التـي بـهللاعنى الـجح . ورفع « ما»التـي ت خـل فـي الـخبر مع 

 لـيَ هذه الرؤيا بشيه إنـهللاا هي أضغان أحالم.

 46-45اآلية : 
الِّذي نََجا ِمْنُههللَاا َوادَّكَر بَْع َ أُّمٍة أَنَاْ أُنَبّئُُكْم بِتَأِْويِلِه فَأَْرِسلُوِن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َوقَاَل 

*  يُوُسُي أَيَّها الّص ّيُق أَْفتِنَا فِي َسْبعِ بَقََراٍت ِسهللَااٍن يَأُْكلُُهّن َسْبٌع ِعَجاٌ  َوَسْبعِ ُسنباُلٍَت ُخْضٍر 

 إِلَى النّاِس لَعَلُّهْم يَْعلهللَُاوَن {.َوأَُخَر يَابَِساٍت لّعَلَّي أَْرِجُع 

يقول تعالـى  كره: وقال الذي نـجا من القتل من صاحبـي السجن اللذين استعبرا يوسي الرؤيا    

وادَّكَر يقول: وتذكر ما كان نسي من أمر يوسي, و كر حاجته للـهللاِلك التـي كان سأله عن  تعبـيره 

 ِعْن َ َربَّك بَع َ أُّمٍة يعنـي بع  حين. كالذي:رؤياه أن يذكرها له بقوله: ا ُْكرنِـي 

ـ ح ثنا مـحهللا  بن بشار, قال: ح ثنا عب  الرحهللان, قال: ح ثنا سفـيان, عن عاصم, عن 14841  

 أبـي ُرَزين, عن ابن عبـاس: َوادَّكَر بَْع َ أُّمٍة قال: بع  حين.

 ثنا أبـي, عن سفـيان, عن عاصم, ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا وكيع وح ثنا ابن وكيع, قال: ح   

 عن أبـي ُرَزين, عن ابن عبـاس, مثله.

ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قال: أخبرنا الثورّي, عن عاصم, عن أبـي    

 رزين عن ابن عبـاس, مثله.

 بع  حين. ـ ح ثنا أبو كريب, قال: ح ثنا أبو بكر بن عيا : َوادَّكَر بَْع َ أُّمٍة:14842  

ـ ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , قال: أخبرنا سفـيان, عن 14843  

 عاصم, عن أبـي ُرَزين قال: َوادَّكَر بَْع َ أُّمٍة قال: بع  حين.

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو نعيـم, قال: ح ثنا سفـيان, عن عاصم, عن أبـي رزين, عن ابن    

 عبـاس مثله.

قال: ح ثنا عب  هللا بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـّي, عن ابن عبـاس, قوله: َوادَّكَر بَْع َ    

 أُّمٍة يقول: بع  حين.

ح ثنـي مـحهللا  بن سع , قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عهللاي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن    

 .عبـاس: َوادَّكَر بَْع َ أُّمٍة قال:  كر بع  حين

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, عن الـحسن: َوادَّكَر بَْع َ أُّمٍة 14844  

 بع  حين.

ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة, عن الـحسن,    

 مثله.

ا ي ي  بن زريع, قال: ح ثنا سعي  بن ح ثنـي الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا عفـان, قال: ح ثن   

 أبـي َعروبة, عن قتادة, عن الـحسن, مثله.

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن 14845  

 مـجاه : َوادَّكَر بَْع َ أُّمٍة: بع  حين.

ن جريج, قال: قال ابن كثـير بَْع َ ـ ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا حجاج, عن اب14846  

 أُّمٍة: بع  حين. قال: قال ابن جريج, وقال ابن عبـاس: بَْع َ أُّمٍة قال: بع  سنـين.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , عن أسبـاط, عن الس ّي: َوادَّكَر بَْع َ أُّمٍة 14847  

 قال: بع  حين.
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ح ثنا الـِحهللّاانـي, قال: ح ثنا ـريك, وعن ِسهللااك, عن عكرمة:  ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال:14848  

 َوادَّكَر بَْع َ أُّمٍة أي بع  ِحْقبة من ال هر.

وهذا التأويـل علـى قراهة من قرأ: بَْع َ أُّمٍة بضّم األلي وتش ي  الـهللايـم, وهي قراهة القّراه فـي   

 أمصار اإلسالم.

بفتـح األلي وتـخفـيي الـهللايـم « بَْع َ أُّمةٍ »هم قرهوا  لك: وق  ُروى عن جهللااعة من الـهللاتق ّمين أن  

وفتـحها بـهللاعنى بع  نسيان. و كر بضهم أن العرب تقول من  لك: أَِمهَ الّرجُل يأَمهُ أَمها: إ ا نسي. 

 وكذلك تأّوله من قرأ  لك كذلك.  كر من قال  لك:

ثنا ههللاام, عن قتادة, عن عكرمة, ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا عفـان, قال: ح 14804  

 ويفسرها: بع  نسيان.« بَْع َ أَمهٍ »عن ابن عبـاس, أنه كان يقرأ: 

ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا بَهْ  بن أس , عن َههللّاام, عن قتادة, عن عكرمة, عن ابن عبـاس أنه    

 يقول: بع  نسيان.« بَْع َ أَمهٍ »قرأ: 

لـخـلـيـل الـيحهللَا ّي, قال: ح ثنا ابن أبـي ع ّي, عن أبـي ـ ح ثنـي أبو غسان مالك بن ا14849  

 واألَمهُ: النسيان.« بَْع َ أَمهٍ »هارون الغنوّي, عن عكرمة أنه قرأ: 

ح ثنـي يعقوب وابن وكيع, قاال: ح ثنا ابن علـية, قال: ح ثنا أبو هارون الغنوي, عن عكرمة,    

 مثله.

