
 سورة الحجر

 سورة الـحجر مكية

 وآياتها تسع وتسعون

 بسم هللا الرحَمن الرحيـم

 1اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }الََر تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب َوقُْرآٍن ّمبِيٍن {.

َك آيلاُت أما قوله جّل ثناؤه, وتقدّست أسماؤه الر, فقد تقدم بـيانها فـيـما مضى قبلل. وأملا قولله: تِْلل  

الِكتاِب فإنه يعنـي: هذه االَيات, آيات الكتل  التلـي نانلت قبلل القلرآن نلالتوراة والنـجيلـل. وقُلرآٍن 

 يقول: وآيات قرآن ُمبِـيٍن يقول: يُبِـين من تأمله وتدبّره رشدَه وهداه. نما:

رآٍن ُمبِلـيٍن قلال: ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سلعيد, نلن قتلا ة: َوقُل15878  

 تبـين وهللا هداه ورشده وخيره.

ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, نن مـجاهد: الر فواتلـ  يفتتلـ  15879  

 بها نالمه. تِْلَك آياُت الِكتاِب قال: التوراة والنـجيـل.

هشلام, نلن نملرو, نلن سلعيد, نلن ـ حدثنلـي اللـمثنى, قلال: حلدثنا قسلحال, قلال: حلدثنا 15880  

 قتا ة, فـي قوله: الر تِْلَك آياُت الِكتاِب قال: الكتُ  التـي نانت قبل القرآن.

 2اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }ّربََما يََو ّ الِّذيَن َنفَُرواْ لَْو َنانُواْ ُمْسِلِميَن {.

أت ذللك ناملة قلّراء أهلل اللـمدينة وبعلف الكوفـيلـين اختلفت القراء فـي قلراءة قولله ُربَلـَما فقلر    

 ُربَـَما بتـخفـيف البـاء, وقرأته نامة قّراء الكوفة والبصرة بتشديدها.

والصواب من القول فـي ذلك نندنا أن يقال: قنهما قراءتان مشهورتان ولغتان معروفتان بـمعنى   

 هما قرأ القارىء فهو مصي .واحد, قد قرأ بكّل واحدة منهما أئمة من القّراء, فبأيت

فقال بعف نـحويـي البصرة: أ خـل مع «, ربّ »التـي مع « ما»واختلف أهل العربـية فـي معنى   

بـمنزلة شيء, فكأنك قلت: رّب شيء, « ما»لـيتكلـم بـالفعل بعدها, وقن شئت جعلت « ما« »ربّ »

عف نـحويّـي الكوفة, وقال: اللـمصدر يو ّ: أي رّب و ّ يو ّه الذين نفروا. وقد أنكر ذلك من قوله ب

ربـما يو ون لو نانوا: أن يكونوا. قال: وقذا أضمر «, لو»ال يحتاج قلـى نائد, والو ّ قد وقع نلـى 

فلـيس بـمفعول, وهو موضع الـمفعول, وال ينبغي أن يترجم الـمصدر بشيء, وقلد « لو»الهاء فـي 

دا. فكلان الكسلائي والفلّراء يقلوالن: ال تكلا  العلرب ترجمه بشيء, ثم جعله و ّا, ثم أنا  نللـيه نائل

نلـى مستقبل, وقنـما يوقعونها نللـى اللـماضي ملن الفعلل نقلولهم: ربلـما فعللت نلذا, « ربّ »توقع 

وربـما جاءنـي أخوك. قاال: وجاء فـي القلرآن ملع اللـمستقبل: ربلـما يلو ّ, وقنلـما جلان ذللك  ن ملا 

فـيه, فهلو حلّ  نأنله نيلان, فجلرى الكلالم فـيلـما للـم يكلن بعلدُ نان فـي القرآن من وند وونيد وما 

مـجراه فـيـما نان, نما قـيـل: َولَْو تََرى قذ الـُمـْجرُموَن ناِنُسو ُرُؤوِسِهْم ِنْندَ َربِّهْم وقوله: َولَْو تََرى 

ن القائلل ال قْذ فَزُنوا فاَل فَْوَت نأنه ماض وهو منتظر لصلدقه فلـي اللـمعنى, وأنله ال مكلذّب لله, وأ

يقول قذا نََهى أو أمر فعصاه الـمأمور يقول: أما وهللا لرّب ندامة لك تلذنر قوللـي فلـيها لعللـمه بأنله 

اللدائم وقن نلان « ربلـما»سيندم, وهللا وونده أصدل من قول الـمخـلوقـين. وقد يجلون أن يصلح  

ـيت ا سماء نان معهلا ضلمير فـي لفظ يفعل, يقال: ربـما يـموت الرجل فال يوجد له نفن, وقن أُول

 نان, نما قال أبو  ُؤا :

 ُربّـَما الـجاِمُل الـُمَؤبُّل فِـيِهُموَنناِجيُج بَـْينَُهّن الـِمَهاُر  

فتأويـل الكالم: ربـما يو ّ الذين نفروا بـاهلل فجحدوا وحدانـيته لو نانوا فلـي  ار الدنلـيا مسللـمين.   

 نما:

د بن مسرول الكندي, قال: حدثنا خالد بن نافع ا شعري, نن سعيد ـ حدثنا نلـّي بن سعي15881  

قذا نان يوم القـيامة, واجتـمع أهلل »بن أبـي بر ة, نن أبـي بر ة, نن أبـي موسى, قال: بلغنا أنه: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



النار فـي النار ومعهم من شاء هللا من أهل القبلة, قال الكفـار لـمن فـي النار من أهل القبلة: ألستلـم 

ين؟ قالوا: بلـى, قالوا: فما أغنى ننكم قسالمكم وقد صرتـم معنا فلـي النلار؟ قلالوا: نانلت لنلا مسلـم

ذنوب فأُخذنا بها. فسمع هللا ما قالوا, فأمر بكّل من نان من أهل القبلة فـي النار فأخرجوا, فقال من 

ليه وسللم: اللر تِْللَك آيلاُت ثم قرأ رسول هللا صلى هللا ن« فـي النار من الكفـار: يا لـيتنا ننا مسلـمين

 الِكتاِب وقُرآٍن ُمبِـيٍن ُربَـَما يََو ّ الِّذيَن َنفَُروا لَْو نانُوا ُمْسِلـِميَن.

ـ حدثنا الـحسن بن مـحمد, قال: حدثنا نمرو بن الهيثم أبو قَطن القُْطعّي, وَروح القـيسّي, 15882  

قاسم بن الفضل بن نبد هللا بن أبـي َجْروة, قال: ونفـان بن مسلـم واللفظ  بـي قَطن قالوا: حدثنا ال

نان ابن نبـاس وأنس بن مالك يتأّوالن هذه االَية: ُربَـَما يََو ّ الِّذيَن َنفَلُروا لَلْو نلانُوا ُمْسِللـِميَن قلاال: 

ذلك يوم يجمع هللا أهل الـخطايا ملن الـمسللـمين واللـمشرنين فلـي النلار وقلال نفلـان: حلين يحلبس 

ايا من الـمسلـمين والـمشرنين فـيقول الـمشرنون: ما أغنى ننكم ملا ننتلـم تعبلدون نا  أهل الـخط

أبو قطن: قد ُجِمعنا وقيانم وقال أبو قَطن ونفـان: فـيغض  هللا لهم بفضلل رحمتله وللـم يقلله روح 

وا لَللْو نللانُوا بللن نبللـا ة. وقللالوا جميعللا: فللـيخرجهم هللا, وذلللك حللين يقللول: ُربَللـَما يَللَو ّ الّللِذيَن َنفَللرُ 

 ُمْسِلـِميَن.

ـ حدثنا الـحسن, قال: حدثنا نفـان, قال: حدثنا أبو نوانة, قال: حدثنا نطاء بلن السلائ , 15883  

نن مـجاهد, نلن ابلن نبلـاس, فلـي قولله: ُربَلـَما يَلَو ّ الّلِذيَن َنفَلُروا لَلْو نلانُوا ُمْسِللـِميَن قلال: يدخلـل 

لك: ملن نلان مسللـما فلـيدخلـل اللـجنة قلال: فلذلك قولله: ُربَلـَما الـجنة ويرحم حتـى يقول فـي آخر ذ

 يََو ّ الِّذيَن َنفَُروا لَْو نانُوا ُمْسِلـِميَن.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا نبد هللا بن صالـ , قال: ثنـي معاوية, نلن نللـّي, نلن ابلن 15884  

نانُوا ُمْسِلـِميَن ذلك يوم القـيامة يتـمنى الذين نفروا لو نبـاس, فـي قوله: ُربَـَما يََو ّ الِّذيَن َنفَُروا لَْو 

 نانوا موحدين.

ـ حدثنا أحمد بن قسحال, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان نلن سللـمة بلن نهيلـل, 15885  

يَن قلال: هلذا فلـي نن أبـي الزنراء, نن نبد هللا, فـي قوله: ُربَـَما يََو ّ الِّذيَن َنفَُروا لَْو نانُوا ُمْسِللـمِ 

 الـجهنـميـين قذا رأوهم يخرجون من النار.

حدثنـي الـمثنى, قال: أخبرنا مسلـم بن قبراهيـم, قلال: حلدثنا القاسلم, قلال: حلدثنا ابلن أبلـي فلروة    

العبدي أن ابن نبلـاس وأنلس بلن ماللك نانلا يتلأّوالن هلذه االَيلة: ُربَلـَما يَلَو ّ الّلِذيَن َنفَلُروا لَلْو نلانُوا 

ُمْسِلللـِميَن يتأّوالنهللا يللوم يحللبس هللا أهللل الللـخطايا مللن الـمسلللـمين مللع الللـمشرنين فللـي النللار, قللال: 

فـيقول لهم الـمشرنون: ما أغنى ننكم ما ننتـم تعبدون فلـي الدنلـيا, قلال: فلـيغض  هللا لهلم بفضلل 

 انُوا ُمْسِلـِميَن.رحمته, فـيخرجهم, فذلك حين يقول: ُربَـَما يََو ّ الِّذيَن َنفَُروا لَْو ن

حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, نن نطاء بن السائ , نن مـجاهد, نن ابن نبـاس, قال: ما    

يزال هللا يُدخـل الـجنة, ويرحم ويشفع حتـى يقوَل: ملن نلان ملن الـمسللـمين فلـيدخلـل اللـجنة فلذلك 

 ـِميَن.قوله: ُربَـَما يََو ّ الِّذيَن َنفَُروا لَْو نانُوا ُمْسلِ 

ـ حدثنـي يعقوب بن قبراهيـم, قال: حلدثنا ابلن نللـية, نلن هشلام الدّسلتوائي, قلال: حلدثنا 15886  

حما , قال: سألت قبراهيـم نن هذه االَية: ُربَـَما يََو ّ الِّذيَن َنفَُروا لَْو نانُوا ُمْسِلـِميَن قلال: ُحلدّثت أن 

: ما أغنى ننكم ملا ننتلـم تعبلدون؟ قلال: فلـيغض  الـمشرنين قالوا لـمن  خـل النار من الـمسلـمين

هللا لهللم, فللـيقول للللـمالئكة والنبـيللـين: اشللفعوا فللـيشفعون, فللـيخرجون مللن النللار, حتللـى قن قبلللـيس 

 لـيتطاول رجاء أن يخرج معهم. قال: فعند ذلك يو ّ الذين نفروا لو نانوا مسلـمين.

ا حملا , نلن قبراهيلـم, أنله قلال فلـي قلول هللا نلّز حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجلاج, قلال: حلدثن   

وجّل: ُربَـَما يََو ّ الِّذيَن َنفَُروا لَْو نانُوا ُمْسِلـِميَن قال: يقول من فـي النار من الـمشرنين للـمسلـمين: 

؟ قال: فـيغض  هللا لهم, فـيقول: من نان مسلـما فلـيخرج ملن النلار «ال قله قال هللا»ما أغنت ننكم 

 فعند ذلك: يََو ّ الِّذيَن َنفَُروا لَْو نانُوا ُمْسِلـِميَن. قال:

حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا نبد الرنال, قال: أخبرنلا معملر, نلن حملا , نلن قبراهيلـم    

 فـي قوله: ُربَلـَما يَلَو ّ الّلِذيَن َنفَلُروا لَلْو نلانُوا ُمْسِللـِميَن قلال: قن أهلل النلار يقوللون: ننلا أهلل شلرك
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ونفر, فما شأن هؤالء الـموحدين ما أغنلى نلنهم نبلـا تهم قيلاه؟ قلال: فلـيخرج ملن النلار ملن نلان 

 فـيها من الـمسلـمين. قال: فعند ذلك يََو ّ الِّذيَن َنفَُروا لَْو نانُوا ُمْسِلـِميَن.

ـ حدثنا اللـحسن بلن يحيلى, أخبرنلا نبلد اللرنال, قلال: أخبرنلا الثلورّي, نلن حملا , نلن 15887  

قبراهيـم, نن خصيف, نن مـجاهد, قال: يقول أهل النار للـموحدين: ما أغنى ننكم قيـمانكم؟ قال: 

فإذا قلالوا ذللك, قلال: أَْخِرُجلوا ملن نلان فلـي قلبله مثقلال ذّرة فعنلد ذللك يَلَو ّ الّلِذيَن َنفَلُروا لَلْو نلانُوا 

 ُمْسِلـِميَن.

هشام, نن حما , قال: سألت قبراهيـم نن قول هللا حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مسلـم, قال: حدثنا    

نّز وجّل: ُربَـَما يََو ّ الِّذيَن َنفَُروا لَْو نانُوا ُمْسِللـِميَن قلال: الكفلـار يعيّلرون أهلل التوحيلد: ملا أغنلى 

ننكم ال قله قال هللا؟ فـيغض  هللا لهم, فـيأمر النبـيـين والـمالئكة فـيشفعون, فلـيخرج أهلل التوحيلد, 

 ـى قن قبلـيس لـيتطاول رجاء أن يخرج, فذلك قوله: ُربَـَما يََو ّ الِّذيَن َنفَُروا لَْو نانُوا ُمْسِلـِميَن.حت

ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا نبلد السلالم, نلن خصليف, نلن ملـجاهد, 15888  

 يَن َنفَُروا لَْو نانُوا ُمْسِلـِميَن.قال: هذا فـي الـجهنـميـين, قذا رأوهم يخرجون من النار يََو ّ الّذِ 

ـ حدثنلـي اللـمثنى, قلال: حلدثنا اللـحجاج بلن اللـمنهال, قلال: حلدثنا حملا , نلن نطلاء بلن 15889  

السللائ , نللن مللـجاهد, قللال: قذا فللرض هللا مللن القضللاء بللـين خللـلقه, قللال: مللن نللان مسلللـما فلـيدخللـل 

 نانُوا ُمْسِلـِميَن. الـجنة فعند ذلك يََو ّ الِّذيَن َنفَُروا لَوْ 

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو, قال: حدثنا أبو ناصم, قال: حدثنا نيسى وحدثنـي الـحارث, 15890  

قلال: حللدثنا الللـحسن قلال: حللدثنا ورقللاء وحدثنللـي اللـحسن, قللال: حللدثنا شبلـابة, قللال: حللدثنا ورقللاء 

أبـي نـجي , نلن ملـجاهد, قولله:  وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, نن ابن

 ُربَـَما يََو ّ الِّذيَن َنفَُروا لَْو نانُوا ُمْسِلـِميَن قال: يوم القـيامة.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, نن ابن جريج, نن مـجاهد, مثله.   

جويبر, نلن الضلحاك  ـ حدثنا الـحسن بن مـحمد, قال: حدثنا نبد الوهاب بن نطاء, نن15891  

فـي قوله: ُربَـَما يََو ّ الِّذيَن َنفَُروا لَلْو نلانُوا ُمْسِللـِميَن قلال: فلـيها وجهلان اثنلان, يقوللون: قذا حضلر 

الكافر الـموت و ّ لو نان مسلـما. ويقلول آخلرون: بلل يعلذّب هللا ناسلا ملن أهلل التوحيلد فلـي النلار 

ا أغنللت نللنكم نبللـا ة ربكللم وقللد ألقللانم فللـي النللار؟ بللذنوبهم, فللـيعرفهم الللـمشرنون فللـيقولون: ملل

 فـيغض  لهم فـيخرجهم, فـيقول: ُربَـَما يََو ّ الِّذيَن َنفَُروا لَْو نانُوا ُمْسِلـِميَن.

ـ حدثنا ابن ونيع, قال: حدثنا أبـي, نن أبـي جعفر, نن الربلـيع, نلن أبلـي العاللـية, فلـي 15892  

 َنفَُروا لَْو نانُوا ُمْسِلـِميَن قال: نزلت فـي الذين يخرجون من النار.قوله: ُربَـَما يََو ّ الِّذيَن 

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, نن قتا ة, قوله: ُربَـَما يََو ّ الّلِذيَن َنفَلُروا 15893  

 مين.لَْو نانُوا ُمْسِلـِميَن وذلك وهللا يوم القـيامة, و ّوا لو نانوا فـي الدنـيا مسلـ

حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى, قال: حدثنا مـحمد بن ثور, نن معمر, نن قتا ة: ُربَـَما يَلَو ّ الّلِذيَن    

 َنفَُروا لَْو نانُوا ُمْسِلـِميَن.

حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, نن نطاء, نن مـجاهد, نن ابلن نبلـاس, قلال: ملا يلزال هللا    

: من نان من الـمسلـمين فلـيدخلـل اللـجنة فلذلك حلين يقلول: ُربَلـَما يدخـل الـجنة ويشفع حتـى يقول

 يََو ّ الِّذيَن َنفَُروا لَْو نانُوا ُمْسِلـِميَن.

 3اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }ذَْرُهْم يَأُْنلُواْ َويَتََمتّعُواْ َويُْلِهِهُم ا َمُل فََسْوَف يَْعلَُموَن {.

نره لنبـيه مـحمد صلى هللا نليه وسلم: ذر يا مـحمد هؤالء الـمشرنين يأنلوا فـي يقول تعالـى ذ    

هذه الدنـيا ما هم آنلوه, ويتـمتعوا من لذاتها وشهواتهم فلـيها قللـى أجلهلم اللذي أجللت لهلم, ويُلـْلِههم 

فسلوف  ا مل نن ا خذ بحظهم من طانة هللا فـيها وتزّو هم لـمعا هم منها بـما يقربهم ملن ربهلم,

يعلـمون غدا قذا ور وا نلـيه وقد هلكوا نلـى نفرهم بـاهلل وشلرنهم حلين يُعلاينون نلذاب هللا أنهلم 

 نانوا من تـمتعهم بـما نانوا يتـمتعون فـيها من اللذّات والشهوات نانوا فـي خسار وتبـاب.

 4اآلية : 
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 قِالّ َولََها ِنتَاٌب ّمْعلُوٌم {. القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوَمآ أَْهلَْكنَا ِمن قَْريَةٍ 

يقول تعالـى ذنره: َوما أْهلَْكنا يا مـحمد ِمْن أهل قَْريٍَة من أهلل القلرى التلـي أهلكنلا أهلهلا فـيلـما     

مضى, قالّ ولََها ِنتاٌب َمْعلُوٌم يقول: قال ولها أجل مؤقّت ومدة معروفة ال نهلكهم حتـى يبلغوها, فإذا 

ند ذلك. فـيقول لنبـيه مـحمد صلى هللا نليه وسلم: فكذلك أهلل قريتلك التلـي أنلت بلغوها أهلكناهم ن

منها وهي مكة, ال نهلك مشرني أهلها قال بعد بلوض نتابهم أجله,  ن ِمْن قضلائي أن ال أهللك أهلل 

 قرية قال بعد بلوض نتابهم أجله.

 5اآلية : 
 أُّمٍة أََجلََها َوَما يَْستَأِْخُروَن {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }ّما تَْسبُِ  ِمْن 

يقول تعاللـى ذنلره: ملا يتقلدّم هلالك أملة قبلل أجلهلا اللذي جعلله هللا أجلالال لهالنهلا, وال يسلتأخر     

 هالنها نن ا جل الذي جعل لها أجالال. نما:

زهري, ـ حدثنـي الـمثنى, قال: أخبرنا قسحال, قال: حدثنا نبد الرنال, نن معمر, نن ال15894  

فـي قوله: ما تَْسبُِ  ِمْن أُّمٍة أَجلَها َوما يَْستَأِْخُرون قال: نرى أنه قذا حضر أجله فإنه ال يؤخر سانة 

 وال يقدّم. وأما ما لـم يحضر أجله فإن هللا يؤخر ما شاء ويقدّم ما شاء.

 7-6اآلية : 
ّزَل َنلَْيِه اللذّْنُر قِنّلَك لََمْجنُلوٌن ل  لّلْو َملا تَأْتِينَلا القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َوقَالُواْ يَأَيَّها الِّذي نُ 

 بِاْلَمالئَِكِة قِن ُننَت ِمَن الّصاِ قِيَن {.

يقول تعالـى ذنره: وقال هؤالء الـمشرنون للك ملن قوملك يلا ملـحمد: يلا أيّهلا الّلِذي نُلّزَل َنلَلـْيِه     

ـلقه, قنَّك لَـَمـْجنُوٌن فلـي  نائلك قيانلا قللـى أن نتّبعلك الذّْنُر وهو القرآن الذي ذنر هللا فـيه موانظ خ

ونذر آلهتنا. لَْوما تَأْتـينا بـالـَمالئَِكِة قالوا: هال تأتـينا بـالـمالئكة شاهدة لك نلـى صدل ملا تقلول قْن 

ـيك ُنْنَت ِملَن الّصاِ قِلـيَن يعنلـي: قن ننلت صلا قا فلـي أن هللا تعاللـى بعثلك قللـينا رسلوالال وأنلزل نلل

نتابـا, فإن الرّب الذي فعلل ملا تقلول بلك ال يتعلذّر نللـيه قرسلال مللك ملن مالئكتله معلك حجلة للك 

وموضللع «, لللوال« »لومللا»نلللـينا وآيللة لللك نلللـى نبّوتللك وصللدل مقالتللك. والعللرب تضللع موضللع 

 من ذلك قول ابن مقبل:«, لوما« »لوال»

 ا فـيُكما قْذ ِنْبتُـما َنَوِري لَْوما الـَحياُء َولَْوما الدّيُن ِنْبتُكماببَْعِف م 

 يريد: لوال الـحياء.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا قسحال, قال: حدثنا أبو نهير, نلن جلويبر, نلن الضلحاك: 15895  

 نُّزَل َنلَـْيِه الذّْنُر قال: القرآن.

 8اآلية : 
 ي تأويـل قوله تعالـى:    }َما نُنَّزُل اْلَمالئَِكةَ قِالّ بِالَحّ  َوَما َنانُواْ قِذاال ّمنَظِريَن {.القول فـ

ما تَنَلّزُل »اختلفت القّراء فـي قراءة قوله: ما نُنَّزُل الـَمالئَِكةَ فقرأ ناّمة قّراء الـمدينة والبصرة:     

بلـمعنى: ملا تنلزل اللـمالئكة, نللـى أن الفعلل «, اللـمالئكة» بـالتاء تَنَّزُل وفتلـحها ورفلع« الـَمالئَِكةُ 

للـمالئكة. وقرأ ذلك ناّمة قّراء أهل الكوفلة: ملا نُنَلّزُل اللـَمالئَِكةَ بلـالنون فلـي ننلزل وتشلديد اللزاي 

نللـيها. « ننزل»حينئذ منصوب بوقوع « الـمالئكة»ونص  الـمالئكة, بـمعنى: ما ننزلها نـحن, و 

وضلمها, « تنلزل»برفع الـمالئكة والتلاء فلـي « ما تُنَّزُل الـَمالئَِكةُ »ء أهل الكوفة: وقرأه بعف قّرا

 نلـى وجه ما لـم يسّم فـانله.

قال أبو جعفر: ونلّل هلذ القلراءات اللثالث متقاربلـات الـمعانلـي وذللك أن اللـمالئكة قذا نزلهلا هللا   

ما تنلزل بلإنزال هللا قياهلا قللـيه. فبلأّي هلذه نلـى رسول من رسله تنزلت قلـيه, وقذا تنزلت قلـيه فإنـ

القراءات الثالث قرأ ذلك القارىء فمصي  الصواب فـي ذللك, وقن ننلت أحلّ  لقارئله أن ال يعلدو 

فـي قراءته قحدى القراءتـين اللتـين ذنرت من قراءة أهل الـمدينة وا خلرى التلـي نللـيها جمهلور 

ـمعروفة فـي العاّمة, وا خرى: أننـي قراءة ملن قلرأ ذللك: قّراء الكوفـيـين,  ن ذلك هو القراءة ال

 بضم التاء من تنّزل ورفع الـمالئكة شاذّة قلـيـل من قرأ بها.« ما تُنَّزلُ »
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فتأويـل الكالم: ما ننزل مالئكتنا قال بـالـحّ , يعنـي بـالرسالة قلـى رسلنا, أو بـالعذاب لـمن أر نلا   

الـمشرنين نلـى ما يسألون قرسلالهم معلك آيلة فكفلروا للـم يُنظلروا  تعذيبه. ولو أرسلنا قلـى هؤالء

فـيؤخروا بـالعذاب, بل نوجلوا به نما فعلنا ذلك بـمن قبلهم من ا ملـم حلين سلألوا االَيلات فكفلروا 

 حين آتتهم االَيات, فعاجلناهم بـالعقوبة.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو, قال: حدثنا أبو ناصم, قال: حدثنا نيسى وحدثنلـي اللـحرث, 15896  

قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء وحدثنا اللـحسن بلن ملـحمد, قلال: حلدثنا شبلـابة, قلال: حلدثنا 

, نلن ورقاء وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل جميعلا, نلن ابلن أبلـي نلـجي 

 مـجاهد, فـي قوله: ما نُنَّزُل الـَمالئَِكةَ قالّ بـالـَحّ  قال: بـالرسالة والعذاب.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, نن ابن جريج, نن مـجاهد, مثله.   

 9اآلية : 
 هُ لََحافُِظوَن {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }قِنّا نَْحُن نَّزْلنَا الذّْنَر َوقِنّا لَ 

يقللول تعالللـى ذنللره: قنّللا نَللـْحُن نَّزْلنللا الللذّْنَر وهللو القللرآن, وقنّللا لَللهُ لللـَحافُِظوَن قللال: وقنللا للقللرآن     

لـحافظون من أن يزا  فلـيه بلـاطل ّملا للـيس منله, أو يلنقم منله ملا هلو منله ملن أحكامله وحلدو ه 

 من ذنر الذنر.« لَهُ »وفرائضه. والهاء فـي قوله: 

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو, قال: حدثنا أبو ناصم, قال: حدثنا نيسى وحدثنـي الـحارث, 15897  

قال: حدثنا الـحسين, قال: حلدثنا ورقلاء وحدثنلـي اللـحسن, قلال: حلدثنا شبلـابة, قلال: حلدثنا ورقلاء 

: حدثنا أبو حذيفة قال: حلدثنا شلبل, نلن ابلن أبلـي نلـجي , نلن ملـجاهد, فلـي وحدثنـي الـمثنى, قال

 قوله: وقنّا لَهُ لـَحافُِظوَن قال: نندنا.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, نن ابن جريج, نن مـجاهد, مثله.   

قولله: قنّلا نَلـْحُن نَّزْلنلا اللذّْنَر  ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, نلن قتلا ة,15898  

وقنّا لَهُ لـَحافُِظوَن قال فـي آية أخلرى: ال يَأْتِلـيِه البلـاِطُل والبلـاطل: قبللـيس, ِملْن بلـيِن يَدَْيلِه َوال ِملْن 

َخـْلِفِه فأنزله هللا ثم حفظه, فال يستطيع قبلـيس أن يزيد فـيه بـاطالال وال ينلتقم منله حقّلا, حفظله هللا 

 لك.من ذ

ـ حدثنـي مـحمد بن نبد ا نلـى, قال: حدثنا مـحمد بن ثور, نن معمر, نلن قتلا ة: وقنّلا 15899  

 لَهُ لـَحافُِظوَن قال: حفظه هللا من أن يزيد فـيه الشيطان بـاطالال أو ينقم منه حقّا.

بلـمعنى: وقنلا  وقـيـل: الهاء فلـي قولله: وقنّلا لَلهُ للـَحافُِظوَن ملن ذنلر ملـحمد صللى هللا نليله وسللم  

 لـمـحمد حافظون مـمن أرا ه بسوء من أندائه.

 11-10اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َولَقَْد أَْرَسْلنَا ِمن قَْبِلَك فِي ِشيَعِ ا ّوِليَن ل  َوَما يَأْتِيِهم ّملن ّرُسلوٍل 

 قِالّ َنانُواْ بِِه يَْستَْهِزئُوَن {.

يه مـحمد صلى هللا نليه وسلم: ولقد أرسلنا يا مـحمد من قبلك فلـي ا ملـم يقول تعالـى ذنره لنبـ    

ا ّولـين رسالال. وترك ذنر الرسل انتفـاء بدالللة قولله: َولَقَلْد أْرَسلْلنا ِملْن قَْبِللَك نللـيه, وَننَلى بشليع 

 ا ّولـين: أمـم ا ّولـين, واحدتها شيعة, ويقال أيضا  ولـياء الرجل: شيعته.

 و الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:وبنـح  

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا نبلد هللا, قلال: ثنلـي معاويلة, نلن نللـّي, نلن ابلن نبلـاس: 15900  

 َولَقَْد أْرَسْلنا ِمْن قَْبِلَك فـي ِشيَعِ ا ّوِلـيَن يقول: أمـم ا ّولـين.

قسلحال, قلال: حلدثنا هشلام, نلن نملرو, نلن سلعيد, نلن  ـ حدثنـي الـمثنى, قال: أخبرنلا15901  

 قتا ة, فـي قوله: َولَقَْد أْرَسْلنا ِمْن قَْبِلَك فِـي ِشيَعِ ا ّوِلـيَن قال: فـي ا مـم.
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وقوله: َوما يَأْتِـيهْم ِمْن ِرُسوٍل قالّ نانُوا بِِه يَْستَْهِزُءوَن يقول: وما يأتـي شليع ا ّوللـين ملن رسلول   

رسللله قللـيهم بللـالدناء قللـى توحيللده والذنلان بطانتلله قالّ َنلانُوا بِللِه يَْسلتَْهِزُءوَن يقللول: قال ملن هللا ي

 نانوا يَْسَخرون بـالرسول الذي يرسله هللا قلـيهم ُنتّوا منهم وتـمّر ا نلـى ربهم.

 13-12اآلية : 
ُمْجلِرِميَن ل  الَ يُْؤِمنُلوَن بِلِه َوقَلْد َخلَلْت القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َنلذَِلَك نَْسللُُكهُ فِلي قُلُلوِب الْ 

 ُسنّةُ ا ّوِليَن {.

يقول تعالـى ذنره: نما سلكنا الكفر فـي قلوب شيع ا ّولـين. بـاالستهزاء بلـالرسل, نلذلك نفعلل     

ذلللك فللـي قلللوب مشللرني قومللك الللذين أجرمللوا بللـالكفر بللـاهلل ال يُوْءِمنُللوَن بِللِه يقللول: ال يصللدّقون: 

 ـالذنر الذي أنزل قلـيك. والهاء فـي قوله: نَْسلُُكهُ من ذنر االستهزاء بـالرسل والتكذي  بهم نما:ب

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, نن ابن جلريج: نلذلَك نَْسللُُكهُ فِلـي 15902  

 قُلُوِب الـُمـْجِرِميَن قال: التكذي .

 نلـى, قال: حدثنا مـحمد بن ثور, نلن معملر, نلن قتلا ة: نلذلَك ـ حدثنا مـحمد بن نبد ا15903  

 نَْسلُُكهُ فِـي قُلُوِب الـُمـْجِرِميَن ال يؤمنون به, قال: قذا نذبوا سلك هللا فـي قلوبهم أن ال يؤمنوا به.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا نبد الرنال, قال: أخبرنا الثوري, نن حميد, نن 15904  

 ن, فـي قوله: نذلَك نَْسلُُكهُ فِـي قُلُوِب الـُمـْجِرِميَن قال: الشرك.الـحس

ـ حدثنلـي اللـمثنى, قلال: حلدثنا اللـحجاج بلن اللـمنهال, قلال: حلدثنا حملا  بلن سللـمة, نلن 15905  

حميد, قال: قرأت القرآن نله نلـى اللـحسن فلـي بلـيت أبلـي خـللـيفة, ففسلره أجملع نللـى الثبلـات, 

 وله: نذلَك نَْسلُُكهُ فِـي قُلُوِب الـُمـْجِرِميَن قال: أنمال سيعملونها لـم يعملونها.فسألته نن ق

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك نن حما  بلن سللـمة, نلن 15906  

قال: وقـفته حميد الطويـل, قال: قرأت القرآن نله نلـى الـحسن, فما نان يفسره قال نلـى الثبـات, 

قلال: الشلرك. قلال: ابلن الـمبللـارك: سلمعت سفلـيان يقلول فلـي قولله: نَْسللُُكهُ قللال: «, نسللكه»نللـى 

 نـجعله.

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وه , قال: قلال ابلن نيلد فلـي قولله: نلذلَك نَْسللُُكهُ فِلـي 15907  

 ا قال هللا, هو أضلهم ومنعهم اليـمان.قُلُوِب الـُمـْجِرِميَن ال يُوْءِمنُوَن بِِه قال: هم نم

 يقال منه: َسلََكه يَْسلُُكه َسْلكا وُسلُونا, وأسلكه يُْسِلكه قسالنا ومن السلوك قول ندّي بن نيد:  

 ونْنت ِلَزاَن َخْصِمَك لَـْم أَُنّرْ َوقَْد َسلَكوَك فـي يَْوم َنِصيِ   

 ومن السالك قول االَخر:

 فـي قُتائِدَةٍَشالّ نَما تُْطَر ُ الـَجّمالَةُ الّشُر َا  حتـى قذَا أْسلَُكوُهمْ  

وقوله: َوقَْد َخـلَْت ُسنّةُ ا ّوِلـيَن يقول تعاللـى ذنلره: ال يلؤمن بهلذا القلرآن قوملك اللذين سللكت فلـي 

قلوبهم التكذي , حتـى يََرُوا العَذَاَب ا ِلـيـَم أخذا منهم سلنة أسلالفهم ملن اللـمشرنين قلبلهم ملن قلوم 

نا  وثمو  وضربـائهم من ا مـم التـي نذّبت رسلها, فلـم تؤمن بـما جاءها من ننلد هللا حتلـى حلّل 

 بها سخط هللا فهلكت.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

هُ فِلـي قُلُلوِب ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, نن قتا ة, قوله: نذلَك نَْسلُكُ 15908  

 الـُمـْجِرِميَن ال يُوْءِمنُوَن بِِه َوقَْد َخـلَْت ُسنّةُ ا ّوِلـيَن وقائع هللا فـيـمن خال قبلكم من ا مـم.

 15-14اآلية : 
ال ّملَن الّسلَماِء فََظلّلواْ فِيلِه يَْعُرُجلوَن ل  لَ  قَلالُواْ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َولَْو فَتَْحنَا َنلَْيِهم بَابلا

 قِنَّما ُسّكَرْت أَْبَصاُرنَا بَْل نَْحُن قَْوٌم ّمْسُحوُروَن {.

اختلف أهل التأويـل فـي الـمعنـيـين بقوله: فََظلّوا فِـيِه يَْعُرُجوَن فقال بعضهم: معنى الكالم: ولو     

ْنلَت ِملَن الّصاِ قِلـيَن بـابلـا ملن فتـحنا نلـى هؤالء القائلـين لك يا مـحمد لَْوما تَأْتِـينا بـاللـَمالئَِكِة قْن نُ 

السماء فظلت الـمالئكة تعرج فـيه وهم يرونهم نيانلا, لقلالُوا قنلـَما ُسلّكَرْت أبصلاُرنا بَلْل نَلـْحُن قَلْوٌم 

 َمْسُحوُروَن. ذنر من قال ذلك:
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ن ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي نمي, قال: ثنـي أبـي, نن أبـيه, ن15909  

ابن نبـاس, قوله: َولَْو فَتَـْحنا َنلَـْيِهْم بـابـا ِمَن الّسماِء فََظلّوا فِـيِه يَْعِرُجوَن يقلول: للو فتلـحنا نللـيهم 

بـابـا من السماء فظلت الـمالئكة تعرج فـيه, لقلال أهلل الشلرك: قنلـما أَخلذَ أبصلارنا, وَشلبّه نللـينا, 

 ا بـالـَمالئَِكِة قْن ُنْنَت ِمَن الّصاِ قِـيَن.وقنـما سحرنا فذلك قولهم: لَْوما تَأْتِـين

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, نن قتا ة, نلن ابلن نبلـاس: فََظلّلوا فِلـيِه 15910  

يَْعُرُجوَن فظلت الـمالئكة يعرجون فـيه يراهم بنو آ م نيانا لقالُوا قنـَما ُسلّكَرْت أْبَصلاُرنا بَلْل نَلـْحُن 

 َمْسحوُرون.قَْوم 

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, نن ابن جريج, قوله: يا أيّها الّلِذي 15911  

ك نُّزَل َنلَـْيِه الذّْنُر قنَّك لـَمـْجنُوٌن لَْوما تَأْتِـينا بـالـَمالئَِكِة قْن ُنْنلَت ِملَن الّصاِ قِلـيَن, قلال: ملا بلـين ذلل

ْحنا َنلَـْيِهْم بـابـا ِمَن الّسماِء فََظلّوا فِـيِه يَْعِرُجوَن قال: رجع قلـى قوله: لَْوما تَأْتِـينا قلـى قوله: َولَْو فَتَـ

بـالـَمالئَِكِة ما بـين ذلك. قال ابن جلريج: قلال ابلن نبلـاس: فظللت اللـمالئكة تعلرج فنظلروا قللـيهم, 

 لقالُوا قنّـَما ُسّكَرْت أْبَصاُرنا قال: قريش تقوله.

ـ حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى, قال: حدثنا ملـحمد بلن ثلور, نلن معملر, نلن قتلا ة: َولَلْو 15912  

فَتَـْحنا َنلَـْيِهْم بـابـا ِمَن الّسماِء فََظلّوا فِـيِه يَْعِرُجلوَن قلال: قلال ابلن نبلـاس: للو فتلـ  هللا نللـيهم ملن 

ائين وذاهبلـين لقلالُوا قنّلـَما ُسلّكَرْت السماء بـابـا فظلت الـمالئكة تعرج فـيه, يقول: يختلفلون فلـيه جل

 أْبَصاُرنا.

ـل ُحللدثت نللن الللـحسين, قللال: سللمعت أبللـا معللاذ يقللول: أخبرنللا نبللـيد بللن سلـيللـمان, قللال: 15913  

سمعت الضحاك يقول فـي قوله: َولَلْو فَتَلـْحنا َنلَلـْيِهْم بـابلـا ِملَن الّسلماِء فََظلّلوا فِلـيِه يَْعِرُجلوَن يعنلـي 

يقول: لو فتـحُت نلـى اللـمشرنين بـابلـا ملن السلماء, فنظلروا قللـى اللـمالئكة تعلرج بلـين الـمالئكة 

السماء وا رض, لقلال اللـمشرنون: نَلـْحُن قَلْوٌم َمْسلُحوُروَن ُسلحرنا وللـيس هلذا بـاللـحّ . أال تلرى 

 اِ قِـيَن.أنهم قالوا قبل هذه االَية: لَْوما تَأْتِـينا بـالـَمالئَِكِة قْن ُنْنَت ِمَن الصّ 

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا قسحال, قال: حدثنا هشام, نن نمر, نن نصر, نلن الضلحاك, فلـي    

قوله: َولَْو فَتَـْحنا َنلَـْيِهْم بـابـا ِمَن الّسماِء فََظلّوا فِـيِه يَْعِرُجوَن قال: لو أنـي فتـحت بـابـا من السلماء 

لقلال اللـمشرنون: بَلْل نَلـْحُن قَلْوٌم َمْسلُحوُروَن قال تلرى تعرج فـيه الـمالئكة بـين السلماء وا رض, 

 أنهم قالوا: لَْوما تَأْتِـينا بـالـَمالئَِكِة قْن ُنْنَت ِمَن الّصاِ قِـيَن.

 وقال آخرون: قنـما ُننـي بذلك بنو آ م.  

لسلماء ومعنى الكالم نندهم: ولو فتـحنا نلـى هؤالء الـمشرنون من قوملك يلا ملـحمد بـابلـا ملن ا  

 فظلوا هم فـيه يعرجون لقَالُوا قنّـَما ُسّكَرْت أْبَصاُرنا. ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, نن قتا ة, قوله: َولَْو فَتَـْحنا َنلَـْيِهْم بـابلـا 15914  

للو فعلل هلذا ببنلـي آ م فظللوا فلـيه  ِمَن الّسماِء فََظلّوا فِـيِه يَْعُرُجلوَن قلال قتلا ة, نلان اللـحسن يقلول:

 يعرجون أي يختلفون, لقالُوا قنّـما ُسّكَرْت أْبَصاُرنا بَْل نَـْحُن قَْوٌم َمْسُحوُروَن.

وأما قوله: يَْعُرُجوَن فإن معناه: يرقَْون فـيه ويَْصعَدون, يقال منه: نرج يَْعلُرج ُنروجلا قذا َرقِلـَي   

 راج ومنه قول نثـير:وَصعَد, وواحدة الـمعارج: معرج ومع

 قلـى َحَسٍ  َنْوٍ  بنَا الـمْرَء قَْبلَُهأبُوهُ لَهُ فِـيِه معَاِرَج ُسلّـِم  

وقد ُحكي: نِرج يعِرج بكسر الراء فـي االستقبـال. وقوله: لقَالُوا قنّـما ُسّكَرْت أْبَصاُرنا يقول: لقلال 

 قنـما سّكرت أبصارنا.هؤالء الـمشرنون الذين وصف جّل ثناؤه صفتهم: ما هذا بحّ  

واختلفللت القللراء فللـي قللراءة قوللله: ُسللّكَرْت فقللرأ أهللل الللـمدينة والعللرال: ُسللّكَرْت بتشللديد الكللاف,   

بـمعنى: ُغّشيت وُغّطيت, هكذا نلان يقلول أبلو نملرو بلن العلالء فـيلـما ذُنلر للـي ننله. وذُنلر نلن 

 «.لقَالُوا قنّـما ُسّكَرتْ »مـجاهد أنه نان يقرأ: 

ـ حدثنـي بذلك الـحرث, قال: حدثنا القاسم, قال: سمعت الكسائي يحلدّث نلن حملزة, نلن 15915  

 خفـيفة.« ُسّكَرْت أْبَصاُرنا»شبل, نن مـجاهد أنه قرأها: 

وذهلل  مللـجاهد فللـي قراءتلله ذلللك نللذلك قلللـى: ُحبسللت أبصللارنا نللن الرؤيللة والنظللر مللن سللكور   

لري : قذا سكنت ورنلدت. وقلد ُحكلي نلن أبلـي الري , وذلك سكونها ورنو ها, يقال منه: سكرت ا
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نمللرو بللن العللالء أنلله نللان يقللول: هللو مللأخوذ مللن ُسللْكر الشللراب, وأن معنللاه: قللد غّشللى أبصللارنا 

 السكر.

وأما أهل التأويـل فإنهم اختلفوا فلـي تأويلـله, فقلال بعضلهم: معنلى ُسلّكَرْت: سلدّت. ذنلر ملن قلال   

 ذلك:

ال: حدثنا أبو ناصم, قال: حدثنا ورقاء وحدثنا اللـحسن بلن ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو, ق15916  

مـحمد, قال: حدثنا شبـابة قال: حدثنا ورقاء وحدثنلـي اللـمثنى, قلال: حلدثنا أبلو ُحذيفلة, قلال: حلدثنا 

شبل وحدثنـي الـمثنى, قال: أخبرنا قسحال, قال: حدثنا نبد هللا, نن ورقاء جميعا, نن ابن نـجي , 

 ه: ُسّكَرْت أْبَصاُرنا قال: سدّت.نن مـجاهد, فـي قول

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, نن ابن جريج, نن مـجاهد, مثله.   

ـ حدثنا الـحسن بن مـحمد, قال: حدثنا حجلاج, يعنلـي ابلن ملـحمد, نلن ابلن جلريج, قلال: 15917  

 أخبرنـي ابن نثـير قال: سدّت.

قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا نبلـيد, قلال: سلمعت الضلحاك  ـ ُحدثت نن الـحسين,15918  

 يقول, فـي قوله: ُسّكَرْت أْبَصاُرنا يعنـي: سدّت.

فكأن مـجاهدا ذه  فـي قوله وتأويـله ذللك بلـمعنى: سلدّت, قللـى أنله بلـمعنى: منعلت النظلر, نملا   

 كر به.يُسكر الـماء فـيـمنع من الـجري بحبسه فـي مكان بـالسكر الذي يسّ 

 وقال آخرون: معنى ُسكرت: أُخذت. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى, قال: حدثنا مـحمد بن ثور, نن معمر, نن قتا ة, نن ابن 15919  

 نبـاس: لقَالُوا قنّـَما ُسّكَرْت أْبَصاُرنا يقول: أُخذت أبصارنا.

قال: ثنـي نمي, قال: ثنـي أبـي, نن أبـيه, نن ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, 15920  

 ابن نبـاس: قنـما أخذ أبصارنا, وشبّه نلـينا, وقنـما سحرنا.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا أبو سفـيان, نن معمر, نلن قتلا ة: لقَلالُوا 15921  

 صارنا.قنّـما ُسّكَرْت أْبَصاُرنا يقول: ُسحرت أبصارنا يقول: أخذت أب

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا قسحال, قال: حدثنا نبد الرحمن بن أبـي حما , قال: حلدثنا 15922  

مخففلة, فإنله « ُسلِكَرتْ »شيبـان, نن قتا ة, قال: من قلرأ: ُسلّكَرْت مشلد ة: يعنلـي سلدّت. وملن قلرأ 

 يعنـي سحرت.

حرت, فشبه نلـيهم ما يبصرون, فال ونأن هؤالء وّجهوا معنى قوله ُسّكَرْت قلـى أن أبصارهم سُ   

يـميزون بـين الصحي  مـما يرون وغيره من قول العرب: ُسّكر نلـى فالن رأيه: قذا اختلط نللـيه 

 رأيه فـيـما يريد فلـم يدر الصواب فـيه من غيره, فإذا نزم نلـى الرأي قالوا: ذه  ننه التسكير.

نلـى أبصارنا فال نبصلر,. نملا يفعلل السلكر وقال آخرون: هو مأخوذ من السكر, ومعناه: غشي   

 بصاحبه, فذلك قذا  ير به وغشي بصره نالسما ير فلـم يبصر. ذنر من قال ذلك:

قنّلـَما ُسلّكَرْت »ـ حدثنـي يونس, قلال: أخبرنلا ابلن وهل , قلال: قلال ابلن نيلد, فلـي قولله: 15923  

 قال: سكرت, السكران الذي ال يعقل.« أْبَصاُرنا

 : معنى ذلك: نميت. ذنر من قال ذلك:وقال آخرون  

ـ حدثنا الـحسن بن مـحمد, قال: حدثنا نبد الوهاب بن نطاء, نن الكلبلـي: ُسلّكَرْت قلال: 15924  

 نميت.

وأولـى هذه ا قوال بـالصواب نندي قلول ملن قلال: معنلى ذللك: أخلذت أبصلارنا وسلحرت, فلال   

طفأ نوره نملا يقلال للشليء اللـحاّر قذا ذهبلت تبصر الشيء نلـى ما هو به, وذه  حدّ قبصارنا وان

 فورته وسكن حدّ حّرة: قد سكر يسكر. قال الـمثنى بن جندل الّطهوي:

 جاَء الّشتاُء واْجثَأَّل القُبُّرواستَـْخفَِت ا ْفعَى ونانت تَْظَهُر  

 وَجعَلَْت نيُن الـَحُرور تَْسُكُر  

 أي تسكن وتذه  وتنطفـىء. وقال ذو الّرّمة:

 ْبَل اْنِصداعِ الفَْجِر والتَّهّجِروَخْوُضُهّن اللّـْيـَل حيَن يَْسُكُر قَ  
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يعنللـي: حللين تسللكن فورتلله. وذُنللر نللن قللـيس أنهللا تقللول: سللكرت الللري  تسللكر ُسللُكورا, بللـمعنى: 

سكنت. وقن نان ذلك ننها صحيحا, فإن معنى ُسلِكَرت وُسلّكَرْت بـالتـخفلـيف والتشلديد متقاربلـان, 

ة التـي ال أستـجيز غيرها فـي القرآن: ُسّكَرْت بـالتشديد لجماع اللـحجة ملن القلراءة غير أن القراء

 نلـيها, وغير جائز خالفها فـيـما جاءت به مـجمعة نلـيه.

 16اآلية : 
ال َوَنيّنّاَها ِللنّاِظِريَن {.  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َولَقَْد َجعَْلنَا فِي الّسَماِء بُُروجا

يقول تعالـى ذنره: ولقد جعلنا فـي السماء الدنلـيا منلانل للشلمس والقملر, وهلي نوانل  ينزلهلا     

 الشمس والقمر. َوَنيّناها للنّاِظِريَن يقول: ونينا السماء بـالكوان  لـمن نظر قلـيها وأبصرنا.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

حمد بن نمرو, قال: حدثنا أبو ناصم, قال: حدثنا نيسى وحدثنلـي اللـحرث, ـ حدثنـي مـ15925  

قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء وحدثنا اللـحسن بلن ملـحمد, قلال: حلدثنا شبلـابة, قلال: حلدثنا 

ورقاء وحدثنـي الـمثنى, قلال: أخبرنلا أبلو حذيفلة, قلال: حلدثنا شلبل وحدثنلـي اللـمثنى, قلال: حلدثنا 

حدثنا نبد هللا, قال: حدثنا ورقاء جميعا, نن ابن أبـي نـجي , نن مـجاهد, فـي قولله:  قسحال, قال:

 َولَقَْد َجعَْلنا فِـي الّسماِء بُروجا قال: نوان .

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, نن قتا ة, قوله: َولَقَْد َجعَْلنا فِلـي الّسلماِء 15926  

 ا.بُروجا وبروجها: نـجومه

ـ حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى, قال: حدثنا مـحمد بن ثور, نن معمر, نن قتا ة: بُُروجلا 15927  

 قال: الكوان . 

 18-17اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوَحِفْظنَاَها ِمن ُنّل َشْيَطاٍن ّرِجيٍم ل  قِالّ َمِن اْستََرَل الّسلْمَع فَأَتْبَعَلهُ 

 {. ِشَهاٌب ّمبِينٌ 

يقول تعاللـى ذنلره: وحفظنلا السلماء الدنلـيا ملن نلّل شليطان لعلين قلد رجمله هللا ولعنله. قالّ َملِن     

اْستََرَل الّسْمَع يقول: لكن قد يسترل من الشياطين السمع ملـما يحلدث فلـي السلماء بعضلها, فلـيتبعه 

 ه.شهاب من النار مبـين يبـين أثره فـيه, قما بإخبـاله وقفسا ه أو بإحراق

ونان بعف نـحويـي أهل البصرة يقول فـي قوله: قالّ َمِن اْستََرَل الّسْمَع هو اسلتثناء خلارج, نملا   

قال: ما أشتكي قال خيرا, يريلد: لكلن أذنلر خيلرا. ونلان ينكلر ذللك ملن قـيلـله بعضلهم, ويقلول: قذا 

قلول: لللو وي«, أذنلر»وال يحتلاج قلللـى قضلمار «, لكلن»نملللت نملل « لكلن»بلـمعنى « قال»نانلت 

احتللاج قللول القائللل: قللام نيللد ال نمللرو قلللـى قضللمار « أذنللر»احتللاج ا مللر نللذلك قلللـى قضللمار 

 «.أذنر»

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنا الـحسن بن مـحمد, قال: حدثنا نفـان بن مسلـم, قال: حدثنا نبد الواحلد بلن نيلا , 15928  

ا ا نمش نن سعيد بن جبلـير, نلن ابلن نبلـاس, قلال: تصلعد الشلياطين أفواجلا تسلترل قال: حدثن

السمع, قال: فـيفر  اللـمار  منهلا فلـيعلو, فلـيرمى بلـالشهاب فلـيصي  جبهتله أو حيلم شلاء هللا منله 

فـيـلته , فـيأتـي أصحابه وهو يـلته , فـيقول: قنه نان من ا ملر نلذا ونلذا. قلال: فلـيذه  أولئلك 

أخوانهم من الكهنة, فـيزيدون نلـيه أضعافه من الكلذب, فلـيخبرونهم بله, فلإذا رأوا شليئا ملـما  قلـى

 قالوا قد نان صدّقوهم بـما جاءوهم به من الكذب.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي نمي, قال: ثنـي أبـي, نن أبـيه, نن 15929  

ِمْن ُنّل َشْيَطاٍن َرِجيـٍم قالّ َمِن اْستََرَل الّسْمَع قال: أرا  أن يخطف  ابن نبـاس, فـي قوله: َوَحِفْظناها

 السمع, وهو نقوله: قالّ َمْن َخِطَف الـَخْطفَةَ.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سلعيد, نلن قتلا ة قولله: قالّ َملِن اْسلتََرَل الّسلْمَع 15930  

 لـَخْطفَةَ فأتْبَعَهُ ِشهاٌب ثاقٌِ .وهو نـحو قوله: قالّ َمْن َخِطَف ا
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ـ حلدثنا القاسلم, قلال: حلدثنا اللـحسين, قلال: ثنلـي حجلاج, نلن ابلن جلريج, قولله: قالّ َملِن 15931  

 اْستََرَل الّسْمَع قال: خطف الـخطفة.

ـ حدثت نن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا نبلـيد, قلال: سلمعت الضلحاك 15932  

وله: قالّ َمِن اْستََرَل الّسْمَع هو نقوله: قالّ َمْن َخِطَف اللـَخْطفَةَ فأَتْبَعَلهُ ِشلهاٌب ثاقلٌ  نلان يقول, فـي ق

 ابن نبـاس يقول: قن الشه  ال تقتل ولكن تـحرل وتـخبل وتـخرج من غير أن تقتل.

َشلْيطاٍن  ـ حدثنـي الـحرث, قال: حدثنا القاسم, قال: ثنـي حجاج, نن ابن جريج: ِملْن ُنللّ 15933  

َرجيـٍم قال: الرجيـم: الـملعون. قال: وقال القاسم نن الكسلائي قنله قلال: اللرجم فلـي جميلع القلرآن: 

 الشتـم.

 19اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َوا ْرَض َمدَْ نَاَها َوأَْلقَْينَا فِيَها َرَواِسَي َوأَْنبَتْنَا فِيَها ِمن ُنلّل َشلْيٍء 

 {. ّمْوُنونٍ 

يعنـي تعالـى ذنره بقوله: وا ْرَض َمدَْ ناها وا رض  حوناها فبسطناها, وأْلقَـْينا فِـيها َرَواِسَي     

 يقول: وألقـينا فـي ظهورها رواسَي, يعنـي جبـاالال ثابتة نما:

 ـ حدثنا بشلر, قلال: حلدثنا يزيلد, قلال: حلدثنا سلعيد, نلن قتلا ة, قولله: وا ْرَض َملدَْ ناها,15934  

 وقال فـي آية أخرى: وا ْرَض بَْعدَ ذلَك  َحاها وذُنر لنا أن أّم القرى مكة, منها  ُحيت ا رض.

قوللله: وألقللـينا فِللـيها َرَواسللَي رواسلليها: جبللـالها. وقللد بللـيّنا معنللى الرسللّو فـيللـما مضللى بشللواهده   

وٍن يقول: وأنبتنا فلـي ا رض ملن نلّل الـمغنـية نن قنا ته. وقوله: وأْنبَتْنَا فِـيها ِمْن ُنّل َشْيٍء َمْونُ 

 شيء يقول: من نّل شيء مقدّر, وبحدّ معلوم.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنا  الـمثنى, قال: حدثنا نبد هللا بن صالـ , قال: ثنلـي معاويلة, نلن نللـّي, نلن ابلن 15935  

 يها ِمْن ُنّل َشْيٍء َمْوُنوٍن يقول: معلوم.نبـاس, قوله: وأْنبَتْنَا فِـ

حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنا أبـي, قال: ثنلـي نملي, قلال: ثنلـي أبلـي, نلن أبلـيه, نلن ابلن    

 نبـاس, قوله: وأْنبَتْنا فِـيها ِمْن ُنّل َشْيٍء َمْوُنوٍن يقول: معلوم.

قسمانيلـل بلن أبللـي خاللد, نلن أبللـي  ـل حدثنلـي يعقلوب, قللال: حلدثنا هشيلـم, قللال: أخبرنلا15936  

 صالـ , أو نن أبـي مالك, فـي قوله: ِمْن ُنّل َشْيٍء َمْوُنوٍن قال: بقدر.

حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا نمرو بن نون, قال: أخبرنا هشيـم, نن قسمانيـل بن أبـي خالد, نلن    

 أبـي صالـ  أو نن أبـي مالك, مثله.

: حدثنا الـحمانـي, قال: حدثنا شلريك, نلن خصليف, نلن نكرملة: ـ حدثنـي الـمثنى, قال15937  

 ِمْن ُنّل َشْيٍء َمْوُنوٍن قال: بقْدر.

حدثنا الـحسن بن مـحمد, قال: حدثنا نلـّي, يعنـي ابن الـجعد, قال: أخبرنا شريك, نن خصليف,    

 نن نكرمة: ِمْن ُنّل َشْيٍء َمْوُنوٍن قال: بقْدر.

قال: قال: حدثنا أحمد, قلال: حلدثنا سفلـيان, نلن خصليف, نلن نكرملة, حدثنا أحمد بن قسحال,    

 قال: يقْدر.

ـلل حللدثنا أحمللد, قللال: حللدثنا سفللـيان, نللن حصللين, نللن سللعيد بللن جبللـير: ِمللْن ُنللّل َشللْيٍء 15938  

 َمْوُنوٍن قال: معلوم.

قلال: سلمعت ـ حدثنا مـجاهد بن موسى, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا نبد هللا بن يونس, 15939  

 الـحكم بن نتـيبة وسأله أبو مخزوم نن قوله: ِمْن ُنّل َشْيٍء َمْوُنوٍن قال: من نّل شيء مقدور.

حدثنا اللـحسن بلن ملـحمد, قلال: حلدثنا يزيلد بلن هلارون, قلال: أخبرنلا نبلد هللا بلن يلونس, قلال:    

َملْوُنوٍن قلال: ملن نلّل شليء سمعت الـحكم, وسأله أبو نروة نن قول هللا نّز وجّل: ِمْن ُنّل َشْيٍء 

 مقدور. هكذا قال الـحسن: وسأله أبو نروة.

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو, قال: حدثنا أبو ناصم, قال: حدثنا نيسى وحدثنلـي اللـحرث, 15940  

قال: حدثنا الـحسن قال: حدثنا ورقلاء وحلدثنا اللـحسن بلن ملـحمد, قلال: حلدثنا شبلـابة, قلال: حلدثنا 

مثنى, قال: أبو حذيفة, قال: حدثنا شلبل وحدثنلـي اللـمثنى, قلال: أخبرنلا قسلحال, ورقاء وحدثنـي الـ
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قال: حدثنا نبد هللا, نن ورقاء جميعلا, نلن ابلن أبلـي نلـجي , نلن ملـجاهد, فلـي قلول هللا: ِملْن ُنلّل 

 َشْيٍء َمْوُنوٍن قال: مقدور بقْدر.

بن جريج, نن مـجاهد: ِمْن ُنلّل َشلْيٍء حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, نن ا   

 َمْوُنوٍن قال: مقدور بقْدر.

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا نلـّي بن الهيثم, قال: حلدثنا يحيلى بلن ننريلا, نلن ابلن جلريج, نلن    

 مـجاهد, قال: مقدور بقْدر.

, نلن قسمانيلـل ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا نلـّي بن الهيثم, قال: حدثنا يحيى بلن ننريلا15941  

 بن أبـي خالد, نن أبـي صالـ : ِمْن ُنّل َشْيٍء َمْوُنوٍن قال: بقْدر.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حلدثنا سلعيد, نلن قتلا ة, قولله: وأْنبَتْنلا فِلـيها ِملْن ُنلّل 15942  

 َشْيٍء َمْوُنوٍن يقول: معلوم.

 د بن ثور, نن معمر, نن قتا ة, مثله.حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى, قال: حدثنا مـحم   

ـ ُحدثت نن الـحسين, قال: سمعت أبـا معلاذ يقلول: حلدثنا نبلـيد, قلال: سلمعت الضلحاك 15943  

 يقول فـي قوله: ِمْن ُنّل َشْيٍء َمْوُنوٍن يقول: معلوم.

ونان بعضلهم يقلول: معنلى ذللك وأنبتنلا فلـي الـجبلـال ملن نلّل شليء ملونون يعنلـي ملن اللذه    

 لفضة والنـحاس والرصاص ونـحو ذلك من ا شياء التـي تونن. ذنر من قال ذلك:وا

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وه , قال: قال ابن نيد, فـي قوله: وأْنبَتْنا فِـيهاِمْن ُنلّل 15944  

 َشْيٍء َمْوُنوٍن قال: ا شياء التـي تونن.

 لجماع الـحجة من أهل التأويـل نلـيه. وأولـى القولـين نندنا بـالصواب القول ا ّول  

 20اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َوَجعَْلنَا لَُكْم فِيَها َمعَايَِش َوَمن لّْستُْم لَهُ بَِراِنقِيَن {.

ْم لَهُ يقول تعالـى ذنره: َوَجعَْلنَا لَُكْم أيها الناس فـي ا رض َمعَايَِش, وهي جمع معيشة َوَمْن لَْستُـ    

 بَِراِنقـيَن.

اختلف أهل التأويلـل فلـي الـمعنلـي فلـي قولله: َوَملْن لَْستُلـْم لَلهُ بَِراِنقلـيَن فقلال: بعضلهم: ُننلـي بله   

 الدّواب وا نعام. ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو, قال: حدثنا أبو ناصم, قال: حدثنا نيسى وحدثنلـي اللـحرث, 15945  

سين قال: حدثنا ورقاء وحدثنا اللـحسن بلن ملـحمد, قلال: حلدثنا شبلـابة, قلال: حلدثنا قال: حدثنا الـح

ورقاء وحدثنـي الـمثنى, قلال: حلدثنا أبلو حذيفلة, قلال: حلدثنا شلبل, نلن ابلن أبلـي نلـجي  وحدثنلـي 

اللـمثنى, قللال: حللدثنا قسلحال, قللال: حللدثنا نبلد هللا جمعيللا, نللن ورقلاء, نللن ابللن أبلـي نللـجي , نللن 

 َوَمْن لَْستُـْم لَهُ بَِراِنقـيَن الدواّب وا نعام.مـجاهد: 

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, نن ابن جريج, نن مـجاهد, مثله.   

 وقال آخرون: ُننـي بذلك الوحُش خاصة. ذنر من قال ذلك:  

دثنا شعبة, نن منصلور ـ حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: ح15946  

 فـي هذه االَية َوَمْن لَْستُـْم لَهُ بَِراِنقـيَن قال: الوحش.

وذللك قلـيلـل فلـي «, ملا»فـي: َوَمْن لَْستُـْم لَهُ بَِراِنقـيَن نللـى هلذا التأويلـل بلـمعنى « َمنْ »فتأويـل   

 نالم العرب.

لَْستُـْم لَهُ بَِراِنقـيَن من العبـيد والماء وأولـى ذلك بـالصواب, وأحسن أن يقال: ُننـي بقوله: َوَمْن   

والدواّب وا نعام. فمعنى ذلك: وجعلنا لكم فلـيها معلايَش والعبلـيدَ والملاء واللدواّب وا نعلام. وقذا 

وذللك أن العلرب «, ملن»نان ذلك نلذلك, حسلن أن توضلع حينئلذ مكلان العبلـيد والملاء واللدواّب 

بهائم معهلا بنلو آ م. وهلذا التأويلـل نللـى ملا قلنلاه وصلرفنا قللـيه تفعل ذلك قذا أرا ت الـخبر نن ال

بـمعنى: جعلنا لكم فـيها « معايش»فـي موضع نص  نطفـا به نلـى « من»معنى الكالم قذا نانت 

فلـي موضلع خفلف نطفلـا بله « ملن»معايش, وجعلنا لكم فـيها من لستـم له برانقـين. وقـيلـل: قّن 

وللله: َوَجعْلنَللا لَُكللْم بللـمعنى: وجعلنللا لكللم فللـيها معللايش َوَمللْن لَْستُللـْم لَللهُ نلللـى الكللاف والـميللـم فللـي ق

بَِراِنقـيَن. وأحس  أن منصورا فـي قوله: هو الوحش, قصد هذا الـمعنى وقياه أرا  وذلك وقن نان 
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له وجه نالم العرب فبعيد قلـيـل,  نها ال تكا  تظاهر نلـى معنى فـي حال اللـخفف, وربلـما جلاء 

 ـي شعر بعضهم فـي حال الضرورة, نما قال بعضهم:ف

 َهالّ سأْلَت بِذي الـجَماِجِم ننُهُموأبى نُعَيـٍم ذي اللَّواِء الـُمْخَرِل  

 وقد بـيّنت قب  ذلك فـي نالمهم.«. ننهم»فر ّ أبـا نعيـم نلـى الهاء والـميـم فـي 

 21اآلية : 
 ْيٍء قِالّ ِنندَنَا َخَزائِنُهُ َوَما نُنَّزلُهُ قِالّ بِقَدٍَر ّمْعلُوٍم {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوقِن ّمن شَ 

يقول تعالـى ذنره: وما من شيء من ا مطار قال نندنا خزائنه وما ننزله قال بقلدر, لكلل أرض     

 معلوم نندنا حدّه ومبلغه.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنا أبو نري , قال: حدثنا ابن ق ريس, قال: أخبرنلا يزيلد بلن أبلـي نيلا , نلن رجلل, 15947  

نن نبد هللا, قال: ما من أرض أْمَطلُر ملن أرض, ولكلن هللا يقلدره فلـي ا رض. ثلم قلرأ: َوقْن ِملْن 

 َشْيٍء قالّ ِنْندَنا َخَزائِنُهُ َوما نُنَّزِلهُ قالّ بِقَدٍَر َمْعلُوٍم.

ابن حميد, قال: حدثنا جرير, نن يزيد بن أبـي نيا , نن أبـي جحيفة, نلن نبلد هللا, قلال: حدثنا    

ما من نام بأمطر من نام بأمطر من نام, ولكن هللا يصرفه نمن يشاء. ثم قال: َوقْن ِمْن َشْيٍء قالّ 

 ِنْندَنا َخَزائِنُهُ.

صيصي, قللال: حللدثنا نلللـّي بللن حللدثنا الللـحسن بللن مللـحمد, قللال: حللدثنا قبراهيللـم بللن مهللدي الللـم   

مسهر, نن يزيد بن أبـي نيا , نن أبـي جحيفلة, نلن نبلد هللا بلن مسلعو : ملا ملن نلام, ولكلن هللا 

يقسمه حيم شاء, ناما ههنا وناما ههنلا. ثلم قلرأ: َوقْن ِملْن َشلْيٍء قالّ ِنْنلدَنا َخَزائِنُلهُ َوملا نُنَّزِللهُ قالّ 

 بِقَدٍَر َمْعلُوٍم.

القاسلم, قلال: حلدثنا اللـحسين, قلال: ثنلـي حجلاج, قلال: قلال ابلن جلريج: َوقْن ِملْن  ـ حدثنا15948  

 َشْيٍء قالّ ِنْندَنا َخَزائِنُهُ َوما نُنَّزِلهُ قالّ بِقَدٍَر َمْعلُوٍم قال: الـمطر خاصة.

, ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا قسمانيلـل بلن ساللـم15949  

نن الـحكم بن نتـيبة, فـي قوله: َوما نُنَّزِلهُ قالّ بِقَدٍَر َمْعلُوٍم قال: ملا ملن نلام بلأنثر مطلرا ملن نلام 

وال أقللّل, ولكنلله يللـمطر قللوم ويُحللرم آخللرون, وربللـما نللان فللـي البحللر. قللال: وبلغنللا أنلله ينللزل مللع 

 رة حيم تقع وما تُنبت.الـمطر من الـمالئكة أنثر من ند  ولد قبلـيس وولد آ م يحصون نّل قط

 22اآلية : 
َملآ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َوأَْرَسْلنَا الّريَاَح لََواقَِ  فَأَنَزْلنَلا ِملَن الّسلَمآِء َملاءال فَأَْسلقَْينَاُنُموهُ وَ 

 أَْنتُْم لَهُ بَِخاِننِيَن {.

نا الّريلاَح لَلَواقَِ , وقلرأه بعلف قلّراء اختلفت القّراء فـي قراءة ذلك, فقرأته ناّمة القلّراء: وأْرَسللْ     

«. للواق »فوّحد الري  وهي موصوفة بـالـجمع أننى بقوله: « وأْرَسْلنا الّرياَح لََواقِ َ »أهل الكوفة: 

وينبغي أن يكون معنى ذلك: أن اللري  وقن نلان لفظهلا واحلدا, فمعناهلا اللـجمع  نله يقلال: جلاءت 

ن, فقـيـل لواق  لذلك, فـيكون معنى جمعهم نعتها وهلي فلـي الري  من نّل وجه, وهبّت من نّل مكا

 اللفظ واحدة معنى قولهم: أرض سبـاس , وأرض أغفـال, وثوب أخالل, نما قال الشانر:

 جاَء الّشتاُء وقَِميصي أْخالْقَشَراِذٌم يَْضَحُك ِمْنهُ التّّواْل  

 ونذلك تفعل العرب فـي نّل شيء اتسع.

فـي وجه وصف الرياح بـاللق  وقنـما هي ملقحة ال القحة, وذلك أنها تلقل  واختلف أهل العربـية   

السحاب والشجر, وقنـما توصف بلـاللق  اللـملقوحة ال اللـملق , نملا يقلال: ناقلة القل . ونلان بعلف 

نـحويـي البصرة يقول: قـيـل: الرياح لواق , فجعلها نلـى الق , نأن الرياح لقحت,  ن فـيها خيرا 

بخير. قال: وقال بعضهم: الرياح تلقل  السلحاب, فهلذا يلدّل نللـى ذللك اللـمعنى  نهلا قذا فقد لقحت 

أنشأته وفـيها خير وصل ذلك قلـيه. ونان بعف نـحويـي الكوفة يقول: فلـي ذللك معنلـيان: أحلدهما 

 أن يجعل الري  هي التـي تلق  بـمرورها نللـى التلراب واللـماء فلـيكون فلـيها اللقلاح, فلـيقال: ريل 

الق , نما يقال: ناقلة القل , قلال: ويشلهد نللـى ذللك أنله وصلف ريل  العلذاب فقلال: َنلَلـيِهُم اللّريَ  
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اْلعَِقـيـَم فجعلها نقـيـما قذا لـم تلق . قال: والوجه االَخلر أن يكلون وصلفها بلـاللق  وقن نانلت تلقل , 

واللـمختوم, فجعلل مبلرونا وللـم نما قـيـل: لـيـل نائم والنوم فـيه وسّرناتـم, ونما قـيلـل: اللـمبرون 

يقلل مبلرنا بَنَلاهُ نلللـى غيلر فعلله, أي أن ذللك مللن صفلـاته, فجلان مفعلول لللـمفعل نملا جلان فللـانل 

 لـمفعول قذا لـم ير  البناء نلـى الفعل, نما قـيـل: ماء  اف .

وقن والصواب من القول فـي ذلك نندي: أن الرياح لواق  نما وصفها به جّل ثناؤه ملن صلفتها,   

نانلت قلد تلقل  السلحاب وا شلجار, فهلي القحلة ملقحلة, ولقحهلا: حملهلا اللـماء, وقلقاحهلا السللحاب 

 والشجر: نملها فـيه, وذلك نما قال نبد هللا بن مسعو .

ـ حدثنا أبو نري , قال: حدثنا الـمـحاربـي, نن ا نمش, نلن اللـمنهال بلن نملرو, نلن 15950  

و , فلـي قولله: وأْرَسلْلنا الّريلاَح لَلَواقَِ  قلال: يرسلل هللا الريلاح قـيس بن سكن, نن نبد هللا بن مسلع

 فتـحمل الـماء, فتـجري السحاب, فتدر نما تدر اللقحة ثم تـمطر.

حدثنـي أبو السائ , قال: حدثنا أبو معاوية, نن ا نمش, نن الـمنهال, نن قـيس بن سكن, نن    

ل: يبعم هللا الري  فتلق  السحاب, ثم تـمريه فتدر نما تدر اللقحة, نبد هللا: وأْرَسْلنا الّرياَح لََواقَِ  قا

 ثم تـمطر.

حدثنا الـحسن بن مـحمد, قال: حدثنا أسبـاط بن مـحمد, نلن ا نملش, نلن اللـمنهال بلن نملرو,    

يرسللل «: نللن قللـيس بللن السللكن, نللن نبللد هللا بللن مسللعو , فللـي قوللله: وأْرَسللْلنا الّريللاَح لَللَواقَِ  قللال

 ح, فتـحمل الـماء من السحاب, ثم تـمري السحاب, فتدر نما تدر اللقحة.الريا

فقد بـين نبد هللا بقوله: يرسل الرياح فتلـحمل اللـماء, أنهلا هلي الالقحلة بحملهلا اللـماء وقن نانلت   

 ملقحة بإلقاحها السحاب والشجر.

ره قياهلا بأنهلا للواق  قللـى وأما جمانة أَُخر من أهل التأويـل, فإنهم وّجهوا وصلف هللا تعاللـى ذنل  

 أنه بـمعنى ملقحة, وأن اللواق  ُوضعت مالق , نما قال نهشل بن حرّي:

 ِلـيُْبَك يَِزيدُ بـائٌِس ِلَضَراَنةالوأْشعَُم مـّمْن َطّوَحتْهُ الّطَوائُ   

 يريد الـمطاوح. ونما قال النابغة:

 بَطيِء الكَوانِ   نلـينـي ِلَهَم يا أَُمْيـَمةَ ناِصبِولَـْيـٍل أُقاسيهِ  

 بـمعنى: ُمْنِص . ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنا مـحمد بلن بشلار, قلال: حلدثنا نبلد اللرحمن بلن مهلدّي, قلال: حلدثنا سفلـيان, نلن 15951  

 ا نمش, نن قبراهيـم فـي قوله: وأْرَسْلنا الّرياَح لََواقَِ  قال: تلق  السحاب.

 ال: حدثنا سفـيان, نن ا نمش, نن قبراهيـم, مثله.حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو نعيـم, ق   

حدثنا أحمد بن قسحال, قال: حدثنا أبو أحملد, قلال: حلدثنا سفلـيان, نلن ا نملش, نلن أبراهيلـم,    

 مثله.

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا نلـية, نن أبـي رجاء, نن الـحسن, قولله: وأْرَسلْلنا الّريلاَح 15952  

 لشجر. قلت: أو للسحاب؟ قال: وللسحاب, تـمريه حتـى يـمطر.لََواقَِ  قال: لواق  ل

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا قسحال, قال: حدثنا قسلحال بلن سلـيلـمان, نلن أبلـي سلنان, 15953  

نن حبـي  بن أبـي ثابت, نن نبـيد بن نمير, قال: يبعم هللا الـمبشرة فَتَقُّم ا رض قَّما, ثلم يبعلم 

ير السللحاب, ثللم يبعللم هللا الللـمؤلّفة فتؤلللف السللحاب, ثللم يبعللم هللا اللللواق  فللتلق  هللا الـمثللـيرة فتثللـ

 الشجر. ثم تال نبـيد: وأْرَسْلنا الّرياَح لََواقَِ .

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, نن قتا ة, قولله: وأْرَسلْلنا الّريلاَح لَلَواقَِ  15954  

 ري  نذابـا وقن منها رحمة.يقول: لواق  للسحاب, وقن من ال

ـ حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى, قال: حدثنا مـحمد بن ثور, نن معملر, نلن قتلا ة: لَلَواقَِ  15955  

 قال: تلق  الـماء فـي السحاب.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, نن ابن جلريج, نلن ابلن نبلـاس: 15956  

 جر وتُـمري السحاب.لََواقَِ  قال: تُلق  الش

ـ ُحدثت نن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا نبلـيد, قلال: سلمعت الضلحاك 15957  

 يقول, فـي قوله: وأْرَسْلنا الّرياَح لََواقَِ  الرياح يبعثها هللا نلـى السحاب فتلقحه فـيـمتلـىء ماء.
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: حدثنا نبـيس بن ميـمون, قال: حدثنا ـ حدثنا أبو نري , قال: حدثنا أحمد بن يونس, قال15958  

الّريُ  اللـَجنُوُب »أبو الـمهزم, نن أبـي هريرة, قال: سمعت رسول هللا صلى هللا نليه وسلم يقول: 

 «.ِمَن الـَجنِّة, َوِهَي الّريُ  اللَّواقُِ , َوِهَي التـي ذََنَر ّللّاُ تَعَالـى فِـي ِنتابِِه َوفِـيها منَافٌِع للنّاِس 

ثنـي أبو الـجماهر الـحمصي أو الـحضرمي مـحمد بن نبد الرحمن, قال: حلدثنا نبلد العزيلز حد   

بن موسى, قال: حدثنا نبـيس بلن ميلـمون أبلو نبلـيدة, نلن أبلـي اللـمهزم, نلن أبلـي هريلرة, قلال: 

 سمعت رسول هللا صلى هللا نليه وسلم, فذنر مثله سواء.

فأْسقَللـْينا نُمللوهُ يقللول تعالللـى ذنللره: فأنزلنللا مللن السللماء مطللرا وقوللله: فأْنَزْلنللا ِمللَن الّسللماِء مللاءال   

فأسقـينانم ذلك الـمطر لشرب أرضكم ومواشيكم. ولو نان معناه: أنزلناه لتشلربوه, لقـيلـل: فسقلـينا 

بغيلر أللف قذا « سقلـيته»نموه. وذلك أن العرب تقول قذا سقت الرجل ماء شلربه أو لبنلا أو غيلره: 

أسلللقبته وأسقلللـيت أرضللله »عللللوا لللله ملللاء لشلللرب أرضللله أو ماشللليته, قلللالوا: نلللان لسقلللـيه, وقذا ج

 نما قال ذو الّرّمة:«, أسقـيته واستسقـيته»ونذلك قذا استسقت له, قالوا «, وماشيته

 َوقَـْفُت نلـى َرْسٍم ِلـَميّةَ ناقَتِـيفََما ِنْلُت أْبكي ِنْندَهُ وأُخاِطبُْه  

  ّ  ُهتَُكلّـُمنـي أْحجاُرهُ وَمالِنبُْه وأُْسِقـيِه حتـى نا َ ِمـّما أبُث

 ونذلك قذا َوَهْبَت لرجل قهابـا لـيجعله سقاء, قلت: أسقـيته قياه.

وقوله: َوما أْنتُـْم لَهُ بِخاِننِـيََن يقول: ولستـم بخاننـي الـماء الذي أنزلنا من السلماء فأسقلـينا نملوه   

 من أشاء وأمنعه من أشاء. نما: فتـمنعوه من أسقـيه  ن ذلك بـيدي وقلـّي, أسقـيه

 ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: سفـيان: َوما أْنتـْم لَهُ بِخاِننِـيَن قال: بـمانعين.15959  

 25-23اآلية : 
ا القللول فللـي تأويللـل قوللله تعالللـى:    }َوقنّللا لَللنَْحُن نُْحيِللي َونُِميللُت َونَْحللُن اْلَواِرثُللوَن ل  َولَقَللْد َنِلْمنَلل

 اْلُمْستَْقِدِميَن ِمنُكْم َولَقَْد َنِلْمنَا اْلُمْستَأِْخِريَن ل  َوقِّن َربَّك ُهَو يَْحُشُرُهْم قِنّهُ َحِكيٌم َنِليٌم {.

يقول تعالـى ذنره: وقنّلا لَنَلـْحُن نُـْحيلـي ملن نلان ميتلا قذا أر نلا ونُلـِميُت ملن نلان حيّلا قذا شلئنا.     

ونـحن نرث ا رض ومن نلـيها بأن نـميت جميعهم, فال يبقـى حّي سلوانا  َونـْحُن الَواِرثُوَن يقول:

قذا جاء ذلك ا جل. وقولله: َولَقَلْد َنِللـْمنا اللـُمْستَْقِدميَن ملْنُكْم َولَقَلْد َنللـْمنا اللـُمْستأِخِريَن اختللف أهلل 

م فتقدّم هالنهلم, التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: ولقد نلـمنا من مضى من ا مـ

 ومن قد خـل  وهو حّي, ومن لـم يخـل  بعدُ مـمن سيخـل . ذنر من قال ذلك:

ـلل حللدثنا أحمللد بللن قسللحال, قللال: حللدثنا أبللو أحمللد, قللال: حللدثنا سفللـيان, نللن أبللـيه, نللن 15960  

قلال: اللـمستقدمون: ملن قلد خلـل  نكرمة: َولَقَْد َنِلـْمنا الـُمْستَْقِدميَن مْنُكْم َولَقَْد َنللـْمنا اللـُمْستأِخِريَن 

 ومن خال من ا مـم والـمستأخرون: من لـم يخـل .

حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا اللـحكم, قلال: حلدثنا نملرو بلن قلـيس, نلن سلعيد بلن مسلرول, نلن    

قال: هم خـل  هللا نلهلم, نكرمة, فـي قوله: َولَقَْد َنِلـْمنا الـُمْستَْقِدميَن مْنُكْم َولَقَْد َنلـْمنا الـُمْستأِخِريَن 

 قد نلـم من خـل  منهم قلـى الـيوم, وقد نلـم من هو خالقه بعد الـيوم.

حدثنا الـحسن بلن يحيلى, قلال: أخبرنلا نبلد اللرنال. قلال: أخبرنلا ابلن التـيلـمي, نلن أبلـيه, نلن    

 نكرملللة, قلللال: قن هللا خلللـل  الـخلللـل  ففلللرض ملللنهم, فـاللللـمستقدمون: ملللن خلللرج ملللن الـخلللـل ,

 والـمستأخرون: من بقـي فـي أصالب الرجال لـم يخرج.

ـ حدثنـي مـحمد بن أبـي معشر, قال: أخبرنـي أبو معشر, قال: سمعت نون بلن نبلد هللا 15961  

بن نتبة بن مسعو  يذانر مـحمد بن نع  فـي قول هللا: َولَقَْد َنِلـْمنا الـُمْستَْقِدميَن ملْنُكْم َولَقَلْد َنللـْمنا 

أِخِريَن فقللال نللون بللن نبللد هللا بللن نتبللة بللن مسللعو : خيللر صللفوف الرجللال الللـمقدّم, وشللّر الللـُمْست

صللفوف الرجللال الللـمؤّخر, وخيللر صللفوف النسللاء الللـمؤّخر, وشللّر صللفوف النسللاء الللـمقدّم. فقللال 

أْخرين: ملن مـحمد بن نع : لـيس هكذا َولَقَْد َنِلـْمنا الـُمْستَْقِدميَن ملْنُكْم: اللـميت واللـمقتول واللـُمْستَ 

يـلـح  بهم ِمن بعدُ, وقن ربلك هلو يحشلرهم, قنله حكيلـم نلـيلـم. فقلال نلون بلن نبلد هللا: وفقلك هللا 

 وجزاك خيرا.

ـلل حللدثنا مللـحمد بللن نبللد ا نلللـى, قللال: حللدثنا الـمعتللـمر, نللن أبللـيه, قللال: قللال قتللا ة: 15962  

 ال.الـمستقدمين: من مضى, والـمستأخرين: من بقـي فـي أصالب الرج
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ـ حدثنا الـحسن بن مـحمد, قال: حدثنا سعيد بن منصور, قال: حدثنا أبو ا حلوص, قلال: 15963  

حدثنا سعيد بن مسرول, نن نكرمة وخصيف, نن ملـجاهد, فلـي قولله: َولَقَلْد َنِللـْمنا اللـُمْستَْقِدميَن 

 مْنُكْم َولَقَْد َنلـْمنا الـُمْستأِخِريَن قال: من مات ومن بقـي.

ـلل حلللدثنا بشلللر, قلللال: حلللدثنا يزيلللد, قلللال: حللدثنا سلللعيد, نلللن قتلللا ة, قولللله: َولَقَلللْد َنِللللـْمنا 15964  

الـُمْستَْقِدميَن مْنُكْم قال: نان ابن نبـاس يقول: آ م صلى هللا نليه وسلم ومن مضى من ذريته. َولَقَْد 

 َنلـْمنا الـُمْستأِخِريَن: من بقـى فـي أصالب الرجال.

د بن نبد ا نلـى, قال: حدثنا مـحمد بلن ثلور, نلن معملر, نلن قتلا ة: َولَقَلْد ـ حدثنا مـحم15965  

َنِلـْمنا الـُمْستَْقِدميَن مْنُكْم َولَقَْد َنلـْمنا اللـُمْستأِخِريَن قلال: اللـمستقدمون آ م وملن بعلده, حتلـى نزللت 

 هذه االَية. والـمستأخرون: قال: نّل من نان من ذريّته.

 أنا قال: ما لـم يُخـل  وما هو مخـلول. قال أبو جعفر: أظنه  

ـ حدثنا أحمد, قلال: حلدثنا أبلو أحملد, قلال: حلدثنا سفلـيان, نلن أبلـيه, نلن نكرملة, قلال: 15966  

الـمستقدمون: ما خرج من أصالب الرجال. والـمستأخرون: ما للـم يخلرج. ثلم قلرأ: وقّن َربّلَك ُهلَو 

 يَْحُشُرُهْم قنّهُ َحِكيـٌم َنِلـيـم.

ال آخرون: ننى بـالـمستقدمين: الذين قد هلكوا, والـمستأخرين: ا حياء الذين لـم يهلكوا. ذنلر وق  

 من قال ذلك:

ـ حدثنا مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي نمي, قال: ثنـي أبلـي, نلن أبلـيه, نلن 15967  

قَْد َنلـْمنا الـُمْستأِخِريَن يعنـي بـالـمستقدمين: من ابن نبـاس, قوله: َولَقَْد َنِلـْمنا الـُمْستَْقِدميَن مْنُكْم َولَ 

 مات. ويعنـي بـالـمستأخرين: من هو حّي لـم يـمت.

ـ ُحدثت نن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا نبلـيد, قلال: سلمعت الضلحاك 15968  

وات مللنكم. ولَقَللْد َنلللـْمنا الللـُمْستأِخِريَن يقللول فللـي قوللله: َولَقَللْد َنِلللـْمنا الللـُمْستَْقِدميَن مللْنُكْم يعنللـي ا ملل

 بقـيتهم, وهم ا حياء. يقول: نلـمنا من مات ومن بقـي.

ـلل حدثنللـي يللونس, قللال: أخبرنللا ابللن وهلل , قللال: قللال ابللن نيللد, فللـي قوللله: َولَقَللْد َنِلللـْمنا 15969  

ستقدمون منكم: اللذين مضلوا فلـي أّول ا ملـم, الـُمْستَْقِدميَن مْنُكْم َولَقَْد َنلـْمنا الـُمْستأِخِريَن قال: الـم

 والـمستأخرون: البـاقون.

وقال آخرون: بل معناه: ولقلد نللـمنا اللـمستقدمين فلـي أّول الـخلـل  واللـمستأخرين فلـي آخلرهم.   

 ذنر من قال ذلك:

هلذه ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا نبد الوهاب, قال: حدثنا  او , نن نامر فلـي 15970  

 االَية: َولَقَْد َنِلـْمنا الـُمْستَْقِدميَن مْنُكْم َولَقَْد َنلـْمنا الـُمْستأِخِريَن قال أّول الـخـل  وآخره.

حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابلن أبلـي نلدّي, نلن  او , نلن الشعبلـّي, فلـي قولله: َولَقَلْد َنِللـْمنا    

نا اللـُمْستأِخِريَن: ملا اسلتقدم فلـي أّول الـخلـل , وملا اسلتأخر فلـي آخلر الـُمْستَْقِدميَن ملْنُكْم َولَقَلْد َنللـمْ 

 الـخـل .

ـ حلدثنا اللـحسن بلن ملـحمد, قلال: حلدثنا نللـّي بلن ناصلم, نلن  او  بلن أبلـي هنلد, نلن 15971  

فـي أصالب نامر, فـي قوله: َولَقَْد َنِلـْمنا الـُمْستَْقِدميَن مْنُكْم قال: فـي العُُصر, والـمستأخرين منكم 

 الرجال, وأرحام النساء.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولقد نلـمنا الـمستقدمين من ا ملـم, واللـمستأخرين ملن أملة ملـحمد   

 صلى هللا نليه وسلم. ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو, قال: حدثنا أبو ناصم, قال: حدثنا نيسى وحدثنـي الـحارث, 15972  

حسن, قال: حدثنا ورقاء وحدثنا الـحسن بن ملـحمد, قلال: حلدثنا شبلـابة, قلال: أخبرنلا قال: حدثنا الـ

ورقاء وحدثنـي الـمثنى, قال: أخبرنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل جميعا, نن ابن أبلـي نلـجي , نلن 

 مـجاهد: الـمستقدمين منكم, قال: القرون ا َول, والـمستأخرين: أمة مـحمد صلى هللا نليه وسلم.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, نن ابن جريج, نن مـجاهد, مثله.   
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حدثنا الـحسن بن مـحمد, قال: حلدثنا ملـحمد بلن نبلـيد, قلال: ثنلـي نبلد اللـملك, نلن قلـيس, نلن    

ْستأِخِريَن قلال: اللـمستقدمون: ملا مـجاهد, فـي قوله: َولَقَْد َنِلـْمنا الـُمْستَْقِدميَن مْنُكْم َولَقَلْد َنللـْمنا اللـمُ 

 مضى من ا مـم, والـمستأخرون: أمة مـحمد صلى هللا نليه وسلم.

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا نمرو بن نون, قال: أخبرنا هشيـم, نن نبد الـملك, نن قـيس, نن    

 مـجاهد, بنـحوه.

نلا الثلوري, نلن نبلد اللـملك, نلن حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا نبلد اللرنال, قلال: أخبر   

 مـجاهد بنـحوه, لـم يذنر قـيسا.

وقال آخرون: بل معناه: ولقد نلـمنا الـمستقدمين منكم فـي اللـخير واللـمستأخرين ننله. ذنلر ملن   

 قال ذلك:

ـلل حللدثنا بشللر بللن معللاذ, قللال: حللدثنا يزيللد, قللال: حللدثنا سللعيد, نللن قتللا ة: َولَقَللْد َنِلللـْمنا 15973  

تَْقِدميَن مْنُكْم َولَقَْد َنلـْمنا الـُمْستأِخِريَن قال: نلان اللـحسن يقلول: اللـمستقدمون فلـي طانلة هللا, الـُمسْ 

 والـمستأخرون فـي معصية هللا.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا نمرو بن نون, قال: أخبرنا هشيلـم, نلن نبلـا  بلن راشلد, 15974  

 , والـمستأخرين: يقول: الـمبطئين ننه.نن الـحسن, قال: الـمستقدمين فـي الـخير

وقللال آخللرون: بللل معنللى ذلللك: ولقللد نلللـمنا الللـمستقدمين مللنكم فللـي الصللفوف فللـي الصللالة,   

 والـمستأخرين فـيها بسب  النساء. ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيلـمان, نلن أبلـيه, نلن رجلل 15975  

نا نن مروان بن الـحكم أنه قال: نان أنلاس يسلتأخرون فلـي الصلفوف ملن أجلل النسلاء قلال: أخبر

 فأنزل هللا: َولَقَْد َنِلـْمنا الـُمْستَْقِدميَن مْنُكْم َولَقَْد َنلـْمنا الـُمْستأِخِريَن.

قال:  ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا نبد الرنال, قال: أخبرنا جعفر بن سلـيـمان,15976  

أخبرنـي نمرو بن مالك, قلال سلمعت أبلـا اللـجوناء يقلول فلـي قلول هللا: َولَقَلْد َنِللـْمنا اللـُمْستَْقِدميَن 

 مْنُكْم َولَقَْد َنلـْمنا الـُمْستأِخِريَن قال: الـمستقدمين منكم فـي الصفوف فـي الصالة والـمستأخرين.

ا نلوح بلن قلـيس, قلال: حلدثنا نملرو بلن ـ حدثنـي مـحمد بن موسى الـحرسي, قال: حدثن15977  

مالك, نن أبـي الـجوناء, نلن ابلن نبلـاس, قلال: نانلت تصللـي خلـلف رسلول هللا صللى هللا نليله 

وسلللمامرأة, قللال ابللن نبللـاس: ال وهللا مللا قن رأيللت مثلهللا قللط فكللان بعللف الـمسلللـمين قذا صلللوا 

فأنزل هللا: َولَقَْد َنِلـْمنا اللـُمْستَْقِدميَن وبعف يستأخرون, فإذا سجدوا نظروا قلـيها من تـحت أيديهم, 

 مْنُكْم َولَقَْد َنلـْمنا الـُمْستأِخِريَن.

حدثنا أبو نري , قال: حدثنا نبـيد هللا بن موسى, قال: أخبرنا نوح بن قـيس وحدثنا أبلو نريل ,    

أبـي اللـجوناء,  قال: حدثنا مالك بن قسمانيـل, قال: حدثنا نوح بن قـيس, نن نمرو بن مالك, نن

نن ابن نبـاس قال: نانت تصلـي خـلف رسول هللا صلى هللا نليه وسلم املرأة حسلناء ملن أحسلن 

الناس, فكان بعف الناس يستقدم فـي الصّف ا ّول لئال يراها, ويستأخر بعضهم حتلـى يكلون فلـي 

ها: َولَقَلْد َنِللـْمنا الصّف الـمؤخر, فإذا رنع نظر من تلـحت قبطيله فلـي الصلّف, فلأنزل هللا فلـي شلأن

 الـُمْستَْقِدميَن مْنُكْم َولَقَْد َنلـْمنا الـُمْستأِخِريَن.

قال أبو جعفر: وأولـى ا قوال نندي فـي ذللك بلـالصحة قلول ملن قلال: معنلى ذللك: ولقلد نللـمنا   

هو حلّي  ا موات منكم يا بنـي آ م فتقدّم موته, ولقد نلـمنا الـمستأخرين الذين استأخر موتهم مـمن

ومن هو حا ث منكم نم لـم يحلدث بعلدُ لدالللة ملا قبلله ملن الكلالم, وهلو قولله: َوقنّلا لَنَلـْحُن نُـْحيِلـي 

ونُـِميُت َونَـْحُن اْلَواِرثُوَن وما بعده وهو قوله: وقّن َربَّك ُهَو يَْحُشُرُهْم نللـى أن ذللك نلذلك, قذ نلان 

الم ملا يلدّل نللـى خالفله, وال جلاء بعلد. وجلائز أن بـين هذين الـخبرين, ولـم يجر قبل ذلك من الكل

تكون نزلت فـي شأن الـمستقدمين فـي الصّف لشأن النساء والـمستأخرين فلـيه للذلك, ثلم يكلون هللا 

نّز وجّل نّم بـالـمعنى اللـمرا  منله جميلع الـخلـل , فقلال جلّل ثنلاؤه لهلم: قلد نللـمنا ملا مضلى ملن 

للون, وملن هلو حلّي ملنكم وملن هلو حلا ث بعلدنم أيهلا النلاس, الـخـل  وأحصيناهم, وما نلانوا يعم

وأنمللال جملليعكم خيرهللا وشللّرها, وأحصللينا جميللع ذلللك ونللـحن نللـحشر جملليعهم, فنللـجاني نللالّ 

بأنماله, قن خيرا فخيرا وقن شّرا فشلّرا. فلـيكون ذللك تهديلدا وونيلدا لللـمستأخرين فلـي الصلفوف 
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بغيلر ملا أذن لله بله, وونلدا للـمن تقلدّم فلـي الصلفوف  لشأن النساء ولكّل من تعلدّى حلدّ هللا ونملل

 لسب  النساء وسارع قلـى مـحبة هللا ورضوانه فـي أفعاله نلها.

وقوله: وقّن َربَّك ُهَو يَْحُشُرُهْم يعنـي بذلك جّل ثناؤه: وقن ربك يا مـحمد هو يجمع جميع ا ّولـين   

ـمعصية, ونّل أحد من خـلقه, اللـمستقدمين ملنهم واالَخرين ننده يوم القـيامة, أهل الطانة منهم وال

 والـمستأخرين.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, نن قتا ة: وقّن َربَّك ُهلَو يَْحُشلُرُهْم قلال: 15978  

 أي ا ول واالَخر.

ن بن مـحمد, قال: حدثنا أبو خاللد القرشلّي, قلال: حلدثنا سفلـيان, نلن أبلـيه, ـ حدثنا الـحس15979  

 نن نكرمة, فـي قوله: وقّن َربَّك ُهَو يَْحُشُرُهْم قال: هذا من ها هنا, وهذا من ها هنا.