ب  الوهاب, قال: قال هارون, وثنى أبو هارون الغنوي, ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا ع   

 بع  نسيان.«: بَْع َ أَمهٍ »عن عكرمة: 

 بع  نسيان.«: َوادَّكَر بَْع َ أُّمةٍ »قال: ح ثنا عب  الوهاب, عن سعي , عن قتادة, عن عكرمة:    

 ع  نسيان.ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, عن ابن عبـاس: أي ب   

ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة: 14850  

 قال: من بع  نسيانه.« َوادَّكَر بَْع َ أُّمةٍ »

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو النعهللاان عارم, قال: ح ثنا حهللااد بن زي , عن عب  14851  

 «.َوادَّكَر بَْع َ أُّمةٍ »اه , أنه قرأ: الكريـم أبـي أمية الـهللاعلـم, عن مـج

ـ ح ثنـي ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , عن أبـي مرزوم, عن جويبر, عن 14852  

 الضحاك: َوادَّكَر بَْع َ أُّمٍة قال: بع  نسيان.

ُح ثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سهللاعت أبـا معا  يقول: ح ثنا عبـي  بن سلـيـهللاان, قال:    

 يقول: بع  نسيان.« َوادَّكَر بَْع َ أُّمةٍ »هللاعت الضحاك يقول فـي قوله: س

 وق   كر فـيها قراهة ثالثة, وهي ما:  

ـ ح ثنـي به الـهللاثنى, قال: أخبرنا إسحام, قال ح ثنا عب  هللا بن الّ بَـير, عن سفـيان, عن 14853  

 الـهللايـم مخففة.مـج مة « َوادَّكَر بَْع َ أُّمةٍ »حهللاي , قال: قرأ مـجاه : 

وكأن قارىه  لك كذلك أراد به الـهللاص ر من قولهم: أِمهَ يأَْمهُ أْمها, وتأويـل هذه القراهة, نظير   

 تأويـل من فتـح األلي والـهللايـم.

وقوله: أناأُنَبّئُُكْم بتَأِْويـِلِه يقول: أنا أخبركم بتأويـله. فَأْرِسلُوَن يقول: فأطلقونـي أمضى الَتـيكم    

ـله من عن  العاِلـم به. وفـي الكالم مـحذو  ق  ترك  كره استغناه بـهللاا  هر عهللاا ترك و لك: بتأوي

 فأرسلوه فأتـى يوسي, فقال له: يا يوسي يا أيها الص يق. كهللاا:

ح ثنا  حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام قال: قاَل الـهللَاِلُك للـهللان حوله: إنّـي أَرى َسْبَع    

من  لك ما سهللاع ومسألتَه عن تأويـلها  كر « نبو»ٍن... اآلية, وقالوا له ما قال, وسهللاع بَقََراِت ِسهللاا

يوسي وما كان عبر له ولصاحبه وما جاه من  لك علـى ما قال من قوله, قال: أنا أُنَبَئُُكْم بتَأِْويـِلِه 

تاه فقال: يا يوسي إن الـهللالك ق  فأْرِسلُوَن يقول هللا تعالـى: َوادَّكَر بَْع َ أُّمٍة: أي حقبة من ال هر, فأ

رأى كذا وكذا فقّ  علـيه الرؤيا, فقال فـيها يوسي ما  كر هللا تعالـى لنا فـي الكتاب فجاههم مثَْل 

فَلَق الصبح تأويـلها, فخرج نبو من عن  يوسي بـهللاا أفتاهم به من تأويـل رؤيا الـهللالك, وأخبره بـهللاا 

 قال.
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هللاا قال: أرسلونـي ألن السجن لـم يكن فـي الـهللا ينة.  كر من قال وقـيـل: إن الذي نـجا منههللاا إنـ  

  لك:

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , عن أسبـاط, عن الس ّي: وقَاَل الِّذي نَـجا 14854  

السجن فـي الـهللا ينة, ِمْنُههللاا َوادَّكَر بَْع َ أُّمٍة أنا أُنَبّئُُكْم بتَأِْويـِلِه فأْرِسلُونَقال ابن عبـاس: لـم يكن 

 فـانيلق الساقـي إلـى يوسي, فقال: أْفتِنا فـي َسْبعِ بَقََراٍت ِسهللااٍن... االَيات.

قوله: أْفتِنا فِـي َسْبعِ بَقََراٍت ِسهللااٍن يَأُْكلُُهن َسبٌُع ِعجاٌ  َوَسْبعِ ُسْنباُلٍت ُخْضٍر وأَُخَر يابِساٍت فإن    

ئِيَن فـي الـهللانام يأكلهن سبع منها عجا , وفـي سبع سنبالت معناه: أفتنا فـي سبع بقرات ِسهللاان رُ 

 خضر رئين أيضا, وسبع أخر منهّن يابسات. فأما السهللاان من البقر: فإنها السنون الـهللاخصبة. كهللاا:

ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة: أْفتِنا 14855  

هللااٍن يَأُكلُُهّن َسْبٌع ِعجاٌ  قال: أما السهللاان: فسنون منها مخصبة. وأما السبع فـي َسْبعٍ بَقََراَت سِ 

 الِعجا : فسنون مـج بة ال تنبت ـيئا.

ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة: أْفتنا فِـي َسْبعِ بَقََراٍت ِسهللااٍن فـالسهللاان    

 ـهللُاـُحول الـُج ُوب.الـهللاخاصيب, والبقرات العجا : هي السنون ال

قوله: َوَسْبعِ ُسْنباُلٍت ُخْضٍر وأَُخَر يابساٍت أما الـخضر: فهّن السنون الـهللاخاصيب, وأما    

 الـيابسات: فهّن الـُج ُوب الـهللاـحول. والعجا : جهللاع عجي, وهي الـهللاهازيـل.

ع إلـــى النــاس فــأخبرهم, لَعَلُّهــْم وقولــه: لَعَلّـــي أْرِجــُع إلـــى النّــاِس لَعلُّهــْم يَْعلَـــهللُاوَن يقــول: كــي أرجــ  

 يَْعلَـهللُاوَن يقول: لـيعلـهللاوا تأويـل ما سألتك عنه من الرؤيا.

 47اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }قَاَل تَْ َرُعوَن َسْبُع ِسنِيَن دَأَبا  فهللََاا َحَص تّْم فَذَُروهُ فِي ُسنبُِلِه إِالّ 

 قَِليال  ّمهللّاا تَأُْكلُوَن {.

يقول تعالـى  كره: قال يوسي لسائله عن رؤيا الـهللالك: تَْ َرُعوَن َسبَُع ِسنِـيَن دَأَبـا يقول:    

ت رعون هذه السبع السنـين, كهللاا كنتـم ت رعون سائر السنـين قبلها علـى عادتكم فـيـهللاا مضى. 

 وال ّأب: العادة ومن  لك قول امرىه القـيَ:

 قبلَهاوجاَرتِها أُّم الّربـاِب بِـهللَاأَْسلِ  ك َأبَِك ِمْن أُّم الـُحَوْيِرنَ  

 يعنـي كعادتك منها.  

وقوله: فهللََاا َحَص ْتُـْم فَذَُروهُ فِـي ُسْنبُِلِه إالّ قَلـيال  ِمـهللّاا تَأُْكلُوَن وهذا مشورة أـار بها نبـّي هللا صلى   

 كهللاا: هللا عليه وسلم علـى القوم, ورأى رآه لهم صالحا يأمرهم بـاستبقاه طعامهم.

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قال: قال لهم نبـّي هللا يوسـي 14856  

 تَْ َرُعوَن َسبَُع ِسنِـيَن دَأَبـا... اآلية, فإنـهللاا أراد نبـي هللا صلى هللا عليه وسلم البقاه.

 48اآلية : 
ـِ َادٌ يَأُْكْلَن َما قَ ّْمتُْم لَُهّن إاِلّ قَِليال  ّمهللّاا  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }ثُّم يَأْتِي ِمن بَْعِ   َِلَك َسْبٌع 

 تُْحِصنُوَن {.

يقول: ثم يجيه من بع  السنـين السبع التـي ت رعون فـيها دأبـا, سنون سبع ـ اد يقول: ُج وب    

فـي إع اد ما أع دتـم لهّن فـي السنـين قْحيه يَأُْكْلَن ما قَ ّْمتُـْم لَُهّن يقول: يؤكل فـيهّن ما ق متـم 

السبعة الـخصبة من اليعام واألقوات. وقال جّل ثناؤه: يَأُْكْلَن فوصي السنـين بأنهّن يأكلهن, وإنـهللاا 

 الـهللاعنى: أن أهل تلك الناحية يأكلون فـيهّن, كهللاا قـيـل:

 نَهاُرَك يا َمْغُروُر َسْهٌو َوَغْفلَةٌ 

 لَك الِزم ولَـْيـلَُك نَْوٌم والّردَى

فوصي النهار بـالسهو والغفلة واللـيـل بـالنوم, وإنـهللاا يسهى فـي هذا ويغفل فـيه وينام فـي هذا,   

لـهللاعرفة الـهللاخاطبـين بـهللاعناه, والـهللاراد منه: إال قلـيال  مـهللاا تـحصنون, يقول: إال يسيرا مـهللاا 

 إلحراز.تـحرزونه. واإلحصان: التصيـير فـي الـحصن وإنـهللاا الـهللاراد منه: ا

 وبنـحو الذي قلنا فـي  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك:  
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ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة, قوله: 14857  

 تُـْحِصنُوَن. يَأُْكْلَن ما قَ ّْمتُـْم لَُهّن يقول يأكلن ما كنتـم اتـخذتـم فـيهّن من القوت, إالّ قَِلـيال  ِمـهللّاا

ـِ َادٌ وهّن     ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة: ثُّم يأْتـي ِمْن بَْعِ   لَك َسْبٌع 

 الـج وب الـهللاـحول, يَأُْكْلَن ما قَ ّْمتُـْم لَُهّن إالّ قَِلـيال  ِمـهللّاا تُـْحِصنُوَن.

ـِ َادٌ وهّن  ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي ,    عن قتادة: ثُّم يأْتـي ِمْن بَْعِ   لَك َسْبٌع 

 الـج وب, يَأُْكْلَن ما قَ ّْمتُـْم لَُهّن إالّ قَِلـيال  ِمـهللّاا تُـْحِصنُوَن: مـهللاا ت ّخرون.