ـلل حللدثنا القاسللم, قللال: حللدثنا الللـحسين, قللال: ثنللـي حجللاج, نللن ابللن جللريج, نللن نطللاء 15980  

 بن نبـاس: وقّن َربَّك ُهَو يَْحُشُرُهْم قال: ونلهم ميت, ثم يحشرهم ربهم.الـُخَراسانـّي, نن ا

ـ حلدثنا اللـحسن بلن ملـحمد, قلال: حلدثنا نللـّي بلن ناصلم, نلن  او  بلن أبلـي هنلد, نلن 15981  

 نامر: وقّن َربَّك ُهَو يَْحُشُرُهْم قال: يجمعهم هللا يوم القـيامة جميعا.

 او : سلمعت نلامرا يفسلر قولله: قنّلهُ َحِكيلـٌم َنِلـيلـٌم يقلول أن ربلك  وقال الـحسن: قال نلـّي: قال  

حكيـم فـي تدبـيره خـلقه فـي قحيائهم قذا أحياهم, وفـي قماتتهم قذا أماتهم, نلـيلـم بعلد هم وأنملالهم 

 وبـالـحّي منهم والـميت, والـمستقدم منهم والـمستأخر. نما:

قال: حدثنا مـحمد بلن ثلور, نلن معملر, نلن قتلا ة, قلال: ـ حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى, 15982  

 نّل أولئك قد نلـمهم هللا يعنـي الـمستقدمين والـمستأخرين.

 26اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َولَقَْد َخلَْقنَا اِلنَساَن ِمن َصْلَصاٍل ّمْن َحَمإٍ ّمْسنُوٍن {.

م وهو النسان من صلصال. واختلف أهل التأويـل فـي معنلى يقول تعالـى ذنره: ولقد خـلقنا آ     

الصلصال فقال بعضهم: هو الطين الـيابس للـم تصلبه نلار, فلإذا نقرتله َصلّل فسلمعت لله صلصللة. 

 ذنر من قال ذلك:

ـل حلدثنا ابلن بشللار, قلال: حلدثنا يحيلى بللن سلعيد, ونبلد اللرحمن بللن مهلدّي, قلاال: حللدثنا 15983  

ن مسلـم البطين, نن سعيد بن جبـير, نن ابن نبـاس, قال: خلـل  آ م ملن سفـيان, نن ا نمش, ن

صلصال من حمأ ومن طين النب. وأما الالنب: فـالـجيد, وأما الـَحَمأ: فـالـحمأة, وأما الّصلصال: 

 فـالتراب الـمرقّ . وقنـما سمي قنسانا  نه نهد قلـيه فنسي.

حدثنا سعيد, نن قتا ة, قوله: َولَقَْد َخـلَْقنا الْنساَن ِمْن ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: 15984  

 َصْلَصاٍل قال: والصلصال: التراب الـيابس الذي يسمع له صلصلة.

حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى, قال: حدثنا مـحمد بن ثور, نن معمر, نن قتا ة: ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن    

 ابس يسمع له صلصلة.حمٍأ َمْسنُوٍن قال: الصلصال: الطين الـي

ـ حدثنا ابن ونيع, قال: حدثنا حميد بن نبد الرحمن, نن الـحسن بن صالـ , نن مسللـم, 15985  

نن مـجاهد, نن ابن نبـاس: ِملْن َصْلَصلاٍل قلال: الصلصلال: اللـماء يقلع نللـى ا رض الطيبلة ثلم 

 يحِسُر ننها, فتشق , ثم تصير مثل الـَخَزف الرقال.

ع, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, نن سفـيان, نن ا نمش, نن مسلـم, نن سعيد بن حدثنا ابن وني   

جبـير, نن ابن نبـاس, قال: ُخـل  النسان من ثالثة: من طين النب, وصلصلال, وحملأ مسلنون. 

والطين الالنب: الالنل الـجيد, والصلصال: الـمرق  الذي يصنع منه الفخلار, واللـمسنون: الطلين 

 فـيه الـَحْمأة.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: حدثنا أبـي, قال: ثنلـي نملي, قلال: ثنلـي أبلـي, نلن أبلـيه, 15986  

نن ابن نبـاس, قوله: َولَقَْد َخـلَْقنا الْنساَن ِمْن َصْلَصال ِمْن َحَمٍأ َمْسنُوٍن قلال: هلو التلراب اللـيابس 

 الذي يُبَّل بعد يُبسه.
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قسحال, قال: حلدثنا نبلد هللا, نلن ورقلاء, نلن مسللـم, نلن ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا 15987  

 مـجاهد, قال: الصلصال: الذي يصلصل, مثل الـَخَزف من الطين الطي .

ـ ُحدثت نن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: حلدثنا نبلـيد, قلال: سلمعت الضلحاك, 15988  

 يقول: الصلصال: طين ُصْل  يخالطه الكثـي .

للـمثنى, قلال: حلدثنا أبلو حذيفلة, قلال: حلدثنا شلبل, نلن ابلن أبلـي نلـجي , نلن ـ حدثنلـي ا15989  

 مـجاهد: ِمْن َصْلَصاٍل قال: التراب الـيابس.

وقال آخرون: الصلصال: الـُمْنتِن. ونأنهم وّجُهوا ذلك قلـى أنه من قولهم: َصّل اللـحم وأصّل: قذا   

 عَل. ذنر من قال ذلك:أنتن, يقال ذلك بـاللغتـين نلتـيهما: يَْفعَل وأَفْ 

ـ حدثنـي ملـحمد بلن نملرو, قلال: حلدثنا أبلو ناصلم, قلال: حلدثنا نيسلى, نلن ابلن أبلـي 15990  

نـجي  وحدثنـي الـحارث قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء وحدثنا الـحسن, قال: حدثنا شبـابة, 

نبلد هللا, نلن ورقلاء, نلن ابلن  قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي الـمثنى قال: حدثنا قسلحال, قلال: حلدثنا

 أبـي نـجي , نن مـجاهد: ِمْن َصْلَصاٍل الصلصال: الـمنتن.

والللذي هللو أولللـى بتأويللـل االَيللة أن يكللون الصلصللال فللـي هللذا الللـموضع الللذي للله صللوت مللن   

اِر الصلصلة وذلك أن هللا تعالـى وصفه فـي موضع آخر فقال: َخلـلََ  الْنَسلاَن ِملْن َصْلَصلاٍل نالفَّخل

فشبهه تعالـى ذنره بأنه نان نالفّخار فـي يُبسه. ولو نان معناه فـي ذلك الـُمنتِن لـم يشلبه بلـالفخار, 

  ن الفخار لـيس بـمنتن فـيشبّه به فـي النتن غيره.

وأما قوله: ِمْن َحَملٍأ َمْسلنُوٍن فلإن اللـحمأ: جملع حملأة, وهلو الطلين اللـمتغَيّر قللـى السلوا . وقولله:   

 وٍن يعنـي: الـمتغير.َمْسنُ 

واختلف أهل العلـم بكالم العرب فـي معنى قوله: َمْسنُوٍن فكان بعف نـحويـّي البصريـين يقلول:   

ُننـي به: حمأ مصّور تاّم. وذُنر نن العرب أنهم قالوا: ُسّن نلـى مثلال ُسلنّة الوجله: أي صلورته. 

ه. قال: ولـيس من االَسن اللـمتغير,  نله قال: ونأن ُسنة الشيء من ذلك: أي مثالَه الذي ُوضع نلـي

 من َسنَن مضانف.

وقال آخر ملنهم: هلو اللـَحَمأ اللـمصبوب. قلال: واللـمصبوب: اللـمسنون, وهلو ملن قلولهم: َسلنَْنت   

 الـماء نلـى الوجه وغيره قذا صببته.

اللـحجر,  ونان بعف أهل الكوفلة يقلول: هلو اللـمتغير, قلال: نأنله أخلذ ملن َسلنَْنت اللـَحَجر نللـى  

وذلك أن يحّك أحدهما بـاالَخر, يقال منه: سننته أَْسنّه َسنّا فهو مسنون. قال: ويقال للذي يخرج ملن 

 بـينهما: َسنِـين, ويكون ذلك ُمْنتنا. وقال: منه ُسّمَي الـِمَسّن  ن الـحديد يَُسّن نلـيه.

 ال ذلك:وأما أهل التأويـل فإنهم قالوا فـي ذلك نـحو ما قلنا. ذنر من ق  

ـ حدثنا نبـيد هللا بن يوسف الـجبـيري, قال: حدثنا ملـحمد بلن نثلـير, قلال: حلدثنا مسللـم, 15991  

 نن مـجاهد, نن ابن نبـاس, فـي قوله: ِمْن َحَمٍأ َمْسنُوٍن قال: الـحمأ: الـمنتنة.

 نملش, نلن حدثنـي يحيى بن قبراهيـم الـمسعو ي, قال: حدثنا أبـي, نن أبـيه, نن جلدّه, نلن ا   

 مسلـم, نن سعيد بن جبـير, نن ابن نبـاس: ِمْن َحَمٍأ َمْسنُوٍن قال: الذي قد أنتن.

حدثنا أبو نري , قال: حدثنا نثمان بن سعيد, قال: حدثنا بشر بلن نملارة, نلن أبلـي رول, نلن    

 الضحاك نن ابن نبـاس: ِمْن َحَمٍأ َمْسنُوٍن قال: منتن.

عد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي نمي, قال: ثنـي أبـي, نن أبـيه, نن ـ حدثنـي مـحمد بن س15992  

 ابن نبـاس, قوله: ِمْن َحَمٍأ َمْسنُوٍن قال: هو التراب الـمبتّل الـمنتُن, فجعل َصلصاالال نالفَخار.

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو, قال: حدثنا أبو ناصم, قال: حدثنا نيسى وحدثنـي الـحارث, 15993  

الـحسن قال: حدثنا ورقاء وحدثنا الـحسن, قال: حدثنا شبـابة, قال: حدثنا ورقاء وحلدثنا  قال: حدثنا

 ابن ونيع, قال: حدثنا شبل جميعا, نن ابن أبـي نـجي , نن مـجاهد: ِمْن َحَمٍأ َمْسنُوٍن قال: منتن.

 ثله.حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, نن ابن جريج, نن مـجاهد, م   

ـ حدثنا بشر, قلال: حلدثنا يزيلد, قلال: حلدثنا سلعيد, نلن قتلا ة: ِملْن َحَملٍأ َمْسلنُوٍن واللـحمأ 15994  

 الـمسنون: الذي قد تغير وأنتن.
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ـ حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى, قال: حدثنا مـحمد بن ثور, نن معملر: ِملْن َحَملٍأ َمْسلنُوٍن 15995  

 قال: قد أنتن, قال: منتنة.

حدثنللـي الللـمثنى, قللال: حللدثنا نمللرو بللن نللون, قللال: حللدثنا هشيللـم, نللن جللويبر, نللن  ـلل15996  

 الضحاك, فـي قوله: ِمْن َحَمٍأ َمْسنُوٍن قال: من طين النب, وهو الالنل من الكثـي  وهو الرمل.

ـ ُحدثت نن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: حدثنا نبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت 15997  

 ك يقول فـي قوله: ِمْن َحَمٍأ َمْسنُوٍن قال: الـحمأ الـمنتن.الضحا

 وقال آخرون منهم فـي ذلك: هو الطين الّرْط . ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حلدثنا نبلد هللا, قلال: ثنلـي معاويلة, نلن نللـّي, نلن ابلن نبلـاس, 15998  

 قوله: ِمْن َحَمٍأ َمْسنُوٍن يقول: من طين َرط . 

 27اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َواْلَجآّن َخلَْقنَاهُ ِمن قَْبُل ِمن نّاِر الّسُموِم {.

يقول تعاللـى ذنلره: واللـجاّن وقلد بلـيّنا فـيلـما مضلى معنلى اللـجاّن وللـم قـيلـل لله جلان. وُننلـي     

خلـلقناه ملن قبلل النسلان ملن نلار  بـالـجاّن ههنلا: قبللـيس أبلـا اللـجّن. يقلول تعاللـى ذنلره: وقبللـيس

 السموم, نما:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, نن قتا ة: والـجاّن َخـلَْقناهُ ِمْن قَْبُل وهلو 15999  

قبلـيس خـلُ  قبل آ م. وقنـما خـل  آ م آخر الـخـل , فحسده ندّو هللا قبلـيس نلـى ما أنطلاه هللا ملن 

أنا نارّي, وهذا طينـي, فكانت السجدة الَ م والطانلة هلل تعاللـى ذنلره, فقلال: اْخلُرْج الكرامة, فقال: 

 ِمْنها فإنَّك َرِجيـٌم.

واختلف أهل التأويـل فـي معنى: ناِر الّسُموِم فقال بعضهم: هي السموم الـحاّرة التلـي تقتلل. ذنلر   

 من قال ذلك:

 م, نن شريك, نن أبـي قسحال, نن التـميـمي, ـ حدثنا ابن ونيع, قال: حدثنا يحيى بن آ16000  

 نن ابن نبـاس فـي قوله: والـجاّن َخـلَْقناهُ ِمْن قَْبُل ِمْن ناِر الّسُموِم قال: السموم الـحاّرة التـي تقتل.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـِحّمانلـّي, قلال: حلدثنا شلريك, نلن أبلـي قسلحال التـيلـمي, 16001  

والـجاّن َخلـلَْقناهُ ِملْن قَْبلُل ِملْن نلاِر الّسلُموِم قلال: هلي السلموم التلـي تقتلل فأَصلابَها نن ابن نبـاس: 

 قْنَصاٌر فـيه نَاٌر فـاْحتََرقَْت قال: هي السموم التـي تقتل.

 وقال آخرون: يعنـي بذلك من له  النار. ذنر من قال ذلك:  

نا نبلد اللرحمن بلن مغلراء, نلن جلويبر, ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا قسحال, قال: حلدث16002  

 نن الضحاك, فـي قوله: والـجاّن َخـلَْقناهُ ِمْن قَْبُل ِمْن ناِر الّسُموِم قال: من له  من نار السموم.

ـ حدثنا أبو نري , قال: حدثنا نثمان, نن سعيد, قال: حلدثنا بشلر بلن نملارة, نلن أبلـي 16003  

ن قبلـيس من حّي من أحياء الـمالئكة يقال لهم اللـجّن, رول, نن الضحاك نن ابن نبـاس, قال: نا

ُخـلقوا من نار السموم من بـين الـمالئكة. قال: وُخـلقت الـجّن الذين ذُنلروا فلـي القلرآن ملن ملارج 

 من نار.

ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا أبو  او , قال: حدثنا شعبة, نن أبـي قسحال, قلال: 16004  

مرو بن ا صّم أنو ه, فقال: أال أحدثك حديثا سمعته ملن نبلد هللا؟ سلمعت نبلد هللا  خـلت نلـى ن

يقول: هذه السموم جزء من سبعين جزءا من السموم التـي خرج منها الـجاّن. قال: وتلال: واللـجاّن 

 َخـلَْقناهُ مْن قَْبُل ِمْن ناِر الّسُموِم.

والنهللار. وقللال بعضللهم: الللـَحُرور بللـالنهار, ونللان بعللف أهللل العربللـية يقللول: السللموم بـاللـيللـل   

 والسموم بـاللـيـل, يقال: َسّم يوُمنا يََسّم َسُموما.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن سهل بن نسلكر, قلال: حلدثنا قسمانيلـل بلن نبلد 16005  

ا هم, وهل الكريـم, قال: ثنـي نبد الصمد بن معقل, قال: سمعت وه  بن منبه, وسئل نن الـجّن م

يأنلون أو يشربون, أو يـموتون, أو يتنلانحون؟ قلال: هلم أجنلاس, فأملا خلالم اللـجّن فهلم ريل  ال 

يللأنلون وال يشللربون وال يللـموتون وال يتوالللدون. ومللنهم أجنللاس يللأنلون ويشللربون ويتنللانحون 

 ويـموتون, وهي هذه التـي منها السعاِلـي والغُول وأشبـاه ذلك.
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 29-28اآلية : 
فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َوقِْذ قَاَل َربّلَك ِلْلَمالَئَِكلِة قِنّلي َخلاِلٌ  بََشلراال ّملن َصْلَصلاٍل ّملْن َحَملإٍ  القول

 ّمْسنُوٍن ل  فَإِذَا َسّوْيتُهُ َونَفَْخُت فِيِه ِمن ّروِحي فَقَعُواْ لَهُ َساِجِديَن {.

و اذنلر يلا ملـحمد قْذ قلاَل َربّلَك لْللـَمالئَِكة يقول تعالـى ذنره لنبـيه مـحمد صلى هللا نليله وسللم:     

قنّـي خاِلٌ  بََشلرا ِملْن َصْلَصلاٍل ِملْن َحَملٍأ َمْسلنُوٍن فلإذَا َسلّوْيتُهُ يقلول: فلإذا صلّورته فعلدّلت صلورته 

َونَفَْخُت فِـيِه ِمْن ُروِحي فصار بشرا حيّا فَقَعُوا لَهُ ساِجِديَن سجو  تلـحية وتكرملة ال سلجو  نبلـا ة. 

 د:وق

ـلل حدثنللـي جعفللر بللن مكللرم, قللال: حللدثنا أبللو ناصللم, قللال: حللدثنا شبللـي  بللن بشللر, نللن 16006  

نكرمة, نن ابن نبـاس قال: لـما خـل  هللا الـمالئكة قال: قنـي خال  بشرا من طين, فإذا أنا خـلقته 

: قنـي خلال  فـاسجدوا له فقالوا: ال نفعل. فأرسل نلـيهم نارا فأحرقتهم. وخـل  مالئكة أخرى, فقال

بشرا من طلين, فلإذا أنلا خلـلقته فلـاسجدوا لله فلأبَوا, قلال: فأرسلل نللـيهم نلارا فلأحرقتهم. ثلم خلـل  

مالئكة أخرى, فقال: قنـي خال  بشرا من طين, فإذا أنلا خلـلقته فلـاسجدوا لله فلأبوا, فأرسلل نللـيهم 

أنا خـلقته فـاسجدوا له فقالوا:  نارا فأحرقتهم. ثم خـل  مالئكة, فقال: قنـي خال  بشرا من طين, فإذا

 سمعنا وأطعنا. قال قبلـيس نان من الكافرين ا ّولـين.

 32-30اآلية : 
القول فـي تأويـل قولله تعاللـى:    }فََسلَجدَ اْلَمكئَِكلةُ ُنلُّهلْم أَْجَمعُلوَن ل  قِالّ قِْبِلليَس أَبَلَى أَن يَُكلوَن َملَع 

 لََك أاَلّ تَُكوَن َمَع الّساِجِديَن {. الّساِجِديَن ل  قَاَل يَإِْبِليُس َما

يقول تعالـى ذنره: فللـما خلـل  هللا ذللك البشلر ونفله فلـيه اللروح بعلد أن سلّواه, سلجد اللـمالئكة     

نلهم جميعا قال قبلـيس, فإنه أبى أن يكون مع الساجدين فـي سجو هم الَ م حين سجدوا, فلـم يسلجد 

 تعالـى ذنره: يا قبلـيُس ما لَك أالّ تكلوَن ملَع الّسلاِجديَن يقلول: له معهم تكبرا وحسدا وبغيا, فقال هللا

فـي قول بعف نـحويـي الكوفة خفف, وفلـي قلول « أنْ »ما منعك من أن تكون مع الساجدين؟ ف 

 بعف أهل البصرة نص  بفقد الـخافف.

 35-33اآلية : 
بََشٍر َخلَْقتَهُ ِملن َصْلَصلاٍل ّملْن َحَملإٍ ّمْسلنُوٍن ل  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَاَل لَْم أَُنن  ْسُجدَ لِ 

 قَاَل فَاْخُرْج ِمْنَها فَإِنَّك َرِجيٌم ل  َوقِّن َنلَْيَك اللّْعنَةَ قِلََى يَْوِم الدّيِن {.

َمْسلنُوٍن وهلو  يقول تعالـى ذنره: قاَل قبلـيس: لَـْم أُنْن  َْسُجدَ ِلبََشٍر َخـلَْقتَهُ مْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمأٍ     

من طين وأنا من نار, والنلار تأنلل الطلين. وقولله: فلـاْخُرْج ِمْنهلا يقلول هللا تعاللـى ذنلره لبللـيس: 

 فـاْخُرْج ِمْنها فإنَّك َرِجيـٌم.

والرجيـم الـمرجوم, صرف ملن مفعلول قللـى فعيلـل وهلو اللـمشتوم, نلذلك قلال جمانلة ملن أهلل   

 التأويـل. ذنر من قال ذلك:

ـلل حللدثنا بشللر, قللال: حللدثنا يزيللد, قللال: حللدثنا سللعيد, نللن قتللا ة: فإنّللَك َرِجيللـٌم والرجيللـم: 16007  

 الـملعون.

ـ حدثنا القاسم, قال: حلدثنا اللـحسين, قلال: ثنلـي حجلاج, نلن ابلن جلريج, قولله: فلـاْخُرْج 16008  

 ِمْنها فإنَّك َرِجيـٌم قال: ملعون. والرجم فـي القرآن: الشتـم.

ّن َنلَـْيَك اللّْعنَةَ قلـى يَْوِم الدّيِن يقول: وقن غض  هللا نلـيك بإخراجه قياك من السموات وقوله: وق  

وطر ك ننها قلـى يوم الـمـجاناة, وذلك يوم القـيامة. وقد بـيّنا معنى اللعنة فلـي غيلر موضلع بلـما 

 أغنى نن قنا ته ههنا.

 38-36اآلية : 
اَل َرّب فَأَنِظْرنِي قِلََى يَْوِم يُْبعَثُوَن ل  قَاَل فَإِنَّك ِمَن اْلُمنَظِريَن ل  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }قَ 

 قِلََى يَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعلُوِم {.
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يقول تعالـى ذنره: قال قبلـيس: رّب فإذ أخرجتنـي من السلموات ولعنتنلـي, فأخّرنلـي قللـى يلوم     

القـيامة. قال هللا له: فإنك مـمن أُّخلر هالنله قللـى يلوم تبعم خـلقك من قبورهم فتـحشرهم لـموقـف 

 الوقت الـمعلوم لهالك جميع خـلقـي, وذلك حين ال يبقـى نلـى ا رض من بنـي آ م  َيّاٌر.

 40-39اآلية : 
يَنُّهْم أَْجَمِعيَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَاَل َرّب بَِمآ أَْغَوْيتَنِي الَُنيّنَّن لَُهْم فِي ا ْرِض َوالُْغوِ 

 ل  قِالّ ِنبَا ََك ِمْنُهُم اْلُمْخلَِصيَن {.

يقول تعالـى ذنلره: قلال قبللـيس: َرّب بِلـَما أْغَوْيتَنلـي بإغوائلك  َُنيّلنَّن لَُهلْم فِلـي ا ْرِض. ونلأن     

ننللى بقوللله: قوللله: بِللـما أْغَوْيتَنللـي خللرج مخللرج القسللم, نمللا يقللال: بللـاهلل, أو بعللّزة هللا  غللوينهم. و

 َُنيّنَّن لَُهْم فِـي ا ْرِض  حسنّن لهم معاصيك, و حببنها قلـيهم فـي ا رض. و ُْغلِويَنُّهْم أجَمِعليَن 

يقول: و ضلّنهم نن سبـيـل الرشا . قالّ ِنبـا ََك ِمْنُهُم الـُمْخـلَِصيَن يقول قال من أخلـلصته بتوفلـيقك 

قالّ ِنبللـا ََك ِمللْنُهُم »لللـيه وال طاقللة لللـي بلله. وقللد قللرىء: فهديتلله, فللإن ذلللك مللـمن ال سلللطان لللـي ن

 فمن قرأ ذلك نذلك, فإنه يعنـي به: قال من أخـلم طانتك, فإنه ال سبـيـل لـي نلـيه.« الـُمْخـلَِصينَ 

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

قال: حدثنا أبو نهير, نلن جلويبر, نلن الضلحاك:  ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا قسحال,16009  

 قالّ ِنبـا ََك ِمْنُهُم الـُمْخـلَِصيَن يعنـي: الـمؤمنـين.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا قسحال, قال: حلدثنا هشلام, قلال: حلدثنا نملرو, نلن سلعيد, 16010  

 ـيّة هللا تعالـى ذنره.نن قتا ة: قالّ ِنبـا ََك ِمْنُهُم الـُمْخـلَِصيَن قال قتا ة: هذه ثَنِ 

 42-41اآلية : 
القللول فللـي تأويللـل قوللله تعالللـى:    }قَللاَل َهللذَا ِصللَراٌط َنلَللّي ُمْسللتَِقيٌم ل  قِّن ِنبَللاِ ي لَللْيَس لَللَك َنلَللْيِهْم 

 ُسْلَطاٌن قِالّ َمِن اتّبَعََك ِمَن اْلغَاِويَن {.

َنلللـّي ُمْستَِقـيللـٌم فقللرأه ناّمللة قللراء الللـحجان اختلفللت القللّراء فللـي قللراءة قوللله: قللاَل َهللذَا ِصللَراٌط     

 والـمدينة والكوفة والبصرة: َهذَا ِصَراٌط َنلـّي ُمْستَِقـيـٌم بـمعنى: هذا طري  قلـّي مستقـيـم.

فكان معنى الكالم: هذا طري  مرجعه قلـّي فأجاني نلالّ بأنملالهم نملا قلال هللا تعاللـى ذنلره: قّن   

وذلك نظير قول القائل لـمن يتونده ويتهد ه: طريقك نلـّي, وأنلا نللـى طريقلك َربَّك لَبـالـمْرَصا . 

فكذلك قولله: َهلذَا ِصلَراٌط معنلاه: هلذا طريل  نللـّي وهلذا طريل  قللـّي. ونلذلك تلأّول ملن قلرأ ذللك 

 نذلك. ذنر من قال ذلك:

اللـحرث,  ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو, قال: حدثنا أبو ناصم, قال: حدثنا نيسى وحدثنلـي16011  

قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي الـحسن بن مـحمد, قال: حلدثنا شبلـابة, قلال: حلدثنا 

ورقلاء وحدثنللـي الللـمثنى, قلال: حللدثنا أبللو حذيفللة, قلال: حللدثنا شللبل وحدثنلـي الللـمثنى, قللال: حللدثنا 

جاهد, قوللله: َهللذَا قسللحال, قللال: حللدثنا نبللد هللا, نللن ورقللاء, جميعللا نللن ابللن أبللـي نللـجي , نللن مللـ

 ِصَراٌط َنلـّي ُمْستَِقـيـٌم قال: الـحّ  يرجع قلـى هللا ونلـيه طريقه, ال يعّرج نلـى شيء.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, نن ابن جريج, نن مـجاهد, بنـحوه.   

ان بن شلجاع, نلن َخِصليف, ـ حدثنا أحمد بن يوسف, قال: حدثنا القاسم, قال: حدثنا َمْرو16012  

نللن نيللا  بللن أبللـي مريللـم, ونبللد هللا بللن نثللـير أنهمللا قرآهللا: َهللذَا ِصللَراٌط َنلللـّي ُمْستَِقـيللـٌم وقللاال: 

 وبـمنزلتها.« قلـيّ »هي « نلـيّ »

ـ حدثنا الـحسن بن مـحمد, قال: حدثنا نبد الوهاب بن نطاء, نلن قسمانيلـل بلن مسللـم, 16013  

 تا ة, نن الـحسن: َهذَا ِصَراٌط َنلـّي ُمْستَِقـيـٌم يقول: قلـّي مستقـيـم.نن الـحسن وسعيد نن ق

« َهلذَا ِصلَراٌط َنللـّي ُمْستَِقـيلـمٌ »وقرأ ذلك قـيس بلن نبلـا  وابلن سليرين وقتلا ة فـيلـما ذُنلر نلنهم   

 نلـى أنه نعت للصراط, بـمعنى رفـيع. ذنر من قال ذلك:«نلـيّ »برفع 

ى, قللال: حللدثنا قسللحال, قللال: حللدثنا ابللن أبللـي حمللا , قللال: ثنللـي جعفللر ـلل حدثنللـي الللـمثن16014  

 يعنـي: رفـيع.« َهذَا ِصَراٌط َنلـّي ُمْستَِقـيـمٌ »البصري, نن ابن سيرين أنه نان يقرأ: 
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َهلذَا ِصلَراٌط َنللـّي »ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيلد, قلال: حلدثنا سلعيد, نلن قتلا ة, قولله: 16015  

 ي رفـيع مستقـيـم. قال بشر, قال يزيد, قال سعيد: هكذا نقرؤها نـحن وقتا ة.أ« ُمْستَِقـيـمٌ 

ـ حدثنا الـحسن بن مـحمد, قال: حدثنا نبد الوهاب, نلن هلارون, نلن أبلـي العلّوام, نلن 16016  

 يقول: رفـيع.« َهذَا ِصَراٌط َنلـّي ُمْستَِقـيـمٌ »قتا ة, نن قـيس بن نبـا : 

ذلك نندنا قراءة ملن قلرأ: َهلذَا ِصلَراٌط َنللـّي ُمْستَِقـيلـٌم نللـى التأويلـل  والصواب من القراءة فـي  

الذي ذنرناه نن مـجاهد والـحسن البصري ومن وافقهما نلـيه, لجماع الـحجة من القلّراء نللـيها 

 وشذوذ ما خالفها.

َن الغللاِويَن يقللول تعالللـى ذنللره: قن وقوللله: قّن ِنبللـاِ ي لَللـْيَس لَللَك َنلَللـْيِهْم ُسللْلطاٌن قالّ َمللِن اتّبَعَللَك ِملل  

 نبـا ي لـيس لك نلـيهم حجة, قال من اتبعك نلـى ما  نوته قلـيه من الضاللة مـمن غوى وهلك.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, نن نبـيد هللا بن موه , 16017  

لهلم مسلاجد خارجلة ملن قُلراهم, فلإذا أرا  النبلـّي أن  قال حدثنا يزيد بن قسيط, قال: نانت ا نبلـياء

يستنبىء ربه نن شيء خرج قلـى مسجده, فصلـى ما نت  هللا له ثلم سلأل ملا بلدا لله. فبـينلـما نبلـّي 

فلـي مسلجده, قذا جلاء نلدّو هللا حتلـى جللس بلـينه وبلـين القبللة, فقلال النبلـّي صللى هللا نليله وسلللم: 

فقال ندّو هللا: أرأيت الذي تعّوذ منه فهو هو فقال النبـّي صللى « اِن الّرِجيـمِ أُنوذُ بـاهلل ِمَن الّشْيط»

فر ّ  ذلك ثالث مّرات. فقال ندّو هللا: أخبرنـي « أُنوذُ بـاّلّلِ ِمَن الّشْيطاِن الّرِجيـمِ »هللا نليه وسلم: 

« أّي َشْيٍء تَْغِللُ  اْبلَن آ ََم؟بَل أْخبِْرنِـي ب»بأّي شيء تنـجو منـي؟ فقال النبـّي صلى هللا نليه وسلم: 

قّن ّللّاَ تَعَاللـى »مّرتـين. فأخلذ نلّل واحلد منهملا نللـى صلاحبه, فقلال النبلـي صللى هللا نليله وسللم: 

ِذْنُرهُ يَقُوُل قّن ِنبَـاِ ي لَـْيَس لََك َنلَـْيِهْم ُسْلطاٌن قالّ ِمَن اتّبَعََك ِمَن الغلاِويَن قلال نلدّو هللا: قلد سلمعت 

يقللول ّللّاُ تَعالللـى ِذْنللُرهُ: وقّمللا يَْنَزَغنّللَك ِمللَن »بللل أن تولللد. قللال النبللـّي صلللى هللا نليلله وسلللم: هللذا ق

 الّشللْيطاِن نَللْزٌض فللـاْستَِعْذ بللـاّلّلِ قنّللهُ َسللِميٌع َنِلـيللـٌم وقنّللـي وّللّاِ مللا أْحَسْسللُت بِللَك قَللّط قالّ اْسللتَعَْذُت بللـاّلّلِ 

فأْخبِْرنِلـي بلأّي »بهذا تنـجو منـي فقال النبلـّي صللى هللا نليله وسللم: فقال ندّو هللا: صدقت «. ِمْنكَ 

 قال: آخذه نند الغض , ونند الهوى.« َشْيٍء تَْغلُُ  اْبَن آ ََم؟

 44-43اآلية : 
بَلاٍب ّملْنُهْم  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َوقِّن َجَهنَّم لََمْوِندُُهْم أَْجَمِعيَن ل  لََها َسْبعَةُ أَْبَواٍب ِلُكلّ 

 ُجْزٌء ّمْقُسوٌم {.

يقللول تعألللـى ذنللره لبلللـيس: وقن جهنللـم لللـموند مللن تبعللك أجمعللين. لهللا َسللْبعَةُ أبللواٍب يقللول:     

لـجهنللـم سللبعة أطبللـال, لكللَل َطبَلل  مللنهم: يعنللـي مللن أتبللـاع قبلللـيس جللزء, يعنللـي: قسللما ونصيبللـا 

 مقسوما.

 ل بعف. ذنر من قال ذلك:وذُنر أن أبواب جهنـم طبقات بعضها فو  

ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بلن جعفلر, قلال: حلدثنا شلعبة, قلال: سلمعت 16018  

أبـا هارون الغنوي, قال: سلمعت ِحطلان, قلال: سلمعت نللـيّا وهلو يخطل , قلال: قن أبلواب جهنلـم 

 هكذا. ووضع ُشعبة قحدى يديه نلـى ا خرى.

ال: حدثنا ابن نلـية, نلن أبلـي هلارون الغنلوي, نلن حطلان بلن نبلد ـ حدثنـي يعقوب, ق16019  

هللا, قال: قلال نللـّي: تلدرون نيلف أبلواب النلار؟ قلنلا: نعلم ننلـحو هلذه ا بلواب. فقلال: ال, ولكنهلا 

 هكذا. فوصف أبو هارون أطبـاقا بعضها فول بعف, وفعل ذلك أبو بشر.

بللن قبراهيللـم, نللن أبللـي هللارون الغنللوي, نللن  حللدثنا الللـحسن بللن مللـحمد, قللال: حللدثنا قسمانيللـل   

حطان بن نبد هللا نن نلـّي, قال: هل تدرون نيف أبواب النار؟ قالوا: ننلـحو هلذه ا بلواب, قلال: 

 ال, ولكن هكذا. ووصف بعضها فول بعف.

ـ حدثنا هارون بن قسحال, قال: حدثنا مصع  بن الـمقدام, قلال: أخبرنلا قسرائيلـل, قلال: 16020  

أبو قسحال, نن هبـيرة, نن نلـّي, قال: أبواب جهنـم سبعة بعضلها فلول بعلف, فـيـمتللـىء حدثنا 

 ا ّول, ثم الثانـي, ثم الثالم, ثم تـمتلـىء نلها.
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حدثنا الـحسن بن مـحمد, قال: حدثنا شبـابة, قال: حدثنا قسرائيـل, نن أبـي قسحال, نن هبـيرة,    

ا فول بعف وأشار بأصابعه نلـى ا ّول, ثلم الثانلـي, ثلم نن نلـّي قال: أبواب جهنـم سبعة بعضه

 الثالم حتـى تـمأل نلها.

حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واض , قال: حدثنا يونس بن أبـي قسحال, نلن أبلـيه, نلن    

هبـيرة ابن مريـم, قال: سمعت نلـيّا يقلول: قن أبلواب جهنلـم بعضلا فلول بعلف, فـيلـمأل ا ّول ثلم 

 يـلـيه, قلـى آخرها. الذي

ـ حدثنا الـحسن بن مـحمد, قال: حدثنا نلـّي, قال: أخبرنا مـحمد بن يزيد الواسلطّي, نلن 16021  

 َجْهَضم, قال: سمعت نكرمة يقول فـي قوله: لها َسْبعَةُ أبواٍب قال: لها سبعة أطبـال.

ن جلريج, قولله: لهلا َسلْبعَةُ ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجلاج, نلن ابل16022  

أبللواٍب قللال: أّولهللا جهنللـم, ثللم لظللى, ثللم الللـحطمة, ثللم السللعير, ثللم سللقر, ثللم الـجحيللـم, ثللم الهاويللة. 

 والـجحيـم فـيها أبو جهل.

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, نلن قتلا ة, قولله: لهلا َسلْبعَةُ أبلواٍب ِلُكلّل 16023  

 ْزٌء َمْقُسوٌم وهي وهللا منانل بأنمالهم.بـاٍب ِمْنُهْم جُ 

 47-45اآلية : 
القللول فللـي تأويللـل قوللله تعالللـى:    }قِّن اْلُمتِّقلليَن فِللي َجنّللاٍت َوُنيُللوٍن ل  اْ ُخلُوَهللا بَِسللالٍم آِمنِلليَن ل  

ال َنلََى ُسُرٍر ّمتَقَابِِليَن {.  َونََزْننَا َما فِي ُصدُوِرِهم ّمْن ِغّل قِْخَوانا

ل تعالـى ذنره: قن الذين اتقوا هللا بطانته وخافوه, فتـجنبوا معاصيه فـي َجنّاٍت َوُنيُوٍن يقال يقو    

لهم: اْ ُخـلُوها بَِسالٍم آِمنِـيَن من نقاب هللا, أو أن تُسلبوا نعمة هللا نلـيكم ونرامة أنرمكم بها. قوله: 

فلـي صلدور هلؤالء الـمتقلـين اللذين وصلف  َونََزْننا ما فِـي ُصدُوِرِهْم ِمْن ِغّل يقلول: وأخرجنلا ملا

 صفتهم من حقد وضغينة بعضهم لبعف.

واختلف أهل التأويـل فـي الـحال التـي ينزع هللا ذلك من صدورهم, فقال بعضهم: ينزل ذلك بعلد   

  خولهم الـجنة. ذنر من قال ذلك:

ن بشلر البصلري, نلن ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو غسان, قال: حلدثنا قسرائيلـل, نل16024  

القاسم بن نبد الرحمن نن أبـي أُمامة, قال: يدخـل أهل الـجنة الـجنة نلـى ما فلـي صلدورهم فلـي 

الدنـيا من الشحناء والضغائن, حتـى قذا توافوا وتقابلوا نزع هللا ملا فلـي صلدورهم فلـي الدنلـيا ملن 

 غّل. ثم قرأ: َونََزْننا ما فِـي ُصدُوِرِهْم ِمْن ِغّل.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا أبو فضالة, نلن لقملان, نلن أبلـي أماملة, 16025  

قللال: ال يدخللـل مللؤمن الللـجنة حتللـى ينللزع هللا مللا فللـي صللدورهم مللن غللّل, ثللم ينللزع منلله السللبع 

 الضاري.

ـينة, نلن ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بلن اللـمنهال, قلال: حلدثنا سفلـيان بلن نيل16026  

قسرائيـل, نن أبـي موسى سمع الـحسن البصري يقول: قال نلـّي: فـينا وهللا أهل بدر نزلت االَية: 

 َونََزْننا ما فِـي ُصدُوِرِهْم ِمْن ِغّل قْخَوانا نلـى ُسُرٍر ُمتَقابِِلـيَن.

ـينة: َونََزْننلا ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا قسحال, قال: نبد هللا بن الزبـير, نلن ابلن نيل16027  

 ما فِـي ُصدُوِرِهْم ِمْن ِغّل قال: من نداوة.

ـ حلدثنا ابلن ونيلع, قلال: حلدثنا ملـحمد بلن يزيلد الواسلطي, نلن جلويبر, نلن الضلحاك: 16028  

 َونََزْننا ما فِـي ُصدُوِرِهْم ِمْن ِغّل قال: العداوة.

سلائ , نلن رجلل, نلن نللـّي: ـ حدثنا ابن ونيع, قال: حدثنا ابن فضيـل نن نطاء بن ال16029  

 َونََزْننا ما فِـي ُصدُوِرِهْم ِمْن ِغّل قال: العداوة.

ـ حدثنا ابن ونيع, قال: حدثنا أبـي, نن سفلـيان, نلن منصلور, نلن قبراهيلـم, قلال: جلاء 16030  

ابن جرمون قاتل الزبـير يستأذن نللـى نللـّي, فحجبله طلويالال, ثلم أذن لله فقلال لله: أملا أهلل اللبالء 

ـجفوهم قللال نلللـّي: بفللـيك التللراب قنللـي  رجللو أن أنللون أنللا وطلللـحة والزبللـير مللـمن قللال هللا: فتلل

 َونََزْننا ما فِـي ُصدُوِرِهْم ِمْن ِغّل قْخَوانا نلـى ُسُرٍر ُمتَقابِِلـيَن.

 حدثنا ابن ونيع, قال: حدثنا أبـي, نن سفـيان, نن جعفر, نن نلـّي نـحوه.   

This file was downloaded from QuranicThought.com



يع, قال: حدثنا أبـي, نن أبـان بن نبد هللا البجلـي, نن نعيـم بن أبـي هند, ـ حدثنا ابن ون16031  

نن رْبِعّي بن ِحَراش, بنـحوه, ونا  فـيه: قال: فقلام قللـى نللـّي رجلل ملن َهْملدان, فقلال: هللا أنلدل 

للـم من ذلك يا أمير الـمؤمنـين قال: فصاح نلـّي صليحة ظننلت أن القصلر تَدَْهلدَهَ لهلا, ثلم قلال: قذا 

 نكن نـحن فمن هم؟

ـلل حللدثنا الللـحسن بللن مللـحمد, قللال: حللدثنا أبللو معاويللة الضللرير, قللال: حللدثنا أبللو مالللك 16032  

ا شجعي, نن أبـي حبـيبة مولـى لطلـحة, قال:  خـل نمران بن طللـحة نللـى نللـّي بعلد ملا فلرض 

الذين قلال هللا: قْخوانلا من أصحاب الـجمل, فرّح  به وقال قنـي  رجو أن يجعلنـي هللا وأبـاك من 

نلللـى ُسللُرٍر ُمتَقابِِلللـيَن ورجللالن جالسللان نلللـى ناحيللة البسللاط, فقللاال: هللا أنللدل مللن ذلللك, تقللتلهم 

بلـا مس وتكونلون قخوانلا؟ فقلال نللـّي: قُوَملا أبعلد أرضلها وأسلحقها فملن هلم قذن قن للـم أنلن أنلا 

 وطلـحة؟ وذنر لنا أبو معاوية الـحديم بطوله.

حدثنا الـحسن بن ملـحمد, قلال: حلدثنا نفلـان, قلال: حلدثنا نبلد الواحلد, قلال: حلدثنا أبلو ـ 16033  

مالك, قال: حدثنا أبو حبـيبة, قال: قال نلـّي البن طلـحة: قنلـي  رجلو أن يجعلنلـي هللا وأبلـاك ملن 

 الذين نََزَع هللا ما فـي صدورهم من غّل ويجعلنا قخوانا نلـى سرر متقابلـين.

لـحسن بن مـحمد, قلال: حلدثنا حملا  بلن خاللد اللـخياط, نلن أبلـي اللـجويرية, قلال: حلدثنا حدثنا ا   

معاوية بن قسحال, نن نمران بن طلـحة, قال: لـما نظرنـي نلـّي قلال: مرحبلـا بلـابن أخلي فلذنر 

 نـحوه.

تأذن ـ حدثنا الـحسن, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا هشام, نن مـحمد, قال: اس16034  

ا شللتر نلللـى نلللـّي وننللده ابللٌن لطلللـحة, فحبسلله ثللم أذن للله, فلللـما  خللـل قللال: قنللـي  راك قنللـما 

حبستنـي لهذا قلال: أجلل. قلال: قنلـي  راه للو نلان ننلدك ابلن لعثملان لـحبستنلـي قلال: أَجلل, قنلـي 

ِغلّل قْخَوانلا نللـى ُسلُرٍر  رجو أن أنون أنا ونثمان مـمن قال هللا: َونََزْننا ملا فِلـي ُصلدُوِرِهْم ِملْن 

 ُمتَقابِِلـيَن.

 حدثنا الـحسن, قال: حدثنا قسحال ا نرل, قال: أخبرنا نوف, نن سيرين, بنـحوه.   

ـلل حللدثنا الللـحسن, قللال: حللدثنا يعقللوب بللن قسللحال الللـحضرمي, قللال: حللدثنا السللكن بللن 16035  

 رجو أن أنون أنا ونثمان مـمن قال  الـمغيرة, قال: حدثنا معاوية ابن راشد, قال: قال نلـّي: قنـي

 هللا: َونََزْننا ما فِـي ُصدُوِرِهْم ِمْن ِغّل قْخَوانا نلـى ُسُرٍر ُمتَقابِِلـيَن.

 

ـ حدثنا بشر, قلال: حلدثنا يزيلد, قلال: حلدثنا سلعيد, نلن قتلا ة, قلال: حلدثنا ابلن اللـمتونل 16036  

يَْخلللـلُُم »صللللى هللا نليللله وسللللم قلللال:  النلللاجي, أن أبلللـا سلللعيد اللللـخدرّي حلللدثهم أن رسلللول هللا

الللـُموْءِمنُوَن ِمللَن النّللاِر فَللـيُْحبَُسوَن نلللـى قَْنَطللَرة بللـيَن الللـَجنِّة والنّللاِر, فَللـيُْقتَّم ِلبَْعِضللِهْم ِمللْن بَْعللٍف 

فََوالّلِذي »قلاَل: « للـَجنّةَمظاِلـَم نانَْت بَـْينَُهْم فِـي الدّْنلـيا حتلـى قذَا ُهلذّبُوا ونُقّلوا أُِذَن لَُهلْم فلـي  ُُخلوِل ا

وقللال « نَْفللُس ُمللـَحّمٍد بللـيَِدِه,  ََحللدُُهْم أْهللدَى بِللـَمْنِزِلِه فللـي الللـَجنِّة ِمْنللهُ بِللـَمْنِزِلِه الّللِذي نللاَن فِللـي الدّْنللـيا

 بعضهم: ما يشبّه بهم قال أهل جمعة انصرفوا من جمعتهم.

بن مسلـم, قال: حدثنا يزيد بلن نريلع, قلال: ـ حدثنا الـحسن بن مـحمد, قال: حدثنا نفـان 16037  

حدثنا سعيد بن أبـي نروبة فـي هذه االَية: َونََزْننا ما فِلـي ُصلدُوِرِهْم ِملْن ِغلّل قْخَوانلا نللـى ُسلُرٍر 

ُمتَقابِِلـيَن قال: حدثنا قتا ة أن أبـا الـمتونل الناجي حدثهم أن أبلـا سلعيد اللـخدرّي حلدثهم, قلال: قلال 

ثلم جعلل « وأِذَن لَُهلْم فِلـي  ُُخلوِل اللـَجنّةِ »هللا نليه وسلم فذنره نلـحوه, قللـى قولله  رسول هللا صلى

سائر الكالم نن قتا ة. قال: وقال قتا ة: فوالذي نفسي بـيده  حدهم أهلدى بلـمنزله. ثلم ذنلر بـاقلـي 

قلال قتلا ة الـحديم نـحو حديم بشر غير أن الكالم قلـى آخره نن قتا ة, سوى أنه قال فـي حديثله: 

 وقال بعضهم: ما يشبّه بهم قال أهل الـجمعة قذا انصرفوا من الـجمعة.

ـ حدثنـي نصلر بلن نبلد اللرحمن ا و ي, قلال: حلدثنا نملر بلن نرنلة, نلن ملـحمد بلن 16038  

قسمانيـل الزبـيدي, نن نثـير النواء, قال سمعته يقول:  خـلت نلـى أبـي جعفر مـحمد بلن نللـّي, 

لـيكم, وسلـمي ِسْلـمكم, وندّوي ندّونم, وحربـي حربكم قنـي أسألك بـاهلل, أتبرأ من فقلت: ولـيـي و

أبـي بكر ونمر؟ فقال: قد َضلَْلُت قذا وما أنا من الـمهتدين, تّولهملا يلا نثلـير, فملا أ رنلك فهلو فلـي 
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بعضلهم وجله بعلف, ال رقبتـي ثم تال هذه االَية: قْخَوانا نلـى ُسُرٍر ُمتَقابِِللـيَن يقلول: قخوانلا يقابلل 

 يستدبره فـينظر فـي قـفـاه.

 ونذلك تأّوله أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, قلال: حلدثنا حصلين, نلن 16039  

 مـجاهد, فـي قوله: نلـى ُسُرٍر ُمتَقابِِلـيَن قال: ال ينظر أحدهم فـي قـفـا صاحبه.

حدثنا ابن بشار, قال: حلدثنا يحيلى ونبلد اللرحمن ومؤملل, قلالوا: حلدثنا سفلـيان, نلن ابلن أبلـي    

 نـجي , نن مـجاهد, مثله.

والسللرر: جمللع سللرير, نمللا الللـجد  جمللع جديللد وجمللع سللررا وأظهللر التضللعيف فللـيها والللراءان   

ولكلنهم يُلْدغمون فلـي الفعلل متـحّرنتان لـخفة ا سلماء, وال تفعلل ذللك فلـي ا فعلال لثقلل ا فعلال, 

 لـيسكن أحد الـحرفـين فـيخفف, فإذا  خـل نلـى الفعل ما يسكن الثانـي أظهروا حينئٍذ التضعيف.

 50-48اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }الَ يََمّسُهْم فِيَها نََصٌ  َوَما ُهْم ّمْنَها بُِمْخَرِجيَن ل  نَبّىْء ِنبَاِ ي أَنّي 

 اْلغَفُوُر الّرِحيُم ل  َوأَّن َنذَابِي ُهَو اْلعَذَاُب ا ِليُم {.أَنَا 

يقول تعالـى ذنره: ال يَـَمّس هؤالء الـمتقـين الذين وصلف ِصلفتهم فلـي اللـجنات نََصل , يعنلـي     

رجين, تَعَ . َوما ُهْم ِمْنها بِـُمْخِرِجيَن يقول: وما هم من الـجنة ونعيـمها وما أنطاهم هللا فـيها بلـمخ

بل ذلك  ائم أبدا. وقولله: نَبّلىْء ِنبلـاِ ي أنّلـي أنلا الغَفُلوُر الّرِحيلـُم يقلول تعاللـى ذنلره لنبلـيه ملـحمد 

صلللى هللا نليلله وسلللم: أخبللر نبللـا ي يللا مللـحمد, أنللـي أنللا الللذي أسللتر نلللـى ذنللوبهم قذا تللابوا منهللا 

نذّبهم بعد توبتهم منها نللـيها. وأّن وأنابوا, بترك فضيحتهم بها ونقوبتهم نلـيها, الرحيـم بهم أن أ

َنذابِـي ُهو العَذَاُب ا لـيـُم يقول: وأخبرهم أيضا أن نذابـي لـمن أصّر نلـى معاصّي وأقام نللـيها 

ولـم يت  منها, هو العذاب الـموجع الذي ال يشبهه نذاب. وهذا من هللا تـحذير لـخـلقه التقلدم نللـى 

 والتوبة. معاصيه, وأمر منه لهم بـالنابة

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, نن قتا ة, قوله: نَبّلىْء ِنبلـاِ ي أنّلـي أنلا 16040  

الغَفُوُر الّرِحيـُم وأّن َنذَابِـي ُهو العَلذَاُب ا ِلـيلـُم قلال: بلغنلا أن نبلـّي هللا صللى هللا نليله وسللم قلال: 

 «.ما توّرَع من حرام, َولَو يَعلـم قَْدر َنذابِِه لَبَخع نفَسه لْو يَعلـُم العبدُ قَْدر َنْفِو ّللّاِ »

ـلل حدثنللـي الللـمثنى, قللال: أخبرنللا قسللحال, قللال: أخبرنللا ابللن الللـمكّي, قللال: أخبرنللا ابللن 16041  

الـمبـارك, قال: أخبرنا مصع  بن ثابت, قال: حدثنا ناصم بن نبد هللا, نن ابن أبلـي ربلـاح, نلن 

صلى هللا نليه وسلم قال: َطلَع َنْلـيَنَا رسوُل هللا صلى هللا نليه وسلم ملن  رجل من أصحاب النبـيّ 

ثم أ بر حتـى قذا نان نند اللـحجر « أال أَراُنْم تَْضَحُكوَن؟»البـاب الذي يدخـل منه بنو شيبة, فقال: 

وسللم فَقلاَل: يلا  قنّلـي للـّما َخَرْجلُت جلاَء َجْبَرئِيلـُل صللى هللا نليله»رجع رجع قلـينا القهقري, فقال: 

ُمللـَحّمد قّن ّللّاَ يَقُللوُل: ِلللـَم تُقَللنُّط ِنبللـاِ ي؟ نَبّللىْء ِنبللـاِ ي أنّللـي أنللا الغَفُللوُر الّرِحيللـُم وأّن َنذَابِللـي ُهللو 

 «.العَذَاُب ا ِلـيـمُ 

 53-51اآلية : 
ال قَلاَل قِنّلا القول فـي تأويـل قوله تعالـى: }َونَبّئُْهْم َنن َضْيِف قِْبَراِهيَم ل  قِْذ  ََخلُ  واْ َنلَْيلِه فَقَلالُواْ َسلالما

 ِمْنُكْم َوِجلُوَن ل  قَالُواْ الَ تَْوَجْل قِنّا نُبَّشُرَك بِغاُلٍم َنِليٍم {.

يقللول تعالللـى ذنللره لنبللـيه مللـحمد صلللى هللا نليلله وسلللم: وأخبللر نبللـا ي يللا مللـحمد نللن ضلليف     

هيـم خـلـيـل الرحمن حلين أرسللهم ربهلم قللـى قلوم قبراهيـم يعنـي الـمالئكة الذين  خـلوا نلـى قبرا

لوط لـيهلكوهم. فَقالُوا َسالما يقول: فقال الضيف لبراهيـم: سالما. قال قنّا ِمْنُكْم وِجلُوَن يقول: قلال 

قبراهيـم: قنا منكم خائفون. وقد بـيّنا وجه النص  فـي قوله: َسالما وسب  وجل قبراهيـم من ضيفه 

ين, و للنا نلـى الصحي  من القول فـيه فـيـما مضى قبل بـما قغنلى نلن قنا تله واختالف الـمختلفـ

فـي هذا الـموضع. وأما قوله: قالُوا َسالما وهو يعنـي به الضيف, فجمع الـخبر ننهم وهم فـي لفظ 

واحد, فإن الضيف اسم للواحد واالثنلـين واللـجمع مثلل اللونن والقطلر والعلدل, فللذلك جملع خبلره 
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واحد. وقوله: قَالُوا ال تَْوَجْل يقول: قال الضيف لبراهيـم: ال توجل ال تَلـَخْف قنّلا نُبَّشلُرَك وهو لفظ 

 بِغاُلٍَم َنِلـيـٍم.

 54اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }قَاَل أَبَّشْرتُُمونِي َنلََى أَن ّمّسنَِي اْلِكبَُر فَبَِم تُبَّشُروَن {.

: قلال قبراهيلـم لللـمالئكة اللذين بّشلروه بغلالم نلـيلـم: أبَّشْرتُـُمونِلـي نللـى أْن يقول تعالـى ذنلره    

 َمّسنِـَي الِكبَُر فَبِـَم تُبَّشُروَن يقول: فبأّي شيء تبشرون.

 ونان مـجاهد يقول فـي ذلك ما:  

 ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو, قال: حدثنا أبو ناصم, قال: حدثنا نيسى وحدثنلـي اللـحرث,16042  

قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء وحدثنا اللـحسن بلن ملـحمد, قلال: حلدثنا شبلـابة, قلال: حلدثنا 

ورقاء وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا نبد هللا, نن ورقاء جميعا, نن ابن أبـي نلـجي , نلن ملـجاهد, 

 ُروَن قال: نج  من نبره ونبر امرأته.فـي قوله: قاَل أبَّشْرتُـُمونِـي نلـى أْن َمّسنِـَي الِكبَُر فَبِـَم تُبَشّ 

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, نن ابن جريج, نن مـجاهد, مثله.   

وقال نلـى أْن َمّسنِـَي الِكبَُر ومعناه:  ن مسنـي الكبر وبأن مسنـي الكبر, وهو نـحو قوله: َحِقـيٌ    

الـَح  بـمعنى: بأن ال أقول, ويـمثله فلـي الكلالم: أتلـيتك أنلك تعطلي, نلـى أْن ال أقُوَل نلـى ّللّاِ قالّ 

 فلـم أجدك تعطي.

 56-55اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَالُواْ بَّشْرنَاَك بِاْلَحّ  فاَلَ تَُكن ّمَن اْلقَانِِطيَن ل  قَاَل َوَمن يَْقلنَُط ِملن 

 ّرْحَمِة َربِّه قِالّ الّضآلّوَن {.

يقول تعالـى ذنره: قال ضيف قبراهيـم له: بشرناك بحّ  يقـين, ونلـم منّا بلأن هللا قلد وهل  للك     

غالما نلـيـما, فال تكن من الذين يقنطون من فضل هللا فـيـيأسون منه, ولكن أبشر بـما بشرناك بله 

 وأقبل البُشرى.

 مصار: ِمَن القانِِطيَن بـا لف. وذنر نلن واختلفت القّراء قوله: ِمَن القانِِطيَن فقرأته ناّمة قراء ا  

 «.القَنِِطينَ »يحيى بن وثاب أنه نان يقرأ ذلك: 

والصواب من القراءة فـي ذلك ما نللـيه قلّراء ا مصلار, لجملاع اللـحجة نللـى ذللك وشلذوذ ملا   

 خالفه.

ى ذنره: قال قبراهيـم للضليف وملن وقوله: قال َوَمْن يَْقنَُط ِمْن َرْحَمِة َربِّه قالّ الّضالّوَن يقول تعالـ  

يـيأس من رحمة هللا قال القوم الذين قد أخطئوا سبـيـل الصواب وترنوا قصلد السبـيلـل فلـي تلرنهم 

 رجاء هللا, وال يخي  من رجاه, فضلّوا بذلك نن  ين هللا.

لكوفلة: َوَملْن يَْقلنَُط واختلفت القّراء فـي قراءة قولله: َوَملْن يَْقلنَُط فقلرأ ذللك ناّملة قلّراء اللـمدينة وا  

فأملا اللذين فتلـحوا النلون منله «. يَْقلنَطُ »بفتـ  النون قال ا نمش والكسلائي فإنهملا نسلر النلون ملن 

مـمن ذنرنا فإنهم قرءوا: ِمْن بَْعلِد َملا قَنَُطلوا بفتلـ  القلاف والنلون. وأملا ا نملش فكلان يقلرأ ذللك: 

يقلرؤه بفتلـ  النلون. ونلان أبلو نملرو بلن العلالء  بكسر النون. ونان الكسائي« من بعد ما قَنُِطوا»

 يقرأ الـحرفـين جميعا نلـى النـحو الذي ذنرنا من قراءة الكسائي.

« َوَمْن يَْقلنَطُ »وأولـى القراءات فـي ذلك بـالصواب قراءة من قرأ: ِمْن بَْعِد َما قَنَطوا بفتـ  النون,   

ها فلـي قولله: ِملْن بْعلِد ملا قَنَُطلوا فكسلرها فلـي بكسر النون, لجماع الـحجة ملن القلّراء نللـى فتلـح

 ن فَعَلل قذا نانلت نلين الفعلل منهلا «, قَنَطَ »أولـى قذا نان مـجمعا نلـى فتـحها فـي « َوَمْن يَْقنَطُ »

مكسلورة « يَْفِعلل»مفتوحة ولـم تكن من الـحروف الستة التـي هي حروف الـحل , فإنها تكون فـي 

 ال يُعرف ذلك فـي نالم العرب.أو مضمومة فأما الفتـ  ف

 60-57اآلية : 
القللول فللـي تأويللـل قوللله تعالللـى:   }قَللاَل فََمللا َخْطللبُُكْم أَيَّهللا اْلُمْرَسلللُوَن ل  قَللالُواْ قِنّللآ أُْرِسللْلنَآ قِلَللَى قَللْوٍم 

 نَآ قِنَّها لَِمَن اْلغَابِِريَن {.ّمْجِرِميَن ل  قِالّ آَل لُوٍط قِنّا لَُمنَّجوُهْم أَْجَمِعيَن ل  قِالّ اْمَرأَتَهُ قَدّرْ 
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يقللول تعالللـى ذنللره: قللال قبراهيللـم للللـمالئكة: فمللا شللأنكم؟ مللا أَمللُرنم أيّهللا الللـمرسلون؟ قالللت     

الـمالئكة لله: قنّلا أُْرِسلْلنا قللـى قَلْوٍم ُملـْجِرِميَن يقلول: قللـى قلوم قلد انتسلبوا الكفلر بلـاهلل. قال آَل لُلوٍط 

نلـى ما هلو نللـيه ملن اللدّين, فإنلا للن نهلكهلم بلل ننلـجيهم ملن العلذاب اللذي يقول: قال أتبـاع لوط 

أمرنا أن نعذّب به قوم لوط, سوى امرأة لوط قَلدّْرنا قنهلا ِملَن الغَلابِِريَن يقلول: قضلى هللا فلـيها قنهلا 

 لـمن البـاقـين ثم هي مهلكة بعد. وقد بـيّنا الغابر فـيـما مضى بشواهده.

 63-61اآلية : 
ل فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فَلَّما َجآَء آَل لُلوٍط اْلُمْرَسللُوَن ل  قَلاَل قِنُّكلْم قَلْوٌم ّمنَكلُروَن ل  قَلالُواْ القو

 بَْل ِجئْنَاَك بَِما َنانُواْ فِيِه يَْمتَُروَن {.

ْم قَلْوٌم يقول تعالـى ذنره: فلـما أتـى رسُل هللا آل لوط, أنكلرهم للوط فللـم يعلرفهم وقلال لهلم: قنُّكل    

ُمْنَكُروَن: أي نُْنكرنم ال نعرفكم. فقالت له الرسل: بلل نلـحن رسلل هللا جئنلاك بلـما نلان فلـيه قوملك 

 يشكون أنه نانل بهم من نذاب هللا نلـى نفرهم به.

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو, قال: حدثنا أبو ناصم, قال: حدثنا نيسى وحدثنلـي اللـحارث 16043  

ل: حدثنا ورقاء وحدثنـي الـحسن بن مـحمد, قال: حلدثنا شبلـابة, قلال: حلدثنا قال: حدثنا الـحسن, قا

ورقلاء وحدثنللـي الللـمثنى, قلال: حللدثنا أبللو حذيفللة, قلال: حللدثنا شللبل وحدثنلـي الللـمثنى, قللال: حللدثنا 

قسحال, قال: حدثنا نبد هللا, نن ورقاء جميعا, نن ابن أبلـي نلـجي , نلن ملـجاهد, فلـي قولله: قلاَل 

 ْوٌم ُمْنَكُروَن قال: أنكرهم لوط. وقوله: بِـَما نانُوا فِـيِه يَـْمتَُروَن قال: بعذاب قوم لوط.قنُّكْم قَ 

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, نن ابن جريج, نن مـجاهد, مثله.   

 65-64اآلية : 
لََصلاِ قُوَن ل  فَأَْسلِر بِأَْهِللَك بِِقْطلعٍ ّملَن اللّْيلِل  القول فـي تأويـل قوله تعاللـى:   }َوآتَْينَلاَك بِلاْلَحّ  َوقِنّلا

 َواتّبِْع أَْ بَاَرُهْم َوالَ يَْلتَِفْت ِمنُكْم أََحدٌ َواْمُضواْ َحْيُم تُْؤَمُروَن {.

يقول تعالـى ذنره: قالت الرسل للوط: وجئنلاك بـاللـحّ  الـيقلـين ملن ننلد هللا, وذللك اللـحّ  هلو     

ب هللا به قوم لوط. وقد ذنلرت خبلرهم وقصصلهم فلـي سلورة هلو  وغيرهلا حلين العذاب الذي نذّ 

بعم هللا رسله لـيعذّبهم به, وقولهم: وقنّا لََصاِ قُوَن يقولون: قنا لصا قون فـيـما أخبرناك به يا للوط 

ن رسله أنهم قالوا من أن هللا ُمْهِلك قومك. فَأَْسِر بأْهِلَك بِِقْطعٍ ِمَن اللـْيـِل يقول تعالـى ذنره مخبرا ن

للوط: فأسر بأهلك ببقـية من اللـيـل, واتبع يا لوط أ بـار أهلك الذين تسري بهلم ونلن ملن ورائهلم, 

 وسر خـلفهم وهم أمامك, وال يـلتفت منكم وراءه أحد, وامضوا حيم يأمرنم هللا.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـي مـحمد بن نمرو, قال: حدثنا أبو ناصم, قال: حدثنا نيسى وحدثنـي الـحارث, ـ حدثن16044  

قال: حدثنا الـحسن, نن ورقاء جميعا, نن ابن أبـي نـجي , نلن ملـجاهد: َوال يلـْلتَِفْت ِملْنُكْم أَحلدٌ ال 

 يـلتفت وراءه أحد, وال يَعَّرج.

ا ورقللاء, نللن ابللن أبللـي نللـجي , نللن حللدثنا الللـحسن بللن مللـحمد, قللال: حللدثنا شبللـابة, قللال: حللدثن   

 مـجاهد, قوله: َوال يـْلتَِفْت ِمْنُكْم أَحدٌ: ال ينظر وراءه أحد.

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قلال: حلدثنا شلبل وحدثنلـي اللـمثنى, قلال: حلدثنا قسلحال,    

 له.قال: حدثنا نبد هللا, نن ورقاء جميعا, نن ابن أبـي نـجي , نن مـجاهد, مث

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, نن ابن جريج, نن مـجاهد, مثله.   

ـ حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى, قال: حدثنا مـحمد بن ثور, نن معملر, نلن قتلا ة: َواتّبِلْع 16045  

 أْ بـاَرُهْم قال: أُمر أن يكون خـلف أهله, يتبع أ بـارهم فـي آخرهم قذا مشوا.

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وه , قال: قال ابن نيد, فـي قوله: فَأَْسلِر بأْهِللَك بِِقْطلعٍ 16046  

 ِمَن اللـْيـِل قال: بعف اللـيـل. َواتّبِْع أْ بـاَرُهْم: أ بـار أهله.

 67-66اآلية : 
ابِللَر َهلُؤالَِء َمْقُطلوٌع ّمْصللبِِحيَن ل  القلول فلـي تأويلـل قوللله تعاللـى:   }َوقََضلْينَآ قِلَْيللِه ذَِللَك ا ْملَر أَّن  َ 

 َوَجآَء أَْهُل اْلَمِدينَِة يَْستَْبِشُروَن {.
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يقول تعالـى ذنره: وفرغنا قلـى لوط من ذلك ا مر, وأوحينا أن  ابر هؤالء مقطوع مصلبحين     

فللـي  ملن قوللله: أّن  ابللرَ « وأنّ »يقلول: قن آخللر قومللك وأّولهللم ملـجذوذ مستأصللل صبللـاح لـيللـلتهم. 

موضع نص  ر ّا نلـى ا مر بوقوع القضاء نلـيها. وقد يجون أن تكون فـي موضلع نصل  بفقلد 

الـخافف, ويكون معناه: وقضينا قلـيه ذلك ا مر بأن  ابر هؤالء مقطوع ُمصبحين. وذُنر أن ذلك 

قذا  وُننِللـي بقوللله: ُمْصللبِِحينَ «. وقلنللا قن  ابللر هللؤالء مقطللوع ُمصللبحين»فللـي قللراءة نبللد هللا: 

 أصبحوا, أو حين يصبحون.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنا القاسلم, قلال: حلدثنا اللـحسين, قلال: ثنلـي حجلاج, نلن ابلن جلريج, قلال: قلال ابلن 16047  

 ين.نبـاس, قوله: أّن  َابَِر َهوالِء َمْقُطوٌع ُمْصبِِحيَن يعنـي: استئصال هالنهم مصبح

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وه , قال: قال ابن نيد, فـي قولله: َوقََضلْينا قلَلـْيِه ذللَك 16048  

 ا ْمَر قال: أوحينا قلـيه.

وقوله: وجاَء أْهُل الـَمِدينَِة يَْستَْبِشُروَن يقول: وجاء أهل مدينة َسدُوم وهم قوم لوط لـما سلمعوا أن   

 ن بنزولهم مدينتهم طمعا منهم فـي رنوب الفـاحشة. نما:ضيفـا قد ضاف لوطا مستبشري

ـ حدثنا بشر, قال: حلدثنا يزيلد, قلال: حلدثنا سلعيد, نلن قتلا ة, قولله: َوجلاَء أْهلُل اللـَمِدينَِة 16049  

يَْستَْبِشُروَن استبشروا بأضياف نبـي هللا صلى هللا نليه وسلم لوط حلين نزللوا للـما أرا وا أن يلأتوا 

 ـمنكر.قلـيهم من ال

 70-68اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }قَاَل قِّن َهُؤالَِء َضْيِفي فاَلَ تَْفَضُحوِن ل  َواتّقُواْ ّللّاَ َوالَ تُْخُزوِن ل  

 قَالُواْ أََولَْم نَْنَهَك َنِن اْلعَالَِميَن {.

ون ملنهم الفلـاحشة ضيفلـي, يقول تعالـى ذنره: قال لوط لقومه: قن هؤالء الذين جئتـموهم تريلد    

وحّ  نللـى الرجلل قنلرام ضليفه, فلال تفضلحون أيهلا القلوم فلـي ضيفلـي, وأنرمونلـي فلـي تلرنكم 

التعّرض لهم بـالـمكروه. وقوله: واتّقُوا ّللّاَ يقول: وخافوا هللا فـّي وفـي أنفسكم أن يحّل بكلم نقابله. 

هم بلـالتعرّض لهلم بـاللـمكروه. قلالُوا أَو للـْم نَْنَهلَك َوال تُـْخُزوِن يقول: وال تذلونـي وال تهينونلـي فلـي

 َنِن العالَـِميَن يقول تعالـى ذنره: قال للوط قومه: أو لـم ننهك أن تضيف أحدا من العالـمين؟ نما:

ـلل حللدثنا بشللر, قللال: حللدثنا يزيللد, قللال: حللدثنا سللعيد, نللن قتللا ة, قوللله: أَولللـْم نَْنَهللَك َنللِن 16050  

 ل: ألـم ننهك أن تضيف أحدا؟العَالـِميَن قا

 73-71اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }قَاَل َهُؤالَِء بَنَاتِي قِن ُنْنلتُْم فَلاِنِليَن ل  لَعَْملُرَك قِنُّهلْم لَِفلي َسلْكَرتِِهْم 

 يَْعَمُهوَن ل  فَأََخذَتُْهُم الّصْيَحةُ ُمْشِرقِيَن {.

ه: تزّوجوا النسلاء فلأتوهّن, وال تفعللوا ملا قلد حلرم هللا نللـيكم يقول تعالـى ذنره: قال لوط لقوم    

 من قتـيان الرجال, قن ننتـم فـانلـين ما آمرنم به ومنهين قلـى أمري نما:

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سلعيد, نلن قتلا ة: قلاَل َهلوالِء بنَاتِلـي قْن ُنْنتُلـْم 16051  

  لوط أن يتزّوجوا النساء, وأرا  أن يَِقـَي أضيافه ببناته.فـاِنِلـيَن: أمرهم نبـّي هللا

وقوله: لَعَْمُرَك يقول تعالـى لنبـيه مـحمد صلى هللا نليه وسلم: وحياتلك يلا ملـحمد, قن قوملك ملن   

 قريش لَِفـي َسْكَرتِِهْم يَْعَمُهوَن يقول: لفـي ضاللتهم وجهلهم يتر ّ ون.

 أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك: وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال  

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مسلـم بن قبراهيلـم, قلال: حلدثنا سلعيد بلن نيلد, قلال: حلدثنا 16052  

نمرو بن مالك, نن أبـي اللـجّوناء, نلن ابلن نبلـاس, قلال: ملا خلـل  هللا وملا ذرأ وملا نفسلا أنلرم 

هللا أقسلم بحيلاة أحلد غيلره, قلال هللا تعاللـى نلـى هللا من مـحمد صللى هللا نليله وسللم, وملا سلمعت 

 ذنره: لَعَْمُرَك قنُّهْم لَِفـي َسْكَرتِِهْم يَْعَمُهوَن.

حدثنا الـحسن بن مـحمد, قلال: حلدثنا يعقلوب بلن قسلحال اللـحْضرمي, قلال: حلدثنا اللـحسين بلن    

قلول هللا: لَعَْملُرَك  أبـي جعفر, قال: حدثنا نمرو بن مالك, نن أبـي الـجوناء, نن ابن نبـاس, فـي
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قنُّهْم لَِفلـي َسلْكَرتِِهْم يَْعَمُهلوَن قلال: ملا حللف هللا تعاللـى بحيلاة أحلد قال بحيلاة ملـحمد صللى هللا نليله 

 وسلم, قال: وحياتك يا مـحمد ونمرك وبقائك فـي الدنـيا قنُّهْم لَِفـي َسْكَرتِِهْم يَْعَمُهوَن.

قلال: حلدثنا سللعيد, نلن قتلا ة, قوللله: لَعَْملُرَك قنُّهلْم لَِفللـي ـل حلدثنا بشللر, قلال: حلدثنا يزيللد, 16053  

َسللْكَرتِِهْم يَْعَمُهللوَن وهللي نلللـمة مللن نللالم العللرب لفللـي سللكرتهم: أي فللـي ضللاللتهم, يعمهللون: أي 

 يـلعبون.

ـ حدثنا ابن ونيع, قال: حدثنا أبـي, نن سفـيان, قال: سألت ا نمش, نلن قولله: لَعَْملُرَك 16054  

 لَِفـي َسْكَرتِِهْم يَْعَمُهوَن قال: لفـي غفلتهم يتر ّ ون.قنُّهْم 

حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى, قال: حدثنا ملـحمد بلن ثلور, نلن معملر, نلن قتلا ة: فِلـي َسلْكَرتِِهْم    

 قال: فـي ضاللتهم. يَْعَمُهوَن قال: يـلعبون.

, نن معمر, قال: قال ملـجاهد: ـ حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى, قال: حدثنا مـحمد بن ثور16055  

 يَْعَمُهوَن قال: يتر ّ ون.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـ , قال: ثنـي معاوية, نن نلـي, نن ابلن نبلـاس, 16056  

 قوله: لَعَْمُرَك يقول: لعْيُشك. قنُّهْم لَِفـي َسْكَرتِِهْم يَْعَمُهوَن قال: يتـما َْوَن.

ائ , قللال: حللدثنا معاويللة, نللن ا نمللش, نللن قبراهيللـم, قللال: نللانوا ـلل حدثنللـي أبللو السلل16057  

 يكرهون أن يقول الرجل: لعمري, يرونه نقوله: َوَحيَاتِـي.

وقوله: فَأََخذَتُْهْم الّصْيَحةُ ُمْشِرقِـيَن يقلول تعاللـى ذنلره: فأخلذتهم صلانقة العلذاب, وهلي الصليحة   

نلـى « مصبحين»و « مشرقـين»الشمس. ونص  مشرقـين: يقول: قذ أشرقوا, ومعناه: قذ أشرقت 

 الـحال بـمعنى: قذ أصبحوا, وقذ أشرقوا, يقال منه: ِصي  بهم, قذا أهلكوا.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

لّصلْيَحةُ ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, نن ابن جلريج: فَأَخلذَتُْهُم ا16058  

 ُمْشِرقِـيَن قال: حين أشرقت الشمس ذلك مشرقـين.

 75-74اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فََجعَْلنَا َناِليََهلا َسلافِلََها َوأَْمَطْرنَلا َنلَلْيِهْم ِحَجلاَرةال ّملن ِسلّجيٍل ل  قِّن 

 فِي ذَِلَك الَيَاٍت ِلْلُمتََوّسِميَن {.

 فجعلنا نالـي أرضهم سافلَها, وأمطرنا نلـيهم ِحجارة من سّجيـل. نما:يقول تعالـى ذنره:     

ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, نن قتا ة, نن نكرمة: َوأْمَطْرنا َنلَـْيِهْم 16059  

 ِحجاَرةال ِمْن ِسّجيـٍل أي من طين.

ـي الذي فعلنا بقوم لوط من قهالنهم وأحللنا بهم وقوله: قّن فـي ذلَك الَياٍت لْلـُمتََوّسِميَن يقول: قن ف  

من العذاب لَعاَلمات و الالت للـمتفّرسين الـمعتبرين بعالمات هللا, ونبره نلـى نواق  أمور أهل 

معاصيه والكفر به. وقنـما يعنـي تعالـى ذنره بذلك قلوم نبلـي هللا صللى هللا نليله وسللم ملن قلريش 

لوط, وما حّل بهم من نذاب هللا حين نذّبوا رسولهم وتـما وا فـي  يقول: فِلقومك يا مـحمد فـي قوم

 غيهم وضاللهم, ُمْعتَبٌَر.

 وبنـحو الذي قلنا فـي معنى قوله: لْلـُمتََوّسِميَن قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

لك بلن ـ حدثنـي نبد ا نلـى بن واصل قال: حدثنا يعلـى بن نبـيد, قلال: حلدثنا نبلد اللـم16060  

 أبـي سلـيـمان, نن قـيس, نن مـجاهد, فـي قوله: قّن فـي ذلَك الَياٍت لْلـُمتََوّسِميَن قال: للـمتفّرسين.

حدثنا ابن ونيع, قال: حدثنا ابن فضيـل, نن نبد الـملك وحدثنا الـحسن الزنفرانـي, قلال: ثنلـي    

قّن فـي ذلَك الَياٍت لْلـُمتََوّسِميَن قال  مـحمد بن نبـيد, قال: ثنـي نبد الـملك, نن قـيس, نن مـجاهد:

 للـمتفّرسين.

حدثنـي مـحمد بن نمرو, قلال: حلدثنا أبلو ناصلم, قلال: حلدثنا نيسلى وحدثنلـي اللـحارث, قلال:    

حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء وحدثنا الـحسن بن مـحمد, قال: حدثنا شبلـابة, قلال: حلدثنا ورقلاء 

ثنا أبو ُحذيفة, قال: حدثنا شبل وحدثنا ابن ونيع, قال: حلدثنا أبلو أسلامة, وحدثنـي الـمثنى, قال: حد

 قال: حدثنا شبل جميعا, نن ابن أبـي نـجي , نن مـجاهد, مثله.
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حللدثنا القاسللم, قللال: حللدثنا الللـحسين, قللال: ثنللـي حجللاج, نللن ابللن جللريج, نللن مللـجاهد, قللال:    

 ر نافلة.الـمتوسمين: الـمتفرسين. قال: توّسمت فـيك الـخي

حدثنا ابن ونيع, قال: حدثنا أبـي, نن سفـيان, نن نبد الـملك بن أبـي سلـيـمان, نن قـيس, نن    

 مـجاهد: قّن فـي ذلَك الَياٍت لْلـُمتََوّسِميَن قال: الـمتفّرسين.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـ , قال: ثنـي معاوية, نن نلـّي, نن ابلن نبلـاس: 16061  

 فـي ذلَك الَياٍت لْلـُمتََوّسِميَن يقول: للناظرين. قنّ 

ـ حدثنا ابن ونيع, قال: حدثنا ملـحمد بلن يزيلد, نلن جلويبر, نلن الضلحاك: لْللـُمتََوّسِميَن 16062  

 قال للناظرين.

ـلل حللدثنا بشللر, قللال: حللدثنا يزيللد, قللال: حللدثنا سللعيد, نللن قتللا ة: قّن فللـي ذلللَك الَيللاٍت 16063  

 يَن: أي للـمعتبرين.لْلـُمتََوّسمِ 

حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى قال: حدثنا مـحمد بن ثور, نن معمر, نن قتا ة, قوله: للـُمتََوّسميَن    

 قال: للـمعتبرين.

ـ حدثنـي مـحمد بن ُنمارة, قال: ثنـي حسن بن مالك, قال: حلدثنا ملـحمد بلن نثلـير, نلن 16064  

اتّقُلوا »قلال: قلال رسلول هللا صللى هللا نليله وسللم: نمرو بن قـيس, نلن نطيلة, نلن أبلـي سلعيد, 

قّن فلـي ذللَك الَيلاٍت »ثلم قلال النبلـّي صللى هللا نليله وسللم: «. فَِراَسةَ اللـُموِمِن فإنّلهُ يَْنُظلُر بِنُلوِر ّللّاِ 

 «.لْلـُمتََوّسِمينَ 

ل: حللدثنا حلدثنا أحمللد بللن ملـحمد الّطوسللى, قللال: حلدثنا مللـحمد بللن نثلـير مولللـى بنللـي هاشلم, قللا   

 نمرو بن قـيس الـَمالَئي, نن نطية, نن أبـي سعيد, نن رسول هللا صلى هللا نليه وسلم, بـمثله.

ـ حدثنـي أحمد بن مـحمدالطوسى, قال: حدثنا الـحسن بن مـحمد, قال: حلدثنا الفُلرات بلن 16065  

هللا نليله وسللم: السائ , قال: حدثنا ميـمون بن مهران, نن ابن نمر, قلال: قلال رسلول هللا صللى 

 «.اتّقُوا فَِراَسةَ الـُموْءِمِن فإّن الـُموْءِمَن يَْنُظُر بِنُوِر ّللّاِ »

ـ حدثنا نبد ا نلـى بن واصلل, قلال: ثنلـي سلعيد بلن ملـحمد اللـَجْرمّي, قلال: حلدثنا نبلد 16066  

قلال رسلول هللا  الواحد بن واصل, قال: حدثنا أبو بشر الـمزل , نن ثابت البُنَانـّي, نن أنلس, قلال:

 «.صلى هللا نليه وسلم: قّن هلل ِنبـا ا يَْعرفُوَن النّاَس بـالتَّوّسمِ 

ـ حدثنـي يونس بن نبد ا نلـى, قال: أخبرنا ابن وه , قال: قال ابن نيد, فـي قوله: قّن 16067  

ياء, ويتفكرون فـيها فـي ذلَك الَياٍت لْلـُمتََوّسِميَن قال: الـمتفكرون والـمعتبرون الذين يتوسمون ا ش

 ويعتبرون..

ُحدثت نن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: حدثنا نبـيد, قلال: سلمعت الضلحاك يقلول فلـي    

 قوله: لْلـُمتََوّسِميَن يقول: للناظرين.

ـ حدثنـي أبو شرحبـيـل الـِحْمِصّي, قال: حدثنا سلـيلـمان بلن سللـمة, قلال: حلدثنا اللـمؤمل 16068  

بن يوسف الرحبـّي, قال: حدثنا أبو الـمعلّـى أسد بن و انة الطائي, قال: حلدثنا وهل  بلن بن سعيد 

اْحلذَُروا »منبه, نلن طلاوس بلن نيسلان, نلن ثوبلـان, قلال: قلال رسلول هللا صللى هللا نليله وسللم: 

 «.فَِراَسةَ الـُموْءِمِن فإنّهُ يَْنُظُر بِنُوِر ّللّاِ َويَْنِطُ  بِتَْوفِـيِ  ّللّاِ 

 77-76ية : اآل
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوقِنَّها لَبَِسبِيٍل ّمِقيٍم ل  قِّن فِي ذَِلَك الَيَةال ِلْلُمْؤِمنِيَن {.

يقول تعالـى ذنره: وقن هذه الـمدينة, مدينة َسدُوم, لبطري  واض  مقـيـم يراها الـمـجتان بها ال     

 ّ  أمرها, وغّ  معصية هللا, والكفر به.خفـاء بها, وال يبرح مكانها, فـيجهل ذو ل

ـ حلدثنا ابلن ونيلع, قلال: 16069وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:    

حللدثنا ابللن نللـمير, نللن ورقللاء وحللدثنا الللـحسن بللن مللـحمد, قللال: حللدثنا شبللـابة, قللال: حللدثنا ورقللاء 

دثنا ورقلاء وحدثنلـي اللـمثنى, قلال: حلدثنا قسلحال, وحدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قلال: حل

قال: حدثنا نبد هللا, نلن ورقلاء, وحدثنلـي ملـحمد بلن نملرو, قلال: حلدثنا أبلو ناصلم, قلال: حلدثنا 

 نيسى, جميعا نن ابن أبـي نـجي , نن مـجاهد, قوله: َوقنّها لَبَِسبِـيـِل ُمِقـيـٍم قال: لبطري  معلـم.

 نا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, نن ابن جريج, نن مـجاهد, مثله.حدثنا القاسم, قال: حدث   
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ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, نن قتلا ة: َوقنّهلا لَبَِسبِـيلـِل ُمِقـيلـٍم يقلول: 16070  

 بطري  واض .

بِـيـِل ُمِقـيـٍم ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وه , قال: قال ابن نيد فـي قوله: َوقنّها لَبِسَ 16071  

 قال: طري  السبـيـل: الطري .

ـ ُحدثت نن الـحسين, قال: سمعت أبـا معلاذ يقلول: حلدثنا نبلـيد, قلال: سلمعت الضلحاك 16072  

 يقول فـي قوله: لَبَِسبِـيـِل ُمِقـيـٍم يقول: بطري  معلـم.

فلـي صنلـيعنا بقلوم للوط ملا صلنعنا  وقوله: قّن فِـي ذلَك الَيَةال لْلـُموْءِمنِلـيَن يقلول تعاللـى ذنلره: قن  

بهم, لعالمة و اللة بـينة لـمن آمن بـاهلل نلـى انتقامه من أهل الكفر به, وقنقاذه من نذابله, قذا نلزل 

 بقوم أهل اليـمان به منهم. نما:

ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, نن سلماك, نلن سلعيد 16073  

فـي قوله: قّن فِـي ذلَك الَيَةال قال: هو نالرجلل يقلول  هلله: نالملة ملا بـينلـي وبلـينكم أن  بن جبـير,

 أرسل قلـيكم خاتـمي, أو آية نذا ونذا.

ـ حدثنا ابن ونيع, قال: حدثنا أبو أسامة, نن سفـيان, نلن سلماك, نلن سلعيد بلن جبلـير, 16074  

ى الرجل يرسل بخاتـمه قلـى أهله فـيقول: هلاتوا نلذا نن ابن نبـاس: قّن فِـي ذلَك الَيَةال قال: أما تر

 ونذا, فإذا رأوه نلـموا أنه حّ .

 79-78اآلية : 
ٍم القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوقِن َناَن أَْصَحاُب ا ْيَكِة لََظاِلِميَن ل  فَانتَقَْمنَا ِمْنُهْم َوقِنُّهَملا لَبِإَِملا

 ّمبِيٍن {.

وقلد نلان أصلحاب الغَْيضلة ظاللـمين, يقلول: نلانوا بلـاهلل نلافرين. وا يكلة: يقول تعالـى ذنلره:     

 الشجر الـملتّف الـمـجتـمع, نما قال أمية:

 َنبُكا الـَحماِم َنلـى فَُروعِ ا ْيِك فـي الغُْصِن الـَجَوانِـْ   

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:

بللن قبراهيللـم بللن حبللـي  بللن الشللهيد, قللال: حللدثنا نتللاب بللن بشللير, نللن  ـلل حللدثنا قسللحال16075  

خصيف, قال, قوله: أصلَحاُب ا ْيَكلِة قلال: الشلجر, ونلانوا يلأنلون فلـي الصليف الفلـانهة الرطبلة, 

 وفـي الشتاء الـيابسة.

اُب ـ حدثنا بشلر, قلال: حلدثنا يزيلد, قلال: حلدثنا سلعيد, نلن قتلا ة, قولله: َوقْن نلاَن أصلحَ 16076  

ا َْيَكِة لَظاِلـِميَن ذنر لنا أنهلم نلانوا أهلل غيضلة. ونلان ناّملة شلجرهم هلذا اللدّْوم. ونلان رسلولهم 

فـيلـما بلغنللا ُشلعَي  صلللى هللا نليله وسلللم, أرسلل قلللـيهم وقللـى أهللل ملدين, أرسللل قللـى أمتللـين مللن 

ب ا يكلة, فكلانوا أهلل الناس, وُنذّبتا بعذابـين شتـى. أما أهل مدين, فأخلذتهم الصليحة وأملا أصلحا

شجر متكاوس ذُنر لنا أنه سلّط نلـيهم الـحّر سبعة أيام, ال يظلهم منه ظّل وال يلـمنعهم منله شليء, 

فبعللم هللا نلللـيهم سللحابة, فَحلّللوا تللـحتها يـلتللـمسون الللّرْوح فللـيها, فجعلهللا هللا نلللـيهم نذابللـا, بعللم 

 وم الظلّة, قنه نان نذاب يوم نظيـم.نلـيهم نارا فـاضطرمت نلـيهم فأنلتهم. فذلك نذاب ي

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا قسحال, قال: حدثنا نبد الرحمن بن أبـي حما , قال: حلدثنا 16077  

 نمرو بن ثابت, نن أبـيه نن سعيد بن جبـير, قال: أصحاب ا يكة: أصحاب َغْيَضة.

ج, قلال: قلال ابلن جلريج, قولله: َوقْن ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنلـي حجلا16078  

ناَن أصَحاُب ا َْيَكِة لَظاِللـِميَن قلال: قلوم شلعي . قلال ابلن نبلـاس: ا يكلة ذات آجلام وشلجر نلانوا 

 فـيها.

ـ حدثت نن الـحسين, قال: سمعت أبـا معلاذ يقلول: حلدثنا نبلـيد, قلال: سلمعت الضلحاك 16079  

 هم قوم شعي , وا يكة: الغيضة. يقول: فـي قوله: أصَحاُب ا َْيَكِة قال:

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وه , قال: أخبرنا نمرو بلن اللـحارث, نلن سلعيد بلن 16080  

أبللـي هللالل, نللن نمللرو بللن نبللد هللا, نللن قتللا ة, أنلله قللال: قن أصللحاب ا يكللة, وا يكللة: الشللجر 

 الـملتّف.

This file was downloaded from QuranicThought.com



ُمبِـيٍن يقول: تعالـى ذنره: فـانتقمنا من ظلـمة أصحاب ا يكة.  وقوله: فـاْنتَقَْمنا ِمْنُهْم وقنُّهما لَبِإمامٍ   

وقوله: وقنُّهما لَبِإماٍم ُمبِـيٍن يقول: وقن مدينة أصحاب ا يكة ومدينة قوم لوط. والهلاء والـميلـم فلـي 

ـيٍن قوله: وقنّهما من ذنر الـمدينتـين. لَبِإماٍم يقول: لبطري  يأتـمون به فـي سفرهم ويهتدون بله. ُمبِل

 يقول: يبـين لـمن ائتـّم به استقامته. وقنـما جعل الطري  قماما  نه يوَءم ويُتّبع.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا نبد هللا بن صالـ , قال: ثنلـي معاويلة, نلن نللـّي بلن أبلـي 16081  

 س, قوله: وقنُّهما لَبِإماٍم ُمبِـيٍن يقول: نلـى الطري .طلـحة, نن ابن نبـا

حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبلـي, قلال: ثنلـي نملي, قلال: ثنلـي أبلـي, نلن أبلـيه, نلن ابلن    

 نبـاس, قوله: فـاْنتَقَْمنا ِمْنُهْم وقنُّهما لَبِإماٍم ُمبِـيٍن يقول: طري  ظاهر.

قال: حدثنا أبو ناصم, قال: حلدثنا نيسلى وحدثنلـي اللـمثنى, ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو, 16082  

قال: حدثنا قسحال, قال: حدثنا نبد هللا, نن ورقلاء وحدثنلـي اللـحارث, قلال: حلدثنا اللـحسن, قلال: 

حدثنا ورقاء وحدثنا الـحسن بن مـحمد, قال: حلدثنا شبلـابة, قلال: حلدثنا ورقلاء, وحدثنلـي اللـمثنى. 

ال: حدثنا شبل جميعا, نن ابن أبـي نـجي , نن مـجاهد, فـي قولله: وقنُّهملا قال: حدثنا أبو حذيفة, ق

 لَبِإماٍم ُمبِـيٍن قال: بطري  معلـم.

ـ حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى, قال: حدثنا مـحمد بن ثور, نن معمر, نن قتلا ة: وقنُّهملا 16083  

 لَبِإماٍم ُمبِـيٍن قال: طري  واض .

سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا نبلـيد, قلال: سلمعت الضلحاك يقلول فلـي ُحدثت نن الـحسين قال:   

 قوله: لَبِإماٍم ُمبِـيٍن بطري  مستبـين.

 81-80اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َولَقَلْد َنلذَّب أَْصلَحاُب الِحْجلِر اْلُمْرَسلِليَن ل  َوآتَْينَلاُهْم آيَاتِنَلا فََكلانُواْ 

 {. َنْنَها ُمْعِرِضينَ 

يقول تعالـى ذنره: ولقد نذب سكان الـحجر, وجعلوا لسكناهم فـيها ومقامهم بها أصلحابها, نملا     

قال تعالـى ذنره: َونا َى أصَحاُب الـَجنِّة أصلَحاَب النّلاِر أْن قَلْد َوَجلْدنا ملا َوَنلدَنا َربّنلا َحقّلا فجعلهلم 

 و .أصحابها لُسكناهم فـيها ومقامهم بها. والـحجر: مدينة ثم

 

 ونان قتا ة يقول فـي معنى الـحجر, ما:  

ـ حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى, قال: حدثنا مـحمد بن ثور, نن معمر نن قتا ة: أصحاب 16084  

 الـحجر: قال: أصحاب الوا ي.

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وه , قال: أخبرنـي يونس, نن ابن شهاب, وهو يذنر 16085  

ثمو  قال: قال سالـم بن نبلد هللا: قن نبلد هللا بلن نملر قلال: مررنلا ملع رسلول هللا الـِحْجر مسانن 

ال تَْدُخلـلُوا َمسلاِنَن »صلى هللا نليه وسلم نلـى الـحجر, فقال لنا رسلول هللا صللى هللا نليله وسللم: 

ثم نجر فأسرع حتـى « ُل ما أَصابَُهمْ الِّذيَن َظلَـُموا أنفَسُهْم قالّ أَْن تَُكونُوا بـاِنيَن َحذَرا أْن يُِصيبَُكْم ِمثْ 

 خـلّفها.

ـ حدثنا ننريا بن يحيى بن أبـان الـمصرّي, قال: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن قسحال بن 16086  

أبـي نبـا  الـمكّي, قال: حدثنا  او  بن نبد الرحمن, نلن نبلد هللا بلن نثملان بلن خثـيلـم, نلن ابلن 

َهلوالِء قَلْوُم »هللا صلى هللا نليه وسلم قال وهلو بـاللـحجر:  سابط, نن جابر بن نبد هللا: أن رسول

قـيلـل: يلا رسلول هللا « َصاِلـ ٍ أْهلََكُهْم ّللّاُ قالّ َرُجالال ناَن فِـي َحلَرِم ّللّاِ َمنَعَلهُ َحلَرُم ّللّاِ ِملْن َنلذَاِب ّللّاِ 

 «.أبُو ِرغالٍ »من هو؟ قال: 

َنْنها ُمْعِرِضيَن يقول: وأريناهم أ لتنا وحججنا نلـى حقـيقة ما بعثنا وقوله: وآتَـْينَاُهْم آياتِنا فَكانُوا   

 به قلـيهم رسولنا صالـحا, فكانوا نن آياتنا التـي آتـيناهم معرضين ال يعتبرون بها وال يتعظون.

 84-82اآلية : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ال  آِمنِليَن ل  فَأََخلذَتُْهُم الّصلْيَحةُ القول فلـي تأويلـل قولله تعاللـى:    }َوَنلانُواْ يَْنِحتُلوَن ِملَن اْلِجبَلاِل بُيُوتلا

 ُمْصبِِحيَن ل  فََمآ أَْغنََى َنْنُهْم ّما َنانُواْ يَْكِسبُوَن {.

يقول تعالـى ذنره: ونان أصحاب الـحجر, وهم ثمو  قوم صالـ , ينـِحتون ِملَن الـجبلـاِل بُلـيُوتا     

ب بلـيوتهم التلـي نلـحتوها ملن الـجبلـال, آِمنِـيَن من نذاب هللا, وقـيـل: آمنـين من الـخراب أن تـخر

وقـيـل: آمنـين من الـموت. وقوله: فَأََخذَتُْهُم الّصْيَحةُ ُمْصبِِحيَن يقول: فأخذتهم صيحة الهلالك حلين 

أصبحوا من الـيوم الرابع من الـيوم الذي ُوندوا العذاب, وقـيـل لهم: تَـمتّعوا فـي  ارنم ثالثة أيام. 

َنْنُهْم ما نانُوا يَْكِسلبُوَن يقلول: فملا  فلع نلنهم نلذاب هللا ملا نلانوا يجترحلون ملن وقوله: فََما أْغنَى 

 ا نمال الـخبـيثة قبل ذلك.