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  هللا, قال: ثنـي معاوية, عن علـّي, عن ابن عبـاس, فـي 14858  

 ِلـيال  ِمـهللّاا تُـْحِصنُوَن يقول: تَـخُ نون.قوله: إالّ قَ 

ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس:    

 تُـْحِصنُون: تـحرزون.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو, قال: ح ثنا أسبـاط, عن الس ّي: يَأُْكْلَن ما قَ ّْمتُـْم 14859  

 ّن إالّ قَِلـيال  ِمـهللّاا تُـْحِصنُوَن قال: مـهللاا ترفعون.لَهُ 

وهذه األقوال فـي قوله: تَـْحِصنُوَن وإن اختلفت ألفـا  قائلـيها فـيه, فإن معانـيها متقاربـة, وأصـل   

 الكلـهللاة وتأويـلها علـى ما بـيّنت.

 49اآلية : 
  َِلَك َعاٌم فِيِه يُغَاُن النّاُس َوفِيِه يَْعِصُروَن {. القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     }ثُّم يَأْتِي ِمن بَْع ِ 

وهذا خبر من يوسي علـيه السالم للقوم عهللاا لـم يكن فـي رؤيا ملكهم, ولكنه من علـم الغيب    

 الذي آتاه هللا داللة علـى نبّوته وحجة علـى ص قة. كهللاا:

ن ثور, عن معهللار, عن قتادة, قال: ثم ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  ب14860  

زاده هللا علـم سنة لـم يسألوه عنها, فقال: ثُّم يَأْتِـي ِمْن بَْعِ   لَك عاٌم فِـيِه يُغاُن النّاُس َوفِـيِه 

 يَْعِصُروَن.

 ويعنـي بقوله: فِـيِه يُغاُن النّاُس بـالـهللاير والغيـ.  

 :وبنـحو  لك قال أهل التأويـل.  كر من قال  لك  

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قوله: ثُّم يَأْتِـي ِمْن بَْعِ   لَك 14861  

 عاٌم فِـيِه يُغاُن النّاُس قال: فـيه يغاثون بـالـهللاير.

ـ ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا مـحهللا  بن ي ي  الواسيي, عن جويبر, عن 14862  

 النّاُس قال: بـالـهللاير. الضحاك: فِـيِه يُغانُ 

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن 14863  

عبـاس: ثُّم يَأْتِـي ِمْن بَْعِ   لَك عاٌم قال: أخبرهم بشيه لـم يسألوه عنه, وكان هللا ق  علّـهللاه إياه عام 

 فـيه يغان الناس بـالـهللاير.

الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن  ـ ح ثنـي14864  

 مـجاه : فِـيِه يُغاُن النّاُس بـالـهللاير.

وأما قوله: َوفِـيِه يَْعِصُروَن فإن أهل التأويـل اختلفوا فـي تأويـله, فقال بعضهم: معناه: وفـيه    

 ك:يعصرون العنب والسهللاسم وما أـبه  لك.  كر من قال  ل

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  هللا, قال: ثنـي معاوية, عن علـّي, عن ابن عبـاس: 14865  

 َوفِـيِه يَْعِصُروَن قال: األعناب وال هن.

ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس: َوفِـيِه    

 عنب خهللارا, وال يتون زيتا.يَْعِصُروَن السهللاسم دهنا, وال

ح ثنـي مـحهللا  بن سع , قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عهللاي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن    

عبـاس, قوله: عاٌم فِـيِه يُغاُن النّاُس َوفِـيِه يَْعِصُروَن يقول: يصيبهم غيـ, فـيعصرون فـيه العنب, 

 ويعصرون فـيه ال يت, ويعصرون من كّل الثهللارات,

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن 14866  

 مـجاه : َوفِـيِه يَْعِصُروَن قال: يعصرون أعنابهم.
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ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , عن أسبـاط, عن الس ّي: َوفِـيِه يَْعِصُروَن 14867  

 قال: العنب.

الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا مـحهللا  بن ي ي  الواسيي, عن جويبر, عن  ـ ح ثنا14868  

 الضحاك: َوفِـيِه يَْعِصُروَن قال: كانوا يعصرون األعناب والثهللارات.

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة: َوفِـيِه يَْعِصُروَن قال: 14869  

 لـخصب, هذا علـم آتاه هللا يوسي لـم يسئل عنه.يعصرون األعناب وال يتون والثهللاار من ا

 وقال آخرون: معنى قوله: َوفِـيِه يَْعِصُروَن وفـيه يحلبون.  كر من قال  لك:  

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي فضالة, عن علـّي بن أبـي طلـحة, عن ابن 14870  

 .عبـاس: َوفِـيِه يَْعِصُروَن قال: فـيه يحلبون

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: أخبرنا إسحام, قال: ح ثنا عب  الرحهللان بن أبـي حهللااد, قال: 14871  

« َوفِـيِه تَْعِصُرونَ »ح ثنا الفرج بن فضالة, عن علـّي بن أبـي طلـحة, قال: كان ابن عبـاس يقرأ: 

 بـالتاه, يعنـي تـحتلبون.

هللا ينة والبصرة والكوفة: َوفِـيِه يَْعِصُروَن واختلفت القّراه فـي قراهة  لك, فقرأه بعض أهل الـ  

بـالـياه, بـهللاعنى ما وصفت من قول من قال: عصر األعناب واألدهان. وقرأ  لك عامة قّراه 

بـهللاعنى: يُـهللايرون, « َوفِـيِه يَْعَصُرونَ »بـالتاه. وقرأه بعضهم: « َوفِـيِه تَْعِصُرونَ »الكوفـيـين: 

 ا لـخالفها ما علـيه من قّراه األمصار.وهذه قراهة ال أستـجي  القراهة به

والصواب من القراهة فـي  لك أن لقارئه الـخيار فـي قراهته بأّي القراهتـين األخريـين ـاه, إن   

ـاه بـالـياه ردّا علـى الـخبر به عن الناس, علـى معنى: فِـيِه يُغاُن النّاُس َوفِـيِه يَْعِصُروَن أْعنابهم 

التاه ردّا علـى قوله: إالّ قَِلـيال  ِمـهللّاا تُـْحِصنُوَن وخيابـا به لـهللان خاطبه بقوله: وأدهانهم. وإن ـاه بـ

يَأُْكْلَن ما قَ ّْمتُـْم لَُهّن إالّ قَِلـيال  ِمـهللّاا تُـْحِصنُوَن ألنههللاا قراهتان مستفـيضتان فـي قَِراَهة األمصار 

هللاخاطبـين بذلك كان ال ـّك أنهم أغيثوا بـاتفـام الـهللاعنى, وإن اختلفت األلفـا  بههللاا. و لك أن الـ

وعصروا: أغيـ الناس الذين كانوا بناحيتهم وعصروا, وكذلك كانوا إ ا أغيـ الناس بناحيتهم 

وعصروا, أغيـ الـهللاخاطبون وعصروا, فههللاا متفقتا الـهللاعنى, وإن اختلفت األلفـا  بقراهة  لك. 

ل مـهللان يفسر القرآن برأيه علـى مذهب وكان بعض من ال علـم له بأقوال السلي من أهل التأويـ

كالم العرب يوجه معنى قوله: َوفِـيِه يَْعِصُروَن إلـى: وفـيه يَْنـجون من الـج ب والقحط بـالغيـ, 

 وي عم أنه من العَصر والعصر التـي بـهللاعنى الـهللانـجاة, من قول أبـي زبـي  اليائي:

ـُ َغْيَر ُمغاثٍَولَقَْ  كاَن عُ    ْصَرةَ الـهللَاْنـُجودِ َصاِديا يَْستَِغي

 أي الـهللاقهور, ومن قول لبـي :  

 فبـاَت وأْسَرى القَْوُم آِخَر لَـْيـلِهمْ 

 َوما كاَن َوقّافـا بغَْيِر ُمعَّصرِ 

و لك تأويـل يكفـي من الشهادة علـى خيئه خالفه قول جهللايع أهل العلـم من الصحابة والتـابعين.   

ن علـّي بن أبـي طلــحة, فقـول ال معنـى لـه, ألنـه خـال  وأما القول الذي روى الفَرج بن فضالة ع

 الـهللاعرو  من كالم العرب وخال  ما يعر  من قول ابن عبـاس رضي هللا عنههللاا.

 50اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َوقَاَل اْلهللَاِلُك ائْتُونِي بِِه فَلهللَّاا َجآَههُ الّرُسوُل قَاَل اْرِجْع إِلََى َربَّك 

 أَْلهُ َما بَاُل النّْسَوةِ الالّتِي قَّيْعَن أَْيِ يَُهّن إِّن َربّي بَِكْيِ ِهّن َعِليٌم {.فَاسْ 

يقول تعالـى  كره: فلـهللاا رجع الرسول الذي أرسلوه إلـى يوسي, الذي قال: أنا أُنَبّئُُكْم بِتَأِْويـِلِه    

لك حقـيقة ما أفتاه به من تأويـل رؤياه فأْرِسلُوِن فأخبرهم بتأويـل رؤيا الـهللالك عن يوسي, علـم الـهللا

 وصحة  لك, وقال الـهللالك: ائتونـي بـالذي َعبَر رؤياي هذه. كالذي:

من عن  يوسي « نبو»ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, قال: فخرج 14872  

فلـهللاا أخبره بـهللاا فـي نفسه  بـهللاا أفتاهم به من تأويـل رؤيا الـهللالك حتـى أتـى الـهللالك, فأخيره بـهللاا قال,

 كهللاثل النهار وعر  أن الذي قال كائن كهللاا قال, قال: ائتونـي به.
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ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو, عن أسبـاط, عن الس ّي, قال: لـهللاا أتـى الـهللالَك 14873  

 رسولُه, قال: ائتونـي به.

الـهللالك ي عوه إلـى الـهللالك, قاَل اْرِجْع إلـى  وقوله: فَلَـهللّاا جاَههُ الّرُسوُل يقول: فلـهللاا جاهه رسول   

َربَّك يقول: قال يوسي للرسول: ارجع إلـى سي ك فـاسأْلهُ ما بـاُل النّْسَوةِ الالّتِـي قَّيْعَن أْيِ يَُهّن. 

وأبى أن يخرج مع الرسول وإجابة الـهللالك حتـى يعر  صحة أمره عن هم مـهللاا كانوا قذفوه به من 

رسول: سل الـهللالك ما ـأن النسوة الالتـي قّيعن أي َيهن, والـهللارأة التـي ُسِجنُت ـأن النساه, فقال لل

 بسببها كهللاا:

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام: فَلَـهللّاا جاَههُ الّرُسوُل قاَل اْرِجْع إلـى 14874  

والـهللارأة التـي سجنت بسبب أمرها عهللاا كان من  َربَّك فـاسأْلهُ ما بـاُل النّْسَوةِ الالّتِـي قَّيْعَن أْيِ يَُهنّ 

  لك.

ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو, عن أسبـاط, عن الس ّي, قال: لـهللاا أتـى الـهللالك 14875  

رسوله فأخبره قاَل ائْتُونِـي بِِه فلـهللاا أتاه الرسول ودعاه إلـى الـهللالك أبى يوسي الـخروج معه, 

أْلهُ ما بـاُل النّْسَوةِ الالّتِـي قَّيْعَن أْيِ يَُهّن... اآلية, قال الس ّي, قال ابن وقال: اْرِجْع إلـى َربَّك فـاس

عبـاس: لو خرج يوسي يومئذ قبل أن يعلـم الـهللالك بشأنه, ما زالت فـي نفَ الع ي  منه حاجة, 

 يقول: هذا الذي راود امرأته.

عن رجل, عن أبـي ال ناد, عن  ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام,14876  

يَْرَحُم ّللّاُ يُوُسَي إْن كاَن  َا أناةٍ, لَْو ُكْنُت »أبـي هريرة, قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 «.أنا الـهللَاـْحبُوَس ثُّم أُْرِسَل إلـّي لَـَخَرْجُت َسِريعا, إْن كان لَـَحِلـيـهللاا  َا أناةٍ 

ا مـحهللا  بن بشر, قال: ح ثنا مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو سلـهللاة, ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثن   

ـَ يُوُسُي ثُّم »عن أبـي هريرة قال: قال النبـّي صلى هللا عليه وسلم:  لَْو لَبِثُْت فِـي الّسْجِن ما لَبِ

ما بـاُل النّْسَوةِ الالّتِـي قَّيْعَن جاَهنِـي ال ّاِعي ألََجْبتُهُ, إْ  جاَههُ الّرُسوُل فَقاَل اْرِجْع إلـى َربَّك فـاسأْلهُ 

 اآلية.«... أْيِ يَُهنّ 

ح ثنـي يونَ بن عب  األعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي سلـيـهللاان بن بالد, عن    

 مـحهللا  بن عهللارو, عن أبـي سلـهللاة, عن أبـي هريرة, عن النبـّي صلى هللا عليه وسلم, بـهللاثله.

الـهللاقريه, قال: ح ثنا سعي  بن تلـي , قال: ح ثنا عب  الرحهللان بن القاسم, ح ثنا زكريا بن أبـان    

قال: ثنـي بكر بن ُمَضر, عن عهللارو بن الـحارن, عن يونَ بن ي ي , عن ابن ـهاب, قال: 

أخبرنـي أبو سلـهللاة بن عب  الرحهللان وسعي  بن الـهللاسيب, عن أبـي هريرة, أن رسول هللا صلى هللا 

ـَ يُوُسُي الََهَجْبُت ال ّاِعيَ لَْو »عليه وسلم قال:   «.لَبِثُْت فِـي الّسْجِن ما لَبِ

ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي يونَ, عن ابن ـهاب, عن أبـي سلـهللاة بن    

 عب  الرحهللان, وسعي  بن الـهللاسيب, عن أبـي هريرة, عن النبـّي صلى هللا عليه وسلم, بـهللاثله.

حهللا , قال: ح ثنا عفـان بن مسلـم, قال: ح ثنا حهللااد, عن مـحهللا  بن عهللارو, ح ثنا الـحسن بن مـ   

عن أبـي سلـهللاة, عن أبـي هريرة, قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, وقرأ هذه اآلية: اْرِجْع 

َعلـيـٌم قال النبـّي صلى هللا إلـى َربَّك فـاسأْلهُ ما بـاُل النّْسَوةِ الالّتِـي قَّيْعَن أْيِ يَُهّن إّن َربّـي بَكْيِ ُهّن 

 «.لَْو ُكْنت أنا ألَْسَرْعُت اإلجابَةَ, َوما اْبتَغَْيُت العُْذرَ »عليه وسلم: 

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا الـحجاج بن الـهللانهال, قال: ح ثنا حهللااد, عن ثابت, عن النبـّي صلى    

ريرة, عن النبـّي صلى هللا عليه هللا عليه وسلم. ومـحهللا  بن عهللارو, عن أبـي سلـهللاة, عن أبـي ه

وسلم أنه قرأ: اْرِجْع إلـى َربَّك فـاسأْلهُ ما بـاُل النّْسَوةِ الالّتِـي قَّيْعَن أْيِ يَُهّن.... اآلية, فقال النبـّي 

ـَ إلـّي ألَْسَرْعُت فِـي اإلجابَِة َوما اْبتَغَْيُت العُْذرَ »صلى هللا عليه وسلم:   «.لَْو بُِع

نا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن عهللارو ـ ح ث14877  

لَقَْ  َعجْبُت ِمْن يُوُسَي َوَصْبِرِه »بن دينار, عن عكرمة, قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

َولَْو ُكْنُت َمكانَهُ ما أْخبَْرتُُهْم بَِشْيٍه  وَكَرِمِه, َوّللّاُ يَْغِفُر لَهُ ِحيَن ُسئَِل َعن البَقََراِت الِعجاِ  والّسهللااِن,

تَِرَط أْن يُْخِرُجونِـي َولَقَْ  َعِجْبُت ِمْن يُوسَي َوَصْبِرِه وكَرِمِه وّللّاُ يَْغِفُر لَهُ ِحيَن أتاهُ  ـْ حتـى أ

 «.هُ العُْذرُ الّرُسوُل, َولَْو ُكْنُت َمكانَهُ لَبـادَْرتُُهُم البـاَب, َولكنّهُ أَرادَ أْن يَُكوَن لَ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة, قوله: اْرِجْع إلـى َربَك فـاسأْلهُ 14878  

 ما بـاُل النّْسَوةِ أراد نبـّي هللا صلى هللا عليه وسلم أن ال يخرج حتـى يكون له العذر.