 86-85اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوَما َخلَْقنَا الّسَماَواِت َوا ْرَض َوَما بَْينَُهَمآ قِالّ بِلاْلَحّ  َوقِّن الّسلاَنةَ 

 اْصفَ ِ الّصْفَ  اْلَجِميَل ل  قِّن َربَّك ُهَو اْلَخالُّل اْلعَِليُم {.الَتِيَةٌ فَ 

يقول تعالـى ذنره: وما خلـلقنا اللـخالئ  نلهلا, سلماءها وأرَضلها, ملا فلـيهما وملا بَلـْينَُهما يعنلـي     

ال بـالظلللـم  بقوللله: َومللا بَللـْينَُهما مللـما فللـي أطبللـال ذلللك. قالّ بـالللـَحّ  يقللول: قال بللـالعدل والنصللاف,

والـَجور. وقنـما يعنـي تعالـى ذنره بذلك أنه لـم يظلـم أحلدا ملن ا ملـم التلـي اقلتّم قََصَصلها فلـي 

هذه السورة وقصم قهالنه قياها بـما فعل به من تعجيـل النقمة له نلـى نفره به, فـيعذّبه ويهلكله 

الظللـم واللـجور, ولكنله خلال  ذللك بغير استـحقال  نه لـم يخـل  السموات وا رض وما بـينهما بـ

بـالللـحّ  والعللدل. وقوللله: وقّن الّسللاَنةَ الَتِللـيَةٌ فللـاْصفَ ِ الّصللْف ِ الـَجِميللـَل يقللول تعالللـى ذنللره لنبللـيه 

مـحمد صلى هللا نليه وسلم: وقن السانة, وهي السانة التلـي تقلوم فلـيها القلـيامة للـجائية, فلـارض 

ور ّوا نلـيك ما جئتهم به ملن اللـحّ . فلـاْصفَ ِ الّصلْف ِ الـَجِميلـَل بها لـمشرني قومك الذين نذّبوك 

يقللول: فللأنرض نللنهم قنراضللا جملليالال, وانللف نللنهم نفللوا حسللنا. وقوللله: قّن َربّللَك ُهللَو الللـَخالُّل 

العَِلـيـُم يقول تعالـى ذنره: قن ربك هو الذي خـلقهم وخـل  نّل شليء, وهلو ناللـم بهلم وبتدبلـيرهم 

 من ا فعال. ونان جمانة من أهل التأويـل تقول: هذه االَية منسوخة. ذنر من قال ذلك:وما يأتون 

ـلل حللدثنا بشللر, قللال: حللدثنا يزيللد, قللال: حللدثنا سللعيد, نللن قتللا ة, قوللله: فللـاْصفَ ِ الّصللْف ِ 16087  

 وأن مـحمدا الـَجِميـَل ثم نسه ذلك بعد, فأمره هللا تعالـى ذنره بقتالهم حتـى يشهدوا أن ال قله قال هللا

 نبده ورسوله, ال يقبل منهم غيره.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بلن نصلر, قلال: أخبرنلا ابلن الـمبلـارك, نلن جلويبر, 16088  

نلن الضلحاك, فللـي قولله: فللـاْصفَ ِ الّصلْف ِ الـَجِميللـَل فلـاصفَْ  َنللْنُهُم, وقُلْل َسللالٌم, فََسلْوَف يَْعلَللـُموَن 

ُمْشِرِنيَن و قُْل للذين آمنوا يغفروا للّلِذيَن الَ يَرُجلوَن أيّلاَم هللا وهلذا النلـحُو نلله فلـي وأْنِرْض َنِن الـ

القرآن أمر هللا به نبـيه صلى هللا نليه وسلم أن يكون ذلك منه, حتـى أمره بـالقتال, فنسه ذللك نلله 

 فقال: ُخذُوُهْم واْحُصُروُهْم َواْقعُدُوا لَُهْم ُنّل َمْرَصٍد.

ـل حلدثنا ابللن ونيلع, قللال: حلدثنا أبللـي, نلن قسرائيلـل, نللن جلابر, نللن ملـجاهد: فللـاْصفَ ِ 16089  

 الّصْف ِ الـَجِميـَل قال: هذا قبل القتال.

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: أخبرنا قسحال, قلال: حلدثنا نبلد هللا بلن الزبلـير, نلن سفلـيان بلن 16090  

ـَل. وقوله: وأْنِرْض َنِن الـُمْشِرِنيَن قال: نان هذا قبل أن نيـينة, فـي قوله: فـاْصفَ ِ الّصْف ِ الـَجِمي

أنللا نَبِللـّي الّرْحَمللِة ونَبِللـّي الـَمْلللـَحَمِة, وبُِعثْللُت »ينللزل الللـجها , فلللـما أمللر بـالللـجها  قللاتلهم فقللال: 

 «.بـالـَحَصاِ  ولَـْم أُْبعَْم بـالّزَراَنةِ 

 87اآلية : 
ال ّمَن اْلَمثَانِي َواْلقُْرآَن اْلعَِظيَم {.القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }  َولَقَْد آتَْينَاَك َسْبعا

اختلف أهل التأويـل فـي معنى السبع الذي أتـى هللا نبـيه صلى هللا نليه وسلم من الـمثانـي فقال     

قالة بعضهم ننـي بـالسبع: السبع السور من أّول القرآن اللواتلـي يُْعلرفن بلـالطول. وقلائلو هلذه اللـم

مختلفون فـي الـمثانـي, فكان بعضهم يقلول: الـمثانلـي هلذه السلبع, وقنلـما سلمين بلذلك  نهلن ثُنّلـَي 

 فـيهّن ا مثاُل والـخبُر والِعبَر. ذنر من قال ذلك:
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ـ حدثنا أبو نري , قال: حدثنا ابن يـمان, نن سفـيان, نن يونس, نلن ابلن سليرين, نلن 16091  

 قَد آتَـْيناَك َسْبعا ِمَن الـَمثانِـي قال: السبع الّطوَل.ابن مسعو  فـي قوله: َولَ 

ـ حدثنا أبو نري , قال: حدثنا ابن يـمان, نن سفـيان, نلن سلعيد اللـجريرّي, نلن رجلل, 16092  

 نن ابن نمر قال: السبع الّطَول.

ن ـ حدثنا أبو نري , قال: حدثنا ابن يلـَمان, نلن سفلـيان, نلن منصلور, نلن ملـجاهد, نل16093  

 ابن نبـاس, فـي قوله: َولَقَد آتَـْيناَك َسْبعا ِمَن الـَمثانِـي قال: السبع الّطَول.

 حدثنا ابن ونيع, قال: حدثنا أبـي, نن سفـيان, نن منصور, نن مـجاهد, نن ابن نبـاس, مثله.   

 ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حلدثنا نملرو بلن نلون, قلال: أخبرنلا هشيلـم, نلن اللـحجاج, نلن16094  

الولـيد بن العيزار, نن سعيد بن جبـير, نن ابن نبـاس, قال: هّن السبع الّطَول, وللـم يُعَطهلن أحلد 

 قال النبـّي صلى هللا نليه وسلم, وأُنطَي موسى منهّن اثنتـين.

ـ حدثنا ابن ونيع, وابن حميد, قاال: حدثنا جرير, نن ا نمش, نلن مسللـم البَطلين, نلن 16095  

ن ابن نبـاس, قال: أوتـي النبـّي صلى هللا نليه وسلم سبعا من الـمثانـي الّطَول, سعيد بن جبـير, ن

 وأوتـي موسى ستّا, فلـما ألقـى ا لواح ُرفعت اثنتان وبقـيت أربع.

حللدثنا الللـحسن بللن مللـحمد, قللال: حللدثنا نلللـّي بللن نبللد هللا بللن جعفللر, قللال: حللدثنا جريللر, نللن    

 يد بن جبـير, نن ابن نبـاس, مثله.ا نمش, نن مسلـم البطين, نن سع

ـ حدثنا ابن ونيع, قال: حدثنا يحيى بن آ م, نن قسرائيـل, نن أبلـي قسلحال, نلن مسللـم 16096  

البطللين, نللن سللعيد بللن جبللـير, نللن ابللن نبللـاس, فللـي قوللله: َسللْبعا ِمللَن الـَمثانِللـي قللال: البقللرة, وآل 

 قال قسرائيـل: وذنر السابعة فنسيتها. نمران, والنساء, والـمائدة, وا نعام, وا نراف.

ـ حدثنـي يعقوب بن قبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, نن أبـي بشر, نن سعيد بن جبـير, فـي 16097  

قوله: َولَقَد آتَـْيناَك َسلْبعا ِملَن الـَمثانِلـي قلال: هلي الّطلَول: البقلرة, وآل نملران, والنسلاء, واللـمائدة, 

 وا نعام, وا نراف, ويونس.

حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفلر, قلال: حلدثنا شلعبة, نلن أبلـي بشلر, نلن سلعيد بلن    

جبـير فـي هذه االَية: َولَقَد آتَلـْيناَك َسلْبعا ِملَن الـَمثانِلـي والقُلرآَن العَِظيلـَم قلال: البقلرة, وآل نملران, 

 والـحدو . والنساء والـمائدة وا نعام, وا نراف, ويونس, فـيهّن الفرائف

 حدثنا ابن ونيع, قال: حدثنا أبـي, نن شعبة, نن أبـي بشر, نن سعيد بن جبـير, بنـحوه.   

ـ حدثنا ابن ونيع, قال: حدثنا أبـي, نن ابن أبـي خالد, نن خّوات, نن سعيد بلن جبلـير, 16098  

 قال: السبع الّطَول.

أخبرنا نن سعيد بن جبـير, قلال: هلّن  ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال أبو بشر:16099  

 السبع الّطَول. قال: وقال مـجاهد: هن السبع الّطول. قال: ويقال: هّن القرآن العظيـم.

حدثنا الـحسن بن مـحمد, قال: حدثنا شبـابة, قال: حدثنا سعيد, نن جعفر, نن سلعيد, فلـي قولله:    

النسلاء, واللـمائدة, وا نعلام, وا نلراف, ويلونس, َسلْبعا ِملَن الـَمثانِلـي قلال: البقلرة, وآل نملران, و

 تُثْنى فـيها ا حكام والفرائف.

حدثنا الـحسن بن مـحمد بن الصبـاح, قال: حدثنا هشيلـم, نلن أبلـي بشلر, نلن سلعيد بلن جبلـير,    

 قال: هن السبع الّطَول.

قال: أخبرنا أبو بشر, حدثنا الـحسن بن مـحمد, قال: حدثنا سعيد بن منصور, قال: حدثنا هشيـم,    

نن سعيد بن جبـير, فـي قولله: َسلْبعا ِملَن الـَمثانِلـي قلال: البقلرة, وآل نملران, والنسلاء, واللـمائدة, 

 وا نعام, وا نراف, يونس. قال: قلت: ما الـمثانـي؟ قال: يثنى فـيهّن القضاء والقَصم.

قسرائيـل, نن أبـي قسحال, نلن مسللـم حدثنا أحمد بن قسحال, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا    

البطين, نن سعيد بن جبـير: َولَقَد آتَلـْيناَك َسلْبعا ِملَن الـَمثانِلـي قلال: البقلرة, وآل نملران, والنسلاء, 

 والـمائدة, وا نعام, وا نراف, ويونس.

ـم, نن سعيد حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان نن نبد هللا بن نثمان بن خثـي   

 بن جبـير, نن ابن نبـاس, قال: السبع الّطَول.
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حلدثنا اللـحسن بللن ملـحمد, قللال: حلدثنا أبللو خاللد القرشللي, قلال: حللدثنا سفلـيان, نللن نبلد هللا بللن    

 نثمان بن خثـيـم نن سعيد بن جبـير, نن ابن نبـاس, مثله.

نلن أبلـي قسلحال, نلن سلعيد بلن حدثنا الـحسن بلن ملـحمد, قلال: حلدثنا أبلو خاللد, نلن سفلـيان,    

 جبـير, نن ابن نبـاس, مثله.

حدثنا الـحسن بن مـحمد, قلال: حلدثنا سفلـيان, نلن ا نملش, نلن مسللـم البطلين, نلن سلعيد بلن    

 جبـير, نن ابن نبـاس, مثله.

ـ حدثنا أبو نريل , قلال: حلدثنا ابلن ق ريلس, قلال: سلمعت للـيثا, نلن ملـجاهد, قلال: هلي 16100  

 َول.السبع الطّ 

حدثنا الـحسن بن مـحمد بن نبـيد هللا, قال: حدثنا نبد الـملك, نن قـيس, نن مـجاهد, فـي قوله:    

 َولَقَد آتَـْيناَك َسْبعا ِمَن الـَمثانِـي قال: هي السبع الّطَول.

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو, قال: حدثنا أبو ناصم, قال: حدثنا نيسى وحدثنـي الـحارث, 16101  

دثنا الللـحسن قللال: حللدثنا ورقللاء جميعللا, نللن ابللن أبللـي نللـجي , نللن مللـجاهد, فللـي قللول هللا قللال: حلل

 تعالـى: َولَقَد آتَـْيناَك َسْبعا ِمَن الـَمثانِـي والقُرآَن العَِظيـَم قال: من القرآن السبع الّطَول السبع ا َُول.

, نللن ابللن أبللـي نللـجي , نللن حللدثنا الللـحسن بللن مللـحمد, قللال: حللدثنا شبللـابة, قللال: حللدثنا ورقللاء   

 مـجاهد, مثله.

حدثنا ابن ونيع, قال: حدثنا ابن فضيـل وابن نلـمير, نلن نبلد اللـملك, نلن قلـيس, نلن ملـجاهد,    

 قال: هّن السبع الّطَول.

حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى, قال: حدثنا مـحمد بن ثور, نن معمر, نلن ابلن أبلـي نلـجي , نلن    

 لّطَول.مـجاهد, قال: السبع ا

ـ حدثنا أبو نري , قال: حدثنا ابن نـمير, نن سفـيان, نن نبد هللا بن نثمان بلن ُخثَـيلـم, 16102  

 نن سعيد بن جبـير, نن ابن نبـاس, قال: هي ا مثال َوالـَخبر والِعبَر.

ـ حدثنا ابن ونيع, قال: حدثنا ابن نـمير, نن قسمانيـل, نن خّوات, نن سعيد بن جبـير, 16103  

 قال: هي السبع الّطَول, أنِطَي موسى ستّا, وأُنِطَي مـحمد صلى هللا نليه وسلم سبعا.

ـ ُحدثت نن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, يقول: حلدثنا نبلـيد, قلال: سلمعت الضلحاك 16104  

 يقول, فـي قوله: َسْبعا ِمَن الـَمثانِـي يعنـي السبع الّطَول.

يلات وقلالوا: هلن آيلات فـاتلـحة الكتلاب,  نهلّن سلبع قيلات. وهلم وقال آخرون: ننـي بذلك: سبع آ  

أيضا مختلفون فـي معنى الـمثانـي, فقال بعضهم: قنـما سمين مثانلـي  نهلن يثنلـين فلـي نلّل رنعلة 

 من الصالة. ذنر من قال ذلك:

 ـ حدثنـي يعقوب بن قبراهيلـم, قلال: أخبرنلا ابلن نللـية, نلن سلعيد اللـجريري, نلن أبلـي16105  

نضرة, قال: قال رجل منا يقال له جابر أو جلويبر: طلبلت قللـى نملر حاجلة فلـي خالفتله, فقلدمت, 

الـمدينة لـيالال, فمثلت بـين أن أتـخذ منزالال وبلـين اللـمسجد, فلـاخترت اللـمسجد منلزالال. فأرقلت نشلوا 

ثلم يرنلع وال  من آخر اللـيـل, فإذا قلـى جنبـي رجل يصلـي يقرأ بأّم الكتلاب ثلم يسلب  قلدر السلورة

يقللرأ, فلللـم أنرفلله حتللـى َجَهللر, فللإذا هللو ُنمللر, فكانللت فللـي نفسللي, فغللدوت نلللـيه فقلللت: يللا أميللر 

الـمؤمنـين حاجة مع حاجة قلال: هلات حاجتلك قللت قنلـي قلِدمت للـيالال فمثللت بلـين أن أتلـخذ منلزالال 

جنبلـي رجلل يقلرأ بلأّم  وبـين الـمسجد, فـاخترت الـمسجد, فأرقت نَْشلوا ملن آخلر اللـيلـل, فلإذا قللـى

الكتاب ثم يسب  قدر السورة ثم يرنع وال يقرأ, فلـم أنرفه حتـى َجَهر, فإذا هو أنلت, وللـيس نلذلك 

نفعل قِبَلَنا. قال: ونيف تفعلون؟ قال: يقرأ أحدنا أّم الكتاب, ثم يفتتـ  السورة فـيقرؤها. قال: ما لهلم 

يعَملُلون؟ مللا لهلم يعلَلـُمون وال يعَملُللون؟ وملا تبغلي نللن يعلَلـُمون وال يعَملُلون؟ ملا لهللم يعلَلـُمون ال 

 السبع الـمثانـي ونن التسبـي  صالة الـخـل .

حدثنـي ُطلَـي  بن ملـحمد الواسلطّي, قلال: أخبرنلا يزيلد, نلن اللـجريري, نلن أبلـي نضلرة, نلن    

نا, ويسب  أحيانلا, ملا جابر أو جويبر, نن ُنَمر بنـحوه, قال أنه قال: فقال يقرأ القرآن ما تـيسر أحيا

 لهم رغبة نن فـاتـحة الكتاب, وما يبتغي بعد الـمثانـي وصالة الـخـل  التسبـي .
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ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيى, قال: حدثنا سفـيان, نن السدّي, نن نبلد خيلر, نلن 16106  

 نلـّي, قال: السبع الـمثانـي: فـاتـحة الكتاب.

قال: حدثنا حفم بن نمر, نن الـحسن بن صاللـ  وسفلـيان, نلن  حدثنا نصر بن نبد الرحمن,   

 السدّي, نن نبد خير, نن نلـّي مثله.

 حدثنا أبو نري , قال: حدثنا ابن يـمان, نن سفـيان, نن السدّي, نن نبد خير, نن نلـّي مثله.   

جميعلا, نلن  حدثنا ابن ونيع, قلال: حلدثنا أبلـي وحلدثنا أحملد بلن قسلحال, قلال: حلدثنا أبلو أحملد   

 سفـيان, نن السدّي, نن نبد خير, نن نلـّي, مثله.

ـ حدثنا أبو نري  وابن ونيع, قاال: حدثنا ابن ق ريس, قال: حدثنا هشام, نن ابن سيرين, 16107  

قال: سئل ابن مسعو  نن سبع من الـمثانـي, قال: فـاتـحة الكتاب. قال: وقال ابلن سليرين نلن ابلن 

 تاب.مسعو : هي فـاتـحة الك

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن ُنلَـية, قال: أخبرنا يونس, نن الـحسن, فـي قوله: َولَقَلد 16108  

 آتَـْيناَك َسْبعا ِمَن الـَمثانِـي قال: فـاتـحة الكتاب.

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا نمرو بن نون, قال: أخبرنلا هشيلـم, نلن يلونس, نلن ابلن سليرين,    

 ْبعا ِمَن الـَمثانِـي قال: فـاتـحة الكتاب.نن ابن مسعو : سَ 

ـ حدثنـي سعيد بن يحيى ا َُموّي, قلال: ثنلـي أبلـي, قلال: حلدثنا ابلن جلريج, قلال: أخبرنلا 16109  

أبـي, نن سعيد بن جبـير, نلن ابلن نبلـاس, أنله قلال فلـي قلول هللا تعاللـى: َولَقَلد آتَلـْيناَك َسلْبعا ِملَن 

ة الكتللاب. فقرأهللا نلللـّي سللتّا, ثللم قللال: بسللم هللا الللرحمن الرحيللـم االَيللة الـَمثانِللـي قللال: هللي فـاتللـح

السلابعة. قلال سللعيد: وقرأهلا ابللن نبلـاس نللـّي نمللا قرأهلا نلللـيك, ثلم قلال االَيللة السلابعة: بسللم هللا 

 الرحمن الرحيـم, فقال ابن نبـاس: قد أخرجها هللا لكم وما أخرجها  حد قبلكم.

ال: أخبرنا ابن وهل , قلال: أخبرنلـي ابلن جلريج, أن أبلـاه حدّثله, نلن ـ حدثنـي يونس, ق16110  

سلعيد بلن جبللـير, قلال: قلال لللـي ابلن نبلـاس: فـاستفتللـ  ببسلم هللا اللرحمن الرحيللـم ثلم قلرأ فـاتللـحة 

 الكتاب, ثم قال: تدري ما هذا؟ َولَقَد آتَـْيناَك َسْبعا ِمَن الـَمثانِـي.

ل: ثنـي أبـي, قال: ثنـي نمي, قال: ثنـي أبـي, نن أبـيه, نن ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قا16111  

ابن نبـاس, قوله: َولَقَد آتَـْيناَك َسْبعا ِمَن الـَمثانِـي يقلول: السلبع: اللـحمد هلل رب العاللـمين, والقلرآن 

 العظيـم. ويقال: هّن السبع الطول, وهن الـمئون.

حدثنا سفلـيان, نلن ابلن جلريج, نلن أبلـيه, نلن  ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد, قال:16112  

 سعيد بن جبـير, نن ابن نبـاس, قال: فـاتـحة الكتاب.

ـ حدثنـي نملران بلن موسلى القلزان, قلال: حلدثنا نبلد اللوارث, قلال: حلدثنا قسلحال, بلن 16113  

الـَمثانِـي والقُرآن  سويد, نن يحيى بن يعمر ونن أبـي فـاختة فـي هذه االَية: َولَقَد آتَـْيناَك َسْبعا ِمنَ 

 العَِظيـَم قاال: هي أّم الكتاب.

حدثنـي الـمثنى, قلال: حلدثنا وهل  بلن جريلر, قلال: حلدثنا شلعبة, نلن السلدي نملن سلمع نللـيّا    

 يقول: الـحمد هلل رّب العالـمين, هي السبع الـمثانـي.

شلعبة, قلال: سلمعت العلالء ـ حدثنا أبو الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قلال: حلدثنا 16114  

بن نبد الرحمن, يحلدّث نلن أبلـيه, نلن أبلـّي بلن نعل , أنله قلال: السلبع الـمثانلـي: اللـحمد هلل رب 

 العالـمين.

ـ حدثنا أبو نري , قال: حدثنا ابن يـمان, نن أبـي جعفر الراني, نن الربـيع, نن أبلـي 16115  

اَك َسْبعا ِمَن الـَمثانِـي قلال: فـاتلـحة الكتلاب سلبع آيلات. قللت العالـية, فـي قول هللا تعالـى: َولَقَد آتَـْين

 للربـيع: قنهم يقولون: السبع الطول. فقال: لقد أنزلت هذه وما أنزل من الّطول شيء.

ـ حلدثنا القاسلم, قلال: حلدثنا اللـحسين, قلال: ثنلـي حجلاج, نلن أبلـي جعفلر اللرانّي, نلن 16116  

ة, قال: فـاتـحة الكتاب. قال: وقنـما سميت الـمثانلـي  نله يثنلى بهلا الربـيع بن أنس, نن أبـي العالـي

نلـما قرأ القلرآن قرأهلا. فقـيلـل  بلـي العاللـية: قن الضلحاك بلن ملزاحم يقلول: هلي السلبع الّطلَول. 

 فقال: لقد نزلت هذه السورة سبعا من الـمثانـي وما أنزل شيء من الّطَول.
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ثنا ابلن يلـمان, قلال: حلدثنا سفلـيان, نلن أبلـيه, نلن سلعيد بلن ـ حدثنا أبو نري , قال: حد16117  

 جبـير, قال: فـاتـحة الكتاب.

حدثنا أبو نري , قال: حدثنا ابن يـمان وحدثنا ابلن ونيلع, قلال: حلدثنا أبلـي جميعلا, نلن سفلـيان,   

 نن الـحسن بن نبـيد هللا, نن قبراهيـم, قال: فـاتـحة الكتاب.

قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, نن الـحسن بلن نبلـيد هللا, نلن حدثنا أحمد بن قسحال,    

 قبراهيـم مثله.

ـ حدثنا أبو نري , قال: حدثنا ابن يـمان وحدثنا ابن ونيع, قال: حدثنا أبـي وحدثنا أحملد 16118  

 بلن بن قسحال, قال: حدثنا أبو أحمد جميعا, نن هلارون بلن أبلـي قبراهيلـم البربلري, نلن نبلد هللا

 نبـيد بن نمير, قال: السبع من الـمثانـي: فـاتـحة الكتاب.

ـ حدثنا أبو نري , قال: حدثنا ابن يـمان, نن ابن جريج, نلن أبلـي مللـيكة: َولَقَلد آتَلـْيناَك 16119  

 َسْبعا ِمَن الـَمثانِـي قال: فـاتـحة الكتاب. قال: وذنر فـاتـحة الكتاب لنبـيكم صلى هللا نليله وسللم للـم

 تذنر لنبـّي قبله.

ـ حدثنا أبو نري , قال: حدثنا ابن ق ريس, نن لـيم, نلن شلهر بلن حوشل , فلـي قولله: 16120  

 َولَقَد آتَـْيناَك َسْبعا ِمَن الـَمثانِـي قال: فـاتـحة الكتاب.

ـلل حدثنللـي مللـحمد بللن أبللـي خللداش, قللال: حللدثنا مللـحمد بللن نبللـيد, قللال: حللدثنا هللارون 16121  

نبللد هللا بللن نبللـيد بللن نميللر اللـيثللـي فللـي قللول هللا تعالللـى: َولَقَللد آتَللـْيناَك َسللْبعا ِمللَن  البربللري, نللن

 الـَمثانِـي قال: هي الـحمد هلل رّب العالـمين.

ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن نلـية, نن أبـي رجلاء, قلال: سلألت اللـحسن, نلن قولله 16122  

الـَمثانِـي والقُرآَن العَظيـَم قال: هي فـاتـحة الكتاب. ثم سئل ننها وأنا  تعالـى: َولَقَد آتَـْيناَك َسْبعا ِمنَ 

 أسمع, فقرأها: الـحمد هلل رّب العالـمين, حتـى أتـى نلـى آخرها, فقال: تثنى فـي نّل قراءة.

ـل حللدثنا أحمللد, قلال: حللدثنا أبللو أحملد, قللال: حللدثنا قسرائيلـل, نللن ابللن أبلـي نللـجي , نللن 16123  

 قال: فـاتـحة الكتاب.مـجاهد, 

حللدثنا أحمللد, قللال: حللدثنا أبللو أحمللد, قللال: حللدثنا شللريك, نللن لللـيم, نللن مللـجاهد, قللال: فـاتللـحة    

 الكتاب.

ـلل حللدثنا بشللر, قللال: حللدثنا يزيللد, قللال: حللدثنا سللعيد, نللن قتللا ة: َولَقَللد آتَللـْيناَك َسللْبعا ِمللَن 16124  

 فـاتـحة الكتاب, وأنهن يثنـين فـي نّل قراءة.الـَمثانِـي والقُرآن العَِظيـَم ذنر لنا أنهّن 

حللدثنا مللـحمد بللن نبللد ا نلللـى, قللال: حللدثنا مللـحمد بللن ثللور, نللن معمللر, نللن قتللا ة: َسللْبعا ِمللَن    

 الـَمثانِـي قال: فـاتـحة الكتاب تُثْنَى فـي نّل رنعة مكتوبة وتطّوع.

  بلن نيلد وحجلاج, نلن ابلن جلريج, ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا حما16125  

قال: أخبرنـي أبـي نن سعيد بن جبـير, أنه أخبره أنه سأل ابن نبـاس نلن السلبع الـمثانلـي, فقلال: 

أّم القرآن. قال: سعيد: ثم قرأها, وقرأ منها: بسم هللا الرحمن الرحيـم. قلال: أبلـي: قرأهلا سلعيد نملا 

ن الرحيـم. قال سعيد: قلت البن نبـاس: فما الـمثانـي؟ قرأها ابن نبـاس, وقرأ فـيها بسم هللا الرحم

قال: هي أم القرآن, استثناها هللا لـمـحمد صلى هللا نليه وسلم, فرفعها فـي أّم الكتلاب, فلذخرها لهلم 

حتـى خرجها لهم, ولـم يعطها  حد قبله. قال: قللت:  بلـي: أخبلرك سلعيد أن ابلن نبلـاس قلال لله: 

آية من القرآن؟ قال: نعم. قال ابن جريج: قال نطلاء: فـاتلـحة الكتلاب, « ـمبسم هللا الرحمن الرحي»

 وهي سبع بسم هللا الرحمن الرحيـم, والـمثانـي: القرآن.

ـ حدثنلـي اللـمثنى, قلال: حلدثنا أبلو حذيفلة, قلال: حلدثنا شلبل, نلن ابلن أبلـي نلـجي , نلن 16126  

 نطاء, أنه قال: السبع الـمثانـي: أّم القرآن.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حلدثنا يحيلى بلن واضل , قلال: حلدثنا نبلد هللا العتكلي, نلن خاللد 16127  

 الـحنفـي قاضي مرو فـي قوله: َولَقَد آتَـْيناَك َسْبعا ِمَن الـَمثانِـي قال: فـاتـحة الكتاب.

 وقال آخرون: ُننـي بـالسبع الـمثانـي معانـي القرآن. ذنر من قال ذلك:  
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ي قسحال بن قبراهيـم بلن حبلـي  الشلهيد الشلهيدّي, قلال: حلدثنا نتلاب بلن بشلير, ـ حدثنـ16128  

نن خصيف, نن نيا  بن أبـي مريـم, فـي قوله: َسلْبعا ِملَن الـَمثانِلـي قلال: أنطيتلك سلبعة أجلزاء: 

 ُمْر, واْنهَ, وبَّشْر, وانِذْر, واضرب ا مثال, واندُِ  النعم, وآتـيتك نبأ القرآن.

من الذين قالوا ُننِـي بـالسبع الـمثانـي فـاتـحة الكتاب: الـمثانـي هو القرآن العظيلـم. وقال آخرون   

 ذنر من قال ذلك:

ـ حلدثنا ابلن ونيلع, قلال: حلدثنا نملران بلن نيلـينة, نلن حصلين, نلن أبلـي ماللك, قلال: 16129  

 القرآن نله مثانـي.

نلن أبلـي ماللك, قلال: القلرآن ُنلّله  حدثنا ابن ونيع, قال: حدثنا أبلـي, نلن سفلـيان, نلن حصلين,   

 مثانـي.

ـ حدثنا أحمد بن قسحال, قال: حدثنا أبو أحمد, قلال: حلدثنا نبلـيد أبلو نيلد, نلن حصلين, 16130  

نللن أبللـي مالللك, قللال: القللرآن مثانللـي. ونللدّ البقللرة, وآل نمللران, والنسللاء, والللـمائدة, وا نعللام, 

 وا نراف, وبراءة.

ن يحيى, قال: أخبرنا نبد الرنال, قال: أخبرنا معمر, نلن ابلن جلريج, ـ حدثنا الـحسن ب16131  

 نن مـجاهد, ونن ابن طاوس, نن أبـيه, قال: القرآن نله يُثْنَى.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قلال: قلال: ثنلـي أبلـي, قلال: ثنلـي نملي, قلال: ثنلـي أبلـي, نلن 16132  

لقرآن, ألـم تسمع لقول هللا تعالـى ذنره: هللا نَلّزَل أبـيه, نن ابن نبـاس, قال: الـمثانـي: ما ثنى من ا

 أْحَسَن الـَحِديِم ِنتابـا ُمتَشابِها َمثانـي؟.

ـ ُحدثت نن الـحسين, قال: سمعت أبـا معلاذ يقلول: حلدثنا نبلـيد, قلال: سلمعت الضلحاك 16133  

أْحَسلَن اللـَحِديِم ِنتابلـا يقول: الـمثانـي: القرآن, يلذنر هللا القصلة الواحلدة ملرارا, وهلو قولله: نَلّزَل 

 ُمتَشابِها َمثانِـَي.

وأولـى ا قوال فـي ذللك بلـالصواب, قلول ملن قلال: ُننلـي بلـالسبع الـمثانلـي السلبع اللواتلـي هلّن   

 آيات أم الكتاب, لصحة الـخبر بذلك نن رسول هللا صلى هللا نليه وسلم الذي:

سلطي, قلال: حلدثنا خاللد بلن نبلد هللا, نلن نبلد ـ حدّثنـيه يزيلد بلن مخلـلد بلن ِخلدَاش الوا16134  

الرحمن بن قسحال, نن العالء, نن أبـيه, نلن أبلـي هريلرة, قلال: قلال رسلول هللا صللى هللا نليله 

 «.أّم القُرآِن الّسْبُع الـَمثانِـي الّتِـي أُْنِطيتُها»وسلم: 

قلال: حلدثنا روح بلن  ـ حدثنلـي أحملد بلن اللـمقدام العجللـي, قلال: حلدثنا يزيلد بلن نريلع,16135  

قنّلـي أُِحلّ  أْن »القاسم, نن أبـيه, نن أبـي هريرة, أن رسول هللا صلى هللا نليه وسللم قلال  ُبلـّي: 

«. أُنلّـَمَك ُسورةال لَـْم يَْنلِزْل فِلـي التّلْوَراةِ َوال فِلـي الْنـِجيلـِل َوال فِلـي الّزبُلوِر َوال فِلـي الفُْرقلاِن ِمثْلُهلا

ثلم أخلذ «. قنّلى الََءْرُجلو أْن ال تلـْخُرج ِملْن َهلذَا البلـاِب حتلـى تَْعلَلـَمها»هللا, قال:  قال: نعم يا رسول

رسللول هللا صلللى هللا نليلله وسلللم بللـيدي يحدثنللـي, فجعلللت أتبللـاطأ مخافللة أن يبللل  البللـاَب قبللل أن 

رأُ فلـي ملا تَقل»ينقضي الـحديم فللـما  نلوت قللت: يلا رسلول هللا ملا السلورة التلـي وندتنلـي؟ قلال: 

والّللِذي نَْفِسللي بِللـيَِدِه مللا أُْنللِزل فللـي التّللْوراةِ وال فللـي »فقللرأت نلللـيه أّم القللرآن, فقللال: « الّصللالةِ؟

الْنـِجيـِل وال فـي الّزبُوِر وال فلـي الفُْرقلاِن ِمثْلُهلا, قنّهلا الّسلْبُع ِملن الـَمثانلـي والقُلرآِن العَِظيلـِم الّلِذي 

 «.أُْنِطيتُهُ 

أبو نري , قال: حدثنا نيد بن حبـاب العكلـي, قال: حلدثنا ماللك بلن أنلـيس, قلال:  ـ حدثنا16136  

أخبرنـي العالء بن نبد الرحمن بن يعقوب مولـى لعروة, نن أبـي سعيد مولـى نامر بن فالن, أو 

ـم قذا اْفتَتَلـْحت الّصلالةَ بِل»ابن فالن, نن أبـّي بن نع , أن رسول هللا صلى هللا نليه وسلم قال له: 

ِهلي »قال: الـحمد هلل رّب العالـمين, حتـى ختـمها. فقال رسول هللا صلى هللا نليله وسللم: « تَْفتَتِـُ ؟

 «.الّسْبُع الـَمثانـي والقُرآُن العَِظيـُم الِّذي أُْنِطيتُ 

حدثنا أبو نري , قال: حدثنا أبو أسامة, نن نبد الـحميد بن جعفر, نن العالء بلن نبلد اللرحمن    

أال »قوب, نن أبـيه, نن أبـي هريرة, نن أبـّي, قال: قلال رسلول هللا صللى هللا نليله وسللم: بن يع

« أَُنلّـُمك ُسورةال ما أُْنلِزل فلـي التّلْوراةِ وال فلـي الْنـِجيلـِل َوالَ فلـي الّزبُلوِر وال فلـي الفُْرقلاِن ِمثْلُهلا؟

فقام رسلول هللا صللى «. ِلَك البـاِب حتـى تَْعلَـُمهاقنّى الََءْرُجو أْن ال تَـْخُرَج ِمْن ذَ »قلت: بلـى. قال: 
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هللا نليه وسلم وقمت معه, فجعل يحدثنـي ويده فـي يدي, فجعلت أتبـاطأ نراهية أن يخلرج قبلل أن 

َنْيلَف تَْقلرأُ قذَا »يخبرنـي بها فلـما قرب من البـاب قلت: يا رسول هللا السورة التلـي وندتنلـي قلال: 

ِهَي ِهلَي, َوِهلَي الّسلْبُع الـَمثانِلـي الّتِلـي قلاَل ّللّاُ »قال: فقرأ فـاتـحة الكتاب. قال: « ؟اْفتَتَـْحَت الّصالةَ 

 «.تَعالـى: َولَقَْد آتَـْيناَك َسْبعا ِمَن الـَمثانِـي والقُرآَن العَِظيـَم الِّذي أُوتِـيتُ 

ضل الـمدنلـّي, نلن سلعيد ـ حدثنا أبو نري , قال: حدثنا الـمـحاربـّي, نن قبراهيـم بن الف16137  

الّرْنعَتللاِن اللّتللاِن ال يُْقللرأُ »الللـمقبري, نللن أبللـي هريللرة: أن رسللول هللا صلللى هللا نليلله وسلللم قللال: 

هي حسبك ِهَي »قال رجل: أرأيت قن لـم يكن معي قالّ أّم القرآن؟ قال: «. فِـيِهما نالـِخدَاجِ لَـْم يَتِـّما

 «.ثانِـيأُّم القُرآِن, ِهَي الّسْبُع الـمَ 

حللدثنا أبللو نريلل , قللال: حللدثنا ابللن نللـمير, نللن قبراهيللـم بللن الفضللل, نللن الللـمقبري, نللن أبللـي    

قللت « الّرْنعلةُ الّتِلـي ال يُْقلرأُ فِلـيها ناللـِخدَاجِ »هريرة, قلال: قلال رسلول هللا صللى هللا نليله وسللم: 

أّم الكتاب, وأّم القرآن, والسلبع  بـي هريرة: فإن لـم يكن معي قالّ أّم القرآن؟ قال: هي حسبك, هي 

 الـمثانـي.

ـ حدثنـي أبو نري , قال: حدثنا خالد بن مخـلد, نن مـحمد بن جعفر, نن العالء بن نبد 16138  

َوالّلِذي نَْفِسلي »الرحمن, نن أبلـيه, نلن أبلـي هريلرة, قلال: قلال رسلول هللا صللى هللا نليله وسللم: 

يعنلـي أّم « تّْوَراةِ َوال فِـي الْنـِجيـِل َوال فِـي الّزبُوِر َوال فِلـي الفُْرقلاِن ِمثْلَهلابِـيَِدِه, ما أْنَزَل ّللّاُ فِـي ال

 «.وقنّها لَِهَي الّسْبُع الـَمثانِـي الّتِـي آتانِـي ّللّاُ تَعالـى»القرآن 

 حدثنـي يونس بن نبد ا نلـى, قال: أخبرنا ابن وه , قال: أخبرنـي ابن أبلـي ذئل , نلن سلعيد   

ِهللَي أُّم القُللرآِن, وِهللي »الللـمقبري, نللن أبللـي هريللرة, نللن رسللول هللا صلللى هللا نليلله وسلللم, قللال: 

 «.فـاتـَحةُ الِكتاِب, وِهي الّسْبُع الـَمثانـي

حدثنا الـحسن بن مـحمد, قال: حدثنا يزيد بن هارون وشبـابة, قاال: أخبرنلا ابلن أبلـي ذئل , نلن    

ِهلي فـاتِلـَحةُ »النبـّي صلى هللا نليه وسلم فـي فـاتـحة الكتاب قلال: الـمقبرّي, نن أبـي هريرة, نن 

 «.الِكتاِب وِهي الّسْبُع الـَمثانـي والقُرآُن العَِظيـمُ 

حدثنا الـحسن بن مـحمد, قال: حدثنا نفلـان, قلال: حلدثنا نبلد اللرحمن بلن قبراهيلـم, قلال: حلدثنا    

رسول هللا صللى هللا نليله وسللم نللـى أبلـّي بلن نعل  العالء, نن أبـيه, نن أبـي هريرة, قال: مّر 

أتُـِحّ  أْن أَُنلّـَمَك ُسورةال لَـْم يَْنِزْل فـي التّلْوراةِ وال فلـي الْنـِجيلـِل وال فلـي الّزبُلوِر وال فلـي »فقال: 

أّم الكتلاب,  فقلرأت نللـيه« فََكْيف تَْقرأُ فـي الّصالةِ؟»قلت: نعم يا رسول هللا, قال: « الفُْرقاِن ِمثْلُها؟

والّلِذي نَْفِسلي بِلـيَِدِه ملا أُْنِزلَلْت ُسلورةٌ فِلـي التّلْوَراةِ َوال فِلـي »فقال رسول هللا صلى هللا نليه وسللم: 

 «.الْنـِجيـِل َوال فِـي الّزبُوِر َوال فِـي الفُْرقاِن ِمثْلُها, وقنّها الّسْبُع الـَمثانِـي والقُرآُن العَِظيـمُ 

الـمثنى, قال: حدثنا وه  بن جرير, قال: حدثنا سعيد بن حبـي , نن حفلم  ـ حدثنا ابن16139  

بن ناصم, نن أبـي سعيد بن الـمعلـى, أن النبـّي صلى هللا نليه وسلم  ناه وهو يصلـي, فصللـى, 

هلا الّلِذيَن ألَلـْم يَقُلِل ّللّاُ: يلا أيّ »قلال: قنلـي ننلت أصللـي, قلال: « ما َمنَعََك أْن تُـِجيبَنِـي؟»ثم أتاه فقال: 

ِ وللّرُسوِل قذَا  َناُنْم ِلـَما يُْحيِـيُكْم؟ قال: ثم قال رسول هللا صلى هللا نليه وسلم: « آَمنُوا اْستَـِجيبُوا ّلِلّ

فكأنله بلـينها أو نسلي. فقللت: يلا رسلول هللا اللذي قللت؟ قلال: « الََنلّـَمنَّك أْنَظَم ُسوَرةٍ فِـي القُلرآنِ »

ِ َرّب ا»  «.لعالَـِميَن ِهَي الّسْبُع الـَمثانِـي والقرآُن العَِظيـُم الِّذي أُوتِـيتُهُ الـَحْمدُ ّلِلّ

فإذ نان الصحي  من التأويـل فـي ذللك ملا قلنلا لللذي بله استشلهدنا, فلـالواج  أن تكلون الـمثانلـي   

عضا. وقذا مرا ا بها القرآن نله, فـيكون معنى الكالم: ولقد آتـيناك سبع آيات مـما يَثْنـيِ بعف آيه ب

نان ذلك نذلك نانت الـمثانـي: جمع َمثْنلاة, وتكلون آي القلرآن موصلوفة بلذلك,  ن بعضلها يَثْنِلـي 

بعضا وبعضها يتلو بعضا بفصول تفصلل بلـينها, فلـيعرف انقضلاء االَيلة وابتلداء التلـي تللـيها نملا 

ُمتَشابِها َمثانِـَي تَْقَشِعّر ِمْنهُ ُجلُو ُ الّلِذيَن وصفها به تعالـى ذنره فقال: ّللّاُ نَّزَل أْحَسَن الـَحِديِم ِنتَابـا 

يَْخَشْون َربُّهْم. وقد يجون أن يكون معناها نما قال ابن نبـاس والضحاك ومن قال ذللك قن القلرآن 

قنـما قـيـل له َمثَانى  ن القصم وا خبـار نّررت فـيه مّرة بعد أخلرى. وقلد ذنرنلا قلول اللـحسن 

سلميت َمثلانى  نهلا تُثْنَلى فلـي نلّل قلراءة, وقلول ابلن نبلـاس قنهلا قنلـما سلميت  البصرّي أنها قنـما
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مثللانى,  ن هللا تعالللـى ذنللره اسللتثناها لـمللـحمد صلللى هللا نليلله وسلللم  ون سللائر ا نبللـياء غيللره 

 فـا ّخرها له.

, وأنهلا تُثْنَلى ونان بعف أهل العربـية يزنم أنها سمت َمثَانِـَي  ن فـيها الرحمن الرحيـم مّرتـين  

 فـي نّل سورة, يعنـي: بسم هللا الرحمن الرحيـم.

وأما القول الذي اخترناه فـي تأويـل ذلك, فهو أحد أقوال ابن نبـاس, وهو قول طلاوس وملـجاهد   

 وأبـي مالك, وقد ذنرنا ذلك قبل.

آتـيناك سبع آيات ملن  وأما قوله: والقُرآَن العَِظيـَم فإن القرآن معطوف نلـى السبع, بـمعنى: ولقد  

 القرآن وغير ذلك من سائر القرآن. نما:

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو, قال: حدثنا أبو ناصم, قال: حدثنا نيسى وحدثنـي الـحارث, 16140  

قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء جميعا, نن ابن أبـي نـجي , نن مـجاهد, فـي قوله: والقُرآَن 

 ه: يعنـي سائر القرآن مع السبع من الـمثانـي.العَِظيـَم قال: سائر

ـ ُحدثت نن الـحسين, قال: سمعت أبـا معلاذ يقلول: حلدثنا نبلـيد, قلال: سلمعت الضلحاك 16141  

 يقول فـي قوله: والقُرآَن العَِظيـَم يعنـي: الكتاب نله.

 88اآلية : 
ال ّملْنُهْم َوالَ تَْحلَزْن َنلَلْيِهْم القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }الَ تَُملدّّن َنْينَْيلَك قِلَلَى  َملا َمتّْعنَلا بِلِه أَْنَواجلا

 َواْخِفْف َجنَاَحَك ِلْلُمْؤِمنِيَن {.

يقول تعالـى ذنره لنبـيه مـحمد صلى هللا نليه وسلم: ال تتـمنـيّن يا مـحمد ما جعلنا من نينة هذه    

اللـيوم االَخلر, يتلـمتعون فلـيها, فلإن ِملْن الدنـيا متانا لألغنـياء ملن قوملك اللذين ال يؤمنلون بلـاهلل و

ورائهم نذابـا غلـيظا. َوال تَـْحَزْن َنلَـْيِهْم يقول: وال تـحزن نلـى ما ُمتّعوا بله فعّجلل لهلم, فلإن للك 

فـي االَخرة ما هو خير منه, مع الذي قد َنّجلنا لك فـي الدنـيا من الكرامة بإنطائنا السبع الـمثانلـي 

 قال منه: َمدّ فالٌن نينه قلـى مال فالن: قذا اشتهاه وتـمناه وأرا ه.والقرآن العظيـم ي

لَـْيَس ِمنّا َمْن لَـْم »وذُنر نن ابن نيـينة أنه نان يتأّول هذه االَية قوَل النبـّي صلى هللا نليه وسلم:   

ـْيناَك َسللْبعا ِمللَن الـَمثانِللـي أي مللن لللـم يسللتغن بلله, ويقللول: أال تَللَراهُ يَقُللوُل: َولَقَللْد آتَلل«: يَللتَغَّن بللـالقُرآنِ 

والقُرآَن العَِظيـَم ال تَـُمدّّن َنْينَـْيَك قلـى ما َمتّْعنلا بِلِه أْنَواجلا ِملْنُهْم؟ فلأمره بلـاالستغناء بلـالقرآن نلن 

الـمال. قال: ومنه قول االَخر: من أوتـي القرآن فرأى أن أحدا أنطي أفضل مـما أنطي فقلد نّظلم 

 صغيرا وصغّر نظيـما.

 وبنـحو الذي قلنا فـي قوله: أْنَواجا قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي الـحارث, قال: حدثنا الـحسن, قال حلدثنا ورقلاء وحدثنلـي اللـمثنى, قلال: حلدثنا 16142  

نلا بِلِه أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, نن ابن أبـي نـجي , نن ملـجاهد: ال تَلـُمدّّن َنْينَلـْيَك قللـى ملا َمتّعْ 

 أْنَواجا ِمْنُهْم: ا غنـياء, ا مثال, ا شبـاه.

 حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, نن ابن جريج, نن مـجاهد, مثله.   

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي نمي, قال: ثنـي أبـي, نن أبـيه, نن 16143  

ّن َنْينَـْيَك قلـى ما َمتّْعنا بِِه أْنَواجا ِملْنُهْم قلال: نُِهلَي الرجلل أن يتلـمنى ملال ابن نبـاس قوله: ال تَـُمدّ 

 صاحبه.

وقوله: َواْخِفْف َجناَحَك لْلـُمْؤِمنِـيَن يقول تعالـى ذنلره لنبلـيه ملـحمد صللى هللا نليله وسللم: وأِللن   

, وال تَْغلُلظ نللـيهم. يلأمره تعاللـى لـمن أمن بك واتبعك واتبع نالمك, وقّربهم منك, وال تَلـْجُف بهلم

ذنره بـالرف  بـالـمؤمنـين. والـجناحان من بنـي آ م: جنبـاه, والـجناحان: الناحيتان, ومنله قلول هللا 

 تعالـى ذنره: َواْضُمـْم يَدََك قلـى جنَاِحَك قـيـل: معناه: قلـى ناحيتك وجنبك.

 91-89اآلية : 
قُْل قِنَّي أَنَا النِّذيُر اْلُمبِيُن ل  َنَمآ أَْنَزْلنَا َنلَلى اْلُمْقتَِسلِميَن ل  الّلِذيَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }وَ 

 َجعَلُواْ اْلقُْرآَن ِنِضيَن {.
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يقول تعالـى ذنره لنبـيه مـحمد صلى هللا نليه وسلم: وقل يا ملـحمد لللـمشرنين قنلـي أنلا النلذير     

والعقلاب أن ينلزل بكلم ملن هللا نللـى تلـما يكم فلـي غليكم نملا الذي قد أبـان قنلذاره لكلم ملن اللبالء 

أَْنَزْلنَا نلـى الـُمْقتَِسِميَن يقول: مثل الذي أنزل هللا تعاللـى ملن اللبالء والعقلاب نللـى اللذين اقتسلموا 

 القرآن, فجعلوه ِنِضين.

م: ننللـي بلله. الللـيهو  ثللم اختلللف أهللل التأويللـل فللـي الللذين ُننُللوا بقوللله: الللـُمْقتَِسِميَن, فقللال بعضلله  

والنصارى, وقال: نان اقتسلامهم أنهلم اقتسلموا القلرآن ونّضلوه, فلآمنوا ببعضله ونفلروا ببعضله. 

 ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنـي نيسى بن نثمان الرملـي, قال: حدثنا يحيى بن نيسى, نن ا نمش, نن أبـي 16144  

نللـى اللـُمْقتَِسِميَن الّلِذيَن َجعَلُلوا القُلرآَن ِنِضليَن  َظْبـيان, نن ابن نبـاس, فلـي قولله هللا: نَملا أْنَزْلنلا

 قال: هم الـيهو  والنصارى, آمنوا ببعف ونفروا ببعف.

حدثنا أبو نري  ويعقوب بن قبراهيـم, قاال: حدثنا هشيـم, قلال: أخبرنلا أبلو بشلر, نلن سلعيد بلن    

ِسميَن الِّذيَن َجعَلُوا القُرآَن ِنِضيَن قال: هلم جبـير, نن ابن نبـاس, فـي قوله: نَما أْنَزْلنا نلـى الـُمْقتَ 

 أهل الكتاب, جّزءوه فجعلوه أنضاء أنضاء, فآمنوا ببعضه ونفروا ببعضه.

حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حلدثنا سفلـيان, نلن ا نملش, نلن أبلـي ظبلـيان,    

ِسِميَن الّلِذيَن َجعَلُلوا القُلرآَن ِنِضليَن قلال: اللذين نن ابن نبـاس, فلـي قولله: نَملا أْنَزْلنلا نللـى اللـُمْقتَ 

 آمنوا ببعف, ونفروا ببعف.

حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي ندّي, نن شلعبة, نلن سلـيلـمان, نلن أبلـي ظبلـيان, نلن    

منللون بللبعف, ابللن نبللـاس, قللال: الللـُمْقتَِسِميَن أهللل الكتللاب. الّللِذيَن َجعَلُللوا القُللرآَن ِنِضلليَن قللال: يؤ

 ويكفرون ببعف.

ـ حدثنـي مطر بن مـحمد الّضبّـّي, قال: حدثنا أبو ناصم, قال: حلدثنا شلعبة, قلال: حلدثنا 16145  

 أبو بشر, نن سعيد بن جبـير, أنه قال فـي قوله: نَما أْنَزْلنا نلـى الـُمْقتَِسِميَن قال: هم أهل الكتاب.

د بلن جعفلر, قلال: حلدثنا شلعبة, نلن أبلـي بشلر, نلن ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ملـحم16146  

سعيد بن جبـير أنه قال فـي هذه االَية: نَما أْنَزْلنا نلـى الـُمْقتَِسِميَن الِّذيَن َجعَلُوا القُرآَن ِنِضيَن قال: 

 هم أهل الكتاب, آمنوا ببعضه ونفروا ببعضه.

يـم, قال: أخبرنا أبو بشر, نلن سلعيد حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا نمرو بن نون, قال: حدثنا هش   

بن جبـير, نن ابن نبـاس, فلـي قولله: الّلِذيَن َجعَلُلوا القُلرآَن ِنِضليَن قلال: هلم أهلل الكتلاب جلّزءوه 

 فجعلوه أنضاء, فأمنوا ببعضه ونفروا ببعضه.

ـل حدثنلـي اللـمثنى, قللال: حلدثنا نملرو بللن نلون, قلال: أخبرنلا هشيللـم, نلن جلويبر, نللن 16147  

 ك, نن ابن نبـاس, قال: جّزءوه فجعلوه أنضاء نأنضاء الـجزور.الضحا

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حلدثنا نملرو بلن نلون, قلال: أخبرنلا هشيلـم, نلن منصلور, نلن 16148  

 الـحسن, قال: هم أهل الكتاب.

حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبلـي, قلال: ثنلـي نملي, قلال: ثنلـي أبلـي, نلن أبلـيه, نلن ابلن    

بـاس, قوله: نَملا أْنَزْلنلا نللـى اللـُمْقتَِسِميَن قلال: هلم اللـيهو  والنصلارى ملن أهلل الكتلاب, قسلموا ن

 الكتاب فجعلوه أنضاء, يقول: أحزابـا, فآمنوا ببعف ونفروا ببعف.

ـ حدثنا القاسلم, قلال: حلدثنا اللـحسين, قلال: ثنلـي حجلاج, نلن ابلن جلريج, قلال: قلال ابلن 16149  

 ِسِميَن آمنوا ببعف, ونفروا ببعف, وفرقوا الكتاب.نبـاس: الـُمْقتَ 

وقللال آخللرون: الللـُمْقتَِسِميَن أهللل الكتللاب, ولكللنهم سللموا الللـمقتسمين,  ن بعضللهم قللال اسللتهزاء   

 بـالقرآن: هذه السورة لـي, وقال بعضهم: هذه لـي. ذنر من قال ذلك:

فلر, قلال: حلدثنا شلعبة, نلن سلماك, ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حلدثنا ملـحمد بلن جع16150  

نن نكرمة أنه قال فـي هذه االَية: الِّذيَن َجعَلُوا القُرآَن ِنِضيَن قال: نلانوا يسلتهزءون, يقلول هلذا: 

 لـي سورة البقرة, ويقول هذا: لـي سورة آل نمران.
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هم ذللك وقال آخرون: هلم أهلل الكتلاب, ولكلنهم قـيلـل لهلم: اللـمقتسمون القتسلامهم نتلبهم وتفلريق  

بإيـمان بعضهم ببعضها ونفره ببعف, ونفلر آخلرين بلـما آملن بله غيلرهم وقيلـمانهم بلـما نفلر بله 

 االَخرون. ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, نن نبد الـملك, نن قـيس, نن مـجاهد: نَما أْنَزْلنلا 16151  

ِنِضليَن قلال: هلم اللـيهو  والنصلارى, قسلموا نتلابهم ففّرقلوه  نلـى الـُمْقتَِسِميَن الِّذيَن َجعَلُوا القُلرآنَ 

 وجعلوه أنضاء.

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو, قال: حدثنا أبو ناصم, قال: حدثنا نيسى وحدثنـي الـحارث, 16152  

قال: ثنـي اللـحسن قلال: حلدثنا ورقلاء وحدثنلـي اللـمثنى, قلال: حلدثنا أبلو ُحذيفلة, قلال: حلدثنا شلبل 

بلن أبلـي نلـجي , نلن ملـجاهد: نَملا أْنَزْلنلا نللـى اللـُمْقتَِسِميَن قلال: أهلل الكتلاب فرقلوه جميعا, نن ا

 وبدّلوه.

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, نن ابن جريج, نلن ملـجاهد: نَملا 16153  

 أْنَزْلنا نلـى الـُمْقتَِسِميَن قال: أهل الكتاب.

 رهط من نفـار قريش بأنيانهم. وقال آخرون: ُننِـي بذلك  

ـلل حللدثنا بشللر, قللال: حللدثنا يزيللد, قللال: حللدثنا سللعيد, نللن قتللا ة, قوللله: نَمللا أْنَزْلنللا َنلَللـى 16154  

 الـُمْقتَِسِميَن الِّذيَن َجعَلُوا القُرآَن ِنِضيَن رهط خمسة من قريش, َنّضُهوا نتاب هللا.

لذين تقاسموا نلـى تبـيلـيت صاللـ  وأهلله. ذنلر وقال آخرون: ُننِـَي بذلك رهط من قوم صالـ  ا  

 من قال ذلك:

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وه , قال: قلال ابلن نيلد, فلـي قولله: نَملا أْنَزْلنلا نللـى 16155  

الللـُمْقتَِسِميَن قللال: الللذين تقاسللموا بصالللـ . وقللرأ قللول هللا تعالللـى: ونللاَن فِللـي الللـَمِدينَِة تِْسللعَةُ َرْهللٍط 

 ِسدُوَن فِـي ا ْرِض َوال يُْصِلـُحوَن قال: تقاسموا بـاهلل حتـى بل  االَية.يُفْ 

وقال بعضهم: هم قوم اقتسموا طرل مكة أيام قدوم الـحاّج نلـيهم, نان أهلها بعثوهم فـي نقابها,   

 نليله وتقدموا قلـى بعضهم أن يشيع فـي الناحية التـي توجه قلـيها لـمن سأله نن نبـّي هللا صلى هللا

 وسلم من القا مين نلـيهم, أن يقول: هو مـجنون, وقلـى آخر: قنه شانر, وقلـى بعضهم: قنه ساحر.

 والصواب من   

القول فـي ذلك نندي أن يقال: قن هللا تعالـى أملر نبلـيه صللى هللا نليله وسللم أن يُعللـم قومله اللذين 

ونقوبته أن يَُحلّل بهلم نللـى نفلرهم ربهلم نّضوا القرآن ففرقوه, أنه نذير لهم من سخط هللا تعالـى 

وتكذيبهم نبـيهم ما حّل بـاللـمقتسمين ملن قلبلهم وملنهم. وجلائز أن يكلون ننلـي بـاللـمقتسمين: أهلل 

الكتابللـين التللوراة والنـجيللـل,  نهللم اقتسللموا نتللاب هللا, فللأقّرت الللـيهو  بللبعف التللوراة ونللذبت 

ت النصلللارى بلللبعف النـجيلللـل ونلللذّبت ببعضللله ببعضلللها ونلللذبت بـالنـجيلللـل والفرقلللان, وأقلللرّ 

وبللـالفرقان. وجللائز أن يكللون ُننِللـي بللذلك: الللـمشرنون مللن قللريش,  نهللم اقتسللموا القللرآن, فسللماه 

بعضهم شعرا وبعف نهانة وبعف أساطير ا ّولـين. وجائز أن يكون ُننِـي به الفريقان. ومـمكن 

 مه.أن يكون ُننِـَي به الـمقتسمون نلـى صالـ  من قو

فإذ لـم يكن فـي التنزيـل  اللة نلـى أنه ُننـي به أحد الفرل الثالثلة  ون االَخلرين, وال فلـي خبلر   

نن الرسول صلى هللا نليه وسلم, وال فلـي فطلرة نقلل, ونلان ظلاهر االَيلة مـحتلـمالال ملا وصلفت, 

قتسلم نللـى وج  أن يكون مقتضيّا بأن نّل من اقتسم نتابـا هلل بتكلذي  بعلف وتصلدي  بعلف, وا

معصية هللا مـمن حّل به ناجل نقملة هللا فلـي اللدار الدنلـيا قبلل نلزول هلذه االَيلة, فداخلـل فلـي ذللك 

  نهم  شكالهم من أهل الكفر بـاهلل نانوا نبرة وللـمتعظين بهم منهم نَظة.

م: معنلاه: اللذين واختلفت أهل التأويـل فـي معنى قوله: الّلِذيَن َجعَلُلوا القُلرآَن ِنِضليَن فقلال بعضله  

 جعلوا القرآن فَِرقا مفترقة. ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حلدثنا نبلد هللا, قلال: ثنلـي معاويلة, نلن نللـّي, نلن ابلن نبلـاس, 16156  

 قوله: الِّذيَن َجعَلُوا القُرآَن ِنِضيَن قال: فرقا.

هشيلـم, قلال: أخبرنلا أبلو بشلر, نلن ـ حدثنا أبو نري  ويعقوب بن قبراهيـم, قلاال: حلدثنا 16157  

 سعيد بن جبـير, نن ابن نبـاس, قال: جّزءوه فجعلوه أنضاء, فآمنوا ببعضه ونفروا ببعضه.

This file was downloaded from QuranicThought.com



حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا نمرو بن نون, قال: أخبرنا هشيـم, نن جويبر, نن الضحاك, نلن    

 ابن نبـاس, قال: جّزءوه فجعلوه أنضاء نأنضاء الـجزور.

ـ حدثنا أحمد بلن قسلحال, قلال: حلدثنا أبلو أحملد, قلال: حلدثنا طللـحة, نلن نطلاء: الّلِذيَن 16158  

َجعَلُوا القُرآِن ِنِضيَن قال: اللـمشرنون ملن قلريش, َنّضلُوا القلرآن فجعللوه أجلزاء, فقلال بعضلهم: 

 ساحر, وقال بعضهم: شانر, وقال بعضهم: مـجنون فذلك الِعُضون.

, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا نبلـيد, قلال: سلمعت الضلحاك ـ ُحدثت نن الـحسين16159  

يقللول: فللـي قوللله: َجعَلُللوا القُللرآَن َنِضلليَن: جعلللوا نتللابهم أنضللاء نأنضللاء الللـجزور, وذلللك أنهللم 

 تقطعوه نبرا, نل حزب بـما لديهم فرحون, وهو قوله: فَّرقُوا ِ ينَُهْم ونانُوا ِشيَعا.

دثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, نن قتلا ة: الّلِذيَن َجعَلُلوا القُلرآَن ِنِضليَن ـ حدثنا بشر, قال: ح16160  

نضهوا نتاب هللا ننم بعضهم أنه ِسْحر, وننم بعضهم أنله ِشلْعر, وننلم بعضلهم أنله نلاهن قلال 

 أبو جعفر: هكذا قال ناهن, وقنـما هو نهانة وننم بعضهم أنه أساطير ا ّولـين.

 

دثنا جريلر, نلن ا نملش, نلن أبلـي ظبلـيان, نلن ابلن نبلـاس: الّلِذيَن حدثنا ابلن حميلد, قلال: حل   

 َجعَلُوا اْلقُرآَن ِنِضيَن قال: آمنوا ببعف, ونفروا ببعف.

ـ حدثنـي يونس, قلال: أخبرنلـي ابلن وهل , قلال: قلال ابلن نيلد, فلـي قولله: الّلِذيَن َجعَلُلوا 16161  

شللاة. قللال بعضللهم: نَهانللة, وقللال بعضللهم: هللو القُللرآَن ِنِضلليَن قللال: جعلللوه أنضللاء نمللا تُعَّضللى ال

سحر, وقال بعضلهم: شلعر, وقلال بعضلهم أسلاِطيُر ا ّوِللـيَن اْنتَتَبَهلا... االَيلة. جعللوه أنضلاء نملا 

 تُعَّضى الشاة.

فوجه قائلو هذه الـمقالة قوله: ِنِضيَن قلـى أن واحلدها: ُنْضلو, وأن ِنِضليَن جمعله, وأنله ملأخوذ   

 لشيء تعضية: قذا فرقته, نما قال ُرْؤبة:من قولهم َنّضيت ا

 )ولـيس  يُن ّللّاِ بـالـُمعَّضى (  

 يعنـي بـالـمفّرل. ونما قال االَخر:  

 وَنّضى بَنِـي َنْوٍف فأّما َندُّوُهْمفأْرَضى وأّما اْلِعّز منُهُم فغَيَّرا  

 َسبّـاُهْم, وقَّطعاُهْم بألسنتهما.«: وَنّضى»يعنـي بقوله: 

رون: بل هي جمع ِنَضة, جمعت ِنِضلين نملا جمعلت البُلَرة بُلِرين, والِعلِزة ِنلِزين. فلإذَا وقال آخ  

ُوّجه ذلك قلـى هذا التأويـل نان أصل الكالم ِنَضَهة, ذهبت هاؤها ا صلـية, نما نقصوا الهاء ملن 

ة: الّشللفَة وأصلللها َشللفََهة, ومللن الشللاة وأصلللها شللاهة. يللدّل نلللـى أن ذلللك ا صللل تصللغيرهم الشللف

ُشفَللـْيهة, والشللاة: ُشللَوْيهة, فللـير ّون الهللاَء التللـي تسللقط فللـي غيللر حللال التصللغير قلللـيها فللـي حللال 

التصغير, يقال منله: َنَضلْهُت الرجلل أنَضلُهه َنْضلها: قذا بََهتّله وقذفتله ببُهتلان. ونلأن تأويلـل ملن 

حو القلول اللذي ذنرنلاه تأويـل ذلك نذلك: الذين َنَضهوا القرآن, فقالوا: هو سْحر, أو هلو شلعر, نلـ

 نن قتا ة.

وقد قال جمانة من أهل التأويـل: قنه قنـما َننَى بـالعَْضه فـي هذا الـموضع, نسبتهم قياه قللـى أنله   

 ِسْحر خاصة  ون غيره من معانـي الذّم, نما قال الشانر:

 للـماِء ِمْن ِنَضاتهّن َنْمَزمهْ   

 يعنـي: من ِسْحرهّن. ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنا أحمد بن قسحال, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حلدثنا ابلن نيلـينة, نلن نملرو, نلن 16162  

 نكرمة: الِّذيَن َجعَلُوا القُرآَن ِنِضيَن قال: سحرا.

ـ حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى, قال: حدثنا مـحمد بن ثور, نن معمر, نن قتا ة: ِنِضيَن 16163  

 قال: َنَضهوه وبََهتُوه.

حدثنا ابن نبد ا نلـى, قلال: حلدثنا ملـحمد بلن ثلور, نلن معملر, نلن قتلا ة, قلال: نلان  ـ16164  

 نكرمة يقول: العَْضه: السحر بلسان قريش, تقول للساحرة: قنها العاضهة.

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو, قال: حدثنا أبو ناصم, قال: حدثنا نيسى قال: حدثنا الـحسن, 16165  

الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل وحدثنـي اللـمثنى, قلال: قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي 
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حدثنا قسحال, قلال: حلدثنا نبلد هللا, نلن ورقلاء, نلن ابلن أبلـي نلـجي , نلن ملـجاهد, قولله: َجعَلُلوا 

 القُرآَن ِنِضيَن قال: ِسْحرا أنضاء الكت  نلها وقريش, فرقوا القرآن قالوا: هو سحر.

فلـي ذللك أن يقلال: قن هللا تعاللـى ذنلره أملر نبلـيه صللى هللا نليله وسللم أن  والصواب من القلول  

يُْعِلللـم قومللا َنَضللُهوا القللرآن أنلله لهللم نللذير مللن نقوبللة تنللزل بهللم بِْعِضللِههْم قيللاه مثللل مللا أنللزل 

 بـالـمقتسمين, ونان َنْضُهُهم قياه: قذفهموه بـالبـاطل, وقـيـلهم قنه شعر وسحر, وما أشبه ذلك.

ـما قلنا قن ذلك أولـى التأويالت به لداللة ما قبله من ابتداء السورة وملا بعلده, وذللك قولله: قنّلا وقن  

َنفَللـْيناَك الللـُمْستَْهِزئِيَن نلللـى صللحة مللا قلنللا, وقنلله قنللـما ُننِللـَي بقوللله: الّللِذيَن َجعَلُللوا القُللرآَن ِنِضلليَن 

مشرني قومه من يؤمن بلبعف القلرآن مشرني قومه. وقذ نان ذلك نذلك, فمعلوم أنه لـم يكن فـي 

ويكفر ببعف, بل قنلـما نلان قومله فلـي أملره نللـى أحلد معنـيلـين: قملا ملؤمن بجميعله, وقملا نلافر 

بجميعه. وقذ نان ذلك نذلك, فـالصحي  من القول فـي معنى قوله: الِّذيَن َجعَلُوا القُرآَن ِنِضيَن قول 

حر, وقال بعضلهم: هلو شلعر, وقلال بعضلهم: هلو الذين ننموا أنهم َنَضهوه, فقال بعضهم: هو س

نهانة وأملا أشلبه ذللك ملن القلول, أو َنّضلْوه ففرقلوه, بنلـحو ذللك ملن القلول. وقذا نلان ذللك معنلاه 

أن يكللون جمللع: ِنضللة, واحتللـمل أن يكللون جمللع ُنْضللو,  ن معنللى «, ِنِضللين»احتللـمل قوللله 

ل أنضاء. والعَْضه: البَْهت ورميله بـالبلـاطل التعضية: التفري , نما تُعَضى الـَجُزرِن والشاة, فتفر

 من القول فهما متقاربـان فـي الـمعنى.

 94-92اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعاللـى   }فََوَربّلَك لَنَْسلأَلَنُّهْم أَْجَمِعليَن ل  َنّملا َنلانُواْ يَْعَملُلوَن ل  فَاْصلدَْع بَِملا 

 .تُْؤَمُر َوأَْنِرْض َنِن اْلُمْشِرِنيَن {

يقول تعالـى ذنلره لنبلـيه ملـحمد صللى هللا نليله وسللم: فوربلك يلا ملـحمد لنسلألّن هلؤالء اللذين     

جعلللوا القللرآن فللـي الدنللـيا نضللين فللـي االَخللرة نمللا نللانوا يعملللون فللـي الدنللـيا, فـيللـما أمرنللاهم بلله 

ـيه من القرار به ومن وفـيـما بعثناك به قلـيهم من آي نتابـي الذي أنزلته قلـيهم وفـيـما  نوناهم قل

 توحيدي والبراءة من ا ندا  وا وثان.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنا أبو نري  وأبو السائ , قاال: حلدثنا ابلن ق ريلس, قلال: سلمعت للـيثا, نلن بشلير, 16166  

 ِعيَن قال: نن شها ة أن ال قله قالّ هللا.نن أنس, فـي قوله: فََوَربَّك لَنَْسئَلَنُّهْم أجمَ 

ـ حدثنا أحمد بن قسحال, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حلدثنا شلريك, نلن للـيم, نلن بشلير 16167  

َنْن ال قلله قالّ »بن نهيك, نن أنس, نن النبـّي صلى هللا نليه وسلم: فََوَربَّك لَنَْسئَلَنُّهْم أجَمِعيَن قال: 

 «.هللا

ميد, قال: حدثنا جرير, نن لـيم, نلن بشلير, نلن أنلس, نلن النبلـّي صللى هللا نليله حدثنا ابن ح   

 وسلم نـحوه.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا نبد الرنال, قال: أخبرنا الثوري, نن لـيم, نلن 16168  

 ن ال قله قالّ هللا.مـجاهد, فـي قولفََوَربَّك لَنَْسئَلَنُّهْم أجَمِعيَن َنّما نانُوا يَْعَملُوَن قال: ن

ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا شريك, نن هالل, نن نبد هللا بن ُنَكْيـم, 16169  

قال: قال نبد هللا: والذي ال قله غيره, ما منكم أحد قالّ سيخـلو هللا به يوم القـيامة نملا يخلـلو أحلدنم 

ّرك منلـي بلـي ابلن آ م؟ ملاذا نمللت فـيلـما نللـمت ابلن بـالقمر لـيـلة البدر, فـيقول: ابن آ م ملاذا غل

 آ م؟ ماذا أجبت الـمرسلـين؟

ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, نن أبـي جعفر, نن الربلـيع, نلن 16170  

بلـا  نلهلم نلن َخـلّتلـين يلوم أبـي العالـية: فََوَربَّك لَنَْسئَلَنُّهْم أجَمِعيَن َنّما نانُوا يَْعَملُوَن قال: يُسأل الع

 القـيامة: نما نانوا يعبدون, ونما أجابوا الـمرسلـين.

ـ حدثنلـي اللـمثنى, قلال: حلدثنا قسلحال, قلال: حلدثنا اللـحسين الـجعفلـي, نلن فضيلـل بلن 16171  

ن ال قلله قالّ مرنول, نن نطية العوفـي نن ابن نمر: لَنَْسئَلَنُّهْم أجَمِعيَن َنّما نانُوا يَْعَملُوَن قال: ن

 هللا.
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ـ حدثنـي اللـمثنى, قلال: حلدثنا نبلد هللا, قلال: ثنلـي معاويلة, نلن نللـّي, نلن ابلن نبلـاس 16172  

ال جلاّن قوله: فََوَربَّك لَنَْسئَلَنُّهْم أجَمِعيَن َنّما نانُوا يَْعَملُوَن. ثم قال: فَـيَْوَمئٍِذ ال يُْسئَُل َنْن ذَْنبِِه قْنلٌس وَ 

 هل نملتـم نذا ونذا؟  نه أنلـم بذلك منهم, ولكن يقول لهم: ِلـَم نملتـم نذا ونذا؟قال: ال يسألهم 

ـ حدثنا ابن ونيع, قال: حدثنا يونس بن بكير, نن مـحمد بن قسحال, نن مـحمد بن أبـي 16173  

مـحمد, مولـى نيد بن ثابت, نن سعيد بن جبـير أو نكرمة, نن ابن نبـاس, قال: أنزل هللا تعالـى 

نره: فـاْصدَْع بِـَما تُْؤَمُر فإنه أمر من هللا تعالـى ذنلره نبلـيه صللى هللا نليله وسللم بتبللـي  رسلالته ذ

 قومه وجميع من أرسل قلـيه.

 ويعنـي بقوله: فـاْصدَْع بِـَما تُْؤَمُر: فأمف وافُرل, نما قال أبو ذَُؤي :  

 ح ويَْصدَُع ونأنُّهّن ِربـابَةٌ ونأنُّهيََسٌر يُفـيُف نلـى الِقدا 

 يُفَّرل بـالقداح.« يَْصدَع»يعنـي بقوله: 

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـ , قال: ثنـي معاوية, نن نلـّي, نن ابلن نبلـاس, 16174  

 قوله: فـاْصدَْع بِـَما تُْؤَمُر يقول: فـاْمِضْه.

حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبلـي, قلال: ثنلـي نملي, قلال: ثنلـي أبلـي, نلن أبلـيه, نلن ابلن    

 نبـاس, قوله: فـاْصدَْع بِـَما تُْؤَمُر يقول: افعل ما تؤمر.

ـ حدثنـي الـحسين بن يزيد الطحان, قال: حدثنا ابن ق ريس, نن لـيم, نن ملـجاهد, فلـي 16175  

 َمُر قال: بـالقرآن.قوله: فـاْصدَْع بِـَما تُؤْ 

حدثنـي نصر بن نبد الرحمن ا َْو ّي, قال: حلدثنا يحيلى بلن قبراهيلـم, نلن سفلـيان, نلن للـيم,    

 نن مـجاهد: فـاْصدَْع بِـَما تُْؤَمُر قال: هو القرآن.

حدثنـي أبو السائ , قال: حلدثنا ابلن فضيلـل, نلن للـيم, نلن ملـجاهد, فلـي قولله: فلـاْصدَْع بِلـَما    

 َمُر قال: بـالقرآن.تُؤْ 

حدثنـي أبو السائ , قال: حلدثنا ابلن فضيلـل, نلن للـيم, نلن ملـجاهد, فلـي قولله: فلـاْصدَْع بِلـَما    

 تُْؤَمُر قال: الـجهر بـالقرآن فـي الصالة.

حدثنا أحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حلدثنا شلريك, نلن للـيم, نلن ملـجاهد: فلـاْصدَْع بِلـَما تُلْؤَمُر    

 القرآن فـي الصالة.قال: بـ

حدثنـي مـحمد بن نمرو, قلال: حلدثنا أبلو ناصلم, قلال: حلدثنا نيسلى وحدثنلـي اللـحارث, قلال:    

حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حلدثنا شلبل جميعلا, 

 اجهر بـالقرآن فـي الصالة.نن ابن أبـي نـجي , نن مـجاهد: فـاْصدَْع بِـَما تُْؤَمُر قال: 

ـلل حدثنللـي الللـمثنى, قللال: حللدثنا قسللحال, قللال: حللدثنا أبللو أسللامة, قللال: حللدثنا موسللى بللن 16176  

نبللـيدة, نللن أخيلله نبللد هللا بللن نبللـيدة قللال: مللا نال النبللـّي صلللى هللا نليلله وسلللم مستـخفللـيا حتللـى 

 َن فخرج هو وأصحابه.نزلت: فـاْصدَْع بِـَما تُْؤَمر وأْنِرْض َنِن الـُمْشِرِني

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وه , قال: قال ابن نيد, فـي قوله: فـاْصدَْع بِـَما تُلْؤَمُر 16177  

 قال: بـالقرآن الذي يوحى قلـيه أن يبلغهم قياه.

معنلى  وقال تعالـى ذنره: فـاْصدَْع بِـَما تُْؤَمُر ولـم يقل: بـما تؤمر بله, وا ملر يقتضلي البلـاء  ن  

الكالم: فـاصدع بأمرنا, فقد أمرنلاك أن تلدنو قللـى ملا بعثنلاك بله ملن اللدين َخـلقلـي وأذنّلا للك فلـي 

 قظهاره.

التـي فـي قوله بِـَما تُلْؤَمُر معنلى اللـمصدر, نملا قلال تعاللـى ذنلره يلا أبَلِت اْفعَلْل ملا « ما»ومعنى   

ويّلـي أهلل الكوفلة يقلول فلـي ذللك: حلذفت تُْؤَمُر معناه: افعل ا مر الذي تؤمر به. ونان بعلف نـح

البـاء التـي يوصل بها تؤمر من قوله: فـاْصدَْع بِـَما تُلْؤَمُر نللـى لغلة اللذين يقوللون: أمرتلك أملرا. 

ونان يقول: للعلرب فلـي ذللك لغتلان: قحلداهما أمرتلك أملرا, وا خلرى أمرتلك بلأمر, فكلان يقلول: 

شلهد لقوللك ذللك بقلول حصلين بلن اللـمنذر الرقاشلي ق خال البـاء فلـي ذللك وقسلقاطها سلواء. واست

 لـيزيد بن الـمهلّ :

 أَمْرتَُك أْمرا جاِنما فَعََصْيتَنِـيفأْصبَْحَت َمسلُوَب الماَرةِ ناِ ما  
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 فقال: أمرتك أمرا, ولـم يقل: أمرتك بأمر, وذلك نما قال تعالـى ذنره: أال قّن نا ا َنفَُروا َربُّهْم.

 ونما قالوا: مد ت الزمام, ومد ت بـالزمام, وما أشبه ذلك من الكالم.ولـم يقل: بربهم,   

وأما قوله: وأْنِرْض َنِن الـُمْشِرِنيَن ويقول تعالـى ذنره لنبـيه صلى هللا نليه وسلم: بل  قومك ما   

أرسلَت به, وانفف نن حرب الـمشرنين بـاهلل وقتالهم. وذللك قـيلـل أن يفلرض نللـيه جهلا هم, ثلم 

 ذلك بقوله: فَـاْقتُلُو الـُمْشِرنيَن َحْيُم َوَجْدتُـُموُهْم, نما: نََسهَ 

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي نمي, قال: ثنـي أبـي, نن أبـيه, نن 16178  

 ابن نبـاس, قوله: وأْنِرْض َنِن الـُمْشِرِنيَن وهو من الـمنسوخ.

سللويد, قللال: اخبرنللا ابللن الـمبللـارك, نللن جللويبر, نللن  ـلل حدثنللـي الللـمثنى, قللال: حللدثنا16179  

الضحاك, فـي قوله: وأْنِرْض َنِن الـُمْشِرِنيَن قُْل للِّذيَن آَمنُوا يَْغفروا للِّذيَن ال يَْرُجوَن أيّاَم ّللّاِ وهذا 

ره النـحو نله فـي القرآن أمر هللا تعالـى ذنره نبـيه صلى هللا نليه وسللم أن يكلون ذللك منله, ثلم أمل

 بـالقتال, فنََسَه ذلك نله, فقال: ُخذُوُهْم َواْقتُلُوُهْم... االَية.

 96-95اآلية : 
ال آَخلَر فََسلوْ  َف القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }قِنّا َنفَْينَاَك اْلُمْستَْهِزئِيَن ل  الِّذيَن يَْجعَلُوَن َمَع ّللّاِ قِلـَها

 يَْعَملُوَن {.

ه مـحمد صلى هللا نليه وسلم: قنا نفلـيناك اللـمستهزئين يلا ملـحمد, اللذين يقول تعالـى ذنره لنبـي    

يستهزئون بك ويسخرون منك, فلـاصدع بلأمر هللا, وال تَلـَخْف شليئا سلوى هللا, فلإن هللا نافلـيك ملن 

ناصبك وآذاك نما نفـاك الـمستهزئين. ونان رؤساء الـمستهزئين قوما من قريش معروفـين. ذنلر 

 أسمائهم:

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: ثنلـي ملـحمد,, قلال: نلان نظملاء اللـمستهزئين 16180  

نمللا حدثنللـي يزيللد بللن رومللان نللن ُنللروة بللن الّزبللـير خمسللة نَفَللر مللن قوِملله, ونللانوا ذوي أسللنان 

وشرف فـي قومهم من بنـي أسد بن نبد العُّزي بن قَُصلّي: ا سلو  بلن اللـمطل  أبلو َنْمعلة, ونلان 

سول هللا صلى هللا نليه وسلم فـيـما بلغنـي قد  نا نلـيه لـما نان يبلغه من أذاه واستهزائه, فقال: ر

ومن بنـي نهرة: ا سو  بن نبد يغوث بن وه  بلن نبلد منلاف «. اللهّم أنم بصره, وأثِْكْلهُ َولَدَهُ »

ومن بنـي سهم بن نمرو  بن ُنهرة. ومن بنـي مخزوم: الولـيدُ بن الـمغيرة بن نبد هللا بن مخزوم.

بن ُهَصيم بن نع  بن لؤّي: العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد بن َسْهم. ومن ُخزانة: 

الـحارث بن الّطالطلة بن نمرو بن الـحارث بن نمرو بن َمْلكان. فلـما تـما َْوا فـي الشّر وأنثلروا 

ـى ذنلره: فلـاْصدَْع بِلـَما تُلْؤَمُر وأْنلِرْض برسول هللا صلى هللا نليه وسلم االستهزاء, أنزل هللا تعالل

َنِن اللـُمْشِرنيَن قنّلا َنفَلـْيناَك اللـُمْستَْهِزئِيَن... قللـى قولله: فََسلْوَف يَْعلَلـُموَن. قلال ملـحمد بلن قسلحال: 

فحدثنـي يزيد بن رومان, نن ُنروة بن الزبـير أو غيره من العلـماء: أن جبرئيـل أتلـى رسلول هللا 

ليه وسلم وهم يطوفون بـالبـيت فقام وقلام رسلول هللا صللى هللا نليله وسللم قللـى جنبله, صلى هللا ن

فمّر به ا سو  بلن اللـمطل , فرملى فلـي وجهله بورقلة خضلراء, فعَِملي. وملّر بله ا سلو  بلن نبلد 

للـى يغوث, فأشار قلـى بطنه فـاْستَْسقَـى بطنه فمات منه حبنا. ومّر به الولـيد بلن اللـُمغيرة, فأشلار ق

أثر جرح بأسفل نع  رجله نان أصابه قبل ذلك بسنتـين, وهو يجّر َسلبَلَهُ, يعنلـي قناره وذللك أنله 

مّر برجل من خزانة يَريش نبالال له, فتعل  سهم من نبله بإناره فخدش رجله ذللك اللـخدش وللـيس 

جلله, فخلرج بشيء, فـانتقََف به فقتلله. وملّر بله العلاص بلن وائلل الّسلهِمّي, فأشلار قللـى أخملم ر

نلـى حمار له يريد الطائف فُوقَِم نلـى ِشْبِرقة, فدخـل فـي أخمم رجله منها شونة, فقتلته قلال 

أبو جعفر: الّشبرقة: الـمعروف بـالـَحَسك, منه َحبَنا, والـَحبَن: الـماء ا صفر ومّر به اللـحارث بلن 

 الّطالطلة, فأشار قلـى رأسه, فـامتـخف قـيحا فقتله.

حللدثنا ابللن حميللد, قللال: حللدثنا سلللـمة, نللن ابللن قسللحال, نللن مللـحمد بللن أبللـي مللـحمد ـلل 16181  

 القرشّي, نن رجل, نن ابن نبـاس, قال: نان رأسهم الولـيد بن الـُمغيرة, وهو الذي جمعهم.

ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جريلر, نلن مغيلرة, نلن نيلا , نلن سلعيد بلن جبلـير, فلـي 16182  

ناَك اللـُمْستَْهِزئِيَن قلال: نلان اللـمستهزؤون: الوللـيد بلن اللـمغيرة, والعلاص بلن وائلل, قوله: قنّا َنفَلـيْ 

وأبو نمعة وا سو  بن نبد يغوث, والـحارث بن نيطلة. فأتاه جبرئيـل, فأومأ بأصبعه قللـى رأس 
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بلـّي صللى قال: ُنِفـيت. وأومأ بـيده قلـى أخمم العاص, فقال الن«, ما َصنَْعَت شيئا»الولـيد, فقال: 

فقلال: ُنِفلـيت. وأوملأ بلـيده قللـى نلين أبلـي نمعلة, فقلال النبلـّي «. ما َصنَْعَت َشْيئا»هللا نليه وسلم: 

صلى هللا نليه وسلم: ما َصنَْعَت َشْيئا, قال: ُنِفلـيت.وأومأ بأصلبعه قللـى رأس ا سلو , فقلال النبلـّي 

أوملأ بأصلبعه قللـى بطلن اللـحارث, فقلال فقلال: ُنِفلـيت. و«  َْع للـي خاللـي»صلى هللا نليله وسللم: 

فقال ُنِفـيت. قال: فمّر الوللـيد نللـى قلـين للـخزانة « ما َصنَْعَت َشْيئا»النبـّي صلى هللا نليه وسلم: 

وهللو يجللّر ثللـيابه, فتعلقللت بثوبلله بللروة أو شللررة, وبللـين يديلله نسللاء, فجعللل يستللـحي أن يطللأ مللن 

زل مريضلا حتلـى ملات. ورنل  العلاص بلن وائلل ينتزنها, وجعلت تضرب ساقه فخدشلته, فللـم يل

بغلة له بـيضاء قلـى حاجة له بأسفل مكة, فذه  ينزل, فوضلع أخملم قدمله نللـى شلبرقة فحكلت 

رجللله, فلللـم يللزل يحكهللا حتللـى مللات. ونمللي أبللو نمعللة وأخللذت ا نلللة فللـي رأس ا سللو  وأخللذ 

 الـحارث الـماء فـي بطنه.

هشيـم, نن أبـي بشر, نن سلعيد بلن جبلـير, فلـي قولله: قنّلا ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا 16183  

َنفَـْيناَك الـُمْستَْهِزئِيَن قال: هم خمسة رهط من قريش: الولـيدُ بن الـمغيرة, والعاُص بن وائل, وأبلو 

 نمعة, والـحارث بن نيطلة, وا سو  بن قـيس.

, نلن أبلـي بشلر, نلن سلعيد بلن حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا نمرو بن نون, قال: أخبرنا هشيلـم   

جبـير, فـي قوله: قنّا َنفَلـْيناَك اللـُمْستَْهِزئِيَن قلال: الوللـيد بلن اللـمغيرة, والعلاص بلن وائلل الّسلْهِمّي, 

 وا سو  بن نبد يغوث, وا سو  بن الـمطل , والـحارث بن نيطلة.

نا ابن نيلـينة, نلن نملرو ـ حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا نبد الرنال, قال: أخبر16184  

بن  ينار, نن نكرملة, فلـي قولله: قنّلا َنفَلـْيناَك اللـُمْستَْهِزئِيَن قلال: هلم خمسلة نلهلم هللك قبلل بَلْدر: 

العاص بن وائل, والولـيد بن الـمغيرة, وأبو نمعة بن نبد ا سو , واللـحارث بلن قلـيس, وا سلو  

 بن نبد يغوث.

نيـينة نن نمرو, نلن نكرملة: قنّلا َنفَلـْيناَك اللـُمْستَْهِزئِيَن قلال:  حدثنا ابن ونيع, قال: حدثنا ابن   

 الولـيد بن الـمغيرة, والعاص بن وائل, وا سو  بن نبد يغوث, والـحارث بن نيطلة.

ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا نمرو بن نون, قال: أخبرنا هشيـم, نلن أبلـي بكلر الهذللـي, 16185  

عيد بن جبـير ونكرمة اختلفـا فـي رجل من الـمستهزئين, فقال سعيد: هو قال: قلت للّزهرّي: قن س

الـحارث بن نيطلة, وقال نكرمة: هو الـحارث بن قـيس؟ فقلال: صلدقا, نانلت أمله تسلمى نيطللة 

 وأبوه قـيس.

ـ حدثنـي اللـمثنى, قلال: حلدثنا نملرو بلن نلون, قلال: أخبرنلا هشيلـم, نلن حصلين, نلن 16186  

 لـمستهزئين سبعة. وَسّمى منهم أربعة.الشعبـّي, قال: ا

ـ حدثنا ابن ونيلع, قلال: حلدثنا أبلـي, نلن قسرائيلـل, نلن جلابر, نلن نلامر: قنّلا َنفَلـْيناَك 16187  

الـُمْستَْهِزئِيَن قال: نانوا من قريش خمسة نفر: العاص بن وائلل السلهمي, ُنِفلـي بُصلداع أخلذه فلـي 

نفه. والوللـيد بلن اللـمغيرة اللـمخزومي, نفلـي برجلل ملن رأسه, فسال  ماغه حتـى نان يتكلـم من أ

خزانة أصلـ  سهما له, فندرت منه شظية, فوطىء نلـيها فمات. وهبـار بن ا سو , ونبد يغلوث 

 بن وه , والـحارث بن نيطلة.

حدثنا أحمد بن قسحال, قال: حدثنا أبو أحملد, قلال: حلدثنا قسرائيلـل, نلن جلابر, نلن نلامر: قنّلا    

ناَك الـُمْستَْهِزئِيَن قال: نلهم من قريش: العاص بن وائل, فكفـي بأنه أصابه صلداع فلـي رأسله, َنفَـيْ 

فسال  ماغه حتـى ال يتكلـم قالّ من تـحت أنفه. والـحارث بن نيطلة بصفر فـي بطنه وابن ا سلو  

يها ونبلد فكفـي بـالـجدري والولـيد بأن رجالال ذه  لـيصلـ  سهما لله, فوقعلت شلظية فلوطىء نللـ

 يغوث فكفـي بـالعمي, ذه  بصره.

ـ حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى, قال: حدثنا مـحمد بن ثور, نلن معملر, نلن قتلا ة, ونلن 16188  

مْقسم: قنّا َنفَـْيناَك الـُمْستَْهِزئِيَن قال هم الوللـيد بلن اللـمغيرة, والعلاص بلن وائلل, ونلدّي بلن قلـيس, 

ن الـمطل , مّروا رجالال رجالال نلـى النبـّي صلى هللا نليه وسللم وا سو  بن نبد يغوث, وا سو  ب

« بلئس نلدّو هللا»ومعه جبرئيـل, فإذا ملّر بله رجلل ملنهم قلال جبرئيلـل: نيلف تلـجد هلذا؟ فلـيقول: 

 فـيقول جبرئيـل: نفـانه.
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. وأملا فأما الولـيد بن الـمغيرة فتر ّى, فتعل  سهم بر ائه, فذه  يجلس فقطع أنحله فنُلِزف فملات  

ا سو  بن نبد يغوث, فأُتِلـي بغصلن فلـيه شلوك, فضلرب بله وجهله, فسلالت حلدقتاه نللـى وجهله, 

فكان يقول:  نوت نلـى مـحمد  نوة, و نا نلـّي  نوة, فـاستـجي  لـي, واستـجي  له  نا نلـّي 

ص بلن أن أنَمى فعميت, و نون نلـيه أن يكون وحيدا فريدا فـي أهل يثرب فكان نذلك. وأما العا

وائل, فوطىء نلـى شونة فتساقط لـحمه نن نظامه حتـى هلك. وأما ا سو  بن اللـمطل  ونلدّي 

بن قـيس, فإن أحدهما قلام ملن اللـيلـل وهلو ظملآن, فشلرب ملاء ملن َجلّرة, فللـم يلزل يشلرب حتلـى 

 انفت  بطنه فمات وأما االَخر فلدغته حية فمات.

الّرنال, قلال: أخبرنلا معملر, نلن قتلا ة ونثملان, نلن  حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا نبد   

ِمْقسم مولـى ابن نبـاس, فـي قوله: قنّا َنفَـْيناَك الـُمْستَْهِزئِيَن ثم ذنر نـحو حديم ابن نبلد ا نللـى, 

 نن ابن ثور.

ِسِميَن ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, نن قتا ة: نَملا أْنَزْلنلا نللـى اللـُمْقتَ 16189  

الِّذيَن َجعَلُوا القُرآَن ِنِضيَن هم رهلط خمسلة ملن قلريش نضلهوا القلرآن, ننلم بعضلهم أنله سلحر 

وننم بعضهم أنه شعر وننم بعضهم أنه أساطير ا ّولـين. أما أحلدهم: فلـا سو  بلن نبلد يغلوث, 

ف تلـجد هلذا؟ قلال: أتـى نلـى نبـّي هللا صلى هللا نليه وسلم وهلو ننلد البلـيت, فقلال لله اللـملَك: نيل

قلال: نفلـيناك. ثلم أتلـى نللـيه الوللـيد بلن الغيلرة, فقلال لله اللـملَك: « بِئَْس َنْبدُ ّللّاِ نلـى أنّهُ خالـي»

قال: نفـيناك. ثم أتـى نلـيه نلدّي بلن قلـيس أخلو بنلـي سلهم, « بِئَْس َنْبدُ ّللّاِ »نيف تـجد هذا؟ قال: 

قال: َنفـيناك. ثم أتـى نلـيه ا سو  بن الـمطل , « َنْبدُ ّللّاِ  بِئْسَ »فقال الـملك: نيف تـجد هذا؟ قال: 

قال: نفـيناك. ثم أتـى نلـيه العاص بن وائلل, « بِئَْس َنْبدُ ّللّاِ »فقال له الـملك: نيف تـجد هذا؟ قال: 

يغلوث,  قلال: نفلـيناك. فأملا ا سلو  بلن نبلد« بِلئَْس َنْبلدُ ّللّاِ »فقال له الـملك: نيف تـجد هذا؟ قال: 

فأتـي بغصن من شوك فضرب به وجهه حتلـى سلالت حلدقتاه نللـى وجهله, فكلان بعلد ذللك يقلول: 

 نا نلـّي مـحمد بدنوة و نوت نلـيه بأخرى, فـاستـجاب هللا له فـّي واستـجاب هللا للـي فلـيه  نلا 

و  نلـّي أن أثكل وأن أنمى, فكان نذلك و نوت نللـيه أن يصلير شلريدا طريلدا, فطر نلاه ملع يهل

يثرب وسّرال الـحجيج, ونان نذلك. وأما الولـيد بلن اللـمغيرة, فلذه  يرتلدي, فتعلل  بر ائله سلهم 

غرب, فأصاب أنحله أو أبجله, فأتـي فـي نّل ذللك, فملات. وأملا العلاص بلن وائلل, فلوطىء نللـى 

شللونة, فأتللـي فللـي ذلللك, جعللل يتسللاقط لللـحمه نضللوا نضللوا فمللات وهللو نللذلك. وأمللا ا سللو  بللن 

ل  وندّي بن قـيس, فلال أ ري ملا أصلابهما. ذُنلر لنلا أن نبلـّي هللا صللى هللا نليله وسللم يلوم الـمط

فقلال لله « ُخلذُوهُ أْخلذا, فإنله قلد َنلاَن لله بَلالء»بدر, نهلى أصلحابه نلن قتلل أبلـي البختلري, وقلال: 

ـى ا منللة أصللحاب النبللـّي صلللى هللا نليلله وسلللم: يللا أبللـا البختللري قنللا قللد نهينللا نللن قتلللك فهلللـّم قللل

وا مان فقال أبو البختري: وابن أخي معي؟ فقالوا: لـم نؤمر قالّ بك. فلراو وه ثلالث ملّرات, فلأبى 

قال وابن أخيه معه, قال: فلأغلظ للنبلـّي صللى هللا نليله وسللم الكلالم, فحملل نللـيه رجلل ملن القلوم 

ه النبلـّي صللى هللا نليله فطعنه فقتله, فجاء قاتلله ونأنلـما نللـى ظهلره جبلل أوثقله مخافلة أن يلـلوم

وهلم اللـمستهِزئُوَن « أْبعَلدَهُ ّللّاُ وأْسلَحقَهُ »وسلم فلـما أخبر بقوله: قال النبـّي صللى هللا نليله وسللم: 

الِّذيَن قال هللا: قنّا َنفَـْيناَك اللـُمْستَْهِزئِيَن وهلم اللـخمسة اللذين قـيلـل فلـيهم: قنّلا َنفَلـْيناَك اللـُمْستَْهِزئِيَن 

 وا بكتاب هللا, ونبـيه صلى هللا نليه وسلم.استهزء

ـ حدثنلـي اللـمثنى, قلال: حلدثنا أبلو ُحذيفلة, قلال: حلدثنا شلبل, نلن ابلن أبلـي نلـجي , نلن 16190  

 مـجاهد: قنّا َنفَـْيناك الـُمْستَْهِزئِيَن هم من قريش.

بلـي بَللّزة أنهللم ـل حدثنللـي اللـمثنى, قللال: حللدثنا أبلو حذيفللة, قلال: حللدثنا شللبل, وننلم ابللن أ16191  

العاص بن وائل السهمي والولـيد بن اللـمغيرة الوحيلد, واللـحارث بلن نلدّي بلن سلهم بلن العيطللة, 

وا سو  بن الـمطل  بن أسد بن نبد العُّزى بلن قُّصلي, وهلو أبلو نمعلة, وا سلو  بلن نبلد يغلوث 

 وهو ابن خال رسول هللا صلى هللا نليه وسلم.

حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجلاج, نلن ابلن جلريج, قلال: أخبرنلـي  ـ حدثنـي القاسم, قال:16192  

نمرو بن  ينار, نن ابن نبـاس, نـحو حديم مـحمد بن نبد ا نلـى, نن مـحمد بن ثور, غير أنه 

 قال: نانوا ثمانـية. ثم ندّهم وقال: نلهم مات قبل بدر.
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َف يَْعلَللـُموَن ونيللد مللن هللا تعالللـى ذنللره, وتهديللد وقوللله: الّللِذيَن يَْجعَلُللوَن َمللَع ّللّاِ آلَهللا آَخللَر فََسللوْ   

لللـمستهزئين الللذين أخبلر نبللـيه صلللى هللا نليله وسلللم أنله قللد نفللـاه أملرهم بقوللله تعاللـى ذنللره: قنللا 

نفـيناك يا مـحمد الساخرين منك, الـجانلـين مع هللا شريكا فـي نبـا ته, فسوف يعلـمون ما يـلقون 

 قلـيه فـي القـيامة, وما يَُحّل بهم من البالء.من نذاب هللا نند مصيرهم 

 98-97اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َولَقَْد نَْعلَُم أَنَّك يَِضيُ  َصلْدُرَك بَِملا يَقُولُلوَن ل  فََسلبّْ  بَِحْملِد َربّلَك 

 َوُنْن ّمَن الّساِجِديَن {.

وسلم: ولقد نعللـم يلا ملـحمد أنلك يضلي  صلدرك  يقول تعالـى ذنره لنبـيه مـحمد صلى هللا نليه    

بـما يقول هؤالء الـمشرنون من قومك من تكذيبهم قياك واستهزائهم بك وبـما جئتهم بله, وأن ذللك 

يُْحِرجك. فََسبّْ  بَِحْمِد َربَّك يقول: فـافزع فـيلـما نابلك ملن أملر تكرهله ملنهم قللـى الشلكر هلل والثنلاء 

ن ذلك ما أهّمك. وهذا نـحو الـخبر الذي ُروي نن رسول هللا صللى هللا نلـيه والصالة, يكفك هللا م

 «.أنه نان قذا حَزبَه أمر فَِزع قلـى الصالة»نليه وسلم: 

 99اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َواْنبُْد َربَّك َحتَّى يَأْتِيََك اْليَِقيُن {.

سلم: وانبد ربك حتـى يأتـيك الـموت, الذي هو ُملوقَن يقول تعالـى ذنره لنبـيه صلى هللا نليه و    

 به. وقـيـل: يقـين, وهو موقَن به, نما قـيـل: خمر نتـي , وهي معتّقَة.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

رل بلن ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حلدثنا يحيلى بلن سلعد, نلن سفلـيان, قلال: ثنلـي طلا16193  

 نبد الرحمن, نن سالـم بن نبد هللا: واْنبُْد َربَّك حتـى يَأْتِـيَك الـيَِقـيُن قال: الـموت.

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو, قال: حدثنا أبو ناصم, قال: حدثنا نيسى وحدثنـي الـحارث, 16194  

 ثله.قال: حدثنا الـحسن, قال: حدثنا ورقاء, حميعا نن ابن أبـي نـجي , نن مـجاهد, م

حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شلبل, وحدثنلـي اللـمثنى, قلال: حلدثنا قسلحال,    

 قال: حدثنا نبد هللا, نن ورقاء, جميعا نن ابن أبـي نـجي , نن مـجاهد, مثله.

حدثنـي نبـاس بلن ملـحمد, قلال: حلدثنا حجلاج, قلال: ابلن جلريج: أخبرنلـي ابلن نثلـير أنله سلمع    

 جاهدا يقول: حتـى يَأْتِـيَك الـيَِقـيُن قال: الـموت.مـ

ـ حلدثنا بشلر, قلال: حلدثنا يزيلدُ, قلال: حلدثنا سلعيد, نلن قتلا ة, قولله: واْنبُلْد َربّلَك حتلـى 16195  

 يَأْتِـيَك الـيَِقـيُن قال: يعنـي الـموت.

تلا ة: حتلـى يَأْتِلـيَك حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى, قال: حلدثنا ملـحمد بلن ثلور, نلن معملر, نلن ق   

 الـيَِقـيُن قال: الـيقـين: الـموت.

 حدثنا الـحسن بن يحيى, قال: أخبرنا نبد الرنال, قال: أخبرنا معمر, نن قتا ة, مثله.   

ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, نن مبـارك بن 16196  

 حتـى يَأْتِـيَك الـيَِقـيُن قال: الـموت. فضالة, نن الـحسن, فـي قوله:

 حدثنا ابن ونيع, قال: حدثنا أبـي, نن سفـيان, نن طارل, نن سالـم, مثله.   

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وه , قال: قال ابن نيد, فـي قولله: واْنبُلْد َربّلَك حتلـى 16197  

 جاءه تصدي  ما قال هللا له وحدّثه من أمر االَخرة. يَأْتِـيَك الـيَِقـيُن قال: الـموت قذا جاءه الـموت

ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وه , قال: أخبرنـي يونس بن يزيلد, نلن ابلن شلهاب: 16198  

أن خارجة بن نيد بن ثابت أخبره نن أّم العالء امرأة من ا نصار قد بـايعت رسول هللا صلى هللا 

مهاجرين قُْرنة, قاللت: وطلار لنلا نثملان بلن مظعلون, فأنزلنلاه نليه وسلم أخبرته أنهم اقتسموا الـ

فـي أبـياتنا, فَوجع وجعه الذي مات فلـيه. فللـما تُوفّلـي وَغّسلل وُنفّلن فلـي أثوابله,  خلـل رسلول هللا 

صلى هللا نليه وسلم, فقلت: يا نثمان بن مظعون رحملة هللا نللـيك أبلـا السلائ , فشها تلـي نللـيك 

قاللت يلا رسلول « وَما يُْدِريَك أّن ّللّاَ أْنَرَملهُ؟»ال رسول هللا صلى هللا نليه وسلم: لقد أنرمك هللا فق
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أّملا ُهلَو فَقَلْد جلاَءه الـيَِقلـيُن, َوَوّللّاِ قنّلـي  َْرُجلو لَلهُ »هللا فََمْه؟ فقال رسول هللا صلى هللا نليه وسللم: 

 «.الـَخْيرَ 

يـل, قال: حلدثنا قبراهيلـم بلن سلعد, قلال: حلدثنا ابلن حدثنا أبو نري , قال: حدثنا مالك بن قسمان   

شهاب, نلن خارجلة بلن نيلد, نلن أّم العلالء املرأة نلن نسلائهم, نلن النبلـّي صللى هللا نليله وسللم 

 بنـحوه.

حدثنـي موسى بن نبد الرحمن الـمسروقـي, قال: حدثنا جعفلر بلن نلون, قلال: أخبرنلا قبراهيلـم    

أن خارجلة بلن نيلد, حدثله نلن أّم العلالء املرأة ملنهم, نلن  بن قسمانيـل, نلن ملـحمد بلن شلهاب,

أّملا »النبـّي صلى هللا نليه وسلم, بنـحوه, قال أنه قال فـي حديثه: فقال النبـّي صلى هللا نليه وسللم: 

 «.ُهَو فَقَْد نايََن الـيَِقـينَ 

 

 سورة  النحل

 سورة النـحل  مكية وآياتها ثمان ونشرون ومائة

 الرحيـم بسم هللا الرحَمن
 

 

 1اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

ا يُْشِرُكوَن {.    ِ فَالَ تَْستَْعِجلُوهُ ُسْبَحانَهُ َوتَعَالََى َعمه  }أَتََى أَْمُر ّللاه
 يقول تعالـى ذنره: أتـى أمر هللا فقُرب منكم أيها الناس و نا، فال تستعجلوا وقونه.    

 مر الذي أنللـم هللا نبلـا ه ملـجيئه وقُربله ملنهم ملا هلو، وأّي شليء ثم اختلف أهل التأويـل فـي ا  

 هو؟ فقال بعضهم: هو فرائضه وأحكامه. ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا ابن الـمبـارك، نن جويبر، نن الضحاك، فـي قولله: أتَلـى 16199  

   والفرائف.أْمُر ّللّاِ فاَل تَْستَْعِجلُوهُ قال: ا حكام والـحدو

وقال آخرون: بل ذلك ونيد من هللا  هل الشرك به، أخبرهم أن السانة قد قَُربت وأن نذابهم قلد   

 حضر أجله فدنا. ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنا القاسم، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، قال: لـما نزلت هذه االَية، يعنـي: أتَـى 16200  

هُ قلال رجلال ملن الـمنافقلـين بعضلهم للبعف: قن هلذا يلزنم أن أملر هللا أتلـى، أْمُر ّللّاِ فاَل تَْستَْعِجلُو

فأمِسكوا نن بعف ما ننتـم تعملون حتـى تنظروا ما هو نائن فلـما رأوا أنه ال ينزل شيء، قلالوا: 

يلزنم ما نراه نزل شيء فنزلت: اْقتََرَب للنّلاِس ِحسلابُُهْم َوُهلْم فلـي َغْفلَلة ُمْعِرُضلون فقلالوا: قن هلذا 

مثلهلا أيضلا. فللـما رأوا أنلله ال ينلزل شليء، قلالوا: مللا نلراه نلزل شليء فنزلللت: َولَلئِْن أّخْرنلا َنللْنُهُم 

نانُوا  العَذَاَب قلـى أُّمة َمْعدُو َةٍ لَـيَقُولُّن ما يَْحبَُسهُ أال يَْوَم يأتِـيِهْم لَـْيَس َمْصُروفـا َنْنُهْم َوحاَل بِهْم ما

 بِِه يَْستَْهِزئُوَن.

ـلل حللدثنا أبللو هشللام الرفللـاني، قللال: حللدثنا يحيللى بللن يللـمان، قللال: حللدثنا سفللـيان، نللن 16201  

قسمانيـل، نن أبـي بكر بن حفم، قال: للـما نزللت: أتَلـى أْملُر ّللّاِ رفعلوا رءوسلهم، فنزللت: فَلال 

 تَْستَْعِجلُوهُ.

كلر بلن شلعي ، قلال: ـ حدثنا ابن حميد، قال: حلدثنا يحيلى بلن واضل ، قلال: حلدثنا أبلو ب16202  

 «.يا ِنبـا َي أتَـى أْمُر ّللّاِ فاَل تَْستَْعِجلُوهُ »سمعت صا ل أبـا يقرأ: 

وأولـى القولـين فـي ذلك نندي بـالصواب، قول من قال: هو تهديد من أهل الكفلر بله وبرسلوله،   

ى: َنّمللا وقنللالم منلله لهللم قللرب العللذاب مللنهم والهللالك وذلللك أنلله نقّلل  ذلللك بقوللله سللبحانه وتعالللـ

يُْشِرُنوَن فدّل بذلك نلـى تقريعه الـمشرنين وونيده لهم. وبعد، فإنه لـم يبلغنا أن أحدا من أصحاب 
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رسول هللا صلى هللا نليه وسلم استعجل فرائف قبل أن تُفرض نلـيهم فـيقال لهم من أجل ذلك: قد 

 ن، فقد نانوا نثـيرا.جاءتكم فرائف هللا فال تستعجلوها. وأما مستعجلو العذاب من الـمشرني

وقوله سبحانه وتعالـى: َنّما يُْشِرُنوَن يقول تعالـى ذنلره: تنزيهلا هلل ونللّوا لله نلن الشلرك اللذي   

 نانت قريش ومن نان من العرب نلـى مثل ما هم نلـيه يَدين به.

بعلف البصريلـين واختلفت القّراء فـي قراءة قوله تعالـى: َنّما يُْشِرُنوَن فقرأ ذلك أهل اللـمدينة و  

والكوفـيـين: َنّما يُْشِرُنوَن بـالـياء نلـى الـخبر نن أهل الكفر بـاهلل وتوجيه للـخطاب بـاالستعجال 

قلـى أصحاب رسول هللا صلى هللا نليه وسلم، ونذلك قرءوا الثانـية بـالـياء. وقرأ ذلك ناّملة قلّراء 

تَْعِجلُوهُ قلـى أصلحاب رسلول هللا صللى هللا نليله الكوفة بـالتاء نلـى توجيه الـخطاب بقوله: فاَل تَسْ 

قللـى اللـمشرنين. والقلراءة بلـالتاء فلـي الـحرفلـين جميعلا « َنّملا تُْشلِرُنونَ »وسلم، وبقولله تعاللـى: 

نلـى وجه الـخطاب للـمشرنين أولـى بـالصواب لـما بـيّنت من التأويـل أن ذلك قنـما هو ونيد من 

االَيلة بتهديلدهم وختلـم آخرهلا بنكيلر فعلهلم واسلتعظام نفلرهم نللـى وجله  هللا للـمشرنين ابتدأ أّول

 الـخطاب لهم.

 2اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   

ُرَواْ أَنهنهُ ََ هِلَنـَهَ هَِه  َِ وحِ ِمْن أَْمِرِه َعلََى َمنن يََشنُُ  ِمنْن ِعبَناِ ِه أَْن أَْنن ُل اْلَمآلئَِكةَ بِاْلره  }يُنَزه

 اتهقُوِن {.أَنَاْ فَ 
اختلفت القراء فـي قراءة قوله: يُنَّزُل الـَمالئَِكةَ فقرأ ذلك ناّمة قّراء الـمدينة والكوفة: يُنَّزُل     

الـَمالئَِكةَ بـالـياء وتشديد الزاي ونص  الـمالئكة، بـمعنى يُنَّزل هللا الـمالئكة بـالروح. وقرأ ذلك 

بـالـياء وتـخفـيف الزاي ونص  الـمالئكة. « الـَمالئَِكةَ  يُنَّزلُ »بعف البصريـين وبعف الـمكيـين: 

بـالتاء وتشديد الزاي والـمالئكة « تَنَّزُل الـَمالئَِكةَ »وُحكي نن بعف الكوفـيـين أنه نان يقرؤه: 

 بـالرفع، نلـى اختالف ننه فـي ذلك. وقد ُروي ننه موافقة سائر قّراء بلده.

لك نندي قراءة من قرأ: يُنَّزُل الـَمالئَِكةَ بـمعنى: ينّزل هللا وأولـى القراءات بـالصواب فـي ذ  

مالئكة. وقنـما اخترت ذلك،  ن هللا هو الـمنّزل مالئكته بوحيه قلـى رسله، فإضافة فعل ذلك قلـيه 

بـالتشديد نلـى التـخفـيف،  نه تعالـى ذنره نان ينّزل من الوحي « ينّزل»أولـى وأحّ  واخترت 

 له شيئا بعد شيء، والتشديد به قذ نان ذلك معناه أولـى من التـخفـيف.نلـى من نزّ 

فتأويـل الكالم: ينّزل هللا مالئكته بـما يحيا به الـحّ  ويضمـحّل به البـاطل من أمره نلـى َمْن   

 ا ولـى فـي موضع خفف،« أنْ »يََشاُء ِمْن ِنبَـاِ ِه يعنـي نلـى من يشاء من رسله أْن أْنِذُروا ف 

ومعنى الكالم: ينزل الـمالئكة «. أْنِذُروا»، والثانـية فـي موضع نص  ب «الروح»ر ّا نلـى 

بـالروح من أمره نلـى من يشاء من نبـا ه، بأن أنذروا نبـا ي سطوتـي نلـى ُنفرهم بـي 

قال لـي،  وقشرانهم فـي اتـخاذهم معي االَلهة وا وثان، فإنه ال قله قالّ أنا يقول: ال تنبغي ا ولوهة

وال يصلـ  أن يُبعد شيء سواي، فـاتّقُوِن يقول: فـاحذرونـي بأ اء فرائضي وقفرا  العبـا ة 

 وقخالص الربوبـية لـي، فإن ذلك نـجاتكم من الهلكة.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ثنـي معاوية، نن نلـّي، نن ابن نبـاس،  ـ حدثنا الـمثنى، قال: حدثنا أبو صالـ ، قال:16203  

 قوله: يُنَّزُل الـَمالئَِكةَ بـالّروحِ يقول: بـالوحي.

حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنـي نمي، قال: ثنـي أبـي، نن أبـيه، نن ابن    

 ِمْن ِنبـاِ ِه يقول: ينزل الـمالئكة....نبـاس، قوله: يُنَّزُل الـَمالئَِكةَ بـالّروحِ ِمْن أْمِرِه نلـى َمْن يَشاُء 

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا نيسى وحدثنـي الـحرث، 16204  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل 

ثنا نبد هللا، نن ورقاء جميعا، نن ابن أبـي نـجي ، وحدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا قسحال، قال: حد

 نن مـجاهد، فـي قول هللا: بـالّروحِ ِمْن أْمِرِه قنه ال ينزل ملَك قال ومعه روح.
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ـ حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، قال: قال ابن جريج، قال مـجاهد: 16205  

ِمْن أْمِرِه قال: ال ينزل ملك قال معه روح يُنَّزُل الـَمالئَِكةَ بـالّروحِ ِمْن  قوله: يُنَّزُل الـَمالئَِكةَ بـالّروحِ 

أْمِرِه نلـى َمْن يَشاُء ِمْن ِنبـاِ ِه قال بـالنبّوة. قال ابن جريج: وسمعت أن الروح خـل  من الـمالئكة 

 نزل به الروح َويَْسئَلُونََك َنِن الّروحِ قُِل الّروحِ ِمْن أْمِر َربّـي.

ـ حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا قسحال، قال: حدثنا نبد هللا، نن أبـيه، نن الربـيع بن 16206  

 أنس، فـي قوله: يُنَّزُل الـَمالئَِكةَ بـالّروحِ ِمْن أْمِرِه نلـى َمْن يَشاُء ِمْن ِنبـاِ ِه أْن أْنِذُروا أنّهُ ال قلَهَ قالّ 

ربنا فهو روح منه، ونذلَك أْوَحْينا قلَـْيَك ُروحا مْن أْمِرنا... قلـى أنَا فـاتّقُوِن قال: نل َنِلـم تكلـم به 

 قوله: أال قلـى ّللّاِ تَِصيُر ا ُموُر.

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة، قوله: يُنَّزُل الـَمالئَِكةَ 16207  

أمره، نلـى َمْن يَشاُء ِمْن ِنبَـاِ ِه فـيصطفـي  بـالّروحِ ِمْن أْمِرِه يقول: ينّزل بـالرحمة والوحي من

 منهم رسالال.

ـ حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، نن معمر، نن قتا ة: يُنَّزُل 16208  

 الـَمالئَِكةَ بـالّروحِ ِمْن أْمِرِه نلـى َمْن يَشاُء ِمْن ِنبـاِ ِه قال: بـالوحي والرحمة.

 ْن اْنِذُروا أنّهُ ال قلهَ قالّ أنا فـاتّقُوِن فقد بـيّنا معناه.وأما قوله: أ  

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة، قوله: أْن أْنِذُروا أنّهُ ال قلهَ قالّ 16205  

 الـمرسلـين أن يوّحدَ هللا وحده، ويُطاع أمره، ويجتن  سخطه.  ) أنا فـاتّقُوِن قنـما بعم هللا

 3اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   

ا يُْشِرُكوَن {.  }َخلََق السهَماَواِت َواألْرَض بِاْلَحقه تَعَالََى َعمه
ة قال له: خلـل  يقول تعالـى ذنره معّرفـا خـلقه حجته نلـيهم فـي توحيده، وأنه ال تصلـ  ا لوه    

ربكم أيها النلاس السلموات وا رض بلـالعدل وهلو اللـحّ  منفلر ا بخلـلقها للـم يشلرنه فلـي قنشلائها 

وقحداثها شريك ولـم يعنه نلـيه معين، فأنّى يكون له شريك. تَعالـى َنّما يُْشِرُنوَن يقول جّل ثناؤه: 

نلن أن يكلون لله مثلل أو شلريك أو نال ربكم أيها القوم نن شرنكم و نلوانم قلهلا  ونله، فلـارتفع 

ظهير،  نه ال يكون قلها قال من يخـل  وينشلىء بقدرتله مثلل السلموات وا رض ويبتلدع ا جسلام 

فـيحدثها من غير شيء، ولـيس ذلك فـي قُدرة أحد سوى هللا الواحلد القّهلار اللذي ال تنبغلي العبلـا ة 

 قال له وال تصلـ  ا لوهة لشيء سواه.

 4اآلية : 
 ل فـي تأويـل قوله تعالـى: القو

بِيٌن {.  }َخلََق اإِلْنَساَن ِمن نهْطفٍَة فَِإذَا ُهَو َخِصيٌم مه
يقول تعالـى ذنره: ومن حججه نلـيكم أيضا الناس، أنه خلـل  النسلان ملن نطفلة، فأحلدث ملن     

ى ضلياء ماء مهين خـلقا نجيبلـا، قلبله تلاراٍت خلـلقا بعلد خلـل  فلـي ظللـمات ثلالث، ثلم أخرجله قللـ

الدنـيا بعد ما تـّم خـلقه ونفه فـيه الروح، فغذّاه ورنقه القوت ونـماه، حتـى قذا استوى نلـى سلوقه 

نفر بنعمة ربه وجحد مدبره ونبد من ال يضّر وال ينفع وخاصم قلهه فقال َمْن يُْحيِـي الِعَظاَم َوِهَي 

ويعنللـي بـالـمبللـين: أنلله يبللـين نللن َرِميللـٌم ونسللي الللذي خللـلقه فسللّواه خللـلقا سللويّا مللن مللاء مهللين. 

خصومته بـمنطقه ويجا ل بلسانه، فذلك قبـانته. وننى بـالنسان: جميع الناس، أخرج بلفظ الواحد 

 وهو فـي معنى الـجميع.

 

 

 5اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   

 أُْكلُوَن {.}َواألْنعَاَم َخلَقََها لَُكْم فِيَها ِ ْفٌ  َوَمنَافُِع َوِمْنَها تَ 
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يقلول تعاللـى ذنلره: وملن حججله نللـيكم أيهلا النللاس ملا خلـل  لكلم ملن ا نعلام، فسلّخرها لكللم،     

وجعل لكم ملن أصلوافها وأوبلـارها وأشلعارها مالبلس تلدفئون بهلا ومنلافع ملن ألبلـانها وظهورهلا 

البقر والغنـم وسائر ما يؤنل ترنبونها. َوِمْنها تَأُْنلُوَن يقول: ومن ا نعام ما تأنلون لـحمه نالبل و

 من الكالم لداللة من نلـيها.« ما»لـحمه. وحذفت 

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي الـمثنى، ونلـّي بن  او ، قال: اللـمثنى أخبرنلا، وقلال ابلن  او : حلدثنا نبلد هللا 16209  

ن نلـّي، نن ابن نبلـاس، قولله: وا ْنعلاَم َخلـلَقَها لَُكلْم فِلـيها ِ ْفٌء بن صالـ ، قال: ثنـي معاوية، ن

 يقول: الثـياب.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنلـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـيه، 16210  

أُْنلُوَن يعنللـي بللـالدفء: نللن ابللن نبللـاس، قوللله: وا ْنعللاَم َخللـلَقَها لَُكللْم فِللـيها ِ ْفٌء َوَمنللافُع َوِمْنهللا تَلل

 الثـياب، والـمنافع: ما ينتفعون به من ا طعمة وا شربة.

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا نيسى وحدثنـي اللـحرث، 16211  

 قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي الـمثنى، قال: أخبرنا قسحال، قال: حلدثنا نبلد هللا،

نن ورقاء جميعا، نن ابلن أبلـي نلـجي ، نلن ملـجاهد، فلـي قلول هللا تعاللـى: لَُكلْم فِلـيها ِ ْفٌء قلال: 

 لبـاس ينسج، ومنا مرن  ولبن ولـحم.

حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا أبو ُحذيفة، قال: حدثنا شبل، نن ابن أبـي نـجي ، نلن ملـجاهد: لَُكلْم    

 مرن  ولـحم ولبن.فِـيَها  ْفٌء لبـاس ينسج ومنافع، 

 حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نن مـجاهد، مثله.   

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أخبرنا نبد الرنال، قال: أخبرنا قسرائيلـل، نلن سلماك، 16212  

 نّل  ابة.نن نكرمة، نن ابن نبـاس، قوله: لَُكْم فِـيها ِ ْفٌء َوَمنافُع قال: نسل 

 حدثنا أحمد، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا قسرائيـل بإسنا ه، نن ابن نبـاس، مثله.   

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حلدثنا سلعيد، نلن قتلا ة، قولله: وا ْنعلاَم َخلـلَقَها لَُكلْم 16213  

 فِـيها ِ ْفٌء َوَمنافُع يقول: لكم فـيها لبـاس ومنفعة وبلغة،

ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، نن منصور، قال: قال ابن نبـاس: وا ْنعاَم َخـلَقَها 16214  

 لَُكْم فِـيها ِ ْفٌء َوَمنافُع، َوِمْنها تَأُْنلُوَن قال: هو منافع ومآنل.

ـ حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وه ، قلال: قلال ابلن نيلد، فلـي قولله: وا ْنعلاَم َخلـلَقَها 16215  

 لَُكْم فِـيها ِ ْفٌء َوَمنافُع قال:  فء اللـحف التـي جعلها هللا منها.

حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا مـحمد بن بكر، نن ابن جريج، قال: بلغنـي، نن مـجاهد: وا ْنعلاَم    

 َخـلَقَها لَُكْم فِـيها ِ ْفٌء َوَمنافُِع قال: نتاجها ورنوبها وألبـانها ولـحومها.

 

 7- 6اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  

}َولَُكْم فِيَها َجَماٌل ِحيَن تُِريُحوَن َوِحيَن تَْسَرُحوَن *  َوتَْحِمُل أَثْقَالَُكْم هِلََى بَلٍَد لهنْم تَُكونُنواْ 

ِحيٌم {.  بَاِلِغيِه هَِه بِِشقه األنفُِس هِنه َربهُكْم لََرُؤوٌف ره
ا نعللام والللـمواشي التللـي خللـلقها لكللم َجمللاٌل ِحلليَن تُِريُحللوَن  يقللول تعالللـى ذنللره: ولكللم فللـي هللذه    

يعنللـي: تر ّونهللا بللـالعشّي مللن مسللارحها قلللـى مراحهللا ومنانلهللا التللـي تللأوي قلللـيها ولللذلك سللمي 

الـمكان الـمراح،  نهلا تلراح قللـيه نشليّا فتلأوي قللـيه، يقلال منله: أراح فلالن ماشليته فهلو يريحهلا 

تَْسَرُحوَن يقول: وفـي وقت قخراجكموها غدوة من ُمراحهلا قللـى مسلارحها،  قراحة. وقوله: َوِحينَ 

يقال منه: َسّرح فالن ماشيته يَُسّرُحها تسريحا، قذا أخرجهلا للرنلي غلدوة، وسلَرَحِت اللـماشيةُ: قذا 

 خرجت للـمرنى تَْسَرُح َسْرحا وُسُروحا، فـالسرح بـالغداة والراحة بـالعشي، ومنه قوله الشانر:

 نأّن بَقايا ا ُتِْن فَْوَل ُمتُونِِهمدَّب الدّبَى فَْوَل النّقا َوْهَو ساِرُح  

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:
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ـ حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قلال: حلدثنا سلعيد، نلن قتلا ة، قولله: َولَُكلْم فِلـيها 16216  

َوِحليَن تَْسلَرُحوَن وذللك أنجل  ملا يكلون قذا راحلت نظاملا ضلرونها طلواالال  َجماٌل ِحيَن تُِريُحونَ 

 أسنـمتها، وحين تسرحون قذا سرحت لرنيها.

حدثنا مـحمد بن نبلد ا نللـى، قلال: حلدثنا ملـحمد بلن ثلور، نلن معملر، نلن قتلا ة: َولَُكلْم فِلـيها    

نلأنظم ملا تكلون أسنلـمة، وأحسلن ملا تكلون  َجماٌل ِحيَن تُِريُحوَن َوِحيَن تَْسَرُحوَن قلال: قذا راحلت

 ضرونا.

وقوله: َوتـْحِمُل أثقالَُكْم قللـى بَلَلٍد لَلـْم تَُكونُلوا بلـالِغيِه قالّ بِِشلّ  ا ْنفُلس يقلول: وتلـحمل هلذه ا نعلام   

 أثقالكم قلـى بلد آخر لـم تكونوا بـالِغيِه قال بجهد من أنفسكم شديد ومشقة نظيـمة. نما:

نا أحمللد بللن قسللحال، قللال: حللدثنا أبللو أحمللد، قللال: حللدثنا شللريك، نللن جللابر، نللن ـلل حللدث16217  

نكرمة: َوتَـْحِمُل أثْقالَُكْم قلـى بَلٍَد لَـْم تَُكونُوا بـاِلِغيِه قالّ بِِشّ  ا ْنفُِس قلال: للو تكلفونله للـم تبلغلوه قال 

 بجهد شديد.

سلماك، نلن نكرملة: قللـى بَلَلٍد لَلـْم  حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا يحيى بلن آ م، نلن شلريك، نلن   

 تَُكونُوا بـاِلغيِه قالّ بِِشّ  ا ْنفُِس قال: لو نلفتـموه لـم تبلغوه قال بشّ  ا نفس.

ـ حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا الـِحمانلـي، قلال: حلدثنا شلريك، نلن سلماك، نلن نكرملة: 16218  

  ْنفُِس قال: البلد: مكة.قلـى بَلٍَد لَـْم تَُكونوا بـاِلِغيِه قالّ بِشّ  ا

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا نيسى وحدثنـي اللـحرث، 16219  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي الـمثنى، قال: أخبرنا أبلو ُحذيفلة، قلال: حلدثنا شلبل 

، نللن ورقللاء جميعللا، نللن ابللن أبللـي وحدثنللـي الللـمثنى، قللال: أخبرنللا قسللحال، قللال: حللدثنا نبللد هللا

 نـجي ، نن مـجاهد، فـي قول هللا: قالّ بِِشّ  ا ْنفُِس قال: مشقة نلـيكم.

 حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نن مـجاهد، مثله.   

َوتلـْحِمُل أثْقلالَُكْم قللـى ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نلن قتلا ة، قولله: 16220  

 بَلٍَد لَـْم تَُكونُوا بـاِلغيِه قالّ بِِشّ  ا ْنفُِس يقول: بجهد ا نفس.

 حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، نن معمر، نن قتا ة، بنـحوه.   

قالّ بِِشّ  ا ْنفُِس سلوى  واختلفت القّراء فـي قراءة ذلك، فقرأته ناّمة قّراء ا مصار بكسر الشين:  

 أبـي جعفر القارىء، فإن:

ـ الـمثنى حدثنـي، قال: حدثنا قسحال، قال: حدثنا نبد الرحمن بن أبـي حما ، قلال: ثنلـي 16221  

لَلـْم تَُكونُلوا بلـاِلغيِه قالّ بَِشلّ  »أبو سعيد اللراني، نلن أبلـي جعفلر قلارىء اللـمدينة، أنله نلان يقلرأ: 

الشين، ونان يقول: قنـما الشّ : شّ  النفس. وقال ابن أبـي حما : ونان معاذ الهّراء بفتـ  « ا ْنفُِس 

 يقول: هي لغة، تقول العرب بشّ  وبِشّ ، وبَرل وبِرل.

والصواب من القراءة فـي ذلك نندنا ما نلـيه قّراء ا مصار وهي نسر الشين، لجملاع اللـحجة   

 نشد هذا البـيت بكسر الشين وفتـحها، وذلك قول الشانر:من القّراء نلـيه وشذوذ ما خالفه. وقد يُ 

 وِذي قبِِل يَْسعَى َويْحِسبُها لَُهأِخي نََصٍ  ِمْن َشقّها و ُُءوِب  

 أيضا بـالكسر والفتـ  ونذلك قول العجاج:« من ِشقّـيها»و 

 )أصبَ  َمْسُحوٌل يَُواِني َشقّا (

يقاسي مشقة. ونان بعف أهل العربـية «: يواني َشقّا»بـالفتـ  والكسر. ويعنـي بقوله: « ِشقّا»و   

يذه  بـالفتـ  قلـى الـمصدر من شققت نلـيه أشّ  شقّا، وبـالكسر قلـى االسم. وقد يجلون أن يكلون 

الذين قرءوا بـالكسر أرا وا قال بنقم من القّوة وذهاب شيء منها حتلـى ال يبلغله قال بعلد نقصلها، 

ونوا بـالغيه قال بشّ  قوى أنفسلكم وذهلاب شلقها االَخلر. ويحكلى نلن فـيكون معناه نند ذلك: لـم تك

 العرب: خذ هذا الّشّ : لشقة الشاة بـالكسر، فأما فـي شقت نلـيك َشقّا فلـم يحك فـيه قال نص .

وقوله: قّن َربُّكْم لََرُءوٌف َرِحيـٌم يقول تعالـى ذنره: قن ربكم أيها الناس ذو رأفة بكلم ورحملة ملن   

بكم، خـل  لكلم ا نعلام للـمنافعكم ومصاللـحكم، وخلـل  السلموات وا رض أ للة لكلم نللـى رحمته 

 وحدانـية ربكم ومعرفة قلهكم، لتشكروه نلـى نعمة نلـيكم، فـيزيدنم من فضله. 
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 8اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  

 َويَْخلُُق َما ََ تَْعلَُموَن {. }َواْلَخْيَل َواْلبِغَاَل َواْلَحِميَر ِلتَْرَكبُوَها َوِزينَة  
يقول تعالـى ذنره: وخـل  الـخيـل والبغال والـحمير لكم أيضا لتَْرَنبُوَهلا وِنينَلةال يقلول: وجعلهلا     

لكم نينةال تتزينون بها مع اللـمنافع التلـي فلـيها لكلم، للرنلوب وغيلر ذللك. ونصل  الـخيلـل والبغلال 

َخـلَقَها. ونص  الزينة بفعل مضمر نللـى ملا بلـيّنت، وللو للـم  نطفـا نلـى الهاء وا لف فـي قوله:

لترنبوهللا نينللةال نانللت منصللوبة بللـالفعل الللذي قبلهللا الللذي هللي بلله »يكللن معهللا واو ونللان الكللالم: 

 متصلة، ولكن  خول الواو آذنت بأن معها ضمير فعل وبـانقطانها نن الفعل الذي قبلها.

 التأويـل. ذنر من قال ذلك:وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل   

ـلل حللدثنا مللـحمد بللن نبللد ا نلللـى، قللال: حللدثنا مللـحمد بللن ثللور، نللن معمللر، نللن قتللا ة: 16222  

 لتَْرَنبُوها َوِنينَةال قال: جعلها لترنبوها، وجعلها نينة لكم.

 ونان بعف أهل العلـم يرى أن فـي هذه االَية  اللة نلـى تـحريلـم أنلل للـحوم الـخيلـل. ذنلر ملن  

 قال ذلك:

ـلل حللدثنا ابللن حميللد، قللال: حللدثنا يحيللى بللن واضلل ، قللال: حللدثنا أبللو ضللمرة، نللن أبللـي 16223  

قسللحال، نللن رجللل، نللن ابللن نبللـاس، قوللله: والـَخْيللـَل والبغللاَل والللـَحميَر لتَْرَنبُوهللا قللال: هللذه 

 للرنوب. وا ْنعاَم َخـلَقَها لَُكْم فِـيها ِ ْفٌء قال: هذه لألنل.

قوب، قال: حدثنا ابن نلـية، قال: حدثنا هشام الدسلتوائي، قلال: حلدثنا يحيلى بلن أبلـي حدثنـي يع   

نثـير، نن مولـى نافع بن نلقمة: أن ابن نبـاس نان يكره لـحوم الـخيـل والبغال والـحمير، ونان 

، والـَخْيـَل والبغاَل والـَحميَر يقول: قال هللا وا ْنعاَم َخـلَقَها لَُكْم فِـيها ِ ْفٌء َوِمْنها تَأُْنلُوَن فهذه لألنل

 لتَْرَنبُوها فهذه للرنوب.

ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا أبـي، نن ابن أبـي لـيـلـى، نن اللـمنهال، نلن سلعيد، نلن 16224  

ابللن نبللـاس: أنلله سللئل نللن لللـحوم الـخيللـل، فكرههللا وتللال هللذه االَيللة: والـَخْيللـَل والبغللاَل والللـَحميَر 

 االَية. لتَْرَنبُوها...

حللدثنا أحمللد، قللال: حللدثنا أبللو أحمللد، قللال: حللدثنا قللـيس بللن الربللـيع، نللن ابللن أبللـي لـيـلللـى نللن    

الـمنهال بن نمرو، نن سعيد بن جبـير نن ابن نبـاس: أنه سلئل نلن للـحوم الـخيلـل، فقلال: اقلرأ 

أُْنلُوَن والـَخْيللـَل والبغللاَل والللـَحميَر التللـي قبلهللا: وا ْنعللاَم َخللـلَقَها لَُكللْم فِللـيها ِ ْفٌء ومنَللافُِع وَمْنهللا تَلل

 لتَْرَنبُوها َوِنينَةال فجعل هذه لألنل، وهذه للرنوب.

ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا يحيى بن نبد الـملك بن أبـي غنـية، نن أبـيه، نن الـحكم: 16225  

وَن فجعل منه ا نل. ثم قلرأ حتلـى بلل : والـَخْيلـَل وا ْنعاَم َخـلَقَها لَُكْم فِـيها ِ ْفٌء َوَمنافُِع َوِمْنها تَأُْنلُ 

والبغللاَل والللـَحميَر لتَْرَنبُوهللا قللال: لللـم يجعللل لكللم فللـيها أنللالال. قللال: ونللان الللـحكم يقللول: والـخيللـل 

 والبغال والـحمير حرام فـي نتاب هللا.

ـحكم، قلال: للـحوم ـ حدثنا أحمد، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا ابن أبـي غنـية، نن الل16226  

 الـخيـل حرام فـي نتاب هللا. ثم قرأ: وا ْنعاَم َخـلَقَها لَُكْم فِـيها ِ ْفٌء َوَمنافُِع... قلـى قوله: لتَْرَنبُوها.

ونان جمانة غيرهم من أهل العلـم يخالفونهم فـي هذا التأويـل، ويلرون أن ذللك غيلر  اّل نللـى   

ـما نّرف نبـا ه بهلذه االَيلة وسلائر ملا فلـي أوائلل هلذه السلورة تـحريـم شيء، وأن هللا جّل ثناؤه قن

نعمة نلـيهم ونبههم به نلـى حججه نلـيهم وأ لته نلـى وحدانلـيته وخطلأ فعلل ملن يشلرك بله ملن 

 أهل الشرك. ذنر بعف من نان ال يرى بأسا بأنل لـحم الفرس:

، نلن قبراهيلـم، نلن ا سلو : ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا أبـي، نن شعبة، نن مغيلرة16227  

 أنه أنل لـحم الفرس.

 حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا أبـي، نن شعبة، نن الـحكم، نن قبراهيـم، نن ا سو  بنـحوه.   

ـ حدثنا أحمد، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفـيان، نن منصور، نن قبراهيلـم قلال: 16228  

 منه، ولـم يروا به بأسا. نـحر أصحابنا فرسا فـي النـجع وأنلوا
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والصواب من القول فـي ذلك نندنا ما قاله أهل القول الثانـي، وذلك أنه لو نان فـي قولله تعاللـى   

ذنره: ِلتَْرَنبُوهلا  الللة نللـى أنهلا ال تصللـ  قذ نانلت للرنلوب لألنلل لكلان فلـي قولله: فِلـيها ِ ْفٌء 

هلا ال تصللـ  قذ نانلت لألنلل واللدفء للرنلوب. وفلـي قجملاع ومنَافُِع َوِمْنها تَأُْنلُوَن  الللة نللـى أن

الـجميع نلـى أن رنوب ما قال تعالـى ذنره َوِمْنها تَأُْنلُوَن جائز حالل غيلر حلرام،  لـيلـل واضل  

نلـى أن أنل ملا قلال: ِلتَْرَنبُوهلا جلائز حلالل غيلر حلرام، قال بلـما نلّم نللـى تـحريلـمه أو وضلع 

نتاب أو وحي قلـى رسلول هللا صللى هللا نليله وسللم، فأملا بهلذ االَيلة فلال نلـى تـحريـمه  اللة من 

يحرم أنل شيء. وقد وضلع الدالللة نللـى تـحريلـم للـحوم اللـحُمر ا هللـية بوحيله قللـى رسلول هللا 

صلى هللا نليه وسلم، ونلـى البغال بـما قد بـيّنا فـي نتابنا نتاب ا طعمة بلـما أغنلى غعلن قنا تله 

لـموضع، قذا لـم يكن هذا الـموضع من مواضع البـيان نن تـحريـم ذلك، وقنـما ذنرنا ملا فـي هذا ا

 ذنرنا لـيدّل نلـى أنه ال وجه لقول من استدّل بهذه االَية نلـى تـحريـم لـحم الفرس.

ـ حدثنا أحمد، حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا قسرائيـل، نن نبلد الكريلـم، نلن نطلاء، نلن 16229  

ل: ننا نأنل لـحم الـخيـل نلـى نهد رسول هللا صلى هللا نليه وسلم. قللت: فلـالبغال؟ قلال: جابر، قا

 أما البغال فال.

وقوللله: َويَْخللـلُُ  مللا ال تَْعلَللـُموَن يقللول تعالللـى ذنللره: ويخللـل  ربكللم مللع خللـلقه هللذه ا شللياء التللـي   

نلار  هلهلا ملـما للـم تلره نلين وال ذنرها لكلم ملا ال تعللـمون ملـما أنلدّ فلـي اللـجنة  هلهلا وفلـي ال

 سمعته أذن وال خطر نلـى قل  بشر.

 9اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   

ِ قَْصُد السهبِيِل َوِمْنَها َجُئٌِر َولَْو َشَُ  لََهَداُكْم أَْجَمِعيَن {.  }َوَعلََى ّللاه
ـحّ  لكم، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضلّل يقول تعالـى ذنره: ونلـى هللا أيها الناس بـيان طري  ال    

فإنـما يضّل نللـيها. والسبـيلـل: هلي الطريل ، والقصلد ملن الطريل : الـمستقـيلـم اللذي ال انوجلاج 

 فـيه، نما قال الراجز:

 فَصدّ َنْن نَْهجِ الّطِريِ  القاِصدِ 

معلّوج، فلـالقاصد ملن وقوله: َوِمْنها جائٌِر يعنـي تعالـى ذنره: ومن السبـيـل جائر نلن االسلتقامة   

السبل: السالم، والـجائر منها: الـيهو ية والنصرانلـية وغيلر ذللك ملن مللل الكفلر نلهلا جلائر نلن 

سللواء السبـيللـل وقصللدها، سللوى الـحنـيفللـية الـمسلللـمة. وقـيللـل: ومنهللا جللائر،  ن السبـيللـل يؤنللم 

 ن السبـيلـل وقن « ومنهلا: »ويذنر، فأنثت فـي هذا الـموضع. وقد نان بعضهم يقول: وقنـما قـيـل

 نان لفظها لفظ واحد فمعناها الـجمع.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـلل حدثنللـي الللـمثنى، قللال: أخبرنللا أبللو صالللـ ، قللال: ثنللـي معاويللة، نللن نلللـّي، نللن ابللن 16230  

 : البـيان.نبـاس، قوله: َونلـى ّللّاِ قَْصدُ الّسبِـيـِل يقول

ـ حدثنا مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنـي نمي، قال: ثنـي أبلـي نلن أبلـيه، نلن 16231  

 ابن نبـاس، قوله: َونلـى ّللّاِ قَْصدُ الّسبِـيـِل يقول: نلـى هللا البـيان، أن يبـين الهدى والضاللة.

حدثنا نيسى وحدثنـي اللـحرث، ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: 16232  

قال: حدثنا الـحسن. قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي الـمثنى، قال: أخبرنا أبلو حذيفلة، قلال: حلدثنا شلبل 

وحدثنللـي الللـمثنى، قللال: أخبرنللا قسللحال، قللال: حللدثنا نبللد هللا، نللن ورقللاء، جميعللا نللن ابللن أبللـي 

 ل: طري  الـحّ  نلـى هللا.نـجي ، نن مـجاهد: َونلـى ّللّاِ قَْصدُ الّسبِـيـِل قا

 حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نن مـجاهد، مثل.   

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتلا ة، فلـي قولله: َونللـى ّللّاِ قَْصلدُ 16233  

 مه وطانته ومعصيته.الّسبِـيـِل يقول: نلـى هللا البـيان، بـيان حالله وحرا

ـ حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وه ، قال: قال ابلن نيلد، فلـي قولله: َونللـى ّللّاِ قَْصلدُ 16234  

 الّسبِـيـِل قال: السبـيـل: طري  الهدى.
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ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا أبو معاوية، نلن جلويبر، نلن الضلحاك: َونللـى ّللّاِ قَْصلدُ 16235  

 قنارتها.الّسبِـيـِل قال 

ـلل ُحللدثت نللن الللـحسين، قللال: سللمعت أبللـا معللاذ يقللول: حللدثنا نبللـيد بللن سلـيللـمان، قللال: 16236  

سمعت الضحاك يقول فـي قوله: َونلـى ّللّاِ قَْصدُ الّسبِـيـِل يقول: نلـى هللا البـيان، يبـين الهدى ملن 

 الضاللة، ويبـين السبـيـل التـي تفّرقت نن سبله، ومنها جائر.

دثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حلدثنا سلعيد، نلن قتلا ة: َوِمْنهلا جلائٌِر: أي ملن السلبل، سلبل ح    

 «.َوِمْنُكْم جائٌِر َولَْو َشاَء ّللّاُ لََهدَاُنْم أجَمِعينَ »الشيطان. وفـي قراءة نبد هللا بن مسعو : 

ن قتلا ة: َوِمْنهلا جلائٌِر حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى، قال: حدثنا ملـحمد بلن ثلور، نلن معملر، نل   

 «.َوِمْنُكْم جائِرٌ »قال: فـي حرف ابن مسعو : 

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنلـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـيه، 16237  

 نن ابن نبـاس، فـي قوله: َوِمْنها جائٌِر يعنـي السبل الـمتفّرقة.

حلدثنا نبلد هللا، قلال: ثنلـي معاويلة، نلن نللـّي، نلن ابلن  ـ حدثنـي نللـّي بلن  او ، قلال:16238  

 نبـاس، فـي قوله: َوِمْنها جائٌِر يقول: ا هواء الـمختلفة.

ـ ُحدثت نن الـحسين، قال: سمعت أبـا معاذ يقال: حدثنا نبـيد بن سلـيـمان، قال: سمعت 16239  

 ّرقت نن سبـيـله.الضحاك يقول فـي قوله: َوِمْنها جائٌِر يعنـي السبل التـي تف

ـ حلدثنا القاسلم، قلال: حلدثنا اللـحسين، قلال: ثنلـي حجلاج، نلن ابلن جلريج: َوِمْنهلا جلائٌِر 16240  

 السبل الـمتفرقة نن سبـيـله.

ـ حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وه ، قال: قال ابن نيد، فـي قوله:َوِمْنها جائٌِر قال: ملن 16241  

 هللا: َوال تَتّبِعُوا الّسْبَل فَتَفَّرَل بُِكْم َنْن َسبِـيـِلِه.السبل جائر نن الـحّ  قال: قال 

وقوله: َولَْو شاَء لََهدَاُنْم أْجَمِعيَن يقول: ولو شلاء هللا للطلف بجمليعكم أيهلا النلاس بتوفلـيقه، فكنتلـم   

 تهتدون وتلزمون قصد السبـيـل وال تـجورون ننه فتتفّرقون فـي سبل نن الـحّ  جائرة. نما:

ـ حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وه ، قال: قال ابن نيلد، فلـي قولله: َولَلْو َشلاَء لََهلداُنْم 16242  

أْجَمِعيَن قال: لو شاء لهدانم أجمعين لقصد السبـيـل الذي هو الـحّ . وقرأ: َولَْو شاَء َربَّك الََمَن َملْن 

 نَا الَتَـْينا ُنّل نَْفٍس ُهدَاها... االَية.فِـي ا ْرِض ُنلُّهْم َجِميعا... االَية، وقرأ: َولَْو ِشئْ 

 10اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    

ْنهُ َشَراٌب َوِمْنهُ َشَجٌر فِيِه تُِسيُموَن {. ي أَْنَزَل ِمَن السهَماِ  َمُ   لهُكم مه َِ  }ُهَو اله
علام والـخيلـل وسلائر البهلائم يقول تعالـى ذنلره: واللذي أنعلم نللـيكم هلذه اللنعم وخلـل  لكلم ا ن    

لـمنافعكم ومصالـحكم، هلو اللرّب اللذي أنلزل ملن السلماء ملاء، يعنلـي: مطلرا لكلم ملن ذللك اللـماء 

شراب تشربونه ومنه شراب أشجارنم وحياة غروسكم ونبـاتها. فِـيِه تُِسيلـُموَن يقلول: فلـي الشلجر 

ترنلون، يقلال منله: أسلام فلالن قبلله الذي ينبت من الـماء الذي أنزل ملن السلماء تسيلـمون، يعنلـي 

يسيـمها قسامة قذا أرناها، وسّومها أيضا يسّومها، وسامت هي قذا رنلت، فهلي تسلوم، وهلي قبلل 

سائمة ومن ذلك قـيـل للـمواشي الـمطلقة فـي الفالة وغيرها للرني سائمة. وقد وّجه بعضهم معنى 

د من الـمتبـايعين فـيلـما ينبغلي لله ملن نيلا ة السوم فـي البـيع قلـى أنه من هذا، وأنه ذهاب نّل واح

 ثمن ونقصانه، نما تذه  سوائم الـمواشي حيم شاءت من مرانيها ومنه قول ا نشى:

 َوَمَشى القَْوُم بـالعماِ  قلـى الـَمْرَنى وأْنيا الـُمِسيـَم أْيَن الـَمساُل  

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا أبـي، نن النْضر بن نربـي، نن نكرمة: َوِمْنهُ َشَجٌر فـيِه 16243  

 تُسيـُموَن قال: ترنون.

حللدثنا أحمللد بللن سهيللـل الواسللطي، قللال: حللدثنا قللرة بللن نيسللى، نللن النضللر بللن نربللـي، نللن    

 نكرمة، فـي قوله: فـيِه تُسيـُموَن قال: ترنون.
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ابن ونيع، قال: حدثنا أبلـي، نلن سفلـيان، نلن خصليف، نلن نكرملة، نلن ابلن ـ حدثنا 16244  

 نبـاس، قال: ترنون.

حدثنـي نلـّي بن  او ، قال: حدثنا أبو صالـ ، قال: ثنـي معاوية، نلن نللـّي، نلن ابلن نبلـاس،    

 مثله.

ه، نلن ابلن حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـي   

 نبـاس، قوله: َوِمْنهُ َشَجٌر فـيِه تُسيـُموَن يقول: يرنون فـيه أنعامهم وَشاَءُهْم.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، قال: قال ابن نبـاس: فلـيِه    

 تُسيـُموَن قال: ترنون.

خالللد، نللن جللويبر، نللن الضللحاك: فللـيه ـلل حللدثنا ابللن ونيللع، قللال: حللدثنا معاويللة وأبللو 16245  

 ترنون.

ُحللدثت نللن الللـحسين، قللال: سللمعت أبللـا معللاذ يقللول: حللدثنا نبللـيد، نللن الضللحاك، فللـي قوللله:    

 تُسيـُموَن يقول: ترنون أنعامكم.

ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا أبـي، نن طلـحة بن أبـي طللـحة القنلا ، قلال: سلمعت نبلد 16246  

 ن بن أبزي، قال: فـيه ترنون.هللا بن نبد الرحم

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سلعيد، نلن قتلا ة، قولله: َشلَجٌر فلـيِه تُسيلـُموَن 16247  

 يقول: ترنون.

 حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، نن معمر، نن قتا ة، قال: ترنون.   

سلـيـمان، قال: حدثنا أبو هالل، نن قتا ة فـي قول هللا: َشَجٌر  حدثنا مـحمد بن سنان، قال: حدثنا   

 فـيِه تُسيـُموَن قال: تَْرنون.

ـ حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وه ، قال: قال ابلن نيلد، فلـي قولله: َوِمْنلهُ َشلَجٌر فلـيِه 16248  

 تُسيـُموَن قال: تَْرنون. قال: السامة: الّرنية.

 وقال الشانر:  

 بَْزَنةَ أو نآَخَر ِمثِْلهِ  َل ابنِ 

 أْولـى لََك ابَن ُمِسيـمِة ا ْجمالِ 

 قال: يا ابن رانية ا جمال.  

 

 

 11اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   

ََ ََيَنة   ْيتُوَن َوالنهِخيَل َواألْعنَاَب َوِمن ُكنله الّهَمنَراِت هِنه فِنَ ذَِلن ْرَع َوالزه  }يُنبُِت لَُكْم بِِه الزه

 لهقَْوٍم يَتَفَكهُروَن {.
يقللول تعالللـى ذنللره: يُنبللت لكللم ربكللم بـالللـماء الللذي أنللزل لكللم مللن السللماء نرَنكللم ونيتللونَكم     

ونـخيـلكم وأننابكم وِمْن ُنّل الثّمراِت يعنلـي ملن نلّل الفوانله غيلر ذللك أرناقلا لكلم وأقواتلا وق املا 

لـى من نفر به منكم. قّن فِـي ذلَك الَيَةال يقول جّل وفـانهة، نعمة منه نلـيكم بذلك وتفّضالال، وُحجة ن

ثناؤه: قن فـي قخراج هللا بـما ينزل من السماء من ملاء ملا وصلف لكلم الَيلةال يقلول: لدالللة واضلحة 

ونالمة بـينة، لقوٍم يَتَفَّكُروَن يقول: لقوم يعتبرون ملوانظ هللا ويتفّكلرون فلـي حججله، فلـيتذنرون 

 وينـيبون. 

 12اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    

 ََ َراٌت بِننأَْمِرِه هِنه فِننَ ذَِلنن َر لَُكننُم اللهْيننَل َواْلنهَهنناَر َوالشهننْمَس َواْلقََمننَر َواْلنهُجننوُم ُمَسننخه }َوَسننخه

 ََيَاٍت لهقَْوٍم يَْعِقلُوَن {.
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ر لكللم اللـيللـل يقللول تعالللـى ذنللره: ومللن نِعَملله نلللـيكم أيهللا النللاس مللع التللـي ذنرهللا قبللل أن سللخ    

والنهار يتعاقبـان نلـيكم، هذا لتصرفكم فـي معاشلكم وهلذا لسلكنكم فلـيه والّشلْمَس والقََملَر للـمعرفة 

أوقات أنمنتكم وشهورنم وسنلـينكم وصلالح معايشلكم. والنّلـُجوُم ُمَسلّخراٌت لكلم بلأمر هللا تلـجري 

الَياٍت ِلقَْوٍم يَْعقَلُوَن يقول تعالـى ذنلره:  فـي فلكها لتهتدوا بها فـي ظلـمات البّر والبحر. قّن فِـي ذلكَ 

قن فـي تسخير هللا ذلك نلـى ملا سلخره للدالالت واضلحات لقلوم يعقللون حجلج هللا ويفهملون ننله 

 تنبـيهه قياهم.

 

 13اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    

ََ ََيَة  لهقَْوٍم يََهكهُروَن {.}َوَما ذََرأَ لَُكْم فَِ األْرِض ُمْختَِلفا  أَْلَوانُهُ هِنه فِ   َ ذَِل
يعنـي جّل ثناؤه بقوله: وَما ذَرأَ لَُكْم وسلخر لكلم ملا ذرأ: أي ملا خلـل  لكلم فلـي ا رض مختلفلـا     

 ألوانه من الدواب والثمار. نما:

فِلـي ـ حلدثنا بشلر، قلال: حلدثنا يزيلد، قلال: حلدثنا سلعيد، نلن قتلا ة، قولله: وَملا ذَرأَ لَُكلْم 16249  

ا ْرِض يقول: وما خـل  لكم مختلفـا ألوانه من الدواّب ومن الشجر والثمار، نِعَم ملن هللا متظلاهرة 

 فـاشكروها هلل.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أخبرنا نبد الرنال، قال: أخبرنا معمر، نن قتلا ة، قلال: 16250  

 من الدواّب وا شجار والثمار.

فـي موضع نص  بـالـمعنى الذي وصلفت. وقذا نلان « َوما»ن قوله:  « مختلفـا»ونص  قوله:   

« ملا»، والـخبر  ونه تاّم، ولو لـم تكن «ما»حاالال من « مختلفـا ألوانه»ذلك نذلك، وج  أن يكون 

فـي موضع نص ، ونان الكالم مبتدأ من قوله: َوما ذَرأَ لَُكْم للـم يكلن فلـي مختللف قال الرفلع،  نله 

 حينئذ.« ما»نان يصير مرافع 

  

 

 14اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   

َِْريهننا  َوتَْسننتَْخِرُجواْ ِمْنننهُ ِحْليَننة  تَْلبَُسننونََها  َر اْلبَْحننَر ِلتَننأُْكلُواْ ِمْنننهُ لَْحمننا   ي َسننخه َِ }َوُهننَو الهنن

ََ َمَواِخَر فِيِه َوِلتَْبتَغُواْ ِمن فَْضِلِه َولَعَلهُكْم تَ   ْشُكُروَن {.َوتََرى اْلفُْل
يقول تعالـى ذنره: والذي فعل هذه ا فعال بكم وأنعم نلـيكم أيها الناس هلذه اللنعم، اللذي سلخر     

لكم البحر، وهو نّل نهر ملـحا ماؤه أو نذبـا. لتَلأُْنلُوا مْنلهُ لَلـْحما طِريّلا وهلو السلمك اللذي يصلطا  

 و اللؤلؤ والـمرجان. نما:منه. وتَْستَـْخِرُجوا مْنهُ حْلـيَةال تَْلبَُسونَها وه

ـ حدثنـي الـمثنى، قال: أخبرنا قسحال، قال: أخبرنا هشام، نلن نملرو، نلن سلعيد، نلن 16251  

قتا ة، فـي قوله: َوُهَو الِّذي َسّخَر البَْحَر لتَأُْنلُوا مْنلهُ لَلـْحما َطِريّلا قلال: منهملا جميعلا. وتَْستَلـْخِرُجوا 

 ال: هذا اللؤلؤ.ِمْنهُ حْلـيَةال تَْلبَُسونََها ق

ـ حدثنا بشلر، قلال: حلدثنا يزيلد، قلال: حلدثنا سلعيد، نلن قتلا ة: ِلتَلأُْنلُوا ِمْنلهُ لَلـْحما َطِريّلا 16252  

 يعنـي حيتان البحر.

ـلل حدثنللـي الللـمثنى، قللال: أخبرنللا قسللحال، قللال: حللدثنا حمللا ، نللن يحيللى، قللال: حللدثنا 16253  

ى أبلـي جعفلر، فقلال: هلل فلـي حللـّي النسلاء صلدقة؟ قسمانيـل بن نبد الـملك، قال: جلاء رجلل قللـ

قال: ال، هي نما قال هللا تعالـى: ِحْلـيَةال تَْلبَُسونََها َوتََرى الفُْلَك يعنـي السفن، َمَواخَر فِـيِه وهلي جملع 

 ماخرة.

ل وقد اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: َمَواخَر فقال بعضهم: الـمواخر: الـمواقر. ذنر من قا  

 ذلك:
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ـلل حللدثنا نمللرو بللن موسللى القللزان، قللال: حللدثنا نبللد الللوارث، قللال: حللدثنا يللونس، نللن 16254  

 الـحسن، فـي قوله: َوتََرى الفُْلَك َمَواخَر فِـيِه قال: الـمواقر.

 وقال آخرون فـي ذلك ما:  

ا صلّم،  ـ حدثنا به نبد الرحمن بن ا سو ، قال: حدثنا مـحمد بن ربـيعة، نن أبـي بكلر16255  

نن نكرمة، فـي قوله: َوتََرى الفُْلَك َمَواخَر فِـيِه قال: ما أخذ نن يـمين السفـينة ونلن يسلارها ملن 

 الـماء، فهو الـمواخر.

ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا أبـي، نن أبـي مكين، نن نكرمة، فـي قوله: َوتََرى الفُْلَك 16256  

 ول بـالـماء هكذا، يعنـي تشقه.َمَواخَر فِـيِه قال: هي السفـينة تق

 وقال آخرون فـيه، ما:  

ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا أبو أسامة، نن قسمانيـل، نن أبلـي صاللـ : َوتَلَرى الفُْللَك 16257  

 َمَواخَر فِـيِه قال: تـجري فـيه متعرّضة.

 وقال آخرون فـيه، بـما:  

أبو ناصم، قال: حلدثنا نيسلى، نلن ابلن أبلـي ـ حدثنـي به مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا 16258  

نـجي ، نن مـجاهد: َوتََرى الفُْلَك َمَواخَر فِـيِه قلال: تلـمخر السفلـينة الريلاح، وال تلـمخر اللريَ  ملن 

 السفن قال الفلك العظاُم.

حدثنللـي الللـحرث، قللال: حللدثنا الللـحسن، قللال: حللدثنا ورقللاء وحدثنللـي الللـمثنى، قللال: أخبرنللا أبللو    

، قال: حلدثنا شلبل وحدثنلـي اللـمثنى، قلال: حلدثنا قسلحال، قلال: حلدثنا نبلد هللا، نلن ورقلاء ُحذيفة

جميعا، نن ابن أبـي نـجي  نن مـجاهد نـحوه، غير أن الـحرث قال فـي حديثه: وال تـمخر الرياح 

 من السفن.

 نـحوه. حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نن مـجاهد،   

ـل حدثنلـي يلونس، قلال: أخبرنلا ابلن وهل ، قلال: قلال ابلن نيلد، فلـي قولله: َملَواخَر قللال: 16259  

 تـمخر الري .

 وقال آخرون فـيه، ما:  

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيلد، قلال: حلدثنا سلعيد، نلن قتلا ة: َوتَلَرى الفُْللَك َملَواخَر فِلـيِه 16260  

 رة.تـجري بري  واحدة، ُمقبلة وُمدب

حدثنا ابن نبد ا نلـى، قال: حدثنا مـحمد بلن ثلور، نلن معملر، نلن قتلا ة، قلال: تلـجري مقبللة    

 ومدبرة بري  واحدة.

ـ حدثنا الـمثنى، قال: أخبرنا قسحال، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، نن يزيد بلن قبراهيلـم، 16261  

 قبلة ومدبرة بري  واحدة.قال: سمعت الـحسن: َوتََرى الفُْلَك َمَواخَر فِـيِه قال: م

والـمْخر فـي نالم العرب: صوت هبوب الري  قذا اشتدّ هبوبها، وهو فـي هذا الـموضع: صلوت   

جري السفـينة بـالري  قذا نصفت وشقها الـماء حينئذ بصدرها، يقال منه: مخرت السفلـينة تلـمخر 

نظللرَت مللن أيللن هبوبهللا مخللرا ومخللورا، وهللي مللاخرة، ويقللال: امتللـخرت الللري  وتللـمخرتها: قذا 

وتسّمعت صوت هبوبهلا. ومنله قلول واصلل موللـى ابلن نيلـينة: نلان يقلال: قذا أرا  أحلدنم البلول 

فلـيتـمخر الري ، يريد بذلك: لـينظر من أين مـجراها وهبوبهلا للـيستدبرها فلال ترجلع نللـيه البلول 

 وتر ّه نلـيه.

ذنلره: ولتتصلّرفوا فلـي طلل  معايشلكم بـالتلـجارة سلخر  وقوله: َوِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضِلِه يقول تعاللـى  

 لكم. نما:

ـ حدثنـي الـمثنى، قلال: حلدثنا أبلو حذيفلة، قلال: حلدثنا شلبل، نلن ابلن أبلـي نلـجي ، نلن 16262  

 مـجاهد: َوِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضِلِه قال: تـجارة البّر والبحر.

ربكلم نللـى ملا أنعلم بله نللـيكم ملن ذللك سلخر لكلم ملا وقوله: َولَعَلُّكْم تَْشُكُروَن يقول: ولتشلكروا   

 سخر من هذه ا شياء التـي ندّ ها فـي هذه االَيات.

 

 15اآلية : 
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 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   

ََ أَن تَِميَد بُِكْم َوأَْنَهارا  َوُسباُل  لهعَلهُكْم تَْهتَُدوَن {.  }َوأَْلقََى فَِ األْرِض َرَواِس
ى ذنره: ومن نِعمه نللـيكم أيهلا النلاس أيضلا، أن ألقلـى فلـي ا رض رواسلي، وهلي يقول تعالـ    

جمع راسية، وهي الثوابت فـي ا رض من الـجبـال. وقوله: أْن تَـِميدَ بُِكْم يعنـي: أن ال تلـميد بكلم، 

نلاؤه أرسلى ا رض وذلك نقوله: يُبَـيُّن ّللّاُ لَُكْم أْن تَِضلّوا، والـمعنى: أن ال تضلوا. وذلك أنه جلّل ث

 بـالـجبـال لئال يـميد خـلقه الذي نلـى ظهرها، بل وقد نانت مائدة قبل أن تُْرسى بها. نما:

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة، نن اللـحسن، نلن قلـيس بلن 16263  

الئكة: مللا هللذه بللـمقّرة نبللـا : أن هللا تبللـارك وتعالللـى لللـما خللـل  ا رض جعلللت تللـمور، قالللت الللـم

 نلـى ظهرها أحدا فأصبحت صبحا وفـيها رواسيها.

ـ حدثنـي الـمثنى، قلال: حلدثنا اللـحجاج بلن اللـمنهال، قلال: حلدثنا حملا ، نلن نطلاء بلن 16264  

السائ ، نن نبد هللا بن حبـي ، نن نلـّي بلن أبلـي طالل ، قلال: للـما خلـل  هللا ا رض قََمَصلت، 

جعل نلللـّي بنللـي آ م يعملللون نلللـّي الللـخطايا ويجعلللون نلللـّي الللـخبم؟ قللال: وقالللت: أي رّب أتللـ

 فأرسى هللا نلـيها من الـجبـال ما ترون وما ال ترون، فكان قرارها ناللـحم يترجرج.

والـميد: هو االضطراب والتكفؤ، يقال: ما ت السفـينة تـميد ميدا: قذا تكفأت بأهلها ومالت، ومنه   

 ي ران  البحر، وهو الدوار.الـميد الذي يعتر

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي الـمثنى، قلال: حلدثنا أبلو ُحذيفلة، قلال: حلدثنا شلبل، نلن ابلن أبلـي نلـجي ، نلن 16265  

 مـجاهد: أْن تَـِميدَ بُِكْم: أن تكفأ بكم.

 ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نن مـجاهد، مثله. حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال:   

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أخبرنا نبد الرنال، قال: أخبرنا معملر، نلن قتلا ة، نلن 16266  

اللـحسن، فللـي قولله: وأْلقَللـى فِللـي ا ْرِض رَواِسلَي أْن تَللـِميدُ بُِكلْم قللال: الـجبللـال أن تلـميد بكللم. قللال: 

ـما خـلقت ا رض نا ت تـميد، فقالوا: ملا هلذه بلـمقّرة نللـى ظهرهلا قتا ة: سمعت الـحسن يقول: ل

 أحدا فأصبحوا وقد ُخـلقت الـجبـال، فلـم تدر الـمالئكة مـم ُخـلقت الـجبـال.

وقولله: وأنَهللارا يقلول: وجعللل فلـيها أنهللارا، فعطلف بللـا نهار نللـى الرواسللي، وأنملل فللـيها مللا   

 عنى الكالم والـمرا  منه وذلك نظير قول الراجز:أنمل فـي الرواسي، قذ نان مفهوما م

 تَْسَمُع فـي أْجَوافِِهّن َصْوَراوفـي الـيَدَْيِن َحّشةال وبَْوَرا  

والـحشة: الـيُبس، فعطف بـالـحشة نلـى الصوت، والـحشة ال تسلمع، قذ نلان مفهوملا اللـمرا  منله 

 وأن معناه وترى فـي الـيدين َحّشةال.

هي جمع سبـيـل، نما الطرل جمع طري . ومعنى الكالم: وجعل لكلم أيهلا النلاس وقوله: َوُسباُلال و  

فللـي ا رض ُسللبالال وفجاجللا تسلللكونها وتسلليرون فللـيها فللـي حللوائجكم وطللل  معايشللكم رحمللة بكللم 

 ونعمة منه بذلك نلـيكم ولو نماها لهلكتـم ضالالال وحيرة.

 قال ذلك:وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من   

 ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة، قوله: ُسباُلال: أي طرقا.16267  

ـ حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، نن معملر، نلن قتلا ة: ُسلباُلال 16268  

تلـي جعلهلا لكلم فلـي ا رض قللـى قال: طرقا. وقوله لَعَلُّكْم تَْهتَدُوَن يقول: لكي تهتدوا بهذه السلبل ال

 ا مانن التـي تقصدون والـمواضع التـي تريدون، فال تضلوا وتتـحيروا. 

 16اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   

 }َوَعالَماٍت َوبِالنهْجِم ُهْم يَْهتَُدوَن {.
معاللـم الطلرل بلـالنهار. اختلف أهل التأويـل فـي الـمعنّى بـالعالمات، فقال بعضلهم: ُننلـي بهلا     

 ذنر من قال ذلك:
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ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنلـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـيه، 16269  

نللن ابللن نبللـاس: َوَنالمللاٍت وبـالنّللـْجِم ُهللْم يَْهتَللدُوَن يعنللـي بللـالعالمات: معالللـم الطللرل بللـالنهار، 

 وبـالنـجم هم يهتدون بـاللـيـل.

 قال آخرون: ُننـي بها النـجوم. ذنر من قال ذلك:و  

ـ حدثنا مـحمد بن بشلار، قلال: حلدثنا يحيلى، نلن سفلـيان، نلن منصلور، نلن قبراهيلـم: 16270  

 َوَنالماٍت وبـالنّـْجِم ُهْم يَْهتَدُوَن قال: منها ما يكون نالمات، ومنها ما يهتدون به.

نن سفـيان، نلن منصلور، نلن ملـجاهد: َوَنالملاٍت ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا أبـي، 16271  

 وبـالنّـْجِم ُهْم يَْهتَدُوَن قال: منها ما يكون نالمة، ومنها ما يهتدي به.

حدثنـي الـمثنى، قال: أخبرنا قسحال، قال: حدثنا ونيع، نن سفـيان، نن منصور، نن مـجاهد،    

 مثله.

نا قبللـيصة، نللن سفللـيان، نللن منصللور، نللن حدثنللـي الللـمثنى، قللال: أخبرنللا قسللحال، قللال: حللدث   

 قبراهيـم، مثله.

 قال: الـمثنى، قال: حدثنا قسحال خالف قبـيصة ونيعا فـي السنا .  

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حلدثنا سلعيد، نلن قتلا ة، قولله: َوَنالملاٍت وبـالنّلـْجِم 16272  

بـارك وتعالـى قنـما خـل  هذه النـجوم للثالث خصلالت: ُهْم يَْهتَدُوَن والعالمات: النـجوم، وقن هللا ت

جعلها نينة للسماء، وجعلها يهتدي بها، وجعلها رجوما للشياطين. فمن تعاطى فـيها غير ذلك، فَقَدَ 

 َرأْيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلّف ما ال نلـم له به.

، نللن معمللر، نللن قتللا : ـلل حللدثنا مللـحمد بللن نبللد ا نلللـى، قللال: حللدثنا مللـحمد بللن ثللور16273  

 َوَنالماٍت قال النـجوم.

 وقال آخرون: ُننـي بها الـجبـال. ذنر من قال ذلك:  

ـ حلدثنا ملـحمد، قلال: حلدثنا ملـحمد بلن ثلور، نلن معملر، نلن الكلبلـي: َوَنالملاٍت قلال: 16274  

 الـجبـال.

نللـى نبلـا ه ملن نعمله، وأولـى ا قوال فلـي ذللك بلـالصواب أن يقلال: قن هللا تعاللـى ذنلره نلدّ    

قنعاَمهُ نلـيهم بـما جعل لهم من العالمات التـي يهتدون بها فـي مسالكهم وطرقهم التـي يسيرونها، 

ولللـم يخصللم بللذلك بعللف العالمللات  ون بعللف، فكللّل نالمللة اسللتدّل بهللا النللاس نلللـى طللرقهم 

وءة، نالمللة للناحيللة وفجللاج ُسللبلهم فداخللـل فللـي قوللله: َوَنالمللاٍت. والطللرل الللـمسبولة: الللـموط

الـمقصو ة، والـجبـال نالمات يهتدي بهّن قلـى قصلد السبـيلـل، ونلذلك النلـجوم بـاللـيلـل. غيلر أن 

الذي هو أولـى بتأويلـل االَيلة أن تكلون العالملات ملن أ للة النهلار، قذ نلان هللا قلد فصلل منهلا أ للة 

 لك أشبه وأولـى بتأويـل االَية، فـالواج  أن يكون اللـيـل بقوله: وبـالنّـْجِم ُهْم يَْهتَدُوَن. وقذا نان ذ

القول فـي ذلك ملا قالله ابلن نبلـاس فلـي اللـخبر اللذي روينلاه نلن نطيلة ننله، وهلو أن العالملات 

معالـم الطرل وأماراتها التـي يهتدى بها قلـى الـمستقـيـم منها نهارا، وأن يكون النـجم الذي يهتدى 

ن،  ن بها اهتداء السفر  ون غيرها من النلـجوم. فتأويلـل الكلالم قذن: به لـيالال هو الـجدي والفرقدا

وجعل لكم أيها الناس نالمات تستدلون بها نهارا نلـى طرقكم فـي أسفـارنم. ونـجوما تهتدون بها 

 لـيالال فـي ُسبلكم.

 

 18و  17اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   

َ }أَفََمن يَْخلُنُق َكَمنن َه يَخْ  ِ ََ تُْحُصنوَهُ هِنه ّللاه لُنُق أَفَنال تَنََكهُروَن *  َوهِن تَعُندهواْ نِْعَمنةَ ّللاه

ِحيٌم {.  لَغَفُوٌر ره
يقول تعالـى ذنره لعبدة ا وثلان وا صلنام: أفملن يخلـل  هلذه اللـخالئ  العجيبلة التلـي نلد ناها     

وال يلنعم نللـيكم نعملة صلغيرة وال نلـيكم وينعم نلـيكم هلذه اللنعم العظيلـمة، نملن ال يخلـل  شليئا 

نبـيرة؟ يقول: أتشرنون هذا فـي نبلـا ة هلذا؟ يعلّرفهم بلذلك نظلم جهلهلم وسلوء نظلرهم  نفسلهم 
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وقلّة شكرهم لـمن أنعم نلـيهم بـالنعم التـي ندّ ها نلـيهم التـي ال يحصيها أحد غيره، قال لهم جلّل 

ل: أفال تذنرون نعم هللا نلـيكم ونظيـم ُسلطانه وقُدرتله ثناؤه موبخهم: أفاَل تَذَّنُروَن أيها الناس يقو

نلـى ما شاء، ونجز أوثانكم وضعفها ومهانتهلا، وأنهلا ال تلـجل  قللـى نفسلها نفعلا وال تلدفع ننهلا 

 ضّرا، فتعرفوا بذلك خطأ ما أنتـم نلـيه مقـيـمون من نبـا تكموها وققرارنم لها بـا لوهة؟ نما:

: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سلعيد، نلن قتلا ة، قولله: أفََملْن يَْخلـلُُ  َنَملْن الَ ـ حدثنا بشر، قال16275  

يْخـلُُ  أفَلال تَلذَّنُروَن وهللا هلو اللـخال  اللرانل، وهلذه ا وثلان التلـي تعبلد ملن  ون هللا تُـْخلـل  وال 

 تَـْخـلُ  شيئا، وال تـملك  هلها ضّرا وال نفعا، قال هللا: أفال تذّنرون.

لللذوي التـميللـيز خاصللة، فجعللل فللـي هللذا « مللن»ل: َنَمللْن الَ يَْخللـلُُ  هللو الللوثن والصنللـم، و وقـيللـ  

الـموضع لغيرهم للتـميـيز، قذ وقع تفصيالال بـين من يُْخلـل  وملن ال يَْخلـلُ . وملـحّكى نلن العلرب: 

« َملنْ »اشتبه نلـّي الران  وجمله، فما أ ري َمْن ذا وَمْن ذا، حيم جمعلا وأحلدهما قنسلان حسلنت 

فـيهما جميعا ومنه قول هللا نّز وجّل: فَِمْنُهْم َمْن يَـْمِشي نلـى بَْطنِِه َوِمْنُهْم َمْن يَـْمِشي نلـى ِرْجلَـْيِن 

 َوِمْنُهْم َمْن يَـْمِشي نلـى أْربَعٍ.

وٌر َرِحيلـٌم يقلول جلّل وقوله: َوقْن تَعُدّوا نِْعَمةَ ّللّاِ ال تُلـْحُصوها ال تطيقلوا أ اء شلكرها. قّن ّللّاَ لَغَفُل  

ثناؤه: قن هللا لغفور لـما نان منكم من تقصلير فلـي شلكر بعلف ذللك قذا تبتلـم وأنبتلـم قللـى طانتله 

 واتبـاع مرضاته، رحيـم بكم أن يعذّبكم نلـيه بعد النابة قلـيه والتوبة.

 

 20و 19اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   

ُ يَْعلَُم َما تُ  ِ ََ يَْخلُقُنوَن َشنْي ا  }َوّللاه يَن يَنْدُعوَن ِمنن ُ وِن ّللاه َِ وَن َوَمنا تُْعِلنُنوَن *  َوالهن ِسنره

 َوُهْم يُْخلَقُوَن {.
يقول تعالـى ذنره: وهللا الذي هو قلهكم أيها الناس، يعلـم ما تسّرون فـي أنفسلكم ملن ضلمائرنم     

تعلنونله بألسلنتكم وجلوارحكم وأفعلالكم،  فتـخفونه نن غيرنم، فما تبدونه بألسنتكم وجوارحكم وما

وهو مـحم ذلك نله نلـيكم، حتـى يجانيكم به يوم القلـيامة، الـملـحسن ملنكم بإحسلانه واللـمسيء 

منكم بإساءته، وُمسائلكم نما نان منكم من الشكر فـي الدنـيا نللـى نعملة التلـي أنعمهلا نللـيكم فملا 

الّللِذين تَللْدُنوَن ِمللْن  ُوِن ّللّاِ ال يَْخللـلُقُوَن َشللْيئا َوُهللْم التللـي أحصيتللـم والتللـي لللـم تللـحصوا. وقوللله: و

يُْخـلَقُوَن يقول تعاللـى ذنلره: وأوثلانكم اللذين تلدنون ملن  ون هللا أيهلا النلاس آلهلة ال تَـْخلـلُ  شليئا 

 وهي تُـْخـلََ ، فكيف يكون قلها ما نان مصنونا مدّبرا ال تـملك  نفسها نفعا وال ضّرا؟

 

 21 اآلية :
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }أَْمواٌت َغْيُر أَْحيَآٍء َوَما يَْشعُُروَن أَيّاَن يُْبعَثُوَن {.

يقول تعالـى ذنره لهؤالء الـمشرنين من قريش: والذين تدنون من  ون هللا أيها النلاس أْملَواٌت     

 أرواح فـيها. نما: غيُر أْحياٍء. وجعلها جّل ثناؤه أمواتا غير أحياء، قذ نانت ال

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة، قوله: أْمَواٌت غيُر أْحياٍء وَما 16276  

يَْشعُُروَن أيّاَن يُْبعَثُوَن وهي هذه ا وثان التـي تُعبد ملن  ون هللا أملوات ال أرواح فلـيها، وال تلـملك 

  هلها ضّرا وال نفعا.

وات وجهان: أحدهما أن يكون خبرا للذين، واالَخر نلـى االستئناف. وقولله: وَملا وفـي رفع ا م  

يَْشعُُروَن يقول: وما تدري أصنامكم التـي تدنون من  ون هللا متـى تبعم. وقـيـل: قنـما ننى بذلك 

 الكفـار، أنهم ال يدرون متـى يبعثون.

 22اآلية : 
قِلَلهٌ َواِحلدٌ فَالّلِذيَن الَ يُْؤِمنُلوَن بِلاالَِخَرةِ قُلُلوبُُهم ّمنِكلَرةٌ َوُهلم  القول فـي تأويـل قولله تعاللـى:   }قِلَُهُكلمْ 

 ّمْستَْكبُِروَن {.
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يقول تعالـى ذنره: معبو نم الذي يستـحّ  نلـيكم العبـا ة وقفرا  الطانة له  ون سلائر ا شلياء     

وأخلـلصوا لله العبلـا ة وال تلـجعلوا  معبو  واحد،  نه ال تصلـ  العبـا ة قال له، فأفر وا لله الطانلة

معلله شللريكا سللواه. فللـالِّذيَن ال يُوْءِمنُللوَن بللـاالَِخَرةِ قُلُللوبُُهْم ُمْنِكللَرةٌ يقللول تعالللـى ذنللره: فللـالذين ال 

يصللدّقون بونللد هللا وونيللده وال يقللّرون بـالللـمعا  قلللـيه بعللد الـمللـمات قُلُللوبُُهْم ُمْنِكللَرةٌ يقللول تعالللـى 

لللـما نقللم نلللـيهم مللن قللدرة هللا ونظمتلله وجميللـل نعمللة نلللـيهم، وأن العبللـا ة ال ذنللره: مسللتنكرة 

تصلـ  قال له وا لوهة لـيست لشيء غيره يقول: وهم مستكبرون نن قفرا  هللا بـا لوهة والقرار 

 له بـالوحدانـية، اتبـانا منهم لـما مضى نلـيه من الشرك بـاهلل أسالفهم. نما:

قال: حدثنا يزيد، قال: حلدثنا سلعيد، نلن قتلا ة، قولله: فلـالِّذيَن ال يُوْءِمنُلوَن  ـ حدثنا بشر،16277  

 بـاالَِخرةِ قُلُوبُُهْم ُمْنِكَرةٌ لهذا الـحديم الذي مضى، وهم مستكبرون ننه.

 23اآلية : 
نُللوَن قِنّللهُ الَ يُِحللّ  القللول فللـي تأويللـل قوللله تعالللـى:   }الَ َجللَرَم أَّن ّللّاَ يَْعلَللُم َمللا يُِسللّروَن َوَمللا يُْعلِ 

 اْلُمْستَْكبِِريَن {.

يعنـي تعالـى ذنره بقوله: ال جرم حقّا أن هللا يعلـم ما يسلّر هلؤالء اللـمشرنون ملن قنكلارهم ملا     

ذنرنا من ا نبـاء فـي هذه السورة، وانتقا هم نكير قولنا لهم: قلهكم قله واحد، واستكبلـارهم نللـى 

م بلـاهلل وفلريتهم نللـيه. قنّلهُ ال يُِحلّ  اللـُمْستَْكبِريَن يقلول: قن هللا ال يحلّ  هللا، وما يعلنون من نفره

 الـمستكبرين نلـيه أن يوحدوه ويخـلعوا ما  ونه من االَلهة وا ندا . نما:

ـ حدثنا مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا جعفر بن نون، قال: حلدثنا ِمْسلعر، نلن رجلل: أن 16278  

 جلس قلـى الـمسانين، ثم يقول: قنّهُ ال يُِحّ  الـُمْستَْكبِريَن.الـحسن بن نلـّي نان ي

 24اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوقِذَا قِيَل لَُهْم ّماذَآ أَْنَزَل َربُّكْم قَالُواْ أََساِطيُر ا ّوِليَن {.

الـمشرنين: ماذَا أَْنَزَل َربُّكْم  يقول تعالـى ذنره: وقذا قـيـل لهؤالء الذين ال يؤمنون بـاالَخرة من    

 أّي شيء أنزل ربكم؟ قالوا: الذي أنزل ما سّطره ا ّولون من قبلنا من ا بـاطيـل. ونان ذلك نما:

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة، قوله: ملاذَا أْنلَزَل َربُّكلْم قلالُوا 16279  

حا يم ا ّولـين وبـاطلهم، قال ذلك قوم من مشرني العرب نانوا يقعلدون أساِطيُر ا ّوِلـيَن يقول: أ

بطري  من أتـى نبـّي هللا صلى هللا نليه وسلم، فإذا مّر بهم أحد من الـمؤمنـين يريد نبـّي هللا صلى 

 هللا نليه وسلم، قالوا لهم: أساطير ا ّولـين، يريد: أحا يم ا ّولـين وبـاطلهم.

الـمثنى، قال: حدثنا نبد هللا بن صالـ ، قال: ثنـي معاوية، نن نلـّي، نلن ابلن ـ حدثنـي 16280  

 نبـاس، قوله: أساِطيُر ا ّوِلـيَن يقول: أحا يم ا ّولـين.

 25اآلية : 
يَن يُِضللّونَُهْم القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }ِليَْحِملُواْ أَْوَناَرُهْم َناِملَةال يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوِمْن أَْوَناِر الّلذِ 

 بِغَْيِر ِنْلٍم أاَلَ َسآَء َما يَِزُروَن {.

يقول تعالـى ذنره: يقول هؤالء الـمشرنون لـمن سألهم ماذا أنزل ربكم: الذي أنزل ربنلا فـيلـما     

يزنم مـحمد نلـيه أساطير ا ّولـين، لتكون لهم ذنوبهم التـي هم نلـيها مقـيـمون ملن تكلذيبهم هللا، 

بـما أنزل نلـى رسوله صلى هللا نليله وسللم، وملن ذنلوب اللذين يصلدّونهم نلن اليلـمان  ونفرهم

بـاهلل يضلون يفتنون منهم بغير نلـم. وقوله: أال ساَء ما يَِزُروَن يقول: أال سلاء الثلم اللذي يلأثمون 

 والثقل الذي يتـحملون.

 :وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك  

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حلدثنا نيسلى، نلن ابلن نلـجي ، 16281  

نن مـجاهد، قوله: ِلـيَْحِملُوا أْوَناَرُهْم ناِملَةال يَلْوَم الِقلـياَمِة وملن أونار ملن أضللوا احتلـمالهم ذنلوب 

 أنفسهم وذنوب من أطانهم، وال يخفف ذلك نمن أطانهم من العذاب شيئا.

حللدثنا الللـحرث، قللال: حللدثنا الللـحسن، قللال: حللدثنا ورقللاء، نللن ابللن أبللـي نللـجي ، نللن مللـجاهد،    

 نـحوه، قال أنه قال: ومن أونار الذين يضلونهم حملهم ذنوب أنفسهم، وسائر الـحديم مثله.
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حدثنلـي اللـمثنى، قلال: حلدثنا أبلو ُحذيفلة، قلال: حلدثنا شلبل، نلن ابلن أبلـي نلـجي ، نلن مللـجاهد    

ثنـي الـمثنى، قال: أخبرنا قسحال، قال: حدثنا نبد هللا، نن ورقاء، نن ابن أبلـي نلـجي ، نلن وحد

مللـجاهد: ِلللـيَْحِملُوا أْوَناَرُهللْم ناِملَللةال يَللْوَم الِقللـياَمِة َوِمللْن أْوَناِر الّللِذيَن يُِضلللّونَُهْم قللال: حملهللم ذنللوب 

 لعذاب شيئا.أنفسهم وذنوب من أطانهم، وال يخفف ذلك نمن أطانهم من ا

 حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نن مـجاهد، نـحوه.   

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة: ِلـيَْحِملُوا أْوَناَرُهْم ناِملَةال يَلْوَم 16282  

 أال ساَء ما يَِزُروَن.الِقـياَمِة أي ذنوبهم وذنوب الذين يضلونهم بغير نلـم، 

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنلـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـيه، 16283  

 نن ابن نبـاس قوله: ِلـيَْحِملُوا أْوَناَرُهْم ناِملَةال يَْوَم الِقـياَمِة َوِمْن أْوَناِر الّلِذيَن يُِضللّونَُهْم بغيلِر ِنْللـمٍ 

، وذلك مثل قوله: وأثْقاالال َمَع أثْقاِلِهْم يقول: يحملون ملع ذنلوبهم ذنلوب اللذين يقول: يحملون ذنوبهم

 يُِضلُونهم بغير نلـم.

ـ حدثنـي الـمثنى، قال: أخبرنا قسحال، قال: حدثنا نبد هللا بن أبـي جعفر، نن أبـيه، نن 16284  

ِملْن أْوَناِر الّلِذيَن يُِضللّونَُهْم بغيلِر ِنْللـٍم أال سلاَء ملا الربـيع: ِلـيَْحِملُوا أْوَناَرُهْم ناِملَلةال يَلْوَم الِقلـياَمِة وَ 

أيّـَما  َاعِ  َنلا قللـى َضلاللٍَة فلـاتّبَِع، فلإّن َنلَلـْيِه ِمثْلَل »يَِزُروَن قال: قال النبـّي صلى هللا نليه وسلم: 

َما  َاعِ  َنا قلـى ُهلدالى فلـاتّبَِع، فَلَلهُ ِمثْلُل أْوَناِر َمِن اتّبَعَهُ ِمْن غيِر أْن يُْنقََم ِمْن أْوَناِرِهْم َشْيٌء. وأيّـ

 «.أُجوِرِهْم ِمْن غيِر أْن يُْنقََم ِمْن أجْوِرِهْم َشْيءٌ 

ـ حدثنـي الـمثنى، قال: أخبرنا سويد، قال: أخبرنلا ابلن الـمبلـارك، نلن رجلل، قلال: قلال 16285  

ملا خلـل  هللا وجهلا وأنتنله ريحلا،  نيد بن أسلـم: قنه بلغه أنه يتـمثل للكافر نملله فلـي صلورة أقلب 

فـيجلس قلـى جنبه، نلـما أفزنه شليء نا ه فزنلا ونللـما تلـخّوف شليئا نا ه خوفلـا، فلـيقول: بلئس 

الصاح  أنت ومن أنت؟ فـيقول: وما تعرفنلـي؟ فلـيقول: ال، فلـيقول: أنلا نمللك نلان قبلـيحا فللذلك 

ء قللـّي أرنبلك فطاللـما رنبتنلـي فلـي الدنلـيا ترانـي قبـيحا، ونان منتنا فللذلك ترانلـي منتنلا، طلأطى

 فـيرنبه، وهو قوله: ِلـيَْحِملُوا أْوَناَرُهْم ناِملَةال يَْوَم الِقـياَمِة.

 26اآلية : 
ْيِهُم لَلالقول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قَْد َمَكَر الِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فَأَتَى ّللّاُ بُْنيَلانَُهْم ّملَن اْلقََواِنلِد فََخلّر نَ 

 الّسْقُف ِمن فَْوقِِهْم َوأَتَاُهُم اْلعَذَاُب ِمْن َحْيُم الَ يَْشعُُروَن {.

يقول تعالـى ذنره: قد مكر الذين من قبل هؤالء الـمشرنين اللذين يصلدّون نلن سبـيلـل هللا ملن     

ـى السلماء للـحرب أرا  اتبـاع  ين هللا، فراموا مغالبة هللا ببناٍء بَنَوه، يريدون بلزنمهم االرتفلـاع قلل

من فـيها. ونان الذي رام ذلك فـيـما ذُنر لنا جبـار من جبـابرة النّبَط فقلال بعضلهم: هلو نلـمرو بلن 

ننعان، وقال بعضهم: هو بختنصر، وقد ذنرت بعف أخبـارهما فـي سلورة قبراهيلـم. وقـيلـل: قن 

 نر من قال ذلك:الذي ذُنر فـي هذا الـموضع هو الذي ذنره هللا فـي سورة قبراهيـم. ذ

ـ حدثنـي موسى بن هارون، قال: حدثنا نملرو، قلال: حلدثنا أسبلـاط، نلن السلدّي، قلال: 16286  

أمر الذين حاّج قبراهيـم فـي ربه بإبراهيـم فأُُخِرَج، يعنـي من مدينته، قال: فلقـي لوطا نللـى بلـاب 

ـي. وحلف نـمرو  أن يطل  قله الـمدينة وهو ابن أخيه، فدناه فآمن به، وقال: قنـي مهاجر قلـى رب

قبراهيللـم، فأخللذ أربعللة أفللراخ مللن فِللراخ النسللور، فربللـاهّن بـاللللـحم والللـخبز حتللـى نبللرن وغلظللن 

واستعجلن، فربطهّن فـي تابوت، وقعد فـي ذلك التابوت ثم رفع لهّن ِرجالال من لـحم، فطرن، حتـى 

ال تلدّب ندبلـي  النلـمل. ثلم رفلع لهلّن قذا ذهبن فـي السماء أشرف ينظر قلـى ا رض، فرأى الـجبـ

اللللـحم، ثللم نظللر فللرأى ا رض مللـحيطا بهللا بحللر نأنهللا فلكللة فللـي مللاء. ثللم رفللع طللويالال فوقللع فللـي 

ظلـمة، فلـم ير ما فوقه وما تـحته، ففزع، فألقـى الللـحم، فلـاتّبعته منقّضلات. فللـما نظلرت الـجبلـال 

زنت الـجبـال، ونا ت أن تزول ملن أمكنتهلا وللـم قلـيهّن، وقد أقبلن منقضات وسمعت حفـيفهّن، ف

يفعلللن وذلللك قللول هللا تعالللـى: َوقَللْد َمَكللُروا َمْكللَرُهْم َوِنْنللدَ ّللّاِ َمْكللُرُهْم َوقْن نللاَن َمْكللُرُهْم ِلتَللُزوَل ِمْنللهُ 

للـمقدس فكان َطْيُرورتهن به من بلـيت ا«. َوقْن نا َ َمْكُرُهمْ »الـِجبـاُل، وهي فـي قراءة ابن مسعو : 

ووقونهن به فـي جبل الدخان. فلـما رأى أنه ال يطي  شيئا أخذ فـي بنـيان الصرح، فبنى حتـى قذا 

شيده قلـى السماء ارتقـى فوقه ينظر، يزنم قلـى قله قبراهيلـم، فأحلدث، وللـم يكلن يُحلدث وأخلذ هللا 
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ُهْم العَذَاُب ِملْن َحْيلُم ال يَْشلعُُروَن يقلول: ملن بنـيانه من القواند فََخّر َنلَـْيِهُم الّسْقـُف ِمْن فَْوقِِهْم وأتا

مأمنهم، وأخذهم من أسلاس الصلرح، فتلنقّف بهلم فسلقط. فتبلبللت ألسلن النلاس يومئلذ ملن الفلزع، 

فتكللللـموا بثالثلللة وسلللبعين لسلللانا، فللللذلك سلللميت بلللـابل. وقنلللـما نلللان لسلللان النلللاس ملللن قبلللل ذللللك 

 بـالسريانـية.

، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنلـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـيه، ـ حدثنـي مـحمد بن سعد16287  

نن ابن نبـاس، قوله: َوقَْد َمَكَر الِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فأتَـى ّللّاُ بُنـيانَُهْم ِمَن القََواِنِد قال: هو نـمرو  حين 

 بنى الصرح.

اللرنال، نلن معملر، نلن ـ حدثنـي الـمثنى، قال: أخبرنا قسحال، قلال: حلدثنا قلال: نبلد 16288  

نيللد بللن أسلللـم: قن أّول جبللـار نللان فللـي ا رض نللـمرو ، فبعللم هللا نلللـيه بعوضللة فدخللـلت فللـي 

منـخره، فمكم أربع مئة سنة يُضرب رأُسه بـالـمطارل، أرحم الناس بله ملن جملع يديله، فضلرب 

م أماتله هللا. وهلو اللذي رأسه بهما، ونان جبـارا أربع مئة سنة، فعذّبه هللا أربع مئلة سلنة نُملكله، ثل

نان بنى َصْرحا قلـى السماء، وهو الذي قال هللا: فَأَتـى ّللّاُ بُْنـيانَُهْم ِمَن القََواِنِد فََخّر َنلَـْيِهُم الّسْقـُف 

 ِمْن فَْوقِِهْم.

ه. والقوانلد: جملع وأما قوله: فأَتَـى ّللّاُ بُْنـيانَُهْم ِمَن القََواِنِد فإن معنلاه: هلدم هللا بنلـيانهم ملن أصلل  

قاندة، وهي ا ساس. ونان بعضهم يقلول: هلذا مثلل لالستئصلال وقنلـما معنلاه: قن هللا استأصللهم. 

 وقال: العرب تقول ذلك قذا استؤصل الشيء.