, عن ابن جريج, قوله: اْرِجْع إلـى ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج14879  

َربَّك فـاسأْلهُ ما بـاُل النّْسَوةِ الالّتِـي قَّيْعَن أْيِ يَُهّن قال: أراد يوسي العذر قبل أن يخرج من 

 السجن.

وقولــه: إّن َربّـــي بَكْيــِ ِهّن َعِلـيـــٌم يقــول: إن هللا تعالـــى  كــره  و علـــم بصنـــيعهّن وأفعــالهن التـــي   

يفعلن بغيري من الناس, ال يخفـي علـيه  لك كلـه, وهـو مـن وراه جـ ائهّن علــى  لـك. فعلن بـي و

وقـيـل: إن معنى  لك: إن سي ي إطفـير الع يـ  زوج الــهللارأة التــي راودتنــي عـن نفسـي  و علــم 

 ببراهتـي مـهللاا قذفتنـي به من السوه.

 51اآلية : 
بُُكّن إِْ  َراَودتُّن يُوُسَي َعن نّْفِسِه قُْلَن َحاَ  ِّلِ َما القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }قَاَل َما َخيْ 

هللِاَن َعِلهللْانَا َعلَْيِه ِمن ُسَوٍه قَالَِت اْمَرأَةُ اْلعَِ يِ  االََن َحْصَحَ  اْلَحّق أَنَاْ َراَوْدتّهُ َعن نّْفِسِه َوإِنّهُ لَ 

 الّصاِدقِيَن {.

ما  كر علـيه عنه, وهو: فرجع الرسول إلـى الـهللالك وفـي هذا الكالم متروك ق استغنـي ب اللة    

من عن  يوسي برسالته, ف عا الـهللالك النسوة الالتـي قّيعن أي يهن وامرأة الع ي , فقال لهّن: ما 

 َخْيبُُكّن إْ  َراَوْدتُّن يُوُسَي َعْن نَْفِسِه؟ كالذي:

جاه الرسول الـهللالك من عن   ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام: فلـهللاا14880  

 يوسي بـهللاا أرسله إلـيه جهللايع النسوة َوقاَل ما َخْيبُُكّن إْ  َراَوْدتُّن يُوُسَي َعْن نَْفِسِه.

ويعنـي بقوله: ما َخْيبُُكّن ما كان أمركّن, وما كان ـأنكّن إ  راودتّن يوسي عن نفسه, فأجبنه:   

ِمْن ُسوٍه, قالَِت اْمرأةُ العَِ يِ  االََن َحْصَح  الـَحّق تقول: االَن تبـين فَقُْلَن حاَ  ِِلّ َما َعِلـهللْانا علَـْيِه 

الـحّق وانكشي فظهر, أنا َراَوْدتُهُ َعْن نَْفِسِه وإن يوسي لـهللان الصادقـين فـي قوله ِهَي َراَودَتْنـي 

 َعْن نَْفِسي.

 ويـل.  كر من قال  لك:وبـهللاثل ما قلنا فـي معنى: االََن َحْصَحَ  الـَحّق قال أهل التأ  

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عب  هللا, قال: ح ثنا معاوية, عن علـّي, عن ابن عبـاس: 14881  

 االََن َحْصَحَ  الـَحّق قال: تبـين.

ـ ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: ح ثنا عيسى, عن ابن أبـي 14882  

 : االََن َحْصَحَ  الـَحّق تبـين.نـجيح, عن مـجاه , فـي قول هللا

 ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا ابن نـهللاير, عن ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه , مثله.   

ح ثنا الـحسن بن مـحهللا , قال: ح ثنا ـبـابة, قال: ح ثنا ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن    

 مـجاه , مثله.

, قال: ح ثنا عب  هللا بن أبـي جعفر, عن ورقاه, عن ابن أبـي ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا إسحام   

 نـجيح, عن مـجاه , مثله.

ـ ح ثنا بشر, قال: ح ثنا ي ي , قال: ح ثنا سعي , عن قتادة: االََن َحْصَحَ  الـَحّق االَن 14883  

 تبـين الـحق.

 ن مـجاه , مثله.ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, ع   

ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الرزام, قال: أخبرنا معهللار, عن قتادة: االََن َحْصَحَ     

 الـَحّق قال: تبـين.

 ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاه , مثله.   

زام, قال: أخبرنا معهللار, عن قتادة: االََن َحْصَحَ  ح ثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عب  الر   

 الـَحّق قال: تبـين.

 ـ ح ثنا ابن وكيع, قال: ح ثنا عهللارو بن مـحهللا , عن أسبـاط, عن الس ّي, مثله.14884  

ـ ح ثنا القاسم, قال: ح ثنا الـحسين, قال: ح ثنا هشيـم, قال: أخبرنا جويبر, عن 14885  

 الضحاك, مثله.
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ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, قال: قالت راعيـل امرأة إطفـير ـ ح 14886  

الع ي : االََن َحْصَحَ  الـَحّق: أي االَن برز الـحّق وتبـين, أنا َراَوْدتُهُ َعْن نَْفِسِه َوإنّهُ لَـهللِاَن 

 الّصاِدقِـيَن فـيـهللاا كان قال يوسي مـهللاا ادّعت علـيه.

يع, قال: ح ثنا عهللارو, عن أسبـاط, عن الس ّي, قال: قال الـهللالك: ائتونـي ـ ح ثنا ابن وك14887  

ِ ما َعِلـهللْانا َعلَـْيهَ ِمْن ُسوٍه. ولكن  بهّن, فقال: ما َخْيبُُكّن إْ  َراَوْدتُّن يُوُسَي َعْن نَْفِسِه قُْلَن حاَ  ِِلّ

راويـله ثم ـ ّه بع   لك, فال امرأة الع ي  أخبرتنا أنا راودته عن نفسه, ودخـل معها البـيت وحّل س

 ت ري ما ب ا له. فقال امرأة الع ي : االََن َحْصَحَ  الـَحّق.