وقوله: فََخّر َنلَـْيِهُم الّسْقـُف ِمْن فَْوقِِهْم اختلف أهل التأويـل فـي معنى ذلك، فقلال بعضلهم: معنلاه:   

 يهم السقـف من فوقهم أنالـي بـيوتهم من فوقهم. ذنر من قال ذلك:فخّر نلـ

ْم ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة، قوله: قَْد َمَكَر الِّذيَن ِمْن قَْبِلهِ 16289  

 فأَتَـى ّللّاُ بُْنـيانَُهْم ِمَن القََواِنِد قي وهللا،  تاهلا أملر هللا ملن أصللها فََخلّر َنلَلـْيِهُم الّسْقلـُف ِملْن فَلْوقِِهمْ 

والسقـف: أنالـي البـيوت، فـائتفكت بهم بـيوتهم فأهلكهم هللا و مرهم، وأتاُهُم العَلذاُب ِملْن َحْيلُم ال 

 يَْشعُُروَن.

ا مـحمد بن نبد ا نلـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، نلن معملر، نلن قتلا ة: فََخلّر ـ حدثن16290  

 َنلَـْيِهُم الّسْقـُف ِمْن فَْوقِِهْم قال: أتـى هللا بنـيانهم من أصوله، فخّر نلـيهم السقـف.

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا نيسى وحدثنـي الـحارث، 16291  

حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي الـمثنى، قال: أخبرنا أبلو ُحذيفلة، قلال: حلدثنا شلبل  قال:

وحدثنللـي الللـمثنى، قللال: أخبرنللا قسللحال، قللال: حللدثنا نبللد هللا، نللن ورقللاء جميعللا، نللن ابللن أبللـي 

ننعان الذي حلاّج قبراهيلـم نـجي ، نن مـجاهد: فأَتَـى ّللّاُ بُْنـيانَُهْم ِمَن القََواِنِد قال: مكر نـمرو  بن 

 فـي ربه.

 حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نن مـجاهد، مثله.   

وقال آخرون: ننى بقوله: فََخّر َنلَـْيِهُم الّسْقـُف ِمْن فَْوقِِهْم أن العذاب أتلاهم ملن السلماء. ذنلر ملن   

 قال ذلك:

عد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنلـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـيه، ـ حدثنـي مـحمد بن س16292  

نن ابن نبـاس، قوله: فََخّر َنلَـْيِهُم الّسْقـُف ِمْن فَْوقِِهْم يقول: نذاب من السماء لَـما رأوه استسلـموا 

 وذلوا.

م، قذ أتلـى وأولـى القولـين بتأويـل االَية، قول من قال: معنى ذلك: تساقطت نلـيهم سقوف بـيوته  

أصولها وقواندها أمر هللا، فـائتفكت بهم منانلهم  ن ذلك هو الكالم الـمعروف من قواند البنـيان 

وخّر السقـف، وتوجيه معانـي نالم هللا قلـى ا شهر ا نرف منها، أوللـى ملن توجيههلا قللـى غيلر 

عُُروَن يقلول تعاللـى ذنلره: وأتلـى هلؤالء ذلك ما ُوِجد قلـيه سبـيـل. وأتاُهُم العَلذَاُب ِملْن َحْيلُم ال يَْشل

 الذين مكروا من قَْبل مشرني قريش، نذاب هللا من حيم ال يدرون أنه أتاهم منه.

 27اآلية : 
َن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }ثُّم يَْوَم اْلِقيَاَمِة يُْخلِزيِهْم َويَقُلوُل أَْيلَن ُشلَرَنآئَِي الّلِذيَن ُنْنلتُْم تَُشلاقّو

 ْم قَاَل الِّذيَن أُوتُواْ اْلِعْلَم قِّن اْلِخْزَي اْليَْوَم َواْلّسَوَء َنلَى اْلَكافِِريَن {.فِيهِ 
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يقول تعالـى ذنره: فعل هللا بهؤالء الذين مكروا الذين وصف هللا جّل ثناؤه أملرهم ملا فعلل بهلم     

، ثلم هلو ملع ذللك يللوم فلـي الدنلـيا ملن تعجيلـل العلذاب لهلم واالنتقلام بكفلرهم وجحلو هم وحدانلـيته

القللـيامة مخللزيهم فمللذلهم بعللذاب ألـيللـم وقائللل لهللم ننللد ورو هللم نلللـيه: أْيللَن ُشللَرنائَي الّللِذيَن ُنْنتُللـْم 

تُشاقّوَن فِـيهم؟ أصله: من شاققت فالنا فهلو يشاقّنلـي، وذللك قذا فعلل نلّل واحلد منهملا بصلاحبه ملا 

ا لللـمشرنين بعبلـا تهم ا صلنام: أيلن شلرنائي؟ يشّ  نلـيه. يقول تعالـى ذنلره يلوم القلـيامة تقريعل

يقول: أين الذين ننتلـم تزنملون فلـي الدنلـيا أنهلم شلرنائي اللـيوم؟ ملا لهلم ال يحضلرونكم فلـيدفعوا 

ننكم ما أنا مـحّل بكم من العذاب، فقد ننتـم تعبدونهم فـي الدنـيا وتتوللونهم والوللـّي ينصلر وللـيه؟ 

 م مخالفتهم قياه فـي نبـا تهم، نما:ونانت مشاقتهم هللا فـي أوثانه

ـ حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا نبد هللا بن صالـ ، قال: ثنـي معاوية، نن نلـي، نلن ابلن 16293  

 نبـاس، قوله: أْيَن ُشَرنائَي الِّذيَن ُنْنتُـْم تُشاقّوَن فِـيهم يقول: تـخالفونـي.

ي اللـيَْوَم والّسللوَء نللـى الكلافِريَن يعنللـي: الذللة والهللوان، وقولله: قلاَل الّللِذيَن أُتُلوا العْللـَم قّن الللـِخزْ   

 والّسوَء يعنـي: نذاب هللا نلـى الكافرين.

 

 28اآلية : 
نَْعَملُل القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }الِّذيَن تَتََوفّاُهُم اْلَمالئَِكةُ َظاِلِمي أَْنفُِسِهْم فَأَْلقَُواْ الّسللََم َملا ُننّلا 

 بَلََى قِّن ّللّاَ َنِليٌم بَِما ُنْنتُْم تَْعَملُوَن {. ِمن ُسَوءٍ 

يقول تعالـى ذنره: قال الذين أوتوا العلـم: قن الـخزي الـيوم والسوء نلـى من نفلر بلـاهلل فجحلد     

يعنلـي:  وحدانـيته، الِّذيَن تَتََوفّـاُهُم الـَمالئَِكةُ يقول: الذين تقبف أرواحهم الـمالئكة، ظاِلـِمي أْنفُِسلهمْ 

وهم نلـى نفرهم وشرنهم بـاهلل. وقـيـل: قنه ننى بذلك من قتل من قلريش ببلدر وقلد أخلرج قللـيها 

 نرها.

ـ حدثنـي الـمثنى، قال: أخبرنا قسحال، قال: حدثنا يعقوب بن مـحمد الزهري، قال: ثنـي 16294  

وا بلـالسالم وللـم سفـيان بن نيـينة نن نملرو بلن  ينلار نلن نكرملة، قلال: نلان نلاس بلـمكة أقلرّ 

يهاجروا، فلأخرج بهلم نرهلا قللـى بلدر، فقتلل بعضلهم، فلأنزل هللا فلـيهم: الّلِذيَن تَتََوفّلـاُهُم اللـَمالئَكةُ 

 ظاِلـِمي أْنفُِسهْم.

وقوله: فَأْلقُوا الّسلَـَم يقول: فـاستسلـموا  مره، وانقا وا له حين ناينوا الـموت قد نزل بهم. ما ُننّا   

ْن ُسوٍء وفـي الكالم مـحذوف استعنـي بفهم سلامعيه ملا  ّل نللـيه الكلالم نلن ذنلره، وهلو: نَْعَمُل م

قالوا ما ننا نعمل من سوء. يخبر ننهم بذلك أنهم نذّبوا وقالوا: ملا ننلا نعِصلي هللا انتصلاما ملنهم 

ن سبـيلـل بـالبـاطل رجاء أن ينـجوا بذلك،، فكذّبهم هللا فقال: بل ننتلـم تعمللون السلوء وتصلدّون نل

هللا. قّن ّللّاَ َنِلـيـٌم بِـَما ُنْنتُـْم تَْعَملُوَن يقول: قن هللا ذو نلـم بـما ننتـم تعملون فـي الدنـيا من معاصيه 

 وتأتون فـيها ما يسخطه.

 29اآلية : 
 َمثَْوى اْلُمتََكبِّريَن {. القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }فَاْ ُخلَُواْ أَْبَواَب َجَهنَّم َخاِلِديَن فِيَها فَلَبِئْسَ 

يقول تعالـى ذنره، يقول لهؤالء الظللـمة أنفسلهم حلين يقوللون للربهم: ملا ننلا نعملل ملن سلوء:     

ا خللـلوا أبللواب جهنللـم، يعنللـي: طبقللات جهنللـم، خالللِديَن فللـيها يعنللـي: مانثللـين فللـيها، فَلَبِللئَْس َمثْللَوى 

 ـى هللا ولـم يقّر بربوبـيته ويصدّل بوحدانـيته جهنـم.الـُمتََكبِّرين يقول: فلبئس منزل من تكبر نل

 30اآلية : 
فِلي القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوقِيَل ِللِّذيَن اتّقَْواْ َملاذَا أَْنلَزَل َربُّكلْم قَلالُواْ َخْيلراال لّلّلِذيَن أَْحَسلنُواْ 

 َم  َاُر اْلُمتِّقيَن {.َهِذِه اْلدّْنيَا َحَسنَةٌ َولَدَاُر االَِخَرةِ َخْيٌر َولَنِعْ 

يقول تعالـى ذنره: وقـيـل للفري  االَخر الذين هم أهل قيـمان وتقوى هلل: ماذَا أْنلَزل َربُّكلْم قلالُوا     

َخْيللرا يقللول: قللالوا: أنللزل خيللرا. ونللان بعللف أهللل العربللـية مللن الكوفـيللـين يقللول: قنللـما اختلللف 

َن، وقوله: َخْيرا، والـمسئلة قبل الـجوابـين نلـيهما واحلدة، ا نراب فـي قوله: قالُوا أساِطيُر ا ّوِلـي

وهي قوله: ماذَا أْنَزل َربُّكْم  ن الكفـار جحدوا التنزيـل، فقالوا حين سمعوه: أساطير ا ّوللـين، أي 
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هذا الذي جئلت بله أسلاطير ا ّوللـين وللـم ينلزل هللا منله شليئا. وأملا اللـمؤمنون فصلدّقوا التنزيلـل، 

خيرا بـمعنى أنه أنزل خيرا، فلـانتص  بوقلوع الفعلل ملن هللا نللـى اللـخير، فلهلذا افترقلا ثلم فقالوا 

 ابتدأ الـخبر فقال: ِللِّذيَن أْحَسنُوا فِـي َهِذِه الدّْنـيا َحَسنَةٌ. وقد بـيّنا 

 القول فـي ذلك فـيـما مضى قبل بـما أغنى نن قنا ته.

الدّْنـيا َحَسنَةٌ يقول تعالـى ذنلره: لللذين آمنلوا بلـاهلل فلـي هلذه الدنلـيا  وقوله: ِللِّذيَن أْحَسنُوا فِـي َهِذهِ   

ورسوله وأطانوه فـيها و نوا نبـا  هللا قلـى اليـمان والعمل بـما أمر هللا به َحَسلنَةٌ يقلول: نراملة 

ـيا، ونراملة هللا التلـي أنلدّها من هللا، َولَدَاُر االَِخَرةِ َخْيٌر يقول: ولدار االَخرة خير لَُهْم ِملْن  َاِر الدّْنل

لهم فـيها أنظم من نرامته التـي نجلها لهم فـي الدنـيا َولَنِْعَم  َاُر الـُمتّقلـيَن يقلول: وللنعم  ار اللذين 

 خافوا هللا فـي الدنـيا فـاتقوا نقابه بأ اء فرائضه وتـجن  معاصيه  ار االَخرة.

 ذنر من قال ذلك: وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل.  

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة، قوله: َوقِـيـَل ِللِّذيَن اتّقُوا ماذَا 16295  

أْنَزل َربُّكْم قالُوا َخْيرا ِللِّذيَن أْحَسنُوا فِـي َهِذِه الدّْنـيا َحَسنَةٌ وهؤالء مؤمنون، فـيقال لهلم: ملاذَا أْنلَزل 

لون َخْيرا ِللِّذيَن أْحَسنُوا فِـي َهِذِه الدّْنـيا َحَسنَةٌ: أي آمنوا بـاهلل وأمروا بطانة هللا، وحثلوا َربُّكْم فـيقو

 أهل طانة هللا نلـى الـخير و نوهم قلـيه.

 31اآلية : 
فِيَهللا َمللا  القللول فللـي تأويللـل قوللله تعالللـى:   }َجنّللاُت َنللْدٍن يَللْدُخلُونََها تَْجللِري ِمللن تَْحتَِهللا ا ْنَهللاُر لَُهللمْ 

 يََشآؤوَن َنذَِلَك يَْجِزي ّللّاُ اْلُمتِّقيَن {.

يعنـي تعالـى ذنر بقوله: َجنّاُت َنْدٍن بساتـين للـمقام، وقد بـيّنا اختالف أهل التأويـل فلـي معنلى     

نللدن فـيللـما مضللى بللـما أغنللى نللن قنا تلله. يَْدُخللـلُونَها يقللول: يدخللـلون جنللات نللدن. وفللـي رفللع 

وجه ثالث: أحلدها: أن يكلون مرفونلا نللـى االبتلداء، واالَخلر: بلـالعائد ملن اللذنر فلـي أ« جناتٌ »

، والثاللم: نللـى أن يكلون خبلر اللنعم، فلـيكون اللـمعنى قذا جعللت خبلر اللنعم: «يَْدُخلـلُونَها»قوله: 

 ار  فلـي موضلع حلال، نملا يقلال: نعلم اللدار« يَْدُخـلُونَها»ولنعم  ار الـمتقـين جنات ندن، ويكون 

جنللات »مللن صلللة « يدخللـلونها»تسللكنها أنللت. وقللد يجللون أن يكللون قذا نللان الكللالم بهللذا التأويللـل 

وقوله: تَـْجِري ِمْن تَـْحتِها ا نَهاُر يقول: تـجري من تـحت أشجارها ا نهلار. لَُهلْم فِلـيها ملا «. ندن

ملـما تشلتهي أنفسلهم وتللذّ يشاُءوَن يقول: للذين أحسنوا فـي هذه الدنـيا فـي جنات ندن ما يشلاءون 

أنينهم. َنذلَك يَْجِزي ّللّاُ الـُمتِّقـيَن يقول: نما يجلزي هللا هلؤالء اللذين أحسلنوا فلـي هلذه الدنلـيا بلـما 

وصف لكم أيها الناس أنه جزاهم به فـي الدنـيا واالَخرة، نلذلك يجلزي اللذين اتقلوه بلأ اء فرائضله 

 واجتناب معاصيه.

 32اآلية : 
ويـل قوله تعالـى:   }الِّذيَن تَتََوفّاُهُم اْلَمكئَِكةُ َطيّبِيَن يَقُولُوَن َسلالٌم َنلَلْيُكُم اْ ُخلُلواْ اْلَجنّلةَ القول فـي تأ

 بَِما ُنْنتُْم تَْعَملُوَن {.

يقول تعالـى ذنره: نلذلك يجلزي هللا الـمتقلـين اللذين تَْقلبِف أرواَحهلم مالئكلةُ هللا، وهلم طيبلون     

 اهم بنظافة اليـمان، وطهر السالم فـي حال حياتهم وحال مـماتهم. نما:بتطيب  هللا قي

ـ حدثنلـي ملـحمد بلن نملرو، قلال: حلدثنا أبلو ناصلم، قلال: ثنلـي نيسلى، نلن ابلن أبلـي 16296  

نـجي ، نن مـجاهد وحدثنـي الـحارث، قال: حدثنا الـحسن، قلال: حلدثنا ورقلاء وحدثنلـي اللـمثنى، 

ة، قال: حدثنا شلبل وحدثنلـي اللـمثنى، قلال: أخبرنلا قسلحال، قلال: حلدثنا نبلد قال: أخبرنا أبو ُحذيف

هللا، نللن ورقللاء جميعللا، نللن ابللن أبللـي نللـجي ، نللن مللـجاهد، فللـي قوللله: الّللِذيَن تَتََوفّللـاُهُم الللـَمالئَِكةُ 

 َطيّبِـيَن قال: أحياء وأمواتا، قدّر هللا ذلك لهم.

 قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نن مـجاهد، مثله.حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين،    

وقوله: يَقُولُوَن َسالٌم َنلَـْيُكْم يعنـي جلّل ثنلاؤه أن اللـمالئكة تقلبف أرواح هلؤالء الـمتقلـين، وهلي   

 تقول لهم: سالم نلـيكم صيروا قلـى الـجنة بشارة من هللا تبشرهم بها الـمالئكة. نما:

This file was downloaded from QuranicThought.com



 نلـى، قال: أخبرنا ابن وه ، قلال: أخبرنلـي أبلو صلخر، أنله ـ حدثنـي يونس بن نبد ا16297  

سمع مـحمد بن نع  القَُرظّي يقول: قذا استنقعت نفس العبد الـمؤمن جاءه ملك فقال: السالم نلـيك 

ـى آخلر ولـّي هللا، هللا يقرأ نلـيك السالم. ثم نزع بهذه االَية: الّلِذيَن تَتََوفّلـاُهُم اللـَمالئَِكةُ َطيّبِلـيَن... قلل

 االَية.

ـلل حللدثنا القاسللم، قللال: حللدثنا الللـحسين، قللال: ثنللـي حجللاج، نللن ابللن جللريج، نللن نطللاء 16298  

الـخراسانـّي، نن ابن نبـاس، قوله: فََسالٌم لََك ِمْن أصَحاِب الـيَـِميِن قال: الـمالئكة يأتونه بلـالسالم 

 من قِبَل هللا، وتـخبره أنه من أصحاب الـيـمين.

ثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: حدثنا ا شّ  أبو نلـّي، نلن أبلـي رجلاء، نلن ـ حد16299  

 مـحمد بن مالك، نن البراء، قال: قوله: َسالٌم قَْوالال ِمْن رّب َرِحيـٍم قال: يسلـم نلـيه نند الـموت.

حيلاتكم فلـيها طانلة هللا طلل  وقوله: بِـَما ُنْنتُـْم تَْعَملُوَن يقول: بـما ننتـم تصيبون فـي الدنـيا أيلام   

 مرضاته.

 33اآلية : 
عَلَل القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َهْل يَْنُظُروَن قِالّ أَن تَأْتِيَُهُم اْلَمالئَِكةُ أَْو يَأْتَِي أَْمُر َربّلَك َنلذَِلَك فَ 

 يَْظِلُموَن {.الِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم َوَما َظلََمُهُم ّللّاُ َولـَِكن َنانُواْ أَْنفَُسُهْم 

يقول تعالـى ذنره: هل ينتظر هلؤالء اللـمشرنون قال أن تأتلـيهم اللـمالئكة لقلبف أرواحهلم، أو     

يأتـي أمر ربك بحشرهم لـموقـف القـيامة. َنذلَك فَعَلَل الّلِذيَن ِملْن قَلْبِلِهْم يقلول جلّل ثنلاؤه: نملا يفعلل 

يان أمر هللا فعل أسالفهم من الكفرة بـاهلل  ن هؤالء من انتظارهم مالئكة هللا لقبف أرواحهم أو قتـ

ذلك فـي نّل مشرك بـاهلل. َوما َظلَـَمُهُم ّللّاُ يقول جّل ثنلاؤه: وملا ظللـمهم هللا بلإحالل ُسلْخطه، ولِكلْن 

 نانُوا أْنفَُسُهْم يَْظِلـُموَن بـمعصيتهم ربهم ونفرهم به، حتـى استـحقوا نقابه، فعّجل لهم.

 ا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:وبنـحو الذي قلن  

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حلدثنا سلعيد، نلن قتلا ة، قولله: َهلْل يَْنُظلُروَن قالّ أْن 16300  

َكةُ تَأْتِـيُهُم الـَمالئَِكةُ قال: بـالـموت، وقال فـي آية أخلرى: َولَلْو تَلَرى قْذ يَتََوفّلـى الّلِذيَن َنفَلُروا اللـَمالئِ 

 وهو ملك الـموت وله رسل، قال هللا تعالـى: أْو يَأْتِـَي أْمُر َربَّك ذانم يوم القـيامة.

ـ حدثنـي الـمثنى، قال: أخبرنا أبو ُحذيفلة، قلال: حلدثنا شلبل، نلن ابلن أبلـي نلـجي ، نلن 16301  

ت حين تتوفـاهم، أو يأتـي أملر ربلك مـجاهد: َهْل يَْنُظُروَن قالّ أْن تَأْتِـيَُهُم الـَمالئَِكةُ يقول: نند الـمو

 ذلك يوم القـيامة.

 34اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فَأََصابَُهْم َسيّئَاُت َما َنِملُواْ َوَحاَل بِِهم ّما َنانُواْ بِِه يَْستَْهِزئُوَن {.

ء اللـمشرنين ملن يقول تعالـى ذنره: فأصاب هؤالء الذين فعلوا من ا مـم اللـماضية فعلل هلؤال    

قريش سيئات ما نملوا يعنـي نقوبـات ذنوبهم ونقم معاصيه التـي انتسبوها. َوحاَل بِِهلْم ملا نلانُوا 

بِِه يَْستَْهِزئُوَن يقول: وحّل بهم من نذاب هللا ما نانوا يستهزئون منه ويسخرون ننلد قنلذارهم ذللك 

 اهلل.ُرسل هللا، ونزل ذلك بهم  ون غيرهم من أهل اليـمان بـ

 35اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوقَاَل الِّذيَن أَْشَرُنواْ لَْو َشآَء ّللّاُ َما َنبَْدنَا ِمن  ُونِِه ِمن َشلْيٍء نّْحلُن 

قِالّ اْللباَلُض  َوآل آبَاُؤنَا َوالَ َحّرْمنَا ِمن  ُونِلِه ِملن َشلْيٍء َنلذَِلَك فَعَلَل الّلِذيَن ِملن قَلْبِلِهْم فََهلْل َنلَلى الّرُسللِ 

 اْلُمبِيُن {.

يقول تعالـى ذنره: وقال الذين أشرنوا بـاهلل فعبدوا ا وثان وا صنام من  ون هللا: ما نعبد هذه     

ا صنام قال  ن هللا قد رضي نبـا تنا هؤالء، وال نـحرم ملا حرمنلا ملن البحلائر والسلوائ  قال أن 

ضيه، للوال ذللك لقلد غيلر ذللك بلبعف نقوبلـاته أو بهدايتله هللا شاء منا ومن آبـائنا تـحريـمناها ور

قيانا قلـى غيره من ا فعال. يقلول تعاللـى ذنلره: نلذلك فعلل اللذين ملن قلبلهم ملن ا ملـم اللـمشرنة 

الذين استّن هؤالء سنتهم، فقالوا مثل قولهم، وسلكوا سبـيلـلهم فلـي تكلذي  رسلل هللا واتبلـاع أفعلال 

َهْل نلـى الّرُسِل قالّ الباَلُض الـُمبِـيُن يقول جّل ثناؤه: فهلل أيهلا القلائلون للو آبـائهم الضالل. وقوله: فَ 
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شاء هللا ما أشرننا وال آبـاؤنا نلـى رسلنا الذين نرسلهم بـانذارنم نقوبتنا نلـى نفرنم، قال اللبالض 

ـيُن: اللذي يبلـين نلن الـمبـين يقول: قال أن تبلغكم ما أرسلنا قلـيكم من الرسلالة. ويعنلـي بقولله الـُمبِل

 معناه لـمن أبلغه، ويفهمه من أرسل قلـيه.

 36اآلية : 
َت القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َولَقَْد بَعَثْنَا فِي ُنّل أُّمٍة ّرُسوالال أَِن اْنبُدُواْ ّللّاَ َواْجتَنِبُلواْ اْلّطلاُغو

ِه الّضلاللَةُ فَِسليُرواْ فِلي ا ْرِض فَلانُظُرواْ َنْيلَف َنلاَن َناقِبَلةُ فَِمْنُهم ّمْن َهدَى ّللّاُ َوِمْنُهْم ّمْن َحقّْت َنلَيْ 

 اْلُمَكذّبِيَن {.

يقول تعالـى ذنره: ولقد بعثنا أيها الناس فـي نلّل أملة سللفت قلبلكم رسلوالال نملا بعثنلا فلـيكم بلأن     

ْجتَنِبُلوا الّطلاُغوَت يقلول: انبدوا هللا وحده ال شريك له وأفر وا له الطانة وأخـلصوا له العبـا ة، َوا

وابعدوا من الشيطان، واحذروا أن يغويكم ويصلدّنم نلن سبـيلـل هللا فتضللوا. فَِملْنُهْم َملْن َهلدَى ّللّاُ 

يقول: فمـمن بعثنا فـيهم رسلنا ملن هلدى هللا، فوفّقله لتصلدي  رسلله والقبلول منهلا واليلـمان بلـاهلل 

ذاب هللا َوِملْنُهْم َملْن َحقّلْت َنلَلـْيِه الّضلاللَةُ يقلول: وملـمن والعمل بطانته، ففـان وأفلـ  ونـجا من نل

بعثنا رسلنا قلـيه من ا مـم آخرون حقّت نلـيهم الضاللة، فجاروا نن قصد السبـيـل، فكفروا بلـاهلل 

ونذّبوا رسله واتبعلوا الطلاغوت، فلأهلكهم هللا بعقابله وأنلزل نللـيهم بأسله اللذي ال يلر ّ نلن القلوم 

ين. فَِسللليُروا فِلللـي ا ْرِض فلللـاْنُظُروا َنْيلللَف نلللاَن ناقِبَلللةُ الـُمَكذّبِلللـيَن يقلللول تعاللللـى ذنلللره الـملللـجرم

لـمشرني قريش: قن ننتـم أيها الناس غيلر مصدّقلـي رسلولنا فـيلـما يخبلرنم بله نلن هلؤالء ا ملـم 

التلـي نلانوا الذين حّل بهم ما حّل من بأسلنا بكفلرهم بلـاهلل وتكلذيبهم رسلوله، فسليروا فلـي ا رض 

يسكنونها والبال  التـي نانوا يعمرونها فـانظروا قلـى آثار هللا فـيهم وآثار سخطه النانل بهم، نيف 

أنقللبهم تكللذيبهم رسللل هللا مللا أنقللبهم، فللإنكم تللرون حقللـيقة ذلللك وتعلللـمون بلله صللحة الللـخبر الللذي 

 يخبرنم به مـحمد صلى هللا نليه وسلم. 

 37اآلية : 
قوله تعالـى:   }قِن تَْحِرْص َنلََى ُهدَاُهْم فَإِّن ّللّاَ الَ يَْهلِدي َملن يُِضلّل َوَملا لَُهلْم ّملن  القول فـي تأويـل

 نّاِصِريَن {.

يقول تعالـى ذنره لنبـيه مـحمد صلى هللا نليه وسلم: قن تـحرص يا ملـحمد نللـى هلدى هلؤالء     

  ال يَْهِدي َمْن يُِضّل.الـمشرنين قلـى اليـمان بـاهلل واتبـاع الـحّ  فإّن ّللّاَ 

واختلفت القّراء فـي قراءة ذلك، فقرأته ناّمة قّراء الكوفـيلـين: فلإّن ّللّاَ ال يَْهلِدي َملْن يَِضلّل بفتلـ    

وقد اختلف فلـي معنلى ذللك قلارئوه نلذلك، فكلان بعلف «. يضلّ »، وضمها من «يهدي»الـياء من 

ضله ال يهتدي، وقال: العرب تقلول: قلد ُهلدي الرجلل نـحويـي الكوفة يزنم أن معناه: فإن هللا من أ

يريدون قد اهتدى، وُهدي واهتدى بـمعنى واحد. ونان آخرون منهم يزنمون أن معناه: فإن هللا ال 

يهدي من أضله، بـمعنى: أن من أضله هللا فإن هللا ال يهديه. وقرأ ذلك ناّملة قلّراء اللـمدينة والشلام 

« يُهلدَى»وفتلـ  اللدال ملن « يُضلل»وملن « يُهلدى»بضم الـياء ملن « ْهدَىفإّن ّللّاَ الَ يُ »والبصرة: 

 بـمعنى: من أضله هللا فال ها ي له.

وهللذه القللراءة أولللـى القراءتللـين ننللدي بللـالصواب،  ن يَْهللدي بللـمعنى يهتللدى قلـيللـل فللـي نللالم   

 ن ذللك ملـما ال  العرب غير مستفـيف، وأنله ال فلـائدة فلـي قلول قائلل: ملن أضلله هللا فلال يهديله،

يجهله أحد. وقذ نان ذلك نذلك، فـالقراءة بـما نان مستفـيضا فـي نلالم العلرب ملن اللغلة بلـما فلـيه 

 الفـائدة العظيـمة أولـى وأحرى.

فتأويـل الكالم لو نان ا مر نلـى ما وصفنا: قن تـحرص يا مـحمد نلـى هداهم، فلإن ملن أضلله   

سك فـي أمره وبلغه ملا أرسللت بله لتتلـّم نللـيه اللـحجة. َوملا لَُهلْم ِملْن هللا فال ها ي له، فال تـجهد نف

ناِصِريَن يقول: وما لهم من ناصر ينصلرهم ملن هللا قذا أرا  نقلوبتهم، فلـيحول بلـين هللا وبلـين ملا 

 أرا  من نقوبتهم.
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فلـي فعَللل  وفلـي قولله: قْن تَلـْحِرْص لغتلان: فمللن العلرب ملن يقلول: َحلَرَص يَْحللِرُص بفتلـ  اللراء  

ونسرها فلـي يفعلل. وَحلِرَص يَْحلَرُص بكسلر اللراء فلـي فِعلل وفتلـحها فلـي يفعَلل. والقلراءة نللـى 

 الفتـ  فـي الـماضي والكسر فـي الـمستقبل، وهي لغة أهل الـحجان.

 

 38اآلية : 
ُم ّللّاُ َمن يَُموُت بَلَلَى َوْنلداال َنلَْيلِه القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }َوأَْقَسُمواْ بِاّلّلِ َجْهدَ أَْيَمانِِهْم الَ يَْبعَ 

ال َولـَِكّن أَْنثََر اْلنّاِس الَ يَْعلَُموَن {.  َحقّا

يقول تعالـى ذنره: وحلف هؤالء الـمشرنون من قريش بـاهلل َجْهد أْيـمانِِهْم حلفهلم، ال يبعلم هللا     

وا بهلا نلذلك، بلل سليبعثه هللا بعلد من يـموت بعلد ملـماته، ونلذبوا وأبطللوا فلـي أيلـمانهم التلـي حلفل

مـماته، وندا نلـيه أن يبعثهم وند نبـا ه، وهللا ال يخلـلف اللـميعا . ولَِكلّن أْنثَلَر النّلاِس ال يَْعلَلـُموَن 

 يقول: ولكن أنثر قريش ال يعلـمون وند هللا نبـا ه أنه بـانثهم يوم القـيامة بعد مـماتهم أحياء.

 قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك: وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك  

ـ حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة، قوله: وأْقَسُموا بـاّلّلِ 16302  

َجْهدَ أيلـَمانِِهْم ال يَْبعَلُم ّللّاُ َملْن يَلـُموُت تكذيبلـا بلأمر هللا أو بأمرنلا، فلإن النلاس صلاروا فلـي البعلم 

ومصدّل. ذُنر لنلا أن رجلالال قلال البلن نبلـاس: قن ناسلا بهلذا العلرال يزنملون أن فريقـين: مكذّب 

نلـيّا مبعوث قبل يوم القـيامة، ويتأّولون هذه االَية فقال ابن نبلـاس: نلذب أولئلك، قنلـما هلذه االَيلة 

 هللناس ناّمة، ولعمري لو نان نلـّي مبعوثا قبل يوم القـيامة ما أنكحنا نساءه وال قسمنا ميراث

ـ حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، نلن معملر، نلن قتلا ة، قلال: 16303  

قال ابن نبـاس: قن رجاالال يقوللون: قن نللـيّا مبعلوث قبلل يلوم القلـيامة، ويتلأّولون: وأْقَسلُموا بلـاّلّلِ 

ـْيِه َحقّا َولِكّن أْنثََر النّاِس ال يَْعلَـُموَن قال: لو ننا َجْهدَ أيـَمانِِهْم ال يَْبعَُم ّللّاُ َمْن يَـُموُت بَلـى َوْندا َنلَ 

 نعلـم أن نلـيّا مبعوث، ما تزّوجنا نساءه وال قسمنا ميراثه، ولكن هذه للناس نامة.

ـ حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا قسحال، قال: حدثنا نبلد هللا، نلن أبلـيه، نلن الربلـيع، فلـي 16304  

 َجْهلدَ أيلـَمانِِهْم ال يَْبعَلُم ّللّاُ َملْن يَلـُموُت قلال: حللف رجلل ملن أصلحاب النبلـّي قوله: وأْقَسلُموا بلـاّلّلِ 

صلى هللا نليه وسلم نند رجل من الـمكذّبـين، فقلال: واللذي يرسلل اللروح ملن بعلد اللـموت فقلال: 

 وقنك لتزنم أنك مبعوث من بعد الـموت؟ وأقسم بـاهلل جهد يـمينه ال يبعم هللا من يـموت.

ـ حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن أبـي جعفر، نن الربـيع، نن 16305  

أبـي العالـية، قال: نان لرجل من الـمسلـمين نلـى رجل من الـمشرنين  ين، فأتاه يتقاضلاه، فكلان 

عللم بعللد فـيللـما تكلللـم بلله: والللذي أرجللوه بعللد الللـموت قنلله لكللذا فقللال الللـمشرك: قنللك تللزنم أنللك تُب

الـموت؟ فأقسم بـاهلل جهد يـمينه ال يبعم هللا من يـموت فلأنزل هللا: وأْقَسلُموا بلـاّلّلِ َجْهلدَ أيلـَمانِِهْم ال 

 يَْبعَُم ّللّاُ َمْن يَـُموُت بَلـى َوْندا َنلَـْيِه َحقّا َولِكّن أْنثََر النّاِس ال يَْعلَـُموَن.

ن، قلال: ثنلـي حجلاج، نلن نطلاء بلن أبلـي ربلـاح أنله ـ حدثنا القاسم، قال: حلدثنا اللـحسي16306  

قال هللا: سبنـي ابن آ م، ولـم يكن ينبغي له أن يسبنـي، ونذّبنـي »أخبره أنه سمع أبـا هريرة يقول: 

 ولـم يكن ينبغي له أن يكذّبنـي فأما تكذيبه قياي فقال: وأْقَسُموا بلـاّلّلِ َجْهلدَ أيلـَمانِِهْم ال يَْبعَلُم ّللّاُ َملنْ 

يَـُموُت قال: قلت: بَلـى َوْندا َنلَـْيِه َحقّا. وأما َسبّه قياي فقال: قّن ّللّاَ ثالُم ثاَلثٍَة، وقللت: قُلْل ُهلَو ّللّاُ 

 «.أَحدٌ ّللّاُ الّصَمدُ لَـْم يَـِلْد ولَـْم يُولَْد ولَـْم يَُكْن لَهُ ُنفُوا أَحدٌ 

 

 39اآلية : 
يَّن لَُهُم الِّذي يَْختَِلفُوَن فِيِه َوِليَْعلََم الِّذيَن َنفَُرواْ أَنُّهْم َنانُواْ َنلاِذبِيَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }ِليُبَ 

.} 

يقول تعالـى ذنره: بل لَـيبعثّن هللا من يـموت وندا نلـيه حقّا، لـيبـين لهؤالء الذين يزنمون أن     

ء هللا خـلقه بعلد فنلائهم، ولـيعللـم اللذين هللا ال يبعم من يـموت ولغيرهم الذي يختلفون فـيه من قحيا

 جحدوا صحة ذلك وأنكروا حقـيقته أنهم نانوا ناذبـين فـي قـيـلهم ال يبعم هللا من يـموت. نما:
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ـل حللدثنا بشللر، قلال: حللدثنا يزيللد، قلال: حللدثنا سللعيد، نلن قتللا ة، قوللله: ِلـيُبَلـيَّن لَُهللُم الّللِذي 16307  

 س ناّمة.يَْختَِلفُوَن فِـيِه قال: للنا

 

 41و  40اآلية : 
القللول فللـي تأويللـل قوللله تعالللـى   }قِنَّمللا قَْولُنَللا ِلَشللْيٍء قِذَآ أََرْ نَللاهُ أَن نّقُللوَل لَللهُ ُنللْن فَيَُكللوُن ل  َوالّللِذيَن 

 أَْنبَُر لَْو َنانُواْ يَْعلَُموَن {. َهاَجُرواْ فِي ّللّاِ ِمْن بَْعِد َما ُظِلُمواْ لَنُبَّوئَنُّهْم فِي الدّْنيَا َحَسنَةال َو ْجُر االَِخَرةِ 

يقول تعالـى ذنره: قنا قذا أر نا أن نبعم من يـموت فال تع  نللـينا وال نصل  فلـي قحيائنلاهم،     

وال فـي غير ذللك ملـما نـخلـل  ونكلّون ونلـحدث  نلا قذا أر نلا خلـلقه وقنشلاءه فإنلـما نقلول لله نلن 

 نا.فـيكون، ال معاناة فـيه وال ُنلفة نلـي

فقلرأه أنثللر قلّراء اللـحجان والعللرال نللـى االبتللداء، « يكللون»واختلفلت القلّراء فللـي قلراءة قولله:   

ونلـى أن قوله: قنّـَما قَْولُنَا ِلَشْيٍء قذَا أَرْ ناهُ أْن نَقُوَل لَلهُ ُنلْن نلالم تلاّم مكتلف بنفسله نملا بعلده، ثلم 

 ، نما قال الشانر:«فـيكونُ »يبتدأ فـيقال: 

 ْن يُْعِربَهُ فـيعِجُمْه ()يُريدُ أ

نصبللـا، « فَلـيَُكونَ »وقلرأ ذللك بعلف قلّراء أهلل الشلام وبعلف اللـمتأخرين ملن قلّراء الكوفـيلـين:   

نطفـا نلـى قوله: أْن نَقُوَل لَهُ. ونأن معنى الكالم نلـى ملذهبهم: ملا قولنلا لشليء قذا أر نلاه قالّ أن 

ا: أريلد أن آتلـيك فـيَـْمنَعَنلـي اللـمطر، نطفلـا ب نقول له: نن، فـيكون. وقد ُحكي نن العرب سمان

 «.آتـيك»نلـى « يَـْمنَعَنـي»

وقوله: َوالِّذيَن هاَجُروا فـي ّللّاِ ِمْن بَْعِد ما ُظِلـُموا لَنُبَّوئَنُّهْم فِلـي الدّْنلـيا َحَسلنَةال يقلول تعاللـى ذنلره:   

نلـى نفرهم قلـى آخرين غيلرهم. ِملْن  والذين فـارقوا قومهم و ورهم وأوطانهم نداوة لهم فـي هللا

بَْعِد ما ُظِلـُموا يقول: من بعد ما نـيـل منهم فـي أنفسهم بـالـمكاره فـي ذات هللا. لَنُبَّوئَنُّهْم فِلـي الدّْنلـيا 

 َحَسنَةال يقول: لنسكننهم فـي الدنـيا مسكنا يرضونه صالـحا.

 من قال ذلك:وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر   

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نلن قتلا ة، قولله: َوالّلِذيَن هلاَجُروا فِلـي 16308  

ّللّاِ ِمللْن بَْعللِد مللا ُظِلللـُموا لَنُبَللّوئَنُّهْم قللال: هللؤالء أصللحاب مللـحمد ظلللـمهم أهللل مكللة، فللأخرجوهم مللن 

 الـمدينة بعد ذلك فجعلهلا لهلم  ار هجلرة،  يارهم حتـى لـح  طوائف منهم بـالـحبشة، ثم بوأهم هللا

 وجعل لهم أنصارا من الـمؤمنـين.

ـ ُحدثت نن القاسم بن سالم، قال: حدثنا هشيلـم، نلن  او  بلن أبلـي هنلد، نلن الشعبلـي: 16309  

 لَنُبَّوئَنُّهْم فِـي الدّْنـيا َحَسنَةال قال: الـمدينة.

ـي، قال: ثنلـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـيه، ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أب16310  

نن ابن نبـاس، قوله: َوالِّذيَن هاَجُروا فِـي ّللّاِ ِمْن بَْعِد ما ُظِللـُموا لَنُبَلّوئَنُّهْم فِلـي الدّْنلـيا َحَسلنَةال قلال: 

هللم قللوم هللاجروا قلللـى رسللول هللا صلللى هللا نليلله وسلللم مللن أهللل مكللة بعللد ظلللـمهم، وَظلَللـَمُهم 

 رنون.الـمش

وقال آخرون: ننى بقوله: لَنُبَّوئَنُّهْم فِـي الدّْنـيا َحَسنَةال لنلرنقنهم فلـي الدنلـيا رنقلا حسلنا. ذنلر ملن   

 قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا نيسى وحدثنـي اللـحرث، 16311  

قال: أخبرنا أبو حذيفة، قال: حلدثنا شلبل،  قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي الـمثنى،

 نن ابن أبـي نـجي ، نن مـجاهد لَنُبَّوئَنُّهْم لنرنقنهم فـي الدنـيا رنقا حسنا.

 حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نن مـجاهد، مثله.   

شيلـم، نلن العلواّم، نملن حدثله أن ـ حدثنلـي اللـحرث، قلال: حلدثنا القاسلم، قلال: حلدثنا ه16312  

نمر بن الـخطاب نان قذا أنطى الرجل من الـمهاجرين نطاءه يقول: خذ بـارك هللا لك فلـيه، هلذا 

ما وندك هللا فـي الدنـيا، وما ذخره لك فـي االَخرة أفضلل. ثلم تلال هلذه االَيلة: لَنُبَلّوئَنُّهْم فِلـي الدّْنلـيا 

 ُر لَْو نانُوا يَْعلَـُموَن.َحَسنَةال و َْجُر االَخَرةِ أْنبَ 
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وأولـى القولـين فـي ذلك بـالصواب قول من قال: معنى لَنُبَّوئَنُّهْم: لنـحلنهم ولنسكننهم،  ن التبلوأ   

فـي نالم العرب الـحلول بـالـمكان والنلزول بله. ومنله قلول هللا تعاللـى: َولَقَلْد بَّوأْنلا بَنلـي قْسَرائيلـَل 

 قن هذه االَية نزلت فـي أبـي جندل بن سهيـل. ذنر من قال ذلك: ُمبَّوأَ صْدل. وقـيـل:

ـ حدثنـي الـمثنى، قال: أخبرنا قسحال، قلال: حلدثنا نبلد اللرنال، قلال: حلدثنا جعفلر بلن 16313  

سلـيـمان، نن  او  بن أبـي هنلد، قلال: نزللت والّلِذيَن هلاَجُروا فِلـي ّللّاِ ِملْن بَْعلِد ملا ُظِللـُموا... قللـى 

 َوَنلـى َربِّهْم يَتََوّنلُوَن فـي أبـي جندل بن سهيـل. قوله:

وقوله: َو َْجُر االَِخَرةِ أْنبَُر لَْو نلانُوا يَْعلَلـُموَن يقلول: ولثلواب هللا قيلاهم نللـى هجلرتهم فلـيه فلـي   

 االَخرة أنبر،  ن ثوابه قياهم هنالك الـجنة التـي يدوم نعيـمها وال يبـيد.

 فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:وبنـحو الذي قلنا   

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة، قال: قال هللا: َو َْجُر االَخَرةِ 16314  

 أْنبَُر أي وهللا لـما يثـيبهم هللا نلـيه من جنته أنبر لَْو نانُوا يَْعلَـُموَن.

 

 
 

 42اآلية : 
 تعالـى   }الِّذيَن َصبَُرواْ َوَنلََى َربِّهْم يَتََوّنلُوَن {. القول فـي تأويـل قوله

يقول تعالـى ذنره: هؤالء الذين وصفنا صفتهم، وآتـيناهم الثلواب اللذي ذنرنلاه، اللذين صلبروا     

ـيه فـي هللا نلـى ما نابهم فـي الدنـيا. َوَنلـى َربِّهْم يَتََوّنلُلوَن يقلول: وبلـاهلل يثقلون فلـي أملورهم، وقلل

 يستندون فـي نوائ  ا مور التـي تنوبهم.

 

 43اآلية : 
قِن  القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }َوَمآ أَْرَسْلنَا ِمن قَْبِلَك قِالّ ِرَجاالال نّوِحَي قِلَْيِهْم فَاْسأَلُواْ أَْهلَل اللذّْنرِ 

 ُنْنتُم الَ تَْعلَُموَن {.

ليه وسلم: وملا أرسللنا ملن قبللك يلا ملـحمد قللـى أملة يقول تعالـى ذنره لنبـيه مـحمد صلى هللا ن    

من ا مـم، للدناء قلـى توحيدنا واالنتهاء قلـى أمرنا ونهينلا، قالّ رجلاالال ملن بنلـي آ م نلوحي قللـيهم 

وحينا ال مالئكة، يقول: فلـم نرسل قلـى قومك قالّ مثل الذي ننا نرسل قلـى من قَبلهم من ا مـم من 

. فـاْسئَلُوا أْهَل الذّْنِر يقول لـمشرني قريش: وقن ننتـم ال تعلـمون أن الذين جنسهم ونلـى منهاجهم

ننا نرسل قلـى من قبلكم من ا مـم رجال من بنـي آ م مثل مـحمد صلى هللا نليله وسللم وقلتلـم هلم 

تل  ملن قلبلهم: مالئكة أي ظننتـم أن هللا نلـمهم قبالال، فلـاْسئَلُوا أَْهلَل اللذّْنِر وهلم اللذين قلد قلرءوا الك

 التوراة والنـجيـل، وغير ذلك من نت  هللا التـي أنزلها نلـى نبـا ه.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا الـمـحاربـّي، نن لـيم، نلن ملـجاهد: فلـاْسئَلُوا أْهلَل اللذّْنِر 16315  

 قال: أهل التوراة.

ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا الـمـحاربـي، نن سفـيان، قال: سألت ا نمش، نن قولله: 16316  

 فـاْسئَلُوا أْهَل الذّْنِر قال: سمعنا أنه من أسلـم من أهل التوراة والنـجيـل.

ـ حدثنا القاسم، قال: حلدثنا اللـحسين، قلال: ثنلـي حجلاج، نلن ابلن جلريج، نلن ملـجاهد، 16317  

ما أْرَسْلنا ِمْن قَْبِلَك قالّ ِرجاالال نُوِحي قلَـْيِهْم فـاْسئَلُوا أْهَل الذّْنِر قْن ُنْنتُـْم ال تَْعلَـُموَن قلال: هلم قوله: وَ 

 أهل الكتاب.

ـ حدثنا أبو نري ، قال: حدثنا نبـيد هللا، نلن قسرائيلـل، نلن أبلـي يحيلى، نلن ملـجاهد، 16318  

ْنِر قْن ُنْنتُـْم ال تَْعلَـُموَن قال: قال لـمشرني قريش: قن مـحمدا فـي نن ابن نبـاس: فـاْسئَلُوا أْهَل الذّ 

 التوراة والنـجيـل.
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ـ حدثنا أبو نري ، قال: حدثنا نثمان بن سلعيد، قلال: حلدثنا بشلر بلن نملارة، نلن أبلـي 16319  

أو  رول، نن الضحاك نن ابن نبـاس، قال: للـما بعلم هللا ملـحمدا رسلوالال، أنكلرت العلرب ذللك،

من أنكلر ملنهم، وقلالوا: هللا أنظلم ملن أن يكلون رسلوله بشلرا مثلل ملـحمد. قلال: فلأنزل هللا: أنلاَن 

للنّاِس َنَجبـا أْن أْوَحْينا قلـى َرُجٍل ِمْنُهْم وقال: َوما أْرسلنَا ِمْن قبلَك قالّ ِرجاالال نُوِحي قلَـيِهْم فلـاْسئَلُوا 

وَن بـالبـيّناِت والّزبُِر فـاسئلوا أهل الذنر: يعنـي أهل الكتل  اللـماضية، أْهَل الذّْنِر قْن ُنْنتُـْم ال تَْعلَـمُ 

أبشرا نانت الرسل التـي أتتكم أم مالئكة؟ فإن نانوا مالئكلة أنكرتلـم، وقن نلانوا بشلرا فلال تنكلروا 

ْن أْهلِل القُلَرى أن يكون مـحمد رسوالال. قال: ثم قال: وما أْرَسْلنَا مْن قَْبلك قالّ ِرَجاالال نُلوحي قللـيهم ِمل

 أي لـيسوا من أهل السماء نما قلتـم.

 وقال آخرون فـي ذلك ما:  

ـ حدثنا به ابن ونيع، قال: حدثنا ابن يـمان، نن قسرائيـل، نلن جلابر، نلن أبلـي جعفلر: 16320  

 فـاْسئَلُوا أْهَل الذّْنِر قْن ُنْنتُـْم ال تَْعلَـُموَن قال: نـحن أهل الذنر.

يلونس، قلال: أخبرنلا ابلن وهل ، قلال: قلال ابلن نيلد، فلـي قولله: فلـاْسئَلُوا أْهلَل  ـ حدثنـي16321  

 الذّْنِر قْن ُنْنتُـْم ال تَْعلَـُموَن قال: الذنر: القرآن. وقرأ: قنّا نَـْحُن نَّزْلنا الذّْنَر وقنّا لَهُ لَـحافُظوَن، وقرأ:

 ية.قّن الِّذيَن َنفَُروا بـالذّْنِر لَـّما جاَءُهْم... االَ 

 44اآلية : 
ْيِهْم القول فـي تأويـل قولله تعاللـى   }بِاْلبَيّنَلاِت َوالّزبُلِر َوأَْنَزْلنَلا قِلَْيلَك اللذّْنَر ِلتُبَليَّن ِللنّلاِس َملا نُلّزَل قِلَل

 َولَعَلُّهْم يَتَفَّكُروَن {.

 يقول تعالـى ذنره: أرسلنا بـالبـينات والّزبُر رجاالال نوحي قلـيهم.    

قائل: ونيف قـيـل بـالبلـينات والّزبُلر؟ وملا اللـجال  لهلذه البلـاء فلـي قولله بـالبَلـيّناِت فلإن فإن قال   

بَعلدها؟ وقن « قالّ »قبلل « ملا»قلت: جالبها قوله أْرَسْلنَا َوهي من صلته، فهل يجون أن تكون صللة 

بلـية فلـي ذللك، قلت: جالبها غير ذلك، فما هو؟ وأين الفعل الذي جلبها؟ قـيـل: قلد اختللف أهلل العر

فللـي هللذا « قالّ »، وقللال: «أرسلللنا»مللن صلللة « بـالبَللـيّناتِ »فقللال بعضللهم: البللـاء التللـي فللـي قوللله: 

وقللال: معنللى الكللالم: ومللا «. غيللر»الللـموضع، ومللع الللـجحد واالسللتفهام فللـي نللّل موضللع بللـمعنى 

ا ضرب قالّ أخوك أرسلنا من قبلك بـالبـينات والزبر غير رجال نوحي قلـيهم، ويقول نلـى ذلك: م

نيدا، وهل نلـم قالّ أخوك نمرا، بـمعنى: ما ضرب نيدا غير أخيك، وهلل نللـم نملرا قالّ أخلوك؟ 

 ويحتـّج فـي ذلك بقول أْوس بن َحَجر:

 أبَنِـي لُبَـْينَى لَْستُـُم بِـيٍَدقال يٍَد لَـْيَسْت لََها َنُضدُ  

ال يقلدر نللـى « قال»ن الذي خفف البلـاء قبلل بغير معنى لفسد الكالم،  « قال»ويقول: لو نانت   

ويستشهد أيضا بقلول هللا «. غير»معنى « قال»لـخفف الـيد الثانـية، ولكن معنى « قال»قنا ته بعد 

فـي هذا الـموضع. ونان غيلره « غير»بـمعنى « قال»نّز وجّل: لَْو ناَن فِـيِهما آِلَهةٌ قالّ ّللّاُ ويقول: 

مين، يريد: وما أرسلنا من قبلك قالّ رجاالال أرسلنا بـالبـينات والزبر. قلال: يقول: قنـما هذا نلـى نال

ونذلك قول القائل: ما ضرب قال أخوك نيدا معناه: ما ضرب قال أخوك، ثم يبتدىء ضلرب نيلدا، 

ونلذلك مللا َمللّر قال أخللوك بزيلد مللا مللّر قال أخللوك، ثلم يقللول: مللّر بزيللد ويستشلهد نلللـى ذلللك ببللـيت 

 ا نشى:

 ْيَس ُمـِجيرا قْن أتَـى الـَحّي خائِفٌَوال قائاِلال قالّ ُهَو الـُمتَعَيّبـا ولَـ 

ملن صللة القائلل، ولكلن جلان ذللك « الـُمتَعَيّبلـا»ويقول: لو نان ذلك نلـى نلـمة لكلان خطلأ،  ن   

 نلـى نالمين. ونذلك قول االَخر:

 الّ ّللّاُ بـالنّاِر نُبّئْتُُهْم َنذّبُوا بـالنّاِر جاَرُهُمَوَهْل يُعَذُّب ق 

فتأويلـل الكللالم قذن: ومللا أرسلللنا ملن قبلللك قالّ رجللاالال نللوحي قللـيهم أرسلللناهم بـالبللـينات والزبللر،   

وأنزلنللا قلللـيك الللذنر. والبللـينات: هللي ا  لللة والللـحجج التللـي أنطاهللا هللا رسللله أ لللة نلللـى نبللّوتهم 

. والّزبُلر: هلي الكتل ، وهلي جملع َنبُلور، ملن شاهدة لهم نلـى حقـيقة ما أتوا به قلـيهم من نند هللا

 َنبَْرت الكتاب وذَبَرته: قذا نتبته.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  
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ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنلـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـيه، 16322  

 لّزبُِر قال: الزبر: الكت .نن ابن نبـاس: بـالبَـيّناِت وا

ـ حدثنا مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قلال: حلدثنا نيسلى وحدثنلـي اللـحرث، 16323  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا نن ابن أبـي نـجي ، نن مـجاهد: بـالبَـيّناِت والّزبُلِر 

 قال: االَيات. والزبر: الكت .

ثنى، قلال: حلدثنا أبلو ُحذيفلة، قلال: حلدثنا شلبل، نلن ابلن أبلـي نلـجي ، نلن ـ حدثنـي الـم16324  

 مـجاهد، قال: الّزبُر: الُكتُ .

ـلل ُحللدثت نللن الللـحسين، قللال: سللمعت أبللـا معللاذ يقللول: حللدثنا نبللـيد بللن سلـيللـمان، قللال: 16325  

 سمعت الضحاك يقول فـي قوله: َوالّزبُِر يعنـي: بـالكت .

ـْيَك الذّْنَر يقول: وأنزلنا قللـيك يلا ملـحمد هلذا القلرآن تلذنيرا للنلاس ونظلة لهلم. وقوله: وأْنَزْلنا قلَ   

ِلتُبَللـيَّن للنّللاِس يقللول: لتعللرفهم مللا أنللزل قلللـيهم مللن ذلللك. َولَعَلُّهللْم يَتَفَّكللُروَن يقللول: ولللـيتذنروا فللـيه 

 ويعتبروا به أي بـما أنزلنا قلـيك. وقد:

ثنا قسحال، قال: حدثنا نبد الرنال، قال: حدثنا الثوري، قلال: ـ حدثنـي الـمثنى، قال: حد16326  

 قال مـجاهد: َولَعَلُّهْم يَتَفَّكُروَن قال: يطيعون. 

 45اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }أَفَأَِمَن الِّذيَن َمَكُرواْ الّسيّئَاِت أَن يَْخِسلَف ّللّاُ بِِهلُم ا ْرَض أَْو يَلأْتِيَُهمُ 

 اُب ِمْن َحْيُم الَ يَْشعُُروَن {.اْلعَذَ 

يقول تعالـى ذنره: أفأمن الذين ظلـموا الـمؤمنـين من أصحاب رسول هللا صلى هللا نليه وسلم،     

فراموا أن يفتنوهم نن  ينهم من مشرني قريش الذين قالوا قذ قـيـل لهم ماذا أنلزل ربكلم: أسلاطير 

ـاهلل نن قصد السبـيلـل، أن يخسلف هللا بهلم ا رض نللـى ا ّولـين، صدّا منهم لـمن أرا  اليـمان ب

نفللرهم وشللرنهم، أو يأتللـيهم نللذاب هللا مللن مكللان ال يشللعر بلله وال يللدري مللن أيللن يأتللـيه؟ ونللان 

 مـجاهد يقول: ننى بذلك نـمرو  بن ننعان.

 ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا نيسى وحدثنـي اللـحرث،16327  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي الـمثنى، قال: حلدثنا قسلحال، قلال: حلدثنا نبلد هللا، 

نن ورقاء جميعا نن ابن أبـي نـجي  نن مـجاهد: أفَأِمَن الِّذيَن َمَكُروا الّسيّئاِت أْن يَْخِسلَف ّللّاُ بِِهلُم 

 قال: هو نـمرو  بن ننعان وقومه.ا ْرَض... قلـى قوله: أْو يَأُْخذَُهْم نلـى تَـَخّوٍف 

 حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نن مـجاهد، مثله.   

وقنـما اخترنلا القلول اللذي قلنلاه فلـي تأويلـل ذللك،  ن ذللك تهديلد ملن هللا أهلل الشلرك بله، وهلو   

نُوِحي قلَـْيِهْم فَلـاْسئَلُوا أْهلَل اللذّْنِر قْن ُنْنتُلـْم ال تَعلَلـموَن  نقـي  قوله: َوما أْرَسْلنا ِمْن قَْبِلَك قالّ ِرجاالال 

فكان تهديد من لـم يقّر بحجة هللا الذي جرى الكالم بخطابه قبل ذلك أحرى من الـخبر نمن انقطلع 

 ذنره ننه.

 ونان قتا ة يقول فـي معنى السيئات فـي هذا الـموضع، ما:  

علاذ، قلال: حلدثنا يزيلد، قلال: حلدثنا سلعيد، نلن قتلا ة، قولله: أفَلأمَن ـ حدثنا به بشر بلن م16328  

 الِّذيَن َمَكُروا الّسيّئاِت: أي الشرك.

 47و  46اآلية : 
ٍف القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }أَْو يَأُْخذَُهْم فِي تَقَلّبِِهْم فََما ُهم بُِمْعِجِزيَن ل  أَْو يَأُْخذَُهْم َنلََى تََخلوّ 

 بُّكْم لََرُؤوٌف ّرِحيٌم {.فَإِّن رَ 

يعنـي تعالـى ذنره بقوله: أْو يَأُْخلذَُهْم فِلـي تَقَلّلبِِهْم أو يهلكهلم فلـي تصلّرفهم فلـي اللبال  وتلر ّ هم     

فـي أسفـارهم. فَما ُهلْم بِلـمعِجِزين يقلول جلّل ثنلاؤه: فلإنهم ال يعجلزون هللا ملن ذللك قن أرا  أخلذهم 

 نذلك.

 ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك: وبنـحو الذي قلنا فـي  
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ـ حدثنـي الـمثنى ونلـّي بن  او ، قاال: حدثنا نبد هللا بن صالـ ، قال: ثنـي معاوية، نن 16329  

 نلـّي، نن ابن نبـاس، قوله: أْو يَأُْخذَُهْم فِـي تَقَلّبِِهْم يقول: فـي اختالفهم.

ي، قال: ثنلـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـيه، ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـ16330  

 نن ابن نبـاس، قوله: أْو يَأُْخذَُهْم فِـي تَقَلّبِِهْم فََما ُهْم بِـُمْعِجِزيَن قال: قْن شئت أخذته فـي سفر.

ـ حدثنا مـحمد بن نبد ا نللـى، قلال: حلدثنا ملـحمد بلن ثلور، نلن معملر، نلن قتلا ة: أْو 16331  

 تَقَلّبِِهْم فـي أسفـارهم.يَأُْخذَُهْم فِـي 

 حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة، مثله.   

 وقال ابن جريج فـي ذلك ما:  

ـ حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجلاج، نلن ابلن جلريج: أْو يَأُْخلذَُهْم فِلـي 16332  

 ـل والنهار.تَقَلّبِِهْم قال: التقل : أن يأخذهم بـاللـي

وأما قوله: أْو يَأُْخذَُهْم نلـى تَـَخّوٍف فإنه يعنلـي: أو يهلكهلم بتلـخّوف، وذللك بلنقم ملن أطلرافهم   

ونللواحيهم الشلليء بعللد الشلليء حتللـى يهلللك جملليعهم، يقللال منلله: تللـخّوف مللال فللالن النفللـال: قذا 

 انتقصه، ونـحو تـخّوفه من التـخّوف بـمعنى التنقم، وقول الشانر:

 ـَخّوَف الّسْيُر ِمْنها تاِمكا قَِر انما تَـَخّوَف ُنو َ النّْبعَِة الّسفَُن تَ  

يعنـي بقوله: تـخّوف السير: تنقم َسنامها. وقد ذنرنا نن الهيثم بن ندّي أنه نان يقول: هي لغة   

  ن  َشنوءة معروفة لهم ومنه قول االَخر:

 ي الـُحلُوِل لََها َصِلـيـُل تَـَخّوَف َنْدُوُهْم مالـي وأْهدَىَسالِسل فـ 

ونان الفّراء يقول: العرب تقول: تـحّوفته: أي تنقصته، تـحّوفـا: أي أخذته من حافـاته وأطرافله،   

قال: فهذا الذي سلمعته، وقلد أتلـى التفسلير بـاللـحاء وهملا بلـمعنى. قلال: ومثلله ملا قلرىء بلوجهين 

 «.َسْبخا»قوله: قن لَك فـي النّهاِر َسْبحا و 

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا أبـي، نن الـمسعو ي، نن قبراهيـم بن نامر بلن مسلعو ، 16333  

ُخلذَُهْم نن رجل، نن ُنَمر أنه سألهم نن هذه االَية: أْو يَأُْخذَُهْم فِـي تَقَلّلبِِهْم فََملا ُهلْم بِلـُمْعِجِزيَن أْو يَأْ 

نلـى تَـَخّوٍف فقالوا: ما نرى قالّ أنه نند تنقم ما يلر ّ ه ملن االَيلات، فقلال نملر: ملا أرى قالّ أنله 

نلـى ما تنتقصون من معاصي هللا. قال: فخرج رجل مـمن نان نند نملر، فلقلـى أنرابلـيّا، فقلال: 

لـى نمر فأخبره، فقال: قدّر هللا يا فالن ما فعل ربك؟ قال: قد تَـَخيفته، يعنـي تنقصته. قال: فرجع ق

 ذلك.

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنلـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـيه، 16334  

نن ابن نبـاس: أْو يَأُْخذَُهْم نلـى تَـُخّوٍف يقول: قن شئت أخذته نلـى أثر ملوت صلاحبه وتلـخّوف 

 بذلك.

الللـحسين، قللال: ثنللـي حجللاج، نللن ابللن جللريج، نللن نطللاء ـلل حللدثنا القاسللم، قللال: حللدثنا 16335  

 الـخراسانـّي، نن ابن نبـاس: نلـى تَـَخّوٍف قال: التنقم والتفزيع.

ـ حدثنـي مـحمد بن نملرو، قلال: حلدثنا أبلو ناصلم، قلال: حلدثنا نيسلى، نلن ابلن أبلـي 16336  

 نـجي ، نن مـجاهد: أْو يَأُْخذَُهْم نلـى تَـَخّوٍف نلـى تنقم.

حدثنـي الـحارث، قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي الـمثنى، قال: أخبرنا قسحال،    

قال: حلدثنا نبلد هللا، نلن ورقلاء جميعلا، نلن ابلن أبلـي نلـجي ، نلن ملـجاهد: نللـى تَلـَخّوٍف قلال: 

 تنقم.

، نلن ملـجاهد، حدثنـي الـمثنى، قال: حلدثنا أبلو ُحذيفلة، قلال: حلدثنا شلبل، نلن ابلن أبلـي نلـجي    

 مثله.

ـ حدثنا بشر، قال: حلدثنا يزيلد، قلال: حلدثنا سلعيد، نلن قتلا ة: أو يَأُْخلذَُهْم نللـى تَلـَخّوٍف 16337  

 فـيعاق  أو يتـجاون.

ـ حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وه ، قال: قال ابن نيلد، فلـي قولله: أْو يَأُْخلذَُهْم نللـى 16338  

 خّوف: التنقّم، ينتقصهم من البلدان من ا طراف.تَـَخّوٍف قال: نان يقال: التـ
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ـلل ُحللدثت نللن الللـحسين، قللال: سللمعت أبللـا معللاذ يقللول: حللدثنا نبللـيد بللن سلـيللـمان، قللال: 16339  

سللمعت الضللحاك يقللول فللـي قوللله: أْو يَأُْخللذَُهْم نلللـى تَللـَخّوٍف يعنللـي: يأخللذ العللذاب طائفللة ويتللرك 

 رى قلـى جنبها.أخرى، ويعذّب القرية ويهلكها، ويترك أخ

وقوله: فإّن َربُّكْم لََرُءوٌف َرِحيـٌم يقول: فإن ربكم قن لـم يأخذ هؤالء الذين مكروا السيئات بعذاب   

معّجل لهم، وأخذهم بلـموت وتلنقم بعضلهم فلـي أثلر بعلف، للرءوف بخلـلقه، رحيلـم بهلم، وملن 

كللن يخللّوفهم وينقّصللهم رأفتلله ورحمتلله بهللم لللـم يخسللف بهللم ا رض، ولللـم يعّجللل لهللم العللذاب، ول

 بـموت.

 

 48اآلية : 
القلول فلـي تأويلـل قولله تعاللـى   }أََو لَلْم يَلَرْواْ قِلَلَى َملا َخلَلَ  ّللّاُ ِملن َشلْيٍء يَتَفَيّلأُ ِظالَلُلهُ َنلِن اْليَِمليِن 

ِ َوُهْم  َاِخُروَن {.  َواْلّشَمآئِِل ُسّجداال ّلِلّ

اّمللة قلّراء الللـحجان واللـمدينة والبصللرة: أو لَلـْم يَللَرْوا اختلفلت القلّراء فللـي قلراءة ذلللك، فقرأتله ن    

« أو لَلـْم تَلَروا»بـالـياء نلـى الـخبر نن الذين مكروا السيئات. وقلرأ ذللك بعلف قلراء الكوفـيلـين: 

 بـالتاء نلـى الـخطاب.

وأولـى القراءتـين ننلدي الصلواب قلراءة ملن قلرأ بـاللـياء نللـى وجله اللـخبر نلن اللذين مكلروا   

لسيئات  ن ذلك فـي سيال قََصِصهم والـخبر ننهم، ثم نق  ذلك الـخبر نن ذهابهم نن حجة هللا ا

نلـيهم وترنهم النظر فـي أ لته واالنتبـار بها. فتأويـل الكالم قذن: أو لـم يلر هلؤالء اللذين مكلروا 

لَللهُ َنللِن الـيَللـِميِن السلليئات قلللـى مللا خللـل  هللا مللن جسللم قللائم شللجر أو جبللل أو غيللر ذلللك يَتَفَللـيّأُ ِظال

والّشَمائِِل يقول: يرجع من موضع قلـى موضلع، فهلو فلـي أّول النهلار نللـى حلال، ثلم يلتقلّم، ثلم 

 يعو  قلـى حال أخرى فـي آخر النهار.

 ونان جمانة من أهل التأويـل يقولون فـي الـيـمين والشمائل ما:  

عيد نلن قتلا ة، قولله: أو لَلـْم يَلَرْوا قللـى ملا ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيلد، قلال: حلدثنا سل16340  

ِ أملا الـيلـمين: فلأّول النهلار وأملا  َخلـلََ  ّللّاُ ِملْن َشلْيٍء يَتَفَلـيّأُ ِظاللُلهُ َنلِن الـيَلـِميِن والشلمائِِل ُسلّجدا ّلِلّ

 الشمال: فآخر النهار.

 قتا ة، بنـحوه.حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، نن معمر، نن    

ـ حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج: يَتَفَلـيّأُ ِظاللُله َنلِن 16341  

الـيَـِميِن والّشمائِِل قال: الغدّو واالَصال، قذا فـاءت الّظالل ظالل نّل شيء بـالغدّو سلجدت هلل، وقذا 

 فـاءت بـالعشّي سجدت هلل.

الللـحسين، قللال: سللمعت أبللـا معللاذ يقللول: حللدثنا نبللـيد بللن سلـيللـمان، قللال: ـلل ُحللدثت نللن 16342  

سمعت الضحاك يقلول فلـي قولله: يَتَفَلـيّأُ ِظاللُله َنلِن الـيَلـِميِن والّشلمائِِل يعنلـي: بلـالغدّو واالَصلال، 

 تسجد الظالل هلل غدوة قلـى أن يفـىء الظّل، ثم تسجد هلل قلـى اللـيـل، يعنـي: ظّل نّل شيء.

 ونان ابن نبـاس يقول فـي قوله يَتَفَـيّأُ ِظاللُهُ ما:  

ـ حدثنا الـمثنى، قال: أخبرنا أبو صالـ ، قال: ثنـي معاوية، نن نلـّي، نن ابن نبلـاس، 16343  

 قوله: يَتَفَـيّأُ ِظاللُهُ يقول: تتـميـل.

ِ فقال بعضهم: ظّل نّل شيء سجو ه. ذ    نر من قال ذلك:واختلف فـي معنى قوله: ُسّجدا ّلِلّ

ـ حدثنـي مـحمد بن نبد ا نلـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، نن معمر، نن قتا ة: يَتَفَـيّأُ 16344  

 ِظاللُهُ قال: ظّل نّل شيء سجو ه.

ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا قسحال الرانّي، نن أبـي سنان، نن ثابت نلن الضلحاك: 16345  

 ظّل الـمؤمن طونا، وظّل الكافر َنْرها.يَتَفَـيّأُ ِظاللُهُ قال: سجد 

وقال آخرون: بل ننى بقوله يَتَفَـيّأُ ِظاللُهُ نلالّ نلن الـيلـمين والشلمائل فلـي حلال سلجو ها، قلالوا:   

 وسجو  ا شياء غير ظاللها. ذنر من قال ذلك:

نلن أبلـي  ـ حدثنا ابن حميد وحدثنـي نصر بن نبد اللرحمن ا َو ّي، قلاال: حلدثنا َحّكلام،16346  

سنان، نن ثابت نن الضحاك، فـي قول هللا: أو لَـْم يََرْوا قلـى ملا َخلـلََ  ّللّاُ ِملْن َشلْيٍء يَتَفَلـيّأُ ِظاللُلهُ 
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قال: قذا فـاء الفـيء توجله نلّل شليء سلاجدا قبَلل القبللة ملن نبلت أو شلجر، قلال: فكلانوا يستلـحبون 

 الصالة نند ذلك.

خبرنا الـِحّمانـّي، قال: حدثنا يحيى بن يـمان، قال: حدثنا شريك، ـ حدثنـي الـمثنى، قال: أ16347  

نن منصور، نن مـجاهد فـي قول هللا: يَتَفَـيّأُ ِظاللُهُ قال: قذا نالت الشمس سلجد نلّل شليء هلل نلّز 

 وجّل.

وقال آخرون: بل الذي وصف هللا بـالسجو  فلـي هلذه االَيلة ظلالل ا شلياء، فإنلـما يسلجد ظاللهلا   

 التـي لها الظالل. ذنر من قال ذلك: ون 

ـ حدثنا القاسم، قال: حلدثنا اللـحسين، قلال: ثنلـي حجلاج، نلن ابلن جلريج، نلن ملـجاهد، 16348  

قوله: أو لَـْم يََرْوا قلـى ما َخـلََ  ّللّاُ ِمْن َشْيٍء يَتَفَـيأُ ِظاللُهُ قال: هو سجو  الظالل، ظلالل نلّل شليء 

 ض من  ابة، قال: سجو  ظالل الدواّب، وظالل نّل شيء.ما فـي السموات وما فـي ا ر

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنلـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـيه، 16349  

نن ابن نبـاس، قوله: أو لَـْم يََرْوا قلـى ما َخـلََ  ّللّاُ ِمْن َشْيٍء يَتَفَـيّأُ ِظاللُلهُ ملا خلـل  ملن نلّل شليء 

نه وشمائله، فلفظ ما لفظ نن الـيـمين والشمائل، قال: ألـم تر أنك قذا صلـيت الفجر نان ما نن يـمي

 بـين مطلع الشمس قل مغربها ظالّ؟ ثم بعم هللا نلـيه الشمس  لـيالال، وقبف هللا الظّل.

ي وأولـى ا قوال فـي ذلك بلـالصواب أن يقلال: قن هللا أخبلر فلـي هلذه االَيلة أن ظلالل ا شلياء هل  

التـي تسجد، وسجو ها: َمياَلنها و ورانها من جان  قلـى جان  وناحيلة قللـى ناحيلة، نملا قلال ابلن 

نبـاس يقال من ذلك: سجدت النـخـلة قذا مالت، وسجد البعير وأسجد: قذا أميـل للرنوب. وقد بلـيّنا 

 معنى السجو  فـي غير هذا الـموضع بـما أغنى نن قنا ته.

وَن يعنـي: وهم صاغرون، يقال منه:  خلر فلالن هلل يلدخر  خلرا و خلورا: قذا وقوله: َوُهْم  َاخرُ   

 ذّل له وخضع ومنه قول ذي الّرّمة:

 فَلَـْم يَْبَ  قالّ  اِخٌر فِـي ُمَخيٍّسوُمْنـَجِحٌر فِـي غيِر أْرِضَك فـي ُجْحِر  

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

حدثنـي الـمثنى، قلال: حلدثنا أبلو ُحذيفلة، قلال: حلدثنا شلبل، نلن ابلن أبلـي نلـجي ، نلن ـ 16350  

 مـجاهد: َوُهْم  َاِخُروَن: صاغرون.

 حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نن مـجاهد، مثله.   

ة: َوُهللْم  َاِخللُروَن: أي ـلل حللدثنا بشللر، قللال: حللدثنا يزيللد، قللال: حللدثنا سللعيد، نللن قتللا 16351  

 صاغرون.

 ـ حدثنا ابن نبد ا نلـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، نن معمر، نن قتا ة مثله.16352  

فجمعها، فإن ذلك قنـما جلاء نلذلك،  ن « الّشمائِلِ »وأما توحيد الـيـمين فـي قوله: َنِن الـيَـِميِن و   

من شيء يتفـيأ ظالل ما خـل  من شيء نن يلـمينه: أي  معنى الكالم: أو لـم يروا قلـى ما خـل  هللا

بـمعنى: نن « نن الـيـمين»لفظ واحد، ومعناه معنى الـجمع، فقال: « ما»ما خـل ، وشمائله. فلفظ 

يلـمين ملا خلـل ، ثلم رجلع قللـى معنلاه فلـي الشلمائل. ونلان بعلف أهلل العربلـية يقلول: قنلـما تفعللل 

الواحد الواحد، فـيقال للرجل: خذ نن يـمينك، قال: فكأنه قذا  العرب ذلك،  ن أنثر الكالم مواجهة

وحد ذه  قلـى واحد ملن القلوم، وقذا جملع فهلو اللذي ال مسلاءلة فلـيه واستشلهد لفعلل العلرب ذللك 

 بقول الشانر:

 بِفـي الّشاِمتِـيَن الّصْخُر قْن ناَن َهدّنِـيَرِنيّةُ ِشْبلَـْي ُمْخِدٍر فـي الّضراغِم  

 بأفواه وقول االَخر:»، ولـم يقل: «فـي الشامتـينبِ »فقال:   

 الَواِر ُوَن وتَـْيـٌم فِـي ذََرا َسبإٍقد َنّف أْنناقَُهْم ِجْلدُ الـَجَواِميِس  

 ولـم يقل: جلو .

 49اآلية : 
ِ يَْسُجدُ َما فِلي الّسلَماَواِت َوَملا فِلي ا ْرِض ِملن  َآبّلةٍ  َواْلَمكئَِكلةُ  القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }َوّلِلّ

 َوُهْم الَ يَْستَْكبُِروَن {.
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يقول تعالـى ذنره: وهلل يخضع ويستسلـم  مره ما فـي السموات وما فـي ا رض من  ابّة يدّب     

نلللـيها، والللـمالئكة التللـي فللـي السللموات، وهللم ال يسللتكبرون نللن التللذلل للله بللـالطانة. َوالّللِذيَن ال 

لُلوبُهْم ُمْنِكلَرةٌ َوُهلْم ُمْسلتَْكبُِروَن وظاللهلم تتفلـيأ نلن الـيلـمين والشلمائل سلجدا هلل يُْؤِمنُوَن بـاالَِخَرةِ قُ 

 وهم  اخرون.

ونان بعف نـحويّـي البصرة يقول: اجتزىء بذنر الواحد من اللدواّب نلن ذنلر اللـجميع. وقنلـما   

ئكة، نملا يقلال: ملا معنى الكالم: وهلل يسجد ما فـي السموات وملا فلـي ا رض ملن اللدواّب واللـمال

 أتانـي من رجل، بـمعنى: ما أتانـي من الرجال.

وقن نانلت قلد تكلون نللـى « ملا»ونان بعف نـحويّـي الكوفة يقلول: قنلـما قـيلـل: ملن  ابلة،  ن   

مذه  الذي، فإنها غير مؤقتة، فإذا أبهمت غير مؤقتة أشبهت الـجزاء، والـجزاء يدخـل ملن فـيلـما 

ِملن هلذا « ِملن»النكرة، فـيقال: من ضلربه ملن رجلل فلـاضربوه، وال تسلقط جاء من اسم بعده من 

، فجعللوه بلـمن للـيدّل نللـى أنله تفسلير «ملا»و « من»الـموضع نراهية أن تشبه أن تكون حاالال ل 

لـما ومن  نهما غير موقتتـين، فكان  خول من فـيـما بعدهما تفسيرا للـمعناهما، ونلان  خلول ملن 

 وقت من من وما، فلذلك لـم تلغيا.أ ّل نلـى ما لـم ي

 50اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }يََخافُوَن َربُّهْم ّمن فَْوقِِهْم َويَْفعَلُوَن َما يُْؤَمُروَن {.

يقول تعالـى ذنره: يخاف هؤالء الـمالئكة التـي فـي السموات وما فـي ا رض من  ابة، ربّهلم     

َنَصلوا أملره. ويَْفعَلُللوَن ملا يُللْؤَمُروَن يقلول: ويفعللون مللا أملرهم هللا بلله،  ملن فلوقهم، أن بعللذّبهم قن

 فـيؤ ّون حقوقه ويجتنبون ُسْخطه. 

 51اآلية : 
اْرَهبُوِن القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }َوقَاَل ّللّاُ الَ تَتِّخذُواْ قِلـََهْيِن اثْنَْيِن قِنَّما ُهَو قِلـَهٌ َواِحدٌ فَإيّاَي فَل

.} 

يقول تعالـى ذنره: وقال هللا لعبلـا ه: ال تتلـخذوا للـي شلريكا أيهلا النلاس، وال تعبلدوا معبلو َين،     

فإنكم قذا نبدتـم معنـي غيري جعلتـم لـي شريكا، وال شريك لـي، قنـما هو قله واحد ومعبو  واحد، 

صيتكم قيلاي قن نصيتـمونلـي وأنا ذلك. فإيّاَي فـاْرَهبُوِن يقول: فإيلاي فلـاتقوا وخلافوا نقابلـي بلـمع

 ونبدتـم غيري، أو أشرنتـم فـي نبـا تكم لـي شريكا.

 52اآلية : 
ال أَفَغَْيلَر ّللّاِ تَتّقُلوَن  القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }َولَهُ َما فِي اْلّسَماَواِت َوا ْرِض َولَهُ الدّيُن َواِصبا

.} 

وا رض من شليء، ال شلريك لله فلـي شليء ملن  يقول تعالـى ذنره: وهلل ملك ما فـي السموات    

ذلك، هو الذي خـلقهم، وهو الذي يرنقهم، وبـيده حياتهم وموتهم. وقوله: َولَهُ اللدّيُن َواِصبلـا يقلول 

جللّل ثنللاؤه: وللله الطانللة والخللالص  ائمللا ثابتللا واجبللـا، يقللال منلله: َوَصللَ  الللدّيُن يَِصللُ  ُوُصوبللـا 

 وَوْصبـا نما قال الدّيِـلـّي:

 ال أْبتَِغي الـَحْمدَ القَِلـيـَل بَقاُؤُهيَْوما بِذَّم الدّْهِر أجَمَع َواِصبـا  

 ومنه قول هللا: ولَُهْم َنذَاٌب َواِصٌ  وقول حسان:  

 َغيَّرتْهُ الّريُ  تَْسِفـي بِِهوَهِزيـٌم َرْندُهُ َواِصُ   

 لك قذا أنيا ومّل ومنه قول الشانر:فأما من ا لـم، فإنـما يقال: وص  الرجل يُوَصُ  َوَصبـا، وذ  

 ال يْغِمُز الّساَل ِمْن أْيٍن وال َوَصبٍوال يعَّف نلـى ُشْرُسوفِِه الّصفَُر  

 وقد اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل الواص ، فقال بعضهم: معناه، ما قلنا. ذنر من قال ذلك:  

، نلن ا غلّر بلن الصبلـاح، نلن ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حلدثنا يحيلى بلن آ م، نلن قلـيس16353  

 خـلـيفة بن حصين نن أبـي نضرة، نن ابن نبـاس: َولَهُ الدّيُن َواِصبـا قال:  ائما.

ـ حدثنـي قسمانيـل بن موسى، قال: أخبرنا شريك، نن أبـي حصين، نن نكرملة، فلـي 16354  

 قوله: َولَهُ الدّيُن َواِصبـا قال:  ائما.
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نا يحيى بن آ م، نن قـيس، نن يعلـى بن النعمان، نن نكرمة، قلال: حدثنا ابن ونيع، قال: حدث   

  ائما.

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا نيسى وحدثنـي اللـحرث، 16355  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي الـمثنى، قال أخبرنا: قسحال، قال: حلدثنا نبلد هللا، 

دثنـي الـمثنى، قال: أخبرنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل جميعا، نن ابلن أبلـي نلـجي  نن ورقاء وح

 نن مـجاهد: َولَهُ الدّيُن َواِصبـا قال:  ائما.

حدثنا القاسم قال: حدثنا اللـحسين، قلال: ثنلـي حجلاج، نلن ابلن جلريج، نلن ملـجاهد: ولَله اللدّين    

 َواصبـا قال:  ائما.

، قال: حدثنا نبدة وأبو معاوية، نن جلويبر، نلن الضلحاك: َولَلهُ اللدّيُن ـ حدثنا ابن ونيع16356  

 َواِصبـا قال:  ائما.

حدثنـي الـمثنى، قال: أخبرنا نمرو بن نون، قال: أخبرنا ُهشيلـم، نلن جلويبر، نلن الضلحاك،    

 مثله.

َواِصبـا: أي  ائما،  ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة: َولَهُ الدّينُ 16357  

 فإن هللا تبـارك وتعالـى لـم يدع شيئا من خـلقه قالّ نبده طائعا أو نارها.

ـلل حللدثنا مللـحمد بللن نبللد ا نلللـى، قللال: حللدثنا مللـحمد بللن ثللور، نللن معمللر، نللن قتللا ة: 16358  

 َواِصبـا قال:  ائما، أال ترى أنه يقول: َنذَاٌب َواِصٌ : أي  ائم؟

يونس، قال: أخبرنا ابن وه ، قال: قال ابن نيد، فـي قوله: َولَهُ اللدّيُن َواِصبلـا ـ حدثنـي 16359  

 قال:  ائما، والواص : الدائم.

 وقال آخرون: الواص  فـي هذا الـموضع: الواج . ذنر من قال ذلك:  

ـلل حللدثنا أبللو نريلل ، قللال: حللدثنا ابللن نطيللة، نللن قللـيس، نللن يَْعلَللـى بللن النعمللان، نللن 16360  

 ة، نن ابن نبـاس، فـي قوله: َولَهُ الدّيُن َواِصبـا قال: واجبـا.نكرم

ونان مـجاهد يقول: معنى الدين فـي هذا الـموضع: الخالص. وقد ذنرنا معنى اللدين فلـي غيلر   

 هذا الـموضع بـما أغنى نن قنا ته.

ـي الـحارث، ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا نيسى وحدثن16361  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي الـمثنى، قال: أخبرنا أبلو ُحذيفلة، قلال: حلدثنا شلبل 

وحدثنـي الـمثنى، قال: أخبرنا قسحال، قال: حدثنا نبد هللا، نن ورقاء جميعا نن ابن أبـي نـجي ، 

 نن مـجاهد: َولَهُ الدّيُن َواِصبـا قال: الخالص.

اسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نلن ملـجاهد، قلال: اللدّيُن: حدثنا الق   

 الخالص.

وقوله: أفَغَْيَر ّللّاِ تَتّقُوَن يقول تعالـى ذنره: أفغير هللا أيهلا النلاس تتقلون، أي ترهبلون وتلـحذرون   

 ة له، وما لكم نافع سواه.أن يسلبكم نعمة هللا نلـيكم بإخالصكم العبـا ة لربكم، وقفرا نم الطان

 53اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }َوَما بُِكم ّمن نّْعَمٍة فَِمَن ّللّاِ ثُّم قِذَا َمّسُكُم الّضّر فَإِلَْيِه تَْجأَُروَن {.

اختلف أهل العربـية فـي وجه  خول الفـاء فـي قولله: فَِملَن ّللّاِ فقلال بعلف البصريلـين:  خلـلت     

فلـي معنلى « ملا»فجعلل اللـخبر بـالفلـاء. وقلال بعلف الكوفـيلـين: « من»بـمنزلة « ما»ـاء،  ن الف

جزاء، ولها فعل مضمر، نأنك قلت: ما يكن بكم من نعمة فمن هللا،  ن الـجزاء ال بلدّ لله ملن فعلل 

 مـجزوم، قن ظهر فهو جزم، وقن لـم يظهر فهو مضمر نما قال الشانر:

 اِلنا ال نَِضْ  بِِهِذَرانا َوقْن َصْبرا فنَْعِرُف للّصْبِر قن العَْقُل فـي أموَ  

جان، وجعلت « الذي»فـي معنى « ما بكم»وقال: أرا : قن يكن العقل فأضمره. قال: وقن جعلت   

فلـي موضلع رفلع بقولله: فَِملَن ّللّاِ وأ خلـل الفلـاء نملا قلال: قّن اللـَمْوَت الّلِذي « ما»و « بكم»صلته 

، فقلد يجلون  خلول الفلـاء «اللذي»و « ما»و « من»هُ فإنّه ُمالقِـيُكْم ونل اسم وصل مثل تَِفّروَن ِمنْ 

فـي خبره  نه مضارع للـجزاء والـجزاء قد يجاب بـالفـاء، وال يجلون أخلوك فهلو قلائم،  نله اسلم 
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غير موصول، ونذلك تقول: مالك لـي، فإن قلت: مالك، جان أن تقول: مالك فهو لـي، وقن ألقلـيت 

 لفـاء فصواب.ا

وتأويـل الكالم: ما يكن بكم فـي أبدانكم أيها الناس من نافـية وصحة وسلالمة وفلـي أملوالكم ملن   

نللـماء، فللـاهلل الللـمنعم نلللـيكم بللذلك ال غيللره،  ن ذلللك قلللـيه وبللـيده. ثُللّم قذَا َمّسللُكُم الّضللّر يقللول: قذا 

ش، فإلَلـْيِه تَلـْجأَُروَن يقلول: فإللـى هللا أصابكم فـي أبدانكم َسقَم ومرض ونلة نارضة وشدّة من ني

تصرخون بـالدناء وتستغيثون به، لـيكشف ذلك ننكم. وأصله: من جلؤار الثلور، يقلال منله: جلأر 

 الثور يجأر ُجؤارا، وذلك قذا رفع صوتا شديدا من جوع أو غيره ومنه قول ا نشى:

 َصاَرا َوما أْيبُِلـّي َنلـى َهْيَكٍلبَناهُ َوَصلَّ  فِـيِه و 

 يَُراِوُح ِمْن َصلََواِت الـَمِلـيِك َطْورا ُسُجو ا َوَطْورا ُجَؤارا  

 يعنـي بـالـجؤار: الصياح، قما بـالدناء وقما بـالقراءة.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

نيسى وحدثنـي اللـحرث،  ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا16362  

قال: حدثنا الـحسن قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي الـمثنى، قلال: أخبرنلا أبلو ُحذيفلة، قلال: حلدثنا شلبل 

وحدثنللـي الللـمثنى، قللال: أخبرنللا قسللحال، قللال: حللدثنا نبللد هللا، نللن ورقللاء، جميعللا نللن ابللن أبللـي 

 نون  ناء.نـجي ، نن مـجاهد، فـي قوله: فإلَـْيِه تَـجأَُروَن قال: تضر

 حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نن مـجاهد، مثله.   

ـلل حدثنللـي الللـمثنى، قللال: أخبرنللا أبللو صالللـ ، قللال: ثنللـي معاويللة، نللن نلللـّي، نللن ابللن 16363  

 نبـاس، رضي هللا ننهما، قال: الّضّر: الّسْقم.

 55و  54اآلية : 
للله تعالللـى   }ثُللّم قِذَا َنَشللَف الّضللّر َنللْنُكْم قِذَا فَِريللٌ  ّمللْنُكم بِللَربِّهْم يُْشللِرُنوَن ل  القللول فللـي تأويللـل قو

 ِليَْكفُُرواْ بَِمآ آتَْينَاُهْم فَتََمتّعُواْ فََسْوَف تَْعلَُموَن {.

يقول تعالـى ذنره: ثم قذا وه  لكلم ربكلم العافلـية، ورفلع نلنكم ملا أصلابكم ملن اللـمرض فلـي     

نكم ومللن الشللدّة فللـي معاشللكم، وفللّرج الللبالء نللنكم قذَا فَِريللٌ  ِمللْنُكْم بِللَربِّهْم يُْشللِرُنوَن يقللول: قذا أبللدا

جمانة منكم يجعلون هلل شريكا فـي نبـا تهم، فـيعبدون ا وثان ويذبحون لهلا الذبلـائ  شلكرا لغيلر 

ا آتَـْيناُهْم يقول: للـيجحدوا هللا نعمتله من أنعم نلـيهم بـالفرج مـما نانوا فـيه من الضّر. لـيَْكفُُروا بِـمَ 

فـيـما آتاهم ملن نشلف الضلّر نلنهم. فَتَلـَمتّعُوا فََسلْوَف تَْعلَلـُموَن، وهلذا ملن هللا ونيلد لهلؤالء اللذين 

وصف صفتهم فـي هذه االَيات وتهديد لهم، يقول لهم جّل ثناؤه: تـمتعوا فـي هذه الـحياة الدنـيا قلـى 

وتبلغوا الـميقات الذي وقته لـحياتكم وتـمتعكم فـيها، فإنكم من ذلك ستصليرون  أن توافـيكم آجالكم،

قلـى ربكم، فتعلـمون بلقائه وبـال ما نسبت أيديكم، وتعرفون سوء مغبة أملرنم، وتنلدمون حلين ال 

 ينفعكم الندم.

 

 56اآلية : 
ال ّمّما َرَنْقنَاُهْم تَاّلّلِ لَتُْسأَلُّن َنّما ُنْنتُْم القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }َويَْجعَلُوَن ِلَما الَ يَْعلَُموَن  نَِصيبا

 تَْفتَُروَن {.

يقول تعالـى ذنره: ويجعل هؤالء الـمشرنون من َنبَدة ا وثان، لـما ال يعلـمون منله ضلّرا وال     

أنله  نفعا نَِصيبلـا يقلول: حّظلا وجلزاء ملـما رنقنلاهم ملن ا ملوال، قشلرانا ملنهم لله اللذي يعللـمون

 خـلقهم، وهو الذي ينفعهم ويضّرهم  ون غيره. نالذي:

ـ حدثنا القاسم، قال: حلدثنا اللـحسين، قلال: ثنلـي حجلاج، نلن ابلن جلريج، نلن ملـجاهد، 16364  

قوللله: ويَْجعَلُللوَن ِلللـَما ال يَْعلَللـُموَن نَِصيبللـا ِمللـّما رَنْقنللاُهْم قللال: يعلللـمون أن هللا خللـلقهم ويضللّرهم 

 جعلون لـما ال يعلـمون أنه يضّرهم وال ينفعهم نصيبـا مـما رنقناهم.وينفعهم، ثم ي
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ـل حللدثنا بشلر، قللال: حلدثنا يزيللد، قللال: حلدثنا سللعيد، نلن قتللا ة، قولله: ويَْجعَلُللوَن ِلللـَما ال 16365  

ءا يَْعلَـُموَن نَِصيبـا ِمـّما َرَنْقناُهْم وهم مشرنو العرب، جعلوا  وثانهم نصيبـا مـما رنقنلاهم، وجلز

 من أموالهم يجعلونه  وثانهم.

ـ حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وه ، قال: قال ابن نيلد، فلـي قولله: ويَْجعَلُلوَن ِللـَما ال 16366  

يَْعلَـُموَن نَِصيبـا ِمـّما رَنْقنلاُهْم قلال: جعللوا الَلهلتهم التلـي للـيس لهلا نصلي  وال شليء، جعللوا لهلا 

 وا نعام، يسمون نلـيها أسماءها ويذبحون لها. نصيبـا مـما قال هللا من الـحرث

وقوله: تاّلّلِ لَتُْسئَلُّن َنّما ُنْنتُـْم تَْفتَُروَن يقول تعالـى ذنره: وهللا أيها اللـمشرنون اللـجانلون االَلهلة   

ـيا وا ندا  نصيبـا فـيـما رنقنانم شرنا بـاهلل ونفرا، لـيسألنكم هللا يلوم القلـيامة نملا ننتلـم فلـي الدنل

تفترون، يعنـي: تـختلقون من البـاطل والفك نللـى هللا بلدنوانم لله شلريكا، وتصيلـيرنم  وثلانكم 

 فـيـما رنقكم نصيبـا، ثم لـيعاقبنكم نقوبة تكون جزاء لكفرانكم نعمه وافترائكم نلـيه.

 58و  57اآلية : 
ِ اْلبَنَاِت سُ  ْبَحانَهُ َولَُهْم ّما يَْشتَُهوَن ل  َوقِذَا بُّشلَر أََحلدُُهْم القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }َويَْجعَلُوَن ّلِلّ

ال َوُهَو َنِظيٌم {.  بِاالُْنثََى َظّل َوْجُههُ ُمْسَو ّا

يقول تعالـى ذنره: ومن جهل هؤالء الـمشرنين وُخبلم فعلهلم وقلب  فِلْريتهم نللـى ربهلم، أنهلم     

ج  بنعمله نللـيهم الشلكر، واستلـحّ  نلللـيهم يجعللون للـمن خلـلقهم و بّلرهم وأنعلم نللـيهم، فلـاستو

الـحمد البَنَاِت، وال ينبغي أن يكون هلل ولد ذنر وال أنثى سلبحانه، نلّزه جلّل جاللله بلذلك نفسله نملا 

أضافوا قلـيه ونسبوه من البنات، فلـم يرضوا بجهلهم قذ أضافوا قلـيه ما ال ينبغي قضافته قلـيه. وال 

يضيفوا قلـيه ما يشتهونه  نفسهم ويحبونه لها، ولكنهم أضافوا قلـيه  ينبغي أن يكون له من الولد أن

التلـي فلـي « ملا»ما يكرهونه  نفسهم وال يرضونه لها من البنات ما يقتلونها قذا نانت لهلم. وفلـي 

، فلـيكون معنلى «البنلات»قوله: ولَُهْم ما يَْشلتَُهوَن وجهلان ملن العربلـية: النصل  نطفلـا لهلا نللـى 

للبنلـين، والرفلع « ملا»ا أريد ذلك: ويجعلون هلل البنات ولهم البنـين الذين يشتهون، فتكون الكالم قذ

نلـى أن الكالم مبتدأ من قوله: ولَُهلْم ملا يَْشلتَُهوَن فلـيكون معنلى الكلالم: ويجعللون هلل البنلات ولهلم 

 البنون.

ا يقلول: وقذا بشلر أحلد هلؤالء اللذين جعللوا هلل وقوله: َوقذَا بُّشَر أَحدُُهْم بـا ُْنثَى َظّل َوْجُههُ ُمْسلَو ّ   

البنات بوال ة ما يضيفه قلـيه من ذلك له، ظلّل وجهله مسلو ّا ملن نراهتله لله َوُهلَو َنِظيلـٌم يقلول قلد 

 َنَظم الـحزَن، وامتأل غّما بوال ته له، فهو ال يظهر ذلك.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنلـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـيه، 16367  

ِ البَناِت ُسْبحانَهُ ولَُهْم ما يَْشلتَُهوَن، ثلم قلال: َوقذَا بُّشلَر أَحلدُُهْم بلـا ُنثَى  نن ابن نبـاس: ويَْجعَلُوَن ّلِلّ

ر االَيلة، يقللول: يجعللون هلل البنللات ترضلونهّن لللـي وال َظلّل َوْجُهلهُ ُمْسللَو ّا َوُهلَو َنِظيللـٌم... قللـى آخلل

ترضونهّن  نفسكم وذلك أنهم نانوا فـي الـجاهلـية قذا ُولد للرجل منهم جارية أمسكها نلـى هون، 

 أو  سها فـي التراب وهي حية.

دُهْم ـلل حللدثنا بشللر، قللال: حللدثنا يزيللد، قللال: حللدثنا سللعيد، نللن قتللا ة، قوللله: َوقذَا بُّشللَر أَحلل16368  

بلـا ُْنثى َظلّل َوْجَهلهُ ُمْسلَو ّا َوُهلَو َنِظيلـٌم وهلذا صنلـيع مشلرني العلرب، أخبلرهم هللا تعاللـى ذنلره 

بخبم صنـيعهم فأما الـمؤمن فهو حقـي  أن يرضلى بلـما قسلم هللا لله، وقضلاء هللا خيلر ملن قضلاء 

الم. وقنلـما أخبلرنم هللا الـمرء لنفسه، ولعمري ما يدري أنه خير، لُرّب جاريلة خيلر  هلهلا ملن غل

 بصنـيعهم لتـجتنبوه وتنتهوا ننه، ونان أحدهم يغذو نلبه ويئد ابنته.

ـ حدثنا  القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنلـي حجلاج، نلن ابلن جلريج، قلال: قلال ابلن 16369  

 نبـاس: َوُهَو َنِظيـٌم قال: حزين.

، قلال: أخبرنلا هشيلـم، نلن جلويبر، نلن ـ حدثنـي اللـمثنى، قلال: حلدثنا نملرو بلن نلون16370  

 الضحاك، فـي قوله: َوُهَو َنِظيـٌم قال: الكظيـم: الكميد.

 وقد بـيّنا ذلك بشواهده فـي غير هذا الـموضع.  
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 59اآلية : 
ُهوٍن أَْم يَدُّسهُ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }يَتََواَرَى ِمَن اْلقَْوِم ِمن ُسَوِء َما بُّشَر بِِه أَيُْمِسُكهُ َنلََى 

 فِي التَّراِب أاَلَ َسآَء َما يَْحُكُموَن {.

يقللول تعالللـى ذنللره: يتللوارى هللذا الللـمبّشر بللوال ة ا نثللى مللن الولللد للله مللن القللوم، فللـيغي  نللن     

أبصارهم ِمْن ُسوِء ما بُّشَر بِِه يعنـي: من مساءته قياه مـميالال بـين أن يـمسكه نلـى ُهون: أي نللـى 

 ونذلك ذلك لغة قريش فـيـما ذنر لـي، يقولون للهوان: الُهون ومنه قول الـحطيئة: هوان،

 فلّـما َخِشيُت الُهوَن والعَْيُر ُمـْمِسٌكعلـى َرْغِمِه ما أثبَت الـحبَل حافُِرْه  

وبعف بنـي تـميـم جعل الُهوَن مصدرا للشيء الهين. ذنر الكسائي أنه سمعهم يقوللون: قن ننلت   

هون الـمؤنة منذ الـيوم قال: وسمعت: الهوان فـي مثل هذا الـمعنى، سمعت منهم قائالال يقول لقلـيـل 

لبعير له: ما به بأس غير هوانه، يعنـي خفـيف الثمن، فإذا قالوا: هو يـمشي نلـى َهْونه، لـم يقولوه 

ى ا ْرِض َهْونلا. أْم يَدّسلهُ فِلـي قال بفتـ  الهاء، نما قال تعالـى: َونبـا ُ اللّرْحَمِن الّلِذيَن يَلـْمُشوَن نللـ

 التَّراِب يقول: يدفنه حيّا فـي التراب فـيئده. نما:

ـ حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قلال: ثنلـي حجلاج، نلن ابلن جلريج: أيُلـْمسُكهُ نللـى 16371  

 ُهوٍن أْم يَدُّسهُ فـي التَّراِب يئد ابنته.

: أال ساء الـحكم الذي يحكم هلؤالء اللـمشرنون وذللك أن جعللوا وقوله: أال ساَء ما يَْحُكُموَن يقول  

هلل ما ال يرضون  نفسهم، وجعلوا لـما ال ينفعهم وال يضّرهم شرنا فـيـما رنقهم هللا، ونبدوا ملن 

 خـلقهم وأنعم نلـيهم.

 60اآلية : 
ِ اْلَمثَلُل ا ْنلَلَى َوُهلَو القول فـي تأويلـل قولله تعاللـى:   }ِللّلِذيَن الَ يُْؤِمنُلوَن بِلاالَِخَرةِ َمثَل ُل الّسلْوِء َوّلِلّ

 اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم {.

وهذا خبر من هللا جّل ثناؤه أن قوله: َوقذَا بُّشَر أحدَُهْم بـا ْنثَى َظلّل َوْجُهلهُ ُمْسلَو ّا َوُهلَو َنِظيلـٌم،     

البنات، فبلـين بقولله: للّلِذيَن ال واالَية التـي بعدها مثل ضربه هللا لهؤالء الـمشرنين الذين جعلوا هلل 

يُوْءِمنُوَن بـاالَِخَرةِ َمثَُل الّسْوِء أنه مثل، وننى بقوله جّل ثناؤه: للِّذيَن ال يُوْءِمنُوَن بـاالَِخَرةِ للذين ال 

يصدّقون بـالـمعا  والثواب والعقاب من الـمشرنين َمثَُل الّسْوِء وهو القبـي  من اللـمثل، وملا يسلوء 

ِ الـَمثَُل ا ْنلـى يقول: وهلل الـمثل ا نلـى، وهلو ا فضلل وا طيل ، من ضرب ل ه ذلك الـمثل. وّلِلّ

 وا حسن، وا جمل، وذلك التوحيد والذنان له بأنه ال قله غيره.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ِ ـ حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى، قال: حدثن16372   ا ملـحمد بلن ثلور، نلن معملر، نلن قتلا ة: َوّلِلّ

 الـَمثَُل ا ْنلَـى قال: شها ة أن ال قله قال هللا.

ـ حدثنا بشر، قلال: حلدثنا يزيلد، قلال: حلدثنا سليعد، نلن قتلا ة، قولله: للّلِذيَن ال يُوْءِمنُلوَن 16373  

ِ الـَمثَْل ا ْنلَـى الخالص   والتوحيد.بـاالَِخَرةِ َمثَُل الّسْوِء َوّلِلّ

وقوله: َوُهَو العَِزيُر الـَحِكيـُم يقول تعالـى ذنره: وهللا ذو العّزة التـي ال يـمتنع نلـيه معهلا نقوبلة   

هللؤالء الللـمشرنين الللذين وصللف صللفتهم فللـي هللذه االَيللات، وال نقوبللة مللن أرا  نقوبتلله نلللـى 

ه وا ملر أملره، الـحكيلـم فلـي معصيته قياه، وال يتعذّر نللـيه شليء أرا ه وشلاءه  ن الـخلـل  خلـلق

 تدبـيره، فال يدخـل تدبـيره َخـلَل وال خطأ. 

 61اآلية : 
القللول فللـي تأويللـل قوللله تعالللـى:   }َولَللْو يَُؤاِخللذُ ّللّاُ النّللاَس بُِظْلِمِهللْم ّمللا تَللَرَك َنلَْيَهللا ِمللن  َآبّللٍة َولَِكللن 

 ُهْم الَ يَْستَأِْخُروَن َساَنةال َوالَ يَْستَْقِدُموَن {.يَُؤّخُرُهْم قلََى أََجٍل ّمَسّمَى فَإِذَا َجآَء أََجلُ 

يقول تعالـى ذنره: َولَلْو يُوَءاِخلذُ ّللّاُ نصلاة بنلـي آ م بلـمعاصيهم، ملا تَلَرَك َنلَلـْيها يعنلـي نللـى     

 ا رض ِمللْن  َابّللٍة تللدّب نلللـيها. ولَِكللْن يُللوَءّخُرُهْم يقللول: ولكللن بحلللـمه يللؤخر هللؤالء الظلللـمة فللال
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يُعاجلهم بـالعقوبة، قلـى أَجٍل ُمَسّمى يقول: قلـى وقتهم الذي ُوقّلت لهلم. فلإذَا جلاَء أَجلُُهلْم يقلول: فلإذا 

جللاء الوقللت الللذي ُوقّللت لهالنهللم، ال يَْسللتَأِْخُروَن نللن الهللالك سللانة فـيللـمهلون، َوال يَْسللتَْقِدُموَن للله 

 حتـى يستوفُوا آجالهم.

 أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك: وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال  

ـ حدثنا مـحمد بن بشار، قال: حدثنا نبد الرحمن، قال: حدثنا سفـيان، نن أبلـي قسلحال، 16374  

نن أبـي ا حوص، قال: نا  الـُجعَل أن يعذّب بذن  بنـي آ م. وقرأ: لَْو يُوَءاِخذُ ّللّاُ النّاَس بُِظْللـمِهْم 

 ٍة.ما تََرَك َنلَـْيها ِمْن  َابّ 

ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى، قال: حدثنا قسمانيـل بن حكيـم الـخزانّي، قال: حلدثنا ملـحمد 16375  

بن جابر الـجعفـي، نن يحيى بن أبـي نثـير، نن أبلـي سللـمة، قلال: سلمع أبلو هريلرة رجلالال وهلو 

ـحبلـاري لتلـموت فلـي يقول: قن الظالـم ال يضّر قال نفسه، قال: فـالتفت قلـيه فقال: بللـى، وهللا قن ال

 ونرها هزاالال بظلـم الظالـم

ـ حدثنـي يعقوب، قال: حدثنا أبو نبـيدة الـحدا ، قال: حدثنا قرة بن خالد السدوسي، نلن 16376  

 الزبـير بن ندّي، قال: قال ابن مسعو : خطيئة ابن آ م قتلت الـُجعَل.

نلن أبلـي قسلحال، نلن أبلـي نبلـيدة، حدثنا أبو السائ ، قال: حدثنا أبو معاويلة، نلن ا نملش،    

 قال: قال نبد هللا: نا  الـُجعَل أن يهلك فـي ُحْجَرِه بخطيئة ابن آ م.

ـ حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا أخبرنا قسحال، قال: أخبرنا نبد الرنال، نلن معملر، نلن 16377  

يَْستَْقِدُموَن قال: نرى أنه قذا حضر أجله الزهري، قال هللا: فإذَا جاَء أَجلُُهْم ال يَْستَأِْخُروَن ساَنةال َوال 

 فال يؤخر سانة وال يقدّم ما لـم يحضر أجله، فإن هللا يؤّخر ما شاء ويُقدّم ما شاَء.  

 62اآلية : 
ِ َما يَْكَرُهوَن َوتَِصُف أَْلِسنَتُُهُم اْلَكِذَب أَّن لَُهلُم اْلحُ  ْسلنََى القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َويَْجعَلُوَن ّلِلّ

 الَ َجَرَم أَّن لَُهُم اْلنّاَر َوأَنُّهْم ّمْفَرُطوَن {.

يقول تعالـى ذنره: ويجعل هؤالء الـمشرنون هلل ما يكرهونه  نفسهم. َوتَِصُف أْلِسلنَتُُهُم الَكلِذَب     

يقول: وتقول ألسنتهم الكذب وتفتريه أّن لهم اللـُحْسنَى فلأن فلـي موضلع نصل ،  نهلا ترجملة نلن 

ب. وتأويللـل الكللالم: ويجعلللون هلل مللا يكرهونلله  نفسللهم، ويزنمللون أن لهللم الللـحسنى الللذي الكللذ

يكرهونلله  نفسللهم، البنللات يجعلللونهن هلل تعالللـى، وننمللوا أن الللـمالئكة بنللات هللا. وأمللا الللـُحسنى 

قون التـي جعلوها  نفسهم: فـالذنور من ا وال  وذلك أنهم نانوا يئدون الناث من أوال هلم ويسلتب

ِ البَنلاِت ُسلْبحانَهُ َولُهلْم  الذنور منهم، ويقولون: لنا الذنور وهلل البنات. وهو نـحو قوله: ويَْجعَلُلوَن ّلِلّ

 ما يَْشتَهوَن.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

وحدثنـي الـحارث،  ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا نيسى16378  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي الـمثنى، قال: أخبرنا أبلو حذيفلة، قلال: حلدثنا شلبل 

وحدثنللـي الللـمثنى، قللال: أخبرنللا قسللحال، قللال: حللدثنا نبللد هللا، نللن ورقللاء، جميعللا نللن ابللن أبللـي 

لللـُحْسنَى قللال: قللول قللريش: لنللا البنللون وهلل نللـجي ، نللن مللـجاهد: َوتَِصللُف أْلِسللنَتُُهُم الَكللِذَب أّن لَُهللُم ا

 البنات.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نن مـجاهد، مثله، قال أنله    

 قال: قول نفّـار قُريش.

ِ مللا 16379   ـلل حللدثنا بشللر، قللال: حللدثنا يزيللد، قللال: حللدثنا سللعيد، نللن قتللا ة، قوللله: ويَْجعَلُللوَن ّلِلّ

 يَْكَرُهوَن َوتَِصُف أْلِسنَتُِهُم الَكِذَب: أي يتكلـمون بأن لهم الـُحسنى أي الغلـمان.

ـ حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، نن معمر، نن قتا ة: أّن لَُهُم 16380  

 الـُحْسنَى قال: الغلـمان.

ُطوَن يقول تعالـى ذنره: حقّا واجبـا أن لهؤالء القائللـين هلل وقوله: ال َجَرَم أن لَُهُم النّاَر وأنُّهْم ُمْفرَ   

 البنات الـجانلـين له ما يكرهونه  نفسهم و نفسهم الـحسنى نند هللا يوم القـيامة النار.
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وقد بـيّنا تأويـل قول هللا: ال َجَرَم فـي غير موضع من نتابنا هذا بشواهده بـما أغنلى نلن قنا تله   

 ع.فـي هذا الـموض

 وُروي نن ابن نبـاس فـي ذلك، ما:  

ـ حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا أبو صالـ ، قال: ثنـي معاوية، نن نلـّي، نن ابن نبـاس، 16381  

 قوله: ال َجَرَم يقول: بلـى.

نملا نصلبت الـميلـم ملن « ال»وقوله: ال َجَرَم نان بعف أهل العربـية يقول: لـم تُْنَصل  َجلَرَم ب   

م لك قال: ولكنها نُِصبَت  نها فعل ماض، مثل قول القائل: قَعَدَ فالن وجلس، والكالم: قول: ال غال

ال ر ّ لكالمهم أي لـيس ا مر هكذا، َجَرم: َنَسَ ، مثل قوله: ال أقسلم، ونلـحو ذللك. ونلان بعضلهم 

م حتلـى ، وقنـما بـمعنى: ال بدّ، وال ملـحالة ولكنهلا نثلرت فلـي الكلال«ال»ب « َجَرمَ »يقول: نص  

 «.حقّا»صارت بـمنزلة 

 وقوله: وأنُّهْم ُمْفَرُطوَن يقول تعالـى ذنره: وأنهم ُمَخـلّفون مترونون فـي النار، منسيّون فـيها.  

 واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك، فقال أنثرهم بنـحو ما قلنا فـي ذلك. ذنر من قال ذلك:  

قاال: حدثنا مـحمد بن جعفر، قال: حدثنا شلعبة، نلن  ـ حدثنا مـحمد بن بشار وابن ونيع،16382  

أبـي بشر، نن سعيد بن جبـير فـي هذه االَية: ال َجَرَم أّن لُهُم النّلاَر وأنُّهلْم ُمْفَرُطلوَن قلال: منسليّون 

 ُمَضيّعون.

حدثنـي موسى بن نبد الرحمن الـمسروقـي، قال: حدثنا نيد بن حبـاب، قال: أخبرنا سعيد، نن    

 بشر، نن سعيد بن جبـير، مثله.أبـي 

حدثنا ابن حميد، قال: حلدثنا بهلز بلن أسلد، نلن شلعبة، قلال: أخبرنلـي أبلو بشلر، نلن سلعيد بلن    

 جبـير، مثله.

حدثنـي يعقوب، قال: حدثنا هشيـم، قلال: أخبرنلا أبلو بشلر، نلن سلعيد بلن جبلـير، فلـي قولله: ال    

 وَن قال: مترونون فـي النار، منسيّون فـيها.َجَرَم أّن لَُهْم النّاَر وأنُّهْم ُمْفَرطُ 

 حدثنـي يعقوب، قال: حدثنا هشيـم، قال: حصين، أخبرنا، نن سعيد بن جبـير، بـمثله.   

حدثنـي الـمثنى، قال: أخبرنا الـحجاج بن الـمنهال، قال: حلدثنا هشيلـم، نلن حصلين، نلن سلعيد    

 بن جبـير بـمثله.

، قلال: حلدثنا أبلو ناصلم، قلال: حلدثنا نيسلى، نلن ابلن أبلـي ـ حدثنـي مـحمد بن نملرو16383  

 نـجي ، نن مـجاهد: وأنُّهم ُمْفَرُطوَن قال: منسيّون.

حدثنللـي الللـحرث، قللال: حللدثنا الللـحسن، قللال: حللدثنا ورقللاء وحدثنللـي الللـمثنى، قللال: أخبرنللا أبللو    

ثنا نبلد هللا، نلن ورقلاء، حذيفة، قال: حدثنا شبل وحدثنـي الـمثنى، قال: أخبرنلا قسلحال، قلال: حلد

 جميعا نن ابن أبـي نـجي ، نن مـجاهد، مثله.

ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا نبدة وأبو معاوية وأبو خالد، نلن جلويبر، نلن الضلحاك: 16384  

 وأنُّهم ُمْفَرُطوَن قال: مترونون فـي النار.

ريج، نن القاسلم، نلن ملـجاهد: حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن ج   

 ُمْفَرُطوَن قال: َمْنسيّون.

ـ حدثنـي نبد الوارث بن نبد الصمد، قال: ثنـي أبلـي، نلن اللـحسين، نلن قتلا ة: وأنُّهلم 16385  

 ُمْفَرُطوَن يقول: ُمَضاُنون.

بلن ـ حدثنا ابن الـمثنى، قال: حدثنا بدل، قال: حلدثنا نبلـا  بلن راشلد، قلال: سلمعت  او  16386  

 أبـي هند، فـي قول هللا: وأنُّهم ُمْفَرُطوَن قال: منسيون فـي النار.

وقال آخرون: معنى ذلك ُمْعَجلُون قلـى النار مقدّمون قلـيها. وذهبلوا فلـي ذللك قللـى قلول العلرب:   

أفرطنا فالنا فـي طل  الـماء، قذا قدّموه لصالح الداّلء وا رشية وتسلوية ملا يحتلاجون قللـيه ننلد 

و هم نلـيه فهو ُمْفَرط. فأملا اللـمتقدّم نفسله فهلو فلـارط، يقلال: قلد فَلَرط فلالن أصلحابَه يَْفلُرطهم ور

 فُْرطا وفُروطا: قذا تقدمهم. وجمع فـارط: فَّراط ومنه قول القُطاِمّي:

 واْستَْعَجلُونا ونانُوا ِمْن َصَحابَتِنانَما تَعَّجَل فُّراٌط ِلُوّراِ   
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أي متقلدمكم قللـيه وسلابقكم «: أنا فََرُطُكْم نلـى اللـَحْوِض »هللا نليه وسلم:  ومن قول النبـّي صلى  

 ذنر من قال ذلك:«. حتـى تَر ُوه»

ـلل حللدثنا بشللر، قللال: حللدثنا يزيللد، قللال: حللدثنا سللعيد، نللن قتللا ة: وأنُّهللم ُمْفَرُطللوَن يقللول: 16387  

 ُمْعَجلُون قلـى النار.

حدثنا مـحمد بن ثور، نن معمر، نن قتا ة: وأنُّهم ُمْفَرُطلوَن حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى، قال:    

 قال: قد أُْفِرطوا فـي النار أي ُمْعَجلُون.

 وقال آخرون: معنى ذلك: ُمْبعَدُون فـي النار. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا أبـي، نن أشعم الّسمان، نن الربـيع، نن أبـي بشر، نن 16388  

 وأنُّهم ُمْفَرُطوَن قال: ُمْخَسئون ُمْبعَدون. سعيد:

وأولللـى ا قللوال فللـي ذلللك بللـالصواب القللول الللذي اخترنللاه، وذلللك أن الفللراط الللذي هللو بللـمعنى   

التقديـم، قنـما يقال فـيـمن قدَم مقدَما لصالح ما يقدم قلـيه قلـى وقت ورو  من قدّمه نللـيه، وللـيس 

ار من أهلها لصالح شيء فلـيها للوار  يلر  نللـيها فلـيها فلـيوافقه مصللـحا، بـُمقَدّم من قُدّم قلـى الن

وقنـما تَقَدّم َمن قُدّم قلـيها لعذاب يُعّجل له. فإذا نلان معنلى ذللك الفلراط اللذي هلو تأويلـل التعجيلـل 

ففسد أن يكون له وجه فلـي الصلحة، صلّ  اللـمعنى االَخلر وهلو الفلراط اللذي بلـمعنى التـخـللـيف 

ترك وذلك أن يُْحَكى نلن العلرب: ملا أْفَرطلت ورائلي أحلدا: أي ملا َخلـلّفته وملا فرطتله: أي للـم وال

 أخـلفه.

واختلفت القّراء فـي قراءة ذلك، فقرأته نامة قّراء الـِمصَريِن الكوفلة والبصلرة: وأنُّهلم ُمْفَرُطلوَن   

ط فهلو ُمْفلَرط. وقلد بلـيّنت اخلتالف بتـخفـيف الراء وفتـحها، نلـى معنى ما لـم يَُسّم فـانله ملن أُفلرِ 

بكسللر الللراء « وأنُّهللم ُمْفَرُطللونَ »قللراءة ذلللك نللذلك فللـي التأويللـل. وقللرأه أبللو جعفللر القللارىء: 

وتشديدها، بتأويـل: أنهم مفّرطون فلـي أ اء الواجل  اللذي نلان هلل نللـيهم فلـي الدنلـيا، ملن طانتله 

تَا نلـى ما فَّرْطُت فـي َجْنِ  ّللّاِ. وقرأ نافع بلن وحقوقه، مضيعو ذلك، من قول هللا تعالـى: يا َحْسر

 بكسر الراء وتـخفـيفها.« وأنُّهم ُمْفَرُطونَ »أبـي نعيـم: 

 ـ حدثنـي بذلك يونس، نن َوْرش ننه.16389  

بتأويللـل: أنهللم ُمْفِرطللون فللـي الللذنوب والللـمعاصي، ُمْسللِرفون نلللـى أنفسللهم مكثللرون منهللا، مللن   

 ي القول: قذا تـجاون َحدّه، وأسرف فـيه.قولهم: أفرط فالن فـ

والللذي هللو أولللـى القللراءات فللـي ذلللك بللـالصواب قللراءة الللذين ذنرنللا قللراءتهم مللن أهللل العللرال   

 لـموافقتها تأويـل أهل التأويـل الذي ذنرنا قبل، وخروج القراءات ا خرى نن تأويـلهم.

 63اآلية : 
لَقَْد أَْرَسْلنَآ قِلََى أَُمٍم ّمن قَْبِلَك فََزيَّن لَُهُم الّشْيَطاُن أَْنَملالَُهْم فَُهلَو  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }تَاّلّلِ 

 َوِليُّهُم اْليَْوَم َولَُهْم َنذَاٌب أَِليٌم {.

يقول تعالـى ذنره مقسما بنفسه نّز وجّل لنبـيه مـحمد صلى هللا نليه وسلم: وهللا يلا ملـحمد لقلد     

بلللك قلللـى أمللـمها بللـمثل مللا أرسلللناك قلللـى أمتللك مللن الللدناء قلللـى التوحيللد هلل أرسلللنا رسللالال مللن ق

وقخالص العبلـا ة لله والذنلان لله بلـالطانة وخلـلع ا نلدا  واالَلهلة. فَلَزيَّن لَُهلُم الَشلْيطاُن أْنَملالَُهْم 

تلـى نلذّبوا يقول: فحّسن لهم الشيطان ما نانوا نلـيه ملن الكفلر بلـاهلل ونبلـا ة ا وثلان مقـيلـمين، ح

رسلهم، ور ّوا نلـيهم ما جاءوهم به من نند ربهم. فَُهَو َوِللـيُّهْم اللـيَْوَم يقلول: فلـالشيطان ناصلرهم 

الـيوم فـي الدنلـيا، وبلئس الناصلر. َولَُهلْم َنلذَاٌب أِلـيلـٌم فلـي االَخلرة ننلد ورو هلم نللـى ربهلم، فلال 

نلـيا بلل ضلّرتهم فلـيها وهلي لهلم فلـي االَخلرة ينفعهم حينئذ والية الشيطان، وال هي نفعلتهم فلـي الد

 أضّر.

 64اآلية : 
دالى القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوَمآ أَْنَزْلنَلا َنلَْيلَك اْلِكتَلاَب قِالّ ِلتُبَليَّن لَُهلُم الّلِذي اْختَلَفُلواْ فِيلِه َوُهل

 َوَرْحَمةال لّقَْوٍم يُْؤِمنُوَن {.
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 نليه وسلم: وما أنزلنا يا مـحمد نلـيك نتابنا وبعثناك رسوالال يقول تعالـى ذنره لنبـيه صلى هللا    

قلـى خـلقنا قال لتبـين لهم ما اختلفوا فـيه من  ين هللا، فتعلرفّهم الصلواب منله واللـحّ  ملن البلـاطل، 

 وتقـيـم نلـيهم بـالصواب منه حجة هللا الذي بعثك بها.

وَن يقللول: وهللدى بللـيانا مللن الضللاللة، يعنللـي بللذلك الكتللاب، وقوللله: َوُهللدالى َوَرْحَمللةال ِلقَللْوٍم يُوْءِمنُلل  

وَرْحَمةال لقَْوٍم يُوْءِمنُوَن به، فـيصدّقون بـما فـيه، ويقّرون بـما تضمن من أملر هللا ونهيله، ويعمللون 

،  ن موضعها نص . وقنـما معنى الكالم: وما أنزلنلا «لـيبـين»به. ونطف بـالهدى نلـى موضع 

 بـيانا للناس فـيـما اختلفوا فـيه هدى ورحمة. نلـيك الكتاب قال 

 65اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعاللـى:   }َوّللّاُ أَْنلَزَل ِملَن اْلّسلَمآِء َملآءال فَأَْحيَلا بِلِه ا ْرَض بَْعلدَ َمْوتَِهلآ قِّن فِلي 

 ذَِلَك الَيَةال ِلقَْوٍم يَْسَمعُوَن {.

حججه نللـيهم فلـي توحيلده، وأنله ال تنبغلي ا لوهلة قال لله، يقول تعالـى ذنره منبه َخـلِقه نلـى     

وال تصلـ  العبـا ة لشيء سلواه: أيهلا النلاس معبلو نم اللذي لله العبلـا ة  ون نلّل شليء، أْنلَزَل ِملَن 

الّسماء ماءال يعنـي: مطرا، يقول: فأنبت بـما أنزل من ذلك اللـماء ملن السلماء ا رض اللـميتة التلـي 

َ  وال نبت بَْعدَ َمْوتِها بعد ملا هلي ميتلة ال شليء فلـيها قن فلـي ذللَك الَيلةال يقلول ال نرع بها وال ُنشْ 

تعاللـى ذنللره: قن فلـي قحيائنللا ا رض بعللد موتهلا بللـما أنزلنللا ملن السللماء مللن ملاء لدلللـيالال واضللحا 

يعقلونله وحجة قاطعة نذر من فكر فـيه لَقَْوٍم يَْسَمعُوَن يقول: لقوم يسمعون هذا القول فلـيتدبرونه و

 ويطيعون هللا بـما  لهم نلـيه.

 66اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوقِّن لَُكْم فِي ا ْنعَاِم لَِعْبَرةال نّْسلِقيُكْم ّمّملا فِلي بُُطونِلِه ِملن بَلْيِن فَلْرٍث 

ال ِللّشاِربِيَن {. ال َسآئِغا ال َخاِلصا  َو ٍَم لّبَنا

 الناس لعظة فـي ا نعام التـي نُْسقـيكم مـما فـي بطونه. يقول تعالـى ذنره: وقن لكم أيها    

واختلفلت القلّراء فلـي قلراءة قولله: نُْسِقلـيُكْم فقرأتله ناملة أهلل مكلة والعلرال والكوفلة والبصللرة،   

سوى ناصم، ومن أهل الـمدينة أبو جعفر: نُْسِقـيُكْم بضم النون. بـمعنى: أنه أسقاهم شرابلـا  ائملا. 

قلول: العلرب تقلول: أسقلـيناهم نَْهلرا وأسقلـيناهم لبنلا: قذا جعلتله ِشْربلـا  ائملا، فلإذا ونان الكسائي ي

أرا وا أنهلم أنطلوه شلربة قلالوا: سقلـيناهم فنلـحن نَْسِقللـيهم بغيلر أللف. وقلرأ ذللك ناملة قلّراء أهللل 

هلو بفتلـ  النلون ملن سلقَاه هللا ف« نَْسِقلـيكم»الـمدينة سلوى أبلـي جعفلر، وملن أهلل العلرال ناصلم: 

يَْسقـيه. والعرب قد تدخـل ا لف فـيـما نان من السقلـي غيلر  ائلم وتنزنهلا فـيلـما نلان  ائملا، وقن 

 نان أشهر الكالمين نندها ما قال الكسائي، يدّل نلـى ما قلنا من ذلك، قول لَبـيد فـي صفة سحاب:

 ِل َسقَـى قَْومي بَنِـي َمـْجٍد وأْسقَـىنُـَمْيرا والقَبـائَِل ِمْن ِهال 

فجمللع اللغتللـين نلتللـيهما فللـي معنللى واحللد. فللإذا نللان ذلللك نللذلك، فبأيللة القراءتللـين قللرأ القللارىء   

فمصي ، غير أن أنج  القراءتـين قلـّي قراءة ضّم النون لـما ذنرت من أن الكالمين نند العلرب 

ملن بطلون ا نعلام فـيـما نان  ائما من السقـي أسقلـى بلـا لف فهلو يُْسِقلـي، وملا أسقلـى هللا نبلـا ه 

فدائم له غير منقطع ننهم. وأما قوله: مـّما فِـي بُُطونِِه وقد ذنر ا نعام قبل ذلك، وهي جمع والهاء 

فـي البطون موحدة، فإن  هل العربـية فـي ذلك أقواالال، فكلان بعلف نـحويلـي الكوفلة يقلول: اللنّعم 

ي قولله: ِملـّما فِلـي بُُطونِلِه قللـى التلذنير وا نعام شيء واحد،  نهما جميعا جمعلان، فلر ّ الكلالم فلـ

 مرا ا به معنى النّعم، قذ نان يؤ ي نن ا نعام ويستشهد لقوله ذلك برجز بعف ا نراب:

 قذا رأْيَت أْنـُجما مَن ا َسْدَجْبَهتهُ أِو الـَخَراةِ والَكتَْد  

 بَرْ  بـال ُسَهْيـٌل فـي الفَِضيهِ فَفََسْدوطاَب أْلبـاُن اللّقاحِ فَ  

قلـى معنى اللبن،  ن اللبن وا لبـان تكلون فلـي معنلى واحلد. وفلـي « فبر »ويقول: رجع بقوله:   

 تذنير النعم قول االَخر:

 أُنّل ناٍم نَعٌَم تَـُحوونَْهيُـْلقُحهُ قَْوٌم وتَْنتِـُجونَْه  
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نله أرا : ملـما فلـي بطلون ملا فذنّر النعم. ونان غيره ملنهم يقلول: قنلـما قلال: ِملـّما فِلـي بُُطونِلِه    

 ذنرنا وينشد فـي ذلك َرجزا لبعضهم:

 )ِمثُْل الِفراخِ نُتّفَْت َحَواِصلُْه (

 وقول ا سو  بن يَْعفُر:  

 قّن الـَمنِـيّةَ والـُحتُوَف نالُهمايُوفـي الـمَخاِرَم يَْرقُبـاِن َسَواِ ي  

 العَْبدّي:وقول الّصلتان « نلتاهما»، ولـم يقل: «نالهما»فقال:   

 قّن الّسماَحةَ والـُمُروَءة ُضّمناقَْبرا بـَمْرَو نلـى الّطِريِ  الَواِض ِ  

 وقول االَخر:  

 وَنْفَراُء أْ نَى النّاس ِمنّـي َمَو ّةالوَنْفَراُء َننّـي الـُمْعِرُض الـُمتََوانِـي  

 ولـم يقل: الـمعرضة الـمتوانـية وقول االَخرة:  

 الباِل ُ بِغْبَطٍةَوقْذ أُّم َنّماٍر َصديٌ  ُمساِنُف قذا النّاُس ناٌس و 

ويقول: نل ذلك نلـى معنى هذا الشيء وهذا الشخم والسوا ، وما أشبه ذلك. ويقول: ملن ذللك   

قول هللا تعالـى ذنره: فَلَـّما رأى الّشْمَس بـاِنَغةال قاَل هذَا َربّـي بـمعنى: هذا الشيء الطلالع، وقولله: 

ِنَرةٌ فََمْن شاَء ذََنَرهُ ولـم يقل ذنرها،  ن معناه: فمن شاء ذنر هذا الشيء، وقوله: َوقنّلـي قّن َهِذِه تَذْ 

 «.جاءت»ُمْرِسلَةٌ قلَـْيِهْم بَِهِديٍّة فَناِظَرةٌ بِـَم يَْرِجُع الـُمْرَسلُوَن فَلَـّما جاَء ُسْلـيـماَن، ولـم يقل 

ي بُُطونِِه  ن اللـمعنى: نسقلـيكم ملن أّي ا نعلام نلان ونان بعف البصريـين يقول: قـيـل: ِمـّما فِـ  

فـي بطونه. ويقول: فـيه اللبن مضمر، يعنـي أنه يسقـي من أيها نان ذا لبن، وذلك أنله للـيس لكلهلا 

لبن، وقنلـما يُسقلـى ملن ذوات الللبن. والقلوالن ا ّوالن أصلّ  مخرجلا نللـى نلالم العلرب ملن هلذا 

 القول الثالم.

بـيِن فَْرٍث َو ٍَم لَبَنا خاِلصا يقول: نسقـيكم لبنا، نـخرجه لكم من بـين فرث و م خالصا  وقوله: ِمنْ   

يقول: خـلم من مخالطة الدم والفرث فلـم يختلطا به. سلائِغا للّشاِربِلـيَن يقلول: يسلوض للـمن شلربه 

 ّم أحد بـاللبن قَّط.فال يَغَّم به نما يَغَّم الغاّص ببعف ما يأنله من ا طعمة. وقـيـل: قنه لـم يَغَ 

 

 67اآلية : 
ال  ال َحَسلنا القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    }َوِمن ثََمَراِت النِّخيِل َوا ْننَاِب تَتِّخذُوَن ِمْنهُ َسلَكراال َوِرْنقلا

 قِّن فِي ذَِلَك الَيَةال لّقَْوٍم يَْعِقلُوَن {.

ا نسقـيكم من ثمرات النـخيـل وا نناب ملا يقول تعالـى ذنره: ولكم أيضا أيها الناُس ِنبرةٌ فـيـم    

تَتّـِخذُوَن منله َسلَكرا وِرْنقلا َحَسلنا ملع ملا نسقلـيكم ملن بطلون ا نعلام ملن الللبن اللـخارج ملن بلـين 

الفرث والدم. وحذف من قوله: َوِمْن ثََمراِت النّـِخيـِل وا نناِب االسم، والـمعنى ما وصفت، وهو: 

تدخـل فـي الكلالم « من»نلـيه،  ن « من»ما تتـخذون منه لداللة  ومن ثمرات النـخيـل وا نناب

ُمبَعّضللة، فـاستغنللـي بللداللتها ومعرفللة السللامعين بللـما يقتضللي مللن ذنللر االسللم معهللا. ونللان بعللف 

نـحويللـي البصللرة يقللول فللـي معنللى الكللالم: ومللن ثمللرات النـخيللـل وا ننللاب شلليء تتللـخذون منلله 

ء فـي قوله: تَتّـِخذُوَن ِمْنلهُ  نله أريلد بهلا الشليء، وهلو ننلدنا نائلد َسَكرا، ويقول: قنـما ذنرت الها

 الـمترونة.« ما»، وقوله: تَتّـِخذُوَن من صفة «ما»نلـى الـمتروك، وهو 

واختللف أهلل التأويلـل فلـي معنلى قولله: تَتّللـِخذُوَن ِمْنلهُ َسلَكرا َوِرْنقلا َحَسلنا فقلال بعضلهم: ننللـي   

الرنل الـحسن: التـمُر والزبلـيُ ، وقلال: أنلـما نزللت هلذه االَيلة قبلل تـحريلـم بـالّسَكر: الـخمُر، وبـ

 الـخمر ثم ُحّرمت بعد. ذنر من قال ذلك:

ـلل حدثنللـي مللـحمد بللن نبللـيد الـمـحاربللـي، قللال: حللدثنا أيللوب بللن جللابر الّسَحْيللـمي، نللن 16390  

ْنلهُ َسلَكرا َوِرْنقلا َحَسلنا قلال: ا سو ، نلن نملرو بلن سفلـيان، نلن ابلن نبلـاس، قولله: تَتّلـِخذُوَن مِ 

 الّسَكر: ما ُحّرم من شرابه، والرنل الـحسن: ما أحّل من ثمرته.

حدثنا ابن ونيع وسعيد بن الربـيع الراني، قاال: حدثنا ابن نيلـينة، نلن ا سلو  بلن قلـيس، نلن    

قال: الرنل الـحسن: ملا أحلّل  نمرو بن سفـيان، نن ابن نبـاس: تَتّـِخذُوَن ِمْنهُ َسَكرا َوِرْنقا َحَسنا

 من ثمرتها، والسَكر: ما حّرم من ثمرتها.
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حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا أبـي، نلن سفلـيان، نلن ا سلو ، نلن نملرو بلن سفلـيان، نلن ابلن    

 نبـاس مثله.

حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أخبرنا نبد الرنال، قال: أخبرنا الثوري، نلن ا سلو  بلن قلـيس،    

 رو بن سفـيان، نن ابن نبـاس، بنـحوه.نن نم

حدثنـي اللـمثنى، قلال: حلدثنا أبلو نعيلـم الفضلل بلن  نلين، قلال: حلدثنا سفلـيان، نلن ا سلو  بلن    

 قـيس، نن نمرو بن سفـيان، نن ابن نبـاس بنـحوه.

: حدثنا ابن الـمثنى، قال: حدثنا مـحمد بن جعفر، قال: حدثنا شلعبة، نلن ا سلو  بلن قلـيس، قلال   

سمعت رجالال يحدّث نن ابن نبـاس فـي هذه االَية: تَتّـِخذُوَن ِمْنهُ َسَكرا َوِرْنقلا َحَسلنا قلال: السلكر: 

 ما حّرم من ثمرتـيهما، والرنل الـحسن: ما أحّل من ثمرتـيهما.

حدثنا أحمد بن قسحال، قال: حدثنا أبو أحملد، قلال: حلدثنا اللـحسن بلن صاللـ ، نلن ا سلو  بلن    

 نمرو بن سفـيان، نن ابن نبـاس، بنـحوه. قـيس، نن

حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا أبلو غسلان، قلال: حلدثنا نهيلر بلن معاويلة، قلال: حلدثنا ا سلو  بلن    

قـيس، قال: ثنـي نمرو بن سفـيان، قال: سمعت ابن نبـاس يقول، وذنرت ننلده هلذه االَيلة: َوِملْن 

وَن ِمْنهُ َسَكرا َوِرْنقا َحَسنا قال: السلكر: ملا حلّرم منهملا، واللرنل ثََمَراِت النّـِخيـِل وا ْنناِب تَتّـِخذُ 

 الـحسن: ما أحّل منهما.

حدثنـي يونس، قال: أخبرنا سفـيان، نن ا سو  بن قـيس، نن نمرو بن سفـيان البصري، قال:    

الرنل الـحسن: فما أحّل ملن قال ابن نبـاس، فـي قوله: تَتّـِخذُوَن ِمْنهُ َسَكرا َوِرْنقا َحَسنا قال: فأما 

 ثمرتهما، وأما السكر: فما حّرم من ثمرتهما.

حدثنـي الـمثنى، قال: أخبرنا الـِحّمانـي، قال: حدثنا شريك، نن ا سو ، نلن نملرو بلن سفلـيان    

البصللرّي، نللن ابللن نبللـاس: تَتّللـِخذُوَن ِمْنللهُ َسللَكرا َوِرْنقللا َحَسللنا قللال: السللكر: حراملله، والللرنل 

 : حالله.الـحسن

حدثنـي الـمثنى، قال: أخبرنا العبـاس بن أبـي طال ، قال: حلدثنا أبلو نوانلة، نلن ا سلو ، نلن    

نمرو بن سفـيان، نن ابن نبـاس قال: الّسَكر: ما حّرم من ثمرتهما، والرنل الـحسن: ما حّل من 

 ثمرتهما.

يـل، نن أبـي حصين، نن سلعيد حدثنا أحمد بن قسحال، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا قسرائ   

 بن جبـير، نن ابن نبـاس، قال: الرنل الـحسن: الـحالل، والّسَكر: الـحرام.

ـ حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا نبد الرحمن، قال: حلدثنا سفلـيان، نلن أبلـي حصلين، نلن 16391  

 مرتهما، وما أحّل من ثمرتهما.سعيد بن جبـير: تَتّـِخذُوَن ِمْنهُ َسَكرا َوِرْنقا َحَسنا قال: ما حرم من ث

حدثنا أحمد، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفـيان، نن أبلـي حصلين، نلن سلعيد بلن جبلـير،    

 قال: السكر خمر، والرنل الـحسن الـحالل.

حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا أبـي، نن مسعر وسفـيان، نن أبـي حصين، نن سلعيد بلن جبلـير،    

 ن: الـحالل، والّسَكر: الـحرام.قال: الرنل الـحس

حدثنلـي اللـمثنى، قللال: حلدثنا أبللو نعيلـم، قلال: حللدثنا سفلـيان، نللن أبلـي حصلين، نللن سلعيد بللن    

 جبـير، بنـحوه.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا مـحمد بن جعفر، قال: حدثنا شلعبة، نلن أبلـي بشلر، نلن سلعيد بلن    

هُ َسلَكرا َوِرْنقلا َحَسلنا قلال: السلَكر: اللـحرام، واللرنل اللـحسن: جبـير، فـي هذه االَية: تَتّـِخذُوَن ِمْنل

 الـحالل.

ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، نن مغيرة، نلن أبلـي رنيلن: تَتّلـِخذُوَن ِمْنلهُ َسلَكرا 16392  

 َوِرْنقا َحَسنا قال: نزل هذا وهم يشربون الـخمر، فكان هذا قبل أن ينزل تـحريـم الـخمر.

ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى، قال: حلدثنا نبلد اللرحمن بلن َمهلدّي، قلال: حلدثنا شلعبة، نلن 16393  

الـمغيرة، نن قبراهيـم والشعبـي وأبـي رنين، قلالوا: هلي منسلوخة فلـي هلذه االَيلة: تَتّلـِخذُوَن ِمْنلهُ 

 َسَكرا َوِرْنقا َحَسنا.
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ن الـُمغيرة، نن قبراهيـم والشعبـّي، حدثنا الـحسن بن نرفة، قال: حدثنا أبو قطن، نن سعيد، ن   

 وأبـي رنين بـمثله.

ـ حدثنلـي اللـمثنى، قلال: حلدثنا نملرو بلن نلون، قلال: أخبرنلا هشيلـم، نلن مغيلرة، نلن 16394  

 قبراهيـم، فـي قوله: تَتّـِخذُوَن ِمْنهُ َسَكرا َوِرْنقا َحَسنا قال: هي منسوخة نسخها تـحريـم الـخمر.

بن بشار، قال: حدثنا هوذة، قلال: حلدثنا نلوف، نلن اللـحسن، فلـي قولله:  ـ حدثنا مـحمد16395  

 تَتّـِخذُوَن ِمْنهُ َسَكرا َوِرْنقا َحَسنا قال: ذنر هللا نعمته فـي السكر قبل تـحريـم الـخمر،

ـ حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا نمرو بن نون، قال: أخبرنا هشيـم، نن منصور ونوف، 16396  

 لسكر: ما حّرم هللا منه، والرنل: ما أحّل هللا منه.نن الـحسن، قال ا

حلدثنا ابلن ونيلع، قللال: حلدثنا أبلـي، نلن أبللـي جعفلر، نلن الربلـيع، نللن اللـحسن، قلال: الللرنل    

 الـحسن: الـحالل، والسَكر: الـحرام.

ـ حدثنا ابن ونيلع، قلال: حلدثنا أبلـي، نلن سللـمة، نلن الضلحاك، قلال: اللرنل اللـحسن: 16397  

 ل، والسَكر: الـحرام.الـحال

ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا أبو أسامة، نن أبـي ندينة يحيلى بلن اللـمهل ، نلن للـيم، 16398  

 نن مـجاهد قال: السكر: الـخمر، والرنل الـحسن، الّرَط  وا نناب.

ـلل حللدثنا أحمللد بللن قسللحال، قللال: حللدثنا أبللو أحمللد، قللال: حللدثنا شللريك، نللن لللـيم، نللن 16399  

 هد: تَتّـِخذُوَن ِمْنهُ َسَكرا قال: هي الـخمر قبل أن تـحّرم.مـجا

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا نيسى وحدثنـي اللـحرث، 16400  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي اللـمثنى، قلال: حلدثنا أبلو حذيفلة، قلال: حلدثنا شلبل 

جي ، نن مـجاهد: تَتّـِخذُوَن ِمْنهُ َسَكرا قال: الـخمر قبلل تـحريلـمها، َوِرْنقلا جميعا، نن ابن أبـي نـ

 َحَسنا قال: طعاما.

 حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نن مـجاهد بنـحوه.   

ْن ثََملراِت النّـِخيلـِل ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة، قوله: َوِمل16401  

وا نناِب تَتّـِخذُوَن ِمْنهُ َسَكرا َوِرْنقا َحَسنا أما الّسَكر: فخمور هذه ا ناجم، وأما اللرنل اللـحسن: 

فما تنتبذون، وما تُـَخـلّلون، وما تأنلون. ونزلت هذه االَيلة وللـم تلـحّرم اللـخمر يومئلذ، وقنلـما جلاء 

 ئدة.تـحريـمها بعد ذلك فـي سورة الـما

حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا نبلدة بلن سلـيلـمان، قلال: قلرأت نللـى ابلن أبلـي ُنلذرة، قلال: هكلذا    

 سمعت قتا ة: تَتّـِخذُوَن ِمْنهُ َسَكرا َوِرْنقا َحَسنا ثم ذنر نـحو حديم بشر.

: هلي حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، نن معمر، نن قتا ة: َسَكرا قلال   

خمللور ا نللاجم، ونُسللخت فللـي سللورة الللـمائدة. والللرنل الللـحسن قللال: مللا تنتبللذون وتـخللـلّلون 

 وتأنلون،

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنلـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـيه، 16402  

َسَكرا َوِرْنقا َحَسلنا وذللك أن النلاس نن ابن نبـاس: َوِمْن ثََمَراِت النّـِخيـِل وا ْنناِب تَتّـِخذُوَن ِمْنهُ 

نانوا يسّمون الـخمر سكرا، ونانوا يشربونها، قال ابلن نبلـاس: ملّر رجلال بلوا ي السلكران اللذي 

نانت قريش تـجتـمع فـيه، قذا تَلَقّوا مسافريهم قذا جاءوا من الشام، وانطلقوا معهم يشيعونهم حتلـى 

ماها هللا بعلد ذللك اللـخمر حلين حرملت. وقلد نلان ابلن يبلغوا وا ي السكران ثم يرجعوا منه، ثم سل

نبـاس يزنم أنها الـخمر، ونان يزنم أن الـحبشة يسمون الـخـّل السكر. قوله: َوِرْنقا َحَسنا يعنـي 

 بذلك: الـحالل التـمر والزبـي ، وما نان حالالال ال يسكر.

ر، وقللالوا: هللي نقللـيع التللـمر وقللال آخللرون: الّسللَكر بللـمنزلة الللـخمر فللـي التـحريللـم ولللـيس بخملل  

 والزبـي  قذا اشتدّ وصار يسكر شاربه. ذنر من قال ذلك:

ـلل حللدثنا ابللن حميللد، قللال: حللدثنا الللـحكم بللن بشللير، قللال: حللدثنا نمللرو، فللـي قوللله: َوِمللْن 16403  

نان هذا قبلل أن ينلزل ثََمَراِت النّـِخيـِل وا ْنناِب تَتّـِخذُوَن ِمْنهُ َسَكرا َوِرْنقا َحَسنا قال ابن نبـاس: 

 تـحريـم الـخمر والسكر حرام مثل الـخمر وأما الـحالل منه فـالزبـي  والتـمر والـخـل ونـحوه.
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ـ حدثنـي الـمثنى، ونلـي بن  او ، قلاال: حلدثنا نبلد هللا بلن صاللـ ، قلال: ثنلـي معاويلة، 16404  

حّرم هللا بعد ذلك، يعنلـي بعلد ملا أنلزل فلـي نن نلـّي، نن ابن نبـاس، قوله: تَتّـِخذُوَن ِمْنهُ َسَكرا ف

سورة البقرة من ذنر الـخمر والـميسر وا نصاب وا نالم، الّسَكر مع تـحريـم اللـخمر  نله منله، 

 قال: َوِرْنقا َحَسنا فهو الـحالل من الـخـّل والنبـيذ وأشبـاه ذلك، فأقّره هللا وجعله حالالال للـمسلـمين.

ال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا قسرائيـل، نلن موسلى، قلال: سلألت ملّرة ـ حدثنا أحمد، ق16405  

 نن الّسَكر، فقال: قال نبد هللا: هو خمر.

ـ حدثنا أحمد، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا قسرائيـل، نن أبـي فروة، نلن أبلـي نبلد 16406  

 الرحمن بن أبـي لـيـلـى، قال: السكر: خمر.

قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفـيان، نلن أبلـي الهيلثم، نلن قبراهيلـم، ـ حدثنا أحمد، 16407  

 قال: السكر: خمر.

ـلل حللدثنا أحمللد، قللال: حللدثنا أبللو أحمللد، قللال: حللدثنا حسللن بللن صالللـ ، نللن مغيللرة، نللن 16408  

 قبراهيـم وأبـي رنين، قاال: السكر: خمر.

: حلدثنا نبلـيد، قلال: سلمعت الضلحاك ـ ُحدثت نن الـحسين، قال: سمعت أبـا معاذ يقلول16409  

يقللول فللـي قوللله: تَتّللـِخذُوَن ِمْنللهُ َسللَكرا يعنللـي: مللا أسللكر مللن العنلل  والتللـمر َوِرْنقللا َحَسللنا يعنللـي: 

 ثمرتها.

ـ حدثنـي يلونس، قلال: أخبرنلا ابلن وهل ، قلال: قلال ابلن نيلد، فلـي قولله: تَتّلـِخذُوَن ِمْنلهُ 16410  

 الـحالل ما نان نلـى وجه الـحالل حتـى غيروها فجعلوا منها َسَكرا.َسَكرا َوِرْنقا َحَسنا قال: 

وقال آخرون: الّسَكَر: هو نّل ما نان حالالال شربه، نالنبلـيذ اللـحالل والـخلـّل والرَطل . واللرنل   

 الـحسن: التـمر والزبـي . ذنر من قال ذلك:

أبو َرْول: ثنـي قال: قلت للشعبلـّي: ـ حدثنـي  او  الواسطّي، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: 16411  

أرأيت قوله تعالـى: تَتّـِخذُوَن ِمْنهُ َسلَكرا أهلو هلذا الّسلَكر اللذي تصلنعه النّلبَط؟ قلال: ال، هلذا خملر، 

 قنـما السكر الذي قال هللا تعالـى ذنره: النبـيذ والـخـّل والرنل الـحسن: التـمر والزبـي .

 ا أبو أسامة، قال: وذنر مـجالد، نن نامر، نـحوه.حدثنـي يحيى بن  او ، قال: حدثن   

ـلل حدثنللـي أحمللد بللن قسللحال، قللال: حللدثنا أبللو أحمللد، قللال: حللدثنا منللدل، نللن لللـيم، نللن 16412  

مللـجاهد: تَتّللـِخذُوَن ِمْنللهُ َسللَكرا َوِرْنقللا َحَسللنا قللال: مللا نللانوا يتللـخذون مللن النـخللـل النّبللـيذ، والللرنل 

 الزبـي  والتـمر.الـحسن: ما نانوا يصنعون من 

حدثنا أحمد، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا مندل، نن أبـي َرْول، نن الشعبـّي، قال: قلت له:    

ما تتـخذون منه َسَكرا؟ قال: نانوا يصنعون من النبـيذ والـخـّل قلت: والرنل الـحسن؟ قلال: نلانوا 

 يصنعون من التـمر والزبـي .

ثنا أبو أسامة وأحمد بن بشير، نن مـجالد، نن الشعبـّي، قلال: الّسلَكر: حدثنا ابن ونيع، قال: حد   

 النبـيذ والرنل الـحسن: التـمر الذي نان يؤنل.

 ونلـى هذا التأويـل، االَية غير منسوخة، بل حكمها ثابت.  

للـى وهذا التأويـل نندي هو أولـى ا قوال بتأويـل هذه االَية، وذلك أن السكر فـي نالم العلرب ن  

 أحد أوجه أربعة: أحدها: ما أسكر من الشراب. والثانـي: ما ُطِعم من الطعام، نما قال الشانر:

 َنْلُت َنْيَ  ا ْنَرِميَن َسَكَرا

 أي طعما. والثالم: الّسُكون، من قول الشانر:  

 َنلَْت نيْن الـَحُروِر تَْسُكُر 

لهم: َسِكَر فالن يَْسَكُر ُسْكرا وَسْكرا وَسلَكرا. وقد بـيّنا ذلك فـيـما مضى. والرابع: الـمصدر من قو  

فإذا نان ذلك نذلك، ونان ما يُْسلِكر ملن الشلراب حراملا بلـما قلد  للنلا نللـيه فلـي نتابنلا اللـمسمى: 

ونللان غيللر جللائز لنللا أن نقللول: هللو منسللوخ، قذ نللان « لطيللف القللول فللـي أحكللام شللرائع السللالم»

وما ال يجون اجتـماع الـحكم بله وناسلخه، وللـم يكلن فلـي حكلم الـمنسوخ هو ما نَفَـى حكمه الناسه 

هللا تعالـى ذنره بتـحريـم الـخمر  لـيـل نلـى أن الّسَكر الذي هو غير الـخمر، وغير ما يسلكر ملن 

الشراب، حرام قذ نان السكر أحد معانـيه نند العرب، ومن نلزل بلسلانه القلرآن هلو نلّل ملا طعلم، 
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يكن فـي نفس التنزيـل  لـيـل نلـى أنه منسوخ، أو ور  بأنه منسلوخ خبلر  ولـم يكن مع ذلك، قذ لـم

مللن الرسللول، وال أجمعللت نلللـيه ا مللة، فوجلل  القللول بللـما قلنللا مللن أن معنللى الّسللَكَر فللـي هللذا 

الـموضع: هو نّل ما حّل شربه مـما يتـخذ من ثمر النـخـل والكلرم، وفسلد أن يكلون معنلاه اللـخمر 

اب، وخرج من أن يكون معناه الّسَكر نفسه، قذ نلان الّسلَكر للـيس ملـما يتلـخذ أو ما يسكر من الشر

 من النّـْخـل والَكْرم، ومن أن يكون بـمعنى السكون.

وقوله: قّن فِـي ذلَك الَيَلةال ِلقَلْوٍم يَْعِقلُلوَن يقلول: فـيلـما قن وصلفنا لكلم ملن نعمنلا التلـي آتلـينانم أيهلا   

لكرم، لداللة واضحة وآية بـينة لقوم يعقلون نن هللا حججه ويفهمون الناس من ا نعام والنـخـل وا

 ننه موانظه فـيتعظون بها.

 68اآلية : 
ال َوِملَن الّشلَجِر  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوأَْوَحَى َربَّك قِلََى النّْحِل أَِن اتِّخِذي ِمَن اْلِجبَاِل بُيُوتلا

 َوِمّما يَْعِرُشوَن {.

لـى ذنره: وألهم ربك يا مـحمد النـحل قيحاء قلـيها أِن أتّـِخِذي ِمَن الـجبِـاِل بُلـيُوتا َوِملَن يقول تعا    

 الّشَجِر ومـّما يَْعِرُشوَن يعنـي: مـما يبنون من السقوف، فرفعوها بـالبناء.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

قبراهيـم، قال: حدثنا مروان، نن قسحال التـميـمي، وهلو ابلن أبلـي ـ حدثنـي يعقوب بن 16413  

 الصبـاح، نن رجل، نن مـجاهد: وأْوَحى َربَّك قلـى النّـْحِل قال: ألهمها قلهاما.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أخبرنلا نبلد اللرنال، قلال: أخبرنلا معملر، قلال: بلغنلـي، 16414  

 لنّـْحِل قال: قذف فـي أنفسها.فـي قوله: وأْوَحى َربَّك قلـى ا

ـ حدثنا القاسم، قال: حدثنا اللـحسين، قلال: ثنلـي أبلو سفلـيان، نلن معملر، نلن أصلحابه، 16415  

 قوله: وأْوَحى َربَّك قلـى النّـْحِل قال: قذف فـي أنفسها أن اتـخذي من الـجبـال بـيوتا.

نمي، قال: ثنـي أبـي، نن أبـيه نن  ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنـي16416  

ابن نبـاس، قوله: وأْوَحى َربَّك قلـى النّـْحِل.... االَية، قلال: أمرهلا أن تأنلل ملن الثملرات، وأمرهلا 

 أن تتبع سبل ربها ذُلاُلال.

وقد بـيّنا معنى اليحاء واختالف الـمختلفـين فـيه فـيلـما مضلى بشلواهده، بلـما أغنلى نلن قنا تله   

 الـموضع، ونذلك معنى قوله: يَْعِرُشوَن.فـي هذا 

 ونان ابن نيد يقول فـي معنى يعرشون، ما:  

ـ حدثنـي به يونس، قال: أخبرنا ابن وه ، قال: قال ابلن نيلد فلـي قولله: يَْعِرُشلوَن قلال: 16417  

 الَكْرم.

 69اآلية : 
اْسللُِكي ُسللبَُل َربّللِك ذُلُلالال يَْخللُرُج ِمللن القلول فللـي تأويلـل قوللله تعالللـى:   }ثُلّم ُنِلللي ِمللن ُنلّل الثَّمللَراِت فَ 

 بُُطونَِها َشَراٌب ّمْختَِلٌف أَْلَوانُهُ فِيِه ِشفَآٌء ِللنّاِس قِّن فِي ذَِلَك الَيَةال لّقَْوٍم يَتَفَّكُروَن {.

ل يقول تعالـى ذنره: ثم نلـي أيتها النـحل من الثمرات، فـاْسلُِكي ُسبَُل َربِّك يقول: فلـاسلكي طلر    

 ربك ذُلاُلال يقول: ُمذَلّلَةال لك، والذّلُل: جمع ذَلُول.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنا مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا نيسلى وحدثنلـي اللـحارث، 16418  

ال: حلدثنا أبلو حذيفلة، نلن ورقلاء، نلن قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي الـمثنى، قل

ابن أبـي نـجي ، نن مـجاهد، فـي قول هللا تعالـى: فـاْسلُِكي ُسلبَُل َربّلِك ذُلُلالال قلال: ال يتلوّنر نللـيها 

 مكان سلكته.

ـ حدثنا القاسم، قلال: حلدثنا اللـحسين، قلال: ثنلـي حجلاج، نلن ابلن جلريج، نلن ملـجاهد: 16419  

 ذُلاُلال قال: ُطُرقا ذُلاُل، قال: ال يتوّنر نلـيها مكان سلكته. فـاْسلُِكي ُسبَُل َربّكِ 

 ونلـى هذا التأويـل الذي تأّوله مـجاهد، الذلل من نعت السبل.  
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والتأويـل نللـى قولله: فلـاْسلُِكي ُسلبَُل َربّلِك ذُلُلالال اللذّلُل للك: ال يتلونر نللـيِك سبـيلـل سلكتلـيه، ثلم   

 الـحال.أسقطت ا لف والالم فنص  نلـى 

 وقال آخرون فـي ذلك بـما:  

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قلال: حلدثنا سلعيد، نلن قتلا ة، قولله: فلـاْسلُِكي ُسلبَُل َربّلِك 16420  

 ذُلاُلال: أي مطيعة.

حدثنا ملـحمد بلن نبلد ا نللـى، قلال: حلدثنا ملـحمد بلن ثلور، نلن معملر، نلن قتلا ة: ذُلُلالال قلال:    

 مطيعة.

نـي يونس، قال: أخبرنا ابن وه ، قال: قال ابن نيد، فـي قوله: فـاْسلُِكي ُسبَُل َربِّك ـ حدث16421  

ذُلاُلال قال: الذلول: الذي يُقا  ويُذه  به حيم أرا  صاحبه، قلال: فهلم يخرجلون بـالنلـحل ينتلـجعون 

ْت أْيِدينا أْنعاما فَُهلْم لََهلا ملاِلُكوَن بها ويذهبون وهي تتبعهم. وقرأ: أَولـْم يََرْوا أنّا َخـلَْقنا لَُهْم ِمـّما َنِملَ 

 َوذلّْلناها لَُهْم.... االَية.

فعلللـى هللذا القللول، الللذّلُل مللن نعللت النللـحل، ونللال القولللـين غيللر بعيللد مللن الصللواب فللـي الصللحة   

 وجهان مخرجان، غير أنا اخترنا أن يكون نعتا للّسبل  نها قلـيها أقرب.

نِهلا َشلَراٌب ُمْختَِللٌف أْلَوانُلهُ يقلول تعاللـى ذنلره: يخلرج ملن بطلون النلـحل وقوله: يَْخُرُج ِملْن بُُطو  

 شراب، وهو العسل، مختلف ألوانه،  ن فـيها أبـيف وأحمر وأسحر وغير ذلك من ا لوان.

 ألوان مختلفة مثل أبـيف يضرب قلـى الـحمرة.«: أسحر»قال أبو جعفر:   

أهل التأويـل فـيـما نا ت نلـيه الهاء التـي فـي قولله: فِلـيِه، فقلال  وقوله: فِـيِه ِشفـاٌء للنّاِس اختلف  

 بعضهم: نا ت نلـى القرآن، وهو الـمرا  بها. ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنا نصر بن نبلد اللرحمن، قلال: حلدثنا الـمـحاربلـّي، نلن للـيم، نلن ملـجاهد: فِلـيِه 16422  

 ِشفـاٌء للنّاِس قال: فـي القرآن شفـاء.

 آخرون: بل أريد بها العسل. ذنر من قال ذلك: وقال  

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيلد، قلال: حلدثنا سلعيد، نلن قتلا ة، قولله: يَْخلُرُج ِملْن بُُطونِهلا 16423  

َشَراٌب ُمْختَِلٌف أْلَوانُهُ فِـيِه ِشفـاٌء للنّاِس ففـيه شفـاء نما قال هللا تعاللـى ملن ا  واء، وقلد نلان ينهلي 

 النـحل ونن قتلها.نن تفري  

ـ حدثنا ابن نبد ا نلـى، قال: حدثنا مـحمد بلن ثلور، نلن معملر، نلن قتلا ة، قلال: جلاء 16424  

رجل قلـى النبلـّي صللى هللا نليله وسللم، فلذنر أن أخلاه اشلتكى بطنله، فقلال النبلـّي صللى هللا نليله 

شلدة، فقلال النبلـّي صللى هللا نليله ثلم جلاءه فقلال: ملا نا ه قال « اْذَهْ  فلـاْسِ  أخلاَك َنَسلالال »وسلم: 

فسللقاه، فكأنللـما نُِشللط مللن « اْذَهللْ  فللـاْسِ  أخللاَك َنَسللالال، فَقَللْد َصللدََل ّللّاُ وَنللذََب بَْطللُن أِخيللكَ »وسللم: 

 ِنقال.

حلدثنا الللـحسن، قلال: أخبرنللا نبللد اللرنال، قللال: أخبرنللا معملر، نللن قتللا ة: يَْخلُرُج ِمللْن بُُطونِهللا    

أْلَوانُهُ فِلـيِه ِشفلـاٌء للنّلاِس قلال: جلاء رجلل قللـى النبلـّي صللى هللا نليله وسللم، فلذنر  َشَراٌب ُمْختَِلفٌ 

 نـحوه.

ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا أبـي، نن سفـيان، نن أبـي قسحال، نلن أبلـي ا حلوص، 16425  

 ر.نن نبد هللا، قال: شفـاءان: العسل شفـاء من نّل  اء، والقرآن شفـاء لـما فـي الصدو

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنلـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـيه، 16426  

 نن ابن نبـاس: فِـيِه ِشفـاٌء للنّاِس العسل.

وهذا القول، أننـي قول قتا ة، أولـى بتأويـل االَية  ن قوله: فِـيِه فلـي سليال اللـخبر نلن العسلل،   

 ، قذ نانت فـي سيال الـخبر ننه أولـى من غيره.فأن تكون الهاء من ذنر العسل

وقوله: قّن فِلـي ذللَك الَيَلةال ِلقَلْوٍم يَتَفَّكلُروَن يقلول تعاللـى ذنلره: قن فلـي قخلراج هللا ملن بطلون هلذه   

النـحل: الشراب الـمختلف، الذي هو شفـاء للناس، لدالللة وحجلة واضلحة نللـى ملن سلّخر النلـحل 

تأنل، واتـخاذها البـيوت التـي تنـحت من الـجبـال والشجر والعروش،  وهداها  نل الثمرات التـي

وأخرج من بطونها ما أخرج من الشفـاء للناس، أنه الواحد الذي لـيس نمثله شيء، وأنله ال ينبغلي 

 أن يكون له شريك وال تصّ  ا لوهة قال له. 
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 70اآلية : 
ْم ثُلّم يَتََوفّلاُنْم َوِملنُكم ّملن يُلَر ّ قِلَلَى أَْرذَِل اْلعُُملِر ِلَكلْي الَ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوّللّاُ َخلَقَُكل

ال قِّن ّللّاَ َنِليٌم قَِديٌر {.  يَْعلََم بَْعدَ ِنْلٍم َشْيئا

يقول تعالـى ذنره: وهللا خـلقكم أيها الناس وأوجدنم ولـم تكونلوا شليئا، ال االَلهلةُ التلـي تعبلدون     

الذي خلـلقكم  ون غيلره. ثُلّم يَتََوفّلـاُنْم يقلول: ثلم يقبضلكم. َوِملْنُكْم َملْن يُلَر ّ قللـى من  ونه، فـانبدوا 

أْرذَِل العُُمِر يقول: ومنكم من يَْهَرم فـيصير قلـى أرذل العمر، وهو أر ؤه، يقلال منله: رذل الرجلل 

 نة.وفسل، يرذل رذالة ورذولة ورذلته أنا. وقـيـل: قنه يصير نذلك فـي خمس وسبعين س

ـ حدثنـي مـحمد بن قسمانيـل الفزارّي، قال: أخبرنلا ملـحمد بلن َسلوار، قلال: حلدثنا أسلد 16427  

بن نمران، نن سعد بن طري ، نن ا صب  بن نَبـاتة، نن نلـّي، فـي قوله: َوِمْنُكْم َمْن يُلَر ّ قللـى 

 أْرذَِل العُُمِر قال: خمٌس وسبعون سنة.

ْعدَ ِنْلـٍم َشْيئا يقول: قنـما نر ّه قلـى أرذل العمر لـيعو  جلاهالال نملا نلان فلـي وقوله: ِلَكْي ال يَْعلَـَم بَ   

حال طفولته وصبـاه. بَْعدَ ِنْلـٍم َشْيئا يقول: لئال يعلـم شيئا بعد نلـم نان يعللـمه فلـي شبلـابه، فلذه  

لله ال يعقلل ذلك بـالكبر ونسي، فال يعلـم منله شليئا، وانسللـه ملن نقلله، فصلار ملن بعلد نقلل نلان 

شيئا. قّن ّللّاَ َنِلـيـٌم قَِديٌر يقول: قن هللا ال ينسى وال يتغير نلـمه، نلـيـم بكّل ملا نلان ويكلون، قلدير 

 نلـى ما شاء، ال يجهل شيئا وال يُعجزه شيٌء أرا ه. 

 71اآلية : 
ْللّرْنِل فََمللا الّلِذيَن فُّضلللُواْ القلول فلـي تأويللـل قولله تعاللـى:   }َوّللّاُ فَّضللَل بَْعَضلُكْم َنلَلَى بَْعللٍف فِلي ا

 بَِرآ ّي ِرْنقِِهْم َنلََى َما َملََكْت أَْيَمانُُهْم فَُهْم فِيِه َسَوآٌء أَفَبِنِْعَمِة ّللّاِ يَْجَحدُوَن {.

يقول تعالـى ذنره: وهللا أيهلا النلاس فّضلل بعضلكم نللـى بعلف فلـي اللرنل اللذي رنقكلم فلـي     

هللا نلـى غيرهم بـما رنقهم بَِرا ّي ِرْنقِهْم نلـى ما َملََكْت أيـَمانُُهْم يقلول: الدنـيا، فما الذين فّضلهم 

بـمشرني مـمالـيِكهم فـيـما رنقهم من ا موال وا نواج. فَُهْم فِـيِه َسلَواٌء يقلول: حتلـى يسلتووا هلم 

ـيلـما رنقلتهم فـي ذلك ونبـيدهم، يقول تعالـى ذنره: فهم ال يرَضون بأن يكونوا هلم ومـماللـيكهم ف

سللواء، وقللد جعلللوا نبللـيدي شللرنائي فللـي ملكللي وسلطانللـي. وهللذا َمثَللل ضللربه هللا تعالللـى ذنللره 

للـمشرنين بـاهلل. وقـيـل: قنـما َننَلى بلذلك اللذين قلالوا: قن اللـمسي  ابلن هللا ملن النصلارى. وقولله: 

تللـي أنعمهللا نلللـى هللؤالء الللـمشرنين مللن أفَبِنِْعَمللِة ّللّاِ يَْجَحللدُوَن يقللول تعالللـى ذنللره: أفبنعمللة هللا ال

 الرنل الذي رنقهم فـي الدنـيا يجحدون بإشرانهم غير هللا من خـلقه فـي سلطانه وُملكه؟

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ن أبلـيه، ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنلـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نل16428  

نن ابن نبـاس، قوله: َوّللّاُ فَّضَل بَْعَضُكْم نلـى بَْعٍف فِـي الّرْنِل فََما الِّذيَن فُّضلُوا بِلَرا ّي ِرْنقِِهلْم 

َنلـى ما َملََكْت أيـَمانُُهْم يقول: لـم يكونوا يشرنون نبـيدهم فـي أموالهم ونسلائهم، فكيلف يشلرنون 

 أفَبِنِْعَمِة ّللّاِ يَْجَحدُوَن. نبـيدي معي فـي سلطانـي؟ فذلك قوله:

ـ حدثنا القاسم، قال: حدثنا اللـحسين، قلال: ثنلـي حجلاج، نلن ابلن جلريج، قلال: قلال ابلن 16429  

نبـاس: هذه االَية فـي شأن نيسى ابن مريـم، يعنـي بذلك نفسه، قنـما نيسى نبد، فـيقول هللا: وهللا 

ـم وهلم سلواء، فكيلف ترَضلون للـي بلـما ال ترضلون ما تشرنون نبـيدنم فـي الذي لكم فتكونوا أنت

  نفسكم؟

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا نيسى وحدثنـي اللـحرث، 16430  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي الـمثنى، قال: حلدثنا قسلحال، قلال: حلدثنا نبلد هللا، 

نلـجي ، نلن ملـجاهد، فلـي قولله: بِلَرا ّي ِرْنقِِهلْم َنللـى ملا َملََكلْت نن ورقاء جميعا، نن ابلن أبلـي 

 أيـَمانُُهْم قال: مثل آلهة البـاطل مع هللا تعالـى ذنره.

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قلال: حلدثنا سلعيد، نلن قتلا ة، قولله: َوّللّاُ فَّضلَل بَْعَضلُكْم 16431  

يَن فُّضللُوا بِلَرا ّي ِرْنقِِهلْم َنللـى ملا َملََكلْت أيلـَمانُُهْم فَُهلْم فِلـيِه َسلَواٌء نلـى بَْعٍف فِـي الّرْنِل فََما الّلذِ 

أفَبِنَْعَمِة ّللّاِ يَْجَحدُوَن وهذا مثل ضربه هللا، فهلل ملنكم ملن أحلد شلارك ملـملونه فلـي نوجتله وفلـي 
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ينلّزه منله ملن نفسلك،  فراشه فتعدلون بـاهلل خـلقه ونبـا ه؟ فإن لـم ترض لنفسك هذا، فـاهلل أحّ  أن

 وال تعدل بـاهلل أحدا من نبـا ه وخـلقه.

حدثنا ملـحمد بلن نبلد ا نللـى، قلال: حلدثنا ملـحمد بلن ثلور، نلن معملر، نلن قتلا ة: فََملا الّلِذيَن    

فُّضلُوا بَِرا ّي ِرْنقِِهْم نلـى ما َملََكْت أيلـَمانُُهْم قلال: هلذا اللذي فضلل فلـي اللـمال والوللد، ال يشلرك 

ه فـي ماله ونوجته. يقول: قد رضيت بلذلك هلل وللـم تلرض بله لنفسلك، فجعللت هلل شلريكا فلـي نبد

 ملكه وخـلقه.

 72اآلية : 
ال َوَجعَلَل لَُكلْم ّملْن أَْنَواِجُكلم بَنِلينَ   القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوّللّاُ َجعََل لَُكْم ّمْن أَْنفُِسُكْم أَْنَواجا

ال َوَرَنقَُكم مّ   َن الّطيّبَاِت أَفَبِاْلبَاِطِل يُْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِة ّللّاِ ُهْم يَْكفُُروَن {.َوَحفَدَة

يقللول تعالللـى ذنللره: َوّللّاُ الللذي َجعَللَل لَُكللْم أيهللا النللاس ِمللْن أْنفُِسللُكْم أْنَواجللا يعنللـي أنلله خللـل  آ م     

 نوجته حّواء، َوَجعََل لَُكْم ِمْن أنواجكم بنـين وَحفَدةال، نما:

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حلدثنا سلعيد، نلن قتلا ة: َوهللا َجعَلَل لَُكلْم ِملْن أْنفُِسلُكْم 16432  

 أْنَواجا: أي وهللا خـل  آ م، ثم خـل  نوجته منه ثم جعل لكم بنـين وحفدة.

نللـى واختلف أهل التأويـل فـي الـمعنـيـين بـالـحفدة، فقلال بعضلهم: هلم ا ختلان، أختلان الرجلل   

 بناته. ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنا أبو نري  وابن ونيع، قاال: حدثنا أبو معاوية، قلال: حلدثنا أبلـان بلن تغلل ، نلن 16433  

ال قال: ا َْختان.  الـمنهال بن نمرو، نن ابن حبـيش، نن نبد هللا: بَنِـيَن َوَحفَدَة

قاء سألت نبلد هللا: ملا تقلول ـ حدثنا أبو نري ، قال: حدثنا أبو بكر، نن ناصم، نن ور16434  

 فـي الـَحفَدَة؟ هم َحَشم الرجل يا أبـا نبد الرحمن؟ قال: ال، ولكنهم ا ختان.

حدثنا مـحمد بن بشار، قال: حدثنا نبد الرحمن وحدثنا أحمد بن قسحال، قلال: حلدثنا أبلو أحملد،    

ش، نلن نبلد هللا، قلال: اللـَحفَدة: قاال جميعا: حدثنا سفـيان، نن ناصم بن بَْهدَلة، نن ِنّر بلن ُحبَلـي

 ا ختان.

 حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا أبـي، نن سفـيان بإسنا ه نن نبد هللا، مثله.   

ـل حللدثنا ابلن بشللار وأحمللد بلن الولللـيد القرشللي وابلن ونيللع وسللوار بلن نبللد هللا العنبللرّي 16435  

حلدثنا يحيلى بلن سلعيد القطلان، ومـحمد بن خـلف بن ِخراش والـحسن بن خـلف الواسطّي، قلالوا: 

 نن ا نمش، نن أبـي الضحى، قال: الـَحفَدة: ا ختان.

ـلل حللدثنا ابللن بشللار، قللال: حللدثنا نبللد الللرحمن، قللال: حللدثنا هشيللـم، نللن الللـمغيرة، نللن 16436  

 قبراهيـم، قال: الـَحفَدة: ا ختان.

قسرائيلـل، نلن نطلاء بلن  ـ حدثنا أحملد بلن قسلحال، قلال: حلدثنا أبلو أحملد، قلال: حلدثنا16437  

ال قال: الـَحفَدة: ا ختان.  السائ ، نن سعيد بن جبـير: بَنِـيَن َوَحفَدَة

 حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، نن مغيرة، نن قبراهيـم، قال: الـَحفَدَة: الـَختْن.   

 ا ختان.حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا ابن نيـينة، نن ناصم، نن نّر، نن نبد هللا، قال:    

ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا حفم، نن أشلعم، نلن نكرملة، نلن ابلن نبلـاس، قلال: 16438  

 ا ختان.

ـلل وحدثنللـي الللـمثنى، قللال: حللدثنا أبللو صالللـ ، قللال: ثنللـي معاويللة، نللن نلللـّي نللن ابللن 16439  

ال قال: ا صهار.  نبـاس، قوله: وَحفَدَة

ال: حدثنا حما ، نن ناصم، نن نّر، نن ابلن مسلعو ، حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا الـحجاج، ق   

 قال: الـَحفَدة: ا ختان.

ـ حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أخبرنا نبد الرنال، قال: أخبرنا ابن نيـينة، نن ناصلم 16440  

بن أبـي النـجو ، نن نّر بن حبـيش، قلال: قلال للـي نبلد هللا بلن مسلعو : ملا اللـحفَدة يلا ِنّر؟ قلال: 

 هم أحفـا  الرجل من ولده وولد ولده. قال: ال، هم ا صهار.قلت: 

 وقال آخرون: هم أنوان الرجل وخدمه. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي مـحمد بن خالد بن خداش، قلال: ثنلـي سلـيلـم بلن قتلـيبة، نلن وهل  بلن حبلـي  16441  
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ال قال: من أنانلك فقلد َحفَلدك، ا ََسدي، نن أبـي حمزة، نن ابن نبـاس سئل نن قوله: بَنِـيَن َوَحفَ  دَة

 أما سمعت قوله الشانر:

 َحفَدَ الَوالئِدُ َحْولُهّن وأُْسِلـَمتْبأُنفِّهّن أِنّمةُ ا ْجماِل  

ـ حدثنا هنا ، قال: حدثنا أبو ا حوص، نن سماك، نن نكرمة، فـي قوله: بَنِـيَن َوَحفَلدَةال 16442  

 قال: الـحفدة: الـُخدّام.

د بن خالد بن خداش، قال: ثنلـي َسْللـم بلن قتلـيبة، نلن حلانم بلن قبراهيلـم البََجللـي، حدثنـي مـحم   

 نن سماك، نن نكرمة، قال: قال: الـَحفَدة: الـُخدّام.

حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا نمران بن نيـينة، نن حصين، نن نكرمة، قال: هم الذين يُعينون    

 الرجل من ولده وخدمه.

 نلللـى، قللال: حللدثنا مللـحمد بللن ثللور، نللن معمللر، نللن الللـحَكم بللن أبللـان، نللن حللدثنا ابللن نبللد ا   

ال قال: الـَحفدة: من خدمك ِمْن ولدك.  نكرمة: َوَحفَدَة

حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا يحيى بن آ م، نن سالم بن سلـيـم، وقـيس نن سِماك، نن نكرمة،    

 قال: هم الـخدم.

، قلال: حلدثنا سلالم أبلو ا حلوص، نلن سلماك، نلن نكرملة، حدثنا أحمد، قال: حدثنا أبلو أحملد   

 مثله.

ـ حدثنـي مـحمد بن خاللد، قلال: ثنلـي سللـمة، نلن أبلـي هلالل، نلن اللـحسن، فلـي قولله: 16443  

ال قال: البنـين وبنـي البنـين، َمن أنانك من أهل وخا م فقد حفدك.  بَنِـيَن َوَحفَدَة

مرو بلن نلون، قلال: أخبرنلا هشيلـم، نلن منصلور، نلن ـ حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا ن16444  

 الـحسن، قال: هم الـَخدَم.

ـ حدثنـي مـحمد بن خالد وابن ونيع، ويعقلوب بلن قبراهيلـم، قلالوا: حلدثنا قسمانيلـل بلن 16445  

 ُنلَـية، نن ابن أبـي نـجي ، نن مـجاهد، قال: الـَحفَدة: الـَخدَم.

حدثنا أبو أحمد وحدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا أبـي وحلدثنا ـ حدثنا أحمد بن قسحال، قال: 16446  

ابن بشار، قال: حدثنا نبد الرحمن، جميعا نن سفـيان، نلن ابلن أبلـي نلـجي ، نلن ملـجاهد: بَنِلـيَن 

ال قال: ابنه وخا مه.  َوَحفَدَة

، ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا نيسى وحدثنـي الـحارث16447  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي اللـمثنى، قلال: حلدثنا أبلو حذيفلة، قلال: حلدثنا شلبل 

ال قلال: أنصلارا وأنوانلا  جميعا، نن ابن أبـي نـجي ، نن مـجاهد، فـي قول هللا تعالـى: بَنِـيَن َوَحفَلدَة

 وخدّاما.

ا نمعلة، نلن ابلن طلاوس، نلن ـ حدثنا ابن بشار، قلال: حلدثنا نبلد اللرحمن، قلال: حلدثن16448  

 أبـيه، قال: الـحفدة: الـخدم.

 ـ حدثنا ابن بشار مّرة أخرى، قال: ابنه وخا مه.16449  

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة قال: َوَجعََل لَُكْم ِمْن أْنَواِجُكلْم 16450  

ال َمَهنة يَـْمهنونك ويخدمونك م  ن ولدك، نرامة أنرمكم هللا بها.بَنِـيَن َوَحفَدَة

ـلل حللدثنا ابللن ونيللع، قللال: حللدثنا نبللد هللا، نللن قسرائيللـل، نللن الّسللدّي، نللن أبللـي مالللك: 16451  

 الـَحفَدة، قال: ا نوان.

ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا أبـي، نن سفـيان، نن حصلين، نلن نكرملة، قلال: اللذين 16452  

 يعينونه.

، قال: أخبرنا نبد الرنال، قال: أخبرنا َمْعمر، نن الـحَكم بن أبـان، نن حدثنا الـحسن بن يحيى   

ال قال: الـحفدة: من خدمك من ولدك وولد ولدك.  نكرمة، فـي قوله: بَنِـيَن َوَحفَدَة

حدثنا الـحسن، قال: أخبرنا نبد الرنال، قال: أخبرنا ابن التـيـمّي، نن أبـيه، نن الـحسن، قال:    

 َخدَم.الـَحفَدة: الـ

حدثنلـي اللـمثنى، قلال: حلدثنا أبلو نعيلـم، قللال: حلدثنا سفلـيان، نلن حصلين، نلن نكرملة: بَنِللـيَن    

 َوَحفَدَةالقال: ولده الذين يعينونه.
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 وقال آخرون: هم ولد الرجل وولد ولده. ذنر من قال ذلك:  

نن أبـي بشر، نن ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى، قال: حدثنا نبد الصمد، قال: حدثنا شعبة، 16453  

ال قال: هم الولد وولد الولد.  سعيد بن جبـير، نن ابن نبـاس: َوَحفَدَة

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا مـحمد بلن جعفلر، قلال: حلدثنا شلعبة، نلن أبلـي بشلر، نلن ملـجاهد    

ال قال: الـَحفَدة: البنون.  وسعيد بن جبـير، نن ابن نبـاس فـي هذه االَية: بَنِـيَن َوَحفَدَة

حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا ُغْندَر، نن شلعبة، نلن أبلـي بشلر، نلن ملـجاهد، نلن ابلن نبلـاس،    

 مثله.

ـ حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن أبـي بكر، نلن نكرملة، نلن 16454  

 ابن نبـاس، قال: بنوك حين يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك، قال حميد:

 الَوالئِدُ َحْولَُهّن وأُْسِلـَمتْبِأَُنفِّهّن أِنّمةَ ا جْماِل َحفَدَ  

ـ حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وهل ، قلال: قلال ابلن نيلد، فلـي قولله: َوَجعَلَل لَُكلْم ِملْن 16455  

ال قال: الـحفَدة: اللـخدم ملن وللد الرجلل هلم وللده، وهلم يخدمونله. قلال: وللـ يس أْنَواِجُكْم بَنِـيَن َوَحفَدَة

 تكون العبـيد من ا نواج، نيف يكون من نوجي نبد؟ قنـما الـحفدة: ولد الرجل وخدمه.

ـ ُحدثت نن الـحسين بن الفََرج، قال: سمعت أبـا معاذ يقلول: حلدثنا نبلـيد بلن سلـيلـمان، 16456  

ال يعنـي: ولد الرجل يحِفدونه ويخدُم ونه، ونانت قال: سمعت الضحاك يقول، فـي قوله: بَنِـيَن َوَحفَدَة

 العرب قنـما تـخدمهم أوال هم الذنور.

 وقال آخرون: هم بنو امرأة الرجل من غيره. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنلـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـيه، 16457  

ال يقول: بنو امرأة الرجل لـيسوا منه.نن ابن نبـاس، قوله: َوَجعََل لَُكْم ِمْن أْنَواِجُكْم بَنِـيَن وَ   َحفَدَة

ويقال: الـَحفَدة: الرجل يعمل بـين يدي الرجلل، يقلول: فلالن يحفلد لنلا، ويلزنم رجلال أن اللـحفَدة   

 أْختان الرجل.

 والصواب من   

 القول فـي ذلك نندي أن يقال: قن هللا تعالـى أخبر نبـا ه معرفَهم نعمه نلـيهم، فـيـما جعل لهم من

ا نواج والبنـين، فقال تعالـى: َوّللّاُ َجعََل لَُكلْم ِملْن أْنفُِسلُكْم أْنَواجلا َوَجعَلَل لَُكلْم ِملْن أْنَواِجُكلْم بَنِلـيَن 

ال فأنلـمهم أنه جعل لهم من أنواجهم بنلـين وَحفلدة، واللـحفَدة فلـي نلالم العلرب: جملع حافلد،  َوَحفَدَة

س . والـحافد فلـي نالمهلم: هلو الـمتلـخفّف فلـي اللـخدمة نما الكذبة: جمع ناذب، والفَسقة: جمع فـا

والعمل، والـَحْفد: خفة العمل يقال: مّر البعير يَحِفدُ حفَدَانا: قذا مّر يُسلرع فلـي سليره. ومنله قلولهم: 

أي نسللرع قلللـى العمللل بطانتللك. يقللال منلله: َحفَللدَ للله يَْحِفللدُ َحْفللدا وُحفُللو ا «: قلللـيك نسللعى ونَللـْحِفدُ »

 نا ومنه قول الراني:وَحفَدَا

 َنلّْفُت َمـْجُهَولَها نُوقا يَـَمانـيَةالقذا الـُحدَاةُ نلـى أْنسائها َحفَدُوا  

وقذ نان معنى الـحفدة ما ذنرنا من أنهم الـمسرنون فـي خدمة الرجلل الـمتلـخففون فلـيها، ونلان   

فد لنلا، ونلان أوال نلا وأنواجنلا هللا تعالـى ذنره أخبرنا أن مـما أنعم به نلـينا أن جعل لنا حفدة تـح

الذين يصلـحون للـخدمة منا ومن غيرنا وأختاننا اللذين هلم أنواج بناتنلا ملن أنواجنلا وخلدمنا ملن 

مـماللـيكنا قذا نلانوا يحفلدوننا فـيستللـحقون اسلم حفلدة، وللـم يكللن هللا تعاللـى  ّل بظلاهر تنزيللـله وال 

نقل، نلـى أنه ننى بذلك نونا من الـحفدة  ون نلـى لسان رسوله صلى هللا نليه وسلم وال بحجة 

نوع منهم، ونان قد أنعم بكّل ذلك نلـينا، للـم يكلن لنلا أن نوجله ذللك قللـى خلاّص ملن اللـحفدة  ون 

نام، قال ما اجتـمعت ا مة نللـيه أنله غيلر  اخلـل فلـيهم. وقذا نلان ذللك نلذلك فلكلّل ا قلوال التلـي 

ْخرج فـي التأويـل وقن نان أولـى بـالصواب ملن القلول ملا ذنرنا نمن ذنرنا وجه فـي الصحة ومَ 

 اخترنا لـما بـيّنا من الدلـيـل.

وقوله: َوَرَنقَُكْم ِمَن الّطيّبـاِت يقول: ورنقكم من حالل الـمعاش وا رنال وا قوات. أفَبـالبـاِطِل   

والسللوائ  والوصللائل،  يُْؤِمنُللوَن يقللول تعالللـى ذنللره: يحللّرم نلللـيهم أولللـياء الشلليطان مللن البحللائر

فـيصدّل هؤالء الـمشرنون بـاهلل. َوبِنِْعَمِة ّللّاِ ُهْم يَْكفُُروَن يقول: وبـما أحلّل هللا لهلم ملن ذللك وأنعلم 

 نلـيهم بإحالله، يَْكفُُروَن يقول: ينكرون تـحلـيـله، ويجحدون أن يكون هللا أحلّه.
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 74و  73اآلية : 
ال ّمللَن الّسللَماَواِت القللول فللـي تأويللـل قوللله تعالللـى:    }َويَْعبُللدُوَن ِمللن  ُوِن ّللّاِ َمللا الَ يَْمِلللُك لَُهللْم ِرْنقللا

ِ ا ْمثَاَل قِّن ّللّاَ يَْعلَُم َوأَْنتُْم الَ تَْعلَُمونَ  ال َوالَ يَْستَِطيعُوَن ل  فاَلَ تَْضِربُواْ ّلِلّ  {. َوا ْرِض َشْيئا

ـاهلل مللن  ونلله أوثانللا ال تللـملك لهللم رنقللا مللن يقللول تعالللـى ذنللره: ويعبللد هللؤالء الللـمشرنون بلل    

السموات،  نها ال تقدر نلـى قنزال قطر منها لحياء موتان ا رضين. وا َْرِض يقول: وال تـملك 

لهم أيضا رنقا من ا رض  نها ال تقدر نلـى قخراج شيء من نبـاتها وثمارها لهم وال شيئا ملـما 

م بهلا نللـيهم. َوال يَْسلتَِطيعُوَن يقلول: وال تلـملك أوثلانهم شليئا ملن ندّ  تعالـى فـي هذه االَية أنه أنع

السموات وا رض، بل هي وجميع ما فـي السموات وا رض هلل ملك، وال يَْسلتَِطيعُوَن يقلول: وال 

 تقدر نلـى شيء.

ِ ا َْمثاَل يقول: فال تـمثلوا هلل ا مثال، وال تشبّهوا ل   ه ا شبلـاه، فإنله ال ِمثْلل وقوله: فاَل تَْضِربُوا ّلِلّ

 له وال ِشْبه.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي الـمثنى، قلال: حلدثنا أبلو ُحذيفلة، قلال: حلدثنا شلبل، نلن ابلن أبلـي نلـجي ، نلن 16458  

 مـجاهد: ا مثال ا شبـاه.

ـي، قال: ثنـي نمي، قال: ثنـي أبلـي، نلن أبلـيه، ـ وحدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أب16459  

ِ ا َْمثاَل يعنـي اتـخاذهم ا صنام، يقول: ال تـجعلوا معي قلها  نن ابن نبـاس، قوله: فاَل تَْضِربُوا ّلِلّ

 غيري، فإنه ال قله غيري.

ِملْن  ُوِن ّللّاِ  ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة، قوله: َويَْعبُلدُونَ 16460  

ما ال يَـْمِلُك لَُهْم ِرْنقا ِمَن الّسَمَواِت وا ْرِض َشْيئا َوال يَْستَِطيعُوَن قال: هذه ا وثان التلـي تُْعبلد ملن 

 ون هللا ال تـملك لـمن يعبدها رنقا وال ضّرا وال نفعا، وال حيلاة وال نشلورا. وقولله: فَلال تَْضلِربُوا 

ِ ا َْمثاَل فإنه أ َحد َصَمد لـم يَـِلد ولـم يُولَد وللـم يكلن لله ُنفُلوا أحلد. قّن ّللّاَ يَْعلَلـُم وأْنتُلـْم ال تَْعلَلـموَن ّلِلّ

يقول: وهللا أيها الناس يعلـم خطأ ما تـمثلون وتضربون من ا مثال وصوابه، وغير ذلك من سائر 

 ا شياء، وأنتـم ال تعلـمون صواب ذلك من خطئه.

فقلال بعلف البصريلـين: هلو منصلوب نللـى « َشلْيئا»ة فلـي الناصل  قولله: واختلف أهل العربـي  

البلدل مللن الللرنل، وهللو فللـي معنللى: ال يلـملكون رنقللا قلللـيالال وال نثللـيرا. وقللال بعللف الكوفـيللـين: 

بوقللوع الللرنل نلللـيه، نمللا قللال تعالللـى ذنللره: ألَللـْم نَللـْجعَِل ا ْرَض ِنفللـاتا أْحيللاءال « شلليئا»نصلل  

كفللت ا حيللاء وا مللوات، ومثللله قوللله تعالللـى ذنللره: أْو قْطعللاٌم فِللـي يَللْوٍم ِذي َمْسللغَبٍَة وأْمَواتللا. أي ت

يَتِـيـما ذا َمْقَربٍَة أْو ِمْسِكينا ذَا َمتَْربٍَة. قال: ولو نان الرنل مع الشليء للـجان خفضله، ال يلـملك لكلم 

 ِم.رنل شيء من السموات، ومثله: فََجَزاٌء ِمثُْل ما قَتََل ِمَن النّعَ 

 

 75اآلية : 
ال الّ يَْقِدُر َنلََى َشْيٍء َوَمن ّرَنْقنَاهُ ِمنّلا  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َضَرَب ّللّاُ َمثاَلال َنْبداال ّمْملُونا

ِ بَْل أَْنثَُرُهْم الَ يَ  ال فَُهَو يُْنِفُ  ِمْنهُ ِسّراال َوَجْهراال َهْل يَْستَُووَن اْلَحْمدُ ّلِلّ ال َحَسنا  ْعلَُموَن {.ِرْنقا

يقول تعالـى ذنره: وَشبّه لكم َشبها أيها الناس للكافر من نبلـيده، واللـمؤمن بله ملنهم. فأملا مثَلل     

الكافر: فإنه ال يعملل بطانلة هللا، وال يأتلـي خيلرا، وال ينفل  فلـي شليء ملن سبـيلـل هللا مالله لغلبلة 

ء فـينفقه. وأما اللـمؤمن بلـاهلل فإنله يعملل خذالن هللا نلـيه، نالعبد الـمـملوك الذي ال يقدر نلـى شي

بطانة هللا وينف  فـي سبـيـله ماله نالـحّر الذي آتاه هللا ماالال فهو ينف  منه سّرا وجهرا، يقول: بعلـم 

من الناس وغير نلـم. َهلْل يَْسلتَُووَن يقلول هلل يسلتوي العبلد اللذي ال يلـملك شليئا وال يقلدر نللـيه، 

ه هللا رنقا حسنا فهلو ينفل  نملا َوَصلف؟ فكلذلك ال يسلتوي الكلافر العاملل وهذا الـحّر الذي قد رنق

 بـمعاصي هللا الـمخالف أمره والـمؤمن العامل بطانته.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك نان بعف أهل العلـم يقول. ذنر من قال ذلك:  
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َرَب ّللّاُ َملثاَلال َنْبلدا ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة، قولله: َضل16461  

َمـْملُونا ال يَْقِدُر نلـى َشْيٍء هذا مثل ضربه هللا للكافر، رنقه ماالال فللـم يقلدّم فلـيه خيلرا وللـم يعملل 

فـيه بطانة هللا، قال هللا تعالـى ذنره: َوَمْن َرَنْقنلاهُ ِمنّلا ِرْنقلا َحَسلنا فهلذا اللـمؤمن أنطلاه هللا ملاالال، 

 وأخلذ بلـالشكر ومعرفلة حلّ  هللا، فأثابله هللا نللـى ملا رنقله اللرنل الـمقـيللـم فعملل فلـيه بطانلة هللا

ِ بَلْل  الدائم  هله فـي الـجنة، قال هللا تعالـى ذنلره: َهلْل يَْسلتَِوياِن َملثاَلال، وهللا ملا يسلتويان: اللـَحْمدُ ّلِلّ

 أْنثَُرُهْم ال يَْعلَـُموَن.

دثنا مـحمد بن ثور، نن معمر، نن قتا ة: َنْبدا َمـْملُونا ـ حدثنا ابن نبد ا نلـى، قال: ح16462  

ال يَْقِدُر َنلـى َشْيٍء قال: هو الكافر ال يعمل بطانة هللا وال ينف  خيرا َوَمْن َرَنْقناهُ ِمنّا ِرْنقلا َحَسلنا 

 قال: الـمؤمن يطيع هللا فـي نفسه وماله.

ثنلـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـيه،  ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال:16463  

نللن ابللن نبللـاس، قوللله: َضللَرَب ّللّاُ َمللثاَلال َنْبللدا َمللـْملُونا ال يَْقللِدُر َنلللـى َشللْيٍء يعنللـي: الكللافر أنلله ال 

عنلـي يستطيع أن ينف  نفقة فـي سبـيـل هللا َوَمْن َرَنْقناهُ ِمنّا ِرْنقا َحَسنا فَُهَو يُْنِفُ  ِمْنهُ ِسّرا َوَجْهلرا ي

 الـمؤمن، وهذا الـمثل فـي النفقة.

ِ يقول: الـحمد الكامل هلل خالصا  ون ما تَْدُنون أيها القوم من  ونله ملن ا وثلان    وقوله: الـَحْمدُ ّلِلّ

فإياه فـاحمدوا  ونها. وقوله: بَْل أْنثَلُرُهْم ال يَْعلَلـُموَن يقلول: ملا ا ملر نملا تفعللون، وال القلول نملا 

وثان نندهم ملن يلد وال معلروف فتُلـْحمد نللـيه، قنلـما اللـحمد هلل ولكلن أنثلر هلؤالء تقولون، ما لأل

الكفللرة الللذين يعبللدونها ال يعلللـمون أن ذلللك نللذلك، فهللم بجهلهللم بللـما يللأتون ويَللذَرون يجعلونهللا هلل 

 شرناء فـي العبـا ة والـحمد.

لنفسله، واالَلهلة التلـي تعبلد ملن ونان مـجاهد يقول: ضرب هللا هلذا اللـمثل، واللـمثل االَخلر بعلده   

  ونه. 

 76اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوَضَرَب ّللّاُ َمثاَلال ّرُجلَلْيِن أََحلدُُهَمآ أَْبَكلُم الَ يَْقلِدُر َنلَلَى َشلْيٍء َوُهلَو 

ن يَلأُْمُر بِاْلعَلْدِل َوُهلَو َنلَلَى ِصلَراٍط َنّل َنلََى َملْوالهُ أَْينََملا يَُوّجهلهّ الَ يَلأِْت بَِخْيلٍر َهلْل يَْسلتَِوي ُهلَو َوَمل

 ّمْستَِقيٍم {.

وهذا مثل ضربه هللا تعالـى لنفسه واالَلهة التـي تُعبد من  ونه، فقال تعاللـى ذنلره: َوَضلَرَب ّللّاُ     

ا وال ينط ،  نله َمثاَلال َرْجلَـْيِن أَحدُُهما أْبَكُم ال يَْقِدُر َنلـى َشْيٍء يعنـي بذلك الصنـم أنه ال يسمع شيئ

قما خش  منـحوت وقما نـحاس مصنوع ال يقدر نلـى نفع لـمن خدمه وال  فع ضّر ننه. وُهَو َنلّل 

نلـى َمْوالَهُ يقول: وهو نيال نلـى ابن نمه وحلفـائه وأهل واليتله، فكلذلك الصنلـم َنلّل نللـى ملن 

يقلدر نللـى شليء، فهلو نلّل يعبده، يحتاج أن يحمله ويضعه ويخدمله، نلا بكم ملن النلاس اللذي ال 

نلـى أولـيائه من بنـي أنمامه وغيلرهم. أْينَلـما يُوّجْهلهُ ال يَلأِْت بَخْيلٍر يقلول: حيثملا يوجهله ال يلأت 

بخير،  نه ال يفهم ما يُقال له، وال يقلدر أن يعبلر نلن نفسله ملا يريلد، فهلو ال يفهلم وال يُْفَهلم ننله، 

ر  مر من أمره، وال ينط  فـيأمر وينهي يقول هللا تعالـى: فكذلك الصنـم ال يعقل ما يقال له فـيأتـم

َهْل يَْستَِوي ُهَو َوَمْن يَأُْمُر بـالعَْدِل يعنـي: هل يسلتوي هلذا ا بكلم الكلّل نللـى ملواله اللذي ال يأتلـي 

بخير حيم توجه وملن هلو نلاط  متكللـم يلأمر بـاللـحّ  ويلدنو قللـيه وهلو هللا الواحلد القهلار اللذي 

ا ه قلـى توحيلده وطانتله؟ يقلول: ال يسلتوي هلو تعاللـى ذنلره، والصنلـم اللذي صلفته ملا يدنو نبـ

وصف. وقوله: َوُهَو نلـى ِصراٍط ُمْستَِقـيـٍم يقول: وهو مع أمره بـالعدل، نللـى طريل  ملن اللـحّ  

 فـي  نائه قلـى العدل وأمره به مستقـيـم، ال يَْعَوّج نن الـحّ  وال يزول ننه.

أهل التأويـل فـي الـمضروب له هذا اللـمثل، فقلال بعضلهم فلـي ذللك بنلـحو اللذي قلنلا وقد اختلف   

 فـيه. ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن نبد ا نلـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، نن معمر، نن قتا ة: ال يَْقِدُر َنلـى 16464  

ْدِل قال: هللا يأمر بـالعدل. َوُهلَو َنللـى ِصلراٍط َشْيٍء قال: هو الوثن. َهْل يَْستَِوي ُهَو َوَمْن يَأُْمُر بـالعَ 

 ُمْستَِقـيـٍم ونذلك نان مـجاهد يقول قال أنه نان يقول: الـمثل ا ّول أيضا ضربه هللا لنفسه وللوثَن.
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ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا نيسى وحدثنـي الـحارث، 16465  

حدثنا ورقاء، وحدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا أبو ُحذيفة، قلال: حلدثنا شلبل، قال: حدثنا الـحسن، قال: 

جميعا نن ابن أبـي نـجي ، نن ملـجاهد، فلـي قلول هللا تعاللـى ذنلره: َنْبلدا َملـْملُونا ال يَْقلِدُر َنللـى 

ُر بِلـالعَْدِل قلال: نلل هلذا مثلل قلله َشْيٍء َوَمْن َرَنْقناهُ ِمنّا ِرْنقا َحَسنا وَرُجلَـْيِن أَحدُُهما أْبَكُم َوَمْن يَلأْمُ 

 الـحّ ، وما يُدني من  ونه من البـاطل.

 حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نن مـجاهد، مثله.   

ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا أبو معاوية، نن جويبر، نلن الضلحاك: َوَضلَرَب ّللّاُ َملثاَلال 16466  

 ْيِن أَحدُُهما أْبَكُم قال: قنـما هذا مثل ضربه هللا.َرْجلَـ

وقال آخرون: بل نال الـمثلـين للـمؤمن والكافر. وذلك قلول يُلرَوى نلن ابلن نبلـاس، وقلد ذنرنلا   

 الرواية ننه فـي الـمثل ا ّول فـي موضعه.

 وأما فـي الـمثل االَخر:  

ال: ثنـي نمي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـيه، ـ فحدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، ق16467  

نن ابن نبـاس: َوَضَرب ّللّاُ ْمثاَلال َرُجلَـْيِن أَحدُُهما أْبَكُم ال يَْقِدُر َنلـى َشْيٍء َوُهَو َنّل َنلـى َمْوالهُ... 

ْدِل قلللـى آخللر االَيللة، يعنللـي بللـا بكم: الللذي هللو َنللّل نلللـى مللواله الكللافر، وبقوللله: َوَمللْن يَللأُْمُر بللـالعَ 

 الـمؤمن، وهذا الـمثل فـي ا نمال.

ـ حلدثنا اللـحسن بلن الصبلـاح البلزار، قلال: حلدثنا يحيلى بلن قسلحال السيـلـحينلـي، قلال: 16468  

حدثنا حما ، نن نبد هللا بن نثمان بن خثـيـم، نن قبراهيـم، نن نكرمة، نن يَْعلـَى بن أمية، نن 

 َنْبدا َمـْملُونا قال: نزلت فـي رجل من قريش ونبده. وفلـي ابن نبـاس، فـي قوله: َضَرَب ّللّاُ َمثاَلال 

قوله: َمثاَلال َرُجلَـْيِن أَحدُُهما أْبَكُم ال يَْقِدُر نلـى َشْيٍء... قلـى قوله: َوُهَو َنلـى ِصَراٍط ُمْستَِقـيلـٍم قلال: 

نثملان بلن نفّلـان،  هو نثمان بن نفـان. قال: وا بكم الذي أينـما يَُوّجهُ ال يأت بخيلر، ذاك موللـى

نلان نثمللان ينفل  نلللـيه ويكفللله ويكفلـيه الللـمئونة، ونللان االَخلر يكللره السللالم ويأبلـاه وينهللاه نللن 

 الصدقة والـمعروف، فنزلت فـيهما.

وقنـما اخترنا القول الذي اخترناه فـي الـمثل ا ّول  نه تعالـى ذنره مثّل مثَل الكافر بـالعبد الذي   

مثل الـمؤمن بـالذي رنقه رنقا حسنا فهو ينف  مـما رنقه سّرا وجهلرا، فللـم وصف صفته، وَمثّل 

يجز أن يكون ذلك هلل مثالال، قذ نان هللا قنـما مثّلل الكلافر اللذي ال يقلدر نللـى شليء بأنله للـم يرنقله 

، رنقا ينف  منه سّرا ومثّل الـمؤمن الذي وفّقه هللا لطانته فهداه لرشلده فهلو يعملل بلـما يرضلاه هللا

نالـحّر الذي بسط له فـي الرنل فهو ينفل  منله سلّرا وجهلرا، وهللا تعاللـى ذنلره هلو اللرانل غيلر 

الـمرنول، فغيلر جلائز أن يلـمثل قفضلاله وجلو ه بإنفلـال اللـمرنول اللرنل اللـحسن. وأملا اللـمثل 

فلـار ال شلّك أن الثانـي، فإنه تـمثـيـل منه تعالـى ذنره َمْن مثله ا بكم الذي ال يقدر نلـى شيء والك

منهم من له ا موال الكثـيرة، ومن يضّر أحيانا الضّر العظيـم بفسا ه، فغير نائن ما ال يقلدر نللـى 

شيء، نما قال تعالـى ذنره مثالال، لـمن يقدر نللـى أشلياء نثلـيرة. فلإذا نلان ذللك نلذلك نلان أوللـى 

ره بلـمثله ملا ال يقلدر نللـى شليء، الـمعانـي به تـمثـيـل ما ال يقدر نلـى شليء نملا قلال تعاللـى ذنل

وذلك الوثن الذي ال يقدر نلـى شيء، بـا بكم الَكّل نلـى مواله الذي ال يقدر نلـى شليء نملا قلال 

 ووصف.

 77اآلية : 
ِ َغْيُ  الّسَماَواِت َوا ْرِض َوَمآ أَْمُر الّسلاَنِة قِالّ َنلَْمل ِ اْلبََصل ِر القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوّلِلّ

 أَْو ُهَو أَْقَرُب قِّن ّللّاَ َنلََى ُنّل َشْيٍء قَِديٌر {.

يقول تعالـى ذنره: وهلل أيهلا النلاس ِمللك ملا غلاب نلن أبصلارنم فلـي السلموات وا رض  ون     

آلهتكم التـي تدنون من  ونه، و ون نلّل ملا سلواه، ال يلـملك ذللك أحلد سلواه. َوملا أْملُر الّسلاَنِة قالّ 

بََصِر يقول: وما أمر قـيام القـيامة والسانة التـي تنشر فـيها الـخـل  للوقلوف فلـي موقلـف َنلَـْمـ ِ ال

 القـيامة، قال ننظرة من البصر،  ن ذلك قنـما هو أن يقال له نن فـيكون. نما:

ـ حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى، قلال: حلدثنا ملـحمد بلن ثلور، نلن معملر، نلن قتلا ة: قالّ 16469  

 البََصِر أْو ُهَو أْقَرُب والسانة: نلـمـ  البصر، أو أقرب. َنلَـْمـ ٍ 
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حلدثنا اللـحسن بللن يحيلى، قللال: أخبرنلا نبلد الللرنال، قلال: أخبرنللا معملر، نلن قتللا ة: َوملا أْمللُر    

الّساَنِة قالّ َنلَـْمـ ِ البََصِر قال: هو أن يقول: نن، فهو نلـمـ  البصر فأمر السانة نلـمـ  البصر أو 

 ـي يقول: أو هو أقرب من لـمـ  البصر.أقرب يعن

وقوله: قّن ّللّاَ َنلـى ُنّل َشْيٍء قَِديٌر يقول: قن هللا نلـى ققامة السانة فـي أقلرب ملن لـملـ  البصلر   

 قا ر، ونلـى ما يشاء من ا شياء نلها، ال يـمتنع نلـيه شيء أرا ه.

 78اآلية : 
ال َوَجعَلَل لَُكللُم القلول فلـي تأويلـل قوللله تعاللـى:   }َوّللّاُ أَ  ْخلَرَجُكم ّمللن بُُطلوِن أُّمَهلاتُِكْم الَ تَْعلَُمللوَن َشلْيئا

 اْلّسْمَع َوا ْبَصاَر َوا ْفئِدَةَ لَعَلُّكْم تَْشُكُروَن {.

يقول تعالـى ذنره: وهللا تعالـى أنلـمكم ما لـم تكونوا تعللـمون ملن بعلد ملا أخلرجكم ملن بطلون     

تعلـمون، فلرنقكم نقلوالال تفقهلون بهلا وتلـميزون بهلا اللـخير ملن الشلّر  أمهاتكم ال تعقلون شيئا وال

وبصللّرنم بهللا مللا لللـم تكونللوا تبصللرون، وجعللل لكللم السللمع الللذي تسللمعون بلله ا صللوات، فللـيفقه 

بعضكم نن بعف ما تتـحاورون به بلـينكم وا بصلار التلـي تبصلرون بهلا ا شلخاص فتتعلارفون 

 ْفئِدَةَ يقول: والقلوب التـي تعرفون بها ا شياء فتلـحفظونها بها وتـميزون بها بعضا من بعف. وا

وتفكرون فتفقهون بها. لَعَلُّكْم تَْشُكُروَن يقول: فعلنا ذلك بكم، فـاشكروا هللا نلـى ما أنعلم بله نللـيكم 

ن من ذلك،  ون االَلهة وا ندا ، فجعلتـم له شرناء فـي الشكر، ولـم يكن له فـيـما أنعم به نلـيكم مل

 نعمه شريك.

وقوله: َوّللّاُ أْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن أّمهاتُِكْم ال تَْعلَـُموَن َشْيئا نلالم متنلاه، ثلم ابتلدىء اللـخبر، فقـيلـل:   

وجعل هللا لكم السمع وا بصار وا فئدة. وقنـما قلنا ذلك نذلك،  ن هللا تعالـى ذنلره جعلل العبلـا ة 

يخرجهم من بطون أمهاتهم، وقنـما أنطاهم العلـم والعقل بعدما والسمع وا بصار وا فئدة قبل أن 

 أخرجهم من بطون أمهاتهم.

 79اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }أَلَْم يََرْواْ قِلََى الّطْيِر ُمَسّخَراٍت فِي َجّو الّسلَمآِء َملا يُْمِسلُكُهّن قِالّ ّللّاُ 

 ِمنُوَن {.قِّن فِي ذَِلَك الَيَاٍت لّقَْوٍم يُؤْ 

يقول تعالـى ذنره لهؤالء الـمشرنين: ألـم تََروا أَيّها الـمشرنون بـاهلل قلـى الطير مسخرات فـي     

جللّو السللماء، يعنلللـي: فللـي هللواء السلللماء بللـينها وبلللـين ا رض، نمللا قللال قبراهيلللـم بللن نملللران 

 ا نصارّي:

 لِّذي فـي ا ْرِض َمْطلُوُب َوْيـلُـّمها ِمْن َهَواِء الـَجّو طاِلبَةالَوال َنهذا ا 

يعنـي: فـي هواء السلماء. ملا يُلـْمِسُكُهّن قالّ ّللّاُ يقلول: ملا طيرانهلا فلـي اللـجّو قال بلـاهلل وبتَْسلِخيره   

قياها بذلك، ولو سلبها ما أنطاها ملن الطيلران للـم تقلدر نللـى النهلوض ارتفلـانا. وقولله: قّن فِلـي 

َن يقول: قن فلـي تسلخير هللا الطيلر وتلـمكينه لهلا الطيلران فلـي جلّو السلماء، ذلَك الَياٍت ِلقَْوٍم يُْؤِمنُو

لعالمات و الالت نللـى أن ال قلله قال ّللّاُ وحلدَه ال شلريك لله، وأنله الحلظ لألصلنام وا وثلان فلـي 

 ا لوهة. لَقَْوٍم يُْؤِمنُوَن يعنـي: لقوم يقّرون بوجدان ما تعاينه أبصارهم وتـحسه حواّسهم.

 ـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:وبن  

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيلد، قلال: حلدثنا سلعيد، نلن قتلا ة، قولله: ُمَسلّخَراٍت فِلـي َجلّو 16470  

 الّسماِء: أي فـي نبد السماء. 

 80اآلية : 
ال القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوّللّاُ َجعََل لَُكْم ّمن بُيُوتِ  ال َوَجعََل لَُكْم ّمن ُجلُوِ  ا ْنعَاِم بُيُوتلا ُكْم َسَكنا

ال َوَمتَان ال قِلََى ِحيٍن {.تَْستَِخفّونََها يَْوَم َظْعنُِكْم َويَْوَم قِقَاَمتُِكْم َوِمْن أَْصَوافَِها َوأَْوبَاِرَها َوأَْشعَاِرَهآ أَثَاثا  ا

لناس، ِمْن بُـيُوتُِكْم التـي هي من اللـحجر واللـمدر، َسلَكنا يقول تعالـى ذنره: َوّللّاُ َجعََل لَُكْم أيها ا    

تسكنون أيام مقامكم فلـي  ورنلم وبال نلم. َوَجعَلَل لَُكلْم ِملَن ُجلُلوِ  ا َْنعلاِم بُلـيُوتا وهلي البلـيوت ملن 

ا نطاع والفساطيط من الشعر والصوف والوبر. تَْستَـِخفَّونها يقول: تستـخفون حملها ونقلهلا، يَلْوَم 
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َظْعنُِكْم من بال نلم وأمصلارنم  سفلـارنم، َويَلْوَم ققلاَمتُِكْم فلـي بال نلم وأمصلارنم. َوِملْن أْصلَوافِها 

 وأْوبـاِرها وأْشعاِرها أثاثا.

 وبنـحو الذي قلنا فـي معنى السكن قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

حدثنا نيسى وحدثنـي الـحارث، ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: 16471  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي الـمثنى، قال: حلدثنا قسلحال، قلال: حلدثنا نبلد هللا، 

نن ورقاء، جميعا نن ابن أبـي نـجي ، نن مـجاهد، فـي قلول هللا تعاللـى: ِملْن بُلـيُوتُِكْم َسلَكنا قلال: 

 تسكنون فـيه.

 ا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نن مـجاهد، مثله.حدثنا القاسم، قال: حدثن   

وأما ا شعار فجمع َشْعر تثقل نينه وتـخفف، وواحد الّشْعر َشْعرة. وأما ا ثاث فإنه متاع البلـيت   

لـم يسمع له بواحد، وهو فـي أنه ال واحد له مثل الـمتاع. وقد حكي نن بعف النـحويلـين أنله نلان 

اث أثاثلة وللـم أر أهلل العللـم بكلالم العلرب يعرفلون ذللك. وملن الدلـيلـل نللـى أن يقول: واحلد ا ثل

 ا ثاث هو الـمتاع، قول الشانر:

 أهاَجتَْك الّظعائُِن يَْوَم بـانُوابِِذي الّرئْيِ الـَجِميـِل ِمَن ا ثاِث  

يكثلر  وأنلا أرى أصلل ا ثلاث اجتلـماع بعلف اللـمتاع قللـى بعلف حتلـى«. بذي الزيّ »ويروى:   

 نالشعر ا ثـيم وهو الكثـير الـملتّف، يقال منه، أّث شعر فالن يئِّم أثّا: قذا نثر والتّف واجتـمع.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنلـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـيه، 16472  

 نبـاس، قوله: أثاثا يعنـي بـا ثاث: الـمال. نن ابن

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا نيسى وحدثنـي اللـحرث، 16473  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي الـمثنى، قال: أخبرنا قسحال، قال: حلدثنا نبلد هللا، 

 نن مـجاهد، فـي قول هللا تعالـى: أثاثا قال: متانا.نن ورقاء، جميعا نن ابن أبـي نـجي ، 

 حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نن مـجاهد، مثله.   

ـ حلدثنا ابلن نبلد ا نللـى، قلال: حلدثنا ابلن ثلور، نلن معملر، نلن قتلا ة: أثاثلا قلال: هلو 16474  

 الـمال.

حدثنا نبد هللا بن حرب الراني، قال: أخبرنا سلـمة، نلن ملـحمد ـ حدثنـي الـمثنى، قال: 16475  

 بن قسحال، نن حميد بن نبد الرحمن، فـي قوله: أثاثا قال: الثـياب.

وقوله: َوَمتانا قلـى ِحيٍن فإنه يعنلـي: أنله جعلل ذللك لهلم بالغلا، يتبلّغلون ويكتفلون بله قللـى حلين   

 آجالهم للـموت. نما:

بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنلـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـيه، ـ حدثنـي مـحمد 16476  

 نن ابن نبـاس: وَمتانا قلـى ِحيٍن فإنه يعنـي: نينة، يقول: ينتفعون به قلـى حين.

ـ حدثنـي الـمثنى، قلال: حلدثنا أبلو حذيفلة، قلال: حلدثنا شلبل، نلن ابلن أبلـي نلـجي ، نلن 16477  

 قال: قلـى الـموت.مـجاهد: َوَمتانا قلـى ِحيٍن 

ـ حدثنا ابن نبد ا نلـى، قال: حدثنا ابن ثور، نن معمر، نلن قتلا ة: َوَمتانلا قللـى ِحليٍن 16478  

 قلـى أجل وبُْلغة.

 81اآلية : 
ال  َوَجعََل  القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }َوّللّاُ َجعََل لَُكْم ّمّما َخلََ  ِظالاَلال َوَجعََل لَُكْم ّمَن اْلِجبَاِل أَْننَانا

 وَن {.لَُكْم َسَرابِيَل تَِقيُكُم اْلَحّر َوَسَرابِيَل تَِقيُكم بَأَْسُكْم َنذَِلَك يُتِّم نِْعَمتَهُ َنلَْيُكْم لَعَلُّكْم تُْسِلمُ 

يقول تعالـى ذنره: ومن نعمة هللا نلـيكم أيها الناس أن جعل لكم مـما خـل  من ا شجار     

 من شدّة الـحّر، وهي جمع ظّل. وغيرها ظالالال تستظلّون بها

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا الـحكم بن بشير، قال: حدثنا نمرو، نن قتا ة، فـي قوله: 16479  

 ِمـّما َخـلََ  ِظالالال قال: الشجر.

سعيد، نن قتا ة: َوّللّاُ َجعََل لَُكْم ِمـّما َخـلََ  ِظالالال قي  حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا   
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 وهللا، من الشجر ومن غيرها.

وقوله: َوَجعََل لَُكْم ِمَن الـِجبـاِل أْننانا يقول: وجعل لكم من الـجبـال مواضع تسكنون فـيها، وهي   

 جمع ِنّن نما:

عيد، نن قتا ة، قوله: َوَجعََل لَُكْم ِمَن ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا س16480  

 الـِجبـاِل أْننانا يقول: غيرانا من الـجبـال يسكن فـيها.

 َوَجعََل لَُكْم َسَرابِـيـَل تَِقـيُكُم الـَحّر يعنـي ثـياب القطن والكتان والصوف وقمصها. نما:  

: َوَجعََل لَُكْم َسَرابِـيـَل تَِقـيُكُم ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة16481  

 الـَحّر من القطن والكتان والصوف.

حدثنا ابن نبد ا نلـى، قال: حدثنا ابن ثور، نن معمر، نن قتا ة: َسَرابِـيـَل تَِقـيُكم الـَحّر قال:    

 القطن والكتان.

أسكم، والبأس: هو الـحرب، والـمعنى: وقوله: َسَرابِـيـَل تَِقـيُكْم بَأَْسُكْم يقول: و رونا تقـيكم ب  

 تقـيكم فـي بأسكم السالح أن يصل قلـيكم. نما:

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة: َوَسَرابِـيـَل تَِقـيُكْم بَأَْسُكْم من 16482  

 هذا الـحديد.

ا ة: َوَسَرابِـيـَل تَِقـيُكْم بَأَْسُكْم قال: حدثنا ابن نبد ا نلـى، قال: حدثنا ابن ثور، نن معمر، نن قت   

 هي سرابـيـل من حديد.

وقوله: نذلَك يُتِـّم نِْعَمتَهُ َنلَـْيُكْم لَعَلُّكْم تُْسِلـُموَن يقول تعالـى ذنره: نما أنطانم ربكم هذه ا شياء   

كم لعلكم تسلـمون. يقول: التـي وصفها فـي هذه االَيات نعمة منه بذلك نلـيكم، فكذا يتُـّم نعمته نلـي

لتـخضعوا هلل بـالطانة، وتذّل منكم بتوحيده النفوس، وتـخـلصوا له العبـا ة. وقد ُرِوي نن ابن 

 بفتـ  التاء.« لَعَلُّكْم تَْسلَـُمونَ »نبـاس أنه نان يقرأ: 

حدثنا  ـ حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا قسحال، قال: حدثنا نبد الرحمن بن أبـي حما ، قال:16483  

« لَعَلُّكْم تَْسلَـُمونَ »ابن الـمبـارك، نن حنظلة، نن شهر بن َحْوش ، قال: نان ابن نبـاس يقول: 

 قال: يعنـي من الـجراح.

حدثنا أحمد بن يوسف، قال: حدثنا القاسم بن سالم، قال: حدثنا نبـا  بن العّوام، نن حنظلة    

من الـجَراحات، « لَعَلُّكْم تَْسلَـُمونَ »نه قرأها: الّسدوسّي، نن شهر بن َحْوش ، نن ابن نبـاس، أ

 قال أحمد بن يوسف: قال أبو نبـيدة: يعنـي بفتـ  التاء والالم.

فتأويـل الكالم نلـى قراءة ابن نبـاس هذه: نذلك يتـّم نعمته نلـيكم بـما جعل لكم من السرابـيـل   

والقراءة التـي أستـجيز القراءة بخالفها التـي تقـيكم بأسكم، لتسلـموا من السالح فـي حروبكم. 

بضم التاء من قوله: لَعَلُّكْم تُْسِلـُموَن ونسر الالم من أسلـمت تُْسِلـم يا هذا، لجماع الـحجة من قّراء 

 ا مصار نلـيها.

فإن قال لنا قائل: ونيف جعل لكم سرابـيـل تقـيكم الـحّر، فخّم بـالذنر الـحّر  ون البر ، وهي   

الـحّر والبر ؟ أم نيف قـيـل: وَجعََل لَُكْم ِمَن الـِجبـاِل أْننانا وترك ذنر ما جعل لهم من تقـي 

السهل؟ قـيـل له: قد اختُلف فـي السب  الذي من أجله جاء التنزيـل نذلك، وسنذنر ما قـيـل فـي 

 ذلك ثم ندّل نلـى أولـى ا قوال فـي ذلك بـالصواب.

 ي فـي ذلك ما:فُرِوي نن نطاء الـخراسانـ  

ـ حدثنـي الـحرث، قال: حدثنا القاسم، قال: حدثنا مـحمد بن نثـير، نن نثمان بن 16484  

نطاء، نن أبـيه، قال: قنـما نزل القرآن نلـى قدر معرفتهم، أال ترى قلـى قول هللا تعالـى ذنره: 

بـاِل أْننانا وما جعل لهم من السهول أنظم َوهللا َجعََل لَُكْم ِمـّما َخـلََ  ِظالالال َوَجعََل لَُكْم ِمَن الـجِ 

وأنثر، ولكنهم نانوا أصحاب جبـال، أال ترى قلـى قوله: َوِمْن أْصَوافِها وأْوبـاِرها وأْشعاِرها أثاثا 

َوَمتانا قلـى ِحيٍن؟ وما جعل لهم من غير ذلك أنظم منه وأنثر، ولكنهم نانوا أصحاب َوبَر وَشعَر 

ّزُل ِمَن الّسماِء مْن ِجبَـاٍل فِـيها ِمْن بََرٍ  يعّجبهم من ذلك؟ وما أنزل من أال ترى قلـى قوله: ويُنَ

الثلـج أنظم وأنثر، ولكنهم نانوا ال يعرفون به، أال ترى قلـى قوله: َسَرابِـيـَل تَِقـيُكُم الـَحّر وما 

 تقـي من البر  أنثر وأنظم؟ ولكنهم نانوا أصحاب حّر.
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هللا تعالـى ذنرهُ السرابـيـل بأنها تقـي الـحّر  ون البر  نلـى هذا  فـالسب  الذي من أجله خمّ   

القول، هو أن الـمخاطبـين بذلك نانوا أصحاب حّر، فذنر هللا تعالـى ذنره نعمته نلـيهم بـما يقـيهم 

مكروه ما به نرفوا مكروهه  ون ما لـم يعرفوا مبل  مكروهه، ونذلك ذلك فـي سائر ا حرف 

 ا َُخر.

قال آخرون: ذنر ذلك خاصة انتفـاء بذنر أحدهما من ذنر االَخر، قذ نان معلوما نند و  

الـمخاطبـين به معناه، وأن السرابـيـل التـي تقـي الـحّر تقـي أيضا البر  وقالوا: ذلك موجو  فـي 

 نالم العرب مستعمل، واستشهدوا لقولهم بقول الشانر:

 يدُ الـَخْيَر أيُّهما يَـِلـيِنـي َوما أْ ِري قذا يَـّمـْمُت َوْجهاأُر 

فقال: أيهما يـلـينـي: يريد الـخير أو الشّر، وقنـما ذنر الـخير  نه قذا أرا  الـخير فهو يتقـي   

 الشّر.

وأولـى القولـين فـي ذلك بـالصواب، قول من قال: قن القوم خوطبوا نلـى قدر معرفتهم، وقن   

ترك ذنره لـمن نرف الـمذنور والـمتروك وذلك أن هللا  نان فـي ذنر بعف ذلك  اللة نلـى ما

تعالـى ذنره قنـما ندّ  نعمه التـي أنعمها نلـى الذين قُصدوا بـالذنر فـي هذه السورة  ون غيرهم، 

 فذنر أيا يه نندهم.

 

 

 38 و 28 : ةيآلا

 38 و 28 : ةيآل

 38 و 28 : ةيآ

 38 و 28 : ةي
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ُض اْلُمبِلليُن ل  يَْعِرفُللوَن نِْعَمللةَ ّللّاِ ثُللّم القللول فللـي تأويللـل قوللله تعالللـى   }فَللإِن تََولّللْواْ فَإِنَّمللا َنلَْيللَك اْلللباَلَ 

 يُنِكُرونََها َوأَْنثَُرُهُم اْلَكافُِروَن {.

يقول تعالـى ذنره لنبـيه مـحمد صلى هللا نليه وسلم: فإن أ بر هؤالء الـمشرنون يا مـحمد نما     

ك من للوم وال نلذل  نلك أرسلتك به قلـيهم من الـحّ ، فلـم يستـجيبوا لك وأنرضوا ننه، فما نلـي

قد أ ّيت ما نلـيك فـي ذلك، قنه لـيس نلـيك قالّ بالغهم ما أرسلت به. ويعنـي بقولله الـُمبِلـيُن اللذي 

 يبـين لـمن سمعه حتـى يفهمه.
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تلـي وأما قوله: يَْعِرفُوَن نِْعَمةَ ّللّاِ ثُلّم يُْنِكُرونَهلا فلإن أهلل التأويلـل اختلفلوا فلـي اللـمعنّى بلـالنعمة ال  

أخبر هللا تعالـى ذنره نن هلؤالء اللـمشرنين أنهلم ينكرونهلا ملع معلرفتهم بهلا، فقلال بعضلهم: هلو 

 النبـّي صلى هللا نليه وسلم نرفوا نبّوته ثم جحدوها ونذبوه. ذنر من قال ذلك:

ـلل حللدثنا مللـحمد بللن بشللار، قللال: حللدثنا نبللد الللرحمن، قللال: حللدثنا سفللـيان، نللن السللدّي: 16485  

 َن نِْعَمةَ ّللّاِ ثُّم يُْنِكُرونَها قال: مـحمد صلى هللا نليه وسلم.يَْعِرفُو

 حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا أبـي، نن سفـيان، نن السدّي، مثله.   

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما ندّ  هللا تعالـى ذنره فـي هلذه السلورة ملن اللنعم   

بلذلك نللـيهم، ولكلنهم يُنكلرون ذللك، فلـيزنمون أنهلم ورثلوه نلن من نند هللا، وأن هللا هو الـمنعم 

 آبـائهم. ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبلو ناصلم، قلال: حلدثنا نيسلى وحلدثنا اللـمثنى، 16486  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي اللـمثنى، قلال: حلدثنا أبلو حذيفلة، قلال: حلدثنا شلبل 

حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا قسحال، قال: حدثنا نبد هللا، نن ورقاء جميعا، نن ابن أبـي نلـجي ، و

نللن مللـجاهد: يَْعِرفُللوَن نِْعَمللةَ ّللّاِ ثُللّم يُْنِكُرونَهللا قللال: هللي الللـمسانن وا نعللام ومللا يرنقللون منهللا، 

ن تقلول: هلذا نلان الَبلـائنا، والسرابـيـل من الـحديد والثـياب، تعرف هذا نفـار قريش، ثم تنكلره بلأ

 فرّوحونا قياه.

ـ حدثنا القاسم، قال: حلدثنا اللـحسين، قلال: ثنلـي حجلاج، نلن ابلن جلريج، نلن ملـجاهد، 16487  

بنـحوه، قال أنه قال: فوّرثونا قياها. ونا  فـي الـحديم نن ابن جريج، قال ابن جريج: قال نبلد هللا 

اهم مللا أنطللاهم، فهللو معللرفتهم نعمتلله ثللم قنكللارهم قياهللا بللن نثللـير: يعلللـمون أن هللا خللـلقهم وأنطلل

 نفرهم بعد.

 وقال آخرون فـي ذلك، ما:  

ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا معاوية، نن نمرو، نن أبـي قسحال الفزاري، نن لـيم، 16488  

رهم قياها، أن يقول الرجل: نن نون بن نبد هللا بن نتبة: يَْعِرفُوَن نِْعَمةَ ّللّاِ ثُّم يُْنِكُرونَها قال: قنكا

 لوال فالن ما نان نذا ونذا، ولوال فالن ما أصبت نذا ونذا.

وقال آخرون: معنى ذلك أن الكفـار قذا قـيـل لهم: من رنقكم؟ أقّروا بأن هللا هو الذي رنقهلم، ثلم   

 يُنكرون ذلك بقولهم: رنقنا ذلك بشفـانة آلهتنا.

أشلبهها بتأويلـل االَيلة، قلول ملن قلال: ُننلـي بلـالنعمة التلـي وأولـى ا قوال فـي ذلك بلـالصواب و  

ذنرها هللا فـي قولله يَْعِرفُلوَن نِْعَملةَ ّللّاِ النعملة نللـيهم بإرسلال ملـحمد صللى هللا نليله وسللم قللـيهم 

 انيا قلـى ما بعثه بدنائهم قلـيه. وذلك أن هذه االَية بـين آيتـين نلتاهما خبر نن رسلول هللا صللى 

نليه وسلم ونما بعم به، فأولـى ما بـينهما أن يكون فـي معنلى ملا قبلله وملا بعلده، قذ للـم يكلن هللا 

معنى يدّل نلـى انصرافه نما قبله ونما بعده فـالذي قبل هذه االَيلة قولله: فلإْن تََولّلْوا فإنّلـَما َنلَلـْيَك 

هللا ومللا بعللده: َويَللْوَم نَْبعَللُم ِمللْن ُنللّل أُّمللٍة َشللِهيدا وهللو الللباَلُض الـُمبِللـيُن يَْعِرفُللوَن نِْعَمللةَ ّللّاِ ثُللّم يُْنِكُرونَ

رسلولها. فلإذا نلان ذللك نلذلك، فمعنلى االَيلة: يعلرف هلؤالء اللـمشرنون بلـاهلل نعملة هللا نللـيهم يللا 

مللـحمد بللك، ثللم ينكرونللك ويجحللدون نبّوتللك. وأْنثَللُرُهُم الكللافُِروَن يقللول: وأنثللر قومللك الللـجاحدون 

 ون بها.نبّوتك، ال الـمقرّ 

 84اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }َويَْوَم نَْبعَلُم ِملن ُنلّل أُّملٍة َشلِهيداال ثُلّم الَ يُلْؤذَُن ِللّلِذيَن َنفَلُرواْ َوالَ ُهلْم 

 يُْستَْعتَبُوَن {.

أُّملٍة  يقول تعالـى ذنلره: يعرفلون نعملة هللا ثلم يُنكرونهلا اللـيوم ويسلتنكرون يَلْوَم نَْبعَلُم ِملْن ُنللّ     

َشِهيدا وهو الشاهد نلـيها بـما أجابت  اني هللا، وهو رسولهم الذي أرسل قلـيهم. ثُّم ال يُْؤذَُن للّلِذيَن 

َنفَُروا يقول: ثم ال يؤذن للذين نفروا فـي االنتذار، فـيعتذروا مـما نانوا بلـاهلل وبرسلوله يكفلرون. 

دنـيا فـينـيبوا ويتوبوا وذلك نما قلال تعاللـى: َهلذَا يَلْوُم ال َوال ُهْم يُْستَْعتَبُوَن فـيترنوا الرجوع قلـى ال

 يَْنِطقُوَن َوال يُْؤذَُن لَُهْم فَـيَْعتَِذُروَن.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  
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ُم ِمْن ُنّل أُّمٍة ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة، قوله:َويَْوَم نَْبعَ 16489  

َشللِهيدا وشللاهدها نبللـيها، نلللـى أنلله قللد بللل  رسللاالت ربلله، قللال هللا تعالللـى: َوِجئْنللا بِللَك َشللِهيدا َنلللـى 

 َهُؤالِء.

 85اآلية : 
وَن القول فـي تأويـل قوله تعالـى   }َوقِذَا َرأى الِّذيَن َظلَُمواْ اْلعَذَاَب فَلالَ يَُخفّلُف َنلْنُهْم َوالَ ُهلْم يُنَظلرُ 

.} 

يقول تعالـى ذنره: وقذا ناين الذين نذّبوك يا مـحمد وَجَحدوا نُبّوتلك وا ملـم اللذين نلانوا نللـى    

منهاج مشرني قومك نذاب هللا، فلال ينلـجيهم ملن نلذاب هللا شليء  نهلم ال يلؤذن لهلم فلـيعتذرون 

وال يُْرَجئُلون بلـالعقاب،  ن  فـيخفّف ننهم العذاب بلـالعذر اللذي يدّنونله، َوال ُهلْم يُْنَظلُروَن يقلول:

وقت التوبة والنابة قد فـات، فلـيس ذلك وقتا لهملا، وقنلـما هلو وقلت لللـجزاء نللـى ا نملال، فلال 

 ينظر بـالعتاب لـيعت  بـالتوبة.

 

 86اآلية : 
نَلا َهلـَُؤالَِء ُشلَرَنآُؤنَا القول فـي تأويـل قوله تعاللـى:   }َوقِذَا َرأى الّلِذيَن أَْشلَرُنواْ ُشلَرَنآَءُهْم قَلالُواْ َربّ 

 الِّذيَن ُننّا نَْدُنْوا ِمن  ُونَِك فَأْلقَْوا قِلَْيِهُم اْلقَْوَل قِنُّكْم لََكاِذبُوَن {.

يقول تعالـى ذنره: وقذا رأى الـمشرنون بلـاهلل يلوم القلـيامة ملا نلانوا يعبلدون ملن  ون هللا ملن     

ؤالء شرناؤنا فـي الكفر بك، والشرناء الذين ننا ندنوهم االَلهة وا وثان وغير ذلك، قالوا: ربنا ه

آلهة من  ونك. قلال هللا تعاللـى ذنلره: فلأْلقَْوا يعنلـي: شلرناءهم اللذين نلانوا يعبلدونهم ملن  ون هللا 

 القَْوَل يقول: قالوا لهم: قنكم لكاذبون أيها الـمشرنين، ما ننا ندنونم قلـى نبـا تنا.

 ك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:وبنـحو الذي قلنا فـي ذل  

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا نيسى وحدثنـي اللـحرث، 16490  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي اللـمثنى، قلال: حلدثنا أبلو حذيفلة، قلال: حلدثنا شلبل 

 قلَـْيِهُم القَْوَل قال: حدّثوهم. جميعا، نن ابن أبـي نـجي ، نن مـجاهد: فأْلقَْوا

 حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نن مـجاهد، مثله.   

 

 87اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوأَْلقَْواْ قِلََى ّللّاِ يَْوَمئٍِذ الّسلََم َوَضّل َنْنُهم ّما َنانُواْ يَْفتَُروَن {.

يقللول تعالللـى ذنللره: وألقللـى الللـمشرنون قلللـى هللا يومئللذ السلللـم يقللول: استسلللـموا يومئللذ وذَلّللوا     

لـحكمه فـيهم، ولـم تغن ننهم آلهتهم التـي نانوا يدنون فـي الدنـيا من  ون هللا، وتبرأت منهم، وال 

لقـيت قلـيه نلذا تعنلـي قومهم، وال نشائُرهم الذين نانوا فـي الدنـيا يدافعون ننهم. والعرب تقول: أ

بذلك قلت له. وقوله: َوَضّل َنْنُهْم ما نانُوا يَْفتَُروَن يقول: وأخطأهم من آلهتهم ما نانوا يَأْملون ملن 

 الشفـانة نند هللا بـالنـجاة.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

حدثنا سعيد، نن قتا ة، قولله: وأْلقَلْوا قللـى ّللّاِ يَْوَمئِلٍذ  ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال:16491  

 الّسلَـَم يقول: ذلوا واستسلـموا يومئذ َوَضّل َنْنُهْم ما نانُوا يَْفتَُروَن.

 

 88اآلية : 
ال فَوْ  َل اْلعَذَاِب بَِما القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }الِّذيَن َنفَُرواْ َوَصدّواْ َنن َسبِيِل ّللّاِ ِنْ نَاُهْم َنذَابا

 َنانُواْ يُْفِسدُوَن {.

يقللول تعالللـى ذنللره: الللذين جحللدوا يللا مللـحمد نبّوتللك ونللذّبوك فـيللـما جئللتهم بلله مللن ننللد ربللك،     

وَصدّوا نن اليـمان بـاهلل وبرسوله ومن أرا ه، ن ناهم نذابـا يوم القـيامة فـي جهنـم فول العذاب 
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يـل: تلك الزيا ة التـي وندهم هللا أن يزيلدهموها نقلارب وحيلات. الذي هم فـيه قبل أن يزا وه. وقـ

 ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنا مـحمد بن بشار، قال: حدثنا نبد الرحمن، قال: حدثنا سفـيان، نن ا نمش، نن 16492  

نلـياب نبد هللا بن مّرة، نن مسرول، نن نبد هللا: ِنْ نلاُهْم َنذَابلـا فَلْوَل العَلذَاِب قلال: نقلارب لهلا أ

 نالنـخـل.

حللدثنا ابللن ونيللع، قللال: حللدثنا أبللـي، نللن سفللـيان، نللن ا نمللش، نللن نبللد هللا بللن مللّرة، نللن    

 مسرول، نن نبد هللا مثله.

حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا أبو معاوية وابن نيـينة، نن ا نملش، نلن نبلد هللا بلن ملّرة، نلن    

 َل العَذَاِب قال: ِنيدوا نقارب لها أنـياب نالنـخـل الطوال.مسرول، نن نبد هللا: ِنْ ناُهْم َنذَابـا فَوْ 

حدثنا قبراهيـم بن يعقوب الـجونجانـي، قال: حدثنا جعفر بن نون، قال: أخبرنا ا نملش، نلن    

 نبد هللا بن مّرة، نن مسرول، نن نبد هللا، مثله.

يلـمان، نلن نبلد هللا بلن ملّرة، حدثنا ابن الـمثنى، قال: حدثنا ابن أبـي ندّي، نن سلعيد، نلن سلـ   

 نن مسرول، نن نبد هللا، نـحوه.

ـ حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا نبد الرحمن، قال: حدثنا قسرائيـل، نن السدّي، نن ملّرة، 16493  

 نن نبد هللا، قال: ِنْ ناُهْم َنذَابـا فَْوَل العَذَاِب قال: أفـاِنَي.

نلن قسرائيلـل، نلن السلدّي، نلن ملّرة نلن نبلد هللا، قلال:  حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا نبد هللا،   

 أفـانَي فـي النار.

 حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا أبـي، نن سفـيان، نن رجل، نن مّرة، نن نبد هللا، مثله.   

ـ حدثنا مـجاهد بن موسى والفضل بن الصبـاح، قاال: حدثنا جعفر بن نون، قال: أخبرنا 16494  

، نلن نبللـيد بلن نميلر، قلال: قن لـجهنلـم ِجبـابللـا فلـيها حيلات أمثلال البخللت ا نملش، نلن ملـجاهد

ونقارب أمثال البغال الدهم، يستغيم أهل النار قلـى تلك الـجبِلـاب أو السلاحل، فتثل  قللـيهم فتأخلذ 

ى بِشفـاههم وشفـارهم قلـى أقدامهم، فـيستغيثون منها قلـى النار، فـيقولون: الناَر النلاَر فتتلبعهم حتلـ

 تـجد حّرها فترجع، قال: وهي فـي أسراب.

ـ حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وه ، قال: أخبرنـي َحيـي بن نبد هللا، نلن أبلـي نبلد 16495  

الرحمن الـحبلـي نن نبلد هللا بلن نملرو، قلال: قن لـجهنلـم سلواحل فلـيها حيلات ونقلارب أنناقهلا 

 نأننال البخت.

وَن يقول: ن ناهم ذلك العذاب نلـى ما بهم من العذاب بـما نانوا يفسدون، وقوله: بِـَما نانُوا يُْفِسدُ   

بـما نانوا فـي الدنـيا يعُصون هللا ويأمرون نبـا ه بـمعصيته، فذلك نان قفسلا هم، اللهلّم قنلا نسلألك 

 العافـية يا مالك الدنـيا واالَخرة البـاقـية.

 

 89اآلية : 
يَْوَم نَْبعَُم فِي ُنّل أُّمٍة َشِهيداال َنلَْيِهْم ّمْن أَْنفُِسِهْم َوِجئْنَا بِلَك َشلِهيداال القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }وَ 

ال لُّكّل َشْيٍء َوُهدالى َوَرْحَمةال َوبُْشَرَى ِلْلُمْسِلِميَن {.  َنلََى َهـَُؤالَِء َونَّزْلنَا َنلَْيَك اْلِكتَاَب تِْبيَانا

ُم فِـي ُنّل أُّمٍة َشِهيدا َنلَلـْيِهْم ِملْن أْنفُِسلِهْم يقلول: نسلأل نبلـيهم اللذي يقول تعالـى ذنره: َويَْوَم نَْبعَ     

بعثناه قلـيهم للدناء قلـى طانتنا. وقال: ِمْن أنُفُِسِهْم  نه تعالـى ذنره نان يبعم قللـى أملـم أنبلـياءها 

يقلول لنبلـيه ملـحمد صللى هللا  منها: ماذا أجابونم، وما ر ّوا نلـيكم؟ َوِجئْنا بَِك َشِهيدا َنلـى ُهلؤالءِ 

نليه وسلم: وجئنا بك يا مـحمد شاهدا نلـى قومك وأمتك الذين أرسللتك قللـيهم بلـما أجلابوك وملاذا 

نملوا فـيـما أرسلتك به قلـيهم. وقوله: َونَّزْلنا َنلَـْيَك الِكتاَب تِْبـيانا ِلُكّل َشْيٍء يقلول: نلزل نللـيك يلا 

مللا بللـالناس قلللـيه الللـحاجة مللن معرفللة الللـحالل والللـحرام والثللواب  مللـحمد هللذا القللرآن بللـيانا لكلللّ 

والعقاب. َوُهدىال من الضاللة َوَرْحَمةال لـمن صدّل به، ونمل بـما فـيه من حلدو  هللا وأملره ونهيله، 

فأحل حالله وحّرم حرامه. وبُْشَرى للـمْسلـِميَن يقول: وبشارة لـمن أطاع هللا وخضلع لله بلـالتوحيد 

 بـالطانة، يبشره بجزيـل ثوابه فـي االَخرة ونظيـم نرامته. وأذنن له

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  
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ـ حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا قسحال، قال: حدثنا نبلد هللا بلن الزبلـير، نلن ابلن نيلـينة، 16496  

 تِْبـيانا ِلُكّل َشْيٍء قال: مـما أحّل وحّرم.قال: حدثنا أبـان بن تغل ، نن الـحكم، نن مـجاهد: 

حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أخبرنا نبلد اللرنال، نلن ابلن نيلـينة، نلن أبلـان بلن تغلل ، نلن    

 مـجاهد، فـي قوله: تِْبـيانا ِلُكّل َشْيٍء مـما أحّل لهم وحّرم نلـيهم.

ا سفـيان، نن ا نمش، نلن ملـجاهد، ـ حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثن16497  

 قوله: تِْبـيانا ِلُكّل َشْيٍء قال: ما أمر به، وما نََهى ننه.

ـ حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، فـي قوله: َونَّزْلنلا 16498  

 ه.َنلَـْيَك الِكتاَب تِْبـيانا ِلُكّل َشْيٍء قال: ما أِمروا به، ونهوا نن

ـ حدثنا القاسلم، قلال: حلدثنا اللـحسين، قلال: حلدثنا ملـحمد بلن فضيلـل، نلن أشلعم، نلن 16499  

رجل، قال: قال ابن مسعو : أنزل فـي هذا القرآن نل نلـم ونّل شليء قلد بلـين لنلا فلـي القلرآن. ثلم 

 تال هذه االَية.

 

 90اآلية : 
بِاْلعَللْدِل َوالْحَسللاِن َوقِيتَلآِء ِذي اْلقُْربَللَى َويَْنَهللَى َنللِن القلول فللـي تأويللـل قوللله تعاللـى:   }قِّن ّللّاَ يَللأُْمُر 

 اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَْغيِ يَِعُظُكْم لَعَلُّكْم تَذَّنُروَن {.

يقللول تعالللـى ذنللره: قن هللا يللأمر فللـي هللذا الكتللاب الللذي أنزللله قلللـيك يللا مللـحمد بللـالعدل، وهللو     

قلرار بلـمن أنعلم نللـينا بنعمتله، والشلكر لله نللـى قفضلاله، وتوللـي النصاف وملن النصلاف: ال

الـحمد أهله. وقذا نان ذلك هو العدل ولـم يكن لألوثان وا صنام نندنا يلد تستلـحّ  اللـحمد نللـيها، 

نان جهالال بنا حمدها ونبـا تها، وهي ال تنِعم فتشكر وال تنفع فتعبلد، فلزمنلا أن نشلهد أن ال قلله قال 

ده ال شريك له، ولذلك قال من قال: العلدل فلـي هلذا اللـموضع شلها ة أن ال قلله قال هللا. ذنلر هللا وح

 من قال ذلك:

ـ حدثنـي الـمثنى، ونلـّي بن  او ، قلاال: حلدثنا نبلد هللا بلن صاللـ ، قلال: ثنلـي معاويلة، 16500  

 ِن قال: شها ة أن ال قله قال هللا.نن نلـّي، نن ابن نبـاس، قوله: قّن ّللّاَ يَأُْمُر بـالعَْدِل والْحسا

وقوله: والْحَساِن فإن الحسان الذي أمر به تعالـى ذنره مع العدل اللذي وصلفنا صلفته: الصلبر   

هلل نلـى طانته فـيـما أمر ونهى، فـي الشدّة والرخاء والـَمْكَره والـَمْنَشط، وذلك هو أ اء فرائضله. 

 نما:

بن  او ، قاال: حلدثنا نبلد هللا، قلال: ثنلـي معاويلة، نلن نللـّي،  ـ حدثنـي الـمثنى، ونلـيّ 16501  

 نن ابن نبـاس: والْحَساِن يقول: أ اء الفرائف.

وقوله: َوقيتاِء ِذي القُْربى يقول: وقنطاء ذي القربى الـحّ  الذي أوجبله هللا نللـيك بسلب  القرابلة   

 والرحم. نما:

ثنا نبد هللا، قلال: ثنلـي معاويلة، نلن نللـّي، نلن ابلن ـ حدثنـي الـمثنى، ونلـّي، قاال: حد16502  

 نبـاس: وقيتاِء ِذي القُْربىيقول: ا رحام.

 وقوله: َويَْنَهى َنِن الفَْحشاِء قال: الفحشاء فـي هذا الـموضع: الزنا. ذنر من قال ذلك:  

ـّي، نلن ابلن ـ حدثنـي الـمثنى، ونلـّي بن  او ، قاال: حدثنا نبد هللا بلن صاللـ ، نلن نلل16503  

 نبـاس: َويَْنَهى َنِن الفَْحشاِء يقول: الزنا.

 وقد بـيّنا معنى الفحشاء بشواهده فـيـما مضى قبل.  

 وقوله: والبَْغيِ قـيـل: ننِـَي بـالبغي فـي هذا الـموضع: الكبر والظلـم. ذنر من قال ذلك:  

 بلن صاللـ ، قلال: ثنلـي معاويلة، ـ حدثنـي الـمثنى، ونلـّي بن  او ، قلاال: حلدثنا نبلد هللا16504  

 نن نلـّي، نن ابن نبـاس: والبَْغيِ يقول: الكبر والظلـم.

 وأصل البغي: التعدّي ومـجاونة القدر والـحدّ من نّل شيء. وقد بـيّنا ذلك فـيـما مضى قبل.  

ـيبوا قللـى أملره ونهيله، وقوله: يَعُظُكْم لَعَلُّكْم تَذَّنُروَن يقول: يذنرنم أيها الناس ربكم لتلذنروا فتنل  

 وتعرفوا الـحّ   هله. نما:
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ـ حدثنـي الـمثنى ونلـّي بن  او ، قاال: حدثنا نبد هللا، قال: ثنـي معاوية، نن نلـّي، نن 16505  

 ابن نبـاس: يَِعُظُكْم يقول: يوصيكم، لَعَلُّكْم تَذَّنُروَن.

قن معنى العدل فـي هذا الـموضع استواء  وقد ذُنر نن ابن نيـينة أنه نان يقول فـي تأويـل ذلك:  

السللريرة والعالنللـية مللن نللّل نامللل هلل نمللالال، وقن معنللى الحسللان: أن تكللون سللريرته أحسللن مللن 

 نالنـيته، وقن الفحشاء والـمنكر أن تكون نالنـيته أحسن من سريرته.

 وذُنر نن نبد هللا بن مسعو  أنه نان يقول فـي هذه االَية، ما:  

حدثنـي الـمثنى، قال: حلدثنا اللـحجاج، قلال: حلدثنا معتلـمر بلن سلـيلـمان، قلال: سلمعت ـ 16506  

منصور بن النعمان، نن نامر، نن ُشتَـير بن َشَكل، قال: سمعت نبد هللا يقول: قن أجمع آية فلـي 

 . قلـى آخر االَية.القرآن فـي سورة النـحل: قّن ّللّاَ يَأُْمُر بـالعَْدِل والْحساِن َوقيتاِء ِذي القُْربَى..

حدثنا ابلن حميلد، قلال: حلدثنا جريلر، نلن منصلور، نلن الشعبلـي، نلن ُشتَلـْير بلن َشلَكل، قلال:    

سمعت نبد هللا يقول: قن أجمع آية فـي القرآن لـخير أو لشلّر، آيلة فلـي سلورة النلـحل: قّن ّللّاَ يَلأُْمُر 

 بـالعَْدِل والْحساِن.... االَية.

قال: حدثنا يزيد، قال: حلدثنا سلعيد، نلن قتلا ة، قولله: قّن ّللّاَ يَلأُْمُر بلـالعَْدِل  ـ حدثنا بشر،16507  

والْحساِن َوقيتاِء ِذي القُْربَلى... االَيلة، قنله للـيس ملن خلـل  حسلن نلان أهلل الـجاهللـية يعمللون بله 

ى هللا ننله وقلدّم ويستـحسنونه قال أمر هللا به، ولـيس من ُخـل  سيّىء نانوا يتعايرونه بـينهم قال نهل

 فـيه. وقنـما نهى نن سفـاسف ا خالل وَمذامّها.

  

 

 91اآلية : 
َوقَلْد  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوأَْوفُواْ بِعَْهِد ّللّاِ قِذَا َناَهدتّْم َوالَ تَنقُُضواْ ا ْيَماَن بَْعدَ تَْوِنيِدَها

  يَْعلَُم َما تَْفعَلُوَن {.َجعَْلتُُم ّللّاَ َنلَْيُكْم َنِفيالال قِّن ّللّاَ 

يقول تعالـى ذنره: وأوفلوا بلـميثال هللا قذا واثقتلـموه، ونقلده قذا ناقدتلـموه، فأوجبتلـم بله نللـى     

أنفسللكم حقّللا لللـمن ناقدتللـموه بلله وواثقتللـموه نلللـيه. َوال تَنقُُضللوا ا يللـَماَن بَْعللدَ تَْوِنيللِدها يقللول: وال 

ـم فـيه ا يـمان، يعنلـي بعلد ملا شد تلـم ا يلـمان نللـى أنفسلكم، فتلـحنثوا تـخالفوا ا مر الذي تعاقدت

فـي أيـمانكم وتكذبوا فـيها وتنقضوها بعد قبرامها، يقال منه: وّنلد فلالن يلـمينه يوّنلدها تونيلدا: قذا 

 شد ها وهي لغة أهل الـحجان، وأما أهلل نلـجد، فلإنهم يقوللون: أّنلدتها أؤنلدها تأنيلدا. وقولله: َوقَلدْ 

َجعَْلتُلـُم ّللّاَ َنلَلـْيُكْم َنِفللـيالال يقلول: وقللد جعلتلـم هللا بـالوفللـاء بلـما تعاقدتللـم نللـيه نلللـى أنفسلكم رانيللا 

 يرنى الـموفـى منكم بعهد هللا الذي ناهد نلـى الوفـاء به والناقف.

هلذه االَيلة وفـيلـما وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل نلـى اختالف بـينهم فـيلـمن ُننِلـَي ب  

أنزلت، فقال بعضهم: ُننِـي بها الذين بـايعوا رسول هللا صلى هللا نليه وسلم نلـى السالم، وفـيهم 

 أنزلت. ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنـي ملـحمد بلن نملارة ا سلدي، قلال: حلدثنا نبلد هللا بلن موسلى، قلال: أخبرنلا أبلو 16508  

عَْهِد ّللّاِ قذَا ناَهْدتُـْم قال: أنزلت هذه االَية فـي بـيعة النبـّي صللى لـيـلـى، نن بريدة، قوله: وأْوفُوا بِ 

هللا نليه وسلم، نان من أسلـم بـايع نلـى السالم، فقالوا: وأْوفُوا بِعَْهلِد ّللّاِ قذَا ناَهْدتُلـْم هلذه البَلـيعة 

يِدها البـيعة، فال يحملكم قلة مـحمد صلى التـي بـايعتـم نلـى السالم، َوال تَْنقُُضوا ا يـَماَن بَْعدَ تَْونِ 

هللا نليه وسلم وأصحابه ونثلرة اللـمشرنين أن تنقضلوا البلـيعة التلـي بـايعتلـم نللـى السلالم، وقن 

 نان فـيهم قلة والـمشرنين فـيهم نثرة.

ّز وقال آخرون: نزلت فـي الـِحْلف الذي نان أهل الشرك تـحالفوا فلـي الـجاهللـية، فلأمرهم هللا نل  

 وجّل فـي السالم أن يوفّوا به وال ينقضوه. ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا نيسى وحدثنـي الـحارث، 16509  

قال: حدثنا اللـحسن، قلال: حلدثنا ورقلاء، جميعلا نلن ابلن أبلـي نلـجي ، نلن ملـجاهد، فلـي قلول هللا 

 ا يـَماَن بَْعدَ تَْوِنيِدها قال: تغلـيظها فـي الـحلف.تعالـى: َوال تَْنقُُضوا 
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حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شلبل وحدثنلـي اللـمثنى، قلال: حلدثنا قسلحال،    

 قال: حدثنا نبد هللا، نن ورقاء جميعا، نن ابن أبـي نـجي ، نن مـجاهد، مثله.

قال: حدثنا سعيد، نن قتلا ة، قولله: َوال تَْنقُُضلوا ا يلـَماَن  ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد،16510  

 بَْعدَ تَْوِنيِدها يقول: بعد تشديدها وتغلـيظها.

ـ حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وه ، قال: قال ابن نيد: هؤالء قوم نانوا حلفـاء لقلوم 16511  

وأنللّز وأمنللع، فللـانقضوا نهللد تللـحالفوا وأنطللى بعضللهم العهللد، فجللاءهم قللوم، فقللالوا: نللـحن أنثللر 

هؤالء وارجعوا قلـينا ففعلوا، فذلك قول هللا تعالـى: َوال تَْنقُُضوا ا يلـَماَن بَْعلدَ تَْوِنيلِدها َوقَلْد َجعَْلتُلـُم 

ّللّاَ َنلَـْيُكْم َنِفـيالال أن تكون أمة هي أربى من أمة، هي أَربى أنثر من أجل أن نان هؤالء أنثلر ملن 

 لعهد فـيـما بـينكم وبـين هؤالء، فكان هذا فـي هذا.أولئك، نقضتـم ا

ـ حدثنـي ابن البَرقـّي، قال: حدثنا ابن أبـي َمريـم، قال: أخبرنا نافع بن يزيد، قال: سألت 16512  

 يحيى بن سعيد، نن قول هللا: َوال تَْنقُُضوا ا يـَماَن بَْعدَ تَْوِنيِدها قال: العهو .

ك أن يقال: قن هللا تعالـى أمر فـي هلذه االَيلة نبلـا ه بـالوفلـاء بعهلو ه والصواب من القول فـي ذل  

التـي يجعلونها نلـى أنفسهم، ونهاهم نن نقف ا يـمان بعد تونيدها نلـى أنفسلهم الَخلرين بعقلو  

تكون بـينهم بحّ  مـما ال يكرهه هللا. وجائز أن تكون نزلت فـي الذين بـايعوا رسلول هللا صللى هللا 

وسلم بنهيهم نن نقف بلـيعتهم حلذرا ملن قللة نلد  الـمسللـمين ونثلرة نلد  اللـمشرنين، وأن نليه 

تكون نزلت فـي الذين أرا وا االنتقال بحلفهم نن حلفـائهم لقلة نلد هم فلـي آخلرين لكثلرة نلد هم، 

وجائز أن تكون فـي غير ذلك. وال خبر تَثْبُت به الـحجة أنها نزلت فـي شيء من ذلك  ون شليء، 

ال  اللة فـي نتاب وال حجة نقل أّي ذلك ُننِلـَي بهلا، وال قلول فلـي ذللك أوللـى بـاللـحّ  ملـما قلنلا و

لداللة ظاهره نلـيه، وأن االَية نانت قد نزلت لسلب  ملن ا سبلـاب، ويكلون اللـحكم بهلا ناّملا فلـي 

 نّل ما نان بـمعنى السب  الذي نزلت فـيه.

لـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نن مـجاهد: َوقَلْد ـ حدثنا القاسم، قال: حدثنا ا16513  

 َجعَْلتُـُم ّللّاَ َنلَـْيُكْم َنِفـيالال قال: ونيالال.

وقوله: قّن ّللّاَ يَْعلَـُم ما تَْفعَلُوَن يقول تعالـى ذنره: قن هللا أيها الناس يعللـم ملا تفعللون فلـي العهلو    

حالف وا يـمان التـي تؤندونها نلـى أنفسكم، أتبلّرون فلـيها التـي تعاهدون هللا من الوفـاء بها وا 

أم تنقضونها وغير ذلك من أفعلالكم، ملـحٍم ذللك نلله نللـيكم، وهلو مسلائلكم ننهلا ونملا نملتلـم 

فـيها، يقول: فـاحذروا هللا أن تلقوه وقد خالفتـم فلـيها أملره ونهيله، فتسلتوجبوا بلذلك منله ملا ال قِبَلل 

 به.لكم به من ألـم نقا

 92اآلية : 
ال تَتِّخللذُوَن  القلول فللـي تأويلـل قوللله تعاللـى:   }َوالَ تَُكونُللواْ َنللالّتِي نَقََضلْت َغْزلََهللا ِملن بَْعللِد قُلّوةٍ أَنَكاثللا

لَُكلْم يَلْوَم اْلِقيَاَملِة َملا  أَْيَمانَُكْم  ََخالال بَْينَُكْم أَن تَُكوَن أُّمةٌ ِهَي أَْربَى ِملْن أُّملٍة قِنَّملا يَْبلُلوُنُم ّللّاُ بِلِه َولَيُبَيّلنَنّ 

 ُنْنتُْم فِيِه تَْختَِلفُوَن {.

يقول تعالـى ذنره ناهيا نبـا ه نن نقف ا يـمان بعد تونيدها، وآملرا بوفلـاء العهلو ، وملـمثالال     

ناقف ذلك بناقضلة غزلهلا ملن بعلد قبرامله ونانثتله ملن بعلد قحكامله: وال تكونلوا أيهلا النلاس فلـي 

بعد تونيدها وقنطائكم هللا بـالوفـاء بذلك العهو  والـمواثـي  نالّتِـي نَقََضْت َغْزلََهلا  نقضكم أيـمانكم

ِمْن بَْعِد قُّوةٍ يعنـي: ملن بعلد قبلرام. ونلان بعلف أهلل العربلـية يقلول: القلّوة: ملا ُغلِزل نللـى طاقلة 

 ذنر من قال ذلك: واحدة ولـم يثن. وقـيـل: قن التـي نانت تفعل ذلك امرأة حمقاء معروفة بـمكة.

ـ حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قلال: ثنلـي حجلاج، نلن ابلن جلريج، قلال: أخبرنلـي 16514  

 نبد هللا بن نثـير: نالّتِـي نَقََضْت َغْزلََها ِمْن بَْعِد قُّوةٍ قال: خرقاء نانت بـمكة تنقضه بعد ما تُْبِرمه.

ل: حدثنا نبد هللا بن الزبـير، نن ابلن نيلـينة، نلن ـ حدثنا الـمثنى، قال: حدثنا قسحال قا16515  

صدقة، نن السدّي: َوال تَُكونُوا نالّتِلـي نَقََضلْت َغْزلََهلا ِملْن بَْعلِد قُلّوةٍ أْنكاثلا تَتّلـِخذُوَن أيلـَمانَُكْم  ََخلالال 

 بَـْينَُكْم قال: هي َخْرقَاُء بـمكة نانت قذا أبرمت غزلها نقضته.

مثل ضربه هللا لـمن نقف العهد، فشبهه بـامرأة تفعلل هلذا الفعلل. وقلالوا  وقال آخرون: قنـما هذا  

 فـي معنى نقضت غزلها من بعد قّوة، نـحوا مـما قلنا. ذنر من قال ذلك:
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ـ حدثنا بشر، قال: حلدثنا يزيلد، قلال: حلدثنا سلعيد، نلن قتلا ة، قولله: َوال تَُكونُلوا نالّتِلـي 16516  

ِد قُّوةٍ أْنكاثا فلو سمعتـم بـامرأة نقضت غزلها من بعد قبرامه لقلتـم: ملا أحمل  نَقََضْت َغْزلََها ِمْن بَعْ 

 هذه وهذا مثل ضربه هللا لـمن نكم نهده.

ـ حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نن ملـجاهد: َوال 16517  

ّوةٍ قال: غزلها: حبلها تنقضله بعلد قبرامهلا قيلاه وال تنتفلع بله تَُكونُوا نالّتِـي نَقََضْت َغْزلََها ِمْن بَْعِد قُ 

 بعد.

حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبلو ناصلم، قلال: حلدثنا نيسلى وحدثنلـي اللـحارث، قلال:    

حللدثنا الللـحسن، قللال: حللدثنا ورقللاء وحدثنللـي الللـمثنى، قللال: حللدثنا أبللو حذيفللة، قللال: حللدثنا شللبل، 

ي ، نن مـجاهد: نالّتِـي نَقََضْت َغْزلََها ِمْن بَْعِد قُّوةٍ قال: نقضت حبلها من جميعا، نن ابن أبـي نـج

 بعد قبرام قّوة.

حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا قسحال، قال: حدثنا نبد هللا، نن ورقاء، نن ابلن أبلـي نلـجي ، نلن    

 مـجاهد، مثله.

نيد، فـي قوله: َوال تَُكونُوا نالّتِلـي  ـ حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وه ، قال: قال ابن16518  

نَقََضْت َغْزلََها ِمْن بَْعِد قُّوةٍ أْنكاثا قال: هذا مثلل ضلربه هللا للـمن نقلف العهلد اللذي يعطيله، ضلرب 

هللا هلذا لله ملثالال بللـمثل التلـي غزللت ثللم نقضلت غزلهلا، فقللد أنطلاهم ثلم رجللع، فنكلم العهلد الللذي 

 أنطاهم.

أنقاضا، ونّل شيء نُِقف بعد الفتل فهو أنكاث، واحدها: نِْكم حبالال نان ذلك وقوله: أنكاثا يعنـي:   

أو غلزالال، يقلال منله: نََكلم فلالن هلذا الللـحبل فهلو ينُكثُله نَْكثلا، واللـحبل منتِكلٌم: قذا انتقضلت قُللواه. 

الال بَلـْينَُكْم أْن وقنـما ُننلـي بله فلـي هلذا اللـموضع نكلم العهلد والعقلد. وقولله: تَتّلـِخذُوَن أيلـَمانَُكْم  ََخل

تَُكوَن أُّمةٌ ِهَي أْربَى ِمْن أُّملٍة يقلول تعاللـى ذنلره: تلـجعلون أيلـمانكم التلـي تلـحلفون بهلا نللـى أنكلم 

موفللون بلللـالعهد لللـمن ناقدتلللـموه  ََخللالال بَلللـْينَُكْم يقلللول: خديعللة وغلللرورا لللـيطمئنوا قللللـيكم وأنتلللـم 

قلة ننهم قلـى غيرهم من أجل أن غيرهم أنثر ند ا مضمرون لهم الغدر وترك الوفـاء بـالعهد والنّ 

منهم. والدَّخـل فـي نالم العرب: نّل أمر لـم يكن صحيحا، يقال منه: أنا أنلـم  ََخـَل فلالن و ُْخلـلُلَهُ 

 و اِخـلةَ أمره و ُْخـلَتَهُ و َِخيـلَتَهُ.

أَربى: أفعل من الربلـا، يقلال: هلذا أربلى ملن وأما قوله: أْن تَُكوَن أُّمةٌ ِهَي أْربَى ِمْن أُّمٍة فإن قوله   

 هذا وأربأ منه، قذا نان أنثر منه ومنه قول الشانر:

 وأْسَمَر َخّطّي نأّن ُنعُوبَُهنَوى القْسِ  قد أْربَى ذَرانا نلـى العَْشِر  

 وقنـما يقال: أربى فالن من هذا وذلك للزيا ة التـي يريدها نلـى غريـمه نلـى رأس ماله.  

 ـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:وبن  

ـ حدثنـي الـمثنى، ونلـّي بن  او ، قلاال: حلدثنا نبلد هللا بلن صاللـ ، قلال: ثنلـي معاويلة، 16519  

 نن نلـّي، نن ابن نبـاس، قوله: أْن تَُكوَن أُّمةٌ ِهَي أْربَى ِمْن أُّمٍة يقول: أنثر.

ال: ثنـي أبـي، قال: ثنـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـيه، نلن ابلن حدثنـي مـحمد بن سعد، ق   

 نبـاس، قوله: أْن تَُكوَن أُّمةٌ ِهَي أْربَى ِمْن أُّمٍة يقول: ناس أنثر من ناس.

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا نيسى وحدثنـي الـحارث، 16520  

ورقاء وحدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا أبلو حذيفلة، قلال: حلدثنا شلبل،  قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا

جميعا، نن ابن أبـي نـجي ، نن مـجاهد، فـي قولله: أْن تَُكلوَن أُّملةٌ ِهلَي أْربَلى ِملْن أُّملٍة قلال: نلانوا 

يحالفون الـحلفـاء، فـيجدون أنثر منهم وأنّز، فـينقضون ِحْلف هلؤالء ويحلالفون هلؤالء اللذين هلم 

 منهم، فنُهوا نن ذلك. أنزّ 

حدثنا ابن الـمثنى، قال: أخبرنا قسحال، قال: حدثنا نبد هللا، نلن ورقلاء، نلن ابلن أبلـي نلـجي ،    

 نن مـجاهد....

 وحدثنـي القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نن مـجاهد، مثله.   
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ثنا سعيد، نن قتا ة، قوله: تَتّـِخذُوَن أيـَمانَُكْم  ََخالال ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حد16521  

بَـْينَُكْم يقول: خيانة وغدرا بـينكم. أْن تَُكوَن أُّملةٌ ِهلَي أْربَلى ِملْن أُّملٍة أن يكلون قلوم أنلّز وأنثلر ملن 

 قوم.

نَُكْم قلال: ـ حدثنا ابن نبد ا نلـى، قال: حدثنا أبو ثور، نلن معملر، نلن قتلا ة:  ََخلالال بَلـيْ 16522  

 خيانة بـينكم.

ـ حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وه ، قال: قال ابن نيد، فـي قولله: تَتّلـِخذُوَن أيلـَمانَُكْم 16523  

 ََخالال بَـْينَُكْم يغّر بها، يعطيه العهد يؤمنه وينزله من مأمنله، فتلزّل قدمله وهلو فلـي ملأمن، ثلم يعلو  

نللانوا حلفللـاء لقللوم تلـحالفوا وأنطللى بعضللهم بعضللا العهللد، يريلد الغللدر، قللال: فللأّول بللدو هلذا قللوم 

فجاءهم قوم قالوا: نـحن أنثر وأنّز وأمنع، فـانقضوا نهد هؤالء وارجعوا قلـينا ففعلوا، وذلك قول 

ُكوَن أُّملةٌ ِهلَي أْربَلى هللا تعالـى: َوال تَْنقُُضوا ا يـَماَن بَْعدَ تَْوِنيِدها َوقَْد َجعَْلتُـُم ّللّاَ َنلَـْيُكْم َنِفـيالال أْن تَ 

ِمْن أُّمٍة هي أربى: أنثر من أجل أن نانوا هؤالء أنثر من أولئك نقضتـم العهد فـيلـما بلـينكم وبلـين 

هؤالء، فكان هذا فـي هذا، ونان ا مر االَخر فـي الذي يعاهده فـينزله من ِحْصنه ثم ينكلم نللـيه، 

  خرى فـي هذا.االَية ا ولـى فـي هؤالء القوم وهي مبدؤه، وا

ـ ُحدثت نن الـحسين، قال: سمعت أبـا معاذ يقلول: حلدثنا نبلـيد، قلال: سلمعت الضلحاك 16524  

 يقول، فـي قوله: أْن تَُكوَن أُّمةٌ ِهَي أْربَى ِمْن أُّمٍة يقول: أنثر، يقول: فعلـيكم بوفـاء العهد.

قنـما يختبرنم هللا بأمره قيلانم بـالوفلـاء بعهلد هللا قذا وقوله: قنّـَما يَْبلُوُنُم ّللّاُ بِِه يقول تعالـى ذنره:   

ناهدتللـم، لـيتبللـين الللـمطيع مللنكم الللـمنتهي قلللـى أمللره ونهيلله مللن العاصللي الللـمخالف أمللره ونهيلله. 

النلاس ربكلم َولَـيُبِـينَّن لَُكْم يَْوَم الِقـياَمِة ما ُنْنتُـْم فِـيِه تَـْختَِلفُوَن يقول تعالـى ذنره: ولـيبـينن لكم أيهلا 

يوم القلـيامة قذا ور تلـم نللـيه بـملـجاناة نلّل فريل  ملنكم نللـى نملله فلـي الدنلـيا، الـملـحسن ملنكم 

بإحسللانه والللـمسيء بإسللاءته، مللا ُنْنتُللـْم فللـيه تَللـْختَِلفُوَن والللذي نللانوا فللـيه يختلفللون فللـي الدنللـيا أن 

صدل بـما ابتعم به أنبـياءه، ونان يكذّب بذلك الـمؤمن بـاهلل نان يقّر بوحدانـية هللا ونبّوة نبـيه، وي

نلله الكلافر فلذلك نلان اخللتالفهم فلـي الدنلـيا اللذي ونلد هللا تعالللـى ذنلره نبلـا ه أن يبلـينه لهلم ننللد 

 ورو هم نلـيه بـما وصفنا من البـيان.

 93اآلية : 
ال َولـَِكن يُِضّل َمن يََشآُء َويَْهِدي َمن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َولَْو َشآَء ّللّاُ لََجعَلَُكْم أُّمةال  َواِحدَة

 يََشآُء َولَتُْسأَلُّن َنّما ُنْنتُْم تَْعَملُوَن {.

يقول تعاللـى ذنلره: وللو شلاء ربكلم أيهلا النلاس للطلف بكلم بتوفلـية ملن ننلده، فصرتلـم جميعلا     

ره خلالف بلـينكم فجعلكلم جمانة واحدة وأهل ملة واحدة ال تـختلفون وال تفترقون ولكنه تعالـى ذنل

أهللل ملللل شتللـى، بللأن وفّلل  هللؤالء لِايللـمان بلله والعمللل بطانتلله فكللانوا مؤمنللـين، وخللذل هللؤالء 

فَحَرَمهم توفـيقه فكانوا نلافرين، وللـيسألنكم هللا جميعلا يلوم القلـيامة نملا ننتلـم تعمللون فلـي الدنلـيا 

 بطانته والعاصي له بـمعصيته.فـيـما أمرنم ونهانم، ثم لـيَجانينكم جزاء الـمطيع منكم 

 94اآلية : 
وقُواْ القول فـي تأويلـل قولله تعاللـى:   }َوالَ تَتِّخلذَُواْ أَْيَملانَُكْم  ََخلالال بَْيلنَُكْم فَتَلِزّل قَلدٌَم بَْعلدَ ثُبُوتَِهلا َوتَلذُ 

 اْلّسَوَء بَِما َصدَ تّْم َنن َسبِيِل ّللّاِ َولَُكْم َنذَاٌب َنِظيٌم {.

لـى ذنره: وال تتـخذوا أيـمانكم بـينكم  ََخالال وخديعة بـينكم، تَغُّرون بها الناس فَتَِزّل قَدٌَم يقول تعا    

بَْعدَ ثُبُوتِها يقول: فتهلكوا بعد أن ننتـم من الهالك آمنـين. وقنـما هذا مثل لكّل مبتلـي بعد نافـية، أو 

 قال الشانر: ، نما«نلّت قدمه»ساقٍط فـي ورطة بعد سالمة، وما أشبه ذلك: 

 سيَـْمنَُع منَك الّسْبُ  قْن ُنْنَت سابِقاوتُْلَطُع قْن َنلّْت بَك النّْعالِن  

وقوله: َوتَذُوقُوا الّسوَء يقول: وتذوقوا أنتـم السوء وذلك السلوء هلو نلذاب هللا اللذي يعلذّب بله أهلل 

َنلْن َسبِـيلـِل ّللّاِ يقلول: بلـما  معاصيه فـي الدنـيا، وذلك بعف ما نذّب به أهل الكفلر. بِلـَما َصدَْ تُلـمْ 

فَتنتـم من أرا  اليلـمان بلـاهلل ورسلوله نلن اليلـمان. َولَُكلْم َنلذَاٌب َنِظيلـٌم فلـي االَخلرة، وذللك نلار 

جهنللـم. وهللذه االَيللة تللدّل نلللـى أن تأويللـل بَريُللدة الللذي ذنرنللا ننلله فللـي قوللله: وأْوفُللوا بعَْهللِد ّللّاِ قذَا 
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التـي بعدها، أنه ُننِـي بذلك: الذين بـايعوا رسول هللا صللى هللا نليله وسللم نللـى  ناَهْدتُـْم واالَيات

السالم، نن مفـارقة السالم لقلة أهله، ونثرة أهل الشلرك هلو الصلواب،  ون اللذي قلال ملـجاهد 

أنهم ننوا به،  نه لـيس فـي انتقال قوم تـحالفوا نن حلفـائهم قلـى آخرين غيرهم صدّ نلن سبـيلـل 

هللا وال ضالل نن الهدى، وقلد وصلف تعاللـى ذنلره فلـي هلذه االَيلة فـاِنِللـي ذللك أنهلم بـاتلـخاذهم 

ا يـمان  خال بـينهم ونقضهم ا يـمان بعلد تونيلدها، صلا ّون نلن سبـيلـل هللا، وأنهلم أهلل ضلالل 

 قلـى قوم.فـي التـي قبلها، وهذه صفة أهل الكفر بـاهلل ال صفة أهل النّْقلة بـالـحلف نن قوم 

 96و  95اآلية : 
ال قَِليالال قِنَّما ِنْندَ ّللّاِ ُهَو َخْيٌر لُّكلْم  قِن ُنْنلتُْم القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوالَ تَْشتَُرواْ بِعَْهِد ّللّاِ ثََمنا

َواْ أَْجَرُهْم بِأَْحَسِن َما َنانُواْ يَْعَملُلوَن تَْعلَُموَن ل  َما ِنندَُنْم يَنفَدُ َوَما ِنندَ ّللّاِ بَاٍل َولَنَْجِزيَّن الِّذيَن َصبَرُ 

.} 

يقول تعاللـى ذنلره: وال تنقضلوا نهلو نم أيهلا النلاس ونقلو نم التلـي ناقدتلـموها ملن ناقدتلـم     

مؤّنديها بأيـمانكم، تطلبون بنقضكم ذلك نرضا من الدنـيا قلـيالال ولكن أوفوا بعهلد هللا اللذي أملرنم 

 نلـى الوفـاء به، فإن ما نند هللا من الثلواب لكلم نللـى الوفلـاء بلذلك هلو خيلر بـالوفـاء به يثبكم هللا

لكم قن ننتـم تعلـمون فضل ما بـين الِعَوضلين الللذين أحلدهما اللثمن القلـيلـل اللذي تشلترون بلنقف 

ره فَْرل نهد هللا فـي الدنـيا واالَخر الثواب الـجزيـل فـي االَخرة نلـى الوفـاء به. ثم بـين تعالـى ذن

ما بـين الِعَوضين وفضل ما بـين الثوابـين، فقال: ما نندنم أيهلا النلاس ملـما تتلـملكونه فلـي الدنلـيا 

وقن َنثُر فنافدٌ فـاٍن، وما نند هللا للـمن أوفلـى بعهلده وأطانله ملن اللـخيرات بلـال غيلر فلـان، فللـما 

َولَنَلـْجِزيَّن الّلِذيَن َصلبَُروا أْجلَرُهْم  ننده فـانملوا ونلـى البـاقلـي اللذي ال يفنلى فلـاحرصوا. وقولله:

بأْحَسِن ما نلانُوا يَْعَملُلوَن يقلول تعاللـى ذنلره: ولـيثلـيبّن هللا اللذين صلبروا نللـى طلانتهم قيلاه فلـي 

السّراء والضّراء، ثوابهم يوم القلـيامة نللـى صلبرهم نللـيها ومسلارنتهم فلـي رضلاه، بأحسلن ملا 

 أسوئها، ولـيغفرّن هللا لهم سيئها بفضله. نانوا يعملُون من ا نمال  ون

 

 

 97اآلية : 
ال ّمن ذََنٍر أَْو أُْنثََى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنّهُ َحيَاةال َطيّبَ  ةال القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َمْن َنِمَل َصاِلحا

 َولَنَْجِزيَنُّهْم أَْجَرُهم بِأَْحَسِن َما َنانُواْ يَْعَملُوَن {.

قول تعالـى ذنره: من نمل بطانة هللا، وأوفـى بعهو  هللا قذا ناهد من ذنلر أو أنثلى ملن بنلـي ي    

آ م وُهَو ُمْؤِمٌن يقول: وهو مصدّل بثواب هللا الذي وند أهلل طانتله نللـى الطانلة، وبونيلد أهلل 

 معصيته نلـى الـمعصية فَلَنُـْحيِـيَنّهُ َحياةال َطيّبَةال.

ي الذي َننَى هللا بـالـحياة الطيبة التـي وند هلؤالء القلوم أن يُْحيلـيهموها، واختلف أهل التأويـل فـ  

 فقال بعضهم: ننـي أنه يحيـيهم فـي الدنـيا ما ناشوا فـيها بـالرنل الـحالل. ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنـي أبو السائ ، قال: حدثنا أبو معاوية، نن قسمانيـل بن َسلميع، نلن أبلـي ماللك، 16525  

 نبـاس: فَلَنُـْحيِـيَنّهُ َحياةال َطيّبَةال قال: الـحياة الطيبة: الرنل الـحالل فـي الدنـيا. نن ابن

حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا أبو معاوية، نن قسمانيـل بن َسِميع، نن أبـي مالك وأبـي الربلـيع،    

 نن ابن نبـاس، بنـحوه.

نا سفـيان، نن قسمانيـل بن َسِميع، نن أبـي حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا نبد الرحمن، قال: حدث   

الربـيع، نن ابن نبـاس، فـي قوله: َمْن َنِمَل َصاِلـحا ِمْن ذََنٍر أْو أُْنثَى َوُهَو ُملْؤِمٌن فَلَنُـْحيِلـيَنّهُ َحيلاةال 

 َطيّبَةال قال: الرنل الـحسن فـي الدنـيا.

نيـل بن َسِميع، نلن أبلـي الربلـيع، نلن حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا أبـي، نن سفـيان، نن قسما   

 ابن نبـاس: فَلَنُـْحيِـيَنّهُ َحياةال َطيّبَةال قال: الرنل الطي  فـي الدنـيا.

حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا الفضل بن  نين، قال: حدثنا سفـيان، نن قسمانيـل بلن َسلِميع، نلن    

 َطيّبَةال قال: الرنل الطي  فـي الدنـيا.أبـي الربـيع، نن ابن نبـاس: فَلَنُـْحيِـيَنّهُ َحياةال 
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حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـيه، نلن ابلن    

نبلـاس، قولله: َملْن َنِملَل َصاِللـحا ِملْن ذََنلٍر أْو أُْنثَللى َوُهلَو ُملْؤِمٌن فَلَنُـْحيِلـيَنّهُ َحيلاةال َطيّبَلةال يعنلـي فللـي 

 الدنـيا.

ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا ابلن نيلـينة، نلن مطلرف، نلن الضلحاك: فَلَنُـْحيِلـيَنّهُ َحيلاةال 16526  

 َطيّبَةال قال: الرنل الطي  الـحالل.

ـ حدثنـي نبد ا نلـى بن واصل، قال: حدثنا نون بن سالم القرشلّي، قلال: أخبرنلا بشلر 16527  

له: فَلَنُـْحيِـيَنّهُ َحياةال َطيّبَةال قال: يأنل حالالال ويـلبس بن ُنمارة، نن أبـي َرْول، نن الضحاك، فـي قو

 حالالال.

 وقال آخرون: فَلَنُـْحيِـيَنّهُ َحياةال َطيّبَةال بأن نرنقه القنانة. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا يحيى بن يـمان، نن الـمنهال بن خـلـيفة، نن أبـي خزيـمة 16528  

 تـّمار، نمن ذنره نن نلـّي: فَلَنُـْحيِـيَنّهُ َحياةال َطيّبَةال قال: القنوع.سلـيـمان ال

ـ حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: حدثنا أبو نصام، نن أبـي سعيد، نن اللـحسن 16529  

 البصرّي، قال: الـحياة الطيبة: القنانة.

 بـاهلل نامالال بطانته. ذنر من قال ذلك:وقال آخرون: بل يعنـي بـالـحياة الطيبة الـحياة مؤمنا   

ـلل ُحللدثت نللن الللـحسين، قللال: سللمعت أبللـا معللاذ يقللول: حللدثنا نبللـيد بللن سلـيللـمان، قللال: 16530  

سمعت الضحاك يقول فـي قوله: فَلَنُـْحيِـيَنّهُ َحياةال َطيّبَةال يقلول: ملن نملل نملالال صاللـحا وهلو ملؤمن 

نرض نن ذنر هللا فلـم يؤمن ولـم يعمل صالـحا، نيشته فـي فـاقة أو ميسرة، فحياته طيبة، ومن أ

 ضنكة ال خير فـيها.

 وقال آخرون: الـحياة الطيبة السعا ة. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي الـمثنى ونلـّي بن  او ، قاال: حدثنا نبد هللا، قال: ثنـي معاوية، نن نلـّي، نن 16531  

 ةال َطيّبَةال قال: السعا ة.ابن نبـاس، قوله: فَلَنُـْحيِـيَنّهُ َحيا

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: الـحياة فـي الـجنة. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا َهْوذة، نن نوف، نن الـحسن: فَلَنُـْحيِـيَنّهُ َحياةال َطيّبَلةال قلال: 16532  

 ال تطي   حد حياة  ون الـجنة.

أسامة، نن نوف، نن اللـحسن: فَلَنُـْحيِلـيَنّهُ َحيلاةال َطيّبَلةال قلال: ملا حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا أبو    

 تطي  الـحياة  حد قال فـي الـجنة.

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة، قوله: َمْن َنِملَل َصاِللـحا ِملْن 16533  

اةال َطيّبَةال فإن هللا ال يشاء نمالال قال فـي قخلالص، ويوجل  ملن ذََنٍر أْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُـْحيِـيَنّهُ َحي

 نمل ذلك فـي قيـمان، قال هللا تعالـى: فَلَنُـْحيِـيَنّهُ َحياةال َطيّبَةال وهي الـجنة.

ـ حدثنا القاسم، قلال: حلدثنا اللـحسين، قلال: ثنلـي حجلاج، نلن ابلن جلريج، نلن ملـجاهد: 16534  

 بَةال قال: االَخرة يحيـيهم حياة طيبة فـي االَخرة.فَلَنُـْحيِـيَنّهُ َحياةال َطيّ 

ـ حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وه ، قال: قال ابن نيد، فـي قوله: َملْن َنِملَل َصاِللـحا 16535  

جنة، تللك ِمْن ذََنٍر أْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُـْحيِـيَنّهُ َحياةال َطيّبَةال قال: الـحياة الطيبة فـي االَخرة: هي اللـ

الـحياة الطيبة، قال: َولَنَـْجِزيَنُّهْم أْجَرُهْم بأْحَسِن ملا نلانُوا يَْعَملُلوَن وقلال: أال تلراه يقلول: يلا لَـْيتَنِلـي 

قَدّْمُت ِلـَحياتـي؟ قال: هذه آخرتله. وقلرأ أيضلا: َوقّن اللدّاَر االَِخلَرةَ لَِهلَي اللـَحيََواُن قلال: االَخلرة  ار 

 ل الـجنة، لـيس فـيها موت  حد من الفريقـين.حياة  هل النار وأه

ـلل حدثنللـي الللـمثنى، قللال: حللدثنا قسللحال، قللال: حللدثنا ابللن أبللـي جعفللر، نللن أبللـيه، نللن 16536  

الربـيع، فـي قولله: َملْن َنِملَل َصاِللـحا ِملْن ذََنلٍر أْو أُْنثَلى َوُهلَو ُملْؤِمٌن قلال: اليلـمان: الخلالص هلل 

 نمالال قال بـالخالص له. وحده، فبـين أنه ال يقبل

وأولـى ا قوال بـالصواب قول من قال: تأويـل ذلك: فلنـحيـينه حياة طيبة بـالقنانة وذللك أن ملن   

قنعه هللا بـما قسم له من رنل لـم يكثر للدنـيا تعبه ولـم يعظلم فلـيها نََصلبه وللـم يتكلدّر فلـيها نيشله 

 لعله ال يدرنه فـيها. بـاتبـانه بغية ما فـاته منها وحرصه نلـى ما
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وقنلـما قللت ذللك أوللـى التللأويالت فلـي ذللك بلـاالَية  ن هللا تعاللـى ذنللره أونلد قوملا قبلهلا نلللـى   

معصيتهم قياه قن نصوه أذاقهم السوء فـي الدنـيا والعذاب فلـي االَخلرة، فقلال تعاللـى: َوال تَتّلـِخذُوا 

ٌم بَْعدَ ثُبُوتِها َوتَذُوقُوا الّسوَء بِـَما َصدَ َتُـْم َنْن َسبِـيـِل ّللّاِ فهلذا لهلم فلـي أيـَمانَُكْم  ََخالال بَـْينَُكْم فَتِزّل قَدَ 

الدنـيا، ولهم فـي االَخرة نذاب نظيـم، فهذا لهم فـي االَخرة. ثم أتبع ذللك ملا للـَمن أوفلـى بعهلد هللا 

فلـالذي هلذه السليئة بحكمتله أن  وأطانه فقال تعالـى: ما نندنم فـي الدنـيا ينفد، وملا ننلد هللا بلـال،

يعق  ذلك الوند  هل طانته بلـالحسان فلـي الدنلـيا، والغفلران فلـي االَخلرة، ونلذلك فَعَلَل تعاللـى 

 ذنره.

وأما القول الذي ُرِوي نن ابن نبـاس أنه الرنل الـحالل، فهو مـَحتـَمل أن يكون معناه الذي قلنا   

نـيا بـالذي يرنقه من اللـحالل وقن قلّل فلال تلدنوه نفسله قللـى فـي ذلك، من أنه تعالـى يقنعه فـي الد

الكثـير منه من غير حله، ال أنه يرنقه الكثـير من الـحالل، وذلك أن أنثر العاملـين هلل تعالـى بلـما 

يرضاه من ا نمال لـم نرهم ُرِنقوا الرنل الكثـير من الـحالل فـي الدنلـيا، ووجلدنا ضلي  العليش 

 السعة. نلـيهم أغل  من

وقوله: َولَنَـْجِزيَنُّهْم أْجَرُهْم بأْحَسِن ما نانُوا يَْعَملُوَن فذلك ال شّك أنه فـي االَخرة ونلذلك قلال أهلل   

 التأويـل. ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنـي أبو السائ ، قال: حدثنا أبو معاوية، نن قسمانيـل بن سلميع، نلن أبلـي ماللك، 16537  

يَنُّهْم أْجللَرُهْم بأْحَسلِن مللا نلانُوا يَْعَملُللوَن قللال: قذا صلاروا قلللـى هللا جللزاهم نلن ابللن نبلـاس: َولَنَللـْجزِ 

 أجرهم بأحسن ما نانوا يعملون.

حللدثنا ابللن ونيللع، قللال: حللدثنا أبللو معاويللة، نللن قسمانيللـل بللن ُسللَميع، نللن أبللـي مالللك، وأبللـي    

 الربـيع، نن ابن نبـاس، مثله.

دثنا أبلـي، نلن سفلـيان، نلن قسمانيلـل بلن ُسلَميع، نلن أبلـي ـ حدثنا ابلن ونيلع، قلال: حل16538  

 الربـيع، نن ابن نبـاس: َولَنَـْجِزيَنُّهْم أْجَرُهْم قال: فـي االَخرة.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا نبد الرحمن، قال: حدثنا سفـيان، نن قسمانيـل بن ُسَميع، نن أبـي    

 الربـيع، نن ابن نبـاس، مثله.

ـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـيه، نلن ابلن حدثنـي م   

نبـاس: َولَنَـْجِزيَنُّهْم أْجَرُهْم بأْحَسِن ما نانُوا يَْعَملُوَن يقول: يجزيهم أجرهم فـي االَخلرة بأحسلن ملا 

 نانوا يعملون.

فـاخروا، فقال أهل نّل ملة منها: نـحن وقـيـل: قن هذه االَية نزلت بسب  قوم من أهل ِملَل شتـى ت  

 أفضل، فبـين هللا لهم أفضل أهل الـملل. ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حدثنا يعلـى بلن نبلـيد، نلن قسمانيلـل، نلن أبلـي صاللـ ، قلال: 16539  

ؤالء: جلس ناس من أهل ا وثان وأهل التوراة وأهل النـجيـل، فقال هؤالء: نـحن أفضلل وقلال هل

نـحن أفضل فأنزل هللا تعالـى: َمْن َنِمَل َصاِلـحا ِمْن ذََنٍر أْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُـْحيِـيَنّهُ َحيلاةال َطيّبَلةال 

 َولَنَـْجِزيَنُّهْم أْجَرُهْم بأْحَسِن ما نانُوا يَْعَملُوَن.

 

 98،99،100اآلية : 
أَْت اْلقُْرآَن فَاْستَِعْذ بِاّلّلِ ِمَن الّشْيَطاِن الّرِجيِم ل  قِنّهُ لَْيَس لَهُ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فَإِذَا قَرَ 

ِذيَن ُهلم بِلِه ُسْلَطاٌن َنلََى الِّذيَن آَمنُواْ َوَنلََى َربِّهلْم يَتََوّنلُلوَن ل  قِنَّملا ُسلْلَطانُهُ َنلَلَى الّلِذيَن يَتََولّْونَلهُ َوالّل

 ُمْشِرُنوَن {.