ـ ح ثنـي يونَ, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زي , فـي قوله: االََن َحْصَحَ  14888  

 الـَحّق تبـين.

ـــي    ــوا ف ـــل: فُكْبِكبُ ـــل: حصــح , كهللاــا قـي ـــل: «, بــواكُ »وأصــل حصــح : َحــّ  ولكــن قـي وقـي

وأصل الـحّ : استئصال الشيه, يقـال منـه: َحـّ  «.  َرّ »فـي « ْ ر َر»و«, كيّ »فـي « كفكي»

ـعره: إ ا استأصله جّ ا. وإنـهللاا أري  فـي هذا الـهللاوضع: حصح  الـحّق:  هب البـاطل والكـذب, 

 فـانقيع, وتبـين الـحّق فظهر.

 52اآلية : 
 } َِلَك ِليَْعلََم أَنّي لَْم أَُخْنهُ بِاْلغَْيِب َوأَّن ّللّاَ الَ يَْهِ ي َكْي َ اْلَخائِنِيَن {. القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   

يعنـي بقوله:  لَك ِلـيَْعلَـَم أنّـي لَـْم أْخْنهُ بـالغَْيِب هذا الفعل الذي فعلته من ردّي رسول الـهللالك    

ه أن يسأل النّْسَوة الالتـي قّيْعَن أْيِ يَُهن, عن إلـيه, وتركي إجابته والـخروج إلـيه, ومسألتـي إيا

ـأنهّن إ  قيعن أي يهن, إنـهللاا فعلته لـيعلـم أنـي لـم أخنه فـي زوجته بـالغيب: يقول: لـم أركب منها 

فـاحشة فـي حال غيبته عنـي. وإ ا لـم يركب  لك بـهللاغيبه, فهو فـي حال مشه ه إياه أحرى أن 

 :يكون بعي ا عن ركوبه. كهللاا

ـ ح ثنا ابن حهللاي , قال: ح ثنا سلـهللاة, عن ابن إسحام, قال: يقول يوسي:  لَك ِلـيَْعلَـَم 14889  

 إطفـير سي ه, أنّـي لَـْم أُخْنهُ بـالغَْيِب أنـي لـم أكن ألخالفه إلـى أهله من حيـ ال يعلـهللاه.

ن ابن أبـي ـ ح ثنـي مـحهللا  بن عهللارو, قال: ح ثنا أبو عاصم, قال: ح ثنا عيسى, ع14890  

 نـجيح, عن مـجاه :  لَك ِلـيَْعلَـَم أنّـي لَـْم أُخْنهُ بـالغَْيِب يوسي يقوله.

ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا أبو حذيفة, قال: ح ثنا ـبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه :  َلَك    

 لـيَْعلَـَم أنّـي لَـْم أُخْنهُ بـالغَْيِب يوسي يقوله: لـم أخن سي ي.

ال: ح ثنا إسحام, قال: ح ثنا عب  هللا, عن ورقاه, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاه :  لَك ق   

 ِلـيَْعلَـَم أنّـي لَـْم أُخْنهُ بـالغَْيِب قال يوسي يقوله.

ـ ح ثنا مـحهللا  بن عب  األعلـى, قال: ح ثنا مـحهللا  بن ثور, عن معهللار, عن قتادة:  لَك 14891  

 ْنهُ بـالغَْيِب قال: هذا قول يوسي.ِلـيَْعلَـَم أنّـي لَـْم أخُ 

ـ ح ثنـي الـهللاثنى, قال: ح ثنا عهللارو بن عون, قال: ح ثنا هشيـم, عن إسهللااعيـل بن 14892  

سالـم, عن أبـي صالـح, فـي قوله:  لَك ِلـيَْعلَـَم أنّـي لَـْم أخْنهُ بـالغَْيِب هو يوسي يقول: لـم أخن 

 الـهللالك بـالغيب.

ال يَْهِ ي َكْي َ الـخائِنِـيَن يقول: فعلت  لك لـيعلـم سي ي أنـي لـم أخنه بــالغيب, وأن  وقوله: وأّن ّللّاَ   

هللا ال يه ي كي  الـخائنـين: يقول: وأن هللا ال يس ّد صنـيع من خان األمانات, وال يرـ  فعالهم فـي 

بقـول امـرأة الع يـ : أنـا َراَوْدتُـهُ َعـْن خيانتههللاوها. واتصل قوله:  لَك لـيَْعلَـَم أنّـي لَـْم أُخْنهُ بــالغَْيِب 

نَْفِسِه َوإنّهَ لــهللِاَن الّصاِدقِــيَن الــهللاعرفة السـامعين لــهللاعناه, كاتصـال قـول هللا تعالــى: وكـذلَك يَْفعَلُـوَن 

بقـول الــهللارأة: وجعلـوا أعـّ ةَ أْهِلهـا أِ لّـة, و لـك أن قولـه: وكـذلَك يَْفعَلُـوَن خبـر مبتـ إ, وكـذلك قــول 

ابه فـي سورة األعرا : فهللََاا َا تَأُْمُروِن وهو متصل بقول الــهللاأل: يُِريـ ُ أن يُْخـَرَجُكْم فرعون ألصح

 ِمْن أْرِضُكْم. وهللا أعلـم.
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