ـى ذنره لنبـيه مـحمد صلى هللا نليه وسلم: وقذا ننت يا مـحمد قارئا القلرآن، فلـاستعذ يقول تعال    

بـاهلل من الشيطان الرجيـم. ونان بعف أهل العربـية يلزنم أنله ملن اللـمؤخر اللذي معنلاه التقديلـم. 

لـما قلال ونأن معنى الكالم ننده: وقذا استعذت بـاهلل من الشيطان الرجيـم، فـاقرأ القرآن. وال وجه 

من ذلك،  ن ذللك للو نلان نلذلك لكلان متلـى اسلتعاذ مسلتعيذ ملن الشليطان الرجيلـم لزمله أن يقلرأ 

القرآن، ولكن معناه ما وصفناه. ولـيس قوله: فلـاْستَِعْذ بلـاّلّلِ ِملَن الّشلْيطاِن الّرِجيلـِم بلـا مر اللالنم، 

قلرأ القلرآن وللـم يسلتعذ بلـاهلل ملن وقنـما هو قنالم وندب وذلك أنه ال خلالف بلـين اللـجميع أن ملن 
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الشيطان الّرجيـم قبل قرأته أو بعدها أنه للـم يضليع فرضلا واجبلـا. ونلان ابلن نيلد يقلول فلـي ذللك 

 نـحو الذي قلنا.

ـ حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وه ، قال: قال ابن نيد، فـي قوله: فلإذَا قَلرأَت القُلرآَن 16540  

 ّشْيطاِن الّرِجيـِم قال: فهذا  لـيـل من هللا تعالـى  ّل نبـا ه نلـيه.فـاْستَِعذ بـاّلّلِ ِمَن ال

وأما قولله: قنّلهُ لَلـْيَس لَلهُ ُسلْلطاٌن َنللـى الّلِذيَن آَمنُلوا َوَنللـى َربِّهلْم يَتََوّنلُلوَن فإنله يعنلـي بلذلك: أن   

 به وانتهوا نما نهاهم الشيطان لـيست له حجة نلـى الذين آمنوا بـاهلل ورسوله ونملوا بـما أمر هللا

هللا ننه. َوَنلـى َربِّهْم يَتََوّنلُوَن يقول: ونلـى ربهم يتونلون فـيـما نابهم من مهملات أملورهم. قنّلـَما 

ُسْلَطانُه َنلـَى الِّذيَن يتَولّونَهُ يقول: قنـما حجته نلـى الذين يعبدونه، َوالِّذيَن ُهْم بِلِه ُمْشلِرُنوَن يقلول: 

  مشرنون.والذين هم بـاهلل

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا نيسى وحدثنـي الـحارث، 16541  

قال: حدثنا الـحسين، قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قلال: حلدثنا شلبل، 

 أبـي نـجي ، نن مـجاهد: قنّـَما ُسْلطانُهُ قال: حجته.نن ابن 

ـ حدثنا القاسم، قال: حلدثنا اللـحسين، قلال: ثنلـي حجلاج، نلن ابلن جلريج، نلن ملـجاهد، 16542  

 قوله: قنّـَما ُسْلطانُهُ نلـى الِّذيَن يتََولّْونَهُ قال: يطيعونه.

لط فلـيه الشليطان نللـى اللـمؤمن. فقلال واختلف أهل التأويـل فـي اللـمعنى اللذي ملن أجلله للـم يسل  

 بعضهم بـما:

ـ ُحدثت نن واقد بن سلـيـمان، نن سفـيان، فـي قوله: قنّلهُ لَلـْيَس لَلهُ ُسلْلطاٌن َنللـى الّلِذيَن 16543  

 آَمنُوا َوَنلـى َربِّهْم يَتََوّنلُوَن قال: لـيس له سلطان نلـى أن يحملهم نلـى ذن  ال يغفر.

الستعاذة، فإنله قذا اسلتعاذ بلـاهلل منلع منله وللـم يسللط نللـيه. واستشلهد لصلحة وقال آخرون: هو ا  

قوله ذلك بقول هللا تعالـى: وقّما يَْنَزَغنَّك مَن الّشْيطاِن نَْزٌض فـاْستَِعْذ بـاّلّلِ قنّه َسِميٌع َنِلـيـٌم وقد ذنرنا 

 الرواية بذلك فـي سورة الـِحْجر.

 وقال آخرون فـي ذلك، بـما:  

ـ حدثنـي به الـمثنى، قال: حدثنا قسحال، قال: حدثنا نبد هللا بلن أبلـي جعفلر، نلن أبلـيه، 16544  

نن الربـيع، فـي قوله: قنّلهُ لَلـْيَس لَلهُ ُسلْلطاٌن َنللـى الّلِذيَن آَمنُلوا َوَنللـى َربِّهلْم يَتََوّنلُلوَن قللـى قولله: 

لللـيس قللال: الَْغللِويَنُّهْم أَجمعلليَن قالّ نبللـا ََك ِمللْنُهُم َوالّللِذيَن ُهللْم بِللِه ُمْشللِرُنوَن يقللال: قن نللدّو هللا قب

الـُمْخـلَِصيَن فهؤالء الذين لـم يجعل للشيطان نلـيهم سبـيـل، وقنـما سلطانه نلـى قوم اتـخذوه ولـيّا 

 وأشرنوه فـي أنمالهم.

ن أبلـيه، ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنلـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نل16545  

نن ابن نبـاس، قوله: قنّهُ لَـْيَس لَهُ ُسْلطاٌن َنلـى الِّذيَن آَمنُوا َوَنلـى َربِّهْم يَتََوّنلُوَن يقول: السللطان 

 نلـى من تولـى الشيطان ونمل بـمعصية هللا.

للـى ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قلال: حلدثنا سلعيد، نلن قتلا ة، قولله: قنّلـَما ُسلْلطانُهُ نَ 16546  

 الِّذيَن يَتََولّْونَهُ يقول: الذين يطيعونه ويعبدونه.

وأولـى ا قوال فـي ذلك بـالصواب، قول من قال: معناه: قنه للـيس لله سللطان نللـى اللذين آمنلوا   

فللـاستعاذوا بللـاهلل منلله، بللـما نللدب هللا تعالللـى ذنللره مللن االسللتعاذة َوَنلللـى َربِهللْم يَتََوّنلُللوَن نلللـى مللا 

 من خطراته ووساوسه.نرض لهم 

وقنـما قلنا ذلك أولـى التلأويالت بلـاالَية  ن هللا تعاللـى ذنلره أتبلع هلذا القلول: فلإذَا قَلرأَت القُلرآَن   

فـاْستَِعْذ بـاّلّلِ ِمَن الّشْيطاِن الّرِجيـِم وقال فـي موضع آخر: َوقّما يَْنَزَغنَّك ِمَن الّشْيطاِن نَْزٌض فلـاْستَِعْذ 

َسِميٌع َنِلـيـٌم فكان بـينا بذلك أنله قنلـما نلدب نبلـا ه قللـى االسلتعاذة منله فلـي هلذه ا حلوال  بـاّلّلِ قنّهُ 

 لـيُعيذهم من سلطانه.

وأما قوله: َوالِّذيَن ُهْم بِِه ُمْشِرُنوَن فإن أهل التأويـل اختلفوا فلـي تأويلـله، فقلال بعضلهم فلـيه بلـما   

 . ذنر من قال ذلك:قلنا قن معناه: والذين هم بـاهلل مشرنون
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ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا نيسى وحدثنـي الـحارث، 16547  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء وحدثنـي اللـمثنى، قلال: حلدثنا أبلو حذيفلة، قلال: حلدثنا شلبل 

ء، جميعا نن ابن أبـي نلـجي ، وحدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا قسحال، قال: حدثنا نبد هللا، نن ورقا

 نن مـجاهد، قوله: َوالِّذيَن ُهْم بِِه ُمْشِرُنوَن قال: يعدلون برّب العالـمين.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نن مـجاهد: َوالِّذيَن ُهْم بِِه    

 ُمْشِرُنوَن قال: يعدلون بـاهلل.

ـحسين، قال: سمعت أبـا معاذ، قال: حدثنا نبـيد بن سلـيـمان، قال: سمعت ـ ُحدثت نن ال16548  

 الضحاك يقول: فـي قوله: َوالِّذيَن ُهْم بِِه ُمْشِرُنوَن ندلوا قبلـيس بربهم، فإنهم بـاهلل مشرنون.

وقال آخرون: معنى ذلك: والذين هم به مشرنون، أشرنوا الشيطان فلـي أنملالهم. ذنلر ملن قلال   

 ذلك:

ـ حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا قسحال، قال: حدثنا نبد هللا بن أبـي جعفر، نن أبلـيه، نلن 16549  

 الربـيع: َوالِّذيَن ُهْم بِِه ُمْشِرُنوَن أشرنوه فـي أنمالهم.

والقول ا ّول، أننـي قول ملـجاهد، أوللـى القوللـين فلـي ذللك بلـالصواب وذللك أن اللذين يتوللون   

ونه بلـاهلل فلـي نبللـا تهم وذبلـائحهم ومطلانمهم ومشلاربهم، ال أنهلم يشللرنون الشليطان قنلـما يشلرن

بـالشيطان. ولو نان معنى الكالم ما قاله الربـيع، لكان التنزيـل: الذين هم مشرنوه، ولـم يكلن فلـي 

، فكان يكون لو نلان التنزيلـل نلذلك: واللذين هلم مشلرنوه فلـي أنملالهم، قال أن يوجله «به»الكالم 

ى الكالم قلـى أن القوم نانوا يدينون بألوهة الشيطان ويشرنون هللا به فـي نبـا تهم قياه، موجه معن

فـيصّ  حينئذ معنى الكلالم، ويخلرج نملا جلاء التنزيلـل بله فلـي سلائر القلرآن وذللك أن هللا تعاللـى 

وقلال  وصف الـمشرنين فـي سائر سور القرآن أنهم أشرنوا بـاهلل ما لـم ينلزل بله نللـيهم سللطانا،

فلـي نللل موضلع تقللدّم قللـيهم بللـالزجر نلن ذلللك: ال تشللرنوا بلـاهلل شلليئا، وللـم نللـجد فلـي شلليء مللن 

التنزيللـل: ال تشللرنوا هللا بشلليء، وال فللـي شلليء مللن القللرآن خبللرا مللن هللا نللنهم أنهللم أشللرنوا هللا 

هلم بلـالشيطان مشلرنو  بشيء فـيجون لنا توجيه معنى قوله: َوالِّذيَن ُهلْم بِلِه ُمْشلِرُنوَن قللـى واللذين

فلـي قولله: « اللربّ »هللا. فبـين قذا قذ نان ذلك نذلك أن الهاء فـي قوله: َوالِّذيَن ُهلْم بِلِه نائلدة نللـى 

 َوَنلـى َربِّهْم يَتََوّنلُوَن.

 

 101اآلية : 
َملا يُنَلّزُل قَلالَُواْ قِنَّملآ أَنلَت ُمْفتَلٍر القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوقِذَا بَدّْلنَآ آيَةال ّمَكاَن آيٍَة َوّللّاُ أَْنلَلُم بِ 

 بَْل أَْنثَُرُهْم الَ يَْعلَُموَن {.

يقول تعالـى ذنره: وقذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانه حكلم أخلرى، وهللا أْنلَلـُم بلـما يُنَلّزُل يقلول:     

قنـما أْنَت ُمْفتٍَر يقول: قلال وهللا أنلـم بـالذي هو أصلـ  لـخـلقه فـيـما يبدّل ويغير من أحكامه، قالوا 

الـمشرنون بلـاهلل اللـمكذبو رسلوله لرسلوله: قنلـما أنلت يلا ملـحمد مفتلر أي مكلذب تلـخرص بتقلّول 

البـاطل نلـى هللا. يقول هللا تعالـى: بل أنثر هؤالء القائلـين لك يا مـحمد قنـما أنت مفتر جهلاٌل بلأّن 

 ال يعلـمون حقـيقة صحته. الذي تأتـيهم به من نند هللا ناسخه ومنسوخه

 وبنـحو الذي قلنا فـي تأويـل قوله: َوقذَا بَدّْلنا آيَةال َمكاَن آيٍَة قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا نيسى وحدثنـي الـحارث، 16550  

ـي اللـمثنى، قلال: حلدثنا أبلو حذيفلة، قلال: حلدثنا شلبل قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء وحدثن

وحدثنللـي الللـمثنى، قللال: أخبرنللا قسللحال، قللال: حللدثنا نبللد هللا، نللن ورقللاء جميعللا، نللن ابللن أبللـي 

 نـجي ، نن مـجاهد، فـي قوله: َوقذَا بَدّْلنا آيَةال َمكاَن آيٍَة رفعناها فأنزل غيرها.

ال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نن مـجاهد: َوقذَا بَدّْلنا آيَلةال حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، ق   

 َمكاَن آيٍَة قال: نسخناها، بدّلناها، رفعناها، وأثبتنا غيرها.

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة، قوله: َوقذَا بَدّْلنا آيَةال َمكاَن آيٍَة 16551  

 ٍة أْو نُْنِسها.هو نقوله: ما نَْنَسْه ِمْن آيَ 
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ـ حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وه ، قال: قال ابن نيد، فـي قوله: َوقذَا بَدّْلنا آيَةال َمكاَن 16552  

آيٍَة قالوا: قنـما أنت مفتر، تأتـي بشيء وتنقضه، فتأتـي بغيره. قال: وهذا التبديلـل ناسله، وال نبلدّل 

 آية مكان آية قال بنسه.

 

 102اآلية : 
فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قُْل نَّزلَهُ ُروُح اْلقُدُِس ِملن ّربّلَك بِلاْلَحّ  ِليُثَبّلَت الّلِذيَن آَمنُلواْ َوُهلدالى  القول

 َوبُْشَرَى ِلْلُمْسِلِميَن {.

يقول تعالـى ذنره لنبـيه مـحمد صلى هللا نليه وسلم: قل يا مـحمد للقائللـين للك قنلـما أنلت مفتلر     

هم مللن آي نتابنللا: أنزللله روح القُللدُس يقللول: قللل جللاء بلله جبَرئيللـل مللن ننللد ربللـي فـيللـما تتلللو نلللـي

 بـالـحّ . وقد بـيّنت فـي غير هذا الـموضع معنى روح القُدس، بـما أغنى نن قنا ته.

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ثنا جعفلر بلن نلون العَملرّي، نلن موسلى بلن ـ حدثنـي نبد ا نلـى بن واصل، قال: حد16553  

 نبـيدة الّربَذّي، نن مـحمد بن نع ، قال: روح القُدُس: جبرئيـل.

وقوله: ِلـيُثَبَّت الِّذيَن آَمنُوا يقول تعالـى ذنره: قل نزل هذا القلرآن ناسلخه ومنسلوخه روح القلدس   

وا بتصديقهم لناسلخه ومنسلوخه قيلـمانا نلـّي من ربـي، تثبـيتا للـمؤمنـين وتقوية ليـمانهم، لـيز ا 

ليـمانهم وهدى لهلم ملن الضلاللة، وبُشلرى للـمسللـمين اللذين استسللـموا  ملر هللا وانقلا وا  ملره 

 ونهيه وما أنزله فـي آي نتابه، فأقّروا بكّل ذلك وصدّقوا به قوالال ونمالال.

 

 103اآلية : 
لَُم أَنُّهْم يَقُولُوَن قِنَّملا يُعَلُّملهُ بََشلٌر لَّسلاُن الّلِذي يُْلِحلدُوَن قِلَْيلِه القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َولَقَْد نَعْ 

 أَْنَجِمّي َوَهـَذَا ِلَساٌن َنَربِّي ّمبِيٌن {.

يقول تعالـى ذنره: ولقد نعلـم أن هؤالء الـمشرنين يقولون جهالال منهم: قنلـما يعلّلـم ملـحمدا هلذا     

م، وما هو من نند هللا. يقول هللا تعالـى ذنره مكلذّبهم فلـي قـيلـلهم ذللك: الذي يتلوه بشر من بنـي آ 

أال تعلللـمون نللذب مللا تقولللون؟ قن لسللان الللذين تلللـحدون قلللـيه، يقللول: تـميللـلون قلللـيه. بأنلله يعلللـم 

مللـحمدا، أنجمللّي. وذلللك أنهللم فـيللـما ذُنللر نللانوا يزنمللون أن الللذي يعلّللـم مللـحمدا هللذا القللرآن نبللد 

ذلك قال تعالـى: ِلساُن الِّذي يُـْلـِحدُوَن قلَـْيِه أْنَجِمّي َوهذَا ِلساٌن َنَربـّي ُمبِـيٌن يقلول: وهلذا رومّي، فل

 القرآن لسان نربـّي مبـين.

وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك، قال أهل التأويـل نلـى اختالف منهم فـي اسلم اللذي نلان اللـمشرنون   

ليله وسللم هلذا القلرآن ملن البشلر، فقلال بعضلهم: نلان اسلمه يزنمون أنه يعلّـم مـحمدا صللى هللا ن

 بَْلعام، ونان قَـْينا بـمكة نصرانـيّا. ذنر من قال ذلك:

ـلل حدثنللـي أحمللد بللن مللـحمد الّطوِسللّي، قللال: حللدثنا أبللو ناصللم، قللال: حللدثنا قبراهيللـم بللن 16554  

قال: نان رسول هللا صللى  َطْهمان، نن مسلـم بن نبد هللا الـَمالئي، نن مـجاهد، نن ابن نبـاس،

هللا نليه وسلم يعلّـم قـينا بـمكة، ونان أنجمّي اللسان، ونان اسمه بَْلعلام، فكلان اللـمشرنون يَلَرْون 

رسول هللا صلى هللا نليه وسلم حين يدخـل نلـيه وحين يخرج من ننده، فقالوا: قنـما يعلّـمه بَْلعلام 

أنُّهْم يَقُولُوَن قنّـَما يُعَلّـُمهُ بََشٌر ِلساُن الِّذي يُـْلـِحدُوَن قلَلـْيِه أْنَجِملّي  فأنزل هللا تعالـى ذنره: َولَقَْد نَْعلَـمُ 

 َوَهذَا ِلساٌن َنَربِـّي ُمبِـيٌن.

 وقال آخرون: اسمه يعيش. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن ونيع، قال: حلدثنا أبلـي، نلن سفلـيان، نلن حبلـي ، نلن نكرملة، قلال: نلان 16555  

بـّي صلى هللا نليه وسلم يقرىء غالما لبنـي الـمغيرة أنجميّا قلال سفلـيان: أراه يقلال لله: يَِعليش الن

 قال: فذلك قوله: ِلساُن الِّذي يُـْلـِحدُوَن قلَـْيِه أْنَجِمّي َوَهذَا ِلساٌن َنَربِـّي ُمبِـيٌن.
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له: َولَقَْد نَْعلَـُم أنُّهم يَقُولُوَن ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة، قو16556  

قنّـَما يُعَلّـُمهُ بََشٌر وقد قالت قريش: قنـما يعلـمه بشر، نبد لبنـي الـَحْضرمّي يقال له يعليش، قلال هللا 

  .تعالـى: ِلساُن الِّذي يُـْلـِحدُوَن قلَـْيِه أْنَجِمّي َوَهذَا ِلساٌن َنَربِـّي ُمبِـيٌن ونان يعيش يقرأ الُكتُ 

 وقال آخرون: بل نان اسمهَ ْجبر. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنا ابن حميد، قلال: حلدثنا سللـمة، نلن ابلن قسلحال، قلال: نلان رسلول هللا صللى هللا 16557  

نليه وسلم فـيـما بلغنـي نثـيرا ما يجلس نند الـَمْرَوة قلـى غالم نصرانـي يقال له َجْبر، نبد لبنلـي 

فكانوا يقولون: وهللا ما يعلّـم مـحمدا نثـيرا مـما يأتـي به قال َجْبلٌر النصرانلـّي بـياضةَ الـَحَضِرمّي، 

غالم الـحضرمّي فأنزل هللا تعالـى فـي قولهم: َولَقَْد نَْعلَـُم أنُّهم يَقُولُوَن قنّـَما يُعَلّـُمهُ بََشٌر ِلسلاُن الّلِذي 

 ـّي ُمبِـيٌن.يُـْلـِحدُوَن قلَـْيِه أْنَجِمّي َوَهذَا ِلساٌن َنَربِ 

ـ حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، قال: قال نبلد هللا 16558  

بن نثـير: نانوا يقولون: قنـما يعلـمه نصرانـّي نلـى الـَمْروة، ويعلـم مـحمدا ُروملّي يقوللون اسلمه 

ى: ِلساُن الِّذي يُـْلـِحدُوَن قلَلـْيِه أْنَجِملّي َجْبر ونان صاح  ُنتُ  نبد البن الـحضرمّي، قال هللا تعالـ

قال: وهذا قول قريش قنـما يعلـمه بشر، قال هللا تعاللـى: ِلسلاُن الّلِذي يُـْللـِحدُوَن قلَلـْيِه أْنَجِملّي َوَهلذَا 

 ِلساٌن َنَربِـّي ُمبِـيٌن.

 ذلك: وقال آخرون: بل نانا غالمين اسم أحدهما يسار واالَخر َجْبر. ذنر من قال  

ـ حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا نمرو بن نون، قال: أخبرنا هشيـم، نن ُحَصين، نن نبد 16559  

هللا بن مسلـم اللـحضرمّي: أنله نلان لهلم نبلدان ملن أهلل نيلر الـيلـمن، ونانلا طفللـين، ونلان يُقلال 

وسللم ربلـما  حدهما يسلار واالَخلر جبلر، فكانلا يقلرآن التلوراة، ونلان رسلول هللا صللى هللا نليله 

جلس قلـيهما، فقال نفـار قريش: قنلـما يجللس قللـيهما يتعللـم منهملا، فلأنزل هللا تعاللـى: ِلسلاُن الّلِذي 

 يُـْلـِحدُوَن قلَـْيِه أْنَجِمّي َوَهذَا ِلساٌن َنَربِـّي ُمبِـيٌن.

ن نبد هللا حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا معن بن أسد، قال: حدثنا خالد بن نبد هللا، نن حصين، ن   

 بن مسلـم الـحضرمّي، نـحوه.

حدثنا ابن ونيلع، قلال: حلدثنا ابلن فضيلـل، نلن حصلين، نلن نبلد هللا بلن مسللـم، قلال: نلان لنلا    

غالمان فكان يقرآن نتابـا لهما بلسانهما، فكلان النبلـّي صللى هللا نليله وسللم يلـمّر نللـيهما، فلـيقوم 

هملا، فلأنزل هللا تعاللـى ملا نلذّبهم بله، فقلال: ِلسلاُن الّلِذي يستـمع منهما، فقال الـمشرنون: يتعللـم من

 يُـْلـِحدُوَن قلَـْيِه أْنَجِمّي َوَهذَا ِلساٌن َنَربِـّي ُمبِـيٌن.

 وقال آخرون: بل نان ذلك َسْلـمان الفـارسي. ذنر من قال ذلك:  

ـيلـمان، قلال: ـ ُحلدثت نلن اللـحسين، قلال: سلمعت أبلـا معلاذ يقلول: أخبرنلا نبلـيد بلن سل16560  

سمعت الضحاك يقلول فلـي قولله: ِلسلاُن الّلِذي يُـْللـِحدُوَن قلَلـْيِه أْنَجِملّي نلانوا يقوللون: قنلـما يعلّلـمه 

 َسْلـمان الفـارسي.

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا نيسى وحدثنـي اللـحرث، 16561  

دثنـي اللـمثنى، قلال: حلدثنا أبلو حذيفلة، قلال: حلدثنا شلبل قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء وح

وحدثنللـي الللـمثنى، قللال: أخبرنللا قسللحال، قللال: حللدثنا نبللد هللا، نللن ورقللاء، جميعللا نللن ابللن أبللـي 

نـجي ، نن مـجاهد: َولَقَْد نَْعلَـُم أنُّهم يَقُولُوَن قنّـَما يُعَلّلـُمهُ بََشلٌر قلال: قلول نفلـار قلريش: قنلـما يعلّلـم 

مدا نبدُ بلن اللـحضرمي، وهلو صلاح  نتلاب، يقلول هللا: ِلسلاُن الّلِذي يُـْللـِحدُوَن قلَلـْيِه أْنَجِملّي مـح

 َوَهذَا ِلساٌن َنَربِـّي ُمبِـيٌن.

وقـيـل: قن الذي قال ذلك رجل نات  لرسول هللا صلى هللا نليه وسلم ارتدّ نن السالم. ذنر ملن   

 قال ذلك:

أخبرنلا ابلن وهل ، قلال: أخبرنلـي يلونس، نلن ابلن شلهاب، قلال: ـ حدثنـي يونس، قلال: 16562  

أخبرنـي سعيد بن الـمسي : أن الذي ذنر هللا قنـما يعلـمه بشلر قنلـما افتلتن قنله نلان يكتل  اللوحي، 

وغيلر ذللك « نزيز حكيلـم»أو « سميع نلـيـم»فكان يـملـي نلـيه رسول هللا صلى هللا نليه وسلم: 

ننلله رسللول هللا صلللى هللا نليلله وسلللم وهللو نلللـى الللوحي، فللـيستفهم  مللن خواتللـم االَي، ثللم يشللتغل

رسول هللا صلى هللا نليه وسلم، فـيقول: أنزيز حكيـم، أو سميع نلـيـم، أو نزيز نلـيلـم؟ فلـيقول: 
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ففتنه ذلك، فقال: قن مـحمدا يكل ذلك «. أّي ذلك نتبت فهو نذلك»رسول هللا صلى هللا نليه وسلم: 

 شئت. وهو الذي ذنر لـي سعيد بن الـمسي  من الـحروف السبعة.قلـّي، فأنت  ما 

واختلللف القللّراء فللـي قللراءة قوللله: يُـْلللـِحدُوَن فقرأتلله ناّمللة قللّراء الللـمدينة والبصللرة: ِلسللاُن الّللِذي   

يُـْلـِحدُوَن قلَـْيِه بضم الـياء ملن أللـحد يـللـحد قللـحا ا، بلـمعنى يعترضلون ويعلدلون قللـيه ويعرجلون 

 من قول الشانر: قلـيه

 قَْدنِـَي مْن نَْصِر الـُخبَـْيبَـْيِن قَِديلَـْيَس أميِري بـالّشحي ِ الـُمْلـِحِد  

بفتلـ  اللـياء، يعنلـي: يـميلـلون « ِلسلاُن الّلِذي يَـْللـِحدُوَن قلَلـْيهِ »وقرأ ذلك ناّملة قلّراء أهلل الكوفلة:   

ـحدا ولُـحو ا. وهما نندي لغتان بـمعنى واحد، فبأيتهما قلـيه، من لَـَحدَ فالن قلـى هذا ا مر يَـْلـِحدُ لَ 

قرأ القارىء فمصي  فـيهما الصواب. وقـيـل: َوَهذَا ِلساٌن َنَربِلـّي ُمبِلـيٌن يعنلـي: القلرآن نملا تقلول 

 العرب لقصيدة من الشعر يعرضها الشانر: هذا لسان فالن، تريد قصيدته نما قال الشانر:

 قلَـْينا وِحْنَت َوما َحِسْبتَُك أْن تَـِحينا  ِلساُن الّسوِء تُْهِديها 

 يعنـي بـاللسان القصيدة والكلـمة.  

 

 105و  104اآلية : 
 ل  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }قِّن الِّذيَن الَ يُْؤِمنُلوَن بِآيَلاِت ّللّاِ الَ يَْهلِديِهُم ّللّاُ َولَُهلْم َنلذَاٌب أَِلليمٌ 

 َب الِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِآيَاِت ّللّاِ َوأُْولـَئَِك ُهُم اْلَكاِذبُوَن {.قِنَّما يَْفتَِري اْلَكذِ 

يقول تعالـى: قن الذين ال يؤمنلون بحجلج هللا وأ لتله فلـيصدّقون بلـما  لّلت نللـيه، ال يَْهلِديِهُم ّللّاُ     

ولَُهلْم فِلـي االَِخلَرةِ وننلد يقول: ال يوفقهم هللا لصابة الـحّ  وال يهديهم لسبـيـل الرشلد فلـي الدنلـيا، 

هللا قذا ور وا نلـيه يوم القـيامة نذاب مؤلـم موجع. ثم أخبلر تعاللـى ذنلره اللـمشرنين اللذين قلالوا 

للنبـّي صلى هللا نليه وسلم: قنلـما أنلت مفتلر، أنهلم هلم أهلل الفريلة والكلذب، ال نبلـّي هللا صللى هللا 

ـيه صلللى هللا نليلله وسلللم وأصللحابه، فقللال: قنللـما نليلله وسلللم والللـمؤمنون بلله، وبللّرأ مللن ذلللك نبلل

يتـخّرص الكلذب ويتقلّول البلـاطل، اللذين ال يصلدّقون بحجلج هللا وقنالمله  نهلم ال يرجلون نللـى 

الصدل ثوابـا وال يخافون نلـى الكذب نقابـا، فهم أهلل الفلك وافتلراء الكلذب، ال ملن نلان راجيلا 

ائفلـا نللـى الكلذب العقلاب ا لـيلـم. وقولله: وأُولَئِلَك ُهلُم من هللا نلـى الصدل الثلواب الـجزيلـل، وخ

 الكاِذبُوَن يقول: والذين ال يؤمنون بآيات هللا هم أهل الكذب ال الـمؤمنون.

 

 106اآلية : 
ّن بِاِليَملاِن القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َمن َنفََر بِاّلّلِ ِمن بَْعِد قيَمانِِه قِالّ َملْن أُْنلِرهَ َوقَْلبُلهُ ُمْطَملئِ 

 َولَـَِكن ّمن َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدراال فَعَلَْيِهْم َغَضٌ  ّمَن ّللّاِ َولَُهْم َنذَاٌب َنِظيٌم {.

من قوله: َمْن َنفََر بـاّلّلِ ومن قوله: َولِكْن َملْن َشلَرَح « َمن»اختلف أهل العربـية فـي العامل فـي     

البصلرة: صلار قولله: فَعَلَلـْيِهْم خبلرا لقولله: َولِكلْن َملْن َشلَرَح  بـالُكْفِر َصْدرا، فقلال بعلف نـحويلـي

بـالُكْفِر َصْدرا، وقوله: َمْن َنفََر بـاّلّلِ ِمْن بَْعدَ قيـمانِِه فأخبر لهم بخبلر واحلد، ونلان ذللك يلدّل نللـى 

 الللـمعنى. وقللال بعللف نـحويللـي الكوفللة: قنللـما هللذان جللزءان اجتللـمعا، أحللدهما منعقللد بللـاالَخر،

فجوابهما واحد نقول القائل: من يأتنا فمن يحسن نكرمله، بلـمعنى: ملن يحسلن ملـمن يأتنلا نكرمله. 

قال: ونذلك نّل جزاءين اجتـمعا الثانـي منعقد بـا ّول، فـالـجواب لهما واحد. وقلال آخلر ملن أهلل 

ـَما يَْفتَلِري الَكلِذَب الّلِذيَن فـي قوله: قنّل« الذين»البصرة: بل قوله: َمْن َنفََر بـاّلّلِ مرفوع بـالر ّ نلـى 

ال يُْؤِمنُوَن بآياِت ّللّاِ ومعنى الكالم ننده: قنـما يفتري الكذب من نفر بـاهلل من بعلد قيلـمانه، قال ملن 

أنره من هؤالء وقلبه مطمئّن بـاليـمان. وهذا قول ال وجه له وذللك أن معنلى الكلالم للو نلان نملا 

عالـى ذنره قد أخرج مـمن افترى الكذب فـي هذه االَيلة اللذين ُوللدوا قال قائل هذا القول، لكان هللا ت

نلـى الكفر وأقاموا نلـيه ولـم يؤمنوا قّط، وخّم بله اللذين قلد نلانوا آمنلوا فلـي حلال، ثلم راجعلوا 

الكفر بعد اليـمان والتنزيـل يدّل نلـى أنه لـم يخصلم بلذلك هلؤالء  ون سلائر اللـمشرنين اللذين 

رك مقـيـمين، وذلك أنه تعالـى أخبر خبر قلوم ملنهم أضلافوا قللـى رسلول هللا صللى نانوا نلـى الش
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هللا نليه وسلم افتراء الكذب، فقلال: َوقذَا بَلدّْلنا آيَلةال َمكلاَن آيَلٍة َوّللّاُ أْنلَلـُم بِلـَما يُنَلّزُل قَلالُوا قنلـَما أْنلَت 

رنين بلـافترائهم نللـى هللا وأخبلر أنهلم أحلّ  بهلذه ُمْفتٍر، بَْل أْنثُرُهْم الَ يَْعلَـُموَن ونذّب جميع اللـمش

الصفة من رسول هللا صلى هللا نليه وسللم، فقلال: قنلـما يَْفتَلِري الَكلِذَب الّلِذيَن ال يُْؤِمنُلوَن بآيلاِت ّللّاِ 

  وأُولَئَِك ُهُم الكاِذبُوَن. ولو نان الذين ننوا بهذه االَية هم الذين نفروا بـاهلل من بعلد قيلـمانهم، وجل

أن يكون القائلون لرسول هللا صلى هللا نليه وسلم قنـما أنت مفتر حين بدّل هللا آية مكان آية، نانوا 

هم الذين نفروا بـاهلل بعلد اليلـمان خاصلة  ون غيلرهم ملن سلائر اللـمشرنين  ن هلذه فلـي سليال 

هللل العلللـم الللـخبر نللنهم، وذلللك قللول قن قاللله قائللٌل فبللـين فسللا ه مللع خروجلله نللن تأويللـل جميللع أ

 بـالتأويـل.

ا ولـى والثانـية، قولله: فَعَلَلـْيِهْم َغَضلٌ  « من»والصواب من القول فـي ذلك نندي أن الرافع ل   

 ِمَن ّللّاِ والعرب تفعل ذلك فـي حروف الـجزاء قذا استأنفت أحدهما نلـى آخر.

نهم اللـمشرنون نلن  يلنهم، وذنر أن هذه االَية نزلت فـي نمار بن ياسر وقوم نانوا أسللـموا ففتل  

 فثبت نلـى السالم بعضهم وافتتن بعف. ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنلـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـيه، 16563  

ُمْطَملئّن بـاليلـَماِن... قللـى  نن ابن نبـاس، قوله: َمْن َنفََر بـاّلّلِ ِمْن بَْعِد قيلـَمانِِه قالّ َملْن أُْنلِرهَ َوقَْلبُلهُ 

آخر االَية. وذلك أن الـمشرنين أصابوا نمار بن ياسر فعذّبوه، ثلم ترنلوه، فرجلع قللـى رسلول هللا 

صلى هللا نليه وسلم فحدّثه بـالذي لقـي من قلريش واللذي قلال فلأنزل هللا تعاللـى ذنلره نلذره: َملْن 

 ى قوله: ولَُهْم َنذَاٌب َنِظيـٌم.َنفََر بـاّلّلِ ِمْن بَْعِد قيـَمانِِه... قلـ

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة: َمْن َنفََر بـاّلّلِ ِمْن بَْعِد قيلـَمانِِه 16564  

قالّ َمللْن أُْنللِرهَ َوقَْلبُللهُ ُمْطَمللئّن بـاليللـَماِن قللال: ذُنللر لنللا أنهللا نزلللت فللـي نمللار بللن ياسللر، أخللذه بنللو 

غطوه فـي بئر ميلـمون وقلالوا: انفلر بـملـحمد فتلابعهم نللـى ذللك وقلبله نلاره، فلأنزل هلل الـمغيرة ف

تعالـى ذنره: قالّ َمْن أُْنِرهَ َوقَْلبُلهُ ُمْطَملئّن بـاليلـَماِن َولِكلْن َملْن َشلَرَح بلـالُكْفِر َصلْدرا: أي ملن أتلـى 

  َولَُهْم َنذَاٌب َنِظيـٌم.الكفر نلـى اختـيار واستـحبـاب، فَعَلَـيِهْم َغَضٌ  ِمَن ّللّاِ 

ـلل حللدثنا ابللن نبللد ا نلللـى، قللال: حللدثنا مللـحمد بللن ثللور، نللن معمللر، نللن نبللد الكريللـم 16565  

الـجزري، نن أبـي نبـيدة بن مـحمد بن نمار بن ياسلر، قلال: أخلذ اللـمشرنون نملار بلن ياسلر، 

صلى هللا نليه وسلم، فقلال النبلـّي فعذّبوه حتـى بـاراهم فـي بعف ما أرا وا. فشكا ذلك قلـى النبـّي 

قال: مطمئنا بـاليـمان. قال النبـّي صلى هللا نليه وسلم: « َنْيَف تَـجدُ قَْلبََك؟»صلى هللا نليه وسلم: 

 «.فإْن نا ُوا فَعُدْ »

ـ حدثنـي يعقوب بن قبراهيـم، قال: حدثنا هشيـم، نن حصين، نن أبـي مالك، فـي قوله: 16566  

 ِرهَ َوقَْلبُهُ ُمْطَمئِّن بـاِليـَماَن قال: نزلت فـي نمار بن ياسر.قالّ َمْن أُنْ 

ـ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، نن مغيرة، نلن الشعبلـي، قلال: للـما نلذّب ا نبلد 16567  

 أنطوهم ما سألوا قال خبـاب بن ا رت، نانوا يضجعونه نلـى الرضف فلـم يستقلوا منه شيئا.

قذن: من نفر بـاهلل من بعلد قيلـمانه، قال ملن أنلره نللـى الكفلر فنطل  بكللـمة الكفلر  فتأويـل الكالم  

بلسانه وقلبه مطمئّن بـاليـمان، موقن بحقـيقته صحي  نللـيه نزمله غيلر مفسلوح الصلدر بلـالكفر 

لكن من شرح بـالكفر صدرا فـاختاره وآثره نلـى اليـمان وبـاح به طائعا، فعلـيهم غض  ملن هللا 

 نذاب نظيـم. ولهم

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك ور  الـخبر نن ابن نبـاس.  

ـ حدثنـي نلـّي بن  او ، قال: حدثنا نبد هللا بن صاللـ ، قلال: ثنلـي معاويلة، نلن نللـّي، 16568  

ملن بعلد نن ابن نبـاس قوله: قالّ َمْن أُْنِرهَ َوقَْلبُهُ ُمْطَمئِّن بـاليـَماِن فأخبر هللا سبحانه أنله ملن نفلر 

قيللـمانه، فعلللـيه غضلل  مللن هللا وللله نللذاب نظيللـم. فأمللا مللن أنللره فتكلللـم بلله لسللانه وخالفلله قلبلله 

بـاليـمان لـينـجو بذلك من ندّوه، فال حرج نللـيه،  ن هللا سلبحانه قنلـما يأخلذ العبلـا  بلـما نقلدت 

 نلـيه قلوبهم.

 107اآلية : 
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ُم اْستََحبّواْ اْلَحيَاةَ اْلدّْنيَا َنلََى االَِخَرةِ َوأَّن ّللّاَ الَ يَْهلِدي اْلقَلْوَم القول فـي تأويـل قوله تعالـى:}ذَِلَك بِأَنّهُ 

 اْلَكافِِريَن {.

يقول تعالـى ذنره: حلّل بهلؤالء اللـمشرنين غضل  هللا ووجل  لهلم العلذاب العظيلـم، ملن أجلل     

 ال يوفل  القلوم اللذين يجحلدون آياتله أنهم اختاروا نينة الـحياة الدنـيا نلـى نعيـم االَخلرة، و ن هللا

 مع قصرارهم نلـى جحو ها.

 

 109و  108اآلية : 
 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

َرَم أَنُّهلْم }أُولَـَئَِك الِّذيَن َطبََع ّللّاُ َنلََى قُلُوبِِهْم َوَسلْمِعِهْم َوأَْبَصلاِرِهْم َوأُولَلـَئَِك ُهلُم اْلغَلافِلُوَن ل  الَ َجل   

 الَِخَرةِ ُهُم اْلَخاِسروَن {.فِي ا

يقول تعالـى ذنره: هؤالء الـمشرنون الذين وصفت لكم صفتهم فـي هذه االَيات أيها الناس، هم     

القوم الذين طبع هللا نلـى قلوبهم، فختـم نلـيها بطابعه، فال يؤمنون وال يهتلدون، وأصلّم أسلمانهم 

رهم فلال يبصلرون بهلا حجلج هللا قبصلار معتبلر فال يسمعون  اني هللا قللـى الهلدى، وأنملى أبصلا

ومتعظ. وأُولَئَِك ُهُم الغافِلُوَن يقول: وهؤالء الذين جعل هللا فـيهم هذه ا فعال هم الساهون نما أنلدّ 

 هللا  مثالهم من أهل الكفر ونما يرا  بهم.

ين َغبَنلوا أنفسللهم حظوظهللا مللن وقولله: ال َجللَرَم أنُّهللْم فِلـي االَِخللَرةِ ُهللُم اللـخاسُروَن الهللالكون، الللذ  

 نرامة هللا تعالـى.

 

 110اآلية : 
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }ثُّم قِّن َربَّك ِللِّذيَن َهاَجُرواْ ِمن بَْعلِد َملا فُتِنُلواْ ثُلّم َجاَهلدُواْ َوَصلبَُرواْ 

 قِّن َربَّك ِمن بَْعِدَها لَغَفُوٌر ّرِحيٌم {.

قن ربك يا مـحمد لللذين هلاجروا ملن  يلارهم ومسلاننهم ونشلائرهم ملن يقول تعالـى ذنره: ثم     

الللـمشرنين، وانتقلللوا نللنهم قلللـى  يللار أهللل السللالم ومسللاننهم وأهللل واليللتهم، مللن بعللد مللا فتللنهم 

الـمشرنون اللذين نلانوا بلـين أظهلرهم قبلل هجلرتهم نلن  يلنهم، ثلم جاهلدوا اللـمشرنين بعلد ذللك 

ـالبراءة ملنهم وملـما يعبلدون ملن  ون هللا وصلبروا نللـى جهلا هم قّن بأيديهم بـالسيف وبألسنتهم ب

َربَّك مْن بَْعِدها لَغَفُوٌر َرِحيـٌم يقول: قن ربك من بعد فعلتهم هذه لهم لغفلور، يقلول: للذو سلتر نللـى 

مللا نللان مللنهم مللن قنطللاء الللـمشرنين مللا أرا وا مللنهم مللن نلللـمة الكفللر بألسللنتهم، وهللم لغيرهللا 

 ـمان معتقدون، رحيـم بهم أن يعاقبهم نلـيها مع قنابتهم قلـى هللا وتوبتهم.مضمرون ولاي

وذُنر نن بعف أهل التأويـل أن هذه االَية نزلت فـي قوم من أصحاب رسول هللا صلى هللا نليه   

وسلم نانوا تـخـلّفوا بـمكة بعد هجرة النبـّي صلى هللا نليه وسلم، فـاشتدّ اللـمشرنون نللـيهم حتلـى 

نلوهم نللن  يلنهم، فأيسللوا مللن التوبلة، فللأنزل هللا فلـيهم هللذه االَيللة، فهلاجروا ولللـحقوا برسللول هللا فت

 صلى هللا نليه وسلم. ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا نيسى وحدثنـي اللـحرث، 16569  

بن أبـي نـجي ، نن مـجاهد: َمْن َنفََر بـاّلّلِ ِملْن قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا نن ا

بَْعِد قيـَمانِِه قالّ َمْن أُْنِرهَ َوقَْلبُهُ ُمْطَمئّن بـاليـَماِن قال: ناس من أهل مكة آمنلوا، فكتل  قللـيهم بعلف 

نا أصحاب النبـّي صلى هللا نليه وسلم بـالـمدينة أن هاجروا، فإنا ال نلرانم منلا حتلـى تهلاجروا قللـي

فخرجوا يريدون الـمدينة، فأ رنتهم قريش بـالطري ، ففتنوهم ونفروا مكرهين، ففـيهم نزلت هلذه 

 االَية.

 حدثنـي القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نن مـجاهد، بنـحوه.   

يـَمانِِه ثم نسه واستثنى، فقلال: ثُلّم قّن قال ابن جريج: قال هللا تعالـى ذنره: َمْن َنفََر بـاّلّلِ ِمْن بَْعِد ق  

 َربَّك للِّذيَن هاَجُروا مْن بَْعِد ما فُتِنُوا ثُّم جاَهدُوا َوَصبَُروا قّن َربَّك ِمْن بَْعِدها لَغَفُوٌر َرِحيـٌم.
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ـ حدثنا بشلر، قلال: حلدثنا يزيلد، قلال: حلدثنا سلعيد، نلن قتلا ة، قولله: ثُلّم قّن َربّلَك للّلِذيَن 16570  

َجُروا مْن بَْعِد ما فُتِنُوا ثُّم جاَهدُوا َوَصبَُروا قّن َربَّك ِمْن بَْعِدها لَغَفُوٌر َرِحيـٌم ذنر لنا أنه لـما أنزل ها

هللا أن أهل مكة ال يُقبل منهم قسالم حتـى يهاجروا، نت  بها أهل الـمدينة قللـى أصلحابهم ملن أهلل 

يخرجوا، فلإن للـح  بهلم اللـمشرنون ملن أهلل مكلة  مكة. فلـما جاءهم ذلك تبـايعوا بـينهم نلـى أن

قلاتلوهم حتلـى ينلـجوا أو يـللـحقوا بلـاهلل. فخرجلوا فلأ رنهم اللـمشرنون، فقلاتلوهم، فملنهم ملن قُتللل 

 ومنهم من نـجا، فأنزل هللا تعالـى: ثُّم قّن َربَّك للِّذيَن هاَجُروا مْن بَْعِد ما فُتِنُوا... االَية.

يلـمين، وقنلـما يكلون الغيلـم فلـيهما. وقلد يجلون أن يكلون أريلد بله فلـي يلوم فوصف الـيومين بـالغ  

 ناصف الري ، فُحذفت الري   نها قد ذُنرت قبل ذلك، فـيكون ذلك نظير قول الشانر:

 ذَا جاَء يَْوٌم ُمْظِلـُم الّشْمِس ناِسفُ 

لـيوم أتبع قنرابه، يريد: ناسف الشمس. وقـيـل: هو من نعت الري  خاصة، غير أنه لـما جاء بعد ا

 وذلك أن العرب تتبع الـخفَف الـخفَف فـي النعوت، نما قال الشانر:

 تُِريَك ُسنّةَ َوْجٍه غيِر ُمْقِرفٍَةَمْلساَء لـيس بها خاٌل وال نَدَُب  

قتبـانا لنراب الوجله، وقنلـما هلي ملن نعلت السلنة، واللـمعنى: ُسلنّة وجله َغيلَر « غير»فخفف   

 ا: هذا ُجحُر ضّ  خرٍب.مقرفة، ونما قالو

 وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، فـي قوله: َنَرملاٍ  16571  

 اْشتَدّْت بِِه الّريُ  قال: حملته الري  فِـي يَْوٍم َناِصٍف.

د بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنلـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـيه، ـ حدثنـي مـحم16572  

نن ابن نبـاس، قوله: َمثَُل الِّذيَن َنفَُروا بََربِّهْم أْنمالُُهْم َنَرماٍ  اْشلتَدّْت بِلِه اللّريُ  فِلـي يَلْوٍم ناِصلٍف 

ت بله اللري  فلـي يلوم يقول: الذين نفروا بربهم ونبدوا غيلره، فأنملالهم يلوم القلـيامة نرملا  اشلتدّ 

ناصف، ال يقدرون نللـى شليء ملن أنملالهم يلنفعهم، نملا ال يقلدر نللـى الرملا  قذا أرسلل نللـيه 

 الري  فـي يوم ناصف.

 

 

 111اآلية : 

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }يَْوَم تَأْتِي ُنّل نَْفٍس تَُجاِ ُل َنن نّْفِسلَها َوتُلَوفَّى ُنلّل نَْفلٍس ّملا َنِملَلْت 

 َوُهْم الَ يُْظلَُموَن {.

يقول تعالـى ذنره: قن ربك من بعلدها لغفلور رحيلـم يَلْوَم تَأْتِلـي ُنلّل نَْفلٍس تلـخاصم نلن نفسلها،     

وتـحتـّج ننها بـما أسلفت فـي الدنـيا من خير أو شّر أو قيـمان أو نفر. َوتَُوفّـي ُنّل نَْفٍس ملا َنِملَلْت 

ْم ال يُْظلَللـُموَن: يقللول: وهللم ال يفعللل بهللم قال مللا يستللـحقونه فللـي الدنللـيا مللن طانللة ومعصللية. َوُهلل

ويسللتوجبونه بللـما قللدّموه مللن خيللر أو شللّر، فللال يجللزي الـمللـحسن قال بللـالحسان وال الللـمسيء قال 

بـالذي أسلف من الساءة، ال يعاق  مـحسن وال يبخس جلزاء قحسلانه، وال يثلاب مسليء قال ثلواب 

 نمله.

فأنّم الكّل، فقال بعف نـحّويـي « تـجا ل»ة فـي السب  الذي من أجله قـيـل واختلف أهل العربـي  

البصللرة: قـيللـل ذلللك  ن معنللى نللّل نفللس: نللل قنسللان، وأنللم  ن الللنفس تللذنر وتؤنللم، يقللال: مللا 

جاءنـي نفس واحلد وواحلدة. ونلان بعلف أهلل العربلـية يلرى هلذا القلول ملن قائلله غلطلا ويقلول: 

كرة واحلدة خلرج الفعلل نللـى قلدر النكلرة: نلّل املرأة قائملة، ونلّل رجلل قذا أضيفت قلـى ن« نلّ »

قائم، ونل امرأتـين قائمتان، ونّل رجلـين قائمان، ونل نساء قائمات، ونل رجال قائمون، فـيخرج 

 نلـى ند  النكرة وتأنـيثها وتذنيرها، وال حاجة به قلـى تأنـيم النفس وتذنيرها.

  

 112اآلية : 
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ـل قوله تعالـى:   }َوَضَرَب ّللّاُ َمثاَلال قَْريَةال َنانَْت آِمنَةال ّمْطَمئِنّةال يَأْتِيَها ِرْنقَُها َرَغداال ّمن القول فـي تأوي

 ُنّل َمَكاٍن فََكفََرْت بِأَْنعُِم ّللّاِ فَأَذَاقََها ّللّاُ ِلبَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِف بَِما َنانُواْ يَْصنَعُوَن {.

ذنره: ومثلل هللا ملثالال للـمّكة التلـي سلكانها أهلل الشلرك بلـاهلل هلي القريلة التلـي يقول هللا تعالـى     

نانلت آمنلة مطمئنلة. ونللان أمنهلا أن العلرب نانللت تتعلا ى ويقتلل بعضللها بعضلا ويَْسبِلـي بعضللها 

بعضا، وأهل مكة ال يُغار نلـيهم وال يحاَربون فـي بلدهم، فذلك نان أمنها. وقوله: ُمْطَمئِنّةال يعنـي: 

قاّرة بأهلها، ال يحتلاج أهلهلا قللـى النّلـْجع نملا نلان سلكان البلوا ي يحتلاجون قللـيها. يَأتِلـيها ِرْنقُهلا 

َرَغدا يقول: يأتـي أهلها معايشهم واسعة نثـيرة. وقوله: ِمْن ُنّل َمكاٍن يعنـي: من نّل فّج ملن فِجلاج 

 هذه القرية ومن نل ناحية فـيها.

قرية التـي ذُنرت فـي هذا اللـموضع أريلد بهلا مكلة قلال أهلل التأويلـل. وبنـحو الذي قلنا فـي أن ال  

 ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنلـي نملي، قلال: ثنلـي أبلـي، نلن أبلـيه، 16573  

ها ِرْنقُها َرَغدا ِمْن ُنّل َمكلاٍن نن ابن نبـاس، قوله: َوَضَرَب ّللّاُ َمثاَلال قَْريَةال نانَْت آِمنَةال ُمْطَمئِنّةال يَأْتِـي

 يعنـي: مكة.

ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا نيسى وحدثنـي الـحارث، 16574  

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء جميعا نن ابن أبلـي نلـجي ، نلن ملـجاهد: قَْريَلةال نانَلْت آِمنَلةال 

 ُمْطَمئِنّةال قال: مكة.

 دثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن ابن جريج، نن مـجاهد، مثله.ح   

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة، قوله: َوَضَرَب ّللّاُ َمثاَلال قَْريَةال 16575  

 نانَْت آِمنَةال ُمْطَمئِنّةال قال: ذُنر لنا أنها مكة.

ـى، قال: حدثنا ابن ثور، نن معمر، نلن قتلا ة: قَْريَلةال نانَلْت آِمنَلةال قلال: هلي حدثنا ابن نبد ا نل   

 مكة.

ـ حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وه ، قال: قال ابن نيد، فـي قولله: َوَضلَرَب ّللّاُ َملثاَلال 16576  

 قَْريَةال نانَْت آِمنَةال ُمْطَمئِنّةال... قلـى آخر االَية. قال: هذه مكة.

ون: بل القرية التـي ذنر هللا فلـي هلذا اللـموضع مدينلة الرسلول صللى هللا نليله وسللم. وقال آخر  

 ذنر من قال ذلك:

ـ حدثنـي ابن نبلد الرحيلـم البرقلـّي، قلال: حلدثنا ابلن أبلـي مريلـم، قلال: أخبرنلا نلافع بلن 16577  

حلدث أنله سلمع يزيد، قال: ثنـي نبد الرحمن بن شري ، أن نبد الكريـم بن الـحارث الـحضرمّي، 

ِمْشَرَح بن ناهاَن، يقول: سمعت سلـيـم بن نـمير يقول: صدرنا من الـحّج ملع حفصلة نوج النبلـّي 

صلى هللا نليه وسلم ونثمان مـحصور بـالـمدينة فكانت تسأل ننه ملا فعلل، حتلـى رأت رانبلـين، 

القريلة، تعنلـي اللـمدينة فأرسلت قلـيهما تسألهما، فقاال: قُتل فقالت حفصلة: واللذي نفسلي بلـيده قنهلا 

ٍن التـي قال هللا تعالـى: َوَضَرَب ّللّاُ َمثاَلال قَْريَةال نانَْت آِمنَةال ُمْطَمئِنّةال يَأْتِـيها ِرْنقُهلا َرَغلدا ِملْن ُنلّل َمكلا

فََكفََرْت بأْنعُِم ّللّاِ قرأها. قال أبو شري : وأخبرنـي نبد هللا بن الـمغيرة نمن حدثه، أنه نلان يقلول: 

 ا الـمدينة. وقوله: فََكفََرْت بأْنعُِم ّللّاِ يقول: فكفر أهل هذه القرية بأنعم هللا التـي أنعم نلـيها.قنه

، فقال بعف نـحويّـي البصرة: جمع النعمة نلـى أنعم، «ا َْنعُم»واختلف أهل العربـية فـي واحد   

قال آخر منهم الواحد نُْعم، وقال: يقلال: أيلام نما قال هللا: حتـى قذَا بَلََ  أُشدّهُ فزنم أنه جمع الّشدّة. و

ُطْعم ونُْعم: أي نعيـم، قال: فلـيجون أن يكلون معناهلا: فكفلرت بنعيلـم هللا لهلا. واستشلهد نللـى ذللك 

 بقول الشانر:

 ونندي قُُروُض الـَخيِر والّشّر نلّهفبُْؤٌس لذي بُْؤٍس ونُْعٍم بأْنعُِم  

: جمع نعماء، مثل بأساء وأبؤس، وضّراء وأَُضّر فأملا ا شلدّ ونان بعف أهل الكوفة يقول: أْنعُم  

 فإنه ننم أنه جمع َشدّ.

وقوله: فأذَاقَها ّللّاُ ِلبـاَس الـُجوعِ والـَخْوِف يقول تعاللـى ذنلره: فلأذال هللا أهلل هلذه القريلة لبلـاس   

جسلامهم بلـمنزلة الـجوع وذلك جوع خالط أذاه أجسامهم، فجعل هللا تعاللـى ذنلره ذللك للـمخالطته أ

اللبـاس لها. وذلك أنهم سلط نلـيهم الـجوع سنـين متوالـية بدناء رسول هللا صلى هللا نليله وسللم، 
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حتـى أنلوا الِعْلِهَز واللـِجيَف. قلال أبلو جعفلر: والعلهلز: اللوبر يعجلن بلـالدم والقُلرا  يأنلونله. وأملا 

نليله وسللم التلـي نانلت تطيلف بهلم.  الـخوف فإن ذلك نان خوفهم من سرايا رسلول هللا صللى هللا

وقوللله: بِللـَما نللانُوا يَْصللنَعُوَن يقللول: بللـما نللانوا يصللنعون مللن الكفللر بللأنعم هللا، ويجحللدون آياتلله، 

ويكذّبون رسوله. وقال: بـما َنانُوا يَْصنَعُوَن وقد جرى الكالم ملن ابتلداء االَيلة قللـى هلذا اللـموضع 

بر وقن نان جلرى فلـي الكلالم نلن القريلة اسلتغناء بلذنرها نلـى وجه الـخبر نن القرية،  ن الـخ

نن ذنر أهلها لـمعرفة السامعين بـالـمرا  منها، فإن الـمرا  أهلها فلذلك قـيـل: بِـَما نانُوا يَْصنَعُوَن 

، وقد فر ّ الـخبر قلـى أهل القرية، وذلك نظير قوله: فجاَءها بأُْسنا بَـياتا أْو ُهْم قائِلُوَن ولـم يقل قائلة

قال قبله: فَجاَءها بأُْسنا،  نه رجع بـالـخبر قلـى الخبـار نن أهل القرية ونظلائر ذللك فلـي القلرآن 

 نثـيرة.

 113اآلية : 

 القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َولَقَْد َجآَءُهْم َرُسوٌل ّمْنُهْم فََكذّبُوهُ فَأََخذَُهُم اْلعَذَاُب َوُهْم َظاِلُموَن {.

تعالـى ذنره: ولقد جاء أهل هذه القرية التـي وصف هللا صلفتها فلـي هلذه االَيلة التلـي قبلل  يقول    

هذه االَية َرُسوٌل ِملْنُهْم يقلول: رسلول هللا صللى هللا نليله وسللم ملنهم، يقلول: ملن أنفسلهم يعرفونله 

ـم يقبللوا منله ويعرفون نسبه وصدل لهجته، يدنوهم قلـى الـحّ  وقلـى طري  مستقـيـم. فََكلذّبُوهُ ولل

ما جاءهم به من نند هللا. فَأَخذَُهُم العَذَاُب وذلك لبلـاس اللـجوع واللـخوف مكلان ا ملن والطمأنلـينة 

والرنل الواسع الذي نان قبل ذلك يرنقونه، وْقتل بـالسيف. َوُهْم ظاِلـُموَن يقول: وهلم مشلرنون، 

 وذلك أنه قتل نظماؤهم يوم بدر بـالسيف نلـى الشرك.

 حو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:وبنـ  

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة: َولَقَْد جاَءُهْم َرُسوٌل ِملْنُهْم قي 16578  

واللـخوف وهللا، يعرفون نسبه وأمره. فََكذّبُوه فَأََخذَُهُم العَذَاُب َوُهم َظاِللـُمون، فأخلذهم هللا بـاللـجوع 

 والقتل. 

 114اآلية : 

ال َواْشلُكُرواْ نِْعَملةَ ّللّاِ قِن ُنْنلتُْم  قِيّلاهُ القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }فَُكلُواْ ِمّما َرَنقَُكُم ّللّاُ َحالالال َطيّبا

 تَْعبُدُوَن {.

حلهلا لكلم حلالالال يقول تعالـى ذنره: فكلوا أيهلا النلاس ملـما رنقكلم هللا ملن بهلائم ا نعلام التلـي أ    

طيبـا ُمذَّناة غير مـحّرمة نلـيكم. َواْشُكُروا نِْعَمةَ ّللّاِ يقول: واشكروا هللا نلـى نعمه التـي أنعلم بهلا 

نلـيكم فـي تـحلـيـله ما أحّل لكم من ذلك، ونلـى غير ذلك من نعمله. قْن ُنْنتُلـْم قيّلاهُ تَْعبُلدُوَن يقلول: 

فـيـما يأمرنم وينهانم. ونان بعضهم يقول: قنـما ننـي بقوله: فَُكلُوا  قن ننتـم تعبدون هللا، فتطيعونه

ِمـّما َرَنقَُكُم ّللّاُ َحالالال َطيّبـا طعاما نان بعم بله رسلول هللا صللى هللا نليله وسللم قللـى اللـمشرنين 

نقكلم هللا من قومه فـي ِسنِـي الـجدب والقحط رقة نلـيهم، فقال هللا تعالـى للـمشرلـين: فكلوا مـما ر

من هذا الذي بعم به قلـيكم حالالال طيبـا. وذلك تأويـل بعيد ملـما يلدّل نللـيه ظلاهر التنزيلـل، وذللك 

أن هللا تعالـى قد أتبع ذلك بقوله: قنّـَما َحّرَم َنلَـْيُكُم الـَمْيتَةَ والدَّم... االَيلة والتلـي بعلدها، فبلـين بلذلك 

 َحالالال َطيّبـا قنالم ملن هللا نبلـا ه أن ملا نلان اللـمشرنون يحّرمونله أن قوله: فَُكلُوا ِمـّما َرَنقَُكُم ّللّاُ 

من البحائر والسوائ  والوصائل وغير ذلك مـما قد بـيّنا قبل فـيـما مضى ال معنى له، قذ نان ذلك 

 من خطوات الشيطان، فإن نّل ذلك حالل لـم يحّرم هللا منه شيئا.

 

 115اآلية : 

ه تعالـى:   }قِنَّما َحّرَم َنلَْيُكُم اْلَمْيتَةَ َواْلدَّم َولَْحَم اْلَخْنِزيِر َوَمآ أُِهلّل ِلغَْيلِر ّللّاِ بِلِه القول فـي تأويـل قول

 فََمِن اْضُطّر َغْيَر بَاضٍ َوالَ َناٍ  فَإِّن ّللّاَ َغفُوٌر ّرِحيٌم {.

ا من البحائر وغيلر ذللك: ملا يقول تعالـى ذنره مكذّبـا الـمشرنين الذين نانوا يحّرمون ما ذنرن    

حّرم هللا نلـيكم أيها الناس قال الـميتة والدم ولـحم الـخنزير وملا ذبل  لألنصلاب فُسلّمي نللـيه غيلر 

هللا  ن ذلك من ذبـائ  من ال يحّل أنل ذبـيحته، فمن اضطّر قلـى ذلك أو قلـى شيء منله لـملـجانة 
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فُوٌر َرِحيـٌم يقول: ذو ستر نلـيه أن يؤاخلذه بأنلله ذللك فلـي حلّت فأنله غيَر بـاضٍ َوال نا  فإّن ّللّاَ غَ 

 حال الضرورة، رحيـم به أن يعاقبه نلـيه.

وقد بـيّنا اختالف الـمختلفـين فـي قوله: غيَر بـاضٍ َوال نلاٍ  والصلواب ننلدنا ملن القلول فلـي ذللك   

 بشواهده فـيـما مضى بـما أغنى نن قنا ته.

حلدثنا يزيلد، قلال: حلدثنا سلعيد، نلن قتلا ة، قولله: قنّلـَما َحلّرَم َنلَلـْيُكْم ـ حدثنا بشر، قلال: 16579  

الـَمْيتَةَ والدَّم... االَية قال: وقن السالم  ين يطهره هللا من نّل سوء، وجعل لك فـيه يا ابن آ م سعة 

أنله وال نا  قذا اضطررت قلـى شيء من ذلك. قوله فََمِن اْضُطّر غيَر بـاضٍ َوال ناٍ  غير بـاض فـي 

 أن يتعدّى حالالال قلـى حرام، وهو يجد ننه مندوحة.

 117،  116اآلية : 

القول فـي تأويلـل قولله تعاللـى:   }َوالَ تَقُولُلواْ ِلَملا تَِصلُف أَْلِسلنَتُُكُم اْلَكلِذَب َهلـَذَا َحلالٌَل َوَهلـَذَا َحلَراٌم 

تَُروَن َنلََى ّللّاِ اْلَكِذَب الَ يُْفِلُحوَن ل  َمتَاٌع قَِليلٌل َولَُهلْم َنلذَاٌب أَِلليٌم لّتَْفتَُرواْ َنلََى ّللّاِ اْلَكِذَب قِّن الِّذيَن يَفْ 

.} 

اختلفللت القللّراء فللـي قللراءة ذلللك، فقرأتلله ناّمللة قللّراء الللـحجان والعللرال َوال تَقُولُللوا ِلللـَما تَِصللُف     

« ملا»ألسلنتكم الكلذب، فتكلون  أْلِسنتُُكُم الَكلِذَب فتكلون تصلف الكلذب، بلـمعنى: وال تقوللوا لوصلف

« َوال تَقُولُلوا ِللـَما تَِصلُف أْلِسلنَتُُكُم الَكلِذبِ »بـمعنى الـمصدر. وذُنر نن الـحسن البصلري أنله قلرأ: 

هذا بخفف الكذب، بـمعنى: وال تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم، َهذَا َحالٌَل وهلذَا َحلَراٌم فلـيجعل 

وقللد ُحكللي نللن «. مللا»، فتللـخفضه بللـما تللـخفف بلله «ـَماِللل»التللـي فللـي « مللا»الكللذب ترجمللة نللن 

، فـيجعل الُكذُب من صلفة ا لسلنة، ويخلرج «الُكذُب»يرفع « ِلـَما تَِصُف أْلِسنَتُكُم الُكذُبُ »بعضهم: 

 نلـى فُعُل نلـى أنه جمع ُنذُوب وُنذُب، مثل ُشُكور وُشُكر.

اع الـحجة من القّراء نللـيه. فتأويلـل لجم« الَكِذب»والصواب نندي من القراءة فـي ذلك نص    

الكالم قذ نان ذلك نذلك لـما ذنرنا: وال تقولوا لوصلف ألسلنتكم الكلذَب فـيلـما رنل هللا نبلـا ه ملن 

الـمطانم: هذا حالل، وهذا حرام، ني تفتروا نلـى هللا بقـيـلكم ذلك الكلذَب، فلإن هللا للـم يحلرم ملن 

ما تُـِحلّون. ثم تقدّم قللـيهم بلـالونيد نللـى نلذبهم نللـيه، فقلال: ذلك ما تـحّرمون، وال أحّل نثـيرا مـ

قّن الّللِذيَن يَْفتَللُروَن نلللـى ّللّاِ الَكللِذَب يقللول: قن الللذين يتللـخّرصون نلللـى هللا الكللذب ويختلقونلله، ال 

رفللع،  ن يخللـلّدون فللـي الدنللـيا وال يبقللون فللـيها، قنللـما يتللـمتعون فللـيها قلللـيالال. وقللال: َمتللاٌع قَِلـيللـٌل ف

الـمعنى الذي هم فـيه من هذه الدنـيا متاع قلـيـل، أو لهم متاع قلـيـل فـي الدنـيا. وقوله: ولَُهْم َنذَاٌب 

ألـيـٌم يقول: ثم قلـينا مرجعهم ومعا هم، ولهم نللـى نلذبهم وافتلرائهم نللـى هللا بلـما نلانوا يفتلرون 

 نذاب نند مصيرهم قلـيه ألـيـم.

 فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذلك:وبنـحو الذي قلنا   

ـلل حدثنللـي مللـحمد بللن نمللرو، قللال: حللدثنا أبللو ناصللم، قللال: حللدثنا نيسللى: وحدثنللـي 16580  

الـحارث، قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعلا نلن ابلن أبلـي نلـجي ، نلن ملـجاهد، فلـي 

 َب هذَا َحالٌل وهذَا َحَراٌم فـي البحيرة والسائبة.قول هللا تعالـى: ِلـَما تَِصُف أْلِسنَتُُكُم الَكذِ 

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنى حجاج، نن ابن جريج، نن ملـجاهد، قلال: البحلائر    

 والسوائ .

  

 

 118اآلية : 

ِمن قَْبُل َوَما َظلَْمنَاُهْم  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   }َوَنلََى الِّذيَن َها ُواْ َحّرْمنَا َما قََصْصنَا َنلَْيكَ 

 َولَـَِكن َنانَُواْ أَْنفَُسُهْم يَْظِلُموَن {.

يقول تعالـى ذنره: وحّرمنا من قبلك يا مـحمد نلـى اللـيهو  ملا أنبأنلاك بله ملن قبلل فلـي سلورة     

ا أو ا نعام، وذاك نّل ذي ظفر، ومن البقر والغنـم حّرمنا نلـيهم شحومهما قال ما حملت ُظهورهمل
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الـحوايا أو ما اخلتلط بعظلم. َوملا َظلَلـْمناُهْم بتـحريلـمنا ذللك نللـيهم، ولِكلْن نلانُوا أْنفَُسلُهْم يَْظِللـُموَن 

 فجزيناهم ذلك ببغيهم نلـى ربهم وُظلـِمهم أنفسهم بـمعصية هللا، فأورثهم ذلك نقوبة هللا.

 ك:وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذنر من قال ذل  

ـ حدثنـي يعقوب، قال: حدثنا ابن نلـية، نن أيوب، نن نكرمة، فـي قوله: َونلـى الِّذيَن 16581  

 ها ُوا َحّرْمنا ما قََصْصنا َنلَـْيَك ِمْن قَْبُل قال فِـي سورة ا نعام.

وا ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حلدثنا سلعيد، نلن قتلا ة، قولله: َونللـى الّلِذيَن هلا ُ 16582  

َحّرْمنا ما قََصْصنا َنلَـْيَك ِمْن قَْبُل قال: ما قلّم هللا تعاللـى فلـي سلورة ا نعلام حيلم يقلول: ونللـى 

 االَية. …الذين ها وا حّرمنا نّل ذي ُظفُر

 128-119اآلية : 

ِد ذَِلَك َوأَْصلَُحَواْ قِّن َربَّك تأويل قوله تعالى}ثُّم قِّن َربَّك ِللِّذيَن َنِملُواْ الّسَوَء بَِجَهالٍَة ثُّم تَابُواْ ِمن بَعْ 

ال َولَْم يَُك ِمَن اْلُمْشِرِنيَن ل  ِ َحنِيفا ال ّلِلّ َشاِنراال  ِمن بَْعِدَها لَغَفُوٌر ّرِحيٌم ل  قِّن قِْبَراِهيَم َناَن أُّمةال قَانِتا

ْنيَا َحَسنَةال َوقِنّهُ فِي االَِخَرةِ لَِمَن الّصاِلِحيَن  ْنعُِمِه اْجتَبَاهُ َوَهدَاهُ قِلََى ِصَراٍط ّمْستَِقيٍم ل  َوآتَْينَاهُ فِي اْلدّ 

ال َوَما َناَن ِمَن اْلُمْشِرِنيَن ل  قِنَّما ُجِعَل السّ  ْبُت َنلََى الِّذيَن ل  ثُّم أَْوَحْينَآ قِلَْيَك أَِن اتّبِْع ِملّةَ قِْبَراِهيَم َحنِيفا

ُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما َنانُواْ فِيِه يَْختَِلفُوَن ل  اْ ُع قِِلَى َسبِيِل َربَّك اْختَلَفُواْ فِيِه َوقِّن َربَّك لَيَْحُكُم بَْينَ

ِه َوُهَو بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِنَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِ ْلُهم بِالّتِي ِهَي أَْحَسُن قِّن َربَّك ُهَو أَْنلَُم بَِمن َضّل َنن َسبِيلِ 

َوقِْن َناقَْبتُْم فَعَاقِبُواْ بِِمثِْل َما ُنوقِْبتُْم بِِه َولَئِن َصبَْرتُْم لَُهَو َخْيٌر لّلّصابِريَن ل   أَْنلَُم بِاْلُمْهتَِديَن ل 

الِّذيَن  َواْصبِْر َوَما َصْبُرَك قاِلّ بِاّلّلِ َوالَ تَْحَزْن َنلَْيِهْم َوالَ تَُك فِي َضْيٍ  ّمّما يَْمُكُروَن ل  قِّن ّللّاَ َمعَ 

 ّوالِّذيَن ُهم ّمْحِسنُوَن {اتّقَواْ 

ـ حدثنا أحمد، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا فضيـل بن مرنول، نن نطية العوفـّي 16583   

فـي قوله: َضَرَب ّللّاُ َمثاَلال َنِلـَمةال َطيّبَةال َنَشَجرةٍ َطيّبٍَة قال: ذلك مثل الـمؤمن، ال يزال يخرج منه 

 نالم طي  ونمل صالـ  يصعد قلـيه.

ـ حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن أبـي جعفر، نن الربـيع بن 16584  

ونذلك نان يقرؤها، قال: ذلك الـمؤمن ضرب مثله، قال: « أْصلُها ثابٌِت فِـي ا ْرِض »أنس، قال: 

ـي ا رض الخالص هلل وحده ونبـا ته، ال شريك له. قال: أصلُها ثابٌِت قال: أصل نمله ثابت ف

 َوفَْرُنها فِـي الّسماِء قال: ذنره فـي السماء.

واختلفوا فـي هذه الشجرة التـي جعلت للكلـمة الطيبة مثالال، فقال بعضهم: هي النـخـلة. ذنر من   

 قال ذلك:

ـ حدثنا ابن الـمثنى، قال: حدثنا مـحمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، نن معاوية بن قرة 16585  

 س بن مالك فـي هذا الـحرف: َنَشَجَرةٍ َطيّبٍَة قال: هي النـخـلة.قال: سمعت أن

حدثنا الـحسن بن مـحمد، قال: حدثنا أبو قطن، قال: حدثنا شعبة، نن معاوية بن قرة، نن أنس،    

 مثله.

حدثنا الـحسن، قال: حدثنا شبـابة، قال: حدثنا شعبة، نن معاوية بن قرة، قال: سمعت أنس بن    

 : َنِلـَمةال َطيّبَةال َنَشَجَرةٍ َطيّبٍَة قال: النـخـل.مالك يقول

ـ حدثنـي يعقوب والـحسن بن مـحمد، قاال: حدثنا ابن نلـية، قال: حدثنا شعي ، قال: قال 16586  

خرجت مع أبـي العالـية نريد أنس بن مالك، قال: فأتـيناه، فدنا لنا بِْقنٍو نلـيه رط ، فقال: نلوا 

ي قال هللا نّز وجّل: َضَرَب ّللّاُ َمثاَلال َنلَـَمةال َطيّبَةال َنَشَجرةٍ َطيّبٍَة أْصلُها ثابٌِت من هذه الشجرة التـ

 وفَْرُنا فِـي الّسماِء. وقال الـحسن فـي حديثه: بقناع.

ـ حدثنا خال  بن أسلـم، قال: أخبرنا النضر بن شميـل، قال: أخبرنا حما  بن سلـمة، قال: 16587  

لـحبحاب، نن أنس: أن رسول هللا صلى هللا نليه وسلم أُتـي بقناع بسر، فقال: أخبرنا شعي  بن ا

 «.ِهَي النّـْخـلَةُ »قال: « مثل َنلـَمٍة َطيّبٍَة َنَشَجَرةٍ َطيّبَةٍ »

حدثنا سوار بن نبد هللا، قال: حدثنا أبـي، قال: حدثنا حما  بن سلـمة، نن شعي  بن الـحبحاب،    

َمثَُل َنِلـَمٍة َطيّبٍَة َنَشَجَرةٍ »ى هللا نليه وسلم أتـى بقناع فـيه بسر، فقال: نن أنس: أن رسول هللا صل

 قال شعي ، فأخبرت بذلك أبـا العالـية، فقال: نذلك نانوا يقولون.« هي النّـْخـلَةُ »قال: « َطيّبَةٍ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حما  بن سلـمة، نن شعي  بن 16588  

الـحبحاب، قال: ننا نند أنس، فأتـينا بطب  أو قنع نلـيه رط ، فقال: نل يا أبـا العالـية، فإن هذا 

من الشجرة التـي ذنر هللا نّز وجّل فـي نتابه َضَرَب ّللّاُ َمثاَلال َنلَـَمةال َطيّبَةال َنَشَجَرةٍ َطيّبٍَة أْصلُها 

 «.ثابِتٌ 

الـمنهال، قال: حدثنا مهدي بن ميـمون، نن شعي  بن  حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا الـحجاج بن   

الـحبحاب، قال: نان أبو العالـية يأتـينـي، فأتانـي يوما فـي منزلـي بعد ما صلـيت الفجر، فـانطلقت 

معه قلـى أنس بن مالك، فدخـلنا معه قلـى أنس بن مالك، فجيء بطب  نلـيه رط ، فقال أنس 

الـية، فإن هذه من الشجرة التـي قال هللا فـي نتابه: ألَـْم تََر َنْيَف َضَرَب  بـي العالـية: نل يا أبـا الع

 ّللّاُ َمثاَلال َنلَـَمةال َطيّبَةال َنَشَجَرةٍ َطيّبٍَة أْصلُها ثابٌت. قال: هكذا قرأها يومئٍذ أنس.

د ـ حدثنا أبو نري ، قال: حدثنا طل ، قال: حدثنا شريك، نن السدّي، نن مرة، نن نب16589  

 هللا، مثله.

ـ حدثنـي الـحارث، قال حدثنا نبد العزيز، قال: حدثنا نبد الغفـار بن القاسم، نن جامع 16590  

 بن أبـي راشد، نن مّرة بن شراحيـل الهمدانـي، نن مسرول: َنَشَجَرةٍ َطيّبٍَة قال: النـخـلة.

وحدثنـي « ح»يسى ـ حدثنـي مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا ن16591  

وحدثنـي الـمثنى، قال: « ح»الـحارث، قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا شبـابة، قال: حدثنا ورقاء 

 حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل جميعا، نن ابن أبـي نـجي ، نن مـجاهد، مثله.

، نن نبد هللا، حدثنا أحمد، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا قسرائيـل، نن السدّي، نن مّرة   

 مثله.

ـ حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا معلـى بن أسد، قال: حدثنا خالد، قال: أخبرنا ُحَصين، نن 16592  

 نكرمة، فـي قوله: َنَشَجَرةٍ َطيّبٍَة قال: هي النـخـلة ال تزال فـيها منفعة.

راء، نن جويبر، ـ حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا قسحال، قال: حدثنا نبد الرحمن بن مغ16593  

نن الضحاك، فـي قوله: َنَشَجرةٍ َطيّبٍَة قال: ضرب هللا مثل الـمؤمن نمثل النـخـلة تؤتـي أنلها نّل 

 حين.

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة، قوله: َمثاَلال َنِلـَمةال َطيّبَةال 16594  

 ة.َنَشَجَرةٍ َطيّبٍَة ننا نـحدّث أنها النـخـل

حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، نن معمر، نن قتا ة: َنَشَجَرةٍ َطيّبٍَة    

 قال: يزنمون أنها النـخـلة.

ـ حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وه ، قال: قال ابن نيد، فـي قوله: تُْؤتِـي أُُنلَها ُنّل 16595  

 ِحيٍن قال: هي النـخـلة.

ا الـحسن بن مـحمد، قال: حدثنا مـحمد بن نبـيد، قال: حدثنا ا نمش، نن ـ حدثن16596  

الـمنهال بن نمرو، نن سعيد بن جبـير، نن ابن نبـاس، فـي قوله: َوفَْرُنها فِـي الّسماِء قال: 

 النـخـلة.

قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا خالد، نن الشيبـانـي، نن    

 : تُْؤتِـي أُُنلَها ُنّل ِحيٍن قال: هي النـخـلة.نكرمة

حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، نن معمر، قال: قال شعي  بن    

 الـحبحاب، نن أنس بن مالك: الشجرة الطيبة: النـخـلة.

 وقال آخرون: بل هي شجرة فـي الـجنة. ذنر من قال ذلك:  

بن مـحمد، قال: حدثنا نفـان، قال: حدثنا أبو ندينة، قال: حدثنا قابوس  ـ حدثنا الـحسن16597  

بن أبـي ظبـيان، نن أبـيه، نن ابن نبـاس، فـي قول هللا نّز وجّل: َضَرَب ّللّاُ َمثاَلال َنِلـَمةال َطيّبَةال 

ٍن بإْذِن َربّها قال: هي شجرة فـي َنَشَجرةٍ َطيّبٍَة أْصلُها ثابٌِت َوفَْرُنها فِـي السماِء تُْؤتِـي أُُنلَها ُنّل ِحي

 الـجنة.

لصحة الـخبر نن رسول هللا « هي النـخـلة»وأولـى القولـين بـالصواب فـي ذلك، قول من قال:   

 صلى هللا نليه وسلم بـما:
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ـ حدثنا به الـحسن بن مـحمد، قال: حدثنا سفـيان بن نيـينة، نن ابن أبـي نـجي ، نن 16598  

ت ابن نمر قلـى الـمدينة، فلـم أسمعه يحدّث نن رسول هللا صلى هللا نليه مـجاهد، قال: صحب

ِمَن الّشَجِر »وسلم قال حديثا واحدا، قال: ننا نند النبـّي صلى هللا نليه وسلم، فأُتـي بجمار، فقال: 

 القوم، فسكّت. فأر ت أن أقول: هي النـخـلة، فإذا أنا أصغر« َشَجَرةٌ َمثَلُها َمثَُل الّرُجِل الـُمْسِلـمِ 

حدثنا الـحسن، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سلـيـمان، نن يوسف بن سرح، نن    

« َهْل تَْدُروَن ما الّشَجَرةُ الّطيّبَةُ؟»رجل، نن ابن نمر، أن رسول هللا صلى هللا نليه وسلم قال: 

الوا: هللا ورسوله أنلـم، فقال قال ابن نمر: فأر ت أن أقول هي النـخـلة، فمنعنـي مكان نمر، فق

 «.ِهَي النّـْخـلَةُ »رسول هللا صلى هللا نليه وسلم: 

حدثنا الـحسن، قال: حدثنا يحيى بن حما ، قال: حدثنا نبد العزيز، قال: حدثنا نبد هللا بن  ينار،    

 «.نن ابن نمر، قال: قال رسول هللا صلى هللا نليه وسلم ِهَي النّـْخـلَةُ 

لـحسن، قال: حدثنا ناصم بن نلـّي، قال: حدثنا نبد العزيز بن مسلـم الِقْسِمِلـي، قال: حدثنا ا   

قّن ِمَن الّشَجِر »حدثنا نبد هللا بن  ينار، نن ابن نمر، أن رسول هللا صلى هللا نليه وسلم قال: 

 فذنر نـحوه.« ؟َشَجَرةال ال يَْسقُُط َوَرقُها َوِهَي َمثُل الـُمْؤِمِن، فَتُـَحدّثُونِـي ما ِهيَ 

حدثنا الـحسن، قال: حدثنا نلـّي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا نبـيد هللا، قال: ثنـي    

أْخبُِرونِـي بَشَجَرةٍ َنَمثَِل الّرُجِل »نافع، نن نبد هللا، قال: قال رسول هللا صلى هللا نليه وسلم: 

قال: فوقع فـي نفسي أنها النـخـلة، فكرهت أن « ـحاّت َوَرقُهاالـُمْسِلـِم تُْؤتِـي أُُنلَها ُنّل ِحيٍن ال يتَ 

 «.ِهَي النّـْخـلَةُ »أتكلـم وثّم أبو بكر ونمر، فلـما لـم يتكلـموا، قال رسول هللا صلى هللا نليه وسلم: 

حدثنا الـحسن، قال: حدثنا مـحمد بن الصبـاح، قال: حدثنا قسمانيـل، نن نبـيد هللا، نن نافع،    

 ن نمر، نن النبـّي صلى هللا نليه وسلم، نـحوه.نن اب

واختلف أهل التأويـل فـي معنى الـحين الذي ذنر هللا نّز وجّل فـي هذا الـموضع فقال: تُْؤتِـي   

 أُُنلَها ُنّل ِحيٍن بإذِْن َربّها فقال بعضهم: معناه: تؤتـي أنلها ّنل غداة ونشية. ذنر من قال ذلك:

بن مـحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا ا نمش، نن أبـي ـ حدثنا الـحسن 16599  

 ظبـيان، نن ابن نبـاس، قال: الـِحين قد يكون غدوة ونشية.

حدثنا الـحسن بن مـحمد، قال: حدثنا مـحمد بن نبـيد،قال: حدثنا ا نمش، نن أبـي ظبـيان،    

 ْذِن َربّها قال: ُغدوة ونشية.نن ابن نبـاس فـي قوله: تُْؤتِـي أُُنلَها ّنّل ِحيٍن بإ

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفـيان، نن ا نمش، نن أبـي ظبـيان، نن ابن    

 نبـاس، مثله.

حدثنا مـحمد بن الـمثنى، قال: حدثنا مـحمد بن أبـي ندّي، نن شعبة، نن سلـيـمان، نن أبـي    

 ظبـيان، نن ابن نبـاس، بـمثله.

نا أبو نري ، قال: حدثنا طل ، نن نائدة، نن ا نمش، نن أبـي ظبـيان، نن ابن نبـاس حدث   

 مثله.

حدثنا الـحسن، قال: حدثنا نلـّي بن الـجعد، قال: حدثنا شعبة، نن ا نمش نن أبـي ظبـيان،    

 نن ابن نبـاس، فـي قوله: تُْؤتِـي أُُنلَها ُنّل ِحيٍن بإْذِن َربّها قال: بكرة ونشيا.

حدثنا أحمد، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا شريك، نن ا نمش، نن أبـي ظبـيان، نن ابن    

 نبـاس: تُْؤتِـي أُُنلَها ُنّل ِحيٍن بإْذِن َربّها قال: بكرة ونشية.

حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنـي نمي، قال: ثنـي أبـي، نن أبـيه، نن ابن    

 ي أُُنلَها ُنّل ِحيٍن بإْذِن َربّها قال: يُذنر هللا نّل سانة من اللـيـل والنهار.نبـاس: تُِؤتـ

حدثنا الـحسن، قال: حدثنا نفـان، قال: حدثنا أبو ندينة، قال: حدثنا قابوس، نن أبـيه، نن ابن    

 نبـاس: تُْؤتِـي أُُنلَها ُنّل ِحيٍن بإْذن َربّها قال: غدوة ونشية.

لـمثنى، قال: حدثنا قسحال، قال: حدثنا نبد الرحمن بن َمْغراء، نن جويبر، ـ حدثنـي ا16600  

نن الضحاك، فـي قوله: تُْؤتِـي أُُنلَها ُنّل ِحيٍن بإْذِن َربّها قال: الـمؤمن يطيع هللا بـاللـيـل والنهار، 

 وفـي نّل حين.
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أبـي جعفر، نن أبـيه، نن ـ حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا قسحال، قال: حدثنا نبد هللا بن 16601  

 الربـيع بن أنس: تُْؤتِـي أُُنلَها ُنّل ِحيٍن بإْذِن َربّها يصعد نمله أّول النهار وآخره.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، نن أبـي جعفر، نن الربـيع بن أنس:    

 مله غدوة ونشية.تُْؤتِـي أُُنلَُها ُنّل ِحيٍن بإْذِن َربّها قال: يَْصعَد ن

ـ ُحدثت نن الـحسين، قال: سمعت أبـا معاذ، قال: أخبرنا نبـيد بن سلـيـمان، قال: 16602  

سمعت الضحاك يقول فـي قوله: تُْؤتِـي أُُنلَها ُنّل ِحيٍن بإذِْن َربّها قال: تُـْخِرج ثمَرتها نّل حين. 

انة من اللـيـل وبـالشتاء والصيف وهذا مثل الـمؤمن يعمل نّل حين نل سانة من النهار، ونّل س

 بطانة هللا.

وقال آخرون: معنى ذلك: تؤتـي أنلها نّل ستة أشهر من بـين ِصَرامها قلـى حملها. ذنر من قال   

 ذلك:

ـ حدثنا مـحمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفـيان، نن طارل بن نبد 16603  

 س، قال: الـحين: ستة أشهر.الرحمن، نن سعيد بن جبـير، نن ابن نبـا

ـ حدثنـي يعقوب، قال: حدثنا ابن نلـية،قال: أخبرنا أيوب، قال: قال نكرمة: سئلت نن 16604  

رجل حلف أن ال يصنع نذا ونذا قلـى حين، فقلت: قن من الـحين حينا يدرك، ومن الـحين حينا ال 

بَْعدَ ِحيٍن والـحين الذي يدرك: تُْؤتِـي أُُنلَها ُنّل  يدرك، فـالـحين الذي ال يدرك قوله: َولَتَْعلَـُمّن نَبَأَهُ 

 ِحيٍن بإْذِن َربّها قال: وذلك من حين تُْصَرُم النـخـلة قلـى حين تُْطِلع، وذلك ستة أشهر.

ـ حدثنا أبو نري ، قال: حدثنا ونيع، نن سفـيان، نن ابن ا صبهانـي، نن نكرمة، 16605  

 قال: الـِحين: ستة أشهر.

ـ حدثنا الـحسن، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا خالد، نن الشيبـانـي، نن 16606  

 نكرمة، فـي قوله: تُْؤتِـي أُُنلَها ُنّل ِحيٍن بإْذِن َربّها قال: هي النـخـلة، والـِحين: ستة أشهر.

نكرمة: ـ حدثنا أبو نري ، قال: حدثنا نثـير بن هشام، قال: حدثنا جعفر، قال: حدثنا 16607  

 تُْؤتِـي أُُنلَها ُنّل ِحيٍن بإْذِن َربّها قال: هو ما بـين حمل النـخـلة قلـى أن تُـْحزر.

حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا قبـيصة بن نقبة، قال: حدثنا سفـيان، قال: قال نكرمة: الـِحين: ستة    

 أشهر.

ن طارل بن نبد الرحمن، نن ـ حدثنا أحمد، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا قـيس، ن16608  

سعيد بن جبـير، نن ابن نبـاس، أنه سئل نن رجل حلف أن ال يكلـم أخاه ِحينا، قال: الـِحين: ستة 

 أشهر، ثم ذنر النـخـلة ما بـين حملها قلـى ِصرامها ستة أشهر.

ـ حدثنا أبو نري ، قال: حدثنا ونيع، نن سفـيان، نن طارل، نن سعيد بن جبـير: 16609  

 ْؤتِـي أُُنلَها ُنّل ِحيٍن قال: ستة أشهر.تُ 

ـ حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة، قوله: تُْؤتِـي أُُنلَها ُنّل حيٍن 16610  

 بإْذِن َربّها والـحين: ما بـين السبعة والستة، وهي تؤنل شتاءال وصيفـا.

مـحمد بن ثور، نن معمر، قال: قال  ـ حدثنا مـحمد بن نبد ا نلـى، قال: حدثنا16611  

 الـحسن: ما بـين الستة ا شهر والسبعة يعنـي الـحين.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا نبد الرحمن، قال: حدثنا سفـيان، نن نبد الرحمن بن ا صبهانـي،    

 نن نكرمة، قال: الـحين: ستة أشهر.

 وقال آخرون: بل الـحين ههنا سنة. ذنر من قال ذلك:  

ـ حدثنا أبو نري ، قال: حدثنا ونيع، نن أبـي مكين، نن نكرمة: أنه نذر أن يقطع يد 16612  

غالمه أو يحبسه حينا، قال: فسألنـي نمر بن نبد العزيز، فقلت: ال تقطع يده، ويحبسه سنة، 

 ِن َربّها.والـحين: سنة. ثم قرأ: لَـيَْسُجنُنّهُ حتـى حيٍن، وقرأ: تُْؤتِـي أُُنلَها ُنّل حيٍن بإذْ 

ـ حدثنا أبو نري ، قال: حدثنا ونيع، قال: ونا  أبو بكر الهذلـّي، نن نكرمة، قال: قال 16613  

ابن نبـاس: الـحين حينان: حين يعرف، وحين ال يعرف فأما الـحين الذي ال يعرف: َولَتَْعلَـُمّن نَبَأَهُ 

 لَها ُنّل ِحيٍن بإْذِن َربّها.بَْعدَ ِحيِن. وأما الـحين الذي يعرف فقوله: تُْؤتِـي أُنُ 
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ـ حدثنا ابن الـمثنى، قال: حدثنا مـحمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سألت حما ا 16614  

 والـحَكم، نن رجل حلف قالّ يكلـم رجالال قلـى ِحين، قاال الـِحين: سنة.

وحدثنـي  «ح»ـ حدثنا مـحمد بن نمرو، قال: حدثنا أبو ناصم، قال: حدثنا نيسى 16615  

وحدثنا الـحسن بن مـحمد، قال: حدثنا « ح»الـحرث، قال: حدثنا الـحسن، قال: حدثنا ورقاء 

وحدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، نن ابن « ح»شبـابة، قال: ثنـي ورقاء 

 أبـي نـجي ، نن مـجاهد، قوله: ُنّل ِحيٍن قال: نّل سنة.

، قال: أخبرنا ابن وه ، قال: قال ابن نيد، فـي قوله: تُْؤتِـي أُُنلُها ُنّل ـ حدثنـي يونس16616  

 ِحيٍن قال: نّل سنة.

ـ حدثنا أحمد، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سالم، نن نطاء بن السائ ، نن رجل 16617  

ْؤتِـي أُُنلَها ُنّل منهم، أنه سأل ابن نبـاس، فقال: حلفت أالّ أنلـم رجالال ِحينا، فقرأ ابن نبـاس: تُ 

 ِحيٍن فـالـِحين: سنة.

حدثنا أحمد، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا ابن نسيـل، نن نكرمة، قال: أرسل قلـّي نمر    

بن نبد العزيز فقال: يا مولـى ابن نبـاس، قنـي حلفت أن ال أفعل نذا ونذا ِحينا، فلـما الـحين 

نا ال يدرك، ومن الـحين حين يدرك فأما الـحين الذي ال الذي يعرف به؟ قلت: قن من الـحين حي

يدرك فقول هللا: َهْل أتَـى نلـى الْنساِن ِحيٌن ِمَن الدّْهِر لَـْم يَُكْن َشْيئا َمْذُنورا: وهللا ما يدري نم 

بـين العام  أتـى له قلـى أن خـل . وأما الذي يدرك فقوله: تُْؤتِـي أُُنلَها ُنّل ِحيٍن بإْذِن َربّها، فهو ما

 قلـى العام الـمقبل. فقال: أصبت يا مولـى ابن نبـاس، ما أحسن ما قلت.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، نن نطاء، قال: أتـى رجل ابن نبـاس، فقال: قنـي نذَرت    

 أن ال أنلـم رجالال حينا، فقال ابن نبـاس: تُْؤتِـي أُُنلَها ُنّل ِحيٍن فـالـِحين: سنة.

 ل آخرون: بل الـحين فـي هذا الـموضع: شهران. ذنر من قال ذلك:وقا  

ـ حدثنا أحمد بن قسحال، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا مـحمد بن مسلـم الطائفـي، 16618  

نن قبراهيـم بن ميسرة، قال: جاء رجل قلـى سعيد بن الـمسي ، فقال: قنـي حلفت أن ال أنلـم فالنا 

 تعالـى: تُْؤتِـي أُُنلَها ُنّل ِحيٍن بإْذٍن َربّها قال: هي النـخـلة ال يكون منها أنلها حينا، فقال: قال هللا

 قال شهرين، فـالـِحين شهران.

وأولـى ا قوال فـي ذلك نندي بـالصواب قول من قال: ننى بـالـحين فـي هذا الـموضع: غدوة   

ه الشجرة نّل حين من ا نل لعمل ونشية، ونّل سانة  ن هللا تعالـى ذنره ضرب ما تؤتـي هذ

الـمؤمن ونالمه مثالال، وال شّك أن الـمؤمن يرفع له قلـى هللا فـي نّل يوم صالـ  من العمل والقول، 

ال فـي نّل سنة أو فـي نّل ستة أشهر أو فـي نّل شهرين. فإذا نان ذلك نذلك، فال شّك أن الـمثل ال 

 ى. وقذا نان ذلك نذلك نان بـيّنا صحة ما قلنا.يكون ِخالفـا للـُمـَمثّل به فـي الـمعن

؟ قـيـل: أما فـي الشتاء فإن الطلع    فإن قال قائل: فأّي نـخـلة تؤتـي فـي نّل وقت أنالال صيفـا وشتاءال

من أنلها، وأما فـي الصيف فـالبلـ  والبسر والرط  والتـمر، وذلك نله من أنلها. وقوله: تُْؤتِـي 

 أُُنلَها فإنه نما:

ـ حدثنا به مـحمد بن نبد ا نلـى، قال: حدثنا مـحمد بن ثور، نن معمر، قتا ة: تُْؤتِـي 16619  

 أُُنلَها ُنّل ِحيٍن بإذِْن َربّها قال: يؤنل ثمرها فـي الشتاء والصيف.

 حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، نن قتا ة: تُْؤتِـي أُُنلَها ُنّل ِحيٍن قال: هي تؤنل   

 شتاء وصيفـا.

ـ حدثنـي الـمثنى، قال: حدثنا قسحال، قال: حدثنا نبد هللا بن أبـي جعفر، نن أبلـيه، نلن 16620  

الربـيع بن أنس: تُْؤتِـي أُُنلَها ُنّل ِحيٍن بإْذِن َربّها يصعد نمله، يعنـي نمل الـمؤمن من أّول النهلار 

 وآخره.
